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Gheza Vida – o personalitate accentuatã
prin care Neamul Românesc
din Maramureº ºi-a vãzut Sufletul
Dr. Teodor ARDELEAN
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xistã o poveste a lui Geo Bogza, frumoasã ca un poem mirabil. Despre
Dumnezeu ºi Sf. Petru ºi despre o gãzduire într-o casã de þãrani români. În
semn de mulþumire pentru primire, Sf. Petru îi cere Stãpânului Lumii „sã facã
ceva”, cât de cât, sã facã într-aºa fel „ca oamenii aceia sã-ºi vadã într-o zi sufletul”. ªi
într-adevãr, peste câþiva ani, din neamul acela de oameni, în satul acela... s-a nãscut
Mihai Eminescu.
În aceastã cheie l-am decriptat unii dintre noi ºi pe Marele Artist GHEZA VIDA. Ca
pe o ocazie minunatã ca Neamul Românesc din Maramureº sã-ºi vadã Sufletul.
Nu e o simplã aducere din condei a lucrurilor. Mai ales pentru cei care au avut
prilejul ºi privilegiul de a fi contemporani cu Vida. Întors mereu la vatra sa care-l chema
permanent ca o gravitaþie topograficã, Gheza Vida a devenit încã din deceniul cinci al
secolului trecut o personalitate atât de lucidã în filosofia sa artisticã, încât ascensiunea sa
pasionalã ºi profesionalã n-a mai întâmpinat nici o rezistenþã majorã, în ciuda unor vremi
marcate de un ideologism decrepit.
Sigur cã unii justificã „succesele” manierei sale artistice prin „aderarea” sa la o
anumitã ideologie, prin implicarea sa politicã, prin prietenia cu unii dintre „liderii roºii”
ai Europei ºi ai Lumii. E o explicaþie valabilã ºi astãzi, dar numai la suprafaþa lucidã a
lucrurilor în evoluþia lor. În profunzime privind, dimpotrivã, putem decela cã tocmai
datoritã „implicãrilor” anterioare Maestrul Vida simte cã felul sãu de a se exprima artistic
are mult mai multe ºanse de reuºitã prin surprinderea elementelor antropologice perene.
Într-un Maramureº genial în Sinele Sãu în primul rând prin Arta lemnului, în care
meºterii au durat de sute de ani din lemnul codrilor biserici „falnice”, porþi „magice”, case
autentice ºi toate cele ale unui univers specific de viaþã, Gheza Vida, mergând pe linia unui
tradiþionalism autoprogramat, risca ori sã nu fie remarcat, ori sã nu fie acceptat de o parte
sau de alta. Depãºind însã, tot genial, atât „manierismul popular” cât ºi „elitismul ideologic” cu ale sale tendinþe fals-culturale, Gheza Vida deschide minunat ºi magic „fereastra
viziunii” ºi, prin aceasta, poarta de intrare spre eternitate. Sculpturile sale aveau în acelaºi
timp ºi simplitatea brâncuºianã a eliminãrii conºtiente a detaliilor neesenþiale, cât ºi
demnitatea de a putea fi privite ca „reprezentând” opera de expresie majorã a „profilului
antropologic” local, fie acesta „om al muncii”, fie „stil de viaþã”, fie „lider istoric”.
E foarte clar cã a fost la mijloc atât o explozie de talent, cât ºi o formulã magicã de a
rezista cultural în vremuri prea-ne-culturale. Iar timpul, ce putea curge atât foarte
favorabil cât ºi în alte feluri, i-a fost prielnic. Prielnic pe dimensiunea contemporanã,
operele sale fiind urgent acceptate ca „model” ºi „puse în operã” de practicã monumentalã
„oficialã”, dar prielnic ºi pe dimensiunea axiologicã majorã, în care artistul nu-ºi mai
poate „ajuta” lucrãrile nici prin „explicaþii”, nici prin „susþineri”. E dimensiunea „cernerii ºi discernerii”, a analizei de esenþã, examen la care Gheza Vida a ieºit la fel de
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„biruitor”. Când cronicarii scriau „biruit-au gândul”, ne e clar cã la mijloc a fost loc de
disputã în idei. Când azi Gheza Vida, în cele mai exigente analize critice, este poziþionat nu
doar ca „sculptor major al secolului XX”, dar ºi ca un „vrednic urmaº” al Marelui
Brâncuºi, cel ce a intrat atât de timpuriu ºi atât de rapid în „universalitate”, e semn de
trecere peste bariere, e semn de „virtute artisticã”, e semn de „trãinicie” a întregii sale
opere.
Cã a fost o „personalitate accentuatã” a timpului sãu n-a încercat nimeni sã
tãgãduiascã. Cã a servit exemplar prin talentul sãu nativ esenþial cultura românã din
Maramureº, n-a încercat nimeni sã conteste. Dar „miracolul” acestei uriaºe reuºite, în
care „broderia vieþii” ºi „filosofia esenþelor” s-au îmbinat maiestuos ºi magic, nu poate sta
decât în aceastã decriptare, pe care am împrumutat-o de la Geo Bogza privitor spre
Eminescu.
Prin Gheza Vida, „artist al locului”, devenit printr-o operã nepieritoare, „artist al
esenþelor”, Neamul Românesc din Maramureº întâi ºi apoi întreaga seminþie româneascã
ºi-a vãzut Sufletul. Suflet aºezat cu multã cumpãnire în „Sfatul Bãtrânilor”, în Monumentul de la Carei, în „Pintea Viteazul”, în Monumentul de la Moisei, în „Balada lui
Pintea”, în „Dans din Oaº”...
E o formã de decriptare simplã a unui destin „fericit” într-un moment în care, la 100
de ani, lucreazã nu doar „opera”, cu toate „ecourile” sale, ci ºi viaþa artistului Gheza Vida,
artist al Maramureºului ºi Artist al Neamului, artist al Bãii Mari ºi artist al Omenirii.
Fie ca acest scurt eseu sã rãmânã pe rãboj ca o „încercare” de Binecuvântare. ªi o
„interpretare” cu tot balsamul ce-l poate pune în lucrare un mare admirator al unui mare
Artist al Sufletului-Românesc-în-Mare-Lucrarea-Lui.
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Maestrul Vida în atelier
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1913, 28 februarie – Se naºte la Baia Mare al
optulea copil al familiei Iosif ºi
Rozalia Vida, Gheza.
1920-1928 – Urmeazã ºcoala primarã ºi patru
clase gimnaziale la Liceul „Gheorghe
ªincai” din Baia Mare.
1923 – La 10 ani ciopleºte din briceag o nuntã
ºi o înmormântare þãrãneascã.
1928-1931 – Lucreazã ca grãdinar, paznic,
salahor, muncitor de pãdure.
Frecventeazã atelierul de picturã care
aparþinea lui Martin Katz, Sarolta
Kahán, Lidia Agricola ºi era îndrumat
de maestrul Alexandru Ziffer.
1932 – Este primit în organizaþia UTC ºi este
arestat pentru rãspândirea unor
manifeste.
Realizeazã douã figuri groteºti.
1934 – Sculpteazã: Cosaºul, Dabinuºca,
Femeia cu gãleatã, Rãscoala, Þãrancã
cu greblã.
În noiembrie, gazeta Bányai Lapok
publicã sub titlul „Un nou talent”,
prima cronicã despre Gheza Vida.
1935 – Efectueazã stagiul militar la Satu Mare.
Sculpteazã: Þãran încercând coasa,
Rãscoala (II).
1936 – Participã la înfiinþarea Sindicatului Artelor Frumoase din Transilvania ºi Banat.
Este primit în PCR.
Sculpteazã: Þãrancã, Semãnãtorul, Mineri, Horia pe roatã.
1937 – Se constituie o nouã societate a artiºtilor bãimãreni în a cãrei conducere este
cooptat ºi Gheza Vida. Prima expoziþie de grup, în 22 august, în sala festivã a
hotelului „ªtefan” din Baia Mare. Expune lucrãrile: Miner, Þãran legat de stâlp,
Þãran la interogatoriu.
În octombrie, împreunã cu un grup de voluntari, pãrãseºte clandestin þara pentru
a lua parte la rãzboiul civil din Spania.
1938 – Luptã timp de doi ani în Brigãzile Internaþionale, pe fronturile de la Madrid,
Guadalajara, Andaluzia, Aragon, Catalonia.
Realizeazã lucrarea Cap de copil, din lemn de mãslin, dispãrutã.
1939 – Prizonier în lagãrul de la Saint-Cyprien, apoi în cel de la Gurs. Colaboreazã la
ziarele Libertate ºi Azi ºi mâine, scoase în lagãr.
Lucreazã gravuri în linoleum, acuarele ºi sculpturã: Horia, Cloºca ºi Criºan.
1940-1941 – Este transferat în lagãrul de la Argellés sur Mer, apoi la muncã forþatã în
Germania, de unde, în noiembrie, fuge la Baia Mare.
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1942 – Intrã prin concurs la Academia de Belle-Arte din Budapesta ºi studiazã cu
profesorul Bári Jenõ.
Sculpteazã: Tãietorul de lemne, Aruncãtorul de disc, Nud de femeie, Minerii,
Maternitate.
1943 – Pe timpul verii este concentrat într-un detaºament de muncã forþatã pentru
români, la Seini.
Sculpteazã: Miner obosit, Copil mâncând, Þãran ridicând o poartã, Miner
ghemuit, Miner cu lãmpaº, Muncitor forestier, Dansator, Muncitori forestieri.
1944 – Continuã cursurile secþiei de sculpturã de la Academia de Belle-Arte din
Budapesta. Este concentrat la un detaºament de muncã forþatã pentru români în
localitatea Kõbánya. Trei din lucrãrile sale: Mineri, Þãran legat de stâlp, Þãran
la interogatoriu, sunt incluse într-o expoziþie de grup organizatã la Cluj.
La început de august, se cãsãtoreºte la Baia Mare, cu pianista Ecaterina Kádar,
fiica pictorului bãimãrean Géza Kádar ºi a pianistei Elisabeta Hevesi.
1945 – Gheza Vida se înroleazã ca voluntar în armata românã, pe frontul antihitlerist, ºi
luptã pânã la sfârºitul rãzboiului, în Cehoslovacia.
O nouã expoziþie organizatã la Cluj cuprinde ºi cele trei lucrãri expuse în anul
anterior.
1946 – La expoziþia de artã plasticã organizatã la Cluj de Raoul ªorban, Emil Cornea ºi
Carol Pleºa, Gheza Vida participã cu lucrarea Mineri.
La 8 august se naºte primul copil al artistului: Gheorghe.
1947 – Expune la Salonul de picturã ºi sculpturã al Transilvaniei.
În acest an sculptorul terminã lucrãrile: Miner ghemuit cu lãmpaº, Buciumaºul,
Dans oºenesc, Muncitor forestier, Miner, Farfurie cu relief sculptat (Dans din
Oaº).
1948 – La 24 octombrie, la Expoziþia de artã plasticã regionalã de stat a Transilvaniei,
de la Cluj, Vida expune lucrãrile: Dans oºenesc, Cioban (Buciumaºul),
Sãhãlbari.
La prima Expoziþie anualã de stat a artelor plastice, sculpturile sunt foarte
apreciate, atât de cãtre vizitatorii expoziþiei, cât ºi de criticii de artã.
Sculpteazã: Miner împingând vagonetul, Istoria rãscoalelor þãrãneºti.
La 2 noiembrie se naºte Zoe, al doilea copil al artistului.
1949 – Ministerul Artelor ºi Informaþiilor îl premiazã pe Gheza Vida împreunã cu Al.
Ciucurencu, Marcela Cordescu, Gheorghe ªaru, ªtefan Szönyi.
Participã la numeroase expoziþii în þarã (Baia Mare, Cluj, Bucureºti), colective ºi
personale, ºi în strãinãtate (Moscova, Veneþia, Budapesta, Leningrad, Cairo,
Alexandria, Damasc, Sofia, Paris, Belgrad, Bologna, Londra, Torino, Brno,
Roma, Haga, Copenhaga).
Ciopleºte: Stup de albine, Mineri (relief), Femeie împovãratã, Miner cu sapa.
Realizeazã Obeliscul Eliberãrii, cu un relief în bronz, amplasat în centrul vechi
al oraºului Baia Mare.
1950-1954 – Funcþioneazã ca profesor ºi ulterior ca director la ªcoala medie de artã
plasticã din Baia Mare.
1953 – I se decerneazã Premiul de stat pentru altorelieful Pintea Grigore judecând un
boier.
1955 – Modeleazã compoziþia Desþelenirea.
1956 – Realizeazã Monumentul minerului, ridicat la Baia Mare, în centrul nou al
oraºului.
1957 – I se acordã titlul de Maestru emerit al artei.
Sculpteazã: Balada lui Pintea (relief), Rãscoala, Horitoarea, La fân (Ghimpele),
Cap de þãran, Odihna.
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1958 – Organizeazã împreunã cu graficianul Vasile Kazar, o expoziþie la Bucureºti.
Expune: Odihna, Rãscoala, Cap de þãran, Miner, Dansator, Horitoarea,
Copil la prânz, Dans oºenesc, La fân, Balada lui Pintea, 10 linogravuri realizate
în lagãr ºi 8 desene în tuº, din seria celor lucrate în 1945.
Ciopleºte un Totem. Participã la Bienala de la Veneþia.
1959 – Expune la Praga, Budapesta, Varºovia, Minsk.
Ciopleºte: Minerii (relief), Butinarul (Þãpinar).
1960 – Participã la expoziþii la Leningrad, Cairo, Alexandria, Helsinki, Bratislava,
Berlin, Praga.
Sculpteazã: Miner strigând, Recolta (Cariatidã), Colectivista, Nud.
1961 – Expune la Paris, Damasc, Sofia, Moscova.
Sculpteazã în lemn: Colectivist (Pe ogorul înfrãþit), Bãiat citind, Mineri spre ºut
(altorelief), Miner cu lampã.
1962 – Sculpteazã: Totem, Nud, Se unesc haturile.
1963 – La împlinirea vârstei de 50 de ani, Gheza Vida este decorat cu Ordinul Muncii
clasa I.
Participã la expoziþia de la Varºovia ºi Praga.
Sculpteazã: Tropotita, Carnaval la sat, Totem, Autoportret.
1964 – Este distins cu titlul de Artist al poporului.
La Belgrad este prezentatã
Expoziþia „Gheza Vida –
Alexandru Ciucurencu”.
În octombrie se inaugureazã
Monumentul Ostaºului
Român la Carei, realizat în
colaborare cu arhitectul
Anton Dîmboianu.
1965 – Participã la expoziþia „Artã
ºi rezistenþã” de la Bologna.
Sculpteazã: Nud, Veselia,
Zidar ºi Cuºma dracului.
Familia Vida în anul 1965
(foto: Emeric Popper)
1966 – Ciopleºte Monumentul
Þãranilor Martiri de la
Moisei, Totem, Figurã grotescã, Pintea Viteazul, Candelabru.
1967 – Executã macheta Monumentul lui Gelu.
1968 – Este decorat cu Ordinul Meritul Cultural clasa I ºi ales vicepreºedinte al Uniunii
Artiºtilor Plastici din RSR.
Sculpteazã: Miner citind, Priculiciul.
1970 – Ciopleºte: Ploaia, Varvara, Mãrþoaia, Þãran din Maramureº, Þãran, Nud.
1971 – I se conferã titlul de Erou al Muncii Socialiste.
Participã la Bucureºti la Expoziþia de artã plasticã dedicatã aniversãrii a 50 de ani
de la crearea Partidului Comunist Român cu lucrarea Sfatul bãtrânilor, pentru
care obþine premiul CSCA.
1972 – Sculpteazã: Cap de þãran, Omul apelor, Omul cu pasãrea, Vâlva minelor,
Monumentul Þãranilor Martiri de la Moisei (piatrã), Omul pãdurii, Omul dintre
focuri, Solomonarul, Priculiciul minei.
1973 – Expoziþia „Vida – Kazar” de la Sala Dalles (septembrie-octombrie).
Este reales vicepreºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici din RSR.
Se inaugureazã Monumentul Þãranilor Martiri de la Moisei (piatrã).
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Sculpteazã: Muncitor forestier, Fata pãdurii, Amintiri din copilãrie, Nud.
1974 – Este ales membru corespondent al Academiei RSR.
Expoziþia „Vida” la Haga, Bruxelles.
1975 – Ciopleºte: Nud, Muncitor forestier, Nud II, Nud III. Expoziþia „Vida” la Viborg,
Bilund, Copenhaga, Oslo.
1976 – Participã la expoziþia „Romanian art of the 20th century. Brâncuºi and his
countrymen” de la Londra, expoziþia omagialã Brâncuºi de la Paris, Bienala de la
Veneþia ºi la Expoziþia de sculpturã micã de la Baia Mare (decembrie). Sorin
Ilieºiu realizeazã primul sãu film despre Vida ºi opera sa, cu titlul „Rãdãcinile
lui Gheza Vida”.
Sculpteazã: Muncitor forestier, Femeie cu fluier.
1977 – Participã la expoziþia „1907 în artele plastice” organizatã la Muzeul RSR de la
Bucureºti cu lucrarea Rãscoala.
Terminã relieful Ziua finelor (Botegiunea de pe Iza). Colaboreazã ca scenograf la
Teatrul din Botoºani pentru spectacolul „Andrei Mureºanu” de Mihai Eminescu.
1978 – La împlinirea vârstei de 65 de ani este decorat cu Steaua Republicii Socialiste
România cl. II.
Expune la Expoziþia ºi Salonul Judeþean de artã plasticã „Maramureº ’78” de la
Baia Mare ºi la Expoziþia de artã româneascã modernã ºi contemporanã din
Berlinul Occidental.
Realizeazã o nouã versiune a lucrãrii Ziua finelor ºi sculpteazã o Rãstignire în
stil maramureºean.
1979 – Sculpteazã: Dragoº Vodã (neterminat), Menumorut, Copil mâncând, Nud
(neterminat), Doi mineri (relief), Bogdan Vodã.
1980 – Sculpteazã: Copil cu pasãre, Femeia albã, Nud ºi ultima sa lucrare, Copilul la izvor.
1980, 11 mai – Se stinge din viaþã la Baia Mare.
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Locul de veci în Cimitirul „Dealul Florilor”
din Baia Mare
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Un mare artist, sculptorul Gheza Vida
Centenar 1913-2013
Acad. Marius PORUMB
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Î

n anul 2013, la 28 februarie, se împlinesc o sutã de ani de la naºterea
marelui sculptor român Gheza Vida,
unul dintre cei mai importanþi artiºti ai României postbelice. Fiul lui Rozalia ºi Iosif Vida s-a
nãscut în 1913, într-o familie de mineri originarã din Maramureºul istoric, ce locuia în oraºul
Baia Mare, strãveche localitate minierã, a cãrei
faimã artisticã internaþionalã se datora ºcolii de
picturã întemeiatã aici la sfârºitul secolului al
XIX-lea.
Vida a început sã sculpteze încã din tinereþe, mai întâi personaje din lumea satului
maramureºean, sau inspirate din viaþa minerilor,
manifestând o puternicã comuniune ºi admiraþie
faþã de arta popularã maramureºeanã, care îi va
fi un permanent izvor de inspiraþie.
Atmosfera artisticã de la Baia Mare l-a
influenþat, încã din 1932 frecventând atelierul
pictorului Alexandru Ziffer, un remarcabil reprezentant al ºcolii de picturã. Tânãrul artist, în
formare, este remarcat de presa localã, care în
1934 scria cã este „un talent înnãscut”. Debutul
sãu artistic are loc în 1937, când participã la
Expoziþia Noii Societãþi a pictorilor din Baia
Mare, când expune mai multe lucrãri, fiind remarcate sculpturile Miner ºi Þãran legat de stâlp.
În toamna aceluiaºi an, Gheza Vida pleacã
spre Spania, unde ajunge în luna ianuarie 1938,
împreunã cu ceilalþi voluntari români, participând în Brigãzile Internaþionale, la Rãzboiul
civil timp de doi ani. În 1939 voluntarii români
din Armata Republicanã spaniolã, împreunã cu
numeroºi civili, se refugiazã, trecând Pirineii în
Franþa. Membrii Brigãzilor Internaþionale au
fost internaþi în lagãrele de la Saint-Cyprien ºi
Gurs. Vida ilustreazã cu desene ºi linogravuri
gazeta sãptãmânalã a lagãrului, linogravurile
fiind semnate „Grigore” (aluzie la numele haiducului maramureºean Grigore Pintea Viteazul). ªi tot în Franþa, în lagãrul de la Gurs, Vida
a sculptat ºi a expus într-o expoziþie busturile
eroilor naþionali Horea, Cloºca ºi Criºan.
Scriitorul Dumitru Radu Popescu povesteºte în
1976 acest episod, relatat de însuºi sculptorul

Vida: „...pe unde a fost în lume, el a cioplit în
lemn tot lumea moroºenilor ºi chipurile zbuciumatei noastre istorii. În Franþa, venind din
rãzboiul din Spania, în lagãr, ciopleºte din trei
butuci aruncaþi la bucãtãrie pe cei trei capi de
rãscoalã: Horea, Cloºca ºi Criºan. Într-o baracã,
unde se face o expoziþie, Horea, Cloºca ºi Criºan
sunt o revelaþie... Pânã ºi conducãtorul lagãrului
îl felicitã pe artist. Vine adjunctul lagãrului ºi-l
întreabã de unde a avut lemnul... «de la bucãtãrie»; «deci l-ai furat»; «Era aruncat»; «Dar
nu þi l-a dat nimeni, l-ai furat! Zece zile carcerã!». ªi Vida Gheza face în Franþa, în lagãr,
zece zile de carcerã pentru Horea, Cloºca ºi
Criºan. Când iese din carcerã e purtat pe braþe de
ceilalþi. ...Zece zile de carcerã pentru o filã din
istoria noastrã. De ani de zile Vida Gheza dã
viaþã lemnului, intrând în istoria artei noastre!”.
Traverseazã toatã Europa ºi se întoarce la
Baia Mare abia în 1941, oraºul împreunã cu
întreg Maramureºul fiind, în urma Dictatului de
la Viena, sub ocupaþie horthystã. Fiind român ºi
având cetãþenie românã, a fost atent supravegheat de poliþie, fiind de trei ori concentrat în
detaºamentele de muncã forþatã din Ungaria
horthystã. În timpul ºederii sale la Budapesta
urmeazã cursurile Academiei de Belle-arte
(1942-1944), având ca profesor pe Jenõ Bari.
Dupã eliberarea de sub ocupaþia horthystã, Vida
s-a înrolat voluntar în Armata Românã, luptând
pe frontul antihitlerist pânã la sfârºitul rãzboiului, ajungând pânã în Cehoslovacia.
Revenind dupã rãzboi acasã, Gheza Vida
participã în 1946 la Expoziþia de artã plasticã
organizatã la Cluj de Raoul ªorban, Emil Cornea ºi Carol Pleºa. În anul urmãtor este prezent
cu lucrãri la Salonul de picturã ºi sculpturã al
Transilvaniei, organizat din iniþiativa lui Virgil
Vãtãºianu, Sándor Szolnay, Raoul ªorban ºi
László Gyula.
La 24 octombrie 1948 este vernisatã
„Expoziþia de artã plasticã regionalã de Stat a
Transilvaniei”, unde Vida expune grupul statuar
Dans oºenesc ºi Buciumaºul, lucrãri impresionante ca forþã de expresie. Lucrãrile au fost

ianu la realizarea amplului Monument al Ostaºului Român de la Carei, inaugurat în 1964,
lucrare datoratã sculptorului Vida, complexul
monumental fiind o creaþie de excepþie a artei
monumentale de for public din România.
Sculpturile lui Vida se caracterizeazã prin
vigoare ºi monumentalitate, înfãþiºând adesea
oameni simpli în atitudini din viaþa zilnicã, în
timpul muncii (La fân, Odihna, Horitoarea, Þãrancã cu coºul, Cap de þãran, Butimanul, Tropotita, Dans oºenesc, Veselia, Recolta, Miner
cu lãmpaº, Mineri, Miner citind, Miner striDans din Oaº, 1948
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expuse ºi la Expoziþia anualã de Stat, deschisã la
8 decembrie 1948 la Palatul Republicii. Sculpturile lui Gheza Vida sunt admirate de marele
public ºi apreciate elogios de critica de specialitate, fiind considerate „lucrãri de mare
talent, de mare vigoare expresivã”. În 1949 Vida
este premiat de Ministerul Artelor ºi Informaþiilor.
„În sculptura în lemn, Gheza Vida este,
alãturi de Brâncuºi ºi Ladea, cel mai apropiat de
linia tradiþiei populare, iar Dans oºenesc, cioplit
dintr-un trunchi de copac de cãtre Vida, este una
din pilduitoarele înfãptuiri în
acest material” (Petru Comarnescu, 1958).
Eugen Schileru scria în
1958 despre Vida: „Adânc înrãdãcinat în pãmântul din care irumpe ºi din care îºi trage tãriile, sigur, calm ºi fãrã ostentaþie, ca
toate existenþele simple ºi drepte,
purtând, sub o tãcere afabilã, colcãirea vieþii, gata sã-ºi transfere
exploziile ºi sã le fixeze în forme,
Vida aduce, în arta lui, ca ºi copacii, mesajul unui eroism simplu
ºi al unui lirism viril. Ca ºi copacii, ca ºi rocile vulcanice ieºite
din zbuciumul rãrunchilor pãmântului ºi din cumplitele lor metamorfoze, ca ºi oamenii þãrii de
piatrã, atât de dragi inimii lui
Vida”.
Comentând Expoziþia Vida
de la Sala Dalles din Bucureºti,
deschisã în 1958, criticul Dan
Hãulicã nota: „... n-am vãzut niciun chip care sã
respire atâta copleºitoare tãrie câtã se desprinde
din imensul Cap de þãran sculptat în lemn de
Vida Gheza. N-am întâlnit în expoziþiile din
ultimii ani niciun obraz asemenea acestui aspru
ºi grav, de titan superb ºi îndurerat. Ar fi trebuit,
fãrã îndoialã, sã se cheme Cap de erou” (Gazeta
literarã, 1958).
În anii urmãtori lucrãrile sale sunt prezente în expoziþii personale ºi colective din þarã
(Baia Mare, Cluj-Napoca, Braºov, Satu Mare,
Bucureºti). De asemenea, sculpturile sale sunt
selectate ºi participã la expoziþii de artã româneascã din strãinãtate: Bienala Internaþionalã de
la Veneþia, Cairo, Alexandria, Damasc, Moscova, Budapesta, Bratislava, Praga, Berlin, Leningrad, Sofia, Paris, Varºovia, Belgrad, Helsinki, Bologna, Torino, Roma, Londra, Haga,
Bruxelles).
Colaboreazã cu arhitectul Anton Dâmbo-
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gând, Copil cu pasãre, Copil mâncând, Muncitor forestier, Femeie împovãratã). Lucrãrile
sale înfãþiºeazã personaje ºi secvenþe ale istoriei
româneºti (Horea, Balada lui Pintea, Pintea
Grigore judecând un boier, Dragoº Vodã, Menumorut, Voievodul Gelu, Bogdan Vodã, Rãscoala). Un grup important de sculpturi înfãptuite de Gheza Vida au o bogatã încãrcãturã
metaforicã, artistul inspirându-se din universul
mitic maramureºean (Omul apelor, Omul dintre
focuri – Foca, Omul nopþii, Omul Pãdurii, Solomonarul, Ploaia, Varvara, Priculiciul minei,
Fata pãdurii, Cuºma dracului, Mãrþoaia, Vâlva
minelor, Carnaval, Botegiunea de pe Iza).
Cãlãtorind prin Maramureº, Geo Bogza
nota: „În vara trecutã oamenii Maramureºului –
acei oameni pe care nu mi-i pot închipui decât
falnici ºi mândri – nu s-au dezminþit ºi au ridicat
la Moisei, din trainic ºi nobil lemn de stejar, un
complex monumental cum nu se mai gãseºte,
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poate, în nici unul din satele þãrii noastre. Un
complex monumental cãruia i se poate spune aºa
pe bunã dreptate, ca ºi aceluia ridicat de Brâncuºi la Târgu Jiu... Totul e sobru, sever, plin de
simboluri ºi semnificaþii profunde, scoþând de
sub tristeþea cimentului, ºi reintegrând în nobilele tradiþii ale Maramureºului, amintirea celor douãzeci ºi nouã de fii ai sãi uciºi de cea mai
rea fiarã ce ºi-a purtat paºii pe acolo. Autorul
acestui monument, inspirat din sanctuarul dacic
de la Grãdiºte, este sculptorul Gheza Vida, a
cãrui faptã meritã lauda întregului nostru popor”
(Contemporanul, ianuarie, 1967).
Cioplit de Vida mai întâi în lemn în 1966,
Monumentul þãranilor martiri de la Moisei,
transpus apoi în piatrã în 1972, este „o sintezã a
spiritualitãþii româneºti atingând acea tensiune
unicã la care s-a afirmat vocaþia ordinii, a echilibrului psihic ºi cosmic, a locului impregnat decisiv de umanitate, de sanctuarele dacice sau din
spaþiile de evocare brâncuºiene” (Constantin Prut).
Sfatul bãtrânilor (1973), realizat mai întâi
în lemn (expus la Bienala de la Veneþia în 1972),
a fost transpus în piatrã, fiind amplasat ca un
simbol în vecinãtatea Palatului administrativ din
Baia Mare. Este un impresionant grup statuar,
cu o largã deschidere filosoficã, ce vine dinspre
strãvechea civilizaþie a satului românesc, reprezentând un moment profund ºi solemn legat de
viaþa obºtei.
Sintetizând, Raoul ªorban, autorul monumentalei monografii dedicatã marelui sculptor, scria: „Vida este sculptorul unui popor, întãrit cu credinþa în dreptul de viaþã universalã a
valorilor autohtone. Cu aceastã înzestrare, opera
sa rãmâne mãrturia acelei acþiuni spirituale ce
întruneºte într-o structurã unicã omul, artistul ºi
istoria imediatã”.
Monumentul Ostaºului Român de la Carei
sau Monumentul Þãranilor martiri de la Moisei
sunt realizãri artistice excepþionale, devenite în
conºtiinþa publicã simboluri ale istoriei naþio-

nale, opere majore ale sculpturii monumentale
contemporane.
Valoroasa operã a sculptorului Gheza Vida
se aflã în patrimoniul a numeroase muzee din
þarã, dintre care menþionãm Muzeul Naþional de
Artã al României, Muzeul de Artã „Centrul artistic Baia Mare”, Muzeul Brukenthal Sibiu,
Muzeul de Artã Cluj-Napoca, Muzeul de Artã
Contemporanã Galaþi, Muzeul de Artã
Constanþa, Muzeul de Artã Braºov, Muzeul Banatului Timiºoara, Muzeul Þãrii Criºurilor Oradea. Lucrãri semnate de Vida se aflã ºi în numeroase colecþii private din þarã, dar ºi în
colecþii ºi muzee din Franþa, Spania, Italia, Ungaria, Israel, Rusia, Iran.
Opera ºi personalitatea sa au fost încununate cu numeroase premii ºi distincþii, dintre
care amintim Premiul de Stat (1953), Maestru
Emerit al Artei (1957), Ordinul Muncii cl. I
(1963), Artist al Poporului (1964), Premiul
CSCA (1971), Steaua Republicii (1978).
Maestrul Gheza Vida a fost ales în 1968
vicepreºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici din
România, iar în 1974 a fost ales membru corespondent al celui mai înalt for ºtiinþific ºi cultural al þãrii, Academia Românã.
În acest an, cu ocazia Centenarului naºterii marelui sculptor, sub egida Academiei Române vor avea loc numeroase manifestãri, respectiv expoziþii la Baia Mare, Cluj-Napoca,
Bucureºti ºi la Accademia di Romania în Roma.
Editura Academiei va edita un album ce va fi
lansat în Aula Academiei Române cu ocazia
Simpozionului dedicat Centenarului Vida din
luna iunie. În luna septembrie, cu implicarea
majorã a Primãriei Municipiului Baia Mare, se
va inaugura Atelierul memorial Gheza Vida.
Sãrbãtoarea Centenarului Gheza Vida
este un prilej de a omagia memoria unui mare
artist de talie europeanã, o mare personalitate
artisticã, ce aparþine galeriei celor mai importanþi creatori de frumos din România.
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Vida Gheza – tradiþie ºi modernitate
Dr. Ioan MARCHIª
ca formã de prezenþã a supranaturalului sau a
demiurgului din om.
Opera lui Vida Gheza cuprinde o tendinþã
a regimului diurn al imaginii, exprimatã
printr-un realism al formei, prin descriere academicã, folosind minimum de mijloace artistice
cu maximum de expresivitate plasticã, în temele
lui legate de mineri, muncitori, þãrani, þapinari,
haiduci, dansatori etc.
Pe de altã parte, opera lui Vida Gheza este
vizibil marcatã de regimul nocturn al imaginii,
fapt care îl leagã de mitologia ºi tradiþia Maramureºului, prin exprimarea plasticã sinteticã,
uneori geometrizantã ºi simbolicã a personajelor (Omul Nopþii, Figurã grotescã, Priculiciul
Minei, Varvara, Cuºma Dracului, Omul Pãdurii, Carnaval la sat, Solomonarul, Dansul ºerpilor, Ursitoarele), pãsãri ºi animale de noapte,
dar ºi în personajele simbolice ce compun monumentele eroilor de la Moisei ºi Carei.
Astfel, genialul artist izvorât din tradiþia
milenarã a Maramureºului se dovedeºte atât un
explorator al suprafeþei formei plastice a portului popular ºi a uneltelor de lucru cu toate
detaliile ºi semnificaþiile lor, cât ºi un explorator al
esenþei, aºa cum a dovedit, creând plastic forme
simbolice arhetipale ale imaginarului popular, dar
ºi ale mãºtilor ºi instalaþiilor populare de lemn care
i-au marcat imaginaþia copilãriei, aºa cum sunt ele
relevate în ciclul Amintiri din copilãrie.
În esenþã, opera lui Vida Gheza este o
punte spiritualã între tradiþie ºi modernism, între
frumosul fizic ºi cel moral. De aceea, el însuºi,
cu întreaga sa operã, a intrat în legendele nemuritoare ale Maramureºului.
Vida Gheza realizeazã prin opera sa plasticã un soi de articulaþie între durere ºi extaz,
între moarte ºi bucuria renaºterii, între istorie ºi
preistorie, moral ºi diabolic, convenþional ºi inedit, exprimând global jocul ºi agonia propriului
labirint în eterna cãutare de sine.
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rivit de aproape, Vida Gheza este un
artist al doinirii în forme plastice a
þãranului, muncitorului ºi minerului
cu tot universul lui tradiþional ºi modern, cu
lumea magicã a alchimiei misterelor subpãmântene. Este omul formelor artistice situate între
epiderma ºi esenþa lucrurilor.
El plaseazã universul sãu plastic, ba în
virtualitatea seminþei (duhuri, ºtime, animale,
pãsãri ºi personaje fantastice), ba la suprafaþa
manifestãrii, a fizionomiei ºi epidermei, a formelor sau a veºmântului simplu al þãranului, al
minerului, a dezvãluirii materiei în intimitatea
substanþei.
Vida Gheza inventeazã formele sintetice
ale anatomiei muncii, deoarece el considerã cã
pentru personajele pe care el le reprezintã, munca este o acþiune sacrã, moralã ºi nobilã. El
desfãºoarã compoziþional prin forme plastice un
adevãrat dans al formelor muncii, al gestualitãþii
ei. Astfel asistãm la desfãºurarea unui dans sacru, cu gesturi unghiulare, încordate, tensionate.
Corpurile sunt reprezentate asemenea unui arc,
în efortul fizic în care sunt angajate. Compoziþiile sale înlãnþuie corpurile, creeazã adevãrate
filoane de energie ºi trasee plastice de tip baroc
sau secesionist. Securea þapinarului ºi a personajului din Rãscoala se trage în spate descriind aproape un cerc, tensiunea pregãtirii loviturii fiind de o expresivitate maximã. Chiar ºi în
capodopera lui, Dans oºenesc, este prezentã aceastã încordare excesivã ce conferã formelor o
încãrcãturã maximã de energie.
Aºa cum Brâncuºi a gãsit prin Pãsãri forma zborului, prin Poarta Sãrutului forma iubirii, prin Coloana Infinitului forma nemãrginirii, aºa a gãsit, la celãlalt capãt, Vida Gheza,
prin personajele sale, formele sacre ale muncii,
acel balet pulsatoriu al labirintului în dans sau în
acþiunea lovirii cu securea, þapina, ciocanul sau
al lovirii pãmântului cu piciorul (Dans oºenesc):
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Identitatea locului prin opera de artã
Centenar Vida Gheza – însemnãri
Prof. univ dr. Nicolae SUCIU
Pictor, Baia Mare
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ersonalitate complexã a artei româneºti din secolul XX – Vida Gheza,
prin particularitãþile operei sale
sculpturale, se identificã cu spaþiul fabulos, încãrcat de mituri ºi simboluri ancestrale, al Maramureºului, creaþia sa înscriindu-se astfel în
circuitul universal de valori al sculpturii moderne.
Forþa ºi demnitatea sculpturii lui Vida
Gheza, spontaneitatea dãltuirii ºi expresivitatea
limbajului sãu, comuniunea cu pãmântul natal,
autenticitatea „rostirii” sale exprimã Maramureºul ºi „exprimând Maramureºul exprimã þara”. Confesiunea artistului, fãcutã cu mulþi ani
în urmã, la 23 august 1974, în Contemporanul,
devine o axiomã a sculpturii sale: „Continui sã
lucrez în lemn – urmând o veche tradiþie a cioplitului în Maramureº – la un ciclu de mituri,
cãutând formã sculpturalã unor personaje folclorice. Integrarea acestui bogat tezaur spiritual
în viaþa modernã, prin gãsirea unor expresii stilistice adecvate, este o problemã ce mã frãmântã”.
Format în efervescenþa artisticã bãimãreanã din prima jumãtate a secolului XX, sculptorul
rememoreazã atmosfera „barbizonianã” de pe
Sãsar astfel: „La Baia Mare, când eram copil, la
fiecare colþ de stradã vedeai ºevalete la care
lucrau pictori. Veneau aici din toatã lumea”.
În acest climat de preþuire pentru cei dedicaþi activitãþilor artistice, Vida Gheza învaþã
sã dezlege tainele artei, deseneazã, picteazã în
acuarelã, modeleazã, racordat la ideile sãnãtoase ale curentelor artistice din Europa prin grupul
de artiºti format din Boromisza Ghéza, Kádár
Ghéza, Noémi ºi Valer Ferenczi, Oliver Pittner,
Martin Katz ºi conduºi de Iosif Klein – care
frecventau cercurile ºi saloanele artistice de la
Paris, München, Viena.
Desenele din anii de început, studiile de
compoziþii, prin dinamismul ºi miºcarea personajelor, prin învolburarea de linii curbe, frânte, oblice sau drepte, haºuri dispuse volumetric
ºi pasaje tonale grave de certã orientare expresionistã, care polemizau cu realitãþile sociale, iar mai apoi xilogravurile, anunþã parcã

„freamãtul” dãlþii ce va degroºa ºi va elibera
forma zãgãzuitã în buºteanul de gorun.
Aºa cum artistul Renaºterii ghicea în blocul de marmurã viitoarea statuie, Vida Gheza
pare a intui în lemn viitorul chip sau grup de eroi
dragi lui. „Formele masive, îndesate, pline de
forþã ale þãranilor ºi muncitorilor sãi sunt strãine
de orice ideal canonizat al frumuseþii fizice.
Forma artisticã a operei lui Vida transpune,
printr-un limbaj realist, concentrat ºi stilizat, de
autenticã inspiraþie popularã, un ideal de frumuseþe moralã.” (Contemporanul, 5 aprilie 1963)
În sculptura lui Vida Gheza accentuarea
prezenþei umane o transformã în simbol. Semnificaþia filozoficã simbolizând eterna luptã
dintre viaþã ºi moarte a stat la baza ansamblului
de la Moisei, având ca punct de pornire cultul
soarelui, cult atât de frecvent în Maramureº.
Sculptorul recurge la o sintezã a spiritualitãþii
româneºti, în ansamblul de la Moisei reconstituind locul impregnat de umanitate din sanctuarele dacice. Dupã mãrturisirea autorului, forma de cerc cu 12 raze în care sunt aºezate
statuile simbolizeazã cele 12 luni ale anului „ºi
le-am gândit aºa pentru ca maramureºenii, sau
cei ce trec pe aici, pe la noi, sã îºi aminteascã în
fiecare lunã din an ºi în fiecare zi din lunã de
cele petrecute la Moisei.”
Capacitatea artistului de a percepe ºi înregistra faptele ºi evenimentele lumii satului
maramureºean ºi de a le înþelege într-o deschidere filozoficã este evidentã în constituirea
ansamblului Sfatul bãtrânilor de la Baia Mare.
Impresionant prin vibraþia formelor, de o mãreþie aparte prin simplitatea lor, sinteza artisticã
prin economia de mijloace, deformarea conºtientã pentru sublinierea esenþialului ºi a expresivitãþii, sculptorul ne propune volume capabile
sã „restructureze vizual ºi spiritual” spaþiile cãrora le sunt destinate.
Prodigioasa activitate profesionalã a fost
însoþitã, pe tot parcursul vieþii, de o implicare a
artistului în viaþa cetãþii. Subliniem aici sprijinul
acordat la organizarea artiºtilor ardeleni „într-o
societate profesionalã pentru apãrarea intere-
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selor noastre profesionale ºi promovarea artei
plastice în general” – iniþiatã la Cluj în 14 februarie 1945, precum ºi implicarea în Conducerea Uniunii Artiºtilor Plastici din România, în
calitate de vicepreºedinte. Mereu de actualitate,
în ceea ce priveºte creaþia ºi artistul, este ceea ce
nota în anul 1973 istoricul de artã Ion Frunzetti:
„În metabolismul cultural al României de azi,
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Vida Gheza este un element necesar ca aerul ºi
ca apa. ªi tot ca aerul ºi ca apa care hrãnesc ºi
întreþin viaþa, fãrã ca ea sã-ºi dea seama, opera
acestui sculptor hrãneºte ºi întreþine acea
conºtiinþã de sine a poporului nostru care-l face
sã se simtã trãind, ºi-i dã certitudinea veºniciei
sale. Cãci sculptura lui Vida Gheza e deodatã cu
munþii ºi cu pãdurile ºi tinde sã existe cât ele.”
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cum, la centenarul naºterii sale, Vida Gheza rãmâne omul ºi artistul care
învinge uitarea ºi meritã o aducere aminte în memoria multor contemporani ºi urmaºi. O soartã fericitã, am zice, l-a fãcut sã fie în acord cu
mersul istoriei, iar prin firea-i nezgomotoasã sã se situeze, fãrã
oportunisme, mai mereu în armonie cu semenii sãi ºi cu
societatea în ansamblul ei. Nu toate momentele vieþii i-au fost
prielnice sau faste, dar le-a strãbãtut cu voinþa omului fãcãtor de
pace ºi doritor de bine. Încã din tinereþe, a manifestat adeziune
faþã de cei oropsiþi de soartã ºi le-a rãmas credincios prin toate
idealurile sale din viaþã ºi din artã deopotrivã.
Puterea lui de revoltã ºi de luptã ºi-a încercat-o ºi ºi-a
dovedit-o prin participarea voluntarã în brigãzile internaþionale
care au intervenit în apãrarea republicii spaniole ºi apoi s-a
convertit în acþiuni consecvente menite a stãvili ororile
rãzboiului ºi ale fascismului în Europa ºi, implicit, în locurile
sale de origine. Aºa se face cã România postbelicã l-a gãsit apt
sã reprezinte aspiraþii politice ºi umaniste care s-au reflectat ºi
în cariera sa de sculptor. Rãzvrãtirea Dansului din Oaº s-a
potolit în recunoºtinþa adusã jertfei eroice prin expresivitatea
monumentelor de la Carei ºi Moisei, sentimente convertite spre
amurgul vieþii în blânda înþelepciune din Sfatul bãtrânilor din
Baia Mare. Legãtura cu tradiþia localã, popularã ºi cultã, i-a
sugerat deschideri spre arta modernã, esenþializatã în mesaj ºi forme plastice specifice
Maramureºului. Arta cioplitului în lemn, cu unele echivalente în piatrã, l-au menþinut
pe creator în coordonatele autenticitãþii. Spiritul popular legendar, þãrãnesc ºi
mineresc, l-a sintetizat în formule originale de mare simplitate, inclusiv în lucrãrile de
sculpturã micã. I-a fost dat ca, în modestia ºi omenia conduitei sale, sã-ºi ridice propriul
monument în faþa posteritãþii, demn de respect ºi de atenþie din partea celor care fac
tranziþia dinspre secolul XX spre secolul al XXI-lea.
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Vida Gheza – Centenar
1913-2013
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entru un popor, frumosul ºi valoarea
artisticã constituie certitudinea adevãrului vieþii. Acum, în anii postdecembriºti, asistãm la contorsionarea valorilor,
la exigenþe temerare, care uneori situeazã nemeritat opere de artã în zone de minimã vizibilitate. Tangenþial, aici se poate situa o parte
nesemnificativã din creaþia sculptorului bãimãrean Vida Gheza (Monumentul Ostaºului Sovietic, relief, bronz; Monumentul Minerului din
Baia Mare, piatrã; Pintea judecând un boier,
altorelief, gips). Asumarea valorilor autentice
prin punerea lor în ecuaþie, prin analize lucide,
descãrcate de efemere implicaþii politice, ar putea duce la un reviriment benefic ºi necesar configurãrii ºi valorizãrii creaþiei autentice ºi
cunoaºterea personalitãþilor culturii naþionale.
La acest deziderat va rãspunde, chiar dacã
nu ºi-a propus anume, ºi prezentul proiect cultural Centenar Vida Gheza 1913-2013, iniþiat
sub egida Academiei Române de cãtre Acad.
Marius Porumb ºi Zoe Vida Porumb, dedicat
memoriei sculptorului Vida Gheza (28 februarie
1913, Baia Mare – 11 mai 1980, Baia Mare).
Creaþia sculptorului se cristalizeazã într-o
perioadã de radicale prefaceri sociale ºi politice.
Selectiv, urmãtoarele evenimente vor condiþiona ºi vor defini demersul creaþiei viitorului
sculptor: din 1933 primeºte primele îndrumãri
de la pictorul bãimãrean Ziffer Sándor, în 1936
devine membru al Partidului Comunist, în 1938
îl gãsim activ în brigãzile internaþionale de luptã
împotriva Armatei Franchiste din Spania, între
anii 1942-1944 studiazã la Academia de Artã
din Budapesta cu sculptorul Ferenczy Béni,
dupã eliberarea Budapestei, în toamna anului
1945 se înroleazã voluntar în Armata Românã ºi
luptã pe frontul antihitlerist. Revine la Baia
Mare ºi se dedicã creaþiei plastice, participând la
Saloane de artã, expoziþii de grup ºi personale în
þarã ºi peste hotare.
Opera lui Vida Gheza este esenþialã
pentru dezvoltarea sculpturii româneºti, dar ºi
comparabilã cu mari creaþii din sculptura europeanã a secolului XX. Întreaga creaþie – cu

Monumentul minerului, Baia Mare
Sursa: tudorphotoblog.blogspot.ro

nesemnificative excepþii – stã sub semnul cultului pentru lemn, material preferat, din care a
ºtiut sã desluºeascã, prin fibra lui, viaþa tãcutã a
acestuia. Ceea ce impresioneazã în sculptura
maestrului Vida este coerenþa, unitatea expresivã, forþa de comunicare ºi valenþa monumentalã. Se constituie, astfel, într-un autentic deschizãtor de drumuri în sculptura româneascã ºi
ne relevã un univers ideatic bine încadrat în
spiritualitatea Maramureºului, a etosului satului
românesc.
În anul 1988, când maestrul Vida ar fi
trebuit sã împlineascã 75 de ani, am avut prilejul
de a organiza o expoziþie retrospectivã la Muzeul de Artã bãimãrean (pe atunci în calitate de
muzeograf), prilej cu care am putut cunoaºte
aproape întreaga creaþie, ºi m-am bucurat de
buna colaborare cu Acad. Marius Porumb, iniþiator ºi al acelui eveniment. Manifestarea a fost
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clasa I (1963); Artist al Poporului (1964); Erou
al Muncii Socialiste (1971); Premiul CSCA
(1971); Steaua Republicii Socialiste România,
clasa a II-a (1978). De asemenea a primit funcþii/onoruri publice: în 1968 este ales vicepreºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici din România; în 1974 este ales membru corespondent
al Academiei Române; în 1969 este ales membru în Comitetul Central al PCR, iar din anul
1957 a fost ales în mai multe legislaturi, deputat
în Marea Adunare Naþionalã. Selecþii din lucrãrile sale reprezintã România la Bienala Internaþionalã de la Veneþia în anii 1958 ºi 1976.
În albumul VIDA, Editura Meridiane,
1981, realizat de reputatul istoric de artã, Raoul
ªorban afirma: „Vida este sculptorul unui popor, întãrit cu credinþã în dreptul de viaþã universalã a valorilor autohtone. Cu aceastã înzestrare, opera sa rãmâne mãrturia acelei acþiuni
spirituale ce întruneºte într-o structurã unicã
omul, artistul ºi istoria imediatã”.
Maestrul Vida, cu sfialã decentã ºi o fermã intransigenþã, a lãsat moºtenire urmaºilor o
creaþie care face parte din patrimoniul naþional,
iar ca om a rãmas în conºtiinþa confraþilor de
breaslã bãimãreni un model de excepþie, care a
contribuit nemijlocit, a adus un aport inegalabil
la consolidarea ºi prestigiul „Centrului Artistic
Baia Mare” în plan naþional ºi internaþional.
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consemnatã în revista Arta (nr. 4/1989) de criticul ºi istoricul de artã Mihai Ispir, din care
citez: „Strãduinþa de a înfãþiºa publicului o imagine închegatã, edificatoare asupra lumii artistice a lui Vida, a fost remarcabilã [...], de asemenea au fost expuse numeroase linogravuri
(facsimile) ºi desene, unele inedite; [...] a fost
reconstituit un fragment din fascinantul atelier
al sculptorului – totul, fireºte, în contextul în
sine impresionant al lucrãrilor lui Vida din patrimoniul muzeului”.
Desigur, nu este aici locul, iar spaþiul nu
permite o analizã mai amãnunþitã a activitãþii
creatoare a maestrului Vida. De-a lungul a trei
decenii de muncã asiduã, cãutãri ºi realizãri,
începând cu Dans oºenesc (1947), pânã la cele
trei ipostaze ale Amintirilor din copilãrie, referindu-ne doar la creaþia în lemn, putem distinge un drum coerent ºi unitar, caracterizat
printr-o impresionantã putere poeticã a spiritului. Vida a dus la perfecþiune reprezentarea
plasticã a ideilor lui, demonstrându-ne fãrã
ostentaþie, cã arta mare nu poate ignora rolul de
înnoitor al idealurilor sociale ºi umane, tinzând
astfel cãtre sentimentul fascinant al perfecþiunii.
Dacã prin creaþia în lemn putem afirma cã
vocaþia predilectã a artistului a fost împlinitã, cu
regret trebuie sã afirm cã vocaþia pentru artã
monumentalã îi este neîmplinitã. A realizat doar
trei monumente: Monumentul Eroilor Români
din al Doilea Rãzboi Mondial (Carei, 1965), în
colaborare cu arhitectul Anton Dâmboianu, Ansamblul Monumental de la Moisei, închinat memoriei celor 29 de þãrani martiri uciºi la Moisei
în toamna anului 1944 de cãtre trupele horthyste
aflate în retragere, ºi Sfatul Bãtrânilor (Baia
Mare, 1973), grup statuar (cinci personaje) în
travertin, cu amplasament în faþa Palatului Administrativ din Baia Mare. Cu excepþia primului, care a urmat cãile birocratice ale administraþiei cu tergiversãrile, avizãrile ºi aprobãrile
de rigoare, celelalte douã au fost iniþiate ºi coordonate de autor.
Este regretabil cã proiecte de artã monumentalã precum Monumentul lui Gelu, Monumentul lui Horia, Cloºca ºi Criºan, Monumentul Bogdan Vodã au rãmas în faza de
machetã.
Pentru recunoaºterea incontestabilã a meritelor sale în domeniul creaþiei plastice, Vida a
fost distins cu Premiul Ministerului Artelor ºi
Informaþiilor (1949); Premiul de Stat (1953);
Maestru Emerit al Artei (1957); Ordinul Muncii
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Autohtonie ºi universalitate în creaþia unui
autentic maramureºean - sculptorul Gheza Vida
Prof. dr. Negoiþã LÃPTOIU
istoric de artã, Cluj-Napoca
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e timpuriu existenþa lui Gheza
Vida se confruntã cu multiple, dureroase neajunsuri. Îndeplineºte de
mic felurite munci, ºubrezindu-ºi adesea sãnãtatea, dar nu avea alternativã decât munca prelungitã. Asprimile vieþii i-au fortificat voinþa ºi
caracterul. Depresivul n-avea ce cãuta în straturile unei fiinþe predispuse cãtre fapta ziditoare.
ªi-a cãutat anturaj adecvat pentru a-ºi limpezi
gândurile ºi a-ºi perfecta încercãrile care vizau
materializarea în lemn a freamãtului existenþial.
Joaca iniþialã pe care o practicã mulþi copii, din
divertisment, cioplind forme, s-a dovedit la
Gheza Vida chemare organicã spre desãvârºirea
unei biografii de creator. Va fi stimulat de atmosfera din mediul artistic bãimãrean, unde pe
lângã soluþii în spiritul valorilor consacrate, se
încercau ºi acomodãri, experimentãri specifice
tendinþelor moderne. Nu lipseau sugestiile constructiviste, expresioniste, care se pretau cel mai
bine unor transpuneri în sculpturã.
Obiºnuirea cu rigorile construcþiei plastice, cu imperativul unui mesaj ideatic ºi afectiv
se declanºeazã de prin 1931, an din care se
pãstreazã ºi primele tentative de încrustare, în
fibra lemnoasã, a precipitãrilor unei trãiri tensionate. Pretext inspirativ aveau sã devinã niºte
fãpturi groteºti, desprinse din zorii civilizaþiei. E
surprinzãtor cum din aceastã fazã incipientã
Gheza Vida poseda un remarcabil simþ al volumelor, cu o evidentã înclinare spre sinteza
formalã. Cioplite în lemn de nuc, figurinele groteºti din anii 1931-1934, unele pierdute, altele
aflate în colecþii particulare din Baia Mare ºi
Sighetu Marmaþiei, relevã o superioarã înþelegere ºi asociere cu ritmurile create de muchii
ferme ºi netezirea unor pasaje polisate pe care
lumina se strecoarã lin. Din 1933 se insinueazã
între motivele inspiraþiei un Miner, dinamica
formelor fiind orientatã pe o tensionatã diagonalã, iar în 1934 fervoarea modalitãþilor expresive se materializeazã în câteva surprinzãtoare
reliefuri: Dubinuºa, Cosaº, Þãrancã cu greblã.
Simplitatea unor ample aplatizãri se îmbinã cu

vigoarea unor animate conturãri, cu rotunjimi
care sugereazã un elan de monumentalist. Tot
din acel semnificativ an, 1934, dateazã o primã
variantã a Rãscoalei (relief, lemn de nuc, 0,400 x
0,950 m, colecþia Zoltán Zelinger, Cluj-Napoca), impresionantã prin fluenta dispunere a personajelor pe oblice repetitive care încurajeazã
senzaþia unui nestãvilit iureº. Avântul formelor
capãtã aspect de aprigã furtunã, rezumând – prin
modalitãþi strict plastice – strigãtul unui tonus
revendicativ.
Dupã cum se ºtie, din ianuarie 1938 pânã
în februarie 1939, Gheza Vida se alãturã brigãzilor internaþionale susþinãtoare a republicanilor spanioli, înfruntând cu dârzenie ºi stoicism cruzimile frontului. Expulzaþi din Spania,
grupul de militanþi români sunt internaþi timp de
doi ani în lagãrele de la Saint-Cyprien ºi Gurs,
din sud-vestul Franþei. În perioada celor doi ani
de detenþie ºi-a cãutat consolare imaginându-ºi

Saint-Cyprien (Forþa) - linogravurã
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gandistic, nu s-a dezis de condiþia de artistcetãþean pe care o considera nobilã ºi curatã
dacã exprimã adevãrul prin mijloace artistice.
Adevãrul vizat de Vida – care a rãmas credincios viziunii figurative – nu þinea doar de
aparenþele realului, ci ºi de tumultul interior,
încifrat atât în tensiunea formelor, cât ºi-n factura unor pãtrunzãtoare simbolizãri, tot mai
evidente dupã 1965.
Prezent în câteva expoziþii de grup ºi colective la Cluj ºi Baia Mare, Vida se impune ca o
prezenþã referenþialã în miºcarea artisticã a vremii cu ocazia „Expoziþiei de artã plasticã regionalã a Transilvaniei”, Cluj (octombrie, 1948)
ºi prima „Anualã de Stat a Artelor Plastice”,
Bucureºti, (decembrie, 1948), când a expus
aceleaºi lucrãri: Dans oºenesc (lemn, 1,000 x
l,020 m, acum la Muzeul Naþional de Artã,
Bucureºti), Buciumaºul (lemn, 1,280 x 1, 330 m,
timp de trei decenii expus în galeria permanentã
a Muzeului de Artã, Cluj-Napoca, dat în
custodie de Muzeul Naþional de Artã) ºi
Sãhãlbari (Muncitori forestieri – Ministerul Pãdurilor ºi Apelor, Bucureºti). A ieºit pregnant la
ivealã vigoarea unui creator de forme puternic
tensionate, desfãºurate tumultuos în spaþiu prin
curbe bine stãpânite, supuse unei clare coerenþe
expresive. Dinamica volumelor se desfãºura
conform unei logice arhitecturãri, cu creºteri,
expansiuni ºi alternanþe, tipice unui artist stãpân
pe ºtiinþa compoziþionalã, cu vocaþie pentru monumental. În aceastã fazã a creaþiei predominã
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scene din viaþa satului maramureºean, transpuse
în acuarelã (care s-au pierdut) sau a sculptat în
trunchiuri de stejar, înalte de 0,700 m, busturile
lui Horea, Cloºca ºi Criºan (rãmase în Franþa).
Dar ceea ce adaugã biografiei sale artistice un
plus de profunzime ºi universalitate sunt cele 34
linogravuri finalizate printr-o tulburãtoare vervã expresivã. Din ele, 13 au fost recuperate prin
aducerea în þarã de cãtre confratele în ideal
Mihail Florescu, restul încurajând lectura doar
din reproducerile inserate în diverse publicaþii
ale vremii, rãspândite graþie unor simpatizanþi
francezi. Fãcute cunoscute publicului din România într-o expoziþie deschisã la Bucureºti în
1958 (asociindu-se cu un alt viguros maramureºean, Vasile Kazar), linogravurile semnate
„Grigore” ilustrau Prima zi de lagãr, SaintCyprien Franþa, Lectura, Partida de ºah, Frãþia
(Alianþa), În lagãrul Saint-Cyprien, Munca în
lagãr, Sirena, Pintea Grigore, A murit un tovarãº, În jurul sobei, Agitatorul, De la SaintCyprien la Gurs (Din lagãr în lagãr). Sunt scene
în care Gheza Vida se manifestã nu doar ca
simplu martor la dramatice evenimente, ci ca un
virtuos interpret de condiþie umanã ultragiatã.
Vitalitatea energicului desenator conferã unor
arcuiri expansive un sentiment de energie explozivã, care þine sã evadeze din cadru, sugerând gesturi de voinþã eliberatoare. La vâltoarea
contururilor se adaugã ºi precipitãrile nervoase
ale alternanþelor de închis-deschis, albul devorând insistent zonele de negru, supuse parcã
unei necontenite arderi.
Din toamna lui 1945 pânã în 11 mai 1980
– când un atac de cord îi cauzeazã sfârºitul
prematur – Gheza Vida a trãit ºi a creat la Baia
Mare, mediu în care a simþit cã se poate manifesta integral ca artist. Urmare a condiþiei sale
de „militant antifascist” ºi promotor al ideologiei de stânga, a fost invitat în repetate rânduri
sã-ºi stabileascã domiciliul în capitalã. S-a limitat sã meargã acolo doar la ºedinþele Comitetului pe þarã al Uniunii Artiºtilor Plastici
(îndeplinind ani prelungiþi calitatea de vicepreºedinte) sau în ocazii oficiale, sãrbãtori naþionale. Om integru, s-a þinut – cât a fost omeneºte
posibil – la distanþã de avantajele venite din
considerente politice, preferând dãruirea totalã
ºi munca tenace pentru întregirea operei. Era
convins cã are multe de spus însufleþind fibra
generoasã a lemnului, material familiar, ca ºi
lumea din care provenea, fãcându-ºi din mândria de maramureºean raþiunea primã a întregii
sale existenþe. În zeci de interviuri, cãutat de
mulþi pãtrunºi de imperativele proletcultiste
care l-au stimulat ºi spre declaraþii cu iz propa-
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tendinþa articulãrii volumelor în cursive rotunjimi, printr-o ritmicã a cioplirii continuative
care conferã suprafeþelor o plãcutã vibraþie. Aºa
întâlnim ºi-n Femeie împovãratã, Miner cu sapã
– 1950, Horitoarea, La fân, Rãscoala – 1956,
Odihnã – 1958.
Încã din compoziþia complexã inspiratã de
Rãscoala – 1957, continuatã cu Butinarul –
1959 (expus în galeria permanentã a Muzeului
de Artã Cluj-Napoca, varianta ultimã, din 1996),
Tropotita, Carnaval la sat, Totem – 1961, Þãrancã, Cuºma dracului – 1965, Gheza Vida începe sã înlocuiascã volumele rotunjite cu tot
mai frecventa prezenþã a muchiilor ºi stilizarea
formelor, mergând pânã la limpezimea ºi simplitatea aplatizãrii. Are loc o potenþare a nervului constructiv care antreneazã inevitabil
sinteza formalã. Ea se preteazã excelent la genul
de transpunere a unor subiecte ºi motive iscate
din geografia spiritualã a locului. Sesizãm permanent un suflu arhaic, asemenea unui cântec
de baladã, care abstrage realitãþii motivul pentru
a-l conferi timpului într-o formã care devine
metaforã ºi simbol al unei idei ori sentiment:
Veselia – 1966, Priculiciul minei – 1967, 1973,
Ploaia – 1968, Varvara, Mãrtoaia – 1970, Omul
pãdurii, Omul dintre focuri – 1971, Sfatul bãtrânilor, Omul apelor, Vâlva minelor, Þãranii
martiri de la Moisei – 1972, Omul nopþii, Fata
pãdurii, Amintiri din copilãrie I, II – 1973.
La 60 de ani dispunea de un numãr impresionant de noutãþi care au asigurat expoziþiei
aniversare, deschisã mai întâi la Baia Mare ºi
Satu Mare, apoi în impozantele sãli „Dalles” din
capitalã, ipostaza de eveniment în viaþa culturalã a vremii. Public, oameni de breaslã, critici
de artã, n-au fãcut economie de superlative
pentru a defini amploarea ºi originalitatea unei
opere straºnic împlântate în tot ce are mai caracteristic spiritualitatea neamului sãu. Confesându-se, a þinut sã precizeze într-unul din multiplele interviuri: „Mie Þara Maramureºului îmi
dã de fiecare datã ceva nou. Îmi dã pita inspiraþiei. Aici m-a format mediul. Eu sunt o expresie, o reflectare a universului în care trãiesc
[...]. Sculptez chipul pãmântului natal”1. ªi din
comentariul criticului Adrian Petringenaru reiese aceastã identitate mediu-artist: „Vida este
al locului pentru cã sintetizeazã, în însãºi personalitatea sa, aceastã spiritualitate. Exprimându-se pe sine exprimã Maramureºul ºi expri-
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mând Maramureºul exprimã þara. Sculptorul
Vida este una dintre vocile autentice ºi de rezonanþã prin care arta româneascã contemporanã vorbeºte lumii”2.
Dupã relieful în bronz încastrat în structura Obeliscului Eliberãrii – 1954 ºi Monumentul minerului – 1956 (piatrã, Baia Mare), ambele
adaptate la convenþiile epocii, cea de a treia
lucrare de artã monumentalã amplasatã public:
Monumentul ostaºului român de la Carei (dezvelit în gips, 1964, transpus apoi în piatrã în
1967-1968, lucrare beneficiind de o fericitã colaborare cu arhitectul Anton Dâmboianu) relevã
din plin o complexã gândire plasticã, o adecvatã
osmozã între temã ºi transpunerea ei plasticã.
Emblematicul chip al ostaºului, împlântat stâncos pe frontonul unor structuri arhitecturale, are
în spate un întreg univers de forme care sintetizeazã specificitatea unei istorii ºi civilizaþii
multiseculare. Simbolicul chip-efigie este exponentul unei lumi pentru a cãrei neatârnare s-a
jertfit, veghind acum dârz ºi demn. Iatã cum îl
descrie autorul însuºi: „... poarta jertfei, masca
morþii; continuarea vieþii – þãranca care sãdeºte
flori; soldatul eliberator ºi apoi flacãra veºnic

Monumentul ostaºului român de la Carei
http://tudorphotoblog.blogspot.ro

Sever Utan, Ies în grãdinã ºi munþii-s lângã mine, Convorbire cu Gheza Vida, în „Scânteia”, Bucureºti, 3 mai
1973.
2 Adrian Petringenaru, Forþa ºi demnitatea unei mari opere, în „Scânteia”, Bucureºti, 27 septembrie 1973.
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crificiului [...]. Dialogul lui Vida cu vârstele
omului se poartã despre acea istorie, care e omul
însuºi [...]. Desigur, în limbajul sculpturii toate
se exprimã prin calmul obiectiv ºi mut al formei,
care ne poartã adeseori spre zãrile spaþiilor libere de teorii ºi interpretãri, la marginea cãrora
se aflã imperturbabilul sfinx. Ca ºi acesta, bãtrânii lui Vida fac punte între viaþã ºi moarte. Cu
înfãþiºarea lor exterioarã, aceºti oameni colþuroºi sunt totuºi blânzi ca o adiere, iar elocvenþa
lor misterioasã e rostitã muzical [...]. Sfatul bãtrânilor are forþã. Datoritã puterii artei”3.
Monumentul de la Moisei ºi Sfatul bãtrânilor au reprezentat cheia de boltã a unei
creativitãþi finalizate cu mult elan, încordare,
care i-a solicitat la maximum energiile unui trup
vlãguit nu de puþine sau comode încercãri. Urmarea a fost cã ultimii ani îi va petrece într-un
regim de viaþã mai temperat, permiþându-ºi relaxãri în intimitatea rezervaþiei de cactuºi, de-o
rarã feerie ºi spectaculozitate. Referitor la zestrea sculpturalã ºi ea îºi domoleºte freamãtul,
înregistrându-se abordãri cu mult fior liric: câteva nuduri, Fata cu floare, Copil citind, Femeia
albã, Copil cu pasãre, Ziua finelor (Botegiunea
de pe Iza, relief). ªi-a rezervat timp ºi plãcere de
a sculpta forme care sã capete ºi o anume funcþionalitate directã, desãvârºind zeci de obiecte,
cãrora li se încrusteazã sugestive simbolizãri:
vase cu capete de ºerpi, vas cu berbec, bufniþã,
pãsãri, cãuce, cupe, scaun cu bufniþã, blidare,
lingurã-cãuc, scrumierã, salamandrã etc. Interesant de observat cã înaltul profesionalism al
maestrului bãimãrean nu a cedat nicicând soluþiei artizanale, în fiecare transpunere simþindu-se efectul unei viziuni sintetizatoare, care
asigurã obiectelor de mici dimensiuni, finalitãþi
creative originale. Chiar ºi-n condiþiile energiilor fizice estompate a simþit ca nobilã îndatorire de suflet perfectarea unor machete
pentru monumente menite sã eternizeze personaje simbol pentru trecutul românesc: Menumorut, Dragoº Vodã, Bogdan Vodã, Horea,
Cloºca ºi Criºan. Au rãmas simple machete, dar
ce minunat încheia o viaþã – în 11 mai 1980 – cu
stãruinþã ºi gând spre alte fapte creatoare. E o
pildã de urmat, atât de distanþatã abandonului în
comoditate, nimicnicie ºi anonimat.

Interviu, în „Cronica sãtmãreanã”, Satu Mare, 21 octombrie 1974.
Virgil Dãnciulescu, Cu Vida despre Maramureº ºi maramureºeni, în „Magazin”; Bucureþti, 28 ianuarie 1967.
Raoul ªorban, Gheza Vida, editura „Meridiane”, Bucureºti, 1981, p. 76.
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aprinsã care seamãnã cu turnurile maramureºene din lemn. Tot ceea ce am gândit, am ºi
realizat ...”1.
Încã din 1966, Gheza Vida a desãvârºit
varianta în lemn a Monumentului þãranilor martiri de la Moisei, fiind ajutat la cioplire de sãteni
ai locului. Apelãm din nou la sursa cea mai
temeinicã, evocarea sculptorului: „În determinarea complexului monumental în formã de
cerc, am plecat de la cultul soarelui. Forma de
cerc, cu 12 raze, în care sunt aºezate statuile,
simbolizeazã în concepþia mea, cele 12 luni ale
anului. Le-am gândit aºa pentru ca maramureºenii sau cei care trec pe aici pe la noi sã-ºi
aminteascã în fiecare lunã din an ºi în fiecare zi
din lunã de cele petrecute la Moisei. Modele
sunt mãºtile vechi, expresive...”2. Dupã cum se
ºtie, în 14 octombrie 1944 trupele horthyste au
asasinat 31 þãrani din Moisei. Cele 12 verticale
ample, încununate de tot atâtea chipuri neclintite în fermitatea ºi mãreþia lor, înfruntã solemn
ºi grav spaþiul ºi timpul, îndemn de perpetuã
rememorare ºi raþiune umanã.
Cine trece prin Baia Mare va fi frapat de
profunda ºi nobila respiraþie pe care o degajã un
grup statuar – Sfatul bãtrânilor, plasat în vecinãtatea Palatului Administrativ al municipiului
(piatrã, 1974). Cinci fãpturi de înþelepþi ai locului stau împietrite într-o stranie impresie de
veghere ºi reculegere. Par solide pietre de hotar,
descinse din trecute vremi, dãinuind spre luminoasã aducere aminte. Ele se contopesc cu
solul ºi spaþiul în statica lor prestanþã. Vor parcã
sã confirme valabilitatea zicalei maramureºene:
„Am fo’ º’om fi!”. Nimic retoric, nu revendicã
ostentativ, gãlãgios, ci stau încãrcaþi de povara
trudei pe care o poartã cu demnitatea insului
finalizator de destin. Aºteaptã sã vadã cum se
cerne rodul vieþii lor. Compacte, siluetele emanã
un pãtrunzãtor sentiment de liniºte ºi naturaleþe,
admirând logica unui geometrism închegat, distribuit masiv în variate ºi sugestive articulaþii.
Lumina cade lin, învãluitor, fãrã sã tulbure tihna
unui consolator echilibru sufletesc. „În Sfatul
bãtrânilor – conchidea edificator profesorul
Raoul ªorban în referenþiala monografie – asprimea viziunii conþine ceva din acel consimþãmânt la viaþa durã care a cunoscut etica sa-
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e împlinesc 100 de ani de când marele ºi bunul nostru prieten a venit pe
lume, cel care prefera sã i te adresezi
cu „nene” dar care a fost ºi a rãmas un mare
„domn”. În mintea ºi memoria tuturor celor care
l-au cunoscut, l-au respectat ºi l-au apreciat ca
om ºi ca artist, iar pentru noi cei împãtimiþi în
dragostea pentru naturã ºi pentru minunãþiile ei
ºi pe nedrept neluaþi în seamã de mulþi (este
vorba desigur de lumea cactuºilor), Vida a fost
un cactusist de seamã, un precursor ºi un deschizãtor de drumuri.
Ca om, Vida s-a impus prin bunãtatea sa
sufleteascã, prin tãria caracterului sãu, prin simplitatea sa directã ºi prin capacitatea de a purta, a

ion, în tuº ºi în acuarelã, de la linogravuri la
sculpturã monumentalã. Eroii sãi au fost oameni
simpli, muncitori sau rãzvrãtiþi împotriva nedreptãþilor sociale, haiduci sau personaje de legendã, dar parcã fiecare din aceºtia avea câte
ceva din chipul ºi asemãnarea artistului.
Creaþia sa artisticã a fost prezentã în peste
60 de expoziþii. Personalitatea lui artisticã a fost
obiectul a peste 40 de lucrãri, monografii ºi
albume, lexicoane ºi dicþionare, studii, interviuri, sinteze ºi reportaje. A scris multe articole
în þarã ºi în strãinãtate, iar despre el au scris
peste 200 de publiciºti în presã. Méliusz József
îl considera unul din marii artiºti ai Europei, un
alt artist revoluþionar, Eugen Schileru îl considera adânc înrãdãcinat în pãmântul
din care irumpe ºi din care îºi trage
tãriile, iar Petru Comarnescu îl situa
alãturi de Brâncuºi, în sculptura în
lemn, pe linia tradiþiei populare. Cu
acordul artistului, Raoul ªorban i-a
dedicat o lucrare monumentalã, intitulatã simplu: VIDA.
Vida a fost un mare iubitor de
naturã. Încã de mic copil îi plãcea sã
hãlãduiascã prin pãduri, sã caute
plante, arbori, pietre, sã admire forme
ºi structuri. A fost ucenic grãdinar în
tinereþe ºi unealta sa de bazã de care
nu s-a despãrþit o viaþã întreagã a fost,
nu întâmplãtor, „custura sau cuþitul
Vida Gheza în mijlocul colecþiei de cactuºi (aztekium.ro)
de altoit”. Ca participant activ la
rãzboiul civil din Spania (antifascist
urmãri ºi a se adapta oricãrui dialog, cu orice convins fiind) nu putea sã nu observe plantaþiile
partener de conversaþie, fie cã era un om simplu, naturalizate de Opuntia ºi aºa s-a fãcut cã, la
un miner sau un þapinar, fie cã era un erudit, un întoarcerea sa în þarã, în buzunarul sãu de la
critic de artã sau un om de vazã, un demnitar. Un piept se aflau – dupã spusele sale – ºi câteva
om robust, cu o privire blajinã, cu o vorbã mol- seminþe de cactuºi, culese de el însuºi.
comã, în dulcele grai moroºenesc, acesta era
Dupã ani de peregrinãri, atunci când s-a
Vida, cel dintotdeauna. Ca artist, Vida a avut o stabilit definitiv la Baia Mare, în curtea casei
carierã lungã ºi deosebit de prolificã. Deºi pri- sale de sub Gutâi ºi-a amenajat o plantaþie de
mele sale debuturi sunt datate de prin anii cactuºi ºi ºi-a construit o serã de circa 100 mp.
’34-’35, încã de pe bãncile ºcolii primare fãcând În timp, sera s-a populat cu peste 1.000 de specii
desene ºi sculpturã micã sub îndrumarea învã- de cactuºi ºi alte plante suculente. A fãcut multe
þãtorului sãu. A realizat desene ºi schiþe în cre- achiziþii ºi de la cultivatori din þarã (a fost în
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L-am cunoscut în 1966 ºi pânã când a
plecat dintre noi, deci în aproape un sfert de
veac, l-am vizitat de nenumãrate ori, ca ºi când
pe atunci Baia Mare era mai aproape de Brãila
decât acum.
În vara lui 1973 mi-a fãcut o mare onoare
vizitându-mã împreunã cu familia. În permanenþã corespondam sau vorbeam la telefon. Îi
prezentam plantele pe care le importam direct,
fie în diapozitive color ºi se minuna la vederea
lor ca ºi cum ar fi fost un începãtor în ale cactuºilor.
De la el am învãþat multe ºi mai ales cã
„aceluia cãruia nu-i plac florile nu-i om” – dupã
cum singur mãrturisea. Nu putea sã-ºi închipuie
lãcomia, avariþia sau incorectitudinea unora în
relaþiile dintre cactusiºti. Iar atunci când era pus
în faþa unor probe incontestabile, chipul i se
înãsprea, iar vocea îi devenea gravã. A fost un
model de conduitã ºi de corectitudine.
Nu mi-a fost greu sã scriu aceste rânduri,
ca un modest ºi pios omagiu despre Vida Gheza,
omul, artistul, cactusistul. Dar ele nu pot descrie
întrutotul uriaºa personalitate a celui de la a
cãrui dispariþie fizicã au trecut aproape 33 de
ani, decât aºa, ca o pãrere.
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relaþii apropiate cu doctorul Viºinescu din Bucureºti), dar ºi din strãinãtate, chiar ºi din China,
unde a fost de câteva ori ºi ca parlamentar ºi ca
artist. Beneficiind de microclimatul local specific, dar ºi de harul de cultivator al lui Vida,
plantele sale creºteau într-un an cât la alþii în
ºapte, cum spune povestea. Forme înalte, monumentale, ºi forme joase, globulare, încântau
prin aspectul ºi prin florile lor. În curtea sa era
un permanent pelerinaj. Maestrul zâmbea stingher ºi rãspundea cu modestie complimentelor
care i se aduceau. Încã pe vremea aceea, deci
prin anii ’60-’70 avea în colecþie mulþi Oreocereus, Espostoa, Eulychnia, Pachycereus dar ºi
Echinocactus, Gymnocalycium, Astrophytum,
Melocactus ºi încã multe genuri ºi specii de
dimensiuni de neimaginat. Folosea un pãmânt
renumit prin aciditatea sa corectã, compus turbã
acidã, dar ºi pãmânt vegetal din pãdurile de fag,
fiind de fapt cel care a descoperit poate primul
virtuþile acestei bogãþii naturale. Altoia nu de
dragul altoirii. Folosea ca portaltoi Echinopsis de
diametrul mare pentru forme joase sau cu creºtere
lentã ºi Cereus pentru altoiri înalte. Pe tot ceea
ce punea mâna devenea de nerecunoscut peste
un an sau doi. Cactuºii fãceau parte din viaþa lui.
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Cactuºi din colecþia Vida Gheza la Baia Mare
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Crez politic = ideal artistic
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a ziarist, din 1957 în presa din Maramureº ºi câþiva ani ºi la cotidianul
central Scînteia, am fost, nu de puþine
ori, în preajma Omului ºi Artistului de geniu Vida
Gheza. L-am întâlnit la vernisaje de expoziþii ºi în
atelierul sãu de lucru. Am însoþit delegaþii strãine
care au dorit sã-l viziteze. Am fost prezent ºi am
scris relatãri din campaniile electorale, Maestrul
fiind ales deputat în Marea Adunare Naþionalã în
toate legislaturile (1957-1980). Cu marele sãu prestigiu artistic – dar ºi ca membru de partid din
ilegalitate (1932) – Vida Gheza a fost ales membru al CC al PCR. A fãcut parte ºi din autoritãþile
regionale Baia Mare ºi, din anul 1968, judeþene
Maramureº de partid ºi de stat, preºedinte al Comitetului regional pentru Culturã ºi Artã, al UAP
Baia Mare.
„Nu m-am gândit sã-mi fac din trecutul meu
politic un capital pentru tot restul vieþii, dar nu pot
sã nu mãrturisesc mulþumirea sufleteascã pentru
recunoaºterea arãtatã de stat activitãþii mele politice ºi artistice, alegându-mã în organe superioare de conducere, încununându-mi opera cu
înalte titluri (Premiul de stat în 1953, Artist al
Poporului 1964, Erou al Muncii Socialiste 1971,
Ordinul Steaua RSR 1978, membru corespondent
al Academiei Române 1974). Ca cetãþean român ºi
artist comunist mi-au fost limpezi îndatoririle de a
servi poporul ºi patria, de a reflecta în arta mea
problemele din trecut ºi din prezent ale societãþii
noastre.” (Maramureº, Suplimentul ziarului
Pentru socialism, aprilie 1978, p. 5).
Din tinereþe, viaþa lui Vida Gheza nu a fost
uºoarã. A suferit, ca ºi familia sa de mineri, ca
muncitor la Uzinele „Phoenix”, alãturi de cei
mulþi „umiliþi ºi obidiþi”, toate privaþiunile „prosperei” perioade interbelice.
Baia Mare devenise vestitã încã din 1896 în
lumea artisticã din þarã ºi strãinãtate, prin ºcoala
Hollosy Simon ºi colonia de picturã, mediul artistic influenþându-l ºi pe tânãrul, visãtor într-un
ideal mai omenos, Vida Gheza.
„Am cunoscut de mic mizeria, am luptat
pentru o viaþã mai bunã – se confesa Vida Gheza
istoricului clujean, prof. dr. Gheorghe I. Bodea,
nãscut la Baia Mare, în cartea Vida – artist militant
(Editura Dacia, 1980). În calitate de comunist dau
întotdeauna lucrãrilor mele un caracter militant.
Arta mi-am pus-o în slujba unui ideal. Societatea comunistã a fost idealul meu.”
Sigur, aceste declaraþii ar fi putut fi ºi de
circumstanþã. Dar ºtiindu-l pe Omul Vida Gheza

jurnalist, Baia Mare

ca pe unul de o magnificã sinceritate ºi fermã
convingere în ceea ce mãrturiseºte, trebuie sã credem cã afirmaþiile sale sunt autentice, izvorâte clar
din cugetul ºi simþirea sa. Trebuie însã, urmãrindu-i confesiunile, sã observãm cã nici el – ilegalistul comunist, luptãtorul pe baricadele republicanilor ºi comuniºtilor în rãzboiul civil,
internaþionalist, din Spania (1937-1939), ales în
autoritãþi supreme de stat ºi de partid – nu ºtia
„cum va arãta societatea comunistã, dar credeam
în ea. Era un ideal. (ªi Vida Gheza era un idealist
bine temperat, încercat, în convingerile sale intime, ºi de îndoieli). Cred ºi acum (în 1980) în el,
chiar dacã nu pot sã-mi închipui precis cum va fi”.
Nu vrem sã ne imaginãm cum ar fi reacþionat
Omul politic ºi Marele Artist în decembrie 1989
când „idealul sãu” s-a spulberat într-o tranziþie
spre o „societate liberã”, în care s-au „afirmat” nu
puþini veleitari în arta plasticã.
„Omul rãmâne pentru mine cea mai importantã problemã. Cred în om, în mãreþia lui”.
Din orice unghi am privi lucrurile – fiindcã
istoria nu se scrie cu „dacã ar fi fost...” –, crezul
sãu politic s-a armonizat în simfonia idealului sãu
artistic, s-a întrupat în opera sa artisticã.
Semnãtura sa pe operele monumentale ale
Ostaºului român de la Carei, ale Patrioþilor de la
Moisei, sculpturale – portretele lui Horia, Cloºca
ºi Criºan, create în vara anului 1940 în lagãrul din
Gurs (Franþa), când se retrãgea din Spania, Balada
lui Pintea, Rãscoala, Lupta continuã, Grup de
mineri, Sfatul bãtrânilor etc. pe desene, gravuri,
acuarele – poartã pecetea geniului sãu creator.
Vida Gheza rãmâne înveºnicit, prin întreaga sa
operã, în Panteonul celor mai iluºtri sculptori
români, alãturi de Brâncuºi, Ladea, Jalea, Medrea
ºi nu prea mulþi ca ei!
La marcarea Centenarului lui Vida Gheza,
reþinând mãrturisirea sa – „arta mi-am pus-o în
slujba unui ideal. Pentru asta am luptat în Spania ºi
în România” – consemnez aici cã însuºi El Caudillo – generalul Franco, ºeful statului spaniol, care
i-a biruit pe republicani ºi comuniºti în rãzboiul
civil, soldat cu peste 500.000 de victime din ambele tabere potrivnice în ideal, a dispus înãlþarea
Catedralei Celor Cãzuþi, dictând ca pe lespedea
lãcaºului sfânt sã fie încrustate cuvintele: „Ei, cu
toþii, au murit cu credinþa cã îºi slujesc patria”.
Prin idealul sãu politic ºi artistic ºi Artistul
Poporului Vida Gheza ºi-a servit patria ºi naþia
românã cu credinþa fermã a Artistului, cu elevatã
simþire patrioticã.
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O amintire cioplitã în suflet
ca lemnul sub dalta lui Vida Gheza
Al. Florin ÞENE

distins cu Premiul de Stat, primit dupã anul
1950, pentru altorelieful Pintea judecând un
boier. Ne simþeam aºa de mici faþã de o astfel de
personalitate, credeam noi, inabordabilã. De a
doua zi am început sã ne interesãm, în timpul
liber, de viaþa, dar mai ales despre lucrãrile
monumentale ale maestrului. La Biblioteca orãºeneascã din Centrul Vechi, unde ne pregãteam
pentru seminarii, am rugat-o pe o tânãrã bibliotecarã sã ne dea pentru documentare tot ce
are despre Vida Gheza. Astfel, am consultat
Scânteia, Gazeta Literarã, Tribuna, Scrisul Bãnãþean, Scânteia Tineretului ºi Pentru So cialism. Astfel am aflat despre expoziþiile de la
Baia Mare, Bucureºti, Cluj, de la Moscova,
Belgrad, Sofia, Cairo, Oslo etc.
Cu documentarea noastrã ºi pregãtirea
examenelor timpul a trecut. Dupã vacanþa de
iarnã, din februarie, anul urmãtor, am sãrbãtorit,
pe 26, ziua lui Mihai Olos, care ne-a promis sã
ne facã legãtura cu personajul nostru, care deja
cãpãtase postura, pentru noi, de monument, atunci când am citit în presã cã a primit titlul de
Artist al Poporului pentru lucrarea de la Carei
Monumentul Ostaºului Român, avându-l colaborator pe arhitectul Anton Dâmboianu.
Din economiile noastre ºi cu prima bursã
din anul urmãtor, eu cu Ion Ghiur, care îºi mai
adãugase la semnãturã ºi numele Pauleana, dupã
satul natal Paulean, comuna Doba, ne-am dus cu
o ocazie la Carei pentru a vedea Monumentul
Ostaºului Român. Lucrarea monumentalã ne-a
impresionat. Trãsãturile voluntare ºi dârze ale
ostaºului cioplit, liniile drepte sugerând victoria
eliberãrii ultimei brazde de pãmânt a þãrii au
stârnit pe drumul de întoarcere discuþii aprinse.
Când am ajuns la cãminul nostru, ideile dintre
noi se armonizaserã.
Într-adevãr, dupã câteva zile, prietenul
Olos ne-a mijlocit vizita noastrã la atelierul lui
Vida Gheza. Pe Ion Ghiur, care era mai mare cu
patru ani decât mine, venind de la o ªcoalã
Tehnicã Veterinarã din Satu Mare, fiind mai
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ând întorc paginile timpului pentru
a reciti amintirile ce au rãmas în
suflet din oraºul castanilor, un fior
de duioºie face sã vibreze sub degete pagina
îngãlbenitã din albumul virtual.
Eram, pe atunci student la Institutul Pedagogic de 3 ani, Facultatea de Filologie, ºi aripile
poeziei începuserã sã-i creascã Pegas-ului meu,
iar bucuria prieteniei ºi a dragostei de literaturã
pe care le aveam, ºi le regãseam la tinerii poeþi
de atunci, Vasile Radu Ghenceanu, Ion Ghiur
Pauleana ºi pictorul Mihai Olos a fãcut sã punem bazele Cenaclului Nord, ce funcþiona în
cadrul Casei de Culturã din Baia Mare. Era prin
anul 1963 ºi, din când în când, publicam în
pagina culturalã a ziarului regional. Þin minte cã
era o toamnã târzie ºi frunzele castanilor ruginiserã, iar Sãsarul ducea cu el la vale un dor al
meu, inefabil, de locurile natale.
Începuserãm ºedinþele cenaclului literar,
la care venea uneori ºi profesorul Chiº ªter, de
la Institutul Pedagogic, ºi orele de dezbateri pe
marginea unor lucrãri citite se prelungeau, pânã
când orele târzii puneau stãpânire pe oboseala
noastrã. Eram împreunã cu colegul Ion Ghiur,
într-o searã când luna se strecura printre vârfurile castanilor de lângã stadionul oraºului, ºi,
trecând pe lângã casa sculptorului Vida Gheza,
având culcate pe lângã temelie câteva lucrãri
neterminate, din lemn, ne-a venit ideea sã-i luãm
un interviu maestrului. Ne-am oprit, ºi prin gard
am privit la ele. A fost momentul când am luat
aceastã hotãrâre. Însã, datoritã emoþiilor, nu
ºtiam cum sã facem sã înodãm legãtura cu dânsul. Încã nu eram hotãrâþi cum sã-l abordãm. Nu
ºtiam dacã sã-i luãm un interviu sau sã scriem un
reportaj despre domnia sa. Apoi sã-l publicãm în
ziarul regional Pentru Socialism, unde eram
gãzduiþi, uneori, în pagina de „Culturã ºi Artã”
cu poezii, articole ºi reportaje.
Pânã la internat numai despre intenþia
noastrã am discutat. Ne îndemnam unul pe altul,
care dintre noi sã luãm legãtura cu Vida Gheza,
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curajos, l-am desemnat „ºef”. Aºa cã i-am pasat
toatã responsabilitatea primului contact cu
maestrul.
Þin minte, era într-o sâmbãtã. Zi de lucru
ºi noi aveam cursuri la Institut. Dupã primul
curs, dupã ora 10, am plecat amândoi spre atelierul maestrului Vida Gheza. Emoþiile erau
mari. Mai ales cã citisem în presã cã avusese loc
la Belgrad expoziþia „Vida Gheza – Alexandru
Ciucurencu”. Când am intrat în atelier, simþeam
inima cã-mi iese din piept. Ne-a întâmpinat maestrul cu un zâmbet care m-a fãcut sã mã liniºtesc. Era un om de înãlþime mijlocie, cu pãrul
ºaten, dat pe spate ºi cu fruntea latã. Era îmbrãcat în pantaloni închiºi, cu cãmaºã deschisã
ºi un jerseu peste ea prins în trei nasturi. Ne-a
întrebat la ce facultate suntem, cred cã ºtia, de la
Mihai Olos, dar era un motiv pentru a deschide
colocvial discuþia. I-am spus cã suntem studenþi
ºi pe deasupra mai ºi scriem, precizând cã am
venit sã-i luãm un interviu. Ne-a rãspuns cã nu
este timp de interviu pentru cã aºteaptã un grup
de elevi sã-i viziteze atelierul. Ne-a sugerat sã
facem un reportaj. Aºa am ºi fãcut pânã la urmã.
Am vizitat atelierul. Erau multe lucrãri, unele
doar începute. Îmi aduc aminte de lucrarea Colectivista, executatã în 1960, dupã terminarea

procesului de colectivizare. Mai era sculptura
Nud, foarte stilizatã, Bãiat citind, Miner cu lampa, lucrãri executate în anul 1961, un Autoportret din anul 1963, ºi undeva pe o laviþã,
parcã abandonatã, lucrarea Cap de þãran, terminatã în anul 1957.
Dupã ce ne-a explicat tehnica sa de lucru,
strãdania de a recreea elemente din mitologia
maramureºeanã, dupã ce ne-a spus programul
sãu de lucru, iar eu notând cu conºtinciozitate
tot ce spunea pe un carnet ce avea pe prima
paginã fotografia lui Dej ºi însemnul Secera ºi
Ciocanul, am auzit multe voci de copii la uºã.
Elevii ºi pionierii veniserã sã cunoascã o mare
personalitate artisticã a þãrii noastre ºi a
Europei.
Reportajul l-am scris eu, l-a revãzut prietenul Ion Ghiur, ºi apoi l-am citit într-o ºedinþã a
Cenaclului Nord, pe care îl înfiinþasem, nu de
multã vreme, împreunã cu Vasile Radu Ghenceanu.
Însã reportajul nu a apãrut niciodatã.
Motivul a fost, l-am aflat ulterior, cenzura, care
nu a aprobat publicarea lui în cotidianul Pentru
Socialism, motivul fiind menþionarea în reportaj
a expoziþiei lui Vida Gheza din anul 1944, organizatã de hortiºti la Cluj, fãrã ºtirea maestrului.
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Vida Gheza – rapsod al lemnului
100 de ani de la naºtere
Pamfil BILÞIU

extrase din modul în care îºi imagina þãranul
fiinþele sale mitologice. Ni se dezvãluie umorul,
prin aceste lucrãri, dar ºi imaginaþia puternicã a
artistului, identicã cu un spaþiu de viaþã fabuloasã. Energia sentimentului sãu nu este aceea a
omului individual, ci a exponentului colectiv,
care dã multã viaþã ºi profunzime unor trãiri.
Sculptura lui este imaginea unui orizont vast,
fabulos, cu particularitãþile ei locale ºi naþionale.
La Vida Gheza, corpul uman integreazã
un întreg angrenaj etnic ºi devine cea de-a doua
fizionomie a omului. La Vida, etnia se manifestã
deopotrivã în expresia formalã, ca ºi în caracterul naþional al motivelor sale. Figurile artistului ne introduc în lumea ºi universul etnic al
þãranului român, cãtre lumina idealului naþional
al acestuia. Sculpturile sale se remarcã prin valoarea expresiei formale, împreunã cu vitalitatea
esteticã purã a conþinutului plastic.
Dacã în multe lucrãri ale sale, Vida Gheza
pune accent pe personajul mitic individual, nu a
ocolit în creaþia sa nici scene colective, rupte ºi
ele din universul bogat de gândire a þãranului.
Cu Sfatul Bãtrânilor ne introduce în plan mitico-magic. Cele cinci personaje figureazã moºii
înþelepþi, „dãtãtori de legi ºi datini”, care judecau fãrãdelegile ºi conduceau obºtea satului
dupã norme juridice nescrise. Personajele transfigurate sunt încremenite, într-o meditaþie profundã, izvorâtã din dorinþa judecãþii drepte.
Artistul respectã tradiþia pe care o cunoºtea în
amãnunt. Cei cinci moºi sunt redaþi rezemaþi în
bâte, bãþul având conotaþii magice ºi fiind indispensabil judecãþii drepte. Surprinde expresia
concisã ºi bine precizatã a personajelor, ce
definesc un tragism existenþial. Descoperim un
ceremonial al demnitãþii care se manifestã în
transfigurarea celor cinci þãrani bãtrâni. În limbajul plastic al acestei lucrãri se remarcã calmul
obiectiv ºi mut al formei.
O categorie de lucrãri ne argumenteazã
puternicul ataºament al artistului faþã de manifestãrile ºi trãirile spirituale ale omului din
popor. Sunt pline de forþã, de sugestie ºi re-
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rta lui Vida Gheza îºi trage seva din
arta þãrãneascã. Artistul însuºi a cutreierat satele, i-a urmãrit pe
meºterii þãrani cum lucrau în lemn, cu care a ºi
întreþinut relaþii de prietenie, meºterul lui preferat fiind Ion Stan Pãtraº. Am avut bucuria sã-l
însoþim ºi noi pe teren, prin satele maramureºene, pe la marii meºteri nordici, care smulgeau lemnului nebãnuite frumuseþi. Cinstindu-i
memoria ºi preþuindu-i opera ºi mãiestria, faimosul meºter de la Sãpânþa i-a sculptat chipul ºi
l-a aºezat în casa sa încãrcatã de trudã artisticã,
care a devenit muzeu.
Lucrãrile lui Vida Gheza alcãtuiesc un
vast epos al Maramureºului, asta pentru cã, în
folclor ºi tradiþii, în arta popularã, artistul a
descoperit un inepuizabil izvor de inspiraþie
care i-a asigurat succesul în creaþia pe care a
zãmislit-o.
Vida a fost atras ca de un magnet de mitologia popularã, cu universul ei fascinant ºi spectaculos, pe care l-a transfigurat într-un sector
bogat al artei sale. Mitologia provinciei, din care
fãcea parte, o cunoºtea în amãnunþime, o preþuia
ºi o înþelegea, fiind o enciclopedie de folclor.
Figurile fabuloase din mitologia þãrãneascã, pe
care le-a transfigurat cu multã pasiune ºi dragoste, sunt numeroase ºi ne dovedesc aplecarea
sa cãtre fabulos, ca expresie a gândirii populare:
Omul Nopþii, Marþoaia, Solomonarul, Pricoliciul, Fata Pãdurii, Omul Pãdurii, Omul dintre
Ape. E în opera sa o istorie miticã, de demult,
ruptã din universul de gândire al þãranului, dominatã de mituri, basme ºi legende. El a redat în
lemn aspecte ascunse ale vieþii de la þarã. În
astfel de lucrãri, la care a þinut cel mai mult, cum
însuºi ne-a mãrturisit, a înþeles în profunzime
credinþa þãranului în realitatea lumii închipuite.
În acest compartiment al creaþiei sale, artistul a preferat, mai întâi, transfigurarea personajelor mitice individuale, cãrora le-a imprimat personalitate, originalitate ºi forþã de
sugestie. În transfigurarea acestor lucrãri Vida
acordã o mare importanþã corpului uman,
creând o bogatã gamã de fizionomii, cu trãsãturi
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marcabile prin energia ce o degajã trãirea omului spiritual în exerciþiul funcþiunii: Horitoare,
Buciumaºul, Dans oºenesc, în care miºcarea sugeratã e plinã de energie, una primordialã. Elementele acestui dans aparþin ºi ele patrimoniului
autohton ºi se situeazã în acel univers þãrãnesc,
care a asigurat supravieþuirea unor viguroase
forme de manifestãri spirituale primordiale. Emoþia ce o degajã lucrarea este amplificatã de
corpul uman care apare ca o oglindã a trãirilor
sufleteºti.
S-a spus despre artist cã ne introduce
într-o atmosferã revelatoare, unde se interfereazã douã zone existenþiale: lumea realã ºi lumea râvnitã, capabilã sã creeze o mutaþie eliberatoare. Drept urmare, vorbind de mutaþia
eliberatoare, Vida Gheza ºi-a ales un erou mitic,
drag sufletului sãu, ca ºi poporului, Pintea Viteazul, transfigurat ca un personaj puternic, masiv, care degajã o energie extraordinarã, aºa cum
reiese din legendele populare. Pe deasupra, ni-l
prezintã înzestrat ºi cu o putere moralã superioarã.
În tratarea eroului mitic, artistul gãseºte ºi
alege acele trãsãturi ºi momente ce definesc
desfãºurarea faptelor sale, care îl ridicã la rangul
de simbol al luptei pentru libertate socialã. Este
tipicã pe acestã linie lucrarea-tablou Pintea
Viteazul judecând un boier, prin care haiducul
rãzbunã nedreptãþile ºi abuzurile nobililor împotriva celor sãraci. Scenele colective sunt pline
de miºcare ºi forþã de sugestie. Balada lui Pintea
este un poem în lemn, în care haiducii, având în
mijlocul lor figura centralã a conducãtorului lor,
ne argumenteazã înþelegerea artistului ºi cunoaºterea istoriei acelor vremuri. Petrecerea haiducilor, aºa cum este tratatã în lucrare, semnificã eliberarea de frica care-i pândeºte.
Participarea ºi solidaritatea artistului cu faptele
haiducului sunt evidente. Realismul artei sale ne
este potenþat în astfel de lucrãri, remarcabile
prin veridicitatea reprezentãrilor plastice. Descoperim în lucrãrile avându-l ca personaj central
pe Pintea, ecoul revoltelor sociale, de clasã, din
vremuri extrem de dificile.
În domeniul sculpturii monumentale în
lemn, Vida Gheza a excelat printr-o lucrare uni-
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cã: Monumentul de la Moisei, o veritabilã sintezã în care se contopesc organic elemente de
filozofie popularã, mitologie ºi istorie. Monumentul este neîntrecut ºi pe linia aºezãrii spaþiale
a personajelor reprezentate, dezvãluindu-ne un artist de concepþie. Figurile încremenite ne dezvãluie sugestivitatea monumentului, o ancorare
ºi o restituire a unui eveniment istoric care a
semãnat groazã ºi moarte.
Universul þãrãnesc, cu ce are el caracteristic, reprezintã un compartiment de bazã al
operei artistului. Viaþa þãranului i-a inspirat
creaþii dominate de energia sentimentelor sale
pentru oamenii simpli, de la þarã, transfiguraþi
adesea în corelaþie cu ocupaþiile ºi tradiþiile lor.
Sunt semnificative pe aceastã linie: Desþelenire,
Cosaºul, Þãran încercând coasa, Semãnãtorul,
Þãranca cu grebla.
Artistul a manifestat aceleaºi sentimente
de preþuire pentru variate categorii de oameni
simpli, între care ºi minerii, pe care i-a transfigurat în lucrãri cu personaje colective sau
individuale. A ºtiut sã redea energia acestor truditori care nu precupeþesc niciun efort în lupta
cu tãria stâncii, în folosul extragerii metalelor
preþioase. Izbeºte în aceste lucrãri redarea vieþii
grele a truditorilor din adâncuri: Miner ghemuit,
Miner ghemuit cu lãmpaº, Miner obosit, Minerii
etc. Sã adãugãm cã artistul este fiu de mineri.
Aceleaºi sentimente manifestã artistul ºi pentru
munca grea ºi istovitoare a forestierilor. Sunt
sugestive lucrãri precum: Muncitor forestier,
Butinarul, Tãietorul de lemne.
Aplecarea cãtre grotesc a artistului a generat opere expresive, rezultat al imaginaþiei
bogate, la care se adaugã talentul învestit în
redarea fizionomiilor de tot felul, aºa cum ne-o
dovedesc lucrãrile: Dubinuºca, Figurã grotescã, Stup de albine, Carnaval sãtesc sau Cuºma
dracului. Descoperim în aceste lucrãri ºi resursele umoristice ale artistului.
Toate aceste calitãþi ne contureazã un mare artist contemporan, realizator al unei opere
vaste ºi complexe, din care rezultã un artist pe
care îl putem considera pe drept cuvânt un neîntrecut rapsod al lemnului.
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Redescoperirea lui Vida Gheza
Ofelia MARIAN
am descoperit-o pe Mãriuca, bufniþa care m-a
dus cu gândul la filosofia cuprinsã în opera
sculptorului ºi mi-am readus în memorie cele 5
statui din faþa Palatului Administrativ al cãror
simbol cifric înseamnã unire ºi echilibru. Folositã de Vida Gheza cu câþiva ani înainte de a
muri pentru a realiza ansamblul, care este unul
dintre simbolurile oraºului, aceastã cifrã a stârnit probabil curiozitatea multor vizitatori ai Bãii
Mari. Acum, când scriu aceste rânduri, mã
întreb câþi dintre cei care au privit atenþi acest
grup statuar s-au întrebat cine e autorul sau au
avut curiozitatea sã afle detalii ºi despre celelalte lucrãri? Probabil cã o parte dintre ei au
aflat mai multe dacã au avut privilegiul sã treacã
pragul Muzeului de Artã din Baia Mare, unde se
aflã multe piese (unele neterminate) precum ºi
uneltele artistului, dar ºi 17 panouri cu fotografii
despre activitatea sa. O binevenitã vizitã la Muzeu mi-a readus în atenþie toate lucrãrile ºi am
încercat sã le receptez dupã teme. Vãzându-le,
mi-am amintit ce rol important a avut în creaþia
sa inspiraþia folcloricã ºi cea istoricã, magistral
oglinditã în: Carnaval la sat, Ursitoarele, Balada lui Pintea, Rãscoala sau Þãran legat de
stâlp. Puternic ancorat în atmosfera plaiurilor
natale, Vida Gheza a lãsat în urma sa sugestive
lucrãri reprezentând mineri, ce surprind mai degrabã prin tenacitatea trebuincioasã sfredelirii
adâncurilor. Am privit îndelung toate exponatele, iar când m-am reîntors acasã, din Centrul
Vechi în Cartierul Sãsar, am trecut din nou prin
faþa Palatului Administrativ ºi pe lângã Sfatul
Bãtrânilor, m-am oprit pentru câtva timp cu
bucuria de a-l fi descoperit cu adevãrat pe concitadinul nostru care trãieºte ºi acum prin lucrãrile sale. Revelaþia acestei descoperiri a fost
cu atât mai interesantã cu cât nu þine de pregãtirea mea profesionalã sau intelectualã, ci
dintr-o frumoasã mândrie româneascã ce porneºte dintr-un nord de þarã deseori ignorat, dar
care poate oferi mereu surprize.
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n aceastã primãvarã am fãcut una din
puþinele plimbãri tihnite, din Cartierul
Sãsãr pânã în Centrul Vechi al Bãii
Mari, ºi trecând prin faþa Palatului Administrativ am revãzut Sfatul bãtrânilor, grup statuar
realizat de sculptorul Vida Gheza. Realizat
într-o primã versiune în lemn, ansamblul sculptural mi-a stârnit o curiozitate specialã abia
acum, la anii maturitãþii. Îl ºtiam acolo demult,
din copilãrie (a apãrut în acel loc când aveam 11
ani) ºi mi se pãrea ceva firesc sã îl vãd de fiecare
datã când treceam pe acolo, dar adevãrata revelaþie a descoperirii ºi înþelegerii am avut-o la
începutul lui martie 2013. Acela a fost momentul de graþie în care am purces întru adevãrata
cunoaºtere a operei concitadinului meu. Desigur
cã toate cifrele ºi coincidenþele nu pot fi descifrate niciodatã pânã la capãt, pentru cã ele fac
parte din destinul care se aflã mereu sub semnul
necunoscutului, important cred cã este, pânã la
urmã, sã fim atenþi mãcar la anumite momente
existenþiale. Am încercat, aºadar, sã nu ratez un
astfel de moment ºi m-am lãsat antrenatã în
atmosfera jubiliarã, amintindu-mi, rând pe rând,
tot ce ºtiam despre artistul a cãrui viaþã a stat
mereu sub semnul înþelepciunii, al trudei ºi al
luptei pentru dreptate. Abia acum, am luat metodic albumele ºi monografiile ce definesc un
portret complet al celui care, chiar prin fizionomie, sugereazã legãtura cu sculptura. M-am
oprit îndelung la monografia lui Raoul ªorban
(scrisã cu acordul artistului), în care apare o
pozã a lui Vida Gheza la 4 ani ºi mai multe
fotografii de maturitate ºi mi-am pus întrebarea:
Oare câtã suferinþã umanã a sculptat timpul pe
faþa seraficã a copilului pânã sã ajungã la marcarea trãsãturilor de maturitate? Desigur cã multe rãspunsuri se pot afla privind cu atenþie toate
lucrãrile, ale cãror teme esenþiale sunt lupta ºi
resemnarea înþeleaptã, nu capitularea în faþa
destinului. Rãsfoind câteva zile toate materialele ce contureazã portretul artistului bãimãrean,
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„D

e n-ar fi fost Maramureºul ºi
pãdurile lui, oamenii Maramureºului ºi poveºtile vieþii ºi ale
închipuirilor lor, nici eu n-aº fi fost cel care sunt.
[...] Deci am ce face: sã le ascult, sau sã le caut în
amintiri de demult [...] ºi sã le rânduiesc în fiinþa
lemnului” – spunea Gheza Vida – cel care considera cã „nu poate fi nimic mai mãreþ pentru un
adevãrat artist decât sã se dedice cu talentul,
munca ºi creaþia sa nemuririi Omului”. Nici
Maramureºul, nici oamenii pe care îi iubea atât
de mult, nu l-au uitat ci îi pãstreazã o vie amintire aducându-i pios omagiu la ceas aniversar!
Anul cultural 2013 este dedicat comemorãrii
centenarului naºterii sale.
Renumitul sculptor român, Gheza Vida
(Grigore), al optulea fiu al lui Iosif ºi al Rozaliei
Vida, s-a nãscut la 28 februarie 1913, în Baia
Mare, într-o familie de mineri originarã din Maramureºul istoric. Dupã bunicul din partea mamei, avea origini slovace. A vãzut lumina zilei
într-o cãsuþã modestã „de lângã mina Valea
Roºie din Baia Mare” ºi a fost numit Gheza dupã
numele ortacului tatãlui sãu care l-a botezat,
însã mama îl alinta Victor „pentru cã era unicul
ei copil care izbândise în lupta cu viaþa, dupã
cum „va reuºi ºi mai târziu, în pofida grelelor
încercãri la care va fi supus încã din mai fragedã
copilãrie”.1 (Cuvântul spaniol Vida înseamnã,
de fapt, viaþã! Iar Sfântul Mucenic Victor este
prãznuit la 11 noiembrie, în aceeaºi zi cu Sfântul
Mina!)
În anul 1916, în urma rãnilor grave primite în timpul rãzboiului, Iosif Vida a decedat
„lãsând în ghearele mizeriei” o vãduvã cu un
copil „blond, cu ochi ageri, mai mult tãcut”, în
vârstã de trei ani. Încã de pe atunci, micuþul
Vida cioplea linguri cu un cuþitaº. Iarna „sculpta” în zãpadã, uimindu-i pe toþi! A urmat cursurile ºcolii primare româneºti, iar din mâinile sale
iscusite au început sã rãsarã diferite figurine:
oameni, animale, pãsãri º.a. Talentul sãu deo1
2

sebit l-a determinat pe patronul mamei sale sã-l
sprijine financiar, achitându-i taxele ºcolare spre
a putea studia la prestigiosul Liceu bãimãrean
„Gheorghe ªincai” (ilustrul cãrturar Gheorghe
ªincai s-a nãscut la 28 februarie 1754).
Adolescentului Vida îi plãcea sã colinde
pãdurile din împrejurimile oraºului natal, sã studieze plantele, copacii ºi vietãþile, îl fascinau
formele variate ale pietrelor. Se simþea puternic
atras de creaþia popularã, de folclorul maramureºean „cu legendele, cântecele ºi poeziile sale”.
La vârsta de 15 ani, deoarece mama lui se îmbolnãvise grav, ajunge ucenic la grãdinarul
Harsanyi din Satu Mare. Dupã câteva luni a fost
nevoit sã revinã în oraºul de pe malul Sãsarului
pentru a-ºi putea asigura traiul.
A lucrat ca salahor la uzina chimicã Phoenix, apoi ca muncitor forestier º.a. Având un
spirit revoluþionar, s-a implicat în viaþa politicã
ºi „a militat” mai ales pentru îmbunãtãþirea vieþii muncitorilor forestieri ºi a minerilor de care
era legat prin originea sa.
Din anul 1932, alãturi de alþi artiºti în
devenire, Gheza Vida a început sã frecventeze
atelierul condus de maestrul Alexandru Ziffer,
un remarcabil profesor, reprezentant al ªcolii
bãimãrene de picturã întemeiatã de Hollósy Simon. Ziffer a studiat în Germania, la Moelon
(Franþa) ºi a lucrat alãturi de pictori renumiþi:
Matisse, Monet º.a. Tânãrul Vida „era destinat
sã devinã un mare artist”. Vorbea despre artã ca
despre „un fenomen uluitor”, iar sculptura „îi
era ceva cu totul înnãscut, o facultate aproape
lãuntricã”.
În anul 1934, Ziffer i-a prezis acestui discipol al sãu „un viitor neobiºnuit”!2 Specialiºtii
în domeniu, precum ºi cei din presa localã l-au
remarcat ca fiind „un talent înnãscut”. Debutul
artistic al tânãrului Vida are loc în 1937, când
participã, alãturi de cei mai valoroºi plasticieni
bãimãreni din acel timp, la expoziþia Noii Societãþi a pictorilor din Baia Mare, cu mai multe

Gh. I. Bodea. Vida – artist militant. Cluj Napoca : Editura Dacia, 1980, pp. 9-11.
Raoul ªorban. Gheza Vida : [monografie]. Bucureºti : Editura Meridiane, 1981, pp. 20-35.

º.a. În 1933 îl angajase pe Vida sã-i ciopleascã
„fruntariile” pentru bisericile din Fãureºti ºi
Cãrpiniº. Tâmplele au fost executate „cu o isteþime preluatã din deprinderile bãtrâneºti ale cioplitorilor populari...”2
Drumul sãu în artã a fost încununat de
veritabila împlinire a unui puternic talent îmbinat cu un stil aparte, „de o neasemuitã originalitate”. Lucrãrile artistului se evidenþiazã
prin „aspra poezie a vieþii, prin nota lor personalã, prin formele monumentale, volumele
puternice, expresiile vii”.
A participat la Expoziþia de artã plasticã
de la Cluj din 1946, iar în urmãtorul an s-a
prezentat cu câteva lucrãri la Salonul de picturã
ºi sculpturã al Transilvaniei, organizat la iniþiativa unor personalitãþi marcante din lumea
artisticã, printre care s-au aflat Virgil Vãtãºianu
ºi Raoul ªorban. În anul 1948, Vida a expus
Buciumaºul ºi grupul statuar Dans oºenesc, „lucrãri impresionante ca forþã de expresie”. Sculpturile lui Gheza Vida sunt admirate de marele
public ºi apreciate elogios de critica de specialitate, fiind considerate „lucrãri de mare
talent, de mare vigoare expresivã”. Renumitul
critic Petre Comarnescu opina: „În sculptura în
lemn, Gheza Vida este, alãturi de Brâncuºi ºi
Ladea, cel mai apropiat de linia tradiþiei populare, iar Dans oºenesc, cioplit dintr-un trunchi
de copac de cãtre Vida, este una din pilduitoarele înfãptuiri în acest material.” Artistul a
perceput ºi a materializat ritmul, dansul ca pe o
eliberare. Cele trei personaje executã un dans
care sugereazã o roatã solarã cu o direcþie de
deplasare în zig-zag – miºcare asemãnãtoare
unei ieºiri din labirint.3 „Sensul iniþial al zig-zagului se leagã de ideea victoriei asupra morþii”
(Kurt Sachs). Marele sculptor a fost premiat de
Ministerul Artelor în 1949, ca o primã recunoaºtere.
Având deja un nume consacrat în sculptura româneascã ºi europeanã, Gheza Vida participã, în anii urmãtori, la un numãr impresionant de expoziþii de artã plasticã, de grup ºi
personale, atât în þarã (Baia Mare, Satu Mare,
Cluj-Napoca, Braºov, Bucureºti) cât ºi peste
hotare (Bienala Internaþionalã de la Veneþia,
Cairo, Alexandria, Damasc, Moscova, Budapesta, Bratislava, Praga, Berlin, Leningrad, Sofia, Paris, Varºovia, Belgrad, Helsinki, Bologna,
Torino, Roma, Londra, Haga, Bruxelles). A fost

Daniel Pop. Centenarul Gheza Vida 1913-2013, în semn de neuitare a marelui sculptor. În: Graiul
Maramureºului, 25 februarie 2013, p. 9.
2 Raoul ªorban. Op. cit., p. 27.
3 Gh. I. Bodea. Op. cit., p. 31.
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lucrãri, fiind remarcate în mod deosebit sculpturile Miner ºi Þãran legat de stâlp.
Gheza Vida pleacã spre Spania în ianuarie
1938, alãturându-se altor voluntari români, în
cadrul Brigãzilor Internaþionale, care au participat la Rãzboiul civil (1936-1939) timp de doi
ani. În 1939 voluntarii români din Armata Republicanã spaniolã, împreunã cu numeroºi civili, s-au refugiat în Franþa, iar membrii Brigãzilor Internaþionale au fost internaþi în
lagãrele de la Saint-Cyprien ºi Gurs. Acolo, în
acele nefaste condiþii – dupã cum afirmã reputatul istoric al artei, academicianul Marius
Porumb: „Vida ilustreazã cu desene ºi linogravuri gazeta sãptãmânalã a lagãrului, linogravurile fiind semnate „Grigore” (aluzie la numele
haiducului maramureºean Grigore Pintea Viteazul). De altfel, cu acest erou popular, cãruia îi va
consacra multe din lucrãri sale, se ºi identifica:
„Spiþa mea a ieºit din mijlocul acelora de unde a
ieºit Pintea. În vâltoarea orânduirii vremii sale ºi
el a fost un om al protestului social [...]. Sentimentele mele au reacþionat contra nedreptãþilor,
ca ºi cele ale acestui haiduc”. ªi tot în Franþa, în
lagãrul de la Gurs, Vida a sculptat ºi a prezentat
în cadrul unei expoziþii busturile eroilor naþionali Horea, Cloºca ºi Criºan.1 (De remarcat: în
ziua de 28 februarie, 1785, Horea ºi Cloºca au
fost executaþi prin tragere pe roatã!)
Dupã ce a traversat întreaga Europã s-a
întors, în 1941, la Baia Mare. În urma Dictatului
de la Viena, întreg Maramureºul era sub ocupaþie hortystã, iar Gheza Vida, „fiind român ºi
având cetãþenie românã”, a fost îndeaproape supravegheat de poliþie. De trei ori a fost concentrat în detaºamentele de muncã forþatã din
Ungaria horthystã. În timpul ºederii sale la Budapesta, a urmat cursurile Academiei de BelleArte (1942-1944), sub îndrumarea profesorului
Jenõ Bari. Dupã eliberarea de sub ocupaþia
horthystã, Vida s-a înrolat voluntar în Armata
Românã, luptând pe frontul antihitlerist pânã la
sfârºitul rãzboiului.
Dupã revenirea în patrie, în 1944, artistul
ºi-a unit destinul prin cãsãtorie cu cel al pianistei
Ecaterina Kádár, fiica pictorului bãimãrean
Géza Kádár. Acest abil mânuitor al penelului
era preocupat de pictura bisericeascã: a pictat
icoane pentru tâmplele ºi zidurile bisericilor
maramureºene din ªiºeºti, Fãureºti, Cãrpiniº,
Sighet; Racºa (Satu Mare); Muncaci (Ucraina)
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singurul artist care a participat de douã ori cu
lucrãri în cadrul Bienalei de la Veneþia!
În perioada 1950-1968 a fost preºedinte al
filialei Uniunii Artiºtilor Plastici Baia Mare, iar
între anii 1950-1954 a fost profesor ºi director la
ªcoala Medie de Artã din Baia Mare, pe care a
întemeiat-o împreunã cu soþia sa. Ecaterina
Vida a fost primul director al Bibliotecii regionale din Baia Mare. Soþii Vida ºi-au crescut
cei doi copii, pe Gheorghe ºi Zoe, într-un climat
cultural artistic ºi le-au asigurat o desãvârºitã
educaþie. În calitate de dascãl, Gheza Vida a
îndrumat ºi a format tineri talentaþi, care în timp
s-au afirmat pãºind cu profunzime pe „tãrâmul”
Artei. Printre aceºtia se numãrã: Ida Grumaz –
scenograf, Vasile Grumaz – profesor, sculptorul
de renume Ioan Marchiº, Krupiczer Antal (n. 28
februarie 1944) – sculptor, numit „Expresionistul Europei” º.a. A militat „cu pana scriitorului ºi cu dalta sculptorului” pentru o educaþie esteticã pe înþelesul tuturor,
astfel încât receptarea actului artistic
sã devinã un interes public general.
În anul 1953, Vida a fost
distins cu Premiul de Stat pentru altorelieful Pintea judecând un boier.
Referitor la aceastã lucrare, caracterizatã prin „monumentalitate virilã
ºi forþã dramaticã”, în care „totul
este povestit cu mijloace sobre”,
acad. G. Oprescu afirma cã autorul –
„o personalitate deosebit de interesantã în sculptura românescã” – „a
izbutit sã redea minunat specificul
naþional al personajelor”.1
La realizarea amplului Monument al Ostaºului Român de la Carei,
inaugurat în 1964, cu prilejul comemorãrii a 20 de ani de la eliberarea întregului teritoriu al þãrii de sub ocupaþia fascistã, Vida a colaborat cu arhitectul
Anton Dâmboianu. Acest complex statuar este
„o creaþie de excepþie a artei monumentale de
for public din România”. Însuºi sculptorul a
explicat sensul elementelor simbol din cadrul
acestei magnifice compoziþii: capul de þãran –
simbol al rãscoalelor þãrãneºti din România;
poarta jertfei; masca morþii; continuitatea vieþii
prin þãranca care sãdeºte flori; soldatul eliberator al oraºului Carei ºi flacãra veºnic aprinsã
care seamãnã cu turnurile maramureºene de
lemn.2 Vida a fost un veritabil „alchimist” în-

1
2

zestrat cu o capacitate unicã – aceea de „a transforma lemnul în piatrã”! Dupã cum afirmã
Aurel Chiriac, director al Muzeului Þãrii Criºurilor, ansamblurile statuare ale acestui artist –
care au un rol de mare forþã în context istoric,
social ºi religios – se caracterizeazã îndeosebi
prin „revoltã ºi stâncitate”!
Monumentul Ostaºului Român de la Carei
precum ºi cel dedicat þãranilor martiri de la
Moisei, sunt „realizãri artistice excepþionale,
devenite în conºtiinþa publicã simboluri ale istoriei naþionale, opere majore ale sculpturii monumentale contemporane” (Marius Porumb).
Cioplit mai întâi în lemn în anul 1966,
apoi transpus în piatrã în 1972, Monumentul
þãranilor martiri de la Moisei este „o sintezã a
spiritualitãþii româneºti atingând acea tensiune
unicã la care s-a afirmat vocaþia ordinii, a echilibrului psihic ºi cosmic, a locului impregnat
decisiv de umanitate, de sanctuarele dacice sau

G. Oprescu. Sculptura româneascã. Bucureºti : Editura Meridiane, 1965, p. 170.
Raoul ªorban. Op. cit., p. 100.

martiri este amplasat în apropierea Centrului
monahal de la Moisei. Mica mãnãstire de lemn,
cea veche, a fost înfiinþatã încã din veacul al
XIV-lea, iar legenda de întemeiere este strâns
legatã de numele tânãrului Grigore Coman care
s-a cãlugãrit.
Impresionantul grup statuar Sfatul bãtrânilor (1971), realizat mai întâi în lemn (expus la
Bienala de la Veneþia – 1972) a fost transpus
apoi în piatrã, ºi este amplasat, ca un simbol, pe
pajiºtea din faþa Palatului Administrativ Baia
Mare. Lucrarea are – dupã cum afirmã Marius
Porumb – „o largã deschidere filosoficã, ce vine
dinspre strãvechea civilizaþie a satului ro mâ nesc, reprezentând un mo ment profund ºi
solemn legat de viaþa obºtei”. Aºezaþi pe bãnci,
bãtrânii lui Vida se sfãtuiesc, dincolo de concretul vieþii de fiecare zi, integrând parcã experienþele tuturor înaintaºilor lor. Cele cinci venerabile personaje – care „prin expresia concisã
ºi bine precizatã a întruchipãrii lor
fac punte între viaþã ºi moarte” – se
sustrag realitãþii ºi pãtrund într-un
spaþiu al meditaþiei,1 asemeni unor
întrupãri ale Înþelepciunii care pune
pazã celor cinci simþuri!
Opera lui Vida graviteazã în
jurul a douã lumi – „teluricã” ºi „mitologicã” – oarecum divergente, dar
insolit îmbinate în creaþia sa.
Viziunea teluricã este pusã în
luminã prin lucrãri în care dominã
redarea cu o excepþionalã forþã expresivã a unor „crâmpeie de viaþã”
desprinse din cotidian. Având ca
element central intensa umanitate,
sculpturile lui Vida se caracterizeazã prin „vigoare ºi mo nu men ta li ta te”, înfãþiºând adesea oameni
simpli, dar cu intense trãiri, absorbiþi de preocupãrile lor cotidiene. Câteva dintre acestea
sunt: Copil mâncând, Copil cu pasãre, Horitoarea, Femeie împovãratã, Þãrancã cu coºul,
Butimanul, Muncitor forestier, La fân, Recolta,
Odihna, Cap de þãran, Tropotita, Dans oºenesc,
Veselia, Miner cu lãmpaº, Mineri, Miner citind,
Miner strigând.
Foto pag. 28-29. Centenar Gheza Vida. Membri
ai familiei, oficialitãþi bãimãrene ºi bãimãreni
la momentul comemorativ din Cimitirul
„Dealul Florilor” din Baia Mare, 28 febr. 2013

1

Ibidem, p. 76.
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din spaþiile de evocare brâncuºiene” (Constantin Prut). Monumentul de la Moisei (1966),
cu cele 12 coloane dispuse circular, reprezentând figuri de maramureºeni, asemeni unor
mãºti din mitologia localã, evocã masacrul comis la 14 octombrie 1944 de trupele horthyste
aflate în retragere, în timpul cãruia au fost împuºcaþi localnicii consideraþi ca fiind partizani.
Acest sacrilegiu s-a sãvârºit chiar în ziua Sf.
Parascheva, iar monumentul este dedicat tragediei celor douãzeci ºi nouã de eroi! Martirii
sunt pildã, pentru noi toþi, a spiritului de sacrificiu! De aceea aceastã „sculpturã majorã”
este un simbol al istoriei noastre naþionale. Cinstirea eroilor martiri constituie o îndatorire publicã. Locurile, mormintele unde-ºi odihnesc
veºnicia martirii ºi eroii neamului trebuie respectate cu sfinþenie ºi onorate cu „opere comemorative valoroase, simbolice ºi durabile”.
Remarcãm faptul cã Monumentul þãranilor
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De asemenea, în aceastã sferã a creaþiei
sale se încadreazã ºi lucrãrile cu caracter eroic,
care înfãþiºeazã personaje ilustre ºi momente
memorabile ale istoriei româneºti: Bogdan Vodã, Menumorut, Voievodul Gelu, Dragoº Vodã,
Balada lui Pintea, Pintea Grigore judecând un
boier, Horea, Rãscoala º.a.
A doua fascinaþie a lui Vida este cea de
facturã mitologicã, ºi cuprinde multiple elemente arhaice ale folclorului autentic maramureºean: Botegiunea de pe Iza, Ploaia, Carnaval,
Fata pãdurii, Foca – Omul dintre focuri, Omul
apelor, Omul nopþii, Omul pãdurii, Solomonarul, Varvara, Priculiciul minei, Vâlva minelor.
Aceste lucrãri inspirate din universul mitic au o
intensã încãrcãturã metaforicã.
În calitate de scenograf, Gheza Vida a
participat la punerea în scenã a operei lui Filaret
Barbu intitulatã Pintea Viteazul ºi la realizarea
spectacolului Andrei Mureºanu de Mihai
Eminescu.
Luând drept model obiectele de utilitate
casnicã din gospodãria tradiþionalã þãrãneascã,
ºi utilizând motive antropomorfe, zoomorfe ºi
fitomorfe, acest „rapsod al lemnului” a cioplit
minunate obiecte de artizanat, conferindu-le
unora dintre acestea o funcþie pur esteticã: Paznicul cactuºilor, Totem – suport de bibliotecã,
Sãrãriþã – pelican, Scaune (bufniþã, pelican),
Stupi de albine, Broascã þestoasã – mãsuþã
pentru cafea etc. Esenþele folosite sunt cele de
nuc, mãslin, plop, mãr, paltin, stejar. Rãstignirea în stil maramureºean (1978) a fost realizatã în lemn de pãr ºi reprezintã un Christ
desprins de Cruce, cu braþele larg desfãcute spre
a cuprinde întreaga umanitate într-o nesfârºitã
Iubire!
Grãdina de cactuºi – acea oazã de viaþã
exoticã – de care se ocupa Vida în timpul liber
precum ºi bufniþele pe care le-a îmblânzit ºi care
sãlãºuiau în apropierea casei sale, i-au sporit
celebritatea. A strâns circa 4.000 de plante, aparþinând la 2.000 de specii. „Cunoºtea numele
fiecãrei plante; chiar mai mult, biografia fiecãreia, cu indicarea speciei din care fãcea parte,
a locului de pe glob de unde a fost adusã. Încã
din timpul vieþii avea numeroºi vizitatori, astfel
încât casa familialã era un veritabil muzeu”.1
Dintre premiile ºi distincþiile cu care a fost
recompesat pentru activitatea sa artisticã, amintim: Premiul de Stat (1953), Maestru Emerit al
Artei (1957), Ordinul Muncii cl.I (1963), Artist

1

al Poporului (1964), Steaua Republicii (1978).
Maestrul Gheza Vida a fost ales în 1968 vicepreºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici din
România, iar în 1974 a fost ales membru
corespondent al celui mai înalt for ºtiinþific ºi
cultural al þãrii, Academia Românã.
În anul 1976, regizorul Mirel Ilieºiu a realizat primul film documentar dedicat sculptorului ºi operei sale, intitulat Rãdãcinile lui
Gheza Vida.
Maestrul Gheza Vida s-a stins din viaþã în
seara zilei de 11 a lui florar, 1980 la Baia Mare,
ºi îºi doarme somnul de veci alãturi de soþia sa în
cimitirul de pe strada Dealul Florilor.
Valoroase lucrãri realizate de acest „bãrbat carismatic” se aflã în numeroase colecþii
particulare ºi muzee din þarã, dar ºi în strãinãtate, în mari oraºe ale lumii. Dupã cum afirmã
ÎPS Justinian Chira, operele sale „vor fi preþuite
întotdeauna pentru cã ele sunt vii, vorbesc
într-un grai românesc ºi omenesc”.
În ziua de 28 februarie 2013, la Baia Mare
au avut loc un ºir de evenimente comemorative
dedicate sculptorului, devenit un simbol nu doar
al acestui oraº, ci ºi al þãrii. Academia Românã îl
omagiazã în calitate de mare artist, patriot ºi
academician.
Manifestãrile desfãºurate sub egida Academiei au fost organizate de familia acestui „fiu
de seamã al Maramureºului”, în colaborare cu
instituþii prestigioase, cu sprijinul unor personalitãþi ale artei ºi culturii româneºti.
„Flori ale recunoºtinþei” au fost depuse la
mormântul soþilor Vida, iar la Catedrala Episcopalã Sf. Treime s-a oficiat o slujbã de pomenire. În cadrul cadrul Serii in memoriam,
prof. dr. Teodor Ardelean ºi-a îndeplinit cu mãiestrie misiunea de amfitrion ºi a creat o entuziastã atmosferã. Printre oaspeþii de seamã
s-au aflat academicieni, cadre didactice universitare, artiºti, critici de artã º.a. care ºi-au manifestat admiraþia ºi recunoºtinþa, dar ºi obligaþia moralã vis-B-vis de nepreþuita moºtenire
pe care ne-a lãsat-o acest „creator al unor lumi
de mare vigoare artisticã”. Gheza Vida – artist
exemplar pentru istoria artei româneºti (dar ºi
universale) – prin unicitatea ºi mãreþia creaþiei sale
a dat la ivealã lucrãri cu caracter de avangardã.
Ginerele artistului, acad. Marius Porumb,
director al Institutului de Arheologie ºi Istoria
Artei Cluj-Napoca, ºi-a exprimat întreaga gratitudine faþã de toþi cei implicaþi în aceastã amplã

Valeriu Achim. Cuvânt rostit în ziua de 19 mai 2002, cu prilejul vernisajului unor exponate din colecþia de
cactuºi „Vida Gheza”, Baia Mare. În: Pro Unione, VI, nr. 1-2, dec. 2003, p. 143.
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acþiunile destinate Centenarului vor „culmina”
în luna noiembrie cu inaugurarea Atelierul memorial Gheza Vida din actuala Piaþã a Pãcii, care
urmeazã sã fie rebotezatã cu numele sculptorului. În noul parc se va construi, în stil modern,
un pavilion expoziþional pentru colecþia de cactuºi. Cactusul, numit ºi „fântâna deºertului”,
este unul dintre cele mai bune exemple de adaptare a vieþuitoarelor la condiþiile aspre ale mediului, iar pentru om poate fi un model de a
dãrui, a rãzbate ºi a dãinui.
Societatea umanã contemporanã este predominatã adeseori de o pseudoculturã, cu toate
acestea, opera maestrului Vida rezistã. Acest titan al sculpturii maramureºene a biruit lupta cu
Cronos! Iatã cã timpul nu l-a îngropat în uitare,
ci dimpotrivã, îi confirmã valoarea. Arta autenticã este asemeni unei magnifice lecþii de
sinceritate prin care poate fi ordonatã „icoana
lumii”. Prin arta autenticã, onestul creator devine un profet al neamului sãu.
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manifestare ºi a semnalat periclitarea stãrii de
conservare a unor valoroase monumente expuse
intemperiilor! Cu acest prilej a fost lansat Documentul bibliografic aniversar, întocmit în cadrul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, care
cuprinde o serie de articole semnate de nume
remarcabile. Discursurile de înaltã þinutã au fost
„armonizate” cu piese muzicale virtuos interpretate de elevi ai Liceului de Artã din Baia
Mare, de „tinerii” membri ai grupului vocal
„Crizantema” de la Centrul de zi pentru
vârstnici ºi de Grupul vocal clujean „Sf. Mina”.
În acest an, cu ocazia Centenarului Vida,
sub egida Academiei Române, vor avea loc expoziþii la Baia Mare, Cluj-Napoca, Bucureºti ºi
la Accademia di Romania din Roma, precum ºi
numeroase manifestãri comemorative. Editura
Academiei va lansa în Aula Academiei Române,
cu ocazia simpozionului ce va avea loc în luna
iunie, un album dedicat Centenarului naºterii
marelui artist. În oraºul natal al sculptorului,

Monumentul de la Moisei - detalii
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Centenar Gheza Vida
1913-2013
28 februarie 2013, Baia Mare
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anifestãrile comemorative ºi culturale dedicate marelui sculptor Gheza Vida,
organizate sub egida Academiei Române, cu sprijinul mai multor instituþii din
Baia Mare, dedicate aniversãrii a 100 de ani de la naºtere, au debutat la cimitirul
Dealul Florilor cu un moment de depunere de coroane la locul unde îºi doarme somnul de
veci artistul, urmat de o slujbã de pomenire oficiatã de PSS Justin Sigheteanul, Episcop Vicar
al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, la Catedrala Ortodoxã
Episcopalã „Sfânta Treime”din
Baia Mare. Acþiunea de evocare
a marelui artist a continuat la
Millenium Business Center, în
sala de ºedinþe, reunind autoritãþi
locale, academicieni, critici de artã, profesori universitari, artiºti,
oameni de culturã, ºi nu în
ultimul rând pe toþi cei care i-au
apreciat ºi îndrãgit opera. Moderatorul acestei importante manifestãri a fost prof. dr. Teodor
Ardelean, directorul Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, orator desãvârºit, care folosind expresii memorabile ale
limbii latine a captat atenþia audienþei accentuând cuvintele, surprinzând esenþialul, mânuind cuvântul astfel încât, pe parcursul a aproape patru ore, audienþa a rãmas antrenatã în acest registru, alocuþiunile
personalitãþilor prezente fiind armonios completate de muzica instrumentalã ºi coralã.
A fost o searã memorabilã dedicatã sculptorului maramureºean în care s-a reliefat
personalitatea artisticã ºi creatoare, originalitatea acestuia ºi, mai ales, reuºita interpretãrii
specificului local maramureºean într-o cheie a spiritualitãþii universale.
Stãpân p este noaptea din care se-ncheagã
ªirag de lumini adumbrite-simbol
Acesta-i mãreþul jertfelnic al clipei
Strãjer peste toate ºi-n toate mormânt!

Teodor Ardelean:
Din lumi tremurate se-nchinã luceferi
La ceas de botez aºternânde tãceri
Se-aºazã miresme, se-ncrustã în vetre
ªi vin cãtre ziuã stârnite plãceri
Celeste, nestinse, nespuse-ntre oameni
Cãci cerul e sieºi ºi tâlc ºi stãpân

Prin ceruri se cântã cum zis-a Socrate
Ba poate mai bine Pitagora... ieri
E-un suflet-pereche anim pentru toate
E-o lume fireascã cum încã nu ºtim
Acei printre care colindã încântul
ªi care-s plecaþi sã se-nchine mereu
E muzica vie-a tãcutelor ziceri
E tot ce strãbate un drum cãtre EU.
S-au aºezat anii precum clipele pe rãbojul
cioplit de Robul lui Dumnezeu GHEZA VIDA,
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CAT URBES – Meºteºugul omenesc, arta omeneascã, înalþã oraºe.
Prin opera sa inspirat naþionalã, bogatculturalã ºi tainic-misionarã GHEZA VIDA, fiul cel demn al acestui ORAª... ORAª ÎNÃLÞAT-A!
Edilul de azi, convins cã EXERCITATIO
POTEST OMNIA... cã Experienþa poate realiza
orice... vine azi sã susþinã crezul sãu în aplicarea
sentinþei ºi poruncii cã Adevãrul este sufletul
istoriei – VERITAS EST ANIMA HISTORIAE!

În centrul imaginii, artista plasticã
Zoe Vida Porumb, fiica sculptorului

Cãtãlin Cherecheº: Municipiul Baia
Mare ºi judeþul Maramureº reprezintã în ansamblu un loc privilegiat. Binecuvântatã de
Dumnezeu, aceastã zonã a dat României ºi lumii
întregi oameni valoroºi, care au reuºit prin harul
lor sã înapoieze înzecit locului ºi comunitãþii,
dragostea ºi inspiraþia nativã, ale cãror roade
le-au lãsat moºtenire. Noi, cei care astãzi suntem rãspunzãtori de administrarea ºi dezvoltarea
urbei ºi a judeþului, avem obligaþia moralã de a
menþine vie memoria ºi de a preþui zestrea lãsatã
de predecesorii noºtri. În registrul marilor oameni pe care Maramureºul i-a dat, se aflã la loc
de cinste ºi sculptorul Vida Gheza, pe care în
acest an îl omagiem cu ocazia trecerii a 100 de
ani de la naºterea sa. Ideea de a organiza Centenarul Vida Gheza a venit din dorinþa de a ne
manifesta public recunoºtinþa, admiraþia ºi aprecierea pentru viaþa, creaþia ºi moºtenirea lãsatã de
artistul bãimãrean, ale cãrui lucrãri stau ºi astãzi
mãrturie a mãreþiei ºi a unicitãþii creaþiei sale.
Acest eveniment cultural important care
se desfãºoarã pe parcursul întregului an în þarã ºi
strãinãtate va culmina în luna noiembrie a acestui an cu inaugurarea atelierului memorial Vida
Gheza în Municipiul Baia Mare.
Am dorit, împreunã cu familia, cu cei care
iubesc oraºul, cu cei care susþin cultura ºi arta în
municipiul Baia Mare, dar în special cu familia,
pentru cã ea a fost flacãra care a generat aceastã
idee, am dorit sã reconstruim, sã reaºezãm atelierul lui Vida Gheza împreunã cu o parte din
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la stâlp de mormânt închinat spre vecie. S-a
luminat un veac de luminã! ªi au venit azi, 28
februarie 2013, la ceas de gând adânc ºi adâncã
aducere-aminte, încolonate flori încoronate sã
se aºeze pre cãpãtâi, de strajã ºi de umilã slovã
pentru cel ce s-a ridicat atunci, la 28 februarie
1913 spre luminã.
Când vine pe lume chip luminos pânã ºi
cerurile cântã! Când se-aºeazã talanþii pe balanþe pustii... vine vreme de rod... între cei prisosiþi la darul. Fu pusã pecetea! Acesta e Fiul ce
va cãlãuzi neamul sãu prin pustiuri sinaite! Pânã
când lumea va-nþelege cã Cerul ne dã... cã Cerul
ne cere... cã Cerul ne-ndeamnã... cã Cerul
ne-aºteaptã! Lumini multicolore din lumi ctitorite de-un însuºi Stãpân!
Sã-i fie memoria binecuvîntatã, din genunche în genunche! – zicea scriitorul la cãpãtâiul unui seamãn fãrã de seamãn! S-a pomenit Robul lui Dumnezeu GHEZA VIDA la
ceas de amiazã la Catedrala închinatã Sfintei
Treimi pentru a îmbiserici încã o datã chipul de
luminã haricã ce i s-a dat sã poarte! ªi rugatu-s-a
vrednicul Episcop pentru sufletul cel vestit prin
rãbojuri de lemn ºi de piatrã, pentru pomenirea
celui menit! ªi ne-am rugat ºi noi, din genunche
în genunche spre a fi primitã jertfa de respect ºi
consideraþie acolo unde îi este locul… sfânt!
ªi-am venit apoi UNITIS VIRIBUS (cu
puteri reunite) sã serbãm cum se cuvine, prin
ofrande-cuvinte pe UNUS COGNORIS, pe unul
foarte cunoscut, sau pe unul o vreme cel mai
cunoscut dintre noi în cetate ºi în lume ca sã se
ºtie pe vecie cã jertfele nu sunt zadarnice niciodatã!
VITA BREVIS... SED ARS LONGA... O fi
viaþa scurtã, dar arta e lungã! Au zis-o întemeietorii ºi a rãmas pe rãbojul vorbelor înduhovnicite de timp... ARS HUMANA AEDIFI-
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colecþia de lucrãri ºi ne-am gândit unde am putea amplasa acest atelier. Ne-am gândit la zonele
verzi din Baia Mare, la Câmpul Tineretului sau
zona Parcului, ne-am gândit la viitorul Parc central pe care-l vom amenaja în zona nouã a oraºului ºi unde vom avea o urmã a lui Vida Gheza,
vom avea acel pavilion expoziþional pentru colecþia de cactuºi a sculptorului. Abia ieri am
gãsit locul potrivit absolut întâmplãtor, iar acesta va fi Piaþa Pãcii, în apropierea Centrului
Vechi, unde este flacãra vie a oraºului nostru, de
unde s-au inspirat foarte mulþi artiºti plastici.
Fiind o zonã prea puþin pusã în valoare ºi de
multe ori aruncatã în derizoriu, un spaþiu expoziþional, un spaþiu în care sã avem reconstituit
atelierul lui Vida Gheza, este binevenit ºi poate
sã înfrumuseþeze, sã îmbogãþeascã ºi centrul istoric al municipiului Baia Mare ºi oraºul în general.
Cred cã acest lucru va fi realizat în noiembrie cu sprijinul Consiliului Local, cu sprijinul executivului, cei care au înþeles ce înseamnã sã munceºti pentru artã ºi culturã, nu doar
pentru drumuri, canalizare, curãþenie. Pentru cã
acestea sunt în principal lucrurile care îmbogãþesc
oraºul, cele care þin de culturã ºi spiritualitate.
Cu ocazia evenimentului de azi vom avea
onoarea sã primim în oraºul nostru oaspeþi dragi, admiratori ai operei marelui artist, pe care cu
mândrie îl numim Bãimãrean de cinste.
Atelierul în care vom expune o micã parte
din viaþa ºi creaþia sculptorului va deveni în
timp, pe lângã o atracþie turisticã, un loc de
pelerinaj, de contemplare pentru studenþii ºi artiºtii care lucreazã în domeniu, iar în timp ar
putea deveni un simbol al Municipiului Baia
Mare. Vida Gheza este unul din cei mai mari
artiºti români, iar pentru Baia Mare, unul din
bãimãrenii emblematici, unul din simbolurile
noastre.
De aceea îmi revine onoarea, în numele
comunitãþii bãimãrene, sã-i asigur locul unde
memoria ºi creaþia lui se vor afla vii pentru
totdeauna, pentru cã aceasta este menirea
noastrã: sã nu ne uitãm valorile ºi înaintaºii, sã
nu-i uitãm pe cei care au adus cinste ºi onoare
oraºului nostru, comunitãþii noastre.
Vreau sã mulþumesc încã o datã familiei
care a fãcut un gest remarcabil pentru comunitatea noastrã, generând acest eveniment.
Acest eveniment este al oraºului, al Maramureºului, al þãrii, un eveniment care ajunge peste
hotare ºi aduce prestigiu, nouã tuturor.
În aceste vremuri tulburi, în care valorile
de multe ori ne sunt rãsturnate, astfel de evenimente ne readuc spre adevãrata valoare, spre
modele autentice pe care trebuie sã le urmãm.
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Mulþumesc tuturor celor care s-au implicat ºi se vor implica în acest eveniment, celor
care au venit azi în oraºul nostru din dragoste ºi
apreciere pentru Vida Gheza.
Teodor Ardelean: Dupã ºedinþa plenarã
din martie 1974, Gheza Vida devine membru
corespondent al celei mai înalte instituþii naþional-culturale ACADEMIA ROMÂNÃ. Astãzi, la acest minunat moment evocativ Academia... ºi de câte ori zic acest cuvânt îmi vine sã
cânt „Vivat Academia, Vivant professores”...
deci Academia este reprezentatã de un trio emblematic... VERBA DOCENT, EXEMPLA TRAHUNT... Cuvintele învaþã exemplele conving!
Magnificenþa Sa IONEL VALENTIN VLAD, vicepreºedinte al Academiei Române. MAGNIFICUM ESSE LAUDARI A LAUDATO VIRO –
Este mãreþ sã fii lãudat de cãtre un bãrbat lãudat!
Inginer ºi fizician, cu drumuri ºtiinþifice prin
Franþa, renumit profesor de opticã, specialist de
talie naþionalã ºi internaþionalã în prelucrarea
optimã a informaþiei... A inventat, atenþie, ºi un
aparat de holografiat portabil. Dacã îl are la
dânsul vom avea ºi holograma acestui moment!

Academician Ionel Valentin Vlad, doctor
inginer, cercetãtor ºtiinþific I la Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Laserilor, Plasmei ºi Radiaþiei,
Profesor asociat la Facultatea de Fizicã a
Universitãþii din Bucureºti, membru
corespondent din 1991, ºi apoi membru
titular al Academiei Române din 2009

Academician Ionel Valentin Vlad: Am
venit aici ca sã cinstim un foarte mare artist
contemporan nouã, alãturi de dumneavoastrã.
Aniversãm deci, împreunã, 100 de ani de la
naºterea lui Gheza Vida, unul din cei mai importanþi artiºti români. Vida Gheza este un adevãrat fiu al Maramureºului, sculptor în lemn ºi
piatrã al acestui þinut de voievozi ºi descãlecãtori, de lucrãtori deasupra ºi dedesubtul pãmântului þãrii, de spaþii mirifice ºi de continuitate de milenii.
A ajuns sculp tor din tinereþe, având un
talent extraordinar ºi o dragoste puternicã faþã
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când concetãþenii noºtri din sate ºi oraºe pleacã,
lãsându-ºi copiii, bãtrânii, þarina ºi tradiþiile
pentru bani mai mulþi, monumentele lui Vida ne
zic „Noi am napãrat toate acestea”.

Academicianul Emil Burzo: Sunt deosebit de onorat de a participa la aniversarea
Centenarului Gheza Vida, cu atât mai mult cu
cât familia mea îºi are obârºia pe meleaguri
maramureºene.
Este fãrã îndoialã cã existenþa omului se
consumã în orizontul vast al valorilor, viaþa
noastrã este o permanentã aspiraþie cãtre cerul
înalt al valorilor ºi o luptã neostenitã pentru
fãurirea acestora. În acest context a trãit ºi a
creat Vida Gheza. Opera sa graviteazã în jurul a
douã misiuni care în creaþia sa se îmbinã armonios: cea teluricã, este pusã în luminã prin
lucrãri reprezentând munca omului simplu, de
exemplu: Cosaºul, Minerii, Muncitorul forestier ºi, desigur cã, în aceastã sferã putem cuprinde lucrãri cu caracter eroic: Horia, Cloºca ºi
Criºan, Dragoº Vodã, Bogdan Vodã sau Pintea
Viteazu.
A doua fascinaþie a lui Vida Gheza este
cea mitologicã, cu referire la elemente arhaice
ale folclorului maramureºean, crâmpeie din viaþa acestora în mijlocul cãrora a trãit ºi a creat.
Ataºamentul sculptorului Vida Gheza
pentru acest colþ de þarã îºi trage seva din multe
generaþii ale familiei sale, care au iubit aceste
meleaguri ºi s-au identificat permanent cu valorile acestor locuri. Mai explicit, familia Vida
este menþionatã în Diplomele maramureºene începând cu 1474. În contextul viziunii mitologice
opera sa pune în luminã mitologia popularã, aºa
cum reiese din operele sale precum: Omul apelor, Omul nopþii, Omul pãdurii, Solomonarul.
Pe acest traseu se înscrie ºi Grupul statuar de la
Moisei precum ºi Sfatul bãtrânilor.
Opera lui Vida Gheza reflectã admiraþia
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Academician Emil Burzo, profesor
universitar doctor, specialist în fizica
corpului solid, membru titular al
Academiei Române (2009), preºedintele
filialei Cluj a Academiei Române
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de lumea maramureºeanã ºi de cultura ei atât de
originalã în spaþiul românesc.
La 24 de ani prezintã în Baia Mare primele
sale sculpturi de oameni simpli: mineri ºi þãrani.
Dupã un an pleacã în Spania, unde luptã alãturi
de armata republicanã. Apoi se refugiazã în
Franþa, cunoaºte Europa despãrþitã de conflicte
ºi revine în Baia Mare, cu o experienþã de viaþã
foarte interesantã, în 1941, într-un oraº care era
pe vremea aceea sub ocupaþie horthystã în urma
Dictatului de la Viena. Studiazã la Academia de
Belle Arte din Budapesta, revine acasã, se înroleazã voluntar în armata românã, luptã contra
forþelor hitleriste.
Dupã rãzboi, Gheza Vida realizeazã sculpturi monumentale înfãþiºând fãuritorii de istorie
ai românilor: Dragoº Vodã, Bogdan Vodã, Menumorut, Voievodul Gelu, Horea ºi alþii. Realizeazã ºi sculpturi de contemporani: copii, bãtrâni, þãrani, mineri, forestieri, precum ºi personaje din bogata mitologie a locurilor natale.
Aceste lucrãri sunt prezentate în importante expoziþii din þarã ºi strãinãtate. Are aceastã
posibilitate, în acele vremuri grele, sã cãlãtoreascã la douã bienale internaþionale de la Veneþia, în 1958 ºi 1976, unde expune Grupul statuar Sfatul bãtrânilor, care se aflã amplasat în
faþa Palatului Administrativ din Baia Mare.
Prezintã opere în expoziþii internaþionale
la Moscova, Leningrad, Budapesta, Paris, Londra, Bruxelles, Cairo.
În 1964 Vida colaboreazã cu arhitectul
Anton Dâmboianu la realizarea unei opere impresionante pentru istoria naþionalã modernã:
Monumentul ostaºului român de la Carei.
În 1966 Vida ciopleºte în lemn ºi apoi în
piatrã altã operã monumentalã pentru istoria þãrii noastre: Monumentul þãranilor martiri de la
Moisei. Din studenþie ºi pânã acum am trecut de
câteva ori pe an spre Borºa mamei ºi a bunicilor
mei ºi mã rog pentru cei 29 ºi pentru atâþia alþi
martiri ai noºtri care ne-au învãþat ce înseamnã
curajul ºi spiritul de sacrificiu.
În 1974 Gheza Vida a fost ales membru al
celui mai înalt for ºtiinþific ºi cultural al þãrii,
Academia Românã. A fost distins cu cele mai
înalte premii ºi decoraþii ale vremii. La 100 de
ani de la naºtere, Academia Românã, pe care o
reprezint în numele preºedintelui, academicianul Ionel Haiduc ºi ca fiu al Maramureºului, îl
omagiazã ºi-i pãstreazã o amintire vie omului,
marelui artist, patriotului ºi academicianului
Gheza Vida.
Nu pot sã nu mã gândesc cã astãzi, când
þara se vinde bucatã cu bucatã, monumentele lui
Vida ne zic: „Noi am apãrat aceastã þarã”. Astãzi,
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pentru munca ºi traiul oamenilor în variate aspecte ºi imortalizeazã crâmpeie din modul de
viaþã al acestora. Sunt reliefate astfel aspecte legate atât de muncã: Recolta, precum ºi modul în
care sãrbãtoresc sau îºi manifestã bucuria: Dans
oºenesc sau Ritual.
Au fost mai mult de 20 de expoziþii organizate cu operele sale de artã, în oraºe din
strãinãtate, vizitarea ansamblurilor arhitectonice create, cãrþile scrise au fãcut ca, creaþiile lui
Vida Gheza sã fie cunoscute ºi apreciate în afara
þãrii. Alãturi de 13 cãrþi despre viaþa ºi opera sa,
publicate în limba românã, aº menþiona pe cele
publicate în englezã, francezã, norvegianã ºi
maghiarã, câte douã de fiecare.
ªi ca un element inedit aº menþiona cã
printre cele 15 biblioteci din SUA în care se aflã
cãrþile ce descriu opera lui Vida Gheza se aflã
Library of Congress sau cele ale universitãþilor
din Stanford, Ohio sau Washington. Aº menþiona totodatã un grad de audienþã de 80 la sutã
al acestor lucrãri. Opera lui Vida Gheza se constituie ca o referinþã în contextul uman al valorilor. Corelate indestructibil cu omul Vida
Gheza, operele sale s-au nãscut din dragostea
pentru acest pãmânt, pentru oamenii de pe
aceste meleaguri. Aº dori sã menþionez în final
cã sculptorul Vida Gheza a fost membru corespondent al Academiei Române ºi al filialei Cluj
a Academiei. Sunt de aceea onorat sã aduc totodatã omagiul din partea Academiei Române,
filiala Cluj – Transilvania, pentru cel care a fost
un sculptor de mare cuprindere, creator de valori
inestimabile, cu contribuþii deosebite la patrimoniul cultural universal.
Teodor Ardelean: Revenim în incinta Academiei Române. Revenim la cuvânt, ca putere
de aºezare a lucrurilor în matrici existenþiale ºi
axiologice fireºti HOMO LOCUM ORNAT –

Teodor Ardelean ºi Marius Porumb

Omul înfrumuseþeazã locul! Pornit spre marea
lume a ºtiinþei ºi cercetãrii de aici, din aceste
locuri, cu harul cel bun al acribiei, cu simþul
datoriei pentru pãrinþi... Adevãrat zisu-s-a
FINIS CORONAT OPUS (Sfârºitul încu nu neazã opera), dar tot atât de adevãrat cã opera
lui GHEZA VIDA în aceastã lume nu s-a sfârºit.
Ea trebuie continuatã, pentru bunã memorie, excelentã trãire, eminentã rodire, elocventã simþire. ªi cine sã fie discipolul cel mai bun, samariteanul cel mai potrivit, decât cel atât de
aproape... de doamna Zoe Vida, de patrimoniul
lui VIDA... de orizontul de rodire al lui Vida.

Prof. dr. Marius Porumb, critic ºi istoric
de artã, membru corespondent al Academiei
Române din 1993, director al Institutului
de Arheologie ºi Istoria Artei, Cluj-Napoca

Academician Marius Porumb: În 2013,
la 28 februarie se împlinesc 100 de ani de la
naºterea marelui sculptor român Gheza Vida,
unul din cei mai importanþi artiºti ai României
postbelice. Fiul lui Rozalia ºi Iosif Vida s-a
nãscut în 1913, la 28 februarie, într-o familie de
mineri originari din Maramureºul istoric, ce locuiau în Baia Mare, strãveche localitate minierã,
a cãrei faimã artisticã internaþionalã se datora
ªcolii de picturã întemeiate aici la sfârºitul secolului XIX. Vida a început sã sculpteze încã
din tinereþe, mai întâi personaje din lumea satului maramureºean sau inspirate din viaþa minerilor, manifestând o puternicã comuniune ºi
admiraþie faþã de arta popularã maramureºeanã
care-i va fi permanent un izvor de inspiraþie.
De altfel, Vida a ºi spus într-un interviu
odatã: „Maramureºul m-a inspirat ºi mi-a dat
totul, iar pentru asta voi fi veºnic recunoscãtor”.
Atmosfera artisticã de la Baia Mare l-a
influenþat încã din 1932, frecventând atelierul
pictorului Alexandru Ziffer. Debutul sãu artistic
are loc în 1937, la Baia Mare, când expune
sculpturile Minerii ºi Þãran legat de stâlp.
În toamna aceluiaºi an, Gheza Vida pleacã
spre Spania, unde ajunge în luna ianuarie 1938,
împreunã cu ceilalþi voluntari români la Rãzboiul civil. Anul urmãtor, împreunã cu numeroºi
civili se retrag spre Franþa, unde au fost internaþi

universul mitic maramureºean: Omul apelor, Omul dintre focuri, Omul nopþii, Omul pãdurii,
Solomonarul, Ploaia, Varvara, Fata pãdurii,
Cuºma dracului.
Cãlãtorind prin Maramureº, Geo Bogza
nota în 1967, într-un articol pe care-l scria în
Contemporanul: „În vara trecutã, oamenii Maramureºului nu s-au dezminþit ºi au ridicat la
Moisei din trainic ºi nobil lemn de stejar, un
complex monumental ce nu se mai gãseºte,
poate, în niciunul din satele noastre, cãruia i se
poate asemãna cel ridicat de Brâncuºi la Târgu
Jiu. Este sobru, sever, plin de simboluri ºi
semnificaþii profunde, reintegrând în nobilele
tradiþii ale Maramureºului, amintirea celor 29 de
fii ai sãi uciºi de cea mai rea fiarã ce ºi-a purtat
paºii pe acolo”. Autorul acestui monument, inspirat din Sanctuarul dacic de la Grãdiºtea, este
sculptorul Vida Gheza, a cãrui faptã meritã lauda întregului nostru popor. Cioplit de Vida mai
întâi în lemn, în 1966, Monumentul þãranilor
martiri de la Moisei, a fost transpus apoi în
piatrã, în 1972. Starea de conservare a monumentului în prezent nu este dintre cele mai bune
ºi ar trebui ca noi sã aducem un omagiu pentru
cei care au pierit pentru dreptate ºi libertate prin
recondiþionarea acestui monument.
Sfatul bãtrânilor, realizat din lemn, a fost
expus la Bienala de la Veneþia în 1972, a fost
apoi transpus în piatrã, fiind amplasat, nu întâmplãtor, în vecinãtatea Palatului Administrativ din Baia Mare. Un grup statuar cu o largã
deschidere filosoficã ce vine dinspre strãvechea
civilizaþie a satului românesc, reprezentând un
moment profund ºi solemn legat de viaþa obºtei.
Monumentul ostaºilor români de la Carei,
Monumentul þãranilor de la Moisei ºi Sfatul
bãtrânilor au fost amplasate ºi gândite pentru
locurile respective. Sunt realizãri artistice excepþionale, devenind în conºtiinþa publicã simboluri ale istoriei naþionale, opere majore ale
sculpturii monumentale contemporane. Operele
sculptorului se aflã în patrimoniul a numeroase
muzee din þarã. Aº enumera câteva mai importante: Muzeul Naþional de Artã al României,
Muzeul de Artã Baia Mare, Muzeul Bruckenthal
Sibiu, Muzeul de Artã Cluj-Napoca, Muzeul de
Artã Contemporanã Galaþi, Muzeul de Artã
Constanþa, Muzeul de Artã Braºov, Muzeul Banatului Timiºoara sau Muzeul Þãrii Criºurilor
Oradea. Lucrãri semnate Vida Gheza se aflã ºi
în colecþiile din Franþa, Spania, Italia, Ungaria,
Israel, Rusia, Iran ºi Chile.
Opera ºi personalitatea sa au fost încununate cu numeroase premii ºi distincþii, dintre
care amintim: Premiul de Stat în 1953, Maestru
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în lagãrele de la Saint-Cyprien, Gurs ºi
ArgelPs-sur-Mer. Vida ilustreazã cu desene, linogravuri gazeta sãptãmânalã a lagãrului refugiaþilor, linogravurile sale fiind semnate
Grigore.
Este o aluzie la numele lui Pintea Viteazu
pentru care avea o dragoste specialã. ªi tot în
Franþa, în lagãrul de la Gurs, Vida a sculptat ºi
expus busturile eroilor naþionali Horea, Cloºca
ºi Criºan. Traverseazã toatã Europa ºi se întoarce la Baia Mare abia în 1941. Oraºul, împreunã cu întreg Maramureºul, era în urma Dictatului de la Viena sub ocupaþie horthystã. Fiind
român ºi având cetãþenie românã, a fost atent
supravegheat de poliþie, fiind de 3 ori concentrat
în detaºamentele de muncã forþatã din Ungaria
horthystã.
În timpul ºederii sale la Budapesta urmeazã în paralel ºi cursurile Academiei de Belle
Arte între 1942-1944. Dupã eliberarea de sub
ocupaþia horthystã, Vida s-a înrolat voluntar în
armata românã, luptând pe frontul antihitlerist.
Revenind acasã dupã rãzboi, Gheza Vida
participã, în 1946, la expoziþia organizatã la
Cluj. În octombrie 1948 expune la „Expoziþia
regionalã a Transilvaniei” grupul statuar Dans
oºenesc ºi Buciumaºul. În decembrie acelaºi an,
cele douã sculpturi sunt expuse ºi la Palatul
Republicii din Bucureºti, fiind admirate de marele public. În anii urmãtori lucrãrile sale sunt
prezente în expoziþii personale ºi colective din
þarã: la Baia Mare, Cluj, Braºov, Satu Mare,
Bucureºti.
Sculpturile sale cãlãtoresc ori în expoziþii
care reprezintã þara, selecþii de artã româneascã
sau chiar în expoziþii personale. Vida este prezent la Bienala de la Veneþia de douã ori, în
1958 ºi 1976. Lucrãrile sale sunt expuse la Cairo, Alexandria, Damasc, Moscova, Budapesta,
Bratislava, Praga, Berlin, Leningrad, Sofia, Paris, Varºovia, Belgrad, Helsinki, Bologna, Torino, Roma, Londra, Haga, Bruxelles.
Sculpturile lui Vida se caracterizeazã prin
vigoare ºi monumentalitate, înfãþiºând adesea
oameni simpli, atitudini de viaþã cotidianã simplã, timpul muncii. Aºa sunt lucrãrile: La fân,
Odihna, Þãrancã cu coºul, Cap de þãran, Tropotita, Dans oºenesc, Veselia, Recolta. Minerii
erau reprezentaþi în foarte multe dintre lucrãrile
sale, pentru cã el fãcea parte din aceastã lume,
fiind fiu de miner.
Lucrãrile sale înfãþiºeazã personaje din
secvenþe ale istoriei româneºti: Horea, Balada
lui Pintea, Pintea Grigore judecând un boier,
Dragoº Vodã, Menumorut, Voievodul Gelu,
Bogdan Vodã, Rãscoala, dar s-a inspirat ºi din
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Emerit al Artei în 1957, Artist al Poporului în
1964, Steaua Republicii în 1978.
Maestrul Vida Gheza a fost ales în 1968
vicepreºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici din
România, iar în 1974 a fost ales membru corespondent al celui mai înalt for ºtiinþific ºi cultural al þãrii, Academia Românã.
De aceea toate manifestãrile dedicate lui
Vida Gheza care au loc în acest an sunt sub
egida Academiei Române. Evident manifestãrile sunt cuprinse ºi în calendarul Ministerului
Culturii. În acest an, cu ocazia Centenarului
Vida Gheza, vor avea loc numeroase manifestãri,
respectiv expoziþii la Baia Mare, Cluj Napoca,
Bucureºti ºi la Academia Românã din Roma.
Editura Academiei va edita un album ce
va fi lansat în Aula Academiei Române cu ocazia simpozionului dedicat Centenarului Vida
Gheza în luna iunie.
În noiembrie, prin implicarea majorã a
Primãriei Baia Mare se va inaugura Atelierul
memorial Gheza Vida.
Familia artistului adreseazã conducerii Academiei Române întreaga gratitudine pentru
susþinerea, ca un adevãrat ocrotitor al
culturii ºi ºtiinþei româneºti, a tuturor
evenimentelor Centenarului Vida ce se
desfãºoarã sub prestigiosul sãu patronaj.
Un cuvânt de mulþumire ºi de aleasã preþuire adresãm domnului Cãtãlin Cherecheº, primarul Bãii Mari,
care împreunã cu Consiliul Local, cu
generozitate, în semn de cinstire a marelui artist bãimãrean de talie europeanã, a lansat un proiect ce va înveºnici
numele lui Vida în oraºul sãu natal.
Gânduri de mulþumire adresãm
Muzeului de Artã – Centrul Artistic
Baia Mare, domnului director Tiberiu
Alexa ºi colegilor mei muzeografi, Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, domnului director, Teodor Ardelean. Un gând de mulþumire
adresãm Uniunii Artiºtilor Plastici din Baia
Mare, întemeiate din iniþiativa soþilor Ecaterina
ºi Vida Gheza, Direcþiei Judeþene pentru
Culturã.
Mulþumesc distinºilor oaspeþi care au þinut sã fie alãturi de noi, la debutul Centenarului
de la Baia Mare, omagiind astfel pe unul dintre
marii artiºti ai secolului XX. Sentimente de recunoºtinþã îndreptãm spre dragii noºtri bãimãreni, concetãþeni cu Vida, care nu l-au uitat pe
marele sculptor al Maramureºului, apreciindu-i
opera chiar ºi atunci când spuneau cunoscuta
zicalã intratã în folclorul local.

IUNIE 2013
Teodor
Ardelean:
ABUNDANS
ORATIO! Un discurs bogat, înãlþãtor, chiar
eclatant. Un cuvânt viu... VIVA VOX DOCET!
(Cuvântul viu învaþã!)... Iar îndemnul domnului
Academician cãtre toþi cei ce au dorit sã se
adape din moºtenirea culturalã a magistrului
VIDA este din gama îndemnurilor încãrcate voit
cu nobleþe intelectualã: EX IPSO FONTE BIBERE... A bea chiar din izvor... A veni aici unde
un om a gãsit simbolurile... Sau cum foarte frumos a scris astãzi în GRAI poetul Gheorghe
Pârja pentru care VIDA vine din arhetip, din
sanctuarul dacic... pentru care VIDA exprimã
artistic „durerea creatorului care locuieºte în
þipãt”.
La început a fost Cuvântul! Pasajul biblic
se referã la... Logosul! Aici ºi acum, dupã acest
început de cuvinte... alese cu mãiestrie retoricã... un intermezzo muzical... pe linia concepþiei pitagoreice potrivit cãreia „toate cerurile
cântã”. Un recital de muzicã de camerã cu elevi
de la Liceul de Artã Baia Mare... Un canon, o
sonatã ºi o sonatinã... Profesor îndrumãtor
Cristina Nemeº Bota.

Elevi de la Liceul de Artã din Baia Mare
într-un minirecital de muzicã de camerã

Teodor Ardelean: Eram ceva mai
puþini azi la monumentul funerar în cimitir,
dar pãrintele Fodoruþ a rostit ceva extrem de
frumos, o clasificare a prietenilor, pe care e
bine sã o reþinem ºi s-o zicem ºi altora cãci aºa
este. Prima categorie de prieteni sunt pentru
oricine, familia, apoi companionii ºi apoi sunt
prieteni de dincolo de graniþe, de timp. Iatã
câþi prieteni care nu l-au cunoscut pe Vida, ci
doar opera lui. Invit la cuvânt pe doamna conf.
dr. RAMONA NOVICOV de la Universitatea
din Oradea.

Conf. dr. Ramona Novicov: Mã simt norocoasã sã fiu în faþa dumneavoastrã în aceastã
searã. Voi încerca sã rezum un articol pe care
l-am scris cu mult drag; iubindu-l pe Gheza
Vida, iubindu-l ca pe un om pe care nu l-am
cunoscut, dar pe care l-am apreciat foarte mult,
pentru cã pentru mine Gheza Vida este exemplu,
nu doar ca artist, ci ºi ca om. Întotdeauna am fost
interesatã de acest raport dintre frumuseþe ºi
adevãr, dintre estetic ºi etic ºi mai ales de momentele când viaþa bate opera.
Acesta este momentul la care vreau sã mã
refer acum, un moment special când într-adevãr
opera lui Vida a fost pusã sub semnul existenþial
al vieþii ºi al morþii, a ceea ce numim un angajament existenþial, un artist angajat existenþial, aºa cum a fãcut-o Vida Gheza.

Sculptura ca act de credinþã
În mod exemplar Gheza Vida a fost un om
liber ºi a rãmas aºa în conºtiinþa posteritãþii
pentru cã toatã viaþa sa, fãrã nici o ezitare, a fost
luminatã de un crez. A crezut neclintit în adevãr,
iar acest adevãr l-a fãcut liber, l-a fãcut sã nu
simtã frica în anii cei mai crânceni ai secolului
XX, calibrându-l echidistant în raport cu deznãdejdea sau exaltarea. ªi tocmai aceastã echidistanþã trasatã de bun simþ, de onestitate ºi de o
forþã creatoare ieºitã din comun a fãcut ca prin
arta sa Maramureºul sã rãmânã un teritoriu privilegiat, arhetipal ºi perceput ca loc central pe
harta spiritului românesc contemporan.
Existã un miez tare ca piatra ºi ca nodurile
lemnului în epicentrul operei lui Gheza Vida,
dar acest miez nu este doar ferm, ci ºi luminos,
destãinuit ºi protejat de profeþia unui maestru
autentic. Maestrului Ziffer îi plãcea sã spunã cã
în faþa lui Vida „se aflã un viitor neobiºnuit, de
la care nici nu se va îndepãrta, nici nu se va
sustrage, fiindcã totul în viaþa tânãrului sãu învãþãcel va fi sculptura, acþiunile ºi gândurile,

manifestãrile sale de bucurie ºi revoltã, viaþa ºi
moartea, vântul, zilele însorite ºi nopþile, toate
vor deveni sculpturã”. Este mãrturia unui alt
creator, artist ºi critic de artã pe care-l evoc
acum, regretatul Raoul ªorban, cuprinsã în amplul volum Vida, publicat în 1981, la Editura
Meridiane.
Textul acesta cu alurã profeticã dezvãluie
þesãtura tare a unui destin croit pe un om predestinat sã slujeascã arta sculpturii, sã simtã
ritmul ºi plasticitatea materiei culturale ºi sã
desluºeascã sensul încifrat în ea având clar vocaþia monumentalitãþii.
Cãci atunci când un copil de 10 ani mânuieºte cu dezinvolturã briceagul ca sã sculpteze în lemn un bestiar candid înseamnã cã i s-a
dat prin har un anume traseu existenþial. Pe acest
traseu, în ordinea materiei, cel care l-a chemat
ireversibil ºi pentru totdeauna a fost lemnul,
materia predilectã, caldã ºi asprã, prin care Vida
a putut sã dea glas acelor basme cu personaje
fantastice ce fac sã freamãte pãdurile Maramureºului ºi înfioarã sufletele oamenilor, fie ei þãrani, bãieºi sau orãºeni cu ºtaif, mici burghezi de
Mitteleuropa. Primul mare pariu creator a fost în
anii tinereþii, când s-a dãltuit pe sine, în plin
rãzboi ºi apoi în lagãre. Butucul în care ºi-a
înfipt fãrã ezitare securea a fost însãºi viaþa sa,
de om tânãr ºi puternic, ajuns la maturitate, dar
mereu mirat ca un copil, de puterea ºi vraja artei.
Insist asupra acestui interval existenþial
cuprins între 1937-1945, adicã al câmpurilor de
luptã din Spania ºi Cehoslovacia, al lagãrelor de
muncã din Franþa, pentru cã el dã mãsura caracterului ºi vocaþiei acestui om ºi artist aparte,
care este Vida Gheza.
Mãrturia lui Vida este revelatoare: „În
Spania am învãþat sã pierd, fãrã sã am sentimentul cã am fost învins ºi sã nu-mi reproºez
dacã fãcând totul în vederea unui scop nu am
reuºit”. Stoicismul acesta cãlit din plin la ºcoala
rãzboiului s-a rãsfrânt asupra caracterului operei sale ferind-o de exaltãri, lamentaþii, patetisme, contorsiuni, ambiguitãþi, edulcorãri sau
detalii pitoreºti. I-a conferit în schimb robusteþe,
euritmie, monumentalitate, esenþializãri pe
model arhetipal, deci acea dimensiune rarã a
atemporalitãþii. Aceste calitãþi sunt cu atât
mai preþioase cu cât existã o anumitã fervoare a
intelectualilor de stânga în anii ’30-’40 ai secolului XX.
Camaraderia, sacrificiul, prietenia, onoarea, puterea de a îndura suferinþa proprie ºi de a
te angaja pentru un celãlalt de cele mai multe ori
rãmas anonim, toate aceste repere ale unui ca-
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Conf. univ. dr. Ramona Novicov,
critic de artã, profesor de Istoria Artei
la Universitatea din Oradea,
Facultatea de Arte Vizuale
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racter puternic sunt astãzi rar evocate ºi devin
tot mai mult de neînþeles.
Dar nu putem privi din comode fotolii
contemporane viaþa ºi opera intelectualilor militanþi, în mod disjunct. Ele se lumineazã reciproc, cu multe nuanþe, de la tenebre la suavitãþi, iar Gheza Vida este o figurã exemplarã în
galeria ilustrã a celor care ºi-au pus viaþa lor
pieziº peste destinul lor artistic, într-un moment
esenþial al vieþii lor, ca supremã garanþie a valorilor umane ºi abia apoi a talentului ºi culturii
lor umaniste.
Este semnificativ faptul cã imediat dupã
anii de front, dupã 1945, începe sã sculpteze o
lucrare definitorie pentru viziunea sa artisticã,
ce are ca temã dansul oºenesc, dansul ca eliberare, ca bucurie, ca frumuseþe. Expusã în ’47,
la Salonul de picturã ºi sculpturã al Transilvaniei de la Cluj, monumentala compoziþie reveleazã criticii ºi publicului un artist matur, ale
cãrui forme cioplite în forþã iradiazã o neobiºnuitã energie plasticã. Era uimitor cum sculptorul a surprins acel Genius loci, acel duh unic al
Maramureºului, captându-l ºi amplificându-l la
maxim cu acorduri grave.
Dar nu doar formele erau încãrcate de o
energie teluricã ritmatã muzical, ci ºi suprafaþa
formelor era vibratã, aproape expresionist, prin
ritmul alert al cioplirii de daltã. Se vedea acolo
prezenþa unei mâini sigure, puternice, bine strunite, pe anatomii robuste, armonizate, fãrã greº.
Publicul nu avea sã ºtie cât de mult a lucrat Vida
în lagãrele rãzboiului, câte desene, câte modelaje, câte forme cioplite lãsase el în urmã, cât
de exersate erau ochiul, mâna, dar mai ales mintea ºi sufletul, modelate la rândul lor de credinþa
ºi dragostea pentru þinuturile Maramureºului.
Astfel încât, întors acasã ºi integrat miºcãrii
artistice contemporane, el s-a arãtat deja ca artist
împlinit, ce putea stãpâni un topor de lemne ºi
cãruia un întreg arsenal de unelte de cioplit îi

IUNIE 2013

Vida cioplind

venea pe mânã ca o mãnuºã. Fotografiile unde e
surprins cioplind sunt de un farmec aparte
pentru cã miºcarea sa cu dalta în mânã are nu
doar forþã, ci ºi graþie, nãscutã spontan din respectul ºi cãldura, chiar complicitatea cu care
Vida se apropia de trunchiul viguros. Spun complicitate pentru cã, aºa cum mãrturisesc cei care
l-au cunoscut, sculptorul era o naturã profund
empaticã, ce impunea rezonanþã cu energiile
locului în care s-a nãscut ºi de care era atât de
ataºat.
Cãci alãturi de figurile sale memorabile de
þãrani, de înþelepþi ai satului sau eroi, aºa cum
era îndrãgitul Pintea Viteazu, sau martirii de la
Moisei, Vida a sculptat un vast bestiar cu stihiile
misterioase ale pãdurilor ºi apelor Maramureºului. Le cunoºtea, le simþea, le respecta misterul, le prindea umbra pe trunchiuri mlãdioase,
sã-i strãjuiascã universul cãrþilor, sã-l înnobileze pe cel al vieþii de zi cu zi.
Aºa stând lucrurile, atunci nu e de
mirare cã pe ultima filã a calendarului
sãu manuscris din 11 mai 1980,
sculptorul o înscrie ca pe o prezenþã de
preþ pe Mãriuca, bufniþa, înþeleapta sa
prietenã. De fapt, tot ce a înfãptuit Gheza
Vida în viaþa sa ºi dincolo de ea a stat sub
semnul înþelepciunii ºi al harului.
Printr-un fericit joc al sorþii aceste daruri
au fost transmise familiei sale. La rândul
ei aceastã mirabilã familie îl face în acest
an aniversar când se împlinesc 100 de
ani de la naºterea sa.
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Dr. Cãlin Stegerean, director al
Muzeului de Artã Cluj-Napoca

activitatea artistului ºi ceea ce a rezultat, o operã
profund ancoratã în ceea ce a însemnat avangarda istoricã a secolului XX. A fost o miºcare
curentã cum a fost futurismul, expresionismul,
suprarealismul, miºcarea olandezã De Stijl,
miºcãri care au avut un caracter revoluþionar,
care au schimbat total arta universalã prin aportul lor de noutate ºi de implicare, mai ales la
nivelul a ceea ce înþelegem prin artã. Conform
acestor curente, ºi sculptorul Gheza Vida se
înscrie perfect în aceste direcþii, arta nu rãmâne
la nivelul contemplãrii, arta trebuie sã se înscrie
într-un amplu circuit social. Mai mult decât atât,
aºa cum probabil aþi remarcat în colajul care s-a
succedat pe ecranul din spatele nostru, dar ºi în
acest afiº care stã în permanenþã alãturi de noi,
lucrãrile lui Gheza Vida rãspund unor caracteristici ale miºcãrii de avangardã, respectiv influenþa folclorului, de asemenea în cazul lui,
sculptorul este acel demers artistic direct, cio-
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Teodor Ardelean: Înþeleptul Protagoras
a lãsat moºtenire cea mai frumoasã zicere umanã din toatã istoria lumii: „Omul e mãsura
tuturor lucrurilor!” Latinii au preluat formula ºi
au rãspândit-o din Britania pânã la Palmyra.
HOMO MENSURA OMNIUM. ªi azi putem
spune în consens cu pãrinþii marilor ziceri, iar un
adaggio vine cu sensuri noi. Da, hotãrât lucru ºi
mare adevãr! Omul este mãsura tuturor lucrurilor. A celor ce au fost despre cum au fost, a
celor ce sunt despre cum sunt, iar a celor ce vor
fi despre cum ar trebui sã fie!
Invit la cuvânt de omagiu pe domnul dr.
CÃLIN STEGEREAN, director al Muzeului de
Artã din Cluj-Napoca, capitala noastrã culturalã
permanentã.
Cãlin Stegerean: Stimaþi invitaþi, astfel
de momente, ca acesta pe care îl trãim acum,
omagiazã personalitãþi cu caracter exemplar
pentru comunitate. Sculptorul Gheza Vida este
un artist exemplar nu numai pentru comunitatea
localã, pentru Þara Maramureºului, este un
artist exemplar pentru ceea ce înseamnã istoria
artei, pentru România, ºi cred eu, mai mult,

pentru istoria artei universale. Se vorbeºte
despre Gheza Vida ca despre un artist rapsod al
mitologiei populare ºi al istoriei transilvãnene.
Eu cred cã aici trebuie sã adãugãm o caracteristicã a acestui artist, o caracteristicã care îl
situeazã pe un anumit palier al istoriei artei de
care nu putem sã facem abstracþie. Este vorba de
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Teodor Ardelean: Da, adevãrat sensul
zicerilor de felul acesta VITA MORTUORUM
IN MEMORIA VIVORUM. (Viaþa celor morþi în
memoria celor vii). Cãci viaþa fãrã culturã este
moarte. VITA SINE LITTERIS MORS EST.
Cuvinte „AD PERPETUAM MEMORIAM” (Spre veºnicã pomenire). O pomenire
fireascã pentru un GENIUS LOCI, pentru un
geniu al locului. O pomenire în cuvinte frumoase, împodobite cu alesãturi de vorbã ºi de
timbru. Dar ºi un viers de suflet ca o crizantemã
lângã piatra de veci cea veºnic grãitoare: Corul
CRIZANTEME al Centrului de Zi CASPEV,
dirijor ªtefan Lupºa.
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plirea directã ºi în ultimul rând acel angajament
social care lui i-a fost caracteristic, ºi este unul
dintre puþinii artiºti din spaþiul românesc pentru
care angajamentul artistic ºi angajamentul social au reprezentat o fuziune.
Cred cã nu trebuie sã trecem peste faptul
cã Gheza Vida a fost un artist militant, ºi acest
militantism este o altã caracteristicã a miºcãrilor
de avangardã, miºcarea de avangardã considerând cã prin artã se poate ajunge la o schimbare,
la o transformare a societãþii. Nu cred cã trebuie
sã trecem peste faptul cã Gheza Vida a fost un
adept ºi un membru al Partidului Comunist,
într-o perioadã în care aceastã miºcare politicã
reprezenta, la fel, o miºcare de avangardã în
Europa, mai ales în anii ’30 când ascensiunea
fascismului ºi a altor miºcãri de extremã dreaptã
a impus o contrapondere pe care numai Partidul
Comunist ºi-a asumat-o. ªtim foarte bine ce a
însemnat ascensiunea la puterea politicã a
miºcãrilor de extremã dreaptã ºi cel puþin din
aceastã perspectivã, cred eu, aceastã miºcare a
fost legitimã ºi aceastã miºcare a fãcut ca
miºcarea de extremã dreaptã sã nu ocupe un
întreg spectru politic ºi sã nu ajungã la acel
totalitarism social.
Cred cã artistul Gheza Vida a fost un artist
fericit, la fel ca ºi mulþi dintre artiºtii de avangardã, care ºi-au vãzut visul cu ochii. Artistul
este în general o persoanã care þinteºte cãtre un
ideal, mai mult, probabil, decât restul semenilor.
Dacã într-o anumitã poezie a lui Macedonski,
acest ideal se îndepãrteazã pe mãsurã ce ne
apropiem de el, în cazul lui Gheza Vida ºi a altor
contemporani, cum a fost Geo Bogza sau M. H.
Maxy, artiºti activiºti ai miºcãrii de avangardã,
idealul lor a devenit realitate. Desigur, opera lui
Gheza Vida nu se poate confunda cu ceea ce a
însemnat arta produsã dupã venirea la putere a
Comunismului la sfârºitul celui de-al doilea
rãzboi mondial. El a rãmas fidel acelor principii
avangardiste care au însemnat o nouã morfologie a imaginii, acel recurs la simplitate, la geometrism, aºa cum se vede ºi în imaginea Monumentului de la Moisei, ºi acel angajament cã arta
prin dimensiunea sa monumentalã, socialã
poate sã contribuie la schimbarea societãþii.
Cred, probabil dintr-o perspectivã subiectivã, cã
artistul este un ins privilegiat. Spun acest lucru,
deºi pentru toþi viaþa are un final, pentru artist
finalul vieþii nu se confundã cu finalul existenþei. Dacã opera este de calitate, opera dãinuie
artistului, activitãþii artistului ºi continuã acel
corp spiritual, în care cel puþin, în calitate de
creºtini trebuie sã credem.
Venind astãzi de la catedrala în care s-a

IUNIE 2013
sãvârºit acea slujbã de pomenire, am trecut prin
faþa Palatului Administrativ ºi vãzând acel grup
statuar, acel Sfat al bãtrânilor, am avut sentimentul cã ceva din corpul spiritual al sculptorului Vida Gheza este acolo. La fel, vãzând
imaginile despre care vorbeam, am avut sentimentul cã ceva din acel corp spiritual este
alãturi de noi. Astãzi este ziua de naºtere a
artistului, aniverseazã 100 de ani, ºi cred cã nu
este deplasat sã adresez acestui corp spiritual al
artistului, La mulþi ani! Aºa cum spunea ºi domnul primar, care nu mai este aici, dar aº vrea sã-i
mulþumesc pentru felul în care înþelege sã se
implice în relaþie cu opera unui artist atât de important, sã-i perpetueze memoria. Aºa cum
spunea ºi domnia sa, este de datoria generaþiilor
contemporane sã perpetueze valorile culturale ºi
valorile artistice; cred cã datoria noastrã este,
aºa cum se întâmplã ºi astãzi aici, sã omagiem
aceastã personalitate a vieþii artistice universale,
ºi în calitate de director al Muzeului de Artã care
va gãzdui o etapã din acest program omagial pe
care artistul îl meritã ºi pe care îl primeºte cu
atâta generozitate, vreau sã vã invit în luna septembrie la expoziþia pe care o vom organiza la
muzeul nostru ºi sper cã ºi atunci corpul spiritual al artistului sã fie alãturi de noi.
Teodor Ardelean: HABENT SUA FATA
LIBELLI... Cãrþile îºi au destinul lor. Toate cãrþile au un destin. Fiecare carte cu destinul ei.
Chiar ºi aceasta.

Iubiþii mei, stând aºa ºi gândindu-mã, cum
totuºi, sã fac sã mai intre pe poarta axiologiei,
care e la mare putere astãzi, totul se clasificã,
totul se ierarhizeazã, ºi câte glorii sunt aºezate
prin frunþi de clasamente, cu instituþia asta pe
care o conduc spre bine, Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”, fie-mi îngãduit magnificenþa
voastrã sã sar peste ce am stabilit împreunã
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sã fac ºi aceastã prezentare. Cartea va pleca
acolo unde va trebui sã ajungã, ºi la mari muzee
de artã din lume, ºi la marile biblioteci ale þãrii,
inclusiv la toate bibliotecile judeþene ºi central
universitare ºi la Academie, ºi la bibliotecile
publice din judeþ, pentru cã este judeþul lui Vida
ºi Vida este al judeþului, ºi al neamului românesc ºi al tuturor celor ce iubesc frumosul.
Îl invit acum la cuvânt pe colegul ºi prietenul meu de o viaþã, ºi azi, cel mai mare director
al celui mai mare muzeu, Muzeul Þãrii Criºurilor din Oradea, Aurel Chiriac.

Prof. dr. Aurel Chiriac: Da, mulþumesc,
aºa este. Doamnã Zoe Vida Porumb, domnilor
academicieni, doamnelor ºi domnilor reprezentanþi ai autoritãþilor locale, doamnelor ºi domnilor, vreau în primul rând sã vã mulþumesc cã
m-aþi primit aici alãturi de dumneavoastrã. Vin
destul de rar la Baia Mare, atunci când mã cheamã Tibi Alexa, ºi nu numai el, dar din pãcate,
ajung greu.
Existã artiºti de certã valoare chiar geniali, a cãror operã poate fi împãrþitã în perioade
marcate de moduri diferite de expresie, ca ºi
cum ar fi trecut la intervale de timp anumite
praguri estetice de interpretare care au obligat sã
lase în urmã tot ce exprimaserã pânã atunci.
Artiºti în a cãror activitate e aproape imposibil
de gãsit o constantã, un fir roºu, o unitate esteticã. Nu cred cã Gheza Vida face parte din
aceastã categorie. Deloc repetitiv, ori cum se
întâmplã adesea, epigon al propriului stil, Gheza
Vida are în munca sa cel puþin o constantã. Voi
explica afirmaþia aceasta, amintind cã în Estetica pitorescului, Andrei Pleºu scria: „chiar
înaintea unui model specific, artistul nu are a
reprezenta un munte anumit, ci stâncitatea, nu o
apã anumitã, ci acvaticul, nu o pãdure anumitã,
ci pãdurosul”. Frapeazã aici o anumitã forþare a
limbii române, dacã nu am putea bãnui existenþa
unui simplu joc de cuvinte. Totuºi privind, analizând lucrãrile lui Gheza Vida nu ai cum sã nu
te gândeºti pentru a relata esenþa, tocmai la ter-
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Prof. dr. Aurel Chiriac, director al
Muzeului Þãrii Criºurilor Oradea
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acolo, pentru cã nu mai pot, e un of prea mare;
mi-am adus aminte câtã lume a lipsit de la apelul
de acum 10 ani; la apelul de acum 10 ani a lipsit
prea multã lume. ªi acum 10 ani, Biblioteca
Judeþeanã, din pãcate singura din þarã care
scoate astfel de lucrãri, lucrãri care se chemau
Caiete biobibliografice pentru cã erau mai subþirele la început, cât un caiet, dar care astãzi se
cheamã Documentare biobibliografice, ºi cele
pentru Preafericitul Lucian, Înalt Preasfinþitul
Iustinian, pentru Mihai Dãncuº ºi multe altele
din ultima perioadã, au fost chiar substanþiale,
200-300 de pagini, ne-am gândit, ºi bine am
fãcut, în urmã cu 10 ani, scoþându-i lui Vida un
caiet de genul acesta. ªi îmi pare nespus de rãu
sã spun cã nu a fost remarcat de nimeni, deºi
l-am trimis ºi la Ministerul Culturii, ºi la Academie, ºi la toate muzeele de artã din þarã ºi n-a
venit nici mãcar o adresã de mulþumire. Atât era,
nu noi, cã noi suntem mici ºi umili, atât era de
„în uitare” Vida. ªi de aceea, domnule academician, nu pentru cã sunteþi ginere important, ci
pentru cã aþi adus flacãra trezirii, da e mai important, sunt 100 de ani, e altceva.
La acest rotund venim ºi noi, cu ce avem ºi
cu ce putem: adicã, o nouã ediþie a documentarului, sigur mai îmbogãþitã ºi n-o sã vã plictisesc, o sã vã spun numai cine semneazã: subsemnatul, academician Marius Porumb, dr. Ioan
Marchiº, prof. univ. dr. Nicolae Suciu, sculptorul ºi pictorul Traian Moldovan, profesorul
Petre Dobrotã de la Brãila, Augustin Cozmuþa,
care acum e prin America, Vasile Gaftone, care
e pe aici, Laura Teodora Ghinea, preºedinta
UAP, Cãtãlin Cherecheº, primarul oraºului, ºi
urmeazã rubricile fireºti: Repere biografice, Bibliografie, Vida Gheza prin ochii contemporanilor... în eternitate, Interviuri, Din scrierile
lui Vida Gheza, Vida Gheza - cuvinte care dau...
eternitate gândurilor, Albume ºi cataloage, Iconografie, Anexã ºi Lista reproducerilor. Aceasta
e structura, aceºtia sunt semnatarii, aici sunt
colegele mele Florina, Liana ºi Tiþa, de la
Bibliografic, unde lucreazã 5 persoane, din care
3 au lucrat la acest caiet ºi cu contribuþia altor 2
persoane plecate în pensie de acum 10 ani ºi
pânã acum. N-am fi vrut sã facem concurenþã,
de aceea am fãcut aceastã intarsie aici, cã moderatorul este suveran, ºi am fãcut aceastã
intarsie ca sã ºtiþi cã printre atâþia academicieni
ºi profesori ar fi putut vorbi ºi ai mei, adicã
aceºtia din carte, ºi mã iartã cã-i sacrific astãzi,
cã-i scenariul altora, eu sunt supus austriac,
slujitor acum pe moºia altora, ºi îndeplinesc
ceremonialul, ºi-am fãcut, am avut încuviinþarea
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menul stâncitate. Chiar dacã materialul sãu preferat a fost lemnul, capacitatea artistului de a
transforma lemnul în piatrã, o materie moale în
una durã, un material maleabil într-unul de consistenþã ºi trãinicia rocii este una extraordinarã
ºi poate unicã.
Toate lucrãrile sculptorului bãimãrean degajã o forþã organizatã în jurul unei idei sau
simboluri de neclintit, stâncoase, dure. Chiar ºi
lucrãrile de mici dimensiuni ale sculptorului
transmit o masivitate debordantã, o brutalitate
atent finisatã însã, o putere de exprimare atent
distilatã. Ideea aceasta de forþã gata sã ºteargã
totul în cale, de stâncitate, o regãsim aºadar ºi în
sculpturile din alt material decât piatra. În aceastã forþã de stâncã gata sã se prãvale, e sintetizatã, probabil, constanta în timp, sunetul secund al activitãþii lui Gheza Vida, de la primele
încrustãturi cu briceagul în lemn, încã de când
era copil, pânã la ultima loviturã de daltã datã
înainte de moarte.
Ar fi fost stupefiant, aº zice, ca opera
artistului sã arate altfel decât omul Gheza Vida.
Cel puþin pânã la instalarea comunismului, din
unele mãrturii chiar ºi dupã aceea, chiar dacã
unele în surdinã, biografia lui are prestanþa ºi
frumuseþea unui revoltat perpetuu. Înainte de a
fi un om de stânga a fost un luptãtor, care în
Spania, în timpul Rãzboiului Civil, ca român
care trece ilegal graniþa pentru a se reaºeza la
Baia Mare, deºi teritoriul fusese cedat prin Dictatul de la Viena, fãrã sã-i pese de consecinþele
pe care le va suporta, ºi-a aºezat existenþa sub
semnul unui perpetuu J’accuse, ºi a transformat-o într-o expresie neîntreruptã a indignãrii
atât sociale cât ºi estetice. Întâlnim la Gheza
Vida o spontaneitate a revoltatului original, a
revoltatului pentru care orice lucrare reprezintã
un soi de metadiscurs al forþelor primare, al
elementaritãþii, al simplitãþii brute, uneori chiar
brutalã ºi ameninþãtoare ca hermeneutul mitologiei maramureºene, al arhaicitãþii sale. O arhaicitate revoltatã aº zice, dar purã, cristalinã, o
arhaicitate în expansiune, o arhaicitate a contemporaneitãþii artistului, oricare ar fi fost aceasta.
Spuneam cã artistul reuºeºte sã transforme lemnul în piatrã. Orice bucatã de lemn îºi
conþine propria mitologie, e legãtura dintre pãmânt ºi cer pentru þãranul român. A reuºi, lucrând lemnul, sã scoþi la suprafaþã aceastã mitologie, dar dându-i o forþã ºi o duritate pe care
nici apa, nici focul, alte elemente mitologice, nu
le pot distruge, înseamnã, nu a fi doar un artist
adevãrat ci, a fi unul care reuºeºte sã proiecteze
sevele, esenþele atât de transparente ale sufletului oamenilor în mijlocul cãrora a trãit. An-
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samble statuare care definesc cel mai bine
aceastã îmbinare a stâncitãþii revoltei ºi arhaicului, sunt Sfatul bãtrânilor din Baia Mare ºi
Monumentul de la Moisei. În Sfatul bãtrânilor
personajele par sã-ºi aibã propria istorie, fiecare
reprezintã o trãinicie aparte, o retoricã a continuitãþii umane, dar ºi a singularitãþii. E de
remarcat cã nu se privesc unul pe altul, ca ºi
cum, în parte, ar fi obligaþi sã þinã, de ar fi
nevoie, ºi locul celorlalþi. Fiecare personaj e
masiv, lãsând senzaþia cã ar putea duce lumea
mai departe doar pe umerii lui. Suspendat în
potrivniciile istoriei, Monumentul de la Moisei,
nu doar îmbinã perfect cele trei elemente de care
pomeneam, dar pentru a ajunge la el trebuie sã
urci trepte, un drum, de fapt, al Golgotei însângerate a satului românesc. Figurile de þãrani ºi
mãºtile sunt figuri ce de fapt sprijinã cerul, la
orice cer s-ar fi gândit artistul bãimãrean, cel
istoric, cel social, cel religios. Aflat, pe merit, la
loc de cinste în Istoria artei româneºti ºi în Istoria
artei universale, aº putea spune în încheiere cã el,
cu siguranþã, asemeni majoritãþii personajelor
sale, a fost ºi sunt gata sã rãstoarne lumea din
temelii, indiferent care ar fi aceastã lume, dincolo
de mode politice ºi ravagii ideologice.
Teodor Ardelean: L-am lãsat intenþionat
ºi la rugãmintea lui, pe dr. Tiberiu Alexa, mai la
final, pentru cã fiind directorul Muzeului de
Artã – Centrul Artistic Baia Mare, se cuvine sã
încoronãm finalul cu cuvântul domniei sale, recunoscut în cetatea noastrã, ca unul dintre cei
mai exigenþi critici de artã ºi vorbitori de artã, ºi
acum fiind vorba de un palmares ºi de un patrimoniu care se cuvine sã fie pãzit de la far, în
primul rând de acolo, îl rog ºi îl invit sã cuvânteze ºi sã breveteze tehnici ºi comunicãri
precum doreºte domnia sa.

Dr. Tiberiu Alexa,
director al Muzeului Judeþean de Artã
„Centrul Artistic Baia Mare”

Dr. Tiberiu Alexa: Distinsã doamnã Zoe
Vida Porumb, distinse domnule academician
Marius Porumb, stimaþi nemuritori ai Acade-

Vida Gheza – Baia Mare 1913-1980
Aniversând astãzi un secol de la naºterea
artistului, consemnând apoi 33 de ani de la trecerea sa în istorie, examinarea poziþionãrii operei lui Gheza Vida în contextul tablei de valori a
artelor plastice româneºti contemporane, ne relevã urmãtoarele: Ce observãm? ªi ne referim în
primul rând la ceea ce numim Ierarhia canonicã.
Opera lui Vida beneficiazã pe mai departe de
autoritatea de consacrare aºa cum s-a configurat
aceasta prin judecãþile de valoare ale criticii ºi
istoriografiei de artã în deceniul 1970-1980.
Astfel, creaþiei sale i s-au fixat reperele de evoluþie, referinþele de identitate stilisticã, sferele
de inspiraþie precum ºi matricile de inserþie antropo-culturalã. Ce observãm, aºadar, în aceastã
ierarhie canonicã? Opera lui Vida graviteazã în
jurul a douã viziuni, oarecum divergente, dar
neaºteptat de bine îmbinate în creaþia sa. Cea
dintâi, teluricã, are rãdãcina în energia primarã,
forþa brutã de început de lume, ºi a fost pusã în
luminã prin lucrãri reprezentând munca omului
simplu. S-a fãcut înþeleaptã referire în mai multe
rostiri aici, pe orizontul de virtute creativã esteticã, de sursã de inspiraþie, de sevele, rãdãcinile aºezate în niºte straturi culturale clar definite, ºi-n care omul, aºa-zis simplu, eu i-aº spune
omul generic, reprezintã identitatea de bazã
pentru ca apoi întreaga creaþie sã se întoarcã, ca
destinatar fundamental, în aceeaºi temã.
Cea de-a doua viziune graviteazã în jurul
unui orizont oarecum neaºteptat, dar îmbinându-se perfect cu cel precedent, ºi anume orizontul mitologic. Cred cã se cuvine a face douã
punctãri aici: este un caz absolut rar, rarisim aº
îndrãzni sã spun, un artist, în speþã un sculptor,
reuºeºte sã cumuleze stratul de inspiraþie mitologic, specific unei culturi de esenþã ruralã cu
stratul de inspiraþie specific civilizaþiei de tip urban, dar specificã, ºi mã refer aici la mitologia
folclorului mineresc. Cred cã una dintre marile
contribuþii ale lui Vida poate fi definitã în felul
urmãtor: a izbutit sã realizeze o sintezã perfect
articulatã între aceste douã straturi, izbutind pe

de o parte sã nu etnografieze orizontul cultural
specific, totuºi urban al culturii minereºti, al
folclorului mineresc, dupã cum a reuºit sã nu
urbanizeze, sã nu citadinizeze ceea ce este esenþial specific arhaicitãþii, arhetipalitãþii culturii populare. Cea de-a doua fascinaþie, mitologicã, a lui Vida se concentreazã, în primul
rând, pe arta monumentalã de for public, dar ºi
într-o sumã întreagã de lucrãri. Aºadar, ce observãm? Cã Vida Gheza a fost creditat, ºi mai
este încã, cu statutul de sculptor român major al
secolului XX, unul dintre cei mai importanþi
sculptori români contemporani, în lemn, împreunã cu Apostu, Vlasiu, Maitec, cel mai important sculptor bãimãrean.
Pentru cã aºa avem noi românii, între multele noastre calitãþi una mai specialã care zice aºa
„nimeni nu-i profet în þara lui”, pe de altã parte
întotdeauna suntem, sigur, ºi artiºti, dar predispuºi la a da credit întotdeauna corect, dar uneori
în dezavantajul propriilor autoritãþi culturale.
Ce mai observãm însã? Observãm, înainte
de toate, cã însãºi ierarhia canonicã astãzi în
cultura româneascã se aflã sub o puternicã presiune, sau ca sã fiu mai exact, sub puternice
presiuni, într-un clar proces de punere sub asediu,
prin ignorare sau prin marginalizare publicã.
Suntem la un moment emoþionant, la un
moment aniversar, dar cred cã orizontul critic, la
care ne obligã profesiunea, ne obligã sã subliniem cã existã în clipa de faþã un aer de ignorare
prin nepromovare, dacã vreþi, în primul rând a
valorilor canonice. Poate cã în domeniul artelor
vizuale fenomenul este mai puþin perceptibil
pentru publicul larg, comparativ, spre exemplu,
cu bãtãliile care se duc în câmpul literaþilor, dar,
din pãcate, lucrurile se miºcã ºi în zona noastrã.
Apoi, prin absenþa unei scrieri de autoritate canonicã, din pãcate nu a existat niciodatã o istorie
oficialã a artelor româneºti moderne ºi contemporane emisã de autoritatea supremã care este
Academia Românã, ºi din câte înþeleg eu, speranþe rapide în acest sens nu existã, dupã cum nu
existã nici în sfera discursului public privat o
istorie sinteticã, dar compensativã în acelaºi
timp de artã româneascã modernã ºi contemporanã. În sfârºit, contestarea postcomunistã a
validitãþii tablei de valori canonice, ºi aici
mi-am notat reacþiile cele mai recente care dau
semnal cã probabil începe bãtãlia ºi în câmpul
nostru, reacþiile publice la o excepþionalã expoziþie restitutivã realizatã la Bucureºti de Fundaþia Art Society, care s-a numit Artistul ºi puterea – Pictura româneascã 1950-1990. Expoziþia este monumentalã, sigur despre care s-a
putut spune mult, s-a spus puþin consistent, dar
care a stârnit o reacþie clarã de respingere din
argumente, atât îmi permit sã spun acum, din
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miei Române, distinse domnule primar, distinse
domnule subprefect, distinse domnule vicepreºedinte, stimaþi artiºti, dragi iubitori ai artei, îmi
revine onoarea însoþitã cu aferentele emoþii, de a
încerca sã vã propun o intervenþie pe care doresc
sã o aºez sub umbrela unor propuneri, unor idei,
pentru o reaºezare în context, în relaþia Vida
Gheza ºi Centrul Artistic Baia Mare.
Doamnelor ºi domnilor, aniversãrile, îndeosebi cele jubiliare, reprezintã cel mai adesea
ºi prilejul de evaluãri retrospective, de examinãri ºi actualizãri ale statutului operei unui creator în tabla de valori consacratã.
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argumente, dupã pãrerea mea, de intoleranþã
culturalã, servite de voci care pe de altã parte ne
previn sã ne manifestãm toleranþi, fie cã e vorba
de toleranþã culturalã, toleranþã eticã ºi pluriculturalã, fie cã este vorba de toleranþã culturalã,
º.a.m.d. Este un semn de întrebare. În aceste
condiþii, îmi permit sã pun întrebarea: ce nu
observãm despre Vida încã? ªi aceastã adunare,
aceastã întâlnire a noastrã a reuºit sã aducã în
discuþie câteva observaþii. Nu observãm contextualizarea devenirii intelectuale ºi artistice a
lui Vida în relaþii generative cu mediul profesional, miºcarea artisticã bãimãreanã; enunþurile rezumative la faptul cã a frecventat atelierul lui Ziffer, la faptul cã a activat în cadrul
instituþional al Centrului Artistic Baia Mare. Pânã în 1945, ºi apoi din ce în ce mai discret,
aproape deloc între ’70 ºi ’80, reprezintã, dupã
pãrerea mea, un câmp de întãrire a acelei ierarhii
canonice, pentru cã aici este câmpul de dezvoltare a cercetãrii ºi, cu siguranþã, inclusiv
profilul personalitãþii sale, se va schimba prin
adãugare, prin augmentare. Apoi, nu observãm
contextualizarea carierei artistice ºi a semnificaþiilor operelor sale în raport cu ambianþa
mediului de proximitate culturalã în Centrul Artistic Baia Mare. ªi o importantã subliniere cu
toate consecinþele argumentative de rigoare, inclusiv, ºi cred cã este esenþial, cu nuanþarea
particularitãþii, cel puþin neaºteptate a afirmãrii
unei stilistici de facturã expresionistã în ambianþa realist-socialistã a anilor ’50 ºi mai presus de toate acceptarea acestei stilistici, acestei
viziuni, legitimatã apoi de cãtre „polul de putere
politicã” din acea vreme. Cred cã dacã se va
cerceta cu atenþie realitatea artisticã româneascã, la scarã naþionalã, evident, va fi unul din
foarte puþinele asemenea cazuri. Este de cercetat, este de atestat, este de reliefat, este de scos
în evidenþã. Ce nu mai vedem încã? Descifrarea
rolului deþinut de artist, de-a lungul obsedantului deceniu ºi imediat dupã, în conservarea,

transformarea ºi dezvoltarea structurilor instituþionale ºi social-profesionale specifice comunitãþii artistice bãimãrene. Începem cu sindicatul de artiºti ºi muzicieni din anii ’50-’54, cu
ªcoala veche de arte plastice, nemeritat ignoratã
sistematic, a fost prima încercare, apoi din ’58
cu ªcoala de muzicã ºi arte plastice, acestea fuzionând apoi cu Liceul de Artã, ºi aºa mai departe. În sfârºit, descifrarea rolului pe care l-a
deþinut în asigurarea factorilor de continuitate ºi
relansare contemporanã a miºcãrii artistice bãimãrene ºi sigur, pe cale de consecinþã, a Centrului Artistic Baia Mare. Apreciez cã, în
viitorul apropiat ºi pe termen mediu, o recitire
obiectivã a tablei canonice de valori în domeniul
artei plastice contemporane ºi adecvarea ei la
sensibilitãþile ºi percepþiile actuale, trebuie sã
conþinã ºi o actualizare ºi restituire prin completare a semnificaþiei operei ºi personalitãþii lui
Vida Gheza. Este convingerea fermã ºi aici timpul de discuþii este extrem de larg, pentru cã
viaþa comunitãþilor artistice nu este o viaþã simplã, cum nu este nici cea a comunitãþii politice,
nici cea a comunitãþii inginereºti ºi aºa mai
departe. Sunt personalitãþi puternice, sunt orizonturi, vocaþii puternice, care se întâlnesc, uneori se completeazã, alteori se ciocnesc, dar dincolo de toate cele, Vida va rãmâne în continuare,
oricum va arãta rescrisã viitoarea tablã de valori a
artelor plastice româneºti contemporane. Cum se
poate face, cum s-ar putea împlini aceastã rãmânere ºi întãrire? Dupã pãrerea mea, în primul
rând prin redescoperirea ºi promovarea rolului
sãu ºi a creaþiei sale în contextul Centrului Artistic Baia Mare. Vã mulþumesc pentru rãbdare!
Teodor Ardelean: HONOR ALIT ARTES.
Rãsplata hrãneºte artele. IN OPTIMA FORMA
exerciþiul de astãzi, de Evocare, LAUDATIO,
ADMIRATIO ET VENERATIO, trebuie sã aibã
un final decupat din registrul armoniilor: grupul
vocal „Sf. Mina” din Cluj-Napoca condus de
Alexandru Salvan.

Grupul vocal „Sf. Mina” din Cluj-Napoca, condus de Alexandru Salvan
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***
„Vida Gheza, pe care-l sãrbãtorim, la 28 februarie, pentru cei 60 de ani ai sãi, face
parte din categoria acelor artiºti care au conºtiinþa ºi orgoliul originii. Ei nu se sfiesc sã fie
ºi sã rãmânã ai locului. Arta pe care o face o simte legatã de oamenii ºi obiceiurile, de
pãmântul ºi codrul Maramureºului, statuile sale nu le doreºte în altã parte. Are sentimentul
cã oriunde le-ar duce ele nu s-ar integra organic în mediu, ca ºi cum nu s-ar fi putut naºte în
altã parte. Amplasarea lor rãspunde parcã unei armonii prestabilite: ele sunt destinate unor
spaþii morale care le aºteaptã.
Monumentul de la Moisei, care exprimã o împlinire ºi un destin, constituie un model
strãlucit de artã monumentalã în spiritul cel mai pur al ambientului arhaic tradiþional.
Virtuþile expresive ale statuarului propriu-zis sunt potenþate printr-o desãvârºitã ºtiinþã a
organizãrii spaþiale. Existã aici o funcþionalitate esteticã a locului pe care Vida Gheza,
acest mare cioplitor al lemnului, demn continuator al meºterilor populari, a fructificat-o
sub toate aspectele. Nici unul dintre elementele exterioare ale ansamblului monumental de
la Moisei, care þin de pãmânt, de cer, de atmosferã, în sensul cel mai pur al cuvântului, nu
au fost tratate cu indiferenþã, ci au fost implicate în elaborarea moralã a operei, au fost
aduse sã conlucreze sinergic astfel încât integrarea în naturã sã se facã în mod organic,
transformând locul dintr-o situaþie fizicã într-o situaþie spiritualã, într-un loc de reculegere.
Particular ca punct de plecare (tematic, monumental se circumscriu strict unui interes
naþional, chiar local), ansamblul statuar închinat eroilor maramureºeni a devenit, prin
tratare artisticã, de interes general. Cu alt prilej, scriam despre el cã este un loc de
reculegere, o meditaþie asupra condiþiei umane.”
Barbosa, Octavian. VIDA GHEZA. Contemporanul,
nr. 9 (1372), 23 feb. 1973, p. 1.
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„Pãºind în istorie, Vida Gheza ne-a lãsat moºtenire o creaþie care, poate mai pregnant
decât altele, se pãstreazã cu profundã consecvenþã în contemporaneitate. La drept vorbind,
ea face parte din acea privilegiatã categorie a valorilor care ne obligã sã ne revizuim un
anume fel de a simþi ºi privi opera de artã. Existã în noi tentaþia neexprimatã de a resimþi,
mai apoi de a investi mesajul ºi, implicit, semnificaþia valorii creaþiei cu un coeficient de
istoricitate anume – un fel de blazon al timpului ºi spaþiului – care, cu cât poartã o patinã
mai evidentã, cu atât tinde sã fie încorporat mai bine în elementele de definire a operei. [...]
Apelând mereu la metaforã ºi simbol, colportând în sine nãzuinþe ºi valori ancestrale
ºi contemporane asimilate din universul omului maramureºean, întrupãrile plastice ale
viziunii lui Vida vor sã poarte prin posteritate însãºi viaþa acestuia concentratã în ce are ea
mai semnificativ. Totul dublat cu mãiestrie de acel timbru aparte, inconfundabil, al vocii
creatorului. De unde vine ºi încotro se îndreaptã aceastã originalã forþã plasticã, iatã, cred,
întrebãrile care ascund câte ceva din esenþialul creaþiei sale. Originile, pragul de inspiraþie
se plaseazã undeva la confluenþa concretului istoriei cu vizionarismul legendei. Destinaþia
– o angajare modelatoare de spirit ºi atitudine valabilã azi, dar ºi mâine. Iatã pasul hotãrâtor
spre dobândirea statutului de valoare perenã. S-ar putea spune cã prin aceasta opera lui
Vida se deschide spre universal. Este adevãrat, cred însã cã, mai mult decât atât, prin
aceasta ea tinde sã îmbogãþeascã universalul, valorile sale, desigur prin acea sumã de
elemente, motive ºi aspiraþii inconfundabil româneºti pe care le proiecteazã la rangul de
legende artistice.”
Alexa, Tiberiu. VIDA. Pentru socialism,
32, nr. 7946, 17 mai 1981, p. 3.
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***
„Probabil cã se va întâmpla în felul urmãtor: cât timp vor mai fi
pãduri în acel nord de þarã numit Maramureº ºi pãdurile vor avea
copacii lor care sã memoreze ploile ºi înfãþiºarea pãsãrilor, sã simtã
glasul ºi pasul ºi chiar ameninþãrile omului, iar pe toate acestea sã le
lase moºtenire, ne vom aduce aminte de Vida Gheza; apoi dacã
printr-o întâmplare ele nu vor mai fi, iar pãmântul va rãmâne gol, al
ierburilor, ºi noi vom mai apuca sã trecem prin vreun muzeu, printre
fiinþele ºi uneltele din lemn cioplite de dânsul, numele lui ne va aminti
cã a existat o pãdure care n-a murit cu totul, pentru cã lemnul cel sfânt
din care el a fãcut atâtea înfãþiºãri iatã-l, lângã noi, privindu-ne. [...]
Oamenii, cei care sunt, dar ºi ceilalþi nãscuþi din întâmplãrile
poveºtilor, venind pe drumurile timpului cine ºtie de când. Iar el,
rob în tãcerea atelierului, îi desprinde din infinitul lemnului, securea bate, inima bate, ciocanul ºi el în daltã, toate ca într-un ritual
sacru când muzica însoþea creaþia, ºi-atâta sudoare ºi chin, ºi
îndoialã, ºi atâta speranþã, braþele sunt obosite, dar ei, iatã-i,
sunt aici.
Aici e ºi primãvara, dar ce folos... Atelierul e gol.
Unde-i meºterul Vida? Cine ºtie... O fi prin vecini, la poveºti cu moroºenii...”
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Bozbici, Cornel. Omul locului: Vida Gheza (1913-1980).
Viaþa româneascã, 33, nr. 5-6, iun.-iul. 1980, p. 171, 172.

***
„Sculptura este «patronatã» cu o cordialã majestate de Vida Gheza.
Figuri fabuloase din mitologia þãrãneascã sau minierã rãzbesc la luminã
din trunchiul stejarilor bãtrâni sub muºcãtura viguroasã a toporului. Compoziþia intitulatã Varvara, de un statism menhiric, ne indicã drumul noilor
cãutãri ale acestui «meºter», a cãrui artã de un dens umanism îºi trage
seva din meºteºugul legendarilor cioplitori în lemn localnici. «Vârtoºenia» cu care ne-a obiºnuit sculptura lui Geza Vida o regãsim, în alte
structurãri formale, în creaþiile în lemn ale lui Dumitru Ciocotiºan.
Unele dintre ele (Maternitate, de pildã) ridicã la scarã monumentalã
motivul decorativ al «durgãlãului» maramureºean. Altele, precum Germinaþie, au o organizare ce evidenþiazã puternica pulsaþie vitalã care
tensioneazã formele. Tot în lemn este realizatã ºi cea mai concludentã
sculpturã semnatã de Gavril Törös, compoziþie de un sobru dramatism. Figurile în aluminiu de mici dimensiuni, unele dintre ele
meditaþii la arta lui Moore, sunt concepute cu un remarcabil simþ al
proporþiei.”
Buºneag, Olga. Sub semnul mitului maramureºean.
Arta, nr. 11, nov. 1969, p. 11-13.

***
„În ansamblul artei plastice româneºti un loc aparte, deosebit
prin originalitatea sa, îl ocupã sculptura în lemn. În lunga istorie a
folosirii sale de cãtre om, lemnului i-a fost dat sã fie flaut ºi nai, cobzã
ºi vioarã: tinzând mereu spre frumos, oamenii au încrustat în lemn
scene din viaþã, au sculptat chipuri de animale ºi oameni, au semãnat
flori în lemnul porþilor þãrãneºti, al stâlpilor din pridvoarele caselor. În
arta poporului nostru lemnul a fost un timp în bunã mãsurã ceea ce la
alte popoare au fost pãmântul ars, granitul sau marmura. Sculptura în
lemn are ºi în plastica româneascã contemporanã continuatori de seamã
ai tradiþiilor populare ºi culte înaintate. Unul dintre aceºtia, reprezentativ

Varvara

pentru arta sa viguroasã, care reflectã adânc specificul
popular, este sculptorul Gheza Vida.
L-am vãzut pe Gheza Vida lucrând: aºa cum
ciopleºte cu barda trunchiurile de copac, pare un
tãietor de lemne din pãdurile maramureºene.
Atelierul seamãnã cu al oricãrui sculptor, cu mulaje din
ghips ºi din lut. Dar aici dominã lemnul în formele lui
cele mai variate: dintr-o rãdãcinã de nuc întortochiatã ºi
lucioasã, artistul a creat un ºarpe. O creangã de mãlin,
cãreia natura i-a dat o formã puþin obiºnuitã, avea sã devinã
o stilizatã dansatoare. În mijlocul atelierului, un trunchi de
copac înalt de câþiva metri cãpãta, din cioplituri de bardã,
conturul unei viitoare sculpturi.
Sculptorul cutreierã satele, cãtunele din munþi, inspirându-se din viaþa oamenilor, din întâmplãrile de demult pe care
le istorisesc bãtrânii. E prieten bun cu mulþi dintre sãteni […].
Operele lui sunt cunoscute ºi apreciate în toatã þara ºi
peste hotare. Unele din ele evocã momente din trecutul de
luptã al poporului.
În Rãscoala, un voinic cu înfãþiºarea eroilor de legendã – simbol al poporului – sparge cu toporul o poartã
ferecatã, poarta tuturor închisorilor ºi nedreptãþilor. Balada lui
Rãscoala
Pintea – basorelief, Judecata lui Pintea – altorelief, reprezintã episoade din lupta pentru dreptate a vestitului haiduc Pintea Viteazul.
Sculptura Dans în Oaº a fãcut parte dintre exponatele prezentate în 1961 la Muzeul
Rodin din Paris. Numeroase alte lucrãri ale sculptorului român – Miner, Þãran la odihnã,
Avem ºi noi gospodãrie colectivã – au fost prezentate în diferite þãri. El a expus în Bienala
de la Veneþia, la Helsinki, Bratislava, Cairo, Berlin, Damasc, Sofia, Alexandria […].”
Clejan, Ion. Un maestru al sculpturii în lemn.
Pentru socialism, 13, nr. 2863, 31 mart. 1963, p. 3.

***
„E la mijloc nu numai o mitologie popularã sublimatã în imagini plastice, ci un
univers de viaþã în care artistul se simte armonios integrat ca parte. Este acea stare a omului
de comuniune cu natura, de relaþii intime cu secretele ei. Un fluture, o rãdaºcã, un pãianjen,
o broascã, o ºopârlã, mai multe bufniþe (mare, mijlocie, micã) sunt propuse în expresivitatea lor naturalã, cu proporþii accentuate doar spre a le face mai evidentã, ºi totodatã
mai vie parcã, existenþa lor în lume.
Poziþia, nu întâmplãtor aleasã, subliniazã expresia subiectului-fiinþã ºi dã semnificaþie atitudinii artistului, încãrcatã de umor ºi duioºie. Pânã ºi douã cãuce îngemãnate sau
legate printr-un inel capãtã viaþã, dialogheazã între ele într-un limbaj aproape omenesc.
Semn cã sub mâna artistului natura nu numai cã se lasã modelatã, dar se ºi umanizeazã.
Vida Gheza nu duce acest proces spre ipostaze abstracte. I s-ar pãrea cã ar distruge viul, or,
dorinþa lui este sã-l pãstreze ºi sã-l ocroteascã. Tocmai de aceea, nici formele nu sunt
ºlefuite ºi finisate artizanal, ci perpetueazã urma de har a instrumentului de creaþie. E un
mod nu de a face, ci de a naºte arta, ceea ce probabil explicã faptul cã o resimþim atât de
apropiatã sensibilitãþii noastre.”
Cozmuþa, Augustin. Sculpturã în lemn.
Pentru socialism, 27, nr. 6526, 16 oct. 1976, p. 3.

***
„Multã vreme ai cãutat prin codri chipul lui Pintea. Tot umblând l-ai gãsit ºi ai mai
gãsit ºi altele.
E mare lucru sã poatã cineva cunoaºte, aºa ca dumneata, oamenii. ªi nu numai pe cei
de pe lângã Baia Mare, sau de pildã din Valea Izei, unde eºti deputat. Cunoscând poþi
înþelege mai bine, fiecare din ce soi de lemn s-ar potrivi mai bine sã fie cioplit. Stau ºi te
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Autoportret

ascult în atelierul dumitale pe când lucrezi. Spui cã pe vremuri
îþi plãcea mai ales sã tai în lemnul moale de tei: asta se petrecea
de mult pe când erai copil ºi ai modelat o nuntã de þarã ºi o
înmormântare... Dar cã pe urmã þi-a plãcut lemnul mai dur.
...Cã acum, la cincizeci de ani, îþi place stejarul, bãtrânul
acesta maramureºean mândru ºi drept, care seamãnã cu oamenii
din sate ca Dragomireºti, ori Cuhea, ori Hoteni, în care locuitorii
poartã nume strãvechi ºi nu-ºi stricã numele, se mai numesc ºi
astãzi Dragoº, ori Vlad, ori Sas, ori Hotea.
Te privesc ºi te mai vãd odatã, prin ochii dumitale. E aici, pe
colþul din stânga, al camerei, un autoportret. Sculptura are trãsãturi
drepte, limpezi, tãiate, fiecare parcã dintr-o singurã loviturã. O
buclã e azvârlitã într-o parte, maxilarele se strâng, sprâncenele se
apropie: chipul unui om în plinã miºcare, cãruia chiar dacã nu-i vezi
mâinile, poþi sã i le bãnuieºti þinând ridicatã unealta tãioasã ºi durã –
aceeaºi pe care o mânuie ºi acum.
Stau aici în atelier, am venit ieri ºi alaltãieri ºi mai vreau sã mai
vin ºi mâine. Sã te privesc lucrând. Te apropii, te depãrtezi...
Deodatã te aud: „Hai þurai!...” Strigi, þupureºti, cum se spune prin
partea locului. Îi strigi flãcãului ieºit din stejar. Simþi – simþim cu
toþii – întreaga frumuseþe a jocului lui. Întregul lui avânt...”
Cremene, Mioara. Întreaga frumuseþe.
Gazeta literarã, 10, nr. 12, 21 mart. 1963, p. 7.

***
„Personalitate marcantã, de prim rang, a artelor plastice româneºti actuale, Vida
Gheza s-a impus atenþiei generale încã de la începuturile activitãþii sale, din anii imediat
premergãtori celui de-al doilea rãzboi mondial, ºocând prin forþa manifestatã a mesajului
artei sale, prin originalitatea creaþiei de o prospeþime frapantã, prin substratul etnic ºi
istoric implicat al fiecãrei lucrãri luate în parte, a unitãþii de gândire militantã ce pecetluieºte hotãrâtor ansamblul întreg al operei, de la desenele, gravurile ºi acuarelele perioadei de începuturi ºi pânã la sculpturile în lemn ºi în piatrã, marcând apogeul creaþiei
sale, pânã la ansamblurile monumentale cu care a înnobilat peisajul tumultuos al Maramureºului, din care îºi trãgea obârºia.
Vida Gheza a fost ºi va rãmâne pentru totdeauna exemplul artistului angajat, prin
toate firele vieþii ºi creaþiei sale, în lupta pentru idealurile nobile ale oamenilor, de libertate
ºi dreptate socialã. [...].
Figurile sale vânjoase se inspirã din fizionomia þãranului din Munþii Oaºului, chiar
dacã aceia pe care îi reprezintã sunt mineri din aceeaºi regiune. În sculpturã, subiectele sale
preferate se inspirã din revoltele þãrãneºti, din viaþa zbuciumatã a minerilor ºi þãranilor în
mijlocul cãrora trãieºte. Acuarelele sale, din contrã, sunt inspirate numai din viaþa paºnicã
a oamenilor de la munte. Aici culorile vii îi permit un joc puternic de imaginaþie.
Buciumaºul, torcãtoarea ºi dansurile naþionale formeazã subiectul preferat […].”
Cubleºan, Constantin. Arta ca expresie a unui crez politic.
Era socialistã (Bucureºti), 60, nr. 15, 5 aug. 1980, p. 47-48.

***
„Un foarte bun cunoscãtor al creaþiei populare, Gheza Vida a înþeles caracteristicile
acesteia, în primul rând continuitatea unor tipare, menþinute de o solidã ºi autoritarã
tradiþie. Preexistenþa unor tipare structurale – în indiferent care dintre producþiile populare
– se referã ºi la arsenalul tradiþional de mijloace de realizare (în acest caz, al uneltelor de
cioplit). Repertoriul de formã ºi de tehnici – ºtiinþa cioplitului – este sedimentat în
conºtiinþa realizatorului, are asupra lui o acþiune restrictivã, ce limiteazã iniþiativa personalã, conduce chiar la o stereotipie de ordin general, tradiþional, invariabil, anonim. (A
raporta crearea de produse noi în sfera artei populare este dovada unei funciare, dar
frecvente, neînþelegeri.) Luând în considerare caracterul eterogen al artei populare –
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decorativul, scrie Al. Dima, se dezvoltã în umbra practicitãþii obiectelor cu grija de a nu le
tulbura justa folosire – Gheza Vida realizeazã, în sensul normelor amintite, unele utilitãþi.
Nefiind, desigur, posibilã menþinerea unei economii familiale – numai aceasta produce ºi
conservã arta popularã –, Gheza Vida intenþioneazã o operaþiune cu sens didactic, reciclarea producãtorilor de asemenea obiecte, furnizând în aceastã expoziþie (la Galeria de
artã) o serie de obiecte cu statut mixt – între modernul prototip ºi vechiul exemplu al
breslelor – ce reprezintã concluziile lui practice în legãturã cu pãstrarea nealteratã a
surselor. Aceastã voluntarã subordonare la niºte norme statornice – ºi pe cale de a fi
pierdute – nu este un deghizament momentan în meºter popular. Cã aceastã confuzie nu
poate fi fãcutã o dovedeºte altã porþiune a expoziþiei, care îmbogãþeºte bestiarul personal al
artistului.
Gheza Vida trece frontierele regnului zoologic având criterii personale, chiar ciudãþenii – ne gândim în special la atenþia artistului faþã de lumea insectelor: un pãianjen
cioplit de Gheza Vida pãstreazã amintirea straniilor maºini de rãzboi ale lui Leonardo, dar
ºi a montabilelor ºi demontabilelor cu care ne-a obiºnuit sculptura modernã – altele decât
cele ale tradiþiei populare.”
Driºcu, Mihai. Gheza Vida. Arta, 23, nr. 11, 1976, p. 34.
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„Nu întrezãresc pentru artist bucurie mai mare decât cea izvorâtã din identificarea
deplinã cu spiritualitatea unei epoci, cu oameni de care se leagã întreaga sa fiinþã. Puþine
sunt însã zonele care au avut privilegiul de a dobândi, graþie unui exponent de mare forþã
creatoare, dimensiunea perenitãþii ºi a universalitãþii. Pentru noi cei de astãzi, cu Maramureºul se identificã Gheza Vida. Trecutul de istorie ºi de legendã, suferinþele ºi gloria,
bucuria ºi truda contemporanilor, îºi gãsesc toate chipul în lucrãrile lui Vida. Un chip mai
întotdeauna de viguroasã tensiune, în miºcãri pline de energie ºi dinamism, revãrsând un
sentiment nestãvilit de viaþã.
Sculptorul Vida radiazã o
neobiºnuitã originalitate, ºi aceasta ºi-a fãcut loc timpuriu, în opoziþie cu grele ºi repetate predici,
care ar fi putut frânge orice caractere cu mai slabã structurã. Gãsind repede tainele cioplirii lemnului, ºi-a creat cu naturaleþe un
stil personal, în care a turnat, mereu diversificatã, întreaga dragoste de oameni ce îl caracterizeazã. Tema exclusivã care îl
ispiteºte este de fiecare datã omul.
Dans din Oaº, detaliu
Tratate în volume mari ºi sintetic,
personajele sale capãtã o impunãtoare monumentalitate. Aproape totdeauna în acþiune, ele
prilejuiesc ritmuri tumultoase ºi apar unghiuri prin care se realizeazã miºcãri concentrate ºi
viguroase. […]
Oricare din realizãrile sculpturale ale maestrului ne apar învestite cu o deosebitã
funcþie de simbol. Capacitatea de generalizare a artistului permite depãºirea anecdoticului
simplu ºi a accidentalului ºi transpune imaginile create în aria etern-valabilului. Pintea
Viteazul devine simbolul setei de dreptate ºi al luptei hotãrâte pentru împlinirea ei, dar
totodatã mitul este transformat în om al zilelor. Numeroasele imagini de dansatori, printre
care se numãrã uneori grupuri care þâºnesc în vârtejuri iuþi, alteori personaje unice,
ritmându-ºi paºii în miºcãrile cunoscute ale unor dansuri bãrbãteºti, vor rãmâne mereu
expresii ludice ale acelui neam din pãrþile Maramureºului care a avut tãria sã-ºi obþinã
dreptul la bucurie. Chiar sub hainele de miner este tot þãranul din aceste locuri cu care el
fuzioneazã integral, pe care îl redã, în structura lui, identicã cu a lui Vida. […]
Un moment cu totul particular constituie în aceastã creaþie complexele statuare
monumentale. În primul rând se impune amintit aici – printre altele – grupul de la Moisei.

GHEZA VIDA – 100

***

56

IUNIE 2013
Prin simplificare maximã, sculptorul a obþinut concretizarea unei idei preþioase: omul se
contopeºte cu pãdurea, are rãdãcini care nu pot fi smulse. Cei omagiaþi, eroii, nu sunt
singuri, rãmân înconjuraþi de grupul compact al celorlalþi semeni.
Ca sã recepþionezi mesajul artistului, în toatã bogãþia sa, ar trebui sã ºtii ceva despre
lupta acerbã pe care a dus-o pânã la completa eliberare a spiritului sãu, impunându-ºi probe
de conºtiinþã cum a fost acea experienþã din Spania stãpânitã de tragism, sau înrolarea
voluntarã de mai târziu în încleºtarea rãzboinicã a þãrii sale. […]
Dar, meditând asupra destinului acestui mare artist în viaþa româneascã, poþi oare
trece cu vederea pe Vida-omul, cel simplu ºi apropiat, deschis ºi extrem de receptiv,
retrãgându-se totdeauna modest în admirarea artei populare, lucrãtor neobosit, care îºi
îndeplineºte cu regularitate programul sãu de creaþie? Sau ai putea uita pe cetãþeanul patriot, militant aprig pentru ideea de progres ºi schimbãri în bine? Pe omul loial ºi activ care
a câºtigat un meritat prestigiu printre colegii de breaslã ºi printre toþi cei care, într-un fel
sau altul, au avut prilejul de a-l cunoaºte.”
Fodor, Constantin. Omagiu lui Gheza Vida.
Tribuna, 17, nr. 8(844), 22 feb. 1973, p. 11.
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„A murit unul dintre cei mai de seamã artiºti din câþi a avut þara aceasta în ultimele
decenii. Unul dintre cei care au învestit statutul artistului cu o mare nobleþe, cu o adâncã
omenie. Unul dintre cei care, fãrã false sfieli, era de o pilduitoare modestie, acea modestie
ce înseamnã, mai presus de orice, siguranþa împlinirilor. [...]
E creatorul unei arte ce-ºi trage obârºia din substanþa baladei populare. Vida e un
povestitor, un mare narator de esenþã folcloricã, s-a spus. ªi nu fãrã dreptate. Dar aceasta în
sensul unei excepþionale expresivitãþi a gestului, a atitudinii. În sensul unei contopiri cu
mediul în care trãiesc personajele sale. Vida nu a cãutat miºcarea pentru cã voia sã rezolve
o problemã de plasticã a volumelor. Frenetica miºcare a personajelor sale e întrutotul
fireascã, pentru cã se supune legii de
care ascultã vârtejul dansului de Oaº.
Modelul sãu nu e motivul folcloric, în
sens decorativ, ci însuºi etosul þãrãnesc, al þãranului din Maramureº. Un
etos de o asprã nobleþe, al unei lumi
cãreia Meºterul Vida îi aparþinea pe
de-a întregul.
Artistul ºi omul erau parte a
acelei provincii româneºti ale cãrei balade le ascultau ºi le tãlmãceau în forme
sculpturale. Strãvechea baladã a lui
Pintea. ªi tragica baladã a martirilor de
la Moisei. De la Brâncuºi încoace nu
s-a înãlþat pe pãmântul acestei þãri un
ansamblu sculptural al cãrui înþeles sã
Balada lui Pintea, detaliu
fi fost atât de amplu consonant cu
înþelesurile gândirii populare. Arhitectura spaþiului e îndelung gânditã, în felul în care
cioplitorii în lemn, þãranii þinutului românesc de la miazãnoapte ºi-au gândit întotdeauna
operele. În ansamblul de la Moisei, se aude parcã vibrând fibra lemnului, atinsã de aer,
împlântatã în pãmânt. Nu este – s-a observat – un spaþiu plastic, ci un spaþiu etic în care se
unesc laolaltã elementele întregii naturi maramureºene. ªi, în acelaºi timp, relevând o
atitudine caracteristicã întregii umanitãþi.
Sculpturile lui sunt proiecþii ale unui spirit general uman, dar aparþin, în chip
caracteristic, unei viziuni filosofice ºi morale a acestui pãmânt. Ele alcãtuiesc, laolaltã,
fragmentele unui vast epos; un epos al Maramureºului, al acestui þinut cãruia personalitatea lui Vida i-a primit, în plãmada ei, marile energii ºi adânca înþelepciune, robusteþea
ºi incomparabila delicateþe sufleteascã.
Detesta grandilocvenþa ºi în atitudine ºi în vorbã. Semn al adevãratei mãreþii, Vida

IUNIE 2013

57

era un om discret. Ceea ce ne-a îndemnat întotdeauna sã-l respectãm ºi sã-l îndrãgim.
Moartea lui e nefireascã, pentru cã a retezat pe negândite o mare forþã creatoare.
Omagiindu-l pe Meºterul Vida, omagiem viaþa pe care el a dat-o operei sale.”
Grigorescu, Dan. Meºterul Vida.
România liberã, 38, nr. 11055, 14 mai 1980, p. 2.

***
„Mi-l închipuiam uriaº. Trãsãturile feþei – dupã cum îl arãtau fotografiile din epocã –
trãdau un bãrbat puternic, rupt parcã din lemnul pãdurilor pe care le înnobila. Mi-l
închipuiam nemuritor.
Iatã-l!
Mãrunt la stat, blând ºi timid, nu nemuritor ci încercat de bolile inimii (inima bunã se
îmbolnãveºte repede în tot omul), Vida Gheza este în curtea ºi în casa lui adevãratul
moroºan, încât oamenii – unii dintre ei – chiar trecând prin dreptul casei lui ºi fãrã ca el sã
se arate, au tendinþa de a ridica pãlãria, clopul vreau sã zic, spre a-l saluta. Spre a saluta un om.
Îmi povestea cã durerea lui cea mare e când nu poate lucra. Furã puþin timp pentru a
mai înfige securea în lemn. Inima îl cenzureazã. Dar râvneºte la lupta cu securea. La lupta
cu lemnul. Surâde când se mândreºte cu ciopliturile proaspete. Pe cele vechi le priveºte ca
ºi noi toþi: ca pe un bun al întregului popor.
Ce altceva devine arta decât bun al tuturor? Acolo unde a gândit poezia sa Eminescu,
limba românã simte pentru totdeauna aceasta. Nu se mai poate vorbi româneºte dacã nu þii
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„Am avut atâtea sculpturi înfãþiºându-l pe Doja sau alte figuri de þãrani rãsculaþi. Am
vãzut atâtea gesturi largi ºi ameninþãtoare, atâtea braþe furioase, agitând furci ºi securi. Dar
n-am vãzut niciun chip care sã respire atâta copleºitoare tãrie, câtã se desprinde din
imensul „cap de þãran”, sculptat în lemn de Vida Gheza. N-am întâlnit, în expoziþiile din
ultimii ani, niciun obraz asemeni acestui cap aspru ºi grav, de titan superb ºi îndurerat. Ar fi
trebuit, fãrã îndoialã, sã se cheme «cap de erou».
Nu ºtiu dacã în celelalte lucrãri din expoziþia sa, Vida mai atinge astfel de
înãlþimi; dacã mai face sã vibreze coarda eroului. Dar nici nu se
concentreazã asupra expresiei; vrea sã ne convingã prin elocvenþa
volumelor, prin forþa imperativã a miºcãrii. ªi se pricepe sã
dãruiascã forþa ºi celei mai mici compoziþii; sã adune forma, s-o
strângã, ca pe un resort, din tensiunea cãruia ºtii cã vor izbucni
energiile zãgãzuite. De obicei, un corp încordat sugereazã mai
mult latenþele dinamice decât unul angajat într-o miºcare
dezlãnþuitã. Dar chiar atunci când sculpteazã oameni avântaþi în
dans, prinºi cu toatã fiinþa lor în vârtejul jocului, Vida te face sã
ghiceºti în el rezerve de miºcare neconsumate; sã simþi cum, de
pildã, un picior ridicat în aer va atinge, în clipa urmãtoare, mai
spornic pãmântul. De aceea, þãranii aceºtia de o energie masivã nu
dau, în jocurile lor, impresia freneziei. Precum un urs, oricât de greoi,
are în cãlcãturã ceva uºor, nu ºtiu ce delicateþe în felul cum întoarce
laba, tot astfel tãlpile lor se lipesc apãsat, dar lent ºi parcã fãrã
zgomot, de sol. La Vida, miºcarea, chiar intensã, nu pare dezordonatã ºi capãtã o anume greutate, fiindcã artistul a înscris-o
Cap de þãran
într-un desen de curbe, de obicei închise. […]
Prin compoziþii precum aceste gravuri, Vida îºi spunea, în anii grei de lagãr,
credinþele democratice care au biruit odatã cu înfrângerea fascismului. ªi dacã un oarecare
gigantism, o dilatare a formelor, prezente în astfel de lucrãri, artistul avea sã le pãrãseascã,
el se poate mândri cu calitãþile pe care le relevã aceste gravuri: cu energia trãsãturii ºi cu
forþa generoasã a simþirii. A unei simþiri care a ºtiut sã coboare la izvoarele afunde ale vieþii
celor mulþi. Cãci nu atinge sãnãtatea ºi forþa solemnã a artei lui Vida, decât un creator care
trãieºte din plin, pe dinãuntru, viaþa a lor sãi”.
Hãulicã, Dan. Vida Gheza. Gazeta literarã, 5, nr. 14, 3 apr. 1958, p. 7.
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seama de existenþa lui Eminescu, de româneasca lui.
Natura se regãseºte în marii ei sculptori. Cum le-ar sta
pãdurilor nordului maramureºean fãrã securea lui Vida Gheza?
Pietrei Pietrosului cum i-ar sta fãrã marele complex al
durerii de la Moisei? Nu i-ar sta cum îi stã. Sigur, natura e mai
bãtrânã decât sculptorii ei ºi o armonie mai veche a existat
înainte de orice tulburare a elementelor, la care se dedau – spre
o nouã structurã – artiºtii. Dar dupã ce monumentele existã
orice gând care ar închipui peisajul fãrã ele e o nerozie.
Monumentele adevãrate intrã în naturã. Vida Gheza e, azi,
parte a naturii moroºene.
– Când eram întâi deputat, oamenii n-aveau încredere
cã pot face eu ceva pentru ei. «Ce sã facã el? E un comedieº».
Aºa mi-o zis unul, la depunerea candidaturii.
– ªi eu cioplesc lemnul ca ºi voi, le-am zis. L-am
reîntâlnit târziu încoace pe cel care-mi dãduse numele de
comedieº. «Mã mai þii minte? l-am întrebat». ªi el mi-a
rãspuns: «Nu, nu-mi mai aduc aminte». «Sunt comedieºul»
Buciumaºul
am râs unul spre altul. «D-apoi, nu, dumneata eºti cioplitor ca
ºi noi, mi-a rãspuns».
...Vida Gheza are o viaþã populatã cu forme de relief. La
Carei, soldatul român din Monument surâde a veºnicie ºi a netrãdatã blândeþe
protectoare spre toate fruntariile pãmântului.
Maramureºul – neasemuitã veghe de þarã, þinut al vitejilor ºi
tuturor comorilor din suflet – trãieºte ºi în opera de lemn ºi piatrã a lui
Vida Gheza.
Vorbindu-mi despre arta monumentalã, în implicaþiile ei de azi ºi
dintotdeauna, Vida Gheza spunea cã «moroºanul are simþul monumentalului» ºi în obiectele de uz casnic, obiectele mici de masã ºi în
încrustãturile de pe mãnãstirile sale de lemn ºi în cele de pe porþi.
«Monumentalul nu e mare, e mãreþ. Dacã iei ºi mãreºti fiecare obiect mic
din casa moroºanului, a þãranului, îþi dai seama ce simþ al monumentalului are».
Astfel e ºi Vida Gheza. Un suflet monumental care – mãrit
proporþional – capãtã înfãþiºarea mãreaþã, tainicã ºi blândã a Universului. ªi, pentru cã seamãnã cu Universul, el produce monumente.
Monumente mult mai mult ale naturii decât ale sale, cetãþeanul Vida
Gheza, omul liniºtit ºi surâzãtor care – tot pentru a-ºi aminti cum e
lumea – are acasã, aduºi din Spania tinereþii sale ºi a revoluþiei la
care s-a dus ca voluntar, cactuºi.
Mi-l închipuiam uriaº.
L-am vãzut. Nu era uriaº.
Dar acum, când scriu, îmi apare din nou, în ciuda evidenþei
formale, uriaº, uriaº cu adevãrat.”
Pãunescu, Adrian. Uriaºul din Maramureº.
România liberã, 37, nr. 10769, 12 iun. 1979, p. 1, 2

***

Amintiri din copilãrie

„Atunci când stãpâneºte închipuirea unui ºir de generaþii, mitul este ºi el un document. Vida a restituit povestirilor esenþa lor de realitate ºi a dat realitãþii dimensiunile
legendei. ªi cum spiritul pãtrunde în lucruri ºi rãmâne în obiceiuri, soliile de odinioarã îºi
desfãºoarã îndemnul cuprins în versuri, cântece ºi datini. ªi astfel, proptindu-se zdravãn,
cu sarica miþoasã fluturând, tânãrul Buciumaº adunã pilda rândurilor de generaþii adormite
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ºi o împrãºtie apoi spre cei rãsfiraþi în depãrtãri, în locuri ferite sau
aºezaþi în case la tihnã, stârnind zvon, vestind semne de bucurii sau
primejdii.
Toate izvoarele sculpturii lui Vida se aflã în viaþa, în lumea ºi în
istoria Maramureºului românesc.”
ªorban, Raoul. Geza Vida.
Tribuna, 11, nr. 47, 23 nov. 1967, p. 7.
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„Simplificând forma pentru a transforma în semn monumental,
lãsând urme de bardã cu o severitate care recheamã insistent privirea
ºi gândul, reducând detaliile la arhetipuri dictate de geometrismul
imemorial al crestãturilor, transformând feþele personajelor în mãºti
ºi însufleþind subtil fiecare trup, amplificând hiperbolic elementele
concepute sã devinã chei ale lecturii, Vida a identificat istoria cu
mitologia ºi a conferit istoriei banale, imediate capacitatea de a crea
mituri perene, menite înþelegerii trecutului, dar ºi comunicãrii noastre
cu nesfârºitele generaþii ale viitorului. Cu alte cuvinte, a fãcut ca, prin
sculpturã, valori definitorii ale civilizaþiei româneºti sã-ºi pãstreze
dreptul peremptoriu la interesul, recunoaºterea ºi validarea universalitãþii.”
Þoca, Mircea. Mit ºi istorie.
Steaua, 34, nr. 4, apr. 1983, p. 51.
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Reproducerile din aceastã paginã: Totem, Fata cu floare, Miner strigând, Vâlva minelor.

60

IUNIE 2013

„ARTA tinde mereu sã dea unitate naturii, ea apãrând mereu ca o activitate de
înfruntare permanentã, dar ºi de elogiu ºi ataºament, cãci ordonând natura, artistul îºi
declarã sentimentele faþã de lumea care-l înconjoarã. În ce mã priveºte am o credinþã pe
care-am povestit-o ºi cu alte prilejuri: noi suntem din Maramureº. Noi suntem între pãduri.
La noi omul este legat de lemn odatã cu naºterea. De la leagãn. ªi moare odatã cu lemnul, în
siciru. Dar eu am zis sã-i dau viaþã lemnului. Am auzit strigãtul lui de moarte – rãcnetul
colosal – ºi-am zis sã nu-l ucid, ci sã-l fac sã trãiascã. Eu cred foarte mult în lemn. Am fost
întrebat: dar cât þine lemnul? De ce nu lucrezi numai în piatrã? E adevãrat, lemnul nu
dureazã prea mult. Dovadã cã ansamblul de la Moisei a trebuit sã-l retorn în piatrã. Dar mie
mi se pare cã faþã de piatrã, lemnul seamãnã mai mult cu omul. Fiindcã lumea însãºi este ca
o pãdure miraculoasã care înainteazã mereu fãcându-i pe artiºti sã-i prefere varietatea,
exprimând-o în cele mai diferite chipuri ºi cu cele mai diferite mijloace. În tot cazul,
examenul artei a conþinut întotdeauna interpretãri ale sufletului omului, sugerându-i
propria meditaþie, gândire ºi acþiune.”
Examenul artei. România literarã, 6, nr. 34,
23 aug. 1973, p. 2.

***
„Am afirmat de mai multe ori crezul meu într-o
artã care sã serveascã unei cauze, sã acþioneze prin
mijloacele vizualului în numele unui conþinut de idei
profund integrat în epoca de mari transformãri pe care o
trãim. De altfel, noi descifrãm mai sugestiv societãþile
care s-au succedat de-a lungul timpului, în lumina
studiului stilurilor artistice ca reflex al marilor epoci
istorice. ªi la nivelul artei populare, care este departe de
a fi atemporalã, se pot observa elemente ce exprimã o
situare în viaþa socialã. În acest sens aº vrea sã dau un
exemplu semnificativ: în Maramureº, în trecut, un mare
cioplitor þãran (autor ºi al unei celebre porþi, astãzi
expusã la Muzeul Satului) a creat o figurã simbolicã, un
þãran legat în lanþuri, pe care l-a aºezat între cãpriorii
casei. În acest fel, el a vrut sã protesteze, cu mijloace
specific plastice, care-i erau apropiate, împotriva unei
vieþi asuprite.
ªi asemenea exemple ar putea continua. Cred cã
arta noastrã trebuie sã conþinã acele motive care sã
refere profund ºi superior despre realitãþile complexe de
astãzi, astfel ca generaþiile viitoare sã înþeleagã ºi din
aceste creaþii ceva din tumultul procesului revoluþionar
prin care a trecut ºi trece România [...].”
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Vida Gheza,
cuvinte care dau... eternitate gândurilor

Crezul meu. Contemporanul, nr. 39,
24 sept. 1971,p. 10.
Þãran legat la stâlp
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***
„Golitã de sensurile primordiale, desprinsã de cerinþele utilitare imediate, arta
noastrã popularã are un sens profund în viaþa contemporanã; ea împlineºte cerinþe spirituale ºi, oricât de paradoxal ar pãrea, de ordin practic. În privinþa cerinþelor de ordin spiritual, ea comunicã omenirii, cu originalitate, trãsãturile unui suflet, ale unui suflet colectiv
care, în urcuºul mileniilor, a gãsit înmiite forme de exprimare, de la cioplitul porþii
maramureºene, pânã la clopul înstruþat al oºenilor, de la blidul roº, primitiv, dar dacã vreþi,
pânã la delicateþea broderiilor pe borangic. Acest mod de exprimare în cioplitul lemnului,
în forma, în culoarea ºi în împodobirea ceramicii, în alesãturile cãmãºii, sunt ale noastre ºi
numai ale noastre. Frumuseþea acestei exprimãri ne prezintã lumii. ªi din acestã prezentare, noi avem numai ºi numai de câºtigat. Prin tradiþiile noastre artistice, cioplit,
ceramicã, broderie, picturã pe sticlã etc., lumea ne cunoaºte ºi cunoscându-ne ne preþuieºte. Noi îi dãm ceva nou, ceva din sufletul poporului nostru, ceva din felul sãu de a
gândi lumea. De aici universalitatea creaþiei noastre populare, contribuþia ei la marele
tezaur cultural al umanitãþii.”
Marele mesaj al artei noastre populare.
România liberã, 25, nr. 7009, 30 apr. 1967, p. 2.
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„Nenumãrate mãrturii ne determinã sã putem vorbi de existenþa la poporul român a
unui adevãrat cult al lemnului.[...]
Existã la þãranii din Maramureº, trainic înrãdãcinat în psihologia lor, un respect
adânc al lemnului, un fel de omenie faþã de copac ºi pãdure, milenarã ºi ea ca ºi întreaga
civilizaþie a lemnului pe care au creat-o ºi ale cãrei însemne geniale le gãsim în multe alte
zone spirituale ale spaþiului românesc. Înainte de a tãia copacul, moroºanul i se închinã ºi
se roagã sã-l ierte. Un asemenea gest nu poate izvorî decât din conºtiinþa faptului cã
arborele pãdurii e o fiinþã vie, apropiatã, ºi cã a-l tãia e o vinã pentru care trebuie sã ceri
iertare. [...]
Nu întâmplãtor, iarãºi, pãdurea e invocatã în atâtea momente importante din viaþa
omului cum sunt naºterea, cãsãtoria, moartea, iar copacul în ipostaza sa ocrotitoare îºi aratã
prezenþa în prejma unor felurite evenimente specifice colectivitãþii rurale, de la cele cu
pronunþat caracter practic ºi utilitar pânã la altele care demonstreazã un înalt ºi ales simþ al
frumosului, ambele, de fapt, aflându-se intim îmbinate în realitatea cotidianã a satului
tradiþional, cu prelungiri încã viguroase pânã în zilele noastre.
Nicãieri gratuitate ºi artificiu pur, nicãieri joc al hazardului, ci dimpotrivã structurã ºi
funcþionalitate de ordinul esenþei, cu forme echilibrate ºi armonioase, în centrul lor fiind
situat omul ca mãsura adevãratã a tuturor lucrurilor. Iar în spatele celei mai abstracte
ornamentici, al universului de motive geometrice ºi de simboluri cu sens doar în parte
dezlegat, vedem în permanenþã aceeaºi dragoste ºi intimã vibraþie în faþa naturii, cu atâtea
din elementele ei personificate sau zeificate, fãrã a avea nimic mistic în ele ºi în relaþia lor
cu omul. Cãci þãranul român a creat o artã care miroase a trudã ºi sudoare, nicidecum a
parfum.
Statornic pe aceste locuri, el ºi-a creat, cel mai adesea singur, tot ce i-a trebuit ºi a
avut nevoie în gospodãria sa. Mânuind numai o secure, din osteneala sa a ieºit o artã
robustã, care, în forme aspre, emanã forþã ºi monumentalitate. Iar lemnul, ca material
pentru sculpturã, nu e privit ca fiind inert, ci animat de un principiu vital care-l ataºeazã
omului, ºi, în ipostaza de operã de artã, îl face durabil numai în continuitatea vieþii ºi în
succesiunea de generaþii.
Pentru þãranii maramureºeni, de altfel, interdicþia interioarã de a tãia copacul ajunge
pânã acolo încât ei preferã mai mult sã meargã sã lucreze ca tãietori de lemne în pãdurile
din alte zone ale þãrii decât în cele din imediata lor apropiere, cu care se aflã într-o
permanentã comuniune.”
Cultul lemnului la români. Arta, 23, nr. 6, iun. 1976,p. 26-27.
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„Arta a fost ºi rãmâne o carte veºnic deschisã în care oamenii pot citi trecutul,
prezentul ºi viitorul unei naþii. Dar nu numai atât; arta nu este chematã doar sã consemneze
o stare de spirit ci, în primul rând, este chematã sã formeze conºtiinþe, sã modeleze
personalitãþi.”
Un nesecat izvor de inspiraþie.
Scînteia, 44, nr. 10044, 5 dec. 1974, p. 1, 4.
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Vida în atelierul sãu, foto Ion Oprea, 1979

Pintea Viteazul

Copilul la izvor, ultima lucrare

Nota Redacþiei:
/ Am folosit s-au am acceptat în cuprinsul revistei atât formularea „Gheza Vida” cât ºi
formularea „Vida Gheza” din raþiuni de uz lingvistic. Pe majoritatea lucrãrilor sale autorul a semnat
Vida sau Vida G. Potrivit regulilor topice ale limbii române de aºezare a prenumelui înaintea
numelui avem valabilã sintagma Gheza Vida.
/ Dacã nu au specificatã o altã sursã, reproducerile dupã operele sculptorului Vida Gheza
sunt dupã albumul Vida de Raoul ªorban, Editura Meridiane, 1981.
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CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI
Portret în timp
Vlad Pohilã ºi Limba Românã
Tamara GORINCIOI
de Limba Românã, dragostea sa de o viaþã. Ca
redactor-ºef nu numai cã îºi scria fulminantele
sale editoriale, în care pleda combativ pentru
drepturile limbii române la ea acasã, dar gãsea
timp pentru fiecare în parte, cu o delicateþe doar
lui specificã, sã ne vorbeascã de frumuseþea
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esemne, noi, românii (basarabenii),
suntem printre puþinii în lume care
luptãm dintotdeauna, pe baricade, în
apãrarea limbii materne ca pentru propria viaþã.
În numele Limbii Române, de-a lungul istoriei,
s-a luptat ºi s-au apãrat hotarele de puhoaiele de
sãlbãticime, s-au scris letopiseþe ºi s-au construit cetãþi. Fapt ce l-a determinat pe Antonio
Bonfini, contemporanul lui ªtefan cel Mare, sã
afirme cã „Limba lor [a românilor n.a.] n-a putut
fi extirpatã, deºi sunt aºezaþi în mijlocul atâtor
neamuri de barbari ºi aºa se luptã sã nu o pãrãseascã în ruptul capului, încât parcã nu s-ar fi
luptat atâta pentru viaþã cât pentru o limbã.”
Pentru ea, pentru Limba Românã, luptã cu
devotament o mânã de intelectuali de la noi din
Basarabia, printre care ºi omul de culturã, publicistul ºi lingvistul Vlad Pohilã. Fãcându-ºi
din Limba Românã o duminicã, asemeni unui
ºlefuitor de piatrã scumpã, ºterge colbul, mucegaiul întru frumuseþea, sonoritatea ºi drepturile limbii bãºtinaºilor la ea acasã, într-o societate semi-bilingvã, cu o legislaþie lingvisticã
plinã de carenþe (limba rusã mai are statut de
limbã de comunicare, în unele instituþii funcþionând ºi ca limbã de stat). Purtându-ºi crucea
de intelectual într-o societate în care munca oamenilor de culturã nu are un statut, copleºit de
poverile existenþei, cu un salariu derizoriu ce
abia acoperã minimul de consum, preocupat în
a-ºi câºtiga pâinea, pe când judecãtorii, procurorii, politicienii de toate culorile, cu un venit
de zeci de ori mai mare, îºi înalþã castele ºi vile,
dânsul zideºte tenace, cuvânt cu cuvânt, în cetatea de scaun a scrisului corect, a cuvântului
potrivit la locul potrivit.
Cunoscându-l de ani buni, în calitate de
coleg ºi ulterior, redactor-ºef la ziarul Mesagerul, mi-l amintesc mereu captivat ºi pasionat
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Chiºinãu

Vlad Pohilã. Portret de Vasile ªoimaru.
Sursa www.romaniidinjurulromaniei.ro

„veºmântului fiinþei noastre”, sã ne ofere lecþii
de stilisticã, gramaticã ºi redactare. În fiecare
dimineaþã apãrea la serviciu oarecum grãbit ºi
uºor precipitat, cu zâmbetu-i larg pe buze, sã ne
dea bucuros ultima veste sau ºtire cititã, cu legendara-i borsetã neagrã aruncatã pe umeri, ticsitã cu ziare ºi reviste, manuscrise ºi foi scoase
la imprimantã, xeroxate sau tãiate din diverse
surse, citite din mers. Energia sa molipsitoare,
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figura înaltã asemeni unui brad din munþii Carpaþi, imprima localului nostru de la ultimul etaj
al fostului hotel „Moldova”, cu balcoanele spre
scuarul de lângã Sala cu Orgã, un aer de
atmosferã boemã (unde mai pui aroma interminabilã de cafea, fumul de þigarã ºi þãcãnitul
tastaturii).
Deja cunoscut ca un reputat publicist la
Glasul, la alte ziare ºi reviste, ca lingvist ºi autor
al volumelor Sã citim, sã scriem cu litere latine,
Grafia latinã pentru toþi, Nume proprii din alte
limbi în context moldovenesc, colegul nostru,
dupã o zi de lucru la ziar, rãmânea peste program, lucrând la viitorul volum Mic dicþionar de
nume proprii strãine, apãrut dupã 1999 în mai
multe ediþii. Ceea ce m-a (ne-a) frapat era modestia sa proverbialã (despre care Grigore Vieru
avea sã spunã „Vlad Pohilã este un remarcabil
lingvist, dar ºi un strãlucit publicist, care s-a
ascuns în adâncul unei modestii rar întâlnite la
noi...) ºi generozitatea. Ne trata ca pe niºte egali
ºi ne ruga sã-i parcurgem materialele pentru a ne
da cu pãrerea. Flataþi, o fãceam cu oarecare
mândrie ºi atenþie. Cu o energie debordantã,
reuºea, în acelaºi timp, sã redacteze textele pentru
numãr, sã rãspundã la telefoane, sã ne invite la o
cafea, sã dea consultaþii ºi sã comunice cu oaspeþii
veniþi la redacþie, unii dupã ajutor sau dupã un
sfat, alþii sã-ºi spunã pãsul sau amarul, iar unii
sã-l vadã pe „Învãþãtorul de la radio”, cum îi
spuneau unii. Pe atunci susþinea la Radio Moldova o emisiune foarte popularã de cultivare a
limbii. La o pauzã de cafea, reuºea sã spunã un
banc sau sã ne povesteascã o întâmplare din nenumãratele sale cãlãtorii de pe când era ghid
pentru turiºtii români în þãrile din ex-URSS.
Cu anumite ocazii ºi intervenþii, lingvistul
ºi scriitorul Vlad Pohilã a dat definiþia luptei
noastre, a basarabenilor, pentru pãstrarea ºi
ocrotirea limbii. Unele gânduri fiind adevãrate
maxime sau fragmente dintr-o carte de învãþãturã pentru noua generaþie: „Pentru noi limba
românã este un instrument de muncã. Dar dacã
ne limitãm numai la asta, atunci e trist, pentru cã
limba trebuie sã fie ºi o pasiune, trebuie sã fie
mai mult decât o pasiune, o dragoste, o bucurie,
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cea mai mare, dar desigur ºi o durere, cea mai
mare, atunci când este agresatã, când este neglijatã” sau „Nu mã mai satur de frumuseþea ºi
bogãþia limbii române…”, ea, limba românã „este
subiectul cel mai drag, cel mai scump. Pentru cã
limba românã este cu mult mai mult decât a
vorbi ºi a scrie. Este ºi o istorie frapantã. Este un
folclor extraordinar în aceastã limbã românã.
Este o muzicã. Este o literaturã extraordinarã.”
„Limba românã este un cosmos, este ceva
infinit. Avem ce iubi. Ajunge pentru toþi.”
Trãind în acest cosmos, unde cuvintele
emanã luminã ºi vrajã, aidoma stelelor din univers, trãind întru strãlucirea continuã a „florii
sufletului etnic al românimii”, cum spunea
Eminescu, colegul nostru nu ºi-a schimbat nici
pentru o clipã convingerile, nu ºi-a trãdat marea
pasiune a vieþii. Ne-o spune ºi titlul unuia din
ultimele sale volume de eseuri, recenzii ºi interviuri ªi totuºi, limba românã ºi Arta de a
pasiona cititori.
Or, peste ani, Vlad Pohilã, aflându-se în
fruntea revistei BiblioPolis, editatã de Biblioteca Municipalã „B.P. Hasdeu”, a rãmas acelaºi,
fidel marii sale pasiuni – Limba Românã. Cu
aceeaºi geantã imensã pe umãr, plinã de ziare ºi
reviste, de manuscrise, îl poþi surprinde la o
masã, într-o cafenea ieftinã, unde savurându-ºi
cafeaua sau þigara, e cu ochii ºi pixul pe foaia de
hârtie, asupra cuvintelor (cãci, în garsoniera sa
evadatã de cãrþi, manuscrise, ziare, cuvintelor le
este tot mai strâmt). Un decor insolit, cu portret
de intelectual într-o societate bulversatã de intrigi ºi interese meschine, când o conducere democratã, culmea, la fel ca cea comunistã, lasã
oamenii de creaþie sã se zbatã în stresuri ºi
rutinare. N-are cum, deocamdatã. Cum sã ajungã la conºtiinþa lor cã un popor fãrã spiritualitate, fãrã culturã n-are viitor, nu supravieþuieºte, e ca ºi mort, sau cã „Limba este
mãsurariul civilizaþiei unui neam.” (Mihai Eminescu). Ei, bine mersi, vor construi ºi mai departe castele. Pe durerea noastrã ºi pe ignoranþa
lor. Iar Vlad Pohilã, intelectualii noºtri oneºti,
vor clãdi piatrã cu piatrã, cuvânt cu cuvânt, în
cetatea de neclintit a Limbii Române.
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Pe unde existã mãcar un singur român…
Maria TOACÃ
jurnalistã, Zorile Bucovinei, Cernãuþi

existã undeva în univers) ºi-ar gãsi locul în
monumentala sa colecþie fotograficã, ce-i uneºte
pe românii de pretutindeni.
Dar existã pe harta sufletului sãu locuri
unde, deºi poate n-a vãzut aievea niciun român,
s-a întâlnit cu sute de mii de compatrioþi. De
obicei, mã strãduiesc sã evit cuvântul „patriot”,
precum ºi derivatele lui, devenite vorbe de ocarã
astãzi,
când
interesul
naþional, de fapt, nu e decât
interes personal, scos fãrã
scrupule pe tarabã. Nu, însã,
în cazul lui Vasile ªoimaru,
unicul dintre români, care a
strãbãtut de douã ori drumul
de mai bine de douã mii de
kilometri, prin infernul
ostaºilor români aruncaþi pe
Frontul de Est în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Fãrã trâmbiþe, fãrã susþinere de
nicãieri, a pornit de la Chiºinãu în cãutarea urmelor celor 600 mii (mai precis
624.540) de români cãzuþi la
datorie – de la suburbiile
Odesei pânã în Crimeea,
Caucazul de Nord, Stepa
Calmucã, ajungând pânã la
Cotul Donului. Astã varã, pe
la începutul lunii august, au aflat cã se
pregãteºte sã parcurgã pentru a doua oarã acest
drum, nebãtut de nimeni în cei 70 de ani trecuþi
de la cel mai tragic moment, cea mai oribilã
înfrângere a Armatei Române. L-am rugat sã-mi
trimitã fotografii ºi câteva rânduri scrise despre
întâlnirea cu oasele românilor sacrificaþi în cele
mai sângeroase bãtãlii din anii celui de-al doilea
mãcel mondial.
Dupã aproape ºase luni de tãcere, în zilele
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-aº crede cã un asemenea om existã în realitate, cã tot ce face el
nu conþine nici iotã de pragmatism,
nu urmãreºte niciun interes material… Mai curând mi s-ar pãrea un personaj coborât din baladã, Vasile ªoimaru din Chiºinãu, iar faptele
sale desprinse dintr-o frumoasã poveste, dacã nu
l-aº cunoaºte personal, dacã n-aº primi uneori
un apel telefonic sau un mesaj în poºta electronicã, prin
care îºi anunþã sosirea la Cernãuþi, de obicei, cu un scurt
popas la Boian. Este cunoscut, în carne ºi oase, nu
numai la Boian, unde îi are
prieteni apropiaþi pe Vasile
Botã ºi Eleonora Bizovi, ci ºi
la Voloca, ºi la Crasna, ºi pe
la alte vetre româneºti din
nordul Bucovinei. Vine de
sãrbãtorile de iarnã, vine în
zilele de comemorare a lui
Eminescu – cu dorul ºi cu
durerile, noi fiindu-i cei mai
apropiaþi (ca distanþã!) fraþi
întru iubire ºi suferinþã româneascã.
Or, indiferent de locurile pe unde a dat de urmele
românilor, de distanþele, mai
lungi ori mai scurte, parcurse în cãutarea lor, toþi
îi sunt scumpi ºi apropiaþi, îndeosebi
conaþionalii aruncaþi de soartã în cele mai
îndepãrtate, negre strãinãtãþi. Uneori mi se pare
cã s-ar porni, cu maºina sa încercatã de atâtea
drumuri, ºi spre Lunã, ºi spre Marte, dacã l-ar
încredinþa cineva cã acolo existã colonii de
români condamnaþi la izolare ori mãcar un
singur frate de sânge cu memoria treazã.
Neîndoielnic cã ºi confraþii extratereºtri (dacã
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„Nu-l uitaþi pe cel cãzut în rãzboi,
lãsaþi-i din când în când un loc liber la masã,
ca ºi cum ar fi viu între noi,
ca ºi cum s-ar fi întors acasã.”
(Nichita Stãnescu)
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sãrbãtorilor de iarnã, am primit mai mult decât
câteva rânduri – o carte Cotul Donului, 1942 –
„despre eroism, jertfã, trãdare…, toate împletindu-se într-o incomparabilã tragedie româneascã uitatã sau, mai degrabã, prea dureroasã ºi
incomodã contemporaneitãþii pentru a fi evocatã”. Prima datã, Vasile ªoimaru a reuºit sã
ajungã în acele locuri de rea faimã ºi tristã pomenire (pânã în partea de sud a Donului, la
Kalaci pe Don ºi în staniþa Golubinskaia) în vara
lui 2009. A doua oarã, în august 2012, a pornit
sub impresia filmului documentar Eroism ºi
jertfã pe Frontul de Est, turnat în anul 2010, cu
sprijinul Fundaþiei Creºtine „Pãrintele Arsenie
Boca”. Având ca subiect rememorãrile unui
veteran de rãzboi, medicul Iosif Niculescu, în
vârstã de 96 de ani, pelicula redã dezastrul din
cel mai infernal loc al bãtãliei de pe Don ºi
Volga din iarna geroasã (40 grade sub zero) a
anului 1943.
Cotul Donului nu-i o paginã din istoria
românilor, cu care putem sã ne mândrim, dar e
durerea noastrã ºi mãrturiseºte multe adevãruri
celor porniþi pe calea cãutãrilor. Vasile ªoimaru
a pornit îndemnat de mesajul supravieþuitorului
Iosif Niculescu: „În legãturã cu Cotul Donului,
pot sã le spun oamenilor cã niciodatã Armata
Românã nu ºi-a închipuit cã va putea cuceri
Rusia. Armata Românã a fost pe Frontul de Est,
ca sã dezrobeascã teritoriile româneºti… Preoþii
noºtri din armatã nu reuºeau cu botezul, cu rugãciunile, cu împãrtãºania populaþiei, care de
douãzeci ºi ceva de ani nu mai auzise de preoþi ºi
de Dumnezeu… Asta a fost. Noi am mers acolo
sã-l aducem înapoi pe Iisus Hristos, nu sã le
cucerim þara. Nu avem noi nevoie de þara lor.
Avem þara noastrã, bogatã ºi frumoasã.”
Anul trecut, la 14 septembrie, acest om
trecut prin toate cercurile iadului, a împlinit 98
de ani. A fost nevoit sã-ºi schimbe numele de
familie, pentru a evita persecutãrile din epoca
socialistã – din Dumitrescu s-a fãcut Niculescu.
Chirurg de elitã, care a fãcut prima operaþie pe
cord deschis în România, el a lucrat toatã viaþa
într-o comunã, a crescut viermi de mãtase
pentru a avea cu ce-ºi coase pacienþii dupã operaþie, cãci statul nu-l asigura cu inventarul necesar unui chirurg. Aceeaºi soartã au avut-o ºi
alþi combatanþi, în cel mai bun caz alegându-se
cu dispreþ ºi desconsiderare din partea puterii,
dar ºi a societãþii. Întrebarea „Ce-au cãutat românii la Cotul Donului ºi la Stalingrad?”, era
piatra ce li se arunca în faþã, dar ºi o veºnicã
rãvãºire a sufletului lor. „Cum a fost posibil
acest dezastru, de ce au luptat soldaþii români la
mii de kilometri departe de Þarã?” – aceste
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întrebãri i-au însoþit întotdeauna pe supravieþuitori. Ele nu pot fi ºterse din istorie, precum
nici din conºtiinþa eroilor de rãzboi. Chiar dacã
nu-i niciun cimitir al ostaºilor români, nicio troiþã, nicio simplã cruce pe acele locuri, unde numai în zilele de 19-22 noiembrie 1942 au fost
seceraþi de gloanþe 150 mii de ostaºi români!
În Europa de Vest, dar ºi în multe þãri
postsocialiste, inclusiv România, sunt cimitire
întregi ale ostaºilor celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, indiferent de care parte a frontului au
luptat ei. La Cotul Donului abia vara trecutã a
apãrut un semn simbolic, improvizat spontan de
Vasile ªoimaru pe dealurile de cretã ale staniþei
Kletskaia: „…am fãcut cu cuþitul o cruce
dintr-un copãcel uscat, legând-o cu lipici, am
rupt ultima paginã din albumul meu Poeme în
imagini, care reprezenta fotografia „Tricolorul
Independenþei” (cu semnãturile deputaþilor din
Primul Parlament al Republicii Moldova, care
au votat pe 27 august 1991 Declaraþia de Independenþã, inclusiv semnãtura mea…). Am
prins poza tot cu lipici, de cruce, pe care am
înfipt-o cât mai adânc posibil în pãmântul rãzmuiat de ploaie…”
Cine ºtie cât a stat ºi dacã se mai þine acea
cruce acolo, însã Vasile ªoimaru a aprins ºi a
fãcut sã ardã candela pentru memoria celor sacrificaþi prin drumul sãu de exact 1942 kilometri, numai într-o direcþie, ºi cartea în care,
paralel cu omagiul adus morþilor, a adunat ºi
mãrturiile celor vii, le-a notat tributul de sânge.
Cu puþin timp înainte de a pleca la Cotul Donului, numai într-o singurã comunã, la Mirosloveºti, judeþul Iaºi, el s-a întâlnit cu patru veterani, ascultându-le mãrturiile despre faptele
lor ºi jertfele camarazilor rãmaºi sã putrezeascã
în Stepa Calmucã ºi dealurile albe din apropierea Donului.
Revenind la pelerinajul sãu ºi misterul întâlnit în cale (dupã o varã de secetã cumplitã, în
ziua sosirii în orãºelul Kletskaia a cãzut potop
de ploaie), nu pot sã nu cred alãturi de eroul Iosif
Niculescu cã „Unul, mãcar, dintre cei morþi,
acolo, la Cotul Donului, îºi are moaºtele de sfânt
în acel pãmânt ºi, Acela lucreazã din Cer: m-a
luminat pe mine sã fac filmul, ºi pe ªoimaru l-a
trimis la Cotul Donului în acest an al tristei
aniversãri…”.
Fapta temerarã a lui Vasile ªoimaru ºi
cartea sa de mai puþin de-o sutã de pagini mi-au
rãscolit nu numai emoþii, ci ºi interesul de a
cunoaºte în profunzime mai multe din tot ce se
referã la luptele de la Don ºi Stalingrad – din 23
august 1942 pânã la 2 februarie 1943. Românii
erau lãsaþi în situaþii dezastruoase. Iatã ce scria,

67
rinþei cu care a procedat conducerea germanã, a
lipsei totale de prevedere ºi a impasivitãþii cu
care a primit semnalele noastre de alarmã…”
Oricum, istoricii militari (Vladimir Zodian,
Leonid Moise, Teofil Oroian), care au studiat
conflictul violent dintre aliaþi dupã înfrângerea
din noiembrie 1942, scriu cã felul în care soldaþii români au fost trataþi de aliaþii germani pe
parcursul rãzboiului este incomparabil mai bun
faþã de cel la care au fost supuºi românii dupã
23 august 1944 de cãtre ruºi.
Imaginea cu o cruce singuraticã, înfiptã pe
un deal de la Cotul Donului de Vasile ªoimaru,
mi-a adus aminte de o nobilã lucrare, pornitã la
Boian de o mânã de români în anii când erau în
viaþã profesorul Vasile Bizovi ºi preotul Boris
Þapu. Odatã cu plecarea lor dintre cei vii s-a uitat
definitiv despre datoria de a cinsti memoria ºi a-i
aduce acasã pe cei sacrificaþi în lupte. Proiectul
înãlþãrii unui monument funerar în cimitirul satului, pe locul unde mai de mult s-a aflat Crucea
Eroilor de rãzboi, a rãmas sã adune praful printre
schiþele sculptorului Dumitru Gorºcovschi.
Pânã la Don ºi Volga e prea departe ca sã
ajungem vreodatã sã ne închinãm osemintelor
strãbunilor, dar ºi mai greu este sã arãtãm un
semn de neuitare aici, aproape de casele ºi inimile noastre.
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la 25 noiembrie 1942, ºeful Statului-Major al
Armatei a 3-a române, col. C. Eftimiu, în nota
cãtre Misiunea militarã germanã, trimisã din
zona Stalingradului: „Ofiþerii ºi soldaþii Corpului VI de armatã, care se retrãgeau prin Kalaci, n-au primit timp de 4-5 zile nici cel puþin o
datã îngrijire din partea serviciilor germane.
Unii au fost dezarmaþi, iar unor ofiþeri li s-au
luat chiar propriile pistoale.” Cu câteva luni
înainte (22 iulie 1942), îngrijorat de soarta Armatei Române, trimisã în continuare, sub presiunile germanilor, sã lupte chiar în Caucaz,
Iuliu Maniu, preºedintele PNÞ, îi scria adeptului
sãu politic Nicolae Lupu, care trebuia sã ia legãtura cu Mareºalul Ion Antonescu: „…te rog sã-i
aduci la cunoºtinþã acestea [nemulþumirile ce se
fãceau simþite în þarã – n.a.] ºi sã faci tot posibilul sã simtã durerea ºi îngrijorarea, care strãbat inimile ºi sufletul românesc, ºi sã ia urgent
mãsurile ce se impun de împrejurãrile actuale.”
Prevederile lui Iuliu Maniu s-au dovedit
realiste, iar din telegrama Mareºalului, trimisã
generalului ªteiflea, în seara de 3 decembrie
1942, reiese cã el n-a avut altã soluþie decât sã-ºi
asume rãspunderea pentru inevitabila catastrofã: „Rãspunderea în faþa istoriei o port eu, pentru
cã nu am fãcut mai mult decât am fãcut pentru a
împiedica masacrarea armatelor, datoritã uºu-
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Crucea simbolicã improvizatã de Vasile ªoimaru
pe un deal la Cotul Donului
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Festivalul Regional al Creaþiei Populare
Româneºti din Transcarpatia
Anca GOJA

D
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uminicã, 26 mai, în localitatea româneascã Strâmtura din Ucraina
(primar interimar, Ion Creþ), a avut
loc cea de-a XXIII-a ediþie a Festivalului Regional al Creaþiei Populare Româneºti, la care
au participat interpreþi din toate cele 7 sate româneºti din Transcarpatia.

Delegaþia maramureºeanã, la monumentul
lui ªtefan cel Mare din Slatina, Ucraina

Pe scena în aer liber amplasatã în faþa
Casei de Culturã s-au perindat, sub ochii localnicilor care au umplut curtea, prunci îmbrãcaþi în straie tradiþionale, dar ºi o mulþime de
oficialitãþi ale locului, ucrainene de la nivel raional ºi central, precum ºi români din judeþele
Maramureº, Satu Mare ºi Bihor. Nu au lipsit
consulul României la Cernãuþi, Cornel Ciubotaru, prefectul Maramureºului, Anton Rohian,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”
Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, directorul Direcþiei Judeþene pentru Culturã Maramureº, dr.
Ioan Marchiº, directorul Radio Sighet, Dorel
Todea, parlamentarii Cornelia Negruþ ºi Valer
Marian, colonelul Mihai Cozma, preºedintele
Academiei OJT, împreunã cu câþiva membri,
Ion Botoº, preºedintele Asociaþiei Românilor
din Transcarpatia „Dacia”, Ana Bococi, pre-

ºedintele Asociaþiei „Maramureº” din Slatina,
primari din România ºi Transcarpatia etc. Prefectul Rohian le-a transmis românilor de peste
Tisa salutul Guvernului României ºi a arãtat
posibilitatea ca, în aceºti ani, sã fie dezvoltate cu
aceastã regiune ºi relaþii economice, nu doar
culturale. „E o manifestare istoricã, nu e uºor sã
organizezi o manifestare româneascã în
afara frontierelor României. Dar, prin bunãvoinþa românilor ºi a organizatorilor, azi
depãºim a 23-a ediþie a uneia dintre cele
mai mari manifestãri de suflet ale românilor, manifestare de talie regionalã, la care
participã toþi românii din Transcarpatia”, a
spus Ion Botoº.
Vasile Buga, vicepreºedintele administraþiei raionale Teceu, a declarat:
„Acest festival se desfãºoarã în fiecare an
în alt loc. Avem 7 sate româneºti ºi ne
mutãm dintr-un sat în altul. Ultima datã, la
noi în Strâmtura a avut loc în 2006. Este un
festival regional, avem invitaþi din toate
satele româneºti din Transcarpatia, dar ºi
oaspeþi din sate din România. Acest festival înseamnã cã am putut ºi putem sã ne
pãstrãm portul, limba, sã nu uitãm cã
suntem români. Chiar dacã trãim în
Ucraina, suntem români, avem ºi ºcoli în
limba românã ºi aºa mai departe. În familie se
vorbeºte doar româneºte, pentru cã în satul
Strâmtura 99% din populaþie este reprezentatã
de români”. Din pãcate, sistemul comunist a
distrus în mare parte tradiþiile locului. Portul
popular renaºte azi, prin copii, prin acest gen de
manifestãri, el fiind purtat doar la ocazii festive.
La manifestare a fost organizatã o expoziþie de
cusãturi ºi þesãturi tradiþionale, însã meºteºugurile sunt pe cale de a fi uitate, doar câteva
bãtrâne le mai practicã. Totuºi, cântecul popular
românesc rezistã, „leagãnã, liniºteºte, mângâie,
cântecul e peste tot”, a spus Ion Botoº. Tot cu
aceastã ocazie, în holul Casei de Culturã a fost
deschisã expoziþia de fotografie „Copiii satului
românesc”, a artiºtilor Constantin Dancoglu ºi
Gheorghe Petrila.
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Mãiºorul din Biserica Albã
Florentin NÃSUI
Rona de Sus, Ioan Romaniuc, prof. dr. Dorel
Todea. Aceºtia au venit cu un grup din Ansamblul
„Mara” al Centrului Cultural Sighet, cu fraþii
Florea, Ileana Matus ºi Ionuþ Bledea. Ei au fost ºi la
Kolomoyya, regiunea învecinatã Ivano-Frankivsk,
la Festivalul Internaþional al Oului Încondeiat.
În deschiderea spectacolului au urcat pe
scena în aer liber elevii ºcolilor ºi grãdiniþelor
româneºti din Biserica Albã, Plãiuþ, Slatina, Apºa
de Mijloc, dar ºi Ansamblul „Mugurel” al Centrului Multicultural din localitate. Nu au lipsit nici
talentaþii dansatori ucraineni ai ansamblului
„Lisorub” din Bocicoi.
Printre numeroºii spectatori l-am zãrit ºi pe
tânãrul sighetean Bogdan Corneºtean, preotul
greco-catolic din Biserica Albã, stabilit aici din
toamna anului trecut.
Biserica greco-catolicã
a fost interzisã în 1946.
Unii au rãmas fãrã religie, alþii au trecut la
sectele neoprotestante,
care azi sunt majoritare
în zonã. În 1989, cei fãrã
bisericã s-au întors cu
toþii la greco-catolicism,
în biserica ziditã la 1898.
Pentru cele câteva famiBogdan Corneºtean
lii de ortodocºi s-a înãlþat recent o bisericã, ale cãrei cupole se vãd deja
din centrul localitãþii.
Duminicã 12 mai, s-au aniversat ºi cei 640
de ani de atestare documentarã a Bisericii Albe,
strãvechea aºezare dacicã atestatã arheologic.

Grup din Biserica Albã
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omuna Biserica Albã, cu 740 de
hectare ºi 980 de fumuri, se întinde pe
malul drept al Tisei. Cu o populaþie de
3.200 locuitori (98% români), localitatea din
Ucraina a fãcut parte din Plasa Sighet, pânã în
1920, când a intrat în componenþa Cehoslovaciei,
iar apoi a URSS. Din 1991, aparþine Ucrainei
independente.
Din 1989, când sârma ghimpatã care ne despãrþea s-a rupt, besermenii organizeazã anual „Mãrþiºorul”, un festival al creaþiei populare româneºti,
maramureºene, care în acest an s-a numit „Mãiºorul”. Manifestarea a fost amânatã pânã în Duminica Tomii, pentru cã de Paºti toþi românii vin
acasã. Apoi pleacã din nou în lume, la lucru.
Gheorghe Berinde ºi-a petrecut aproape jumate din viaþã ca primar,
deºi nu are decât 50 de
ani. Gazdã bunã, domnia sa ºi-a primit duminicã oaspeþii cum se
cuvine. Au venit la
„Mãiºor” consulul Consulatului General al României la Cernãuþi, dl
Corneliu Ciubotaru, ºeful Administraþiei Raionale Rahãu, Dmytri
Gheorghe Berinde
Andryuk, ºeful adjunct
al Administraþiei Raionului Teceu, Vasile Buga,
care este ºi primar al comunei Strâmtura din acelaºi
raion, primarul din Slatina, Gheorghe Uhali º.a.
Din stânga Tisei au fost Dan Pralea, reprezentantul
primarului din Sighet, primarul comunei ucrainene
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jurnalist, Sighetu Marmaþiei
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ASTRA la raport
Radu ÞUÞUIANU
Octavian ZELINSKI
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âmbãtã, 13 aprilie a.c., la Mãgdãceºti, a avut loc Adunarea Generalã a
ASTREI ieºene, la care au participat
reprezentanþi ai despãrþãmintelor ºi cercurilor
ASTRA din Republica Moldova. Fiecare dintre
cei 40 de participanþi au prezentat proiecte ºi
rezultate ale activitãþilor.
Filialã nouã
Profesoara Elena Iacub a anunþat înfiinþarea unui nou despãrþãmânt ASTRA la Oniþcani, denumit „Areta Moºu”, în onoarea vicepreºedintei ASTRA. Elena Iacub ºi Mariana
Mâþu, reprezentantele de la Oniþcani, au explicat numele noului despãrþãmânt: „Areta Moºu este oniþcãneancã de-a noastrã ºi ne mândrim
cu ea” – în Oniþcani a copilãrit tatãl, Andrei
Moºu. Vicepreºedinta ASTRA ºi preºedinta
despãrþãmântului „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi,
Areta Moºu, a anunþat cã urmãtorul congres
internaþional al jurnaliºtilor români va avea loc
la anul, în regiunea Odesa. În perioada 5-7 aprilie 2013, în Serbia, a avut loc ediþia a IV-a a
Delegatia ASTRA
congresului la care au participat 100 de ziariºti
la Palatul lui Manuc, Hinceºti
ai diasporei, din spaþiul balcanic, Moldova ºi
Ucraina.
intenþioneazã sã editeze un portal de ºtiri al
Reþea de jurnaliºti
ASTREI basarabene. „Astriºtii ne vor trimite
Jurnalistul Octavian Zelinski a anunþat cã informaþii despre activitãþile lor, iar eu ºi colaboratorii mei vom edita ºtirile ºi le vom publica pe site”, a spus Octavian Zelinski, editor al
Adevãrului de Anenii Noi, publicaþie de tineret
ºi culturã care beneficiazã de susþinerea Ministerului Tineretului ºi Sportului. Octavian Zelinski a prezentat noul proiect de constituire a
unei reþele regionale de jurnaliºti comunitari în
raioanele Anenii Noi, Cãuºeni ºi ªtefan Vodã,
cu extindere în Ucraina – raioanele Reni ºi
Ismail. Alt proiect coordonat de Octavian Zelinski este ªcoala europeanã de varã ASTRA,
aflatã la ediþia a III-a. În perioada 7-12 august
2012, la Vadul-lui-Vodã, tineri din Republica
Moldova, România (Iaºi) ºi Ucraina (Ismail,
Octavian Þâcu, ministrul Tineretului
Reni) au participat la ateliere de lucru cu teºi Sportului din Republica Moldova,
matici europene, scrierea de proiecte, stabilirea
ºi preºedinta Areta Moºu;
de parteneriate, lecturi în aer liber, vizite la
în fundal, ziaristul Octavian Zelinski

din Chiºinãu. Activitatea astristã „Lacrimã de
dor, Basarabie”, a fost un elogiu muzical-dramatic adus atât trecutului dureros al Basarabiei,
ruptã în 1940 ºi 1944 de România, dar ºi rolului
ASTREI în propãºirea naþionalã a neamului.
Organizatorii activitãþii – membrii cercului
ASTRA din liceul sus-menþionat, au prezentat
scene teatrale istorice, au interpretat cântece, au
recitat versuri istorice, care nu au lãsat indiferenþi pe cei prezenþi la activitate.
Spectacolul deosebit organizat de ASTRA
a fost onorat cu prezenþa domnului Octavian
Þîcu, Ministrul Tineretului ºi Sportului, de Excelenþa Sa Ambasadorul Extraordinar ºi Plenipotenþiar al României, Marius Lazurcã, de scriitorii Spiridon Vangheli, Claudia Partole, de alte
figuri marcante ale culturii naþionale ºi reprezentanþi ai Direcþiei municipale din educaþie.

Elogiu muzical
Adunarea Generalã de la Mãgdãceºti a fost precedatã cu o zi înainte,
vineri, 12 aprilie, de o activitate culturalã deosebitã, desfãºuratã în cadrul
Liceului „Principesa Natalia Dadiani”
Explicaþii fotografii:
• Întâlnirea cu reprezentanþii Astrelor basarabene la Mãgdãceºti, raionul Criuleni
(foto stânga sus);
• Prof. Svetlana Jitariuc, preºedinta cercului ASTRA Grigoriopol, transmite mesajul
Liceului Românesc din Grigoriopol, la întâlnirea de la Mãgdãceºti (foto dreapta sus);
• Spectacolul de teatru, de la Liceul „Principesa N. Dadiani”, realizat dupã nuvela
„Copii în cãtuºele Siberiei” de Spiridon Vangheli (foto dreapata jos).
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muzee. În anul curent se preconizeazã organizarea celei de-a IV-a ediþii a ªcolii de Varã.
Liceu în refugiu
De la Grigoriopol a venit o delegaþie condusã de profesoara Svetlana Jitariuc, care a susþinut cauza celor 180 de elevi obligaþi sã facã
zilnic naveta. „De 11 ani, copiii ºi profesorii de
la Liceul „ªtefan cel Mare ºi Sfânt” din Grigoriopol trec vama transnistreanã în patru autobuze, parcurg 17 km, pentru a ajunge în clasele unde sunt primiþi sã înveþe, la liceul „Mihai
Eminescu” din Doroþcaia, raionul Dubãsari.
„Trecem prin aceste dificultãþi pentru cã am
dorit sã dãm copiilor educaþie cum vrem noi”, a
spus directorul adjunct, Svetlana Jitariuc. Autoritãþile transnistrene vor sã impunã învãþãmântul rusesc ºi au interzis elevilor ºi profesorilor sã facã ore în vechea clãdire a
liceului „ªtefan cel Mare ºi Sfânt”. În
octombrie anul trecut, CEDO a dat
câºtig de cauzã instituþiei de învãþãmânt românesc din Grigoriopol, considerând cã Federaþia Rusã încalcã dreptul la educaþie în regiunea transnistreanã.
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Congresul Internaþional al Jurnaliºtilor Români
- O ediþie reuºitã
Octavian SUCIU
jurnalist, Pancevo, Serbia
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orumul Internaþional al Jurnaliºtilor
Români, cea mai reprezentativã Asociaþie de profil din România, a
organizat la Donji Milanovac – Serbia, a patra
ediþie a Congresului anual al jurnaliºtilor de
expresie româneascã.
Întâlnirea a avut loc în perioada 5-7 aprilie
a.c. la Hotelul Lepenski Vir, sub genericul Europa – Manipulare – Minoritate, iar evenimentul a fost organizat cu sprijinul Institutului
Cultural Român, al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni ºi al Consiliului Judeþean
Cluj.

Traian Bãrbulescu, directorul TVR Craiova

Temele principale incluse în programul
dezbaterii au fost:
/ crearea unui sistem coordonat ºi rapid
de reacþie în chestiuni care vizeazã încãlcarea
drepturilor minoritãþii româneºti;
/ profesionalizarea presei de limbã românã din afara graniþelor;
/ identificarea unor soluþii de finanþare
pentru presa din comunitãþile româneºti.
Dintre obiectivele ediþiei a patra a Congresului þinem sã amintim doar câteva:
/ identificarea problemelor cu care se

confruntã presa de limbã românã din comunitãþile de români din Valea Timocului;
/ elaborarea unei strategii care sã ducã la
conectarea mediului jurnalistic românesc din
afara României;
/ realizarea unor acþiuni care sã sensibilizeze autoritãþile din þãrile unde existã presã
româneascã pentru susþinerea acesteia.
La deschiderea Congresului au luat parte
înalte oficialitãþi: Cristian David - ministrul delegat, Andrei Marga – preºedintele Institutului
Cultural Român, Stejãrel Olaru – secretar de
stat, Corneliu Visoianu – consilierul primului
ministru, Daniel Banu – ambasadorul
României la Belgrad, Dusan Parvulovici –
director Timoc Press Negotin ºi Romeo
Couti – preºedinte FIJR.
Aceastã sesiune a avut participanþi
din ºapte þãri în care existã comunitãþi de
români: Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Grecia ºi Albania, iar lucrãrile Congresului s-au desfãºurat pe secþiuni.
Dat fiind faptul cã ediþia de anul
acesta s-a þinut în Serbia, este fireascã ºi
participarea unui numãr însemnat de reprezentanþi ai mass-mediei româneºti de
la noi, precum CPE Libertatea din Panciova, Glasul Cerbiciei ºi RTV, Victoria din
Vârºeþ, Radio Far din Alibunar, Timoc Press
din Negotin ºi nu în ultimul rând RTV Panciova
– Redacþia românã, care s-a prezentat cu o comunicare ºi cu o expoziþie de fotografii în holul
Hotelului Lepenski Vir, intitulatã „Portul românesc din Timocul sârbesc”, semnatã de Lucian Suciu.
Duminicã, 7 aprilie, la închiderea lucrãrilor au fost adoptate ºi câteva concluzii: lansarea „Proiectului România”, punctarea problemelor organizatorice ºi stabilirea locaþiei
viitorului Congres la Odessa în Ucraina.
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Ioana Dragotã
(22 mai 1959 - 22 ianuarie 2013)
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n data de 22 mai anul acesta, Ioana Dragotã ar fi împlinit 54 de ani. La aceastã datã a
fost lansat în prezenþa prietenilor ºi a familiei volumul comemorativ, ... ºi drumuri
toate s-au retras de sub picioare, de sub pas – In memoriam Ioana Dragotã, realizat
de Serviciul de Informare Bibliograficã ºi Documentarã,
al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, în cadrul programului „Personalitãþi maramureºene – Aniversãri”. Articole precum: Elogiul blândeþei, Ioana, o colegã
deosebitã, Ioana Adelina Dragotã, comoara din spatele
cãrþilor, Ioana, parfum de om deosebit, Omagiu modestiei, Lacrima nevãzutã, Ioana Dragotã, o bibliotecarã
completã..., Ochii care mi-au dezvãluit biblioteca,
semnate de colegii din Biblioteca Judeþeanã, de colegi de
la bibliotecile din þarã, cu care a interacþionat de-a lungul
timpului, personal sau pe forumurile profesionale, dezbãtând probleme biblioteconomice, de colaboratori, de
foºti profesori, de preoþi, toþi încadrându-se în aceeaºi categorie – prieteni, redau perfect Omul ºi Bibliotecarul
IOANA DRAGOTÃ.
De acolo de sus, Ioana a fost încã o datã sufletul unei
manifestãri ce a avut loc la Bibliotecã, loc atât de drag ei!
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Elogiul blândeþei
Dr. Teodor ARDELEAN
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flasem încã din copilãrie cã „cei
blânzi vor moºteni Pãmântul”. Cu
timpul însã calitatea aceasta a
„blândeþii” mi-a pãrut tot mai încãrcatã de ambiguitate, cãci vedeam cu ochii cum „cei blânzi
erau cãlcaþi în picioare” de cãtre cei hrãpãreþi,
iar blândeþea pãrea a deveni chiar un dezavantaj
de viaþã.
De aceea mi-am fãcut un fel de strategie
din a-i þinea lângã inimã pe toþi cei apropiaþi ºi
care jucau acest rol al „blândului Ion”. Îi simþeam mai sensibili, dar ºi mai fragili, mai silitori,
dar ºi mai simþitori, mai aplecaþi spre ceea ce
fac, dar ºi mai profunzi. În aceastã categorie am
încadrat-o dintru început ºi pe Ioana. ªi cred cã
n-am fãcut o „triere” greºitã.
Eram tânãr director când Ioana a bãtut la
porþile instituþiei noastre. A fãcut o lucrare care
ne-a impresionat pe toþi cei din comisie. Un
matematician, un informatician cu o culturã filologicã ºi biblioteconomicã atât de solidã era
ceva de domeniul raritãþii. ªi, în consecinþã, am
iubit-o toþi pentru dragostea ei faþã de carte ºi
pentru „cartea de vizitã” ce ne-o prezentase
chiar prin lucrare.
Timpul a dovedit cã, de fapt, venirea
Ioanei Dragotã în colectivul nostru a fost o binefacere socialã. Prin Ioana s-a reuºit atât transferul de competenþe de la cei vârstnici la cei
mai tineri, cât ºi ridicarea ºtachetei profesionale
a sectorului de prelucrare ºi, implicit, a bibliotecii la nivel naþional. Ca apoi, împreunã, într-o
„armonie” greu de închipuit sã facem ca dinamismul managerului sã fie mereu înnobilat cu
sublinierile epitetice ale exerciþiului de valenþe
derivat din blândeþea funciarã.
A fost multã vreme mult prea retrasã din
iureºul nostru instituþional. Dar de fiecare datã a
revenit însã, în aºa fel încât pãrea cuprinsã egal
cu tensiunea lucrurilor. Astfel încât am avut în
Ioana „omul bun la toate” în orice moment care
cerea ceva deosebit. Fie un cuvânt de întâmpinare, fie o valorificare de conjuncturã, fie o

oportunitate de exprimare publicã... Ioana putea
aºeza în creuzetul vorbelor alese stãri ºi situaþii
exemplare, putea pune în ecuaþii de înþelesuri
direcþii ºi sensuri ascunse, putea rotunji forme
altfel deranjante ca relief labirintic, putea amenaja cadre de armonie pentru idei opozabile
aparent.
M-a sprijinit enorm atunci când aveam
cea mai mare nevoie de cineva. Venise domnul
Mãlinaº cu darul elefantin al Familiei Române.
Trebuia sã devenim peste noapte din bibliotecari, jurnaliºti de presã patrioticã adevãratã.
Din servitori ai cãrþii ºi informaþiei, în slujbaºi
ai tribunei de atitudine ºi ai solidaritãþii manifeste între românii de pretutindeni. N-am
putut refuza oferta orãdeanã. Sã preiei spre
conducere o revistã atât de iubitã de cãtre „românii din jurul României”! O revistã desprinsã
din trupul ºi trunchiul vechii ºi distinsei
Familii a lui Iosif Vulcan nu e de refuzat. Dar
povara rãspunderii era uriaºã. Începusem eu
destinul profesional ca ziarist în anul de graþie
1972, dar de atunci multe s-au schimbat. Prin
lume ºi prin viaþã! Domnul Mãlinaº aºtepta
confirmarea. Mi-a venit în gând figura Ioanei.
Am zâmbit singur, pe dinlãuntru, ºi am spus, cu
mândrie de victorian: „Am oameni cu care sã
duc mai departe aceastã misiune Sfântã!”. ªi
Ioana mi-a fost cu adevãrat ºi ajutor ºi coleg în
acest nou început. Cu Ioana Dragotã ºi apoi cu
cealaltã Ioanã, Ioana Petreuº, am ridicat Familia Românã în fruntea publicaþiilor româneºti pentru românii de pretutindeni.
De aceea acum, când Ioana s-a dus ambasador în Lumea Îngerilor figura ei pentru
mine rãmâne extrem de luminoasã. ªi îi mulþumesc pentru blândeþea sa dãruitã prin cuvinte.
Cuvinte mereu bine alese ºi mereu bine rostite în
angrenajul lucrurilor esenþiale.
Iar pentru a se întâmpla ce s-a rostit la despãrþirea de pe Dealul Florilor îi binecuvântãm
memoria de câte ori se iveºte o ocazie potrivitã.
Aºa cum e ºi cazul rândurilor de faþã.
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In memoriam: Ioana Dragotã
bucuria nestãpânitã care m-a cuprins în timp ce
studiam una dintre aceste reviste. Ioana! Vino sã
vezi. Extraordinar! Astfel, privim amândoi imaginea unei bisericuþe, ºi o rog sã citeascã cu voce
tare, sã audã ºi ceilalþi cititori prezenþi în salã:
„Biserica cea veche parohialã din ªiºeºti cu
Hramul la Sfântã Mãrie-Mare” rãsunã, ca un
dangãt de clopot, vocea-i blândã în sala în care
se reinstalase liniºtea. Atunci am vãzut cum faþa
Ioanei s-a înseninat, împãrtãºindu-mi marea
mea uimire când am descoperit aceastã fotografie. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât
aceastã fotografie „orna” un articol ce nu avea
nimic comun cu localitatea ªiºeºti. Aºa a fost
redatã în patrimoniul muzeal al satului ªiºeºti
imaginea bisericuþei vechi, ortodoxe, despre
care pãrintele Vasile Lucaciu scria:
„Parochia ªiºeºtilor este una din cele mai
vechi din aceste provincii locuite de Români.
Însemnãri scrise nu avem, decât dela 1672”.1
Îþi mulþumesc Ioana pentru tot ceea ce ai
fãcut pentru comuna ªiºeºti ºi pentru ºiºeºteni.
Ca membrã a Asociaþiei „Renaºterea ºiºeºteanã” ai contribuit la realizarea celor 4 volume
ªiºeºti - Vatrã Strãbunã realizând corectura finalã a textelor publicate, ai adus date inedite în
„Pãrintele dr. Vasile Lucaciu (1852-1922) mãrturii documentare mai puþin cunoscute”2 iar
în amplul studiu „Informaþii despre circulaþia
cãrþii vechi româneºti în comuna ªiºeºti ºi satele
aparþinãtoare” ai deschis o nouã viziune privind
istoria zonei ªiºeºti în perioada în care sufletul
ºiºeºtenilor era românesc, dar trupul lor era în
afara þãrii. Intervenþiile pertinente în cadrul Simpozioanelor de istorie organizate la ªiºeºti, la
care întotdeauna ai luat parte, au avut darul de-a
face sã fii consideratã „de-a locului” numãrându-te printre „fiii satului” pe care l-ai iubit ca orice
ºiºeºtean. Vei rãmâne veºnic în amintirea noastrã!

Dr. Vasile Lucaciu: Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor, Adicã Mãnãstirea Maicei Românilor în ªIªEªCI,
Schiþe istorice ºi dare de seamã, Baia-Mare, 1892, p. 5.
2 ªiºeºti - vatrã strãbunã, Volumul III, Editura Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, Baia Mare, 2007, p. 211-214.
1
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oarta mi-a hãrãzit sã cunosc ºi sã
discut cu multe, extrem de multe
persoane. Unele dintre acestea mi-au
fost alãturi în momente deosebite, motiv pentru
care amintirea lor este mereu asociatã cu aceste
întâmplãri din viaþa mea. Doamna bibliotecarã
Dragotã mi-a împãrtãºit interesul faþã de istoria
satului meu natal, ªiºeºti, devenindu-mi, în
scurt timp, prietenã ºi colaboratoare în demersul
comun legat de editarea volumelor, ªiºeºti Vatrã Strãbunã, numãrându-se printre membrii
Asociaþiei „Renaºterea ºiºeºteanã”.
Ori de câte ori aud rostindu-se numele
Ioana Dragotã sau citesc rânduri ori însemnãri
fãcute de ea, gândurile mele stãruie asupra unor
clipe de mare bucurie trãite în Sala de Lecturã de
la Colecþii speciale a Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” din Baia Mare, unde distinsa doamnã îºi
desfãºura activitatea.
Era în perioada în care se documenta
pentru scrierea cãrþii Revista Catolicã a lui
Vasile Lucaciu. Spirit organizat, conºtientã ºi
responsabilã, adepta lucrului bine fãcut, s-a strãduit sã cerceteze toate materialele publicate în
aceastã revistã, motiv pentru care a solicitat Bibliotecii Judeþene Cluj, numerele ce lipseau din
colecþia unitãþii bãimãrene. Fire deschisã, împãrtãºea, celor care aveau rãbdare ºi interes sã o
asculte, multe din tainele ascunse ale cãrþilor de
la aceastã secþie, precum ºi din preocupãrile
sale, dar mai ales, lucrurile inedite descoperite
aici, zi de zi. Aºa am luat cunoºtinþã despre
numerele Revistei Catolice împrumutate de la
Cluj. Binevoitoare, mi-a pus la dispoziþie pentru
a „frunzãri” întreaga colecþie, cunoscând interesul meu faþã de activitatea ºi opera „Leului de
la ªiºeºti”, marele nostru tribun, pãrintele dr.
Vasile Lucaciu.
Liniºtea sãlii de lecturã a fost întreruptã de
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Lacrima nevãzutã
Tiberiu MORARU
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varã! Cu soare ºi nisip mângâiat de
briza plãcutã a mãrii, cu ritmul leneº
de clopot al valurilor Mãrii Negre
îmbrãþiºând plaja staþiunii Saturn…De câteva
zile, parcã uitat între valuri, un vapor imens de
„marfã“, staþioneazã suspect în apropierea de
þãrm… Surprind lângã geana unei fete faine,
miºcarea lentã de manevrã a vaporului, trezit
dupã câteva zile de adormire, cu sunete marine
de octave reverberând: huuuuuuu, huuuuuuu…
Cu semn de noroc, sau tristeþe, oare ce
înseamnã plecarea unui vapor, cãtre largul de
mare, mã întreb? Poate doar plecarea, ca destinaþie a unei iluzii? Sau poate speranþa, care
poartã mesajul nemãrginirii la întâlnirea cu
marea? O sun pe Ioana, prietenã doveditã de
faptele ei, sã-i transmit vraja acestei speranþe
frumoase a vieþii, sã o încurajez prin drumul
acestui vapor pe care îl vãd imens, dinaintea
ochilor mei. Rãspunde, miratã de tonul meu
încurajator, binefãcãtor ºi prevestitor. Clipa
unui vapor care pleacã spre zãri Ioana, purtând o
parte a speranþelor lumii, nu-i întotdeauna a lui;
astãzi, de lângã bãtrânul far genovez al Mangaliei, clepsidra timpului toarce o molcomealã
plãcutã mãcinând neobositã fineþea nisipului
auriu al mãrii, încredinþând acestui vapor speranþa ta de viaþã. Din nemiºcarea nisipului, timpul se face mãsurã a vieþii, prin curgerea bucuriilor ºi a tristeþilor ei… Eºti tristã Ioana, o
întreb? Sunt realistã, Tiberiu. Am primit ca daruri dragi prietenia voastrã, a orãdenilor:
Mãlinaº, Ilica, tu ºi Rozalia. Am simþit stând de
vorbã cu voi, profunzimi de sentimente, de
proiecte ºi omenie, de înþelegere a bucuriei, pe
care nu le bãnuiam posibile. Dacã revista a devenit viaþa mea actualã, mã identific cu ea, cu
articolele ºi autorii din þarã ori dinafarã; voi
sunteþi curajul meu de a trãi toate acestea... Repere de prietenie, pe care o ceri ºi o dai doar
celor dragi! Simt cã vã mulþumesc spunând vorbele astea… Tu ce crezi?
Te vãd prin amintirile verii, cu bucuria
fetelor revistei Familiei Române, venite la Oradea sã trãiþi proiectul lui Botoº, în curgerea lui
prin ani. Te vãd la dezvelirea plãcii comemo-

rative diplomat dr. Mihai Marina, pe strada
Aurel Lazãr numãrul 13, ascultând ºi consemnând alocuþiunile, depunând apoi flori alãturi de
Ilie Bolojan, primarul Oradiei, de cei ºaizeci de
elevi ºi cadre didactice, pecetluind semnul de
cinstire a legãturii de suflet, a punþii istorice
dintre Apºa de Jos ºi Oradea, o exprimare onorantã a românismului ºi poruncã de cercetare
tuturor maramureºenilor apºeni, cinstind „descãlecãtorul” apºan, drept dovadã ºi pildã exemplarã prin sacrificiu ºi ataºament a unui oficial
român, pentru toþi evreii salvaþi din lagãrele de
concentrare naziste, cât ºi pentru românii rãmaºi
în teritoriile definite arbitrar de Diktatul de la
Viena din 1940… Te vãd povestind la o bere în
ºtrandul din Bãile Felix, între cele douã zile cât
ne-ai însoþit, corectând ºi lucrând la articolele
viitorului numãr, refuzând bucuria apelor
termale, în vreme de cãldurã… Te vãd în Sala
„General Traian Moºoiu” a primãriei orãdene,
pledând ºi prezentând public numerele curente
ale revistei, doritorilor de culturã prezenþi…
Aºa te vãd Ioana, aºa te pãstrez, acolo, în
frumuseþea clipei pe care ne-ai lãsat-o! Sã fii
iertatã de tot ce ai putut greºi, prietenã Ioana
Dragotã, ºi tu sã mã ierþi pentru tot ce puteam…
Prin coama valurilor, într-o plecare neºtiutã de noi, vaporul împingea tot mai uºor
povara lui, cu sunete marine de octave reverberând: huuuuuuuuuuuuu…
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La întâlnirea cu eternitatea
m-a surprins printr-o ofertã neaºteptatã dar
binevenitã pentru mine. ªtia cã sunt preocupat –
eram chiar îngrijorat –, cãci trebuia sã dau la
tipar o carte de N. Steinhardt ºi nu elaborasem
încã studiul introductiv. S-a oferit, deci, sã-mi
culeagã textul ºi a fãcut-o concomitent cu ritmul
în care scriam. M-a frapat migala de care dãdea
dovadã, discutând anumite idei, cerând lãmuriri,
venind cu propuneri de modificare, corectând ºi
îmbunãtãþind textul. Era în a doua jumãtate a
lunii iunie. Pe la începutul lunii urmãtoare, când
am trimis cartea la editurã, Ioana nu mai era la
bibliotecã. Ne-am mai întâlnit o datã fugitiv pe
stradã, cu gândul nerostit din partea mea la alte
colaborãri, fãrã sã bãnuiesc prezenþa bolii care îi
va frânge intempestiv cursul vieþii.
Toamna, Ioana nu s-a mai întors la cea
de-a doua casã, la bibliotecã. Se pare cã destinul
îi hãrãzise o altã casã... Nu o mai puteai vedea
trecând discretã, parcã cerându-ºi scuze, prin
sãlile bibliotecii.
Intrigat de îndelungata-i absenþã, i-am
scris un e-mail în 22 septembrie la care mi-a
rãspuns cu delicateþea care o caracteriza. Spera,
cu o liniºte ºi o înþelepciune de curând dobândite, cã vor veni zile ºi mai bune pentru ea.
Astfel cã, dupã câteva amãnunte legate de boala
sa, îmi scria: „Ceea ce mi se pare foarte important, însã, este cã am învãþat – în sfârºit! – cã tot
ceea ce primim în viaþã trebuie acceptat cu dragoste ºi recunoºtinþã. Dumnezeu ºtie ce ne este
cu adevãrat de folos. (Mã rog sã mã pot menþine
în aceastã atitudine). În funcþie de cât îmi va fi
îngãduit, intenþionez sã-mi iau un concediu cât
mai lung. Mi-ar face plãcere sã vã întâlnesc, întotdeauna am avut ceva de învãþat de la dumneavoastrã. Poate cã va veni ºi ziua aceea cândva”.
Dar ziua aceea n-a mai venit. În mijlocul
iernii a cãzut pe neaºteptate vestea cã Ioana a
plecat la întâlnirea cu eternitatea… A plecat
prea devreme sã-ºi întâlneascã soþul, lãsându-ne
imaginea unei fiinþe de o mare probitate moralã
ºi intelectualã, dar ºi un gol în suflete pe care
doar timpul, indiferent ºi implacabil, îl va face
sã disparã. Pentru noi cei, care doar am cunoscut-o, nu ºi pentru neconsolaþii ei fii…
Putem spera, însã, cã acolo unde s-a mutat
Ioana este mai bine pentru ea decât aici, aºa cum
ne încredinþeazã versurile lui Esenin: „Nu-l jeliþi pe cel ce moare/ Pe cel dus pe vânt ºi ploi/
Acolo-ntre lãcrimioare/ E mai bine ca la noi!”
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criu despre Ioana Dragotã cu o dublã
mâhnire: în primul rând, pentru cã o
fac la timpul trecut ºi apoi pentru cã
nu ne-am gândit sã-i dedicãm în urmã cu 3-4 ani,
la o vârstã rotundã, un caiet omagial.
Sigur, în modestia ei exageratã, nu ar fi
fost de acord cu un asemenea gest, dar ar fi
rãmas o mãrturie a faptului cã i-am preþuit munca, experienþa, probitatea etc.
ªi poate cã, înainte de trecerea ei spre
celãlalt tãrâm, ar fi avut – o, deºertãciune a
deºertãciunilor! – infima satisfacþie a lucrului
bine fãcut, chiar dacã neterminat.
ªi mã gândesc cã de multe ori îi preþuim la
adevãrata lor valoare – sau aproape – pe semenii
noºtri abia atunci când ei nu mai sunt. Explicaþii,
desigur, ar fi multe.
Într-un colectiv prin excelenþã feminin,
Ioana se singulariza printr-o discreþie ºi amenitate cvasi-totale, care se transmiteau în mod
firesc celor din jur. Abia apoi conºtientizai cât
de multe ºtia, surprins totodatã ºi de maniera
metodicã, riguroasã în care prezenta lucrurile.
(Tardiv, am aflat cã formarea sa iniþialã era de
matematician.)
Avea o mare disponibilitate ºtiind sã vinã
în întâmpinarea celor care, din pasiune sau din
nevoi profesionale, îi frecventau sectorul, în care
o percepeau ca fiind la ea acasã! ªi aceasta pentru
cã intuiau la ea o adâncã devoþiune pentru meseria sa – atât de prozaicã pentru unii, atât de
specialã pentru alþii –, în care gãsea indenegabile satisfacþii. Îºi iubea, deci, neostentativ
profesiunea ºi locul de muncã ºi ca atare nu
regreta faptul cã pãrãsise matematica ºi sala de
clasã. În locul atâtor formule abstracte a preferat
cartea – veche sau nouã – în care simþea cum
pâlpâie viaþa.
Într-o lume grãbitã ºi indiferentã, Ioana
era o fiinþã lipsitã de suspiciune, având încredere – poate prea mare – în semeni.
Îºi fãcea mereu scrupule deontologice – sã
nu greºeascã, sã nu supere pe nimeni –, dând
impresia unei vulnerabilitãþi înnãscute, conºtientã de propriile limite, pe care le exagera în
mod nejustificat.
Ani la rând am studiat în sala colecþiilor
speciale pe care o lumina prin prezenþã, competenþã ºi vorba calmã, mãsuratã.
Am colaborat de câteva ori cu Ioana, întotdeauna în profitul meu. În vara anului trecut
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A trecut un an…
În memoriam, academician Florin Constantiniu
(8 aprilie 1933 – 13 aprilie 2012)

O prietenie care mã onoreazã
Constantin GOMBOª
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unt momente în viaþã pe care nu le
poþi uita. ªi nu vrei sã le uiþi. Aºa
cum este pentru mine, despãrþirea de
cei dragi. Nu mã pot împãca în nici un fel cu
gândul, cã „prietenul meu din Capitalã” a trecut
la cele veºnice, în Vinerea Mare a anului trecut
(13 aprilie 2012), când mai avea un an pânã la
împlinirea vârstei de opt decenii. Este vorba, în
cazul meu, de academicianul Florin Constantiniu, de care mã leagã o relaþie specialã din anul
2006. Am purtat o bogatã corespondenþã cu
acesta. Este posibil ca, în viaþã fiind, întrebat,
academicianul Florin Constantiniu sã nu fi acceptat, poate chiar ºi dupã moartea sa, sã-i fie
tipãrite scrisorile sau alte acte similare, pe care,
în principiu, le considera prea personale, ca sã
facã obiectul uzului comun. Este posibil, nu
l-am întrebat niciodatã ºi nici nu mi-a trecut prin
gând aºa ceva, cât el a trãit. Dar, toatã corespondenþa cu domnia sa, o pãstrez cu sfinþenie ºi
respect, ca pe o comoarã dragã sufletului meu ºi
pe care, uneori, când mã apucã dorul de el, le
recitesc cu multã plãcere. Dacã o fac acum, sunt
câteva motive în acest sens. Mai ales cã dupã
moartea sa, s-a aºternut prea multã tãcere, de
parcã nici n-ar fi existat în istoriografia româneascã un asemenea erudit. ªi-a dorit, ºi a reuºit
în mare mãsurã, sã ducã o viaþã cât mai ferit de
„gura lumii”, cu toate cã apariþiile sale pe posturile de televiziune ºi în presa de specialitate au
fost dese ºi mult aºteptate de iubitorii de istorie
ºi adevãr, dupã vâltoarea evenimentelor din Decembrie 1989. Ca om, dat fiind statutul sãu de
academician ºi istoric de primã mãrime (academicianul Rãzvan Theodorescu rostea, la 16
aprilie 2012 la Cimitirul Militar Ghencea III:
„Este pentru cultura românã o pierdere uriaºã.
Florin Constantiniu era cel mai important istoric
al acestui moment în România, un om de o
frumoasã ºi amplã culturã, cu un caracter intransigent, care-ºi spunea opiniile curajos. Rãmâne
un model al istoricului, rãmâne un model al
intelectualului român. Din pãcate, oameni precum Florin Constantiniu îi poþi numãra pe de-

gete.”), nu-ºi mai aparþinea, era – ca sã mã exprim metaforic – bun public. Acestea, dar ºi alte
aspecte, nu mã îndemnã „sã dau în vileag”
corespondenþa pe care am purtat-o cu distinsul
savant de-a lungul mai multor ani. M-a onorat
cu prietenia sa, iar eu, fãrã sã solicit asta, i-am
devenit – scrisorile domniei sale o dovedesc –
un fel de confident. Avea multe frãmântãri interioare, simþea nevoia sã le împãrtãºeascã, le

Acad. Florin Constantiniu împreunã cu autorul

împãrtãºea scriindu-mi, uneori epistole cutremurãtoare. Nu-i plãcea direcþia în care se îndrepta România prin cei de la putere, era întristat
de starea istoriografiei româneºti, de servilismul
arãtat de aºa-zisa elitã intelectualã de dreapta,
de rapacitatea oamenilor politici. Sublinia
într-un interviu „Situaþia catastrofalã în care se
aflã astãzi România are, ca sã spun aºa, doi
responsabili, în afara crizei mondiale: clasa politicã ºi masa poporului român. Clasa politicã
postdecembristã nu a avut – indiferent de partid
– nici un proiect naþional. A avut în schimb, un
unic gând: sã se cãpãtuiascã. S-a repezit asupra
României cu singurul gând al îmbogãþirii. Oamenii politici au acþionat ca niºte vandali,
distrugând ºi jefuind totul. Mongolii, ungurii,
turcii, nemþii, ruºii nu au fãcut românilor atâta
rãu, cât au fãcut politicienii postdecembriºti în
douã decenii. Când, peste ani ºi ani, se va scrie

grijorat când nu-mi rãspundea, uneori, perioade
mari, din varii motive, la scrisori. Pe neaºteptate
s-au adunat mai multe scrisori, un epistolar ce
mã onoreazã în cel mai înalt grad. Mi-am întrebat conºtiinþa: dacã le public, împietez memoria sa? Dacã nu le public, cât eu mai trãiesc,
ce rezolv prin aceasta? M-am consultat în
aceastã privinþã cu istoricul Aurel Pentelescu
prin intermediul cãruia (îi mulþumesc pentru
gestul nobil fãcut) l-am cunoscut pe domnul
academician Florin Constantiniu la Ploieºti, la
Sesiunea ºtiinþificã organizatã de Universitatea
de Petrol ºi Gaze, cu tema „1916 – Un an hotãrâtor pentru istoria românilor”, din 28-29 iulie
2006. M-a sfãtuit sã le public cu atenþia cuvenitã. Cred cã publicând corespondenþa mea cu
acad. Florin Constantiniu, la un an de la trecerea
sa în nefiinþã, nu sãvârºesc un act necugetat, ci
ofer posteritãþii o laturã mai puþin cunoscutã a
distinsului istoric ºi om de culturã, ca fiinþã
umanã în primul rând, cu temeri ºi spaime
specifice unei persoane în vârstã, singur aproape
ºi suferind cardiac de mai mulþi ani. Istoria mã
va judeca pentru gestul meu. (Într-o convorbire
telefonicã, întrebat de mine dacã pot sã folosesc
corespondenþa cu Domnia Sa în lucrãrile mele,
acesta mi-a spus: fãrã nicio problemã). Pentru cã
a fost doar un hazard al împrejurãrilor cã mie
mi-a scris, iar eu, cel puþin cât mai am de trãit
îmi spun cã am datoria sã ofer urmaºilor aceastã
corespondenþã, poate singura pe care a purtat-o
cu cineva în aceºti ultimi ani ai vieþii sale. Nu eu
sunt important în aceastã relaþie, ci omul ºi savantul Florin Constantiniu, pe care Bunul
Dumnezeu mi l-a scos în cale. Drept urmare, las
cititorului libertatea de a mã condamna sau nu
pentru gestul meu. Dat fiind timpul scurt de
redactare a cãrþii, autorul îºi cere scuze cã n-a
putut identifica toate activitãþile eruditului cãrturar, de-a lungul existenþei sale. Suntem convinºi cã o va face Secþia de Istorie ºi Arheologie
a Academiei Române, familia ºi cei care l-au
cunoscut mai bine. Meritã atâta atenþie !
P.S. Rândurile de faþã vor face parte din
volumul In Memoriam, academician Florin
Constantiniu (8 aprilie 1933 – 13 aprilie 2012).
Corespondenþã ºi însemnãri capitolul I, care va
vedea lumina tiparului, la Timiºoara, în aceastã
varã.
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istoria timpurilor de azi, «nu vor ajunge blestemele» pentru a-i condamna pe cei care au
fãcut ca România sã rateze o mare ºansã de
afirmare ºi bunãstare ºi sã fie adusã la sapã de
lemn.” (Jurnalul Naþional, anul XIX, nr. 5898,
18 aprilie 2012.)
Rãspunzându-i, încercam sã-l liniºtesc,
sã-i fiu alãturi, fãrã a declara o compasiune
aparte faþã de persoana sa. Iatã ce-i scriam, printre altele, la 27 august 2007: „Vã mulþumesc din
inimã pentru scrisoarea Dvs. Nu ºtiþi ce imensã
bucurie mi-aþi produs, reluând corespondenþa.
Mã rog la Bunul Dumnezeu sã vã dea sãnãtate,
Dvs. ºi fiului Laurenþiu, în orice lãcaº de cult din
þarã intru. Aºa cum se obiºnuieºte în neamul
nostru creºtin de la începuturi. Fac acest gest
pentru cã vã cunosc drept un luptãtor perseverent ºi tenace pentru cunoaºterea ºi salvarea
de intruºi a istoriei neamului. Sunt alãturi de
Dvs. ºi ca mine, mulþi alþii. Nu ºtiu de ce acest
neam care-ºi poartã cu demnitate crucea, este
atât de hulit ºi umilit de impostori în prezent, de
la cei veniþi din afarã, pânã la mai tinerii «analiºti politici» ºi, vezi Doamne, «istorici» fãrã
operã. Dar existã, undeva, o platã cereascã ºi
pentru ei. Toate la rândul lor!”…
Doar ºapte ani ne despãrþeau ca vârstã
biologicã, domnia sa fiind nãscut la 8 aprilie
1933, în Bucureºti, iar eu în anul 1940, la 31
martie 1940, în comuna Ciceu – Giurgeºti, din
fostul judeþ Someº, an de grea cumpãnã pentru
destinul Neamului Românesc, familia mea
luând calea refugiului. Eram, ca sã zic aºa, cam
din aceeaºi generaþie (tatãl acestuia, colonelul
intendent Constantiniu D. Constantin, îndeplinea funcþia de ºef al intendenþei Forþelor Aeriene Militare pe frontul din Est, iar tatãl meu,
sergentul refugiat din Ardealul de Nord,
Constantin Gomboº din Regimentul 6 Pionieri
Alba Iulia, a luptat la Stalingrad ºi pe Frontul
din Moldova pânã în august 1944, cãzând prizonier la ruºi, unde a suportat viaþa de lagãr pânã
la 1 mai 1949), care am ºtiut ce înseamnã rãzboiul, noua ocupaþie sovieticã, regimul impus în
ºcoalã ºi în viaþa de toate zilele (pâinea neagrã
pe cartelã, îmbrãcãmintea pe puncte, arderea
cãrþilor „compromise” ale generaþiilor de intelectuali din trecut º.a.). În mod cert, între noi
s-a legat o prietenie sincerã, putând sã-i înþeleg
mai bine zbuciumul sãu interior, rãspunzând cu
conºtiinciozitate scrisorilor primite. Eram în-
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ROMÂNI ÎN LUME
„N-am sã mã miºc din turnul de veghe
al Patriei mele”
Interviu cu scriitoarea ºi jurnalista Maria Diana Popescu,
redactor ºef adjunct al revistei Agero, Stuttgart
Col. (r) dr. Ion PETRESCU
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aria Diana Popescu – o publicistã tenace, cu convingeri deloc convertibile, care vede, din Stuttgart,
imperfecþiunile societãþii româneºti, pe care le
încondeiazã, cu talent, în filipice cu succes la conaþionalii ce îºi
doresc o Românie unitã ºi demnã.
Cum se vãd din Germania îndoielile românilor? Ce percepþie
– alta decît cele cunoscute acasã, rod al poziþiilor politice ºi
campaniilor de presã, cu þinte clare – existã la cineva care aparþine,
prin naºtere, spirit ºi speranþe, naþiunii române, dar trãieºte în centrul
Europei? Rãspunsuri multiple, într-un interviu ce dezvãluie o
personalitate puternicã. Cu dragoste de þarã.
Maria Diana Popescu este o conaþionalã care mi-a atras atenþia
prin comentariile acide, dar inteligent argumentate, publicate în format
electronic, cu impact în reþelele de socializare, pe Internet.
Întrebãrile mele au primit rãspunsuri marcate ºi de afirmaþii la
care nu subscriu, precum aceea vizînd ºansele reunificãrii celor douã
state româneºti.
Nu am cenzurat nici opiniile sale mai dure, pentru simplul motiv cã este bine sã cunoaºtem
ºi puncte de vedere care ies din tiparul gîndirii mediatizate, cu obstinaþie, pe diferite canale media, din raþiuni lesne de înþeles.
Am respectat ºi ortografia pe care Maria Diana Popescu o promoveazã prin editorialele ºi
cronicile sale. Ea fiind o româncã, care ºtie exact în cine crede, de ce ºi cu ce ochean percepe
viitorul naþiunii din care face parte. Ca o luptãtoare.
din turnul de fildeº, încerc sã-l investesc cu virtuþi
pe care însãºi definiþia lui le exclude: conversia
Ion Petrescu: Ce cautã o fiinþã europeanã, conºtiinþei în agent universal, putere moralã resde sorginte românã, la Stuttgart, în Germania, ponsabilã de circulaþia „nodurilor ºi semnelor” în
unde pare izolatã într-un turn de fildeº, din care lume ºi de întorsãtura ce o vor lua. E o nebunie sã-ºi
rãzbat – spre lumea limbii natale – poeme, dia- închipuie cineva cã adevãrul stã în alegere, iar
loguri mai puþin previzibile ºi irizãri mai degrabã funcþionarii europeni sînt niºte automate, care exspecifice unei existenþe tipice altei planete, aceea citã continentul cu lozinci din Pascal.
intangibilã, luminoasã, fascinantã, din sufletul
Din turn pot coborî nevãzutã în vîltoare, pot
fiecãrui pãmântean?
rãsfoi alminteri conºtiinþa întrebuinþatã de unele
Maria Diana Popescu: Tot scotocind dupã civilizaþii, ca felinar de luminat gunoiul, pot privi
date imediate ale conºtiinþei europene, m-am oprit mai bine bordelul de la etajele superioare ale Curþii
la Agero, Stuttgart, ca într-o librãrie uriaºã, ca sã ºi ºerpii unor specii strãine, care îºi pun puii verzi
pot gusta dinlãuntru ºi dinafarã gustul provocãrii. între frunze ºi nu mai privesc înapoi, cînd pomii
Oricît de impersonal, oricît de mecanic ar fi jocul româneºti scapã fructele pe pãmînt ºi niciunul nu se

Tot ce-i românesc nu piere!

apleacã sã le ridice. ªi-atunci? Nu e o greºealã sã
crezi cã diavolii din turn sînt ateiºti! Ei cred în
existenþa lui Dumnezeu, dar luptã împotriva Lui.
Sã mã fi rãtãcit unde nu trebuia? Dar oare Platon nu
era un sculptor rãtãcit în filosofie? Bine ar fi dacã
spaima nu i-ar reduce pe compatrioþi la anonimat,
arãtîndu-le neputinþa.
Iatã de ce nu mã amãgesc cu iluzia cã
Germania ar aparþine, neimplicat, neºtiutor, „altei
planete”. Ei au un Goethe, noi, cu nimic mai prejos,
avem un Luceafãr Eminescu, ºi tot ce-i românesc
nu piere! Moscopol spunea asta.
Chiar dacã duhul anarhic al puterilor occidentale simte plãcerea sã cojeascã, din temelii, fiinþa noastrã naþionalã, va veni vremea cînd îºi vor
netezi ruinele, iar bogãþiile statelor de sub scara
uniunii, nu se vor mai curge în vasele danaidelor.
Cum sã nu mã mînii? ªtefan Cel Mare a fãcut din
creºtinism forþa moralã a Moldovei, Bãlcescu a dat
cea mai sãnãtoasã concepþie politico-creºtinã, astfel ca noi, contemporanii, sã nu acceptãm ideea cã
domnul lumii e dracul ºi nu Dumnezeu.

Revanºa nemuririi
I.P.: Revista electronicã Agero este un meteorit publicistic, un website cu un public þintã clar,
sau un suport electronic pentru stãri de spirit destinate celor ce preþuiesc demnitatea necesarã comunitãþii românilor?
M.D.P.: Revista de culturã ºi atitudine a
românilor din afara graniþelor, una dintre cele mai
vechi publicaþii de gen, ale cãrei baze au fost puse
de cunoscutul eseist ºi poet Lucian Hetco, „Românul planetar”, cum i se mai spune, Agero este o
atmosferã culturalã de lung metraj, o lume de relaþii
spirituale asemãnãtoare cu lumea Neranþulei lui
Panait Istrati. Într-o vreme a atrocitãþilor ºi a indiferenþei, Agero comunicã prin vocea credinþei în
spaþiul românesc potenþator, în matricea sa
culturalã.
Mizînd pe dezgheþ ºi deschidere, spre zone
ale adevãrului, pãstrînd românismul cu valorile
sale în imediata apropiere, Agero este punte spiritualã între românii de pe meridiane. Importantã
sursã de documentare ºi de informare asupra realitãþilor. Aºa cum Florenþa perioadei Medici a rãmas în istorie, prin Academia oamenilor de erudiþie
ºi de talent, sper ca fenomenul Agero sã-ºi primeascã revanºa nemuririi. Vremea trece, cultura
neamului rãmîne, traiectoria revistei Agero nu poate fi asemuitã cu cea a meteoriþilor care se mistuie
în hãuri.

României i s-a dat brînci
în fresca vînãtorilor de resurse
I.P.: Aþi fi putut sã nu mai priviþi spre þarã,
sã nu mai scrieþi pentru conaþionali, sã ignoraþi o
situaþie postdecembristã cu evoluþiile cunoscute.
De o vreme vã citesc cursivele, editorialele,

filipicele. ªi mã întreb de unde, totuºi, atîta cunoaºtere, la nivel de detaliu, a unor împiedicãri
oficiale ºi spaime individuale, de acasã?
M.D.P.: Îndrãgostitã de þarã în sensul situãrii naþionale, în cel al întoarcerii la închiderea de
acasã, care trebuie deschisã, nu pot fi parte a unui
joc de raportãri pur teoretice. Existã Patrie, trebuie
sã existe acel patriotism care sã depãºeascã linia
manifestã a ideologiilor stînjenitoare ºi nefaste. Din
interior, patriotismul se aratã nu ca o structurã de
elemente interacþionînd dinamic, ci ca o fiinþã slãbitã, luptîndu-se cu sine pentru sufixul din coadã.
Teritoriul patriotismului, defriºat dupã lovitura de stat din 1989, a fost cultivat cu exerciþii de
teorie, pretext al predicãrii unei „morale” strãine
rãdãcinilor româneºti. Astãzi, cînd informaþia circulã cu viteza gîndului, e uºor de alcãtuit, fie ºi de
pe un versant, o imagine holograficã la nivel de
detaliu. O simplã privire aruncatã asupra istoriei
naþionale ºi vom vedea pe fondul Patriotismului un
imens tablou de fapte, de trepte ºi schimbãri, majoritatea avînd drept scop realizarea unor þeluri sau
idealuri spirituale înalte. Tenebrele colonialismului
modern ºi aºa-zisa unitate europeanã folosesc istoria noastrã drept un obiect, în jurul cãruia se þes
comploturi ºi fantezii distructive. României i s-a
dat brînci în fresca cuceritorilor ºi vînãtorilor de
resurse.
Pe celãlalt versant, în contextul integrator,
ignorarea clivajelor care þin de unitatea naþionalã,
în favoarea unor pacte maculate înfãptuite prin
complicitatea guvernelor postdecembriste, au impus o nouã versiune de patriotism: patriotismul ca
servitute. Iar o patrie în sclavie nu mai are un destin
propriu.
Cu atît mai mult cu cît niciun Manole de la
cîrmã nu mai e dispus sã-ºi îngroape în var ºi piatrã
femeia, Patriotismul stãruie cu nevinovãþie pe contrasensul bulevardului capitalist, aºa cum a scãpat
din flãcãrile loviturii de stat, din decembrie 1989,
cu rãni ºi arsuri ce par sã nu se mai vindece. Dacã aº
fi ministru al educaþiei, atunci aº crea de îndatã o
catedrã de patriotism ºi una de unitate naþionalã.

Puterea ºi opoziþia se toarnã
ºi se înghiontesc de 23 de ani
I. P.: Care sunt, din perspectiva dumneavoastrã publicisticã, simptomele nega tive la nivelul clasei politice din România? Ce o
diferenþiazã pe aceasta de politicienii germani?
M.D.P.: De pe „Goagãl”, de la televizor sau
de la „succesurile” din Parlamentul European, românul a învãþat pe de rost simptomele ºi bolile
activistului capitalist autohton: autism, sfertodoctism, corupþie, imoralitate, parvenitism, paranoia
individualã sau de grup. Politicianul nostru e plin
de gargarã, însurat, avar, posesiv, incult, vînzãtor
de gogoºi, ateu, plictisit de viaþa de cuplu sau divorþat, membru al unui clan mafiot, cu ogoare,
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tractoare, masterate, ferme, puºti, pistoale, doctorate, pãduri, ambarcaþiuni de lux, conturi, domenii de
vînãtoare. Unii nici nu ºtiu cine sînt. Fac traseul cu
sîrg, de la un partid la altul, din opoziþie la putere ºi
invers. Vrãbiile doar la mãlai trag. Culmea, nu fac
niciodatã gripã aviarã. Vînãtorii îºi pun singuri vrãbiile pe gard, ºi ce noroc!, tot ei le împuºcã.
Puterea ºi opoziþia se toarnã ºi se înghiontesc
de 23 de ani. Probabil ºi dupã ce vor muri exemplarele vor bîntui Parlamentul României ºi vor apãrea în fiecare zi la televizor. Pe cît de întunecaþi la
minte ºi vînzãtori de neam se aratã, pe atît mã simt
mai neputincioasã în simplitatea protestului meu!
Marea dramã a României este cã alegerile rotesc
bãieþii deºtepþi între ei. Purtãtorii de mandate au
fãcut din Þara mea ceea ce li s-a cerut: o colonie cu
oameni nefericiþi. Corupþia fãrã sfîrºit, distrugerea
economiei, siguranþei sociale, învãþãmîntului, sãnãtãþii, lipsa veniturilor sigure, discriminarea cetãþenilor fãrã venit, jaful constant asupra pensiilor
ºi salariilor, asupra istoriei, culturii ºi tradiþiei strãmoºeºti, manipularea prin intermediul mass-media,
sînt grave atentate la fiinþa neamului românesc.
Înclinaþi spre imagine, putere ºi „comunicare” – poate pentru a arãta cã au învãþat ceva din
istoria lor, politicienii germani par a fi plãmãdiþi la
ºcoala politicã a superficialitãþii. Însã nu trebuie sã
ignorãm faptul cã Germania a renãscut din propria-i cenuºã, din ruinele celei mai teribile conflagraþii a omenirii. Sigur, nu de la sine, ci prin
efortul poporului german conjugat cu sprijinul Unchiului Sam, pentru a face în ciudã Kremlinului.
Astãzi, cea mai mare economie a zonei euro ºi una
dintre þãrile cu cele mai stabile finanþe, aratã cu
degetul, dispune, trage de urechi. Fiind o puternicã
locomotivã europeanã, care îºi adaugã periodic cîte
un vagon cu marfã, apãrarea intereselor naþionale e
o temã majorã pe agenda lor politicã. ªi totuºi, din
iubirea Germaniei pentru Europa, criza prin care
trece uniunea monetarã s-a prelungit nepermis de
mult.

fost ºi sînt de asemene diferite, la fel ca ºi conjuncturile ce au generat separãrile. Dacã R.D.G. a
fost secþionatã de la Heimat cîteva decenii, ruptura
celor douã state româneºti dureazã de douã secole,
timp în care structura populaþiei a suferit metamorfoze deloc de neglijat.
Primul rapt teritorial rusesc, cel din 1812,
apoi Pactul Hitler - Stalin ºi urmarea diabolicã, ultimatumul sovietic din 26-28 iunie 1940, catastrofa
de la 23 august 1944, care a favorizat, fãrã echivoc,
ocuparea Þãrii, dar ºi apãsarea cizmei sovietice
vreme de decenii, au culminat cu inabilitatea marionetelor instalate la putere în România, atît dupã
rãzboi, cît ºi dupã 1989. Ce poate oferi, acum,
Bucureºtiul României Mici de dincolo de Prut ºi
românilor de acolo?
ªi apoi, clasa politicã româneascã, preocupatã de aderare, pardon de supunere la organizaþii
politice euro-atlantice a abandonat orice preocupare serioasã, în ceea ce priveºte interesul naþional
ºi reunificarea. Ipotetic, dacã mi s-ar încredinþa
conducerea unei instituþii al cãrui scop ar fi ºtergerea graniþei artificiale, aºternutã pe hartã, cu creionul de tîmplãrie, de cãtre Molotov, aº iniþia un
referendum în „cele douã Românii”, din stînga ºi
din dreapta Prutului, al cãrui rezultat sã fie, „nelucrat” pe calculatoare. Abia dupã aceea dorinþa ar
putea fi luatã în considerare ºi transformatã în realitate.
Sã nu ne amãgim, însã. În contextul noului
Diktat de la Bruxelles, al noilor pacte, nici SUA,
nici Rusia, nici Germania, nici Uniunea Europeanã
nu gireazã ideea.
Din pãcate, diplomaþia româneascã nu mai e
cea din vremea lui Titulescu, nici mãcar cea de pînã
în 1989. În conjunctura în care Înalta Poartã de la
Bruxelles a impus regionalizarea/federalizarea
Þãrii, iar corbii iredentiºti stau sã ciuguleascã din
trupul ei, e greu de presupus cã cele douã maluri ale
Prutului se vor reuni curînd, pentru a reîmplini
dorinþa Neamului Românesc.

Aº iniþia un referendum
în „cele douã Românii”

Un dialog al surzilor

I. P.: Germania a gãsit o cale a reconcilierii
istorice
cu Franþa. România a fãcut paºi comI. P.: Cum vã raportaþi la cel de-Al Doilea
parabili
– ca þarã membrã a NATO ºi a Uniunii
Stat Românesc, republica inventatã de sovietici,
Europene – în relaþia cu Ungaria. ªi totuºi, puseuri
între Prut ºi Nistru? Este o himerã compararea
de sorginte revanºardã, se mai manifestã, periodic,
procesului de unificare al R.F.G., cu R.D.G., cu la Budapesta. Care este opinia dumneavoastrã, în
acela, dezirabil, necesar ºi previzibil, al reu- aceastã privinþã?
nificãrii celor douã maluri ale Milcovului de
M.D.P.: Situaþia dintre cele douã state occiazi? Dacã aþi fi numitã în fruntea unui minister
dentale Germania-Franþa nu poate fi comparatã cu
al reunificãrii, precum existã o instituþie de cea dintre România ºi Ungaria. Dacã primele douã
acest gen, în Coreea de Sud, ce proiecte, pla- urmãresc ºi respectã anumite reguli stabilite de
nuri, intenþii aþi promova?
comun acord, dezinteresul conducerii României
M.D.P.: Istoria celor douã state româneºti ºi este net surclasat de obstinaþia iredentiºtilor maa celor douã state germane trebuie privitã dife- ghiari de refacere (?) a imperiului Sfântului ªtefan.
renþiat. Cum diferenþiate au fost ºi raporturile Prin guvernele sale antinaþionale ºi maºinaþiunile
dintre fiecare „pereche”. Perioadele de separare au U.D.M.R. (oficial, uniune culturalã, nu partid poli-

tic), România a cedat moºtenirea Gojdu în favoarea
Ungariei, a acordat privilegii, nu drepturi, etnicilor
maghiari din România. „Garda Maghiarã” – organizaþie extremistã, rasistã ºi xenofobã, interzisã
în Ungaria – ºi alte formaþiuni paramilitare îºi fac
de cap pe teritoriul românesc, nestingherite ºi sub
privirile îngãduitoare ale guvernelor româneºti.
Primul ministru al Ungariei ºi alþi reprezentanþi
oficiali ai þãrii vecine ºi „prietene” îºi permit presiuni impardonabile ºi inacceptabile în relaþiile interstatale, fãrã a fi contracaraþi de oficialitãþile româneºti. Autoritãþile de etnie maghiarã sfideazã
legile ºi Constituþia României. ªi iarãºi batem spre
diplomaþia noastrã, care pune pe tapet un dialog al
surzilor. Relaþiile noastre externe sînt regresive, dacã
nu cumva au stagnat.
Peste toate acestea, Uniunea Europeanã, noua
Uniune Sovieticã, cum a denumit-o istoricul Corvin
Lupu, priveºte impasibilã, adaptînd evenimentele
cunoscutului adagiu latin: „Divide et impera!”
Amintesc în context mesajul Þarului Putin:
„În Rusia trãieºte poporul rus, iar poporul rus nu
admite nici un afront al unei minoritãþi; acestea
trebuie sã respecte Rusia, pe ruºi ºi legile fãrã sã
cearã favoruri speciale sub pretextul cã sunt discriminaþi; cine face astfel este invitat sã pãrãseascã
imediat Rusia! Nu Rusia are nevoie de minoritãþi,
ci ele au nevoie ca Rusia sã-i primeascã, sã le ofere
adãpost, locuri de muncã ºi hranã; în Rusia traiesc
doar ruºi!” Moralizator, nu? Ca sã nu iau bucata de
pîine de la gura analiºtilor, las problema în seama
lor. Cert este cã în istorie am înregistrat momente
mult mai dramatice. Acesta este doar un impas.

Noi anexe secrete?
I. P.: Berlinul a gãsit o cale pragmaticã, de a
menþine un dialog cu Moscova. Nu acelaºi lucru se
poate spune despre raporturile României cu Federaþia Rusã. Ce ar fi de fãcut pentru depãºirea
realã a unei adversitãþi tacite, a unei neîncrederi
vizibile, cu consecinþe la nivelurile politic ºi economic?
M.D.P.: Probabil un dialog fondat de Vladimir Putin pe nostalgia dupã Germania de Est, ºtim
noi de ce! Are amintiri plãcute, din cei 5 ani petrecuþi la Dresda. Deºi afirmã cã nostalgia e secundarã ºi cã relaþia se construieºte pe baze noi,
rãmîn un Toma necredinciosul. Sã fim obiectivi,
revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin a fost primitã cu dezamãgire la Berlin.
Dupã o tãcere de plumb pe axa Moscova Berlin, cînd Putin nici n-a vrut sã audã de anumite
cereri ale cancelarului german (eliberarea lui
Mihail Hodorkovski, fostul magnat al petrolului ºi
rival al lui Putin, aflat de ani buni în închisoare sau
poziþia Rusiei faþã de criza din Siria), cînd însuºi el,
Þarul, o considera pe Merkel vasalã americanilor ºi
o acuza cã a cedat presiunilor Americii, blocînd
accesul companiilor ruse la anumite contracte.

„E posibil sã nu ne înþelegem cu privire la
anumite lucruri, dar vom încerca sã ajungem la un
compromis ºi cu siguranþã cã nu va exista, între noi,
atmosfera durã despre care se vorbeºte”, a spus
Putin. Aºadar, un compromis.
I.P.: Sã fie vorba cumva de o nedeclaratã
versiune modernã a Pactului Molotov - Ribbentrop?
M.D.P.: În 1939, trupele sovietice defilau
cot la cot cu trupele naziste, la Brest-Litovsk, apoi
cunoaºtem ce s-a întîmplat. Interesant de vãzut ar fi
posibilele noi anexe secrete ale acestuia.
Germania ºi Federaþia Rusã, douã mari puteri economice ºi militare ale momentului, au interesele lor, care, independent de voia noastrã, vor
aduce atingere României.
„Am impresia cã mã aflu în pragul anului
1940...”, afirma profesorul Dinu C. Giurescu, completînd fidel imaginea României de azi.
În ceea ce priveºte axa Bucureºti - Moscova,
bîntuitã de fantoma neîncrederii, resetarea relaþiilor ar putea fi fãcutã prin douã chei: tezaurul ºi
acea parte mare ºi frumoasã din Vatra Moldovei,
precum o numea Luceafãrul poeziei româneºti.
Cele douã chei menþin uºile închise ºi azi,
dar ºi o evidentã iritare la Moscova, mai ales dupã
ce Adunarea Parlamentarã a C.E. a recomandat
Rusiei sã respecte anumite angajamente.

Românismul e marginalizat
I. P.: Existã o percepþie deformatã, pe tãrâm
german, despre românii care vin acolo. Cum se
vede de la Sttugart retuºarea necesarã a relaþiei
bilaterale, dintre Germania ºi România, astfel
încât conduite individuale, deloc civilizate, sã nu
fie atribuite, prin exagerare, tuturor celor care au
paºaport românesc?
M.D.P.: N-avem ºanse prea mari cu diplomaþia noastrã. Cînd ni se cere ceva, dãm ºi pe
deasupra, fãrã sã pretindem nimic în schimb. Am
deschis porþile invaziei strãine în toate ungherele.
Asta era prevãzutã în planul loviturii de stat. Sã
luãm marfã sclipitoare din afarã, unde erau stocuri
uriaºe. Ne-au înghesuit la noi acasã, ne-au aruncat
peste bord de la hore pînã la gãini, recolte ºi filosofie. Cosmopolitismul era negat înainte, acum
românismul e marginalizat. Retuºarea nu va fi luatã
prea curînd în calcul, atîta timp cît sîntem trataþi ca
o þarã de sub scara Puterii europene.
Cancelarul german nu favorizeazã pe nimeni
mai mult decît i-o cer propriile interese, potrivit
cãrora imediat face stînga-împrejur ºi „Angela
merge mai departe”, cum era titlul unui film românesc, în regia lui Lucian Bratu.
„Dacã voi nu mã vreþi, eu vã vreau”, ca sã vã
îngenunchez în fiecare zi, iatã optica.
Cînd în Sahara vor fi piste de schi ºi eschimoºi, iar în Antarctica vor creºte portocali ºi mã-
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slini, atunci va începe lucrul la imaginea noastrã în
lume, extrem de ºifonatã, de cãtre specimenele care
au ruinat poporul român, aºezate confortabil în
jilþurile statului.
În loc sã cultive, peste graniþã, românismul ºi
valorile sale, patriotismul ºi unitatea naþionalã, s-au
grãbit cu epoca pseudovalorilor, unde cultura,
ºtiinþa, moralitatea, credinþa, dezvoltarea personalitãþii umane sînt vise urîte ale Puterilor capitaliste.
Dezmãþul face toþi banii.
Ar trebui sã mulþumim I.C.R. ºi vechii gãºti,
cu pantalonii în vine, cu prohabul descheiat sau cu
poalele ridicate, vulgari, dezgustãtori, plãmãdiþi în
laboratoarele pornografiei ºi traduºi în zece limbi,
pe banii noºtri, ca sã facã imagine „bunã þãrii”,
premiaþi orbeºte de Academia Românã. „La o revoluþie, eroii mor ºi gunoaiele ies la suprafaþã”,
spunea Nicolae Iorga.
Iatã, timp de 23 de ani, gunoaiele au stînjenit
imaginea României, în faþa ipocritului Occident,
care a fãcut un imn din „lozinca” discriminãrii.
Dar cînd a simþit hoardele cerºetorilor ºi hoþilor þigani la el acasã, Occidentul a uitat de democraþie. I-a urcat în avion ºi i-a trimis retur.
Pe actele lor fiind înscrisã cetãþenia românã,
automat s-a extins percepþia negativã asupra tuturor românilor. În mod deliberat, mass-media aceluiaºi Occident a trecut sub tãcere infracþiunile delicvenþilor autohtoni, exagerîndu-le premeditat pe
ale celor proveniþi din România, fie ei români sau
þigani.
Pe rînd, Italia, Franþa, Spania au rupt ºi mototolit propriile declaraþii populiste, luînd mãsuri
discriminatorii cu românii.
Austria, Germania ne privesc ca pe niºte
unitãþi de muncã ieftine, iar Marea Britanie ºi
Olanda dau cu „epopeea” spaþiului Schengen de
pãmînt, cînd vine vorba despre noi. Cum peste tot
în lume „legile sunt doar pentru cãþei, nu ºi pentru
dulãi!”
Aºadar, bine aþi venit, dragi români, în era
sclaviei moderne! Diplomaþia româneascã a fãcut
armistiþii proaste, cînd exista ºansa altora de trebuinþã naþionalã.
Ni s-a vîndut independenþa pe libertãþi dezmãþate ºi anarhice. Au curs sudorile de pe noi ca sã
avem o industrie doldora, iar „diplomaþii” noºtri,
de deºtepþi ce sînt, au dezmembrat-o piesã cu piesã.
Halal liberare!

Aºa încolþitã, din toate pãrþile,
mã simt utilã
I. P.: Ce nu v-am întrebat ºi aþi fi dorit sã se
mai ºtie despre proiectele dumneavoastrã de viitor?

M.D.P.: Deºi nu se vãd indicatoare sau
sensuri unice spre viitor, merg într-acolo nu cu
resemnare, ci ca un Om care are nevoie de izbînzi,
pentru a se simþi pe de-a-ntregul Om.
Proiectele mele se aseamãnã cu un cãlãreþ,
care-ºi îndeamnã calul spre locul unde douã lumi se
zbat între tiranie ºi disperare, fãrã sã uit cã istoria a
mers în viitor ºi datoritã unor anonimi ca mine.
Dupã circul din decembrie, mi-am gãsit
trupul încã viu, întins lîngã Dunãrea albastrã.
Pentru cã adîncul îmi refuzase înecul, m-a azvîrlit
la mal. Uite-aºa, am ajuns în lumea mare sã vînd aer
curat ºi pietre.
De atunci, ºi rãnitã ºi medaliatã, locuiesc în
uniformã, într-o scorburã de mãtase ºi tot încerc
sã-mi vînd piatra funerarã la reducere, înaintînd pe
cãrarea îngustã, dintre douã prãpãstii, de parcã aº
cãlca pe clape ascuþite de orgã.
Uneori merg ca o dansatoare, prin bîlciul
aglomerat de personaje sinistre, fiecare împins de
la spate de muzicanþi fioroºi.
Alteori adorm în tranºee, sînt ca un prizonier
de rãzboi, cãruia i se aduce cafeaua la pat. Un
prizonier are timp sã se agaþe de lumea aceasta, ca o
hainã mototolitã, care nu mai þine de cald sãracilor.
Lumea aceasta, ca un conclav în care ºerpuiesc miºei, lumea aceasta trosnind ca o casã de
melc prinsã sub fotoliul negru, de piele, al Casei
Albe.
La urma urmei, evadasem dintr-o dictare la
citire ºi nimerisem în alta, cu teama cã mi-a scãpat
ceva de preþ, din buzunarul de la piept.
Însã nu mã socotesc de prisos. Sînt omul care
trage cortina la teatrul de pãpuºi.
Mã simt recunoscãtoare cã exist, prezentul
îmi e suficient, cãci pare inepuizabil, iar politica
seducãtoare.
Cu atîtea haite de politicieni, politica produce propriii gropari, burtoºi – ca niºte greieri –, de
prisos – ca niºte larve de cãrãbuºi.
Îmi vine sã ies la colþul strãzii, ca sã arunc la
vale, cu mînie, ca pe o zoaie, haosul din þarã, pentru
cã îmi e silã, pur ºi simplu, cînd stau la rînd, pentru
existenþã, la uºile unor cheflii strãini.
Promit sã fac rost de mai multã rãbdare, ca
sã-mi pot duce mai departe protestul ºi supliciul
supravieþuitorului.
Îmi place rolul ºi n-am sã-mi schimb greutatea, de pe un picior pe altul, ba mai mult!
N-am sã mã miºc din turnul de veghe al
Patriei mele.
Aºa încolþitã, din toate pãrþile, mã simt utilã,
de parcã aº încerca, cu toate forþele mele mici, sã
salvez corabia noastrã de la înec.
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operaþiuni de capsule în 26 de þãri care au dus la recunoaºterea performanþelor ºi valorii companiei sale, a
deschis noi oportunitãþi de afaceri ºi a ajuns unul
dintre cei mai bogaþi oameni de afaceri români din
Canada. Câteva proiecte au fost semnate chiar în faþa
primului ministru al Canadei, Jean Chretien. Pe
acesta l-a însoþit în România în vizitã la Cernavodã.
Când avea 76 de ani, a vândut compania, producãtorului de capsule Qualicaps, deþinut de cel mai mare
fond de investiþii din lume,
Carlyle, în al cãrui consiliu de
administraþie se afla ºi George
Bush senior. Deºi s-a hotãrât sã
dedice mai mult timp familiei, a
revenit la preocupãrile sale din
tinereþe, îmbunãtãþiri în procesul
de prelucrare a trestiei de zahãr,
sprijinit de o echipã pe care el a
format-o.
Dupã 1989, a fost unul
dintre primii investitori în România, construind câteva fabrici
ºi astfel a creat locuri de muncã.
ªi astãzi, aceste maºini performante sunt produse doar în douã
þãri din lume: Canada ºi
România. „Dacã vor echipamente trebuie sã vinã la noi!”
Pânã la plecarea din þarã în 1975, a lucrat
aproape 20 de ani în construcþia hidrocentralelor
electrice de la Bicaz, de pe Valea Bistriþei, Argeº,
Porþile de Fier ºi Valea Argeºului, pe ºantierele de
construcþii ale hidrocentralelor din România, apoi a
emigrat în Israel ºi trecând prin Grecia, a ajuns în
Canada.
Cartea aceasta, pe care atunci o aveam în
mânã, conceputã pe un suport autobiografic, asemenea jurnalelor, urma sã îmi aducã noi ºi interesante aspecte de pe un tãrâm pe care nu pot cãlca
mulþi oameni. Dar mai mult, din aceastã carte doream sã desluºesc printre rânduri câte ceva din resortul interior al unei persoane alcãtuite dintr-o
plãmadã deosebitã, aceea a unui om nãscut pe meleagurile României, prin vene curgându-i sânge de
evreu, construit parcã dupã tipare concepute de americani, în piept o inimã în care încape dragostea de
semeni de pretutindeni, dar rãmânand un român ade-
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m avut bucuria sã fiu la lansarea volumului Din viaþa unui om oarecare
(Pagini de jurnal) apãrut la Editura
Maple Red, Publishing House din Toronto, în 2012,
semnat de autorul debutant la 81 de ani, Herman
Victorov. Era în ziua de 27 ianuarie 2013, la o
întâlnire a publicaþiei Observatorul din Toronto cu
cititorii sãi, când s-a înfãþiºat înaintea noastrã un om
a cãrei personalitate puternicã s-a impus din primul
moment prin statura sa monumentalã, prin pasul apãsat ºi
sigur, prin vocea bine timbratã,
clarã, prin gesturi, prin aerul pe
care-l degaja. Înalt, doar patru
centimetri îi lipsesc din doi
metri, cu miºcãri care surprindeau prin dinamism pentru
anii purtaþi cu destoinicie, cu
pãrul alb, vâlvorit, cu sprâncene negre, stufoase, cu aerul
omului stãpân ºi sigur pe el,
din care nu lipseau semnele de
caldã omenie, totul fãcea ca
prezenþa sa sã fie remarcabilã.
Prima datã am auzit
despre Domnia Sa cu mai
mulþi ani în urmã, de la niºte
prieteni de familie care ne îndemnau sã ne mutãm la Windsor, fiindcã „este acolo un român, Herman Victorov,
care angajeazã ºi sprijinã emigranþii români pricepuþi
ºi harnici ca sã lucreze în compania sa producãtoare
de capsule tari ºi moi din gelatinã, acele înveliºuri în
douã culori, în interiorul cãrora sunt prafurile-medicament din antibiotice”. Prietenii aceºtia ne vorbeau
atunci cu mare entuziasm despre inovaþiile acestui
inginer, inovaþii care au schimbat industria echipamentelor medicale, revoluþionând industria de
profil, proiectând ºi construind un nou model de
maºini producãtoare de capsule care au fãcut
dintr-un emigrant în Canada, în mai puþin de ºase ani
de la sosire, un multimilionar cunoscut prin investiþiile fãcute în toatã lumea, inclusiv în România.
Cum copiii mei aveau deja servicii bune, nu s-au
oprit mai mult la aceastã propunere. În urmãtorii ani,
informaþiile despre succesele avute s-au înmulþit.
Am aflat cã a vândut ºi instalat „la cheie” maºini ºi
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vãrat. „M-am considerat totdeauna român. Acum, la
80 de ani, ºtiu cã România este þara sufletului meu.
Sã ne ajute ºi binecuvânteze Dumnezeu pe fiecare
dintre noi ºi neamul nostru românesc”, noteazã autorul.
Cartea a fost ademenitoare de la primele pagini. Am citit întotdeauna cu deosebit interes paginile de jurnal, fiindcã aceastã specie literarã aparte
a genului memorialistic constituie o adevãratã sursã,
extrem de preþioasã, pentru cunoaºterea unei epoci, a
unui climat sau a unei personalitãþi deosebite, cu
efecte psihologice foarte puternice asupra cititorului.
Abia aºteptam ca lectura acestui jurnal sã-mi ofere
un soi de schimb de experienþã, un fel de colaborare,
sã-mi lumineze mai clar unele unghiuri mai umbrite
ale vieþii. „Jurnalul este cea mai strânsã formã de
colaborare cu viaþa”, spunea filozoful Gabriel
Liiceanu, iar cartea autorului Herman Victorov este
un strãlucit exemplu. Pentru cã nu am orgoliul unui
critic literar, eu tocmai la aceste aspecte mã voi referi
cu precãdere în însemnãrile mele. Consider cã nu se
cuvine sã adaug cuvinte acolo unde faptele vorbesc
atât de grãitor. Cele 400 de pagini ale cãrþii care prezintã concretizarea unui timp deja trãit, o vor face
mult mai bine decât oricine. Prefaþa semnatã de
doamna Mihaela Victoria Ignat ne oferã ºi ea o
oglindã demnã de apreciere la înãlþimea operei prezentate, iar mulþimea altor însemnãri sau emisiuni
televizate fãcute cu multã competenþã, pot fi gãsite
cu uºurinþã pe internet.
Cea mai recentã transmisiune de la TVR Internaþional a avut loc pe data de 27 martie 2013 în
cadrul emisiunii „Investiþii în România, Euroeconomia”, realizatã de domnii Sorin Burtea ºi Cristina
Leorenþ, emisiune în care au prezentat activitatea ºi
cartea domnului Herman Victorov. Amploarea unui
asemenea eveniment este subliniatã ºi de prezenþa
unor remarcabile personalitãþi care au vorbit despre
valoarea de excepþie a acestui român aflat pe pãmânt
canadian, cu faimã în întreaga lume: consulul
general al României la Toronto, doamna Antoanella
Marinescu, directorul publicaþiei Observatorul din
Toronto, domnul Dumitru Puiu Popescu, parohul
catedralei „Sfântul Gheorghe” din Windsor, pãrintele Gheorghe Sãndulescu, semnatara prefeþei cãrþii,
doamna Mihaela Victoria Ignat ºi încã alte personalitãþi.
Lectura cãrþii mi-a oferit secvenþe de viaþã,
ca-ntr-un film, legate prin comentariile autorului ºi
reuºind sã captiveze prin profunzimea ºi claritatea
ideilor. Ajutat ºi de o memorie prodigioasã, autorul
ne oferã o carte în care abundã observaþiile judicioase ºi pertinente, ne invitã la meditaþii ºi reflecþii
ºi în acelaºi timp, este un adevãrat cod moral.
Savoarea acestei cãrþi creºte ºi datoritã credibilitãþii autorului, impunând prin exprimarea liberã
a unei subiectivitãþi supravegheate îndeaproape de
rigoare, de francheþe nestânjenitã, de spontaneitate.
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Sunt surprinzãtoare deschiderile impuse de
temperamentul ºi viziunea autorului, care pot sã declanºeze întrebãrile: De ce? Unde? Când? Cum? E o
provocare adresatã fiecãruia dintre noi, având ca
principal obiectiv împlinirea vieþii prin muncã, respectând principiile morale. Aceste cuvinte ar putea
suna ca un slogan din timpul „heirupismului” comunist, dacã autorul nu ar fi susþinut ideea cã se
poate trãi frumos ºi cu succes aplicând aceste deziderate. Ne convinge, nu prin cuvinte, ci prin fapte,
prezentând o întreagã succesiune de tablouri de viaþã
trãitã muncind frenetic din zori ºi pânã în noapte,
îngãduindu-ºi puþine momente de rãgaz, lucrând
de-a lungul vieþii în diferite locuri, ba chiar în diferite
þãri cu diferite orânduiri sociale ºi în final, te lasã sã
tragi concluziile singur. Despre pasiunea pentru
muncã ne vorbeºte ºi prin copertele cãrþii considerate
un fel de rãspuns al vibraþiei textului. Coperta 1 – Închiderea Dunãrii la Porþile de Fier, coperta 4 – Barajul Vidraru, Hidrocentrala de pe Argeº.
Nu de puþine ori am reflectat la felul cum
autorul a dat nume ºi sens într-un alt chip în care a
evoluat într-o direcþie sau alta. M-a surprins mãreþia
necunoscutã a frumosului acolo unde nu mã aºteptam, munca pe ºantierele de construcþie, oglinditã în
ochii mei ca „munca de jos”, un fel de „abnegaþie”
pentru o muncã înrobitoare, drept rãspuns la lozinca
rãsunãtoare a PCR-ului. Autorul pune altã culoare
privitã din cu totul alt unghi, cel al nobleþei ºi al
devenirii ca om. Având spiritul dreptãþii, implicarea
socialã, uneori a mers pânã în pragul sacrificiului de
sine ºi nu de puþine ori s-a împotrivit regimului comunist, dar, din fericire, nu a suferit consecinþe: „Nu
mã suportau din cauza atitudinii mele, dar mã tolerau, aveau nevoie de mine”.
Sunt multe de învãþat de la acest un om: curajul ºi forþa de a lupta, de a þine piept încercãrilor
vieþii de tot felul, nedreptãþilor sociale, ale vieþii de
emigrant, ale escrocheriilor sau concurenþei acerbe
din lumea capitalismului. Trezeºte în cititor dorinþa
sã semene acestui chip, aºa cum se desprinde dintre
rânduri: îndrãzneþ, neobosit în muncã, neconformist,
priceput, cult, statornic în sentimente, inteligent,
demn ºi modest. I-am admirat cutezanþa, o trãsãturã
exersatã ca pilot în tinereþe, care mi-a fulgerat inima
la amintirea celui care acum putea sã stea lângã
mine, dacã aceastã trãsãturã, cutezanþa, i-ar fi purtat
mai mult noroc ºi nu l-ar fi trimis în ultimul lui zbor
ca pilot la vârsta de 29 de ani.
Deºi este prima carte pe care o semneazã,
pentru cã tot ce face, face bine, puternica vitalitate a
autorului a dat viaþã acestui conþinut dinamic, cu
multe valenþe în care a fãcut uºor de înþeles treptele
urcuºului spre împlinire. Este o carte a determinãrii,
un discurs cu putere de manifest, cu putere creativã, e
un refugiu în care te poþi imagina împlinit într-o lume
idealã. E o carte a unui învingãtor care împãrtãºeºte
cu o modestie cuceritoare ce-l apropie de „oricare

probleme sociale care au rãscolit viaþa oamenilor,
multe dintre ele din România.
Din vizitele fãcute în mai multe þãri, inclusiv
România, comenteazã pertinent despre diferenþele
de valori materiale sau morale. Îþi oferã astfel, reflecþie, cã multe aspecte sunt repetabile în forme infinite: lupte, întorsãturi de situaþii neaºteptate, fapte
care întorc pe dos orice logicã omeneascã, forme de
sclavagism incredibile... ªi nu de puþine ori, autorul
face comparaþie cu România. Sunt memorabile descrierile unor aspecte cutremurãtoare de viaþã. În
Vietnam, la câþiva ani dupã terminarea rãzboiului,
foºtii combatanþi trãiau într-un mod în care i-au creat
halucinaþii autorului. Aflându-se la un restaurant,
Herman a „fost surprins de faptul cã cei care stãteau
la marginea platformei care dãdea în stradã, aruncau
oasele de la fripturile pe care le mâncau peste balustradã. Mânat de curiozitate, m-am îndreptat spre
marginea terasei unde, îngrozit, am asistat la un
scenariu grotesc. Oameni care purtau rãmãºiþele
unor haine militare, invalizi de rãzboi aºteptau sub
geamurile restaurantului, aproape bãtându-se ca sã
prindã un os de pe care luau ultimele fãrâme de
carne”. În Bangladesh a fost puternic impresionat de
efortul epuizant al tinerilor care cãrau ricºe. „Încep la
18 ani sau chiar mai repede ºi la 24 de ani «sunt arºi»,
îi relateazã un localnic. În acelaºi timp, sunt ºi valori
care dureazã... oamenii de pretutindeni au un cod
moral nescris în care politeþea, respectul, dorinþa de a
sãri în ajutorul celui aflat în nevoie sunt norme care
nu pot fi încãlcate. ªi nici mãcar dictatura sau viciile
unui sistem politic nu le pot distruge”.
Pentru autor, amintirile sunt o iluminare continuã, oameni, fapte ºi întâmplãri, totul este privit cu
înþelepciune ºi înþelegere. Fãrã sã fie didactic, ni se
adreseazã, parcã vrând sã împartã cu noi bucuriile ºi
împlinirile lui ºi parcã ne ia de mânã sã intrãm în
horã cu el ºi sã fim pe acelaºi pas. Ne aminteºte cã în
spaþiul de libertate individualã pe care îl avem, desigur, limitat, putem sã luãm o decizie de viaþã care
sã ducã la împliniri, numai sã vrem.
Închizând cartea, am credinþa cã ceva s-a
schimbat, sau mãcar s-a miºcat în fiecare cititor.
Dupã ce ai terminat de citit, îþi vine sã iei lectura de la
capãt ºi sã urmãreºti mai atent drumul pe care te-a
adus, sã desluºeºti mai limpede cum se construieºte
calea care duce spre înalþimea succesului. Nu putem
sã ne desprindem uºor de impresia cã sinele nostru a
fost cuprins în aceastã posibilã lume a împlinirii
marilor vise.
E un privilegiu ºi o bucurie lectura acestei
cãrþi a zilelor noastre, profund gânditã, care respirã
autenticitate, redã încrederea în forþele proprii, ne
convinge, trãim alãturi de autor care împãrtãºeºte cu
noi experienþa dulce ori amarã a exilului dintr-o þarã
în care oamenii nu se mai pot regãsi, dar rãmâne
locul pe care-l numim „acasã” oriunde ne-am afla.
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om” aºa cum se considerã pe sine însuºi. Despre
invenþia sa de milioane ne vorbeºte cu simplitate, ca
despre ceva firesc: „A fost o chestie de oportunitate,
nu am fãcut nimic grozav, am optimizat doar, nu e
rocket science. Putea sã fie alt inginer acolo cãruia sã
îi vinã ideea ºi o fãcea el”. Dar ca sã ajungã pânã la
acest moment, drumul a fost anevoios, cu multe
dificultãþi ºi greutãþi care-l fãceau uneori sã se întrebe: „Cum dracu am ajuns eu aici?”
Un plus de farmec se datoreazã acurateþii exprimãrii în mirabila limbã româneascã, în care cuvintele curg cu o uºurinþã naturalã, parcã se aºtern
singure pe hârtie. Limbajul e cuceritor prin simplitate ºi limpezime, lipsit de stereotipii ºi cu vocabularul controlat de bunul gust. La plãcerea lecturii mai contribuie ºi modul rãspicat cu care autorul
spune ce gândeºte ºi uºurinþa cu care stabileºte conexiuni între idei, subiecte, personaje. Stãpânind o
logicã ºi o viziune coerente, având exerciþiul clasificãrilor, analizelor, ordonãrii ideilor, te face sã
crezi cã totul este uºor de înfãptuit, de parcã-þi vine sã
zici: „ia sã încerc ºi eu”.
În timpul lecturii te simþi confortabil, fiindcã
nu pui nimic la îndoialã din tot ce spune, îl crezi pe
cuvânt ºi nu te îndoieºti cã este un om cu mare
valoare moralã ºi spiritualã, cã e un om cu suflet cald
ºi deschis, un om pe care fiecare din noi am vrea sã-l
avem în viaþa noastrã.
E o plãcere sã desprinzi dintre rânduri arta cu
care ºtie sã creeze punþi spre sufletele oamenilor. ªi-a
ascultat salariaþii sau partenerii nu numai cu mintea, ci
ºi cu ochii ºi cu inima, a stat lângã ei punând umãrul
cu prietenie. Având darul iubirii de semeni, simþi
prezenþa plinã de cãldurã a unui om puternic pe umãrul cãruia poþi sã îþi aºezi capul.
Pe lângã privirea atentã ºi mãsuratã asupra
vieþii, autorul are timp sã-ºi arunce privirea ºi asupra
florilor, a câmpului cu întinderi de porumb cu ºtiuleþii plini de promisiuni, ºi-aruncã privirea destul de
adânc asupra cãrþilor, mângâie cu privirea frumuseþile ieºite în cale sau pe cele cãutate, mãnâncã fãrã
sã numere caloriile, nu se dã în lãturi nici de la un
pãhãruþ de coniac sau de la ceºcuþa cu cafea, face
daruri din prea plinul inimii, sare în ajutorul celor
aflaþi în nevoie, nu-ºi uitã obligaþiile sociale, nici pe
cele culturale, nici prietenii în compania cãrora se
simte bine, iar pe cei mai apropiaþi îi poartã în buzunarul inimii.
Pentru Canada are admiraþie, dragoste ºi recunoºtinþã: „Iubesc ºi Canada, þara libertãþii mele,
þara care mi-a dat oportunitatea sã realizez fãrã restricþii ceea ce mi-am dorit bun sã fac.” Dar oriunde
s-ar afla, gândul ºi sufletul poartã aureola României.
Complexitatea vieþii trãite a îndemnat autorul
la însemnãrile unor fragmente de analizã spectralã a
câtorva dimensiuni importante ale existenþei omenirii. S-a oprit, nu de puþine ori, asupra unor complexe
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ãscutã în 6 august 1981 la Bucureºti, Linda Maria Baros a pãrãsit
România copil fiind ºi s-a stabilit
cu pãrinþii în Franþa. Formatã intelectual în
Paris, obþine un Doctorat în literaturã comparatã
la Universitatea Sorbona din capitala Franþei.
Este cunoscutã, atât în România cât ºi în þara de

adopþie, nu doar graþie talentului sãu, ci ºi datoritã unei susþinute activitãþi pe tãrâm cultural.
Mã refer la numeroasele traduceri precum ºi la
promovarea literaturii române în calitate de director al revistei literare VERSUs/m (Bucureºti,
2005), precum ºi în cea de coorganizatoare a
festivalului Primãvara poeþilor/ Le Printemps
des PoPtes în România, iniþiat în 2005. Cu o
notorietate de anvergurã dobânditã la doar 26 de
ani, în strãinãtate, deºi debutul sãu s-a produs la
una din revistele literare bucureºtene, Linda
Maria Baros aduce în lirica româneascã puterea
introspecþiei, într-o liricã reflexivã, menitã parcã a împrospãta suflul poetic autohton, postdecembrist cu volumele de poezii: Amurgu-i
departe, smulge-i rubanul!, Autoruta A4 ºi alte
poeme, Casa din lame de ras, Dicþionar de semne ºi trepte, Poemul cu cap de mistreþ.
1

Înclinatã spre introspecþia capabilã a-i
desluºi nu doar propriile adâncimi sufleteºti, ci
ºi pe ale semenilor sãi, poeta se dezvãluie pe
sine, dar smulge mãºtile ºi de pe feþele celor din
jurul ei, convinsã fiind cã doar sinceritatea ne
poate salva din jocul uneori macabru al vieþii.
Pornind de la acest deziderat, Linda Maria Baros scrie o poezie în care spiritul civic este
necruþãtor, iar descrierea experienþelor personale ancorate în realitatea României comuniste
ºi a lumii apusene surprinde prin sentimentul
acut de însingurare. În situaþia provocatã de
destin, refugiul pare singura ºansã de supravieþuire, aºa cum bine demonstreazã cartea cea
mai reprezentativã Casa din lame de ras. Remarcabilã prin rigoarea structuralã, în componenþa ei se poate lesne observa grija ca fiecare
din cele 7 cicluri sã þeasã povestea unui destin
care, sub aparenta banalitate, ascunde tragismul
unei existenþe ce, marcând douã lumi, cea comunistã ºi cea liberã, are totuºi capacitatea de a
învinge, cu luciditate, viaþa. Clãditã din smerenia atât de necesarã în a rãzbate în lume (bine
redatã în Fata Morgana, prin registrul simbolic
ce face trimitere la textele biblice), casa este
asemeni unei veste antiglonþ ce marcheazã limita dintre individ ºi lume, limitã aproape invizibilã care, asemeni muchiei lamei de ras, trage semnalul de alarmã atunci când se simte
escaladatã, fiind capabilã sã protejeze acel teritoriu intim al fiecãruia dintre noi, chiar dacã
acel teritoriu natal se aflã într-o Românie oripilatã de comunismul pe care Linda Maria Baros
îl demascã, chiar la început:
„Eu m-am nãscut în sufertaºul deceniului
nouã, pe vremea când toatã casa era un zid”1,
urmând ca dupã aceastã intrare în scenã, sã foloseascã un întreg arsenal de elemente care definesc acest spaþiu geografic mai ales prin paradigmele sale morale care îl fixeazã în limitele
unei neputinþe ce þine de o lege româneascã
nescrisã, dar ancestralã. Purtând povara acestei

Linda Maria Baros. Casa din lame de ras. Bucureºti : Cartea româneascã, pag. 9.

1
2

Op. cit. pag. 5.
Op. cit. pag. 25.

necã niciodatã în ispita confesiunii autobiografice) prezente pe tot parcursul acestei construcþii
poetice circulare contureazã portretul copleºitor
de vulnerabil, al unui prototip uman: acela al
emigrantului care, de fapt, nu se simte în elementul sãu nicãieri, stare de fapt care genereazã,
la Linda Maria Baros, ca de altfel la toþi scriitorii
ce fac parte din diasporã, acea fricã pornitã din
nesiguranþa propriei case pe care o cautã mereu.
Binomul CÃLÃTORIE-INIÞIERE, este legat de
mare, întrucât apa este un element primordial,
simbol al vieþii, al regenerãrii ºi al puritãþii,
ascunzând, în adâncimile ei, misterul ºi liniºtea
pe care doar propria casã o poate oferi, absorbindu-te în ea, indiferent unde este plasatã.
Absorbþia fiinþei în casã dã viaþã locuinþei în
care totul se petrece într-un mod static, lipsa
mobilitãþii adâncind sensul lucrurilor într-un univers în care singurul personaj e însãºi autoarea
care se raporteazã la lumea, care este doar sugeratã graþie prezenþei ferestrei care, în poezia
Q.H.S. (Zonã de maximã securitate), primeºte
toate valenþele simbolisticii ce þin de receptivitate ºi deschidere. Zidirea casei, în benefica
singurãtate îi pare poetei asemeni unei ploi ce
aduce belºug, iar aspectul final al construcþiei îi
pare cititorului un mozaic baroc (vizibil ºi în
structura compoziþionalã a volumului). Construcþia mozaicalã fiind modelatã de eul interior
al poetei, accentueazã caracterul confesiv care
dã lecturii acea apropiere spiritualã obligatorie
între scriitor ºi cititor, apropiere care genereazã
confesiuni ca cea din Pieptul ºi vena jugularã în
care Linda Maria Baros se confeseazã cititorilor
sãi:
„— Dacã-mi tai gâtul, mi-ai spus într-o
noapte,
vor curge numai cuvinte.
Fiindcã poetului îi cresc colþi uneori,
– lungi, ca de fiarã.
Cu ei îºi despicã în zori
– pieptul. ªi vena jugularã.”2
Cu sufletul în palmã, poeta francezã de
origine românã se adreseazã publicului prin
„vorba care deschide capcane de lupi”, încercând sã facã faþã condiþiei tragice de emigrant.
Volumul, emblematic pentru îmtreaga sa creaþie, defineºte tragismul ºi un miniportret al scriitoarei care are semn distinctiv pãrul vopsit în
verde ºi care poartã o ghiarã de argint la mâna
dreaptã. Cei ce vor sã o cunoascã mai bine ºi sã
intre în contact cu ea o pot face prin intermediul
site-ului personal: www.lindamariabaros.fr.
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neputinþe naþionale, autoarea cunoaºte, de timpuriu EVADAREA, acea „binefacere” venitã
dintr-un noroc al destinului, care însã nu o ajutã
sã scape de puterea propriilor amintiri sau a
celor evocate de propriul anturaj, amintiri în
care România apare ca o þarã în care oamenii
sunt prinºi în viiturile Levantului de un farmec
irezistibil reflectat ºi în propria casã pe care
autoarea o celebreazã cu ajutorul trupului, salvând-o prin propria fiinþã. Efectele stilistice ale
discursului liric surprind, pe tot parcursul volumului, ele conturând în final imaginea unei
case-fiinþe pânditã de tenebrele angoasei existenþiale bine redate ºi pe plan sintactic, morfologic ºi mai ales în topica frazelor ºi a propoziþiilor. Poezia Peste grãdini se rupe toamna
este poate cea mai relevantã în ceea ce priveºte
modul de exprimare al autoarei care, asemeni
unui cãlãtor abulic, umblã prin lume strãduindu-se sã surprindã realitatea pe care apoi o developeazã „în camera obscurã a inimii”, în acea
liniºte ºi singurãtate pe care doar un artist adevãrat are curajul sã le accepte pentru a crea.
Asumarea curajului creativ devine, în cazul Lindei Maria Baros, similar oarecum cu cel al acceptãrii propriei existenþe pentru cã viaþa însãºi
e, în fond, o creaþie al cãrei schelet ne este dat de
puterea divinã, urmând ca noi sã desãvârºim
construcþia prin propriile forþe. Conºtientizarea
rolului creativ al omului dotat cu acel har care
face posibilã redarea experienþei existenþiale
într-o creaþie artisticã, o determinã pe Linda
Maria Baros sã facã apel la eul liric care, pornind din interior, ajunge în exterior dirijând reconstrucþia unei lumi, graþie cãreia artistul învaþã sã retrãiascã prin propria creaþie, acest joc
atenuând zbuciumul interior, care înfruntã astfel
timpul ºi vremurile transformându-l la finalul
fiecãrui poem într-o esenþã de învãþãminte extrasã din fascinantul periplu lumesc. Pendularea
continuã între angoasele vieþii ºi liniºtea propriei intimitãþi oferã cititorului imagini care se
recompun în mintea sa, într-un mozaic care are
în centru casa ce poartã amprenta individualitãþii. În cazul Lindei Maria Baros marcante
sunt frica ºi singurãtatea, exprimate aproape ca
un strigãt disperat chiar din Prolog, unde propria casã care: „…se-nalþã din cerurile fiinþei
pare-un palat din lame de ras/ care stã-n echilibru”1 pânditã fiind de ºapte lupi tineri (simboluri ale ordinii), pândã care sugereazã grotescul realitãþii unei þãri aflate sub dictaturã.
Discretele referinþe autobiografice (care nu alu-
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Cãutând date despre aceastã prolificã autoare
francezã de origine românã am gãsit un interesant interviu din noiembrie 2012, publicat iniþial pe site-ul agentiadecarte.ro, la 18 noiembrie
2012. Acolo, în acel interviu a vorbit despre
„greutatea” Premiului „Guillaume Apollinaire”
primit pentru La Maison en lames de rasoir,
despre a doua participare, în octombrie 2010, la
Bienala internaþionalã de poezie de la LiPge,
despre Doctoratul obþinut cu Summa cum laude
la Universitatea Paris-Sorbonne, cu teza Mitul
metamorfozei erotice. Din acel interviu putem
afla cum se împacã rigoarea studiilor doctorale
cu spiritul poetului: „În fapt, cercetãtorii nu sunt

La Editura Tracus Arte a apãrut volumul în limba francezã Anthologie de la
poesie roumaine contemporaine 1990-2013,
selecþii ºi traducere de Linda Maria Baros.
Cei 13 autori incluºi în antologie sunt: Ioan
Es. Pop, Lucian Vasilescu, Paul Vinicius,
Mihail Gãlãþanu, Dan Mircea Cipariu,
Mihail Vakulovski, Dan Sociu, Teodor
Dunã, Alexandru Vakulovski, Andra Rotaru, Miruna Vlada, Moni Stãnilã, Cosmin
Perþa. Volumul a fost lansat cu ocazia Salonului de Carte de la Paris, a.c.

1

neapãrat scorþoºi, iar poeþii nu sunt neapãrat
boemi. Aºadar, cercetarea ºtiinþificã se împacã
perfect cu creaþia. Este vorba, pânã la urmã,
despre douã faþete ale aceluiaºi univers. Aº
spune chiar cã spiritul analitic ºi rigoarea sa
intrinsecã sunt necesare oricãrei creaþii care îºi
propune sã se îndepãrteze de siajele literare preexistente ºi sã propunã o nouã formulã poeticã.”
Cunoscutã deopotrivã ca scriitoare, dar ºi ca
traducãtoare, iatã cum priveºte aceastã activitate
extrem de importantã pentru un om de litere:
„Cred, totodatã, cã traducerea, ca ºi orice alt
domeniu, prezintã doi versanþi. Pe de o parte,
este vorba despre o pasiune. Pe de altã parte,
este vorba despre o luare de poziþie determinatã
de decelarea lacunelor literare multiple care caracterizeazã sfera traducerilor din limba românã. În fapt, traducerea este un nexus care leagã
cuvinte, oameni, lumi ºi care-i permite în acest
fel poeziei, ºi noi ne referim aici la poezia românã, sã se racordeze la sfera literarã internaþionalã… în România, traducãtorii nu sunt
premiaþi sub pretextul cã evaluarea traducerilor
în principalele limbi de circulaþie ar fi dificil de
realizat... Însã, acolo unde grija pentru promovarea literaturii este realã, au fost înfiinþate de
multã vreme premii importante care recompenseazã traducerile; în Germania, de exemplu, premiile de acest fel sunt însoþite ºi de o sumã de
25.000 de euro, în Olanda de 40.000 de euro…
ªi, în general, în Occident, instituþiile oficiale
sau cele private oferã burse consistente, pe perioade lungi. Ceea ce este întru totul firesc, de
vreme ce – dupã mulþi ani, am aflat ºi eu acest
adevãr brutal – benevolatul nu plãteºte facturile...”. Abordând tema traducerilor, dialogul a
ajuns ºi la participarea României ca þarã invitatã
de onoare la Salonul de carte de la Paris din
primãvara acestui an, eveniment în care Linda
Maria Baros s-a implicat, fiind ºi de aceastã datã
una dintre vocile cele mai puternice ale diasporei române care contribuie enorm la promovarea culturii române în afara graniþelor þãrii.
Tot în aceastã primãvarã, la 22 mai, Linda
Maria Baros a fost aleasã, la numai 31 de ani,
membru titular al Academiei Mallarmé1 din
Franþa, fiind cel mai tânãr membru al acestei
instituþii.

Academia Mallarmé este o academie literarã fondatã în 1937 la Paris. Poartã numele poetului Stephan Mallarmé.
Acordã anual prestigioasele premii Mallarmé pentru poezie.
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„Te iubesc, Doamne, ajutã neiubirii mele!”
II1
Nina NEGRU

1

nitul bate-n fruntea mea/ cuiul de foc acum ºi
pururea”. (Regele cu o harfã în mâini). N. Steinhardt nota în Jurnalul fericirii despre acest film
al lui BuZuel, pentru a se lãmuri în legãturã cu
„pericolul de a cãuta sfinþenia de unul singur”.
Devenise ºi Viridiana un fel de cãlugãriþã-mirean, ruptã de comunitatea monahalã pentru a se
îngriji de sãraci. E posibil ca poetul sã se recunoascã în aceastã cãlugãriþã întoarsã în lumea
rea sau sã-ºi recunoascã slãbiciunea pentru un
anume tip de femeie, care, deºi nu reuºeºte sã
ajungã pânã la capãt pe cãrarea cea strâmtã, cel
puþin contabil nu este: „Sãrutãri de gheaþã ºi
plumb./ Îmbrãþiºãri de sârmã ghimpatã./ Buze
cu zimþi./ Pleoape cu zimþi./ Degete cu zimþi./
Crucifix al mântuirii tale dorite” (Viridiana).
Foarte interesant s-ar deschide aici cercul „viridian” al egoismului mântuirii: prin iubire, prin
„extazul lepãdãrii de sine”. Dar „partida de cãrþi
nu se va sfârºi niciodatã”, ne previne poetul ºi
cei care au vizionat filmul înþeleg. Toatã sârma
ºi toþi zimþii din poemele lui Cristian Bãdiliþã
sunt rãmãºiþe din scutul ºi zalele cu care acest
„Alioºa dostoevskian” (cum se vede singur în
alte cãrþi de poeme) s-a întors în lume. Nu era de
neglijat o moºtenire ca cea rãmasã lui de la
bunica, omul care i-a dat „o lecþie mutã, întrupatã, despre frumuseþea Fiinþei”. Lucid, îi reproºeazã Jeannei d’Arc (indirect sieºi) trãdarea
de care a fost capabilã: „Dumnezeu i-a rupt
piciorul arãtându-i enervat obrazul: Fatã dragã,
eu te aºtept în cer ºi tu mã cauþi în patru labe prin
mocirle?!” (Dumnezeu de la Mancha doarme cu
tâmpla crãpatã pe umãrul meu).
Îngerii
Îngerii sunt inseparabili de poezia lui Cristian Bãdiliþã, cei mai fini curgând „prin venele
poemelor” lui. Din opera lui Evagrie Ponticul
aflãm cã „îngerilor li s-a dat contemplaþie naturalã primordialã, la care pot ajunge ºi fiinþele
umane desãvârºite”. La Cristian Bãdiliþã îngerii

Partea a II-a a prezentãrii cãrþii lui C-tin Bãdiliþã Peisaj cu maimuþã ºi înger. Zimþi. Scrisori apocrife ale lui
Archibald de la Cruz (Limes, 2011). Partea întâi a fost publicatã în numãrul din aprilie al revistei noastre.
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Sârma. Zimþii
Sã revenim la interesantul laitmotiv al sârmei. Rãsfoindu-mi jurnale vechi de lecturã, dau
peste notiþe din revista clujeanã Steaua. Nicolae
Steinhardt scria despre „neirosita tinereþe a monahului mirean” Mircea Eliade ca unul care se
includea ºi pe sine în aceastã categorie neînþeleasã de oameni. Nu este un secret cã ºi
Cristian Bãdiliþã a meditat mult asupra acestui
tip de program de viaþã creºtin (Nodul gordian,
2002). El ascultã din tinereþe prelegeri despre
organicitatea monahismului mirean ºi viseazã sã
scrie un roman spiritual despre marele mistic
Evagrie Ponticul. În plus, printre personalitãþile
ce-l marcheazã spiritual o are pe bunica, refugiatã din Bucovina sovieticã, despre care a
scris în câteva rânduri cum numai Sf. Simeon
Noul Teolog scria despre iubitul sãu duhovnic.
Sã ne mai mire dupã aceea cã se considerã „nãscut prea târziu înaintea erei voastre./ Dispãrut
prea devreme într-un poem fãrã identitate” (Archibald) sau cã anunþã: „Eu am greºit, nãscându-mã, doar veacul”? Într-adevãr, înþelegerea
scrierilor sale nu este cu putinþã în climatul de
confuzie axiologicã actualã ºi în ceea ce Bãdiliþã
numeºte „lipsa unui orizont cultural normal,
înãuntrul cãruia teologia ºi literatura s-ar stimula reciproc”. În perioada interbelicã Cioran,
de exemplu, nu pãrea excentric pentru cã citea
Vieþile Sfinþilor ºi scria ca un îndrãgostit despre
Sfânta Tereza de Avila. ªi la Cristian Bãdiliþã
tipul de femeie preferatã, irezistibilã este în
acest volum o cãlugãriþã, Viridiana, „numele
nesfârºirii” din filmul suprarealistului BuZuel.
„Ai fost singura femeie pe care am iubit-o./
Singura femeie pe care n-am înºelat-o./ Singura
femeie necesarã” (Viridiana). Universul lui poetic e plin de instrumentele cu care se autoflagela Viridiana: cununa de spini, zimþii, cuiele, crucea, sârma. Din primele sale cãrþi de
poeme „miroase-a irosire de femei/ când Rãstig-
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sunt de regulã fiinþe ordinare, aºa cum în unele
biserici de la þarã Maica Domnului ºi sfinþii
pictaþi seamãnã la chip ºi veºminte cu consãtenii
pictorului. O hoardã de îngeri, „gunoi ceresc,
puroi de heruvimi” (decât) populeazã universul
lui poetic, în aºa mãsurã încît poetul poate afirma cã „retina-i este spãlatã numai cu zeamã
de îngeri”(Dumnezeu de la Mancha doarme cu
tâmpla crãpatã pe umãrul meu). În ultima carte
de poeme sunt îngeri beþi, cu dinþii rupþi, cu
tâmplele albite, îngeri în salopete ce coboarã
cântând Internaþionala, dupã cum în alte cãrþi nu
se putea fãrã îngeri în armurã, îngeri clãpãugi
sau cotcodãcitori sau din cei care „cascã de-i
trosnesc fãlcile groase” când îi citeºti ceva din
Sfintele Scripturi. Cei mai insuportabili, culpabili de pãcatul neiubirii, sunt însã îngerii mândri, neduºi în ispitã, din poemul Jucaþi-vã mai
des cu focul: „Dar mai ales nu-i cruþaþi pe
îngeri,/ care trec nepãsãtori prin dreptul privirii
noastre,/ tãind-o cu aripa ascuþitã ca briciul/ºi
luîndu-i brusc viaþa./ Meritã cel puþin un autodafe”.
Tonul trimite la o altã poezie, în care sunt
utilizate cuvinte (dar nu cuvinte-cheie) ºi calapodul formal din rugãciunea Tatãl nostru:
„Inimioarã de fontã sau tablã/ inimioarã de lut
sau cãrbune //(...)// ºi nu ne duce pre noi în ispita
vreunui sentiment/ oricât de pirpiriu/ ci ne izbeºte la timp în moalele capului/ cu singurul tãu
colþ/perfect ascuþit ºi rece/ Amin.” (Colþul).
În Exorcizãri (5), publicate în revista Oglindanet, „îngerul nesedus de ispitã”, „purist ºi
intransigent” este nu „mai binele”, ci „mai rãul
cu masca întoarsã”. S-ar putea sã fie un monstru
de neiubire mai subtil decât cel din Luceafãrul,
care avea cel puþin o naturã oximoronicã.
Dan C. Mihãilescu a observat mai demult:
„câtã sete de ascezã, atâta sete de trãire în firea
lui C. Bãdiliþã.” Dar, ne întrebãm, trãirea ca
experiere a iubirii nu este un deziderat al asceþilor? Privitã din acest unghi, starea cuprinsã
în cuvintele cãrþii cu Zimþi este a unui om care se
luptã, înarmat cu programele suprarealiste ºi cu
instrumentele misticii, sã facã faþã celui mai
periculos demon: cel al acediei, definitã ca un
„compozit de lene, silã ºi melancolie”, dar ºi
celui mai periculos înger - cel al neiubirii. „Te
iubesc, Doamne, ajutã neiubirii mele” dubleazã
ºi nuanþeazã evanghelicul „Cred, Doamne, ajutã
necredinþei mele”, invocat ºi de Nicolae Steinhardt în momente de verificare a sufletului.
„Vrãjmaº al melancoliei” poetul se declarã din
prima paginã a acestei cãrþi. Remediile împotriva acediei sunt rãbdarea, îndelunga rãbdare,
aºteptarea. Sfinþii Pãrinþi, ºi Evagrie printre pri-
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mii, recomandau rãmânerea în chilie, adicã în
acelaºi loc, cu orice preþ, ºi - tãlmãceºte Bãdiliþã
– „rãmânerea cu faþa la Dumnezeu, cu orice
preþ”. În asta ar consta monotropia monahului
mirean: privirea aþintitã spre Dumnezeu. Ton
apodictic, laconism ºi, nu în ultimul rând, ieºirea
din acedie ºi neiubire prin iubire.
E greu a-l face monah pe omul dinlãuntru
atunci când el rãmâne în lume. Numai cei iniþiaþi
de un mistagog, ºi nu cei nepregãtiþi care se
retrag în cerc închis, ajung la performanþe
mistice, ºi doar în momente de graþie divinã.
Mistica nu se fundamenteazã, dupã V. Lossky,
„pe fantezie, pe evadare din real, ci pe echilibrul
psihic ºi pe concretul Revelaþiei”. Nu întâmplãtor printre meditaþiile referitor la poezie gãsim la Bãdiliþã ºi unele ca acestea: „Poezia cere
o imensã disciplinã (...) Harul nu poate fi captat
ºi orientat decât prin aceastã disciplinã a aºteptãrii, prin aceastã reculegere în faþa timpului”
sau „Poezia - stare de luciditate hiperbolicã”. Ultima Ars poetica pare cã face un contrast evident
apologiei suprarealiste a scriiturii automate. Totuºi s-ar putea ca aceastã disciplinã ºi luciditate sã
fie doar instrumentul de captare ºi revelare a
subliminalului, care nu împiedica „hermetizarea
textului” (H.G. Gadamer) în lirica modernã.
Critica literarã ºi cultura teologicã
Pentru a descifra ºi gusta poezia ºi eseistica, glafirele ºi studiile de filozofie ale lui
Cristian Bãdiliþã este necesarã o pregãtire teologicã, nu numaidecât de facultate, ci de creºtin
cult ºi catehizat care îºi ia în serios sufletul.
Pentru cã el nu scrie „pe teme religioase”, ci
scrie „în orizontul unei credinþe”. Deseori face

aceastã carte. Autorul, participant la evenimente
ºi martor ocular, declara într-un interviu cã morþii din 1989 ºi din 1990 îi cãlãuzesc viaþa ºi
cãrþile. În Zeii este vorba despre toþi martirii
regimului comunist: „Prin faþa plutonului de execuþie pãrinþii ºi fraþii noºtri/ Omenirea în costum de jertfã”. În aceeaºi cheie scria ºi despre
cei 14 mii de prunci martiri omorâþi de Irod.
Sunt la finalul poemului versuri care-mi amintesc de incitantele cãrþi ale pr. Ioan Buga despre
chemarea înfricoºãtoare a preotului, „fratele
sãvârºitor” al Liturghiei - „un nesfârºit Avraam,
care înjunghie în carnea Ofrandei” (Plinirea Potirului credinþei): „Dar unde sunt preoþii?/ Unde
sunt preoþii cu iataganele lor ascuþite în mâini?/
Unde sunt cei care trebuie sã împlineascã
jertfa?/ Un hohot de râs urcã din fiecare./ Un
hohot de râs ºi unul de plâns./ Pe altar amestec
de terci ºi de carne stricatã” (Zeii). Pentru a
înþelege acest ultim vers chiar este nevoie sã
înveþi la facultate despre Epiclezã ºi celelalte ale
preoþiei.
Putem spune oare cã Bãdiliþã este un poet
religios? Depinde ce „severitãþi” impunem noi
acestei categorii de scriitori. O definiþie ar putea
fi gãsitã chiar în aceastã carte: „poeþii mironositori”, dar nu ºi cei consideraþi de Cristian
Bãdiliþã „fitile fãrã dinamitã”, „mironosiþe de
elitã” (Poeþii).
Am putea medita asupra observaþiei sale
cã Norii lui Petru Creþia „în care Dumnezeu nu e
numit, cred, niciodatã, mi se pare o carte de o
sutã de ori mai religioasã decât orice manual de
dogmaticã în care Dumnezeu este pomenit, invocat, „citat” la tot pasul” (Nodul gordian, 2002).
Cristian Bãdiliþã clasicistul ºi patrologul,
ºcolit în câteva centre universitare din OccidentMadrid, Trento, Paris - va rãmâne în memoria
generaþiilor mai mult decât ca poet. Asemeni
unui alt moldovean plecat prin strãinãtãþi - Spãtarul Nicolae Milescu, primul traducãtor în românã al Vechiului Testament, numãrat de greci,
într-o Istorie a Bisericii, printre cei 40 de bãrbaþi
cãrturari ai lumii creºtine - Cristian Bãdiliþã nu
ºi-a irosit tinereþea în Occident. Îi urãm ceea ce
ºi-ar dori sã ia de la modelele sale spirituale: dupã
ce a început printr-o deschidere bunã, sã aibã
parte ºi de o închidere bunã. Pentru asta rãmâne
de luptat, de scris, de murit ºi apoi de aºteptat.
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apel la „curãþia inimii” (Fericirea a ºasea) atunci când se adreseazã cititorului. „Criticii literari, lipsiþi de culturã teologicã ºi filozoficã
serioasã nu-l pot înþelege pe un scriitor cu deschidere spre teologie”, considerã Cristian Bãdiliþã. „Câþi dintre criticii noºtri de astãzi au
consacrat studii serioase unor autori precum Heliade Rãdulescu, Vasile Voiculescu, Gala
Galaction, Damian Stãnoiu, Ioan Alexandru,
Mircea Ciobanu, Ioan Agârbiceanu, scriitori îmbibaþi de culturã teologicã?” (Degetul pe ranã ºi
alte dezintoxicãri antipolitice). În pofida crâcnelilor unor intelectuali, care ºtiu numai din
auzite despre cartea lui Dumitru Stãniloae Poziþia domnului Lucian Blaga faþã de creºtinism
ºi ortodoxie, consider cã poetul ºi filozoful a
avut marea ºansã de a fi fost „examinat” de un
dogmatician, iar cititorul a avut numai de câºtigat în urma acestei analize exigente. La fel ºi
Arghezi, descoperit cititorului în mare mãsurã
datoritã performanþelor de exeget creºtin ale lui
Nicolae Balotã. Mã gândesc ºi la profunzimea
tragicã a Luceafãrului eminescian, reanimat ºi
revelat cititorului în urma analizei strãbãtãtoare
de platitudini fãcutã de patrologul Cristian
Bãdiliþã.
Într-unul din jurnalele sale patrologul român mãrturisea cã se gândeºte serios la o monografie personalã despre filozofia religioasã a
ruºilor plecând de la 10 autori. Se simte ºi în
acest volum de poezie cât de penetrant devine
Cristian Bãdiliþã când este vorba de clasicii ruºi.
Poemul Gogol ni-l reanimã pe un Cicikov simpatic, „Cu socotelile lui concrete./ Cu mistica lui
mercenarã”, pe „sfinþiºorii cu suflete moarte” ºi
„maculatura de amvon”. Simetric, poemul Pietrele aduce, cu finã ironie, din spaþiul catolic,
aceleaºi simptome de fals creºtinism: „Inaugurãm autostrada Imaculatei Concepþiuni//(...)
//Vom merge sã vindecãm orbi ºi sã înmulþim
pâini//(...) //Apoi vom deveni sfinþi cu sãrbãtori
legale în calendar//(...) // Iar El va fi rãstignit la
picioarele noastre/ Proaspãt spãlate ºi parfumate//(...) // În cele din urmã vom închide ochii ºi
vom muri./ Atunci un fulger ne va zdrobi pleoapele./ Vom învia./ Vom învia sub formã de
pietre./ ªi nimeni nu va înþelege de ce.”
Voi încheia prin a atrage atenþia asupra
poemului Zeii, unul dintre cele mai reuºite din
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ntre cauzele generatoare de conflicte
au fost (din pãcate) ºi limbile. Naþiunile s-au format în jurul acestora, deºi
faptul în sine n-ar trebui sã fie motiv de discordie între oameni.
În multitudinea limbilor eu vãd ceva
atractiv. Între farmecele unui anumit teritoriu,
este ºi limba vorbitã acolo. Cât ar fi de monotonã lumea noastrã fãrã diversitatea limbilor!? Ar fi ca o grãdinã cu un singur soi de pomi;
flori cu o singurã culoare, cu acelaºi miros,
fructe cu acelaºi gust.
Imaginaþi-vã un câmp cu flori; toate la fel
(fie ele cât ar fi de frumoase). Dar iatã cã în
grãdinã avem tot soiul de pomi, fiecare înfloreºte în culoarea lui, fiecare fruct cu gustul lui.
Aºa e ºi cu limbile: avem prilej de comparaþie, mai multe variante de exprimare... cãci
una este sã citeºti o carte ori poezie în traducere
ºi alta sã o citeºti în original.
Asistãm însã în ultimele decenii, la un
adevãrat asalt împotriva limbii noastre, pe care
poeþii noºtri o comparau cu un fagure de miere.
Noi nu mai silabisim decât în clasa întâia.
Noi nu ne întrebãm: – Cum se pronunþã
ceea ce-am scris, ori cum se scrie ceea ce-am
pronunþat? Limba noastrã este limpede ca apa
de izvor.
În ce mã priveºte, cu cât mai mult am
studiat limbi strãine, cu atât mai mult mi-am dat
seama de frumuseþea limbii cu care m-a crescut
mama.
În timp ce alte naþiuni nu-ºi prea bat capul
nici cu propria lor limbã, noi românii suntem
poligloþi.
Prin strãinãtate am întâlnit nenumãraþi românaºi ºi am fost surprins cât de repede au
învãþat limba þãrii respective. Iar acuma cu libera circulaþie, aprope cã în fiecare familie este
cineva care mai vorbeºte douã-trei limbi strãine.
Ba chiar ºi cei care n-au cãlãtorit, au învãþat.
Nu demult în Remetea Chioarului am întâlnit o fatã de ºcoalã elementarã care vorbea
cursiv spaniola.
Învãþase din telenovele (poate singurul lucru bun ce se poate învãþa de la aceste seriale).
Dar revenind la asaltul împotriva limbii
române, cu pãrere de rãu constat cã mulþi din

tinerii noºtri, în conversaþiile lor folosesc frecvent cuvinte strãine. Ziarele sunt pline de ele.
Astã toamnã participasem la un parastas
þinut la bustul luiAvram Iancu din Brad. Dupã
slujbã, unul care ne-a vorbit frumos îndemnându-ne sã ne pãstrãm limba ºi-a încheiat cuvântarea cu: „Vã doresc un weekend plãcut!”
Bravo domnule! Ai dat cu bâta-n baltã!

Ioan Nicoarã în deºertul Arizonei, februarie 2011

Eu, aici, pe partea opusã a globului, vorbesc cu nepoþii (toþi nãscuþi aici), numai româneºte, în timp ce mulþi reporteri de radio ºi
TV, folosesc câte-un cuvânt strãin la fiecare
frazã, vrând probabil sã ne dovedeascã gradul
lor de culturã. Oare îºi dau seama ce deserviciu
aduc ei frumoasei noastre limbi!?
Extremiºti sunt peste tot. Avem norocul cã
sunt într-un procent foarte mic ºi nu pot tulbura
buna convieþuire între oameni.
Am vãzut aici inscripþii pe maºini:
„SPEAK ENGLISH OR GET THE HELL OUT!”
Ni se întâmplã uneori prin magazine sã ni se
atragã atenþia: „SPEAK ENGLISH, THIS IS
AMERICA!”
N-aº fi de acord dacã un român ar scrie pe
maºina de acolo: „VORBIÞI ROMÂNEªTE ORI
DUCEÞI-VÃ DRACULUI!”
Cetãþenii aici sunt liberi sã-ºi vorbeascã
limba chiar ºi în locurile publice, însã n-am auzit
sã existe vreo ºcoalã unde sã se predea în limba
vreunei minoritãþi.
Cu respect pentru toate limbile pãmântului, dar trebuie sã ne-o pãstrãm ºi pe a noastrã.

IUNIE 2013

95

Bisericile Româneºti din Canada
Ing. Aurel PANTEA
Baia Mare

o atmosferã de liniºte sufleteascã. Sanctuarul este o
operã de artã.
Catedrala Marie-Reine-du-Monde, inauguratã în 1894, închinatã Sfintei Fecioare Maria, Regina
lumii, este o copie mai micã a Bazilicii San Pietro
din Roma.
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n vastul teritoriu al Canadei, cu o populaþie de peste 34 milioane de locuitori,
convieþuiesc în bunã înþelegere ºi respect
reciproc ºi în ceea ce priveºte viaþa spiritualã, mai
mult de 200 de minoritãþi etnice, de diverse religii ºi
culturi.
Existenþa bogatelor resurse minerale a determinat, în ultimul secol, o creºtere impresionantã a
extracþiei de petrol ºi gaze, de minereuri ºi cãrbuni, a
industriilor prelucrãtoare, a sectorului de prestãri
servicii ºi comerþului exterior, creºteri care au
reclamat ºi reclamã sporirea an de an a forþei de
muncã calificatã. Anual, Canada acceptã în jur de
250 de mii de imigranþi din toate statele lumii.
Conform recensãmântului din anul 2011 (Statistics Canada-Census), 77% din populaþia Canadei
este creºtinã, majoritatea de religie romano-catolicã,
urmatã de anglicani ºi baptiºti ºi alþii, 16,2% s-au
declarat fãrã religie, 2% musulmani, 1,1% iudaism,
1% budism, 1% hinduism ºi 1,7 % alte religii.
Religia de bazã romano-catolicã are ºi cele
mai somptuoase biserici. Bisericile din localitãþile
rurale sunt construite de regulã pe locuri mai înalte,
coline, la intersecþii de drumuri, pe faleze ce se
ridicã deasupra unui râu sau lac, cunoscut fiind cã
8,62% din suprafaþa Canadei este ocupatã de ape,
aici se aflã peste 60% din lacurile planetei.
În funcþie de numãrul de membri ai comunitãþilor ºi ai religiilor aparþinãtoare s-au construit ºi
lãcaºele de cult. Spre exemplu, în oraºul minierometalurgic Flin Flon din Manitoba, – unde minele,
flotaþia ºi uzina metalurgicã fac parte din holdingul
Hudson Bay Company – oraº cu cca. 6.000 de locuitori, situat la 830 km N-V de Winnipeg, capitala
provinciei, existã bisericã romano-catolicã, anglicanã, unitarianã, baptistã, penticostalã, iehovistã,
ortodoxã ucraineanã ºi greco-catolicã ucraineanã.
În marile metropole precum Toronto, Montreal,
Ottawa, Vancouver, Edmonton, Quebec etc, în concordanþã cu numãrul mare de locuitori ºi religii,
existã ºi un numãr impresionant de lãcaºuri de cult
În Montreal existã douã superbe bazilici
romano-catolice din sec. XIX, Notre-Dame cu douã
turnuri gemene, construitã în stil neogotic cu interiorul iluminat mistic. Somptuosul sãu interior este o
fuziune între sculpturile bogat detaliate, vitralii ºi
jocul creat de lumina naturalã ºi cea artificialã. Lemnul
aurit ºi albastrul mistic al bolþilor ºi al altarului creeazã

Cea mai mare bisericã din Canada - Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal, Montreal
Tot la Montreal se aflã masiva bisericã de
pelerinaj, de pe creasta nord-vesticã a lui MontRoyal, Oratorie Saint-Joseph, construitã în 1904 ºi
reamenajatã în anul 1924. Altarul original este în
afara clãdirii principale a bisericii, unde se fac ºi
opririle pe drumul Crucii. Oratoriul se aflã în vârful
unui ºir de 99 de trepte. Capela Notre -Dame de
Bonsecours, cunoscutã ºi ca Biserica Marinarilor,
construitã în sec. al XVIII-lea, are în vârf o statuie
înaltã din cupru a Fecioarei Maria, cu braþele întinse
cãtre cei care navigeazã pe fluviul St. Lawrence.
Aici se aflã ºi splendida catedralã anglicanã în stil
neogotic Christ Church Cathedral, construitã în 1859.
În Quebec City se aflã mãreaþa instituþie religioasã romano-catolicã Mãnãstirea Ursulinelor,
superba Bazilica Notre Dame de Quebec, reconstruitã în anul 1922, unde în interior, zilnic poþi
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vedea un adevãrat spectacol de sunet ºi lumini, iar în
interiorul Catedralei episcopale anglicane Holy
Trinity, se pãstreazã mobilierul original de peste 200
de ani, având ºi o stranã regalã fãcutã din stejar
englezesc.
La Toronto, turla Catedralei St. James se ridicã la peste 90 de metri ºi mulþi ani a fost principalul

Stâlp totemic, Jasper, AB.
În fundal Munþii Stâncoºi

reper al oraºului. Asemenea catedrale mari ºi cu
interioare somptuoase se pot vizita în marile oraºe
de la Atlantic la Pacific.
Oraºul St. John’s din Newfoundland ºi Labrador are douã catedrale consacrate aceluiaºi sfânt,
Cathedral of St. John the Baptist, anglicanã ºi
Basilica of St. John the Baptist, romano-catolicã, de
la care se pare cã ºi-a luat numele ºi oraºul. Este cea
mai veche bisericã anglicanã din America de Nord,
cei care îi trec pragul regãsind aici ºi o icoanã a Maicii
Domnului adusã de la Fatima. Turnurile gemene ale
catedralei romano-catolice, încã din 1892, data consacrãrii, au servit mult timp ca faruri pentru marinari.
Multe biserici romano-catolice, anglicane,
unitariene, au o construcþie ºi amenajãri interioare
simple.
În Canada, îndeosebi în partea vesticã, de-a
lungul autostrãzii Trans-Canada 1, se vãd Stâlpi totemici, consideraþi de cãtre unii aborigeni ca strãmoºi ºi protectori al populaþiei respective, fiind
veneraþi ca atare, alþii considerând cã Totemul reprezintã mândria unei familii în vechimea ei ºi nu un
obiect ritualic sau de cult. Diversele sculpturi de pe
un stâlp totemic, înfãþiºeazã creaturi supranaturale
(umane ºi animale), iar forma lor este specificã unei
familii. Totemuri se gãsesc ºi la unele expoziþii din
oraºul Duncan din British Columbia, datoritã numãrului mare de stâlpi totemici expuºi fiind denumit
ºi „oraºul totemurilor”.
Peste 5 milioane din locuitorii Canadei sunt
creºtini ortodocºi, afiliaþi bisericilor ortodoxe ucrainene, ruseºti, greceºti, armene, sârbeºti, româneºti
sau bulgãreºti.

Românii au adus cu ei datinile, obiceiurile ºi credinþa strãbunã
Primii imigranþi români au sosit în Canada la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi s-au aºezat în Sakatchewan, închegând comunitãþi româneºti în
Assiniboia, Canora, Dysart, Elm Spring, Flintoft,
Kayville, Mac Nut, Pierceland, iar în Alberta, în
luna martie 1898, au ajuns primele familii din Boianul Bucovinean ºi s-au aºezat la 100 km nord-est
de Edmonton. În aprilie 1900 au imigrat un numãr
mai mare, aºa cã, în 1901, erau mai mult de 100 de
familii ºi astfel a luat fiinþã Boianul Albertan, localitatea mai târziu fiind denumitã Willingdon.
Încã de la începutul sec. XX, comunitãþile de
români au început sã înfiinþeze parohii româneºti
ortodoxe ºi greco-catolice.
Prima bisericã ortodoxã românã în America
de Nord a fost construitã în anul 1902, în Regina,
capitala provinciei Saskatchewan, cu hramul Sfântul
Nicolae.
Din anul 1903, românii din Alberta au început
sã ridice o bisericã ortodoxã românã, în Boian, dupã
modelul celei din satul de origine din Bucovina, pe
care au finalizat-o în 1905, cu hramul Sfânta Maria.
Dupã 1903, alþi bucovineni s-au aºezat în Hairy Hill

ºi Hamlin, localitãþi apropiate de Boian. Au fost
ridicate biserici ortodoxe, în anul 1911 la Hairy Hill
cu hramul Naºterea Fecioarei Maria, la Hamlin în
1912 cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt ºi în 1914
la Shepenit cu hramul Înãlþarea Sfintei Cruci.
Comunitãþile de evrei români s-au aºezat în
provincia Saskatchewan în localitãþile Hofer,
Hirsch, Lipton, iar pe parcurs s-au dispersat în alte
zone ale þãrii ºi lumii. Cei din Lipton, din 1901 ºi
pânã în anul 1970, au avut sinagogã, cimitir, ºcoalã
ºi proprietãþi agricole, lucrate în comunitatea cooperativ-agricolã.
Comunitãþile de maghiari venite din România
s-au stabilit la Cupar ºi Punnichy în Saskatchewan.
Dupã 1989 s-au aºezat ºi în alte localitãþi, înfiinþând
o parohie reformatã la Windsor – Ontario.
Din istoria imigraþiei româneºti în Canada,
aflãm cã imigranþii români, la începutul secolului
trecut, circa 85% erau de religie ortodoxã, iar diferenþa de 15% erau greco-catolici, romano-catolici,
luterani, evrei, baptiºti, penticostali.
Dupã cel de Al Doilea Rãzboi Mondial ºi în
special dupã 1989, numãrul imigranþilor de origine

Biserica Ortodoxã Românã „Sfânta Maria”
din Boian (Willingdon), AB

Vestire în Hamilton, Fericitul Ieremia în Montreal,
Sfânta Maria Micã, Parohia Naºterea Maicii Domnului. Toate parohiile ºi misiunile greco-catolice
române din Canada ºi SUA se aflã sub jurisdicþia
Eparhiei Sf. Gheorghe în Canton, Ohio, condusã de
cãtre PS Episcopul John Michael Botean.
Odatã la 4 ani, bisericile române greco-catolice
aleg din membrii comunitãþii, prin vot secret, consiliul parohial ºi consiliul administrativ-financiar.
Bisericile greco-catolice celebreazã: Sfinte
Liturghii; Spovedania sau Mãrturisirea; Botezurile;
Sfântul Mir (Confirmaþiunea); Pregãtirea copiilor
pentru prima spovedanie ºi primirea Sfintei Împãrtãºanii; Cununiile; Sfântul Maslu sau Ungerea bolnavilor; Rânduiala Parastasului (pomenirea celor
adormiþi); Sfeºtania sau sfinþirea casei; Binecuvântarea caselor ºi Familiilor (Boboteaza).
Comunitatea românã greco-catolicã din Toronto construieºte o bisericã de lemn dupã modelul
celor din România, asemãnãtoare celor din Maramureº.
Comunitatea canadianã cu origine etnicã românã fiind de religie ortodoxã în proporþie de 85%,
în Canada a 33-a parohie ortodoxã românã a fost
înfiinþatã în 20 decembrie 2007, la Gatineau – Quebec, iar numãrul bisericilor – dupã cum se poate
constata din Almanahul Credinþa 2012, editat de
Arhiepiscopia Ortodoxã Românã din Cele Douã
Americi – în funcþiune ºi a celor în construcþie este
cu mult mai mare. În prezent parohii ortodoxe române ºi biserici existã în ºase provincii:
În British Columbia sunt câte douã Biserici
Ortodoxe Române, în Vancouver ºi New Westminster, una în Surrey, Misiunea Ortodoxã Românâ Sf.
Treime în Victoria ºi douã sub denumirea Holly
Annuciation Romanian Ortodox Church – North
Vancouver.
În Alberta funcþioneazã 4 parohii ale bisericilor ortodoxe române (douã în Calgary cu hramul
Sf. Maria ºi Sf. Andrei), una în Edmonton, una în
Boian (Willingdon) cu filii în Hairy Hill, Hamlin,
Shepenith, Two Hairy Hill, Pierceland. Biserici
româneºti ale altor culte nu sunt în aceastã provincie.
Saskatchewan. Catedrala Ortodoxã Românã
Sf. Gheorghe – Regina, Biserica Ortodoxã Românã
Sf. Nicolae – Regina, Sf. Treime – Mac Nutt, Sf.
Gheorghe – Dysart, Sf. Treime – Saskatoon, Coborârea Sf. Duh – Assiniboia, Sf. Maria ºi Sf. Petru
ºi Pavel – Kayville, Holy Transfiguration Romanian
Ortodox Church – Word Mountain cu filie la Elm
Spring.
Manitoba. Biserica Ortodoxã Românã Sf.
Dumitru – Winnpeg ºi cu oficierea slujbelor în limba englezã, B.O.R. Sf. Gheorghe – Winnpeg, Sf.
Ioan Botezãtorul în Shell Valey ºi Saint Elias, The
Prophet Romanian Orthodox Church în Lennard, ai
cãror credincioºi cu origine etnicã românã, cât ºi
preoþii sunt din a doua sau a treia generaþie.
Ontario. Catedrala Ortodoxã Românã Sf.
Gheorghe – Windsor, Biserica Ortodoxã Românã
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etnicã românã a crescut potrivit cifrelor din Statistics Canada ºi Citizenship & Immigration. În anul
2001, comunitatea de origine etnicã românã era de
131.830 ºi era grupatã în 8 provincii ale Canadei:
56.615 Ontario; 19.455 Quebec; 19.910 British Columbia; 20.235 Alberta; 10.290 Saskatchewan;
3.950 Manitoba; 815 Nova Scotia; 115 Newfoundland ºi Labrador. La finele anului 2012, numãrul
persoanelor cu origine etnicã românã a ajuns la
200.000, aºa încât ºi numãrul bisericilor româneºti a
crescut, mai ales în ultimii 10 ani. Acolo unde sunt
cele mai mari comunitãþi cu origine etnicã românã,
precum Toronto, Kitchener, Hamilton, London,
Windsor, Montreal, Quebec City, Vancouver, gãsim
astãzi lãcaºuri de închinãciune ºi rugãciune ale multor culte, cu diverse denumiri ºi hramuri, astfel:
Prima Bisericã Baptistã Românã din Kitchener, Hamilton, Windsor, Montreal, First Romanian
Baptist Church – Laval des Rapides; Biserica Baptistã Românã din Toronto, Viaþa Nouã – Toronto,
Speranþa – Kitchener, Bethel – Kitchener, Don Mills
– Ontario, Dragostea – Montreal, Baptistã Românã
Emanuel ºi Harul din Vancouver, Britsh Columbia
ºi Asociaþia Baptistã Românã din SUA ºi Canada.
Biserica Penticostalã Românã Logos – Toronto, Kitchener, Izvorul Vieþii – Kitchener, Emmanuel în London – Ontario ºi în Surrey – British
Columbia, Bethel în Laval Quebec.
Biserica Evanghelicã Românã Glory Growth - Gospel Kitchener.
Biserica Adventistã de ziua a ºaptea Romanian Heraldes Toronto.
Dupã cum aflãm din Pagini Aurii RomânoCanadiene, în Toronto existã Institutul Internaþional
de Studii prin Corespondenþã Vestitorii Sola Scriptura Toronto, care oferã în mod gratuit cursuri de
Biblie, sãnãtate ºi familie. Programul de citire ºi
studiere sistematicã a Bibliei are durata de doi ani.
Sunt de asemenea ºi programe de scurtã duratã pe
teme de: Familie, Sãnãtate, Pildele Domnului Iisus,
Fericirile Domnului Iisus.
Biserici Române Unite cu Roma Greco-Catolice în prezent funcþioneazã în Toronto Buna
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Coborârea Sf. Duh – Windsor, Sf. Apostoli Petru ºi
Pavel – Kitchener Waterloo înfiinþatã la 30 aprilie
1967, Sf. Ioan Botezãtorul – Kitchener, Toþii Sfinþii
– Scaborough, Sf. Cruce – London, Sf. Apostol
Andrei – Mississauga, Sf. Prooroc Ilie – Thornhill,
Învierea Domnului – Hamilton, Sf. Matei – Ottawa,
Sf. Gheorghe – Toronto, Sf. Maria – Timmins, Viaþa
Nouã – Toronto, Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena –
Don Mills. Parohiile Ortodoxe Române Trei Ierarhi
ºi Sf. Dumitru – Toronto. Misiunile Ortodoxe Române Sf. Ioan Evanghelistul – Toronto, Sf. Nicolae –
Ottawa.
În 5 iunie 2011, la Mãnãstirea Sf. Dimitrie cel
Nou din Basarabi a avut loc slujba de sfinþire a noii
biserici a mãnãstirii de cãtre Î.P.S. dr. Nicolae Condrea, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Celor Douã Americi, Preasfinþitul Episcop
Vicar Ioan Casian ºi Preasfinþitul Varsanufie Prahoveanul împreunã cu un sobor de preoþi din
Canada, S.U.A. ºi România.
În Provincia Quebec. Catedrala Ortodoxã
Românã Sf. Ioan Botezãtorul – Montreal. B.O.R.
Buna Vestire ºi Înãlþarea Domnului – Montreal, Sf.
Gheorghe – ST. Hubert, Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavril – Saint Laurent, Sf. Apostol Andrei ºi
Naºterea Maicii Domnului – Laval, înfiinþatã în 8
iulie 2007, Sf. Apostoli Petru ºi Pavel – Quebec
City. Annunciation Romanian Ortodox Church –
Montreal. Parohia Ortodoxã Sf. Gheorghe –
Brossard. Parohia ºi Biserica Naºterea Maicii Domnului – Gatineau, înfiinþatã pe 20 decembrie 2007,
aºa cum consemneazã preotul paroh Teofil Arsene,
are scopul de a continua ºi menþine spiritul tradiþiei
ºi al credinþei strãmoºeºti adaptatã vremurilor ºi
societãþii canadiene în care trãim. Mãnãstirea Adormirea Maicii Domnului – Montreal.
Catedrala Ortodoxã Românã din Montreal înfiinþatã în 1973, bisericã în stil bizantin ridicatã ºi
sfinþitã în 1978, este lãcaºul în care au oficiat liturghii înalþii ierarhi ai Patriarhiei ºi Mitropoliilor
din România. Aici au avut loc un mare numãr de
congrese arhiepiscopale ale bisericilor ortodoxe române din SUA ºi Canada.
Altarele bisericilor ortodoxe române în stil
bizantin sunt flancate de drapelul României ºi al
Canadei.
Toate bisericile ortodoxe române au Consiliu
parohial, Comitetul (Reuniunea) Doamnelor ºi ªcoala duminicalã. Pe lângã bisericile din metropole ºi
alte oraºe cu entitãþi mai mari româneºti, funcþioneazã Centre culturale româneºti ºi Societãþi româno-canadiene. ªcolile de duminicã sunt organizate pentru predarea religiei, a limbii române, a
istoriei României ºi pentru diverse cercuri de picturã, de muzicã etc. pentru copii de diferite vârste.
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Biserica Ortodoxã Românã „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” Edmonton, AB
Românii din Canada au în marile oraºe ansambluri de cântece ºi dansuri, formaþii de teatru,
publicaþii în limba românã, ziare: Jurnal Românesc,
Acasã, Observator, Pagini Aurii Româno-Canadiene; Almanahul Credinþa; Revistele de spirualitate
Credinþa, Cuvântul Adevãrului, Iconostas, Datina
Strãbunã etc, precum ºi emisiuni în limba românã
„Noi Românii” a televiziunii din Toronto, ºi alte
posturi locale de televiziune ºi radio din Montreal,
Calgary, Vancouver etc.
Biserica este liantul atât de necesar românilor
din diasporã. Fiind de mai multe ori în Canada, am
vizitat lãcaºuri de cult în mai multe provincii ºi am
asistat la liturghii la biserici romano-catolice, ucrainene, ortodoxe ºi greco-catolice. Ni s-au umplut
inimile de bucurie când am vãzut la Biserica Ortodoxã Românã din Edmonton, unde am participat
de mai multe ori la Sfânta Liturghie, cã întreaga
asistenþã cântã colinzi la Crãciun, de Sfântul Vasile
în ziua Anului nou, Troparul în Iordan la Boboteazã.
La oficierea Parastasului de Pomenire a Morþilor,
alãturi de preot, diacon, cântãreþul bisericesc ºi corul
bisericii s-a cântat Cu sfinþii odihneºte. Parastasele
se oficiazã înainte de a se încheia liturghia, cu participarea tuturor credincioºilor. Nimeni nu pãrãseºte
biserica fãrã pecetluirea cu semnul darurilor dumnezeieºti, ungerea cu Sfântul Mir.
Bisericile din diasporã au reuºit sã adune în
jurul lor comunitatea localã românã, dornicã sã se
întâlneascã, sã se roage împreunã, ºi la agapele creºtineºti sã depene amintiri de pe plaiurile mioritice.
Bibliografie:
0 Istoria imigraþiei româneºti în Canada.
0 Almanahul CREDINÞA, ed. 2012, Arhiepiscopia

Ortodoxã Românã a Celor Douã Americi.
0 Pagini Aurii Româno Canadiene, ed. 2008.
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„Calabalâcul de la Bender”
300 de ani de la sfârºitul ºederii regelui
suedez Carol al XII-lea în Moldova
George CRISTEA
drumuri la cunoaºterea reciprocã dintre cele
douã popoare.
Dacã însã astfel stau lucrurile la nivel
diplomatic ºi de specialiºti, trebuie remarcat
faptul cã noile generaþii ºi lectorul obiºnuit
din România nu cunosc deloc, sau aproape
deloc, subiectul ºi în cãrþile ºi
manualele de istorie din þarã
numele sãu nu mai apare decât
foarte rar, în trecere.
Cine a fost, dar, acest
rege nordic, cum era, de unde
ºi cum a ajuns el în Moldova
ºi a stat trei ani ºi jumãtate pe
malul Nistrului, ce a fãcut
acolo, cum a plecat pânã la
urmã ºi unde? Întrebãri incitante, la care încercãm sã rãspundem în cele ce urmeazã,
acum, la a trei suta aniversare
de când a pãrãsit – silit – pãmântul Moldovei.
Carol al XII-lea s-a
nãscut în 17 iunie 1682, tatã
fiindu-i Carol al XI-lea, rege
al Suediei, iar mamã, Ulrika Eleonora, fiica regelui Danemarcei. Ca mic copil era blând, dar
teribil de încãpãþânat. A avut o educaþie pe mãsura rangului, cu cei mai buni dascãli ai timpului, care au ºtiut sã-i stimuleze interesul
pentru culturã ºi ºtiinþã, sã-i trezeascã curiozitatea ºi dorinþa de a realiza fapte mari. Vorbea
câteva limbi, dar pentru francezã, deºi o cunoºtea foarte bine, avea o aversiune instinctivã,
ca ºi tatãl sãu, nu se ºtie de ce. Germana o vorbea
fluent, iar latina o agrea extrem de mult ºi recita
adeseori cu voce tare pasaje întregi din Qvintus
Curtius, în care sunt redate discursurile lui
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niversãrile istorice – mai ales cele
cu cifre rotunde – sunt întotdeauna
binevenite, pentru cã îndepãrteazã
pentru o clipã colbul uitãrii de pe evenimentele
din trecut, amintindu-ne de oameni care au
schimbat istoria ºi soarta semenilor prin faptele
lor. În funcþie de caz, ele constituie de asemenea, prilej de
evocare a bunelor relaþii dintre
state.
Ne referim în cele ce urmeazã la oameni ºi întâmplãri
care, prin forþa lucrurilor ºi voia destinului, au fãcut ca Suedia
ºi România sã înregistreze primele contacte dintre ele la nivel înalt; mai exact, la perioada de acum trei secole, când
regele Carol al XII-lea, una din
cele mai renumite, dar ºi controversate figuri a Suediei ºi,
în acelaºi timp, a istoriei moderne europene, a poposit pe
meleagurile noastre ºi nu mai
voia sã plece. El ocupã un loc
de primã mãrime în analele suedeze ºi istoricii
noºtri din trecut, începând cu cronicarii moldoveni ºi munteni ºi continuând cu A.D. Xenopol, M. Kogãlniceanu ºi, mai aproape de noi,
Nicolae Iorga i-au acordat importanþa cuvenitã.
Prezenþa numelui sãu în evocarea relaþiilor româno-suedeze a devenit, am putea spune, un lucru de la sine înþeles ºi astãzi nu existã
diplomat român la Stockholm sau un diplomat
suedez la Bucureºti care, la prezentarea scrisorilor de acreditare, sã nu facã referinþã la acest
cap încoronat, ca primul rege suedez pe pãmântul românesc ºi, simbolic, deschizãtor de
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publicist, Stockholm, Suedia
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Alexandru cel Mare cãtre soldaþii sãi. Printre
trãsãturile lui de caracter demne de menþionat ar
fi, înainte de toate, felul sãu de a fi superior ºi
distant, uneori chiar arogant. Sunt comportamente pe care le regãsim, cu grade diferite de
manifestare ºi la alþi regi din familia Vasa, din
care ºi el fãcea parte.
Carol s-a urcat pe tron în urma morþii
subite, la numai 42 de ani, a tatãlui sãu, la
5 aprilie 1697, când nu avea decât 15 ani. În momentul când se afla la slujba de învestire, la
Catedrala din Uppsala, a voit sã-ºi demonstreze
public, de la început, personalitatea ºi voinþa de
a hotãrî singur, printr-un act spectacular: când
arhiepiscopul se pregãtea sã-i aºeze pe cap
coroana, Carol i-a luat-o din mânã ºi ºi-a pus-o
singur. (Un gest care îl va fi inspirat oare ºi pe
Napoleon, o sutã de ani mai târziu?)
A avut o viaþã furtunoasã, petrecându-ºi
mai mulþi ani în campanii militare îndepãrtate,
decât în þarã. La început a trebuit sã facã faþã
unei coaliþii formate din Danemarca, Polonia ºi
Rusia. În fruntea armatelor sale proaspete, bine
pregãtite ºi dornice de luptã, Carol pãrãsi
Stockholmul la 8 mai 1700 ºi se îndreptã mai
întâi împotriva Danemarcei care, surprinsã, ceru
pace. Porni apoi spre Riga, în Livonia, pe vremea aceea posesiune suedezã, pe care regele
Poloniei începu s-o asedieze, dar la apropierea
lui Carol s-a retras. Între timp, ruºii au vrut sã
vinã în ajutorul polonezilor, dar Carol se nãpusti
asupra lor nimicindu-i la Narva.
Vestea victoriilor sale rapide se rãspândi
ca fulgerul în toatã Europa, fiind adulat peste
tot. În plinã ofensivã ºi încrezãtor mai mult
decât oricând în steaua lui, în vara lui 1708,
dupã ocuparea Poloniei, Carol al XII-lea porni
marºul împotriva ruºilor al cãror þar era atunci
Petru cel Mare.
Trecem peste aceastã etapã care depãºeºte
subiectul nostru ºi vom aminti doar cã planurile
regelui suedez de a-l învinge pe þar s-au spulberat într-o ultimã luptã, la Poltava, la sfârºitul
lui iunie 1709, când suedezii au fost complet
distruºi.
Convoiul celor scãpaþi, cu regele lor pe
targã (Carol fusese rãnit de un glonþ, la un picior, chiar înaintea bãtãliei hotãrâtoare), s-a lansat într-o cursã contra cronometru spre vest, ca
sã scape de urmãrirea ruºilor ºi sã ajungã cât mai
repede la apa Bugului, pe care sã o treacã dincolo, spre Oceakov, pe malul Mãrii Negre, pe
acea vreme cea mai avansatã poziþie otomanã
spre nord-est de peninsula Balcanicã, la 350 km
în linie dreaptã de Poltava. Când, de acolo,
Carol a ajuns mai departe spre vest, pe malurile
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Nistrului, el mai era însoþit de vreo 1500 de
militari; era tot ce mai rãmãsese din faimoasa sa
armatã de aproape 50.000 de ostaºi, cu care
pornise campania din Rusia.
În bune relaþii cu Poarta, încã de pe vremea regilor precedenþi, cu aprobarea sultanului,
suedezii trecurã pe malul de vest al apei, pe
vechiul pãmânt românesc al Moldovei, lângã
zidul cetãþii Bender (în turceºte – dupã unii,
Cetatea întãritã, dupã alþii Oraºul Port – iar în
româneºte Tighina), ocupând peninsula din faþa
satului Barcani, la ora aceea sub stãpânire turceascã încã din 1538, de altfel ca tot sudul Basarabiei.
Era 24 iulie 1709; o paginã de istorie fusese întoarsã!
Turcii au pus la dispoziþia suedezilor corturi, o soluþie de moment, deoarece ideea era ca
ei sã se întoarcã în þara lor cât mai repede cu
putinþã; dar, dupã cum spune proverbul, „nimic
nu este mai definitiv ca provizoriul!”. Carol se
refãcu destul de rapid ºi în mintea lui încolþise
gândul rãzbunãrii; ºi pentru cã el nu mai avea
armatã, credea posibil sã-i aþâþe pe turci împotriva ruºilor. Bender i se pãrea un loc potrivit
pentru acþiunile lui diplomatice ºi fãrã sã spunã
sultanului nimic mai mult decât cã vrea sã mai
rãmânã un timp acolo, el primi accepþiunea Porþii. Mai mult, sultanul dãdu dispoziþii domnitorului moldovean Nicolae Mavrocordat sã acorde tot sprijinul suedezilor pentru a-ºi
construi în locul corturilor, clãdiri de cãrãmidã.
Totodatã, tot moldovenii erau aceia care trebuiau sã-i aprovizioneze pe aceºtia cu alimente
pentru hrana cea de toate zilele.
Carol începu sã organizeze viaþa taberei ºi
sã impunã reguli de funcþionare precum ºi un
program de activitate pentru întreaga comunitate. Avea trimiºi la Iaºi, Bucureºti ºi Constantinopol ºi câteva grupuri de militari în mai multe
centre din Moldova, care îl informau despre tot
ce se întâmplã. Avea legãturi cu cercurile diplomatice din alte þãri, iar cu Stockholmul era în
contact permanent. Cu domnitorii români din
Moldova ºi Þara Româneascã nu voia sã aibã
nici un fel de relaþii, dar sesizându-le jocul dublu (creºtini sub ocupaþie „pãgânã”) sau pur ºi
simplu pentru cã nu îi satisfãceau prompt diversele cereri, îi pâra la Poartã.
În toamna lui 1710, turcii hotãrãsc sã înceapã un rãzboi împotriva ruºilor. Mulþi suedezi
susþin cã acesta a fost rezultatul uneltirilor lui
Carol, care a lucrat la planul bãtãliei în detaliu,
dar dupã Xenopol ºi alþi istorici, nu numai români, cauzele adevãrate erau cu totul altele,
decât satisfacerea dorinþelor „craiului pribeag”,

Stema localitãþii Varniþa, strâns
legatã de trecerea regelui
Carol al XII-lea prin aceste locuri

Înapoiat la Bender, Carol avu surpriza
sã-ºi vadã tabãra inundatã în aºa fel, cã nu se mai
putea face nimic. Suedezii se mutarã la 4 km
nord, la Varniþa (numele provine de la cuptoarele din apropiere, unde se ardea piatra de var
necesarã construcþiilor). Acolo a fost clãditã o
altã rezidenþã, ale cãrei planuri furã elaborate de
Carol însuºi. „Noul Stockholm” cum începuse a
fi numitã mica aºezare, deveni capitala politicã a
Suediei ºi centru al diplomaþiei europene. Ca ºi
la Bender, aici continuau sã vinã trimiºi ai diferitelor curþi occidentale ºi de aici dirija regele
toate treburile interne suedeze care îi reveneau
ca ºef al statului.
Totuºi, situaþia lui nu era de invidiat. Prin
tratatul încheiat cu ruºii, sultanul se obliga sã-l
expulzeze, dacã acesta nu voia sã plece de bunãvoie. I se fãcuserã câteva propuneri, dar el nu
le acceptã. Atunci turcii se hotãrârã sã-l îndepãrteze cu forþa. La sfârºitul lui ianuarie 1713,
trupe de ieniceri aduse special pentru a acþiona,
înconjurarã aºezarea suedezã ºi la 1 februarie
lansarã atacul, urmând ceea ce istoricilor suedezi le place foarte mult sã-l numeascã – probabil din cauza sonoritãþii cuvântului – „Calabalâcul de la Bender” (deºi locul se chema
Varniþa, „Bender” se pare cã a fost mai agreat).
Dupã o rezistenþã disperatã, în care însuºi
Carol luptase cu sabia în mânã ºi se înregistraserã morþi ºi rãniþi ºi de o parte ºi de alta, a
fost ºi el dezarmat. Din „mosafir” al turcilor, el
devenise acum prizonierul lor. Dupã luptã ienicerii l-au aºezat într-un rãdvan ºi l-au trimis
spre Adrianopol, fiind debarcat în localitatea
numitã Demotica, unde a mai stat un an ºi jumãtate, dupã care s-a întors în þara lui, traversând, de aceastã datã, printre altele, Valahia ºi
Transilvania.
Dupã cum remarca un istoric de-al nostru
de la sfârºitul secolului al XIX-lea: „Astfel a
trecut, pentru prima oarã prin Þãrile Române, un
rege al depãrtatei ºi simpaticii Suedie; în acest
fel, Carol al XII-lea, fãrã a voi sã ºtie nici de
popor, nici de þarã, nici de Domn, a tãiat România de-a latul, de la Dunãre la Carpaþi, prin
Giurgiu, Copãceni, Piteºti, Rucãr – ºi a pierit!”1

Notã: În luna februarie a.c., la Muzeul Armelor din incinta Palatului Regal din
Stockholm, a avut loc o recepþie oferitã de dl Emil Druc, Ambasador al Republicii
Moldova în Suedia, prilejuitã de aniversarea a 300 de ani de la evenimentele de la
Bender-Varniþa. Au participat d-na Matache Rãduþa, Ambasador al României la Stockholm, parlamentari ºi demnitari suedezi ºi un numeros public, suedezi ºi români.
(Q.E.D. )
1

G.I. Ionescu-Gion, Cãlãtoriile lui Carol al XII-lea, Bucureºti, 1890, p. 82.
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ºi anume, încercarea turcilor de a împiedica extensia ruºilor la Marea Neagrã ºi, în general,
orice mãrire a forþei acestor „protectori ai creºtinilor din Peninsula Balcanicã”. Faptul cã regele
suedez a lucrat ºi el la astfel de planuri este de
asemenea adevãrat, dovadã prezenþa unui grup de
militari de-ai sãi ca observatori în armata turcã.
Confruntarea a avut loc la Stãnileºti pe
Prut, în 8 iulie 1711, cu rezultatul pe care îl ºtim:
ruºii au fost învinºi, iar Cantemir, noul domnitor
pus de turci în scaunul Moldovei, a fugit în
Rusia, ascuns în caleaºca Ecaterinei, soþia þarului Petru. Carol nu a participat la ostilitãþi, cãci
nu putea conta pe conducerea supremã, ceea ce
el considera cã era sub demnitatea sa; dar, fiind
înºtiintat de un general al sãu cã turcii par a fi
prea toleranþi cu învinºii, se aruncã în ºaua calului ºi veni la Huºi, dar ajunse prea târziu,
pacea se semnase ºi Petru plecase cu trupele lui.
Carol se întoarse dezamãgit la Bender; Stãnileºti fusese ultimul act din marea tragedie ruseascã a regelui suedez, poate mai mare decât
Poltava, pentru cã aici i se nãruise ºi ultima
speranþã într-o posibilã întoarcere a lucrurilor în
favoarea sa.
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Presa ºi scriitorii maghiari
din perioada lui Avram Iancu
Ioan BÂTEA

FAMILIA ROMÂNÃ

FILE DE ISTORIE

Î

n 1848, Iancu a fost spiritul de care a
avut nevoie Europa ºi Transilvania. El
a întruchipat atunci în gândire ºi acþiune o concepþie modernã democrat-liberalã,
spirit promovat de atunci ºi pânã în prezent de
toþi cei care au dorit domnia democraþiei, frãþietãþii ºi respectiv spiritul unei Europe unite.
Europa anilor 1848-1849 nu a cunoscut un revoluþionar umanist mai mare decât Avram Iancu.
Era omul faptelor bune, al gândurilor curate, nu
a cunoscut minciuna ºi infidelitatea faþã de semenii sãi, iar adversarilor sãi politici le-a cerut
clar ºi hotãrât: „abolirea oricãrei forme de iobãgie ºi a conservatorismului feudal, emanciparea
socialã ºi naþionalã a tuturor celor oropsiþi”.
Nimic mai greºit decât a crede ºi a spune
cã Iancu s-a luptat cu ungurii. El s-a luptat cu
relaþiile social-politice feudale ºi cu conservatorismul nobiliar maghiar care, împotriva unor
libertãþi scrise ale Curþii din Viena, continua sã
înrobeascã ºi sã subjuge populaþia þãrãneascã.
Avram Iancu n-a fost un revoluþionar local, zonal, izolat, ci unul de talie europeanã atât pe plan
politico-ideologic, cât ºi în planul acþiunilor
concrete. El dorea schimbarea politicii Europei
ºi considera cã Revoluþia românilor era o parte
din acþiunea de renaºtere a popoarelor Europei.
El spera în triumful dreptãþii ºi înlãturarea conservatorismului feudal.
Avram Iancu trebuie cunoscut sub aspectul menirii lui în istoria universalã a Europei
anilor 1848-1849 ºi a Revoluþiei din Transilvania. Conaþionalii noºtri trebuie sã ºtie cã el nu
a fost Omul politicii de forþã ºi a violenþei. Nu a
fost haiduc, nici tâlhar de codri ºi nici criminal.
Atunci, în Europa, nu a fost un judecãtor al
stãrilor de lucruri mai drept decât Iancu.
Din presa maghiarã ºi din opiniile scrise
ale unor scriitori maghiari exprimate în perioada
imediat dupã revoluþie, reþinem urmãtoarele:
Scriitorul maghiar Réthi Lajos a fãcut mai
multe vizite în Munþii Apuseni dupã Revoluþia
din 1848. Se pare cã era atras de peisajul zonei
ºi-l interesa ca pe orice scriitor ºi personalitatea
lui Avram Iancu. În unul din articolele sale

intitulat: „Regele Munþilor” ne vorbeºte de
popularitatea lui Avram Iancu în zonã. Pe baza
cercetãrilor fãcute ne spune: „Cu miile s-au
adunat la el poporul neºtiutor (fãrã carte – n.n.)
ca la un mântuitor, iar pe numeroºii tribuni care
au rãsãrit din pãmânt i-au considerat ca pe
comandanþii lui; pe el însã l-au considerat mai
puternic oricãrui muritor, l-au numit «Regele
Moþilor». Nu este simplu sã câºtigi stima ºi
încrederea oamenilor; pe om numai faptele bune
îl conving, iar dacã Iancu a reuºit sã fie vãzut pe
cea mai înaltã treaptã ºi apreciat ca Regele Munþilor, înseamnã cã a fãcut lucruri extraordinare,
care l-au propulsat în conºtiinþa lumii de atunci,
deasupra tuturor oamenilor”. Acest lucru îl recunoaºte ºi scriitorul mai sus amintit, menþionând cã: „Poporul s-a prosternat în faþa lui, era
fericit cel care putea sã-i sãrute marginea hainei.
Îi sãrutau ºi urmele picioarelor. Cum de nu, când
Iancu era mai puternic decât Curtea de la Viena,
fiindcã pe el direct Dumnezeu l-a destinat
pentru putere” ºi cã „Armatei maghiare trimisã
împotriva lui i-a rezistat din toate puterile, dar
omorurile celor fãrã apãrare ºi pustiirile vandale
nu-i murdãresc numele... Dar care familie ungureascã a ajuns înaintea lui Iancu, se putea
socoti fericitã, viaþa bãrbaþilor ºi virtutea femeilor, deopotrivã, au avut parte de ocrotire”.
La numai un an dupã revoluþie, respectiv
la 8 februarie 1850, Avram Iancu însoþit de
prietenul sãu apropiat, maramureºeanul Simion
Balint, în drum spre Viena au poposit în Oradea.
ªtirea a fost lansatã în oraº cu o zi mai devreme
de cãtre I. Maior, care cãlãtorea ºi el spre capitala Imperiului. Despre aceastã vizitã a lui
Iancu, publicaþia în limba maghiarã Katone a
scris un articol care s-a publicat ºi în Gazeta
Transilvaniei, nr. 11, din 9 februarie 1850 ºi în
care se spuneau urmãtoarele:
„Faima sosirii (lui Iancu – n.n.) se lãþi ca
fulgerul, peste o orã cetatea era plinã. Toþi îl
aºteptau cu simpatie ºi admiraþie, românii doreau din inimã sã-l vadã pe iubitul frate; nici
maghiarii mai puþin; numai unii neînsemnaþi ca
numãr voiau sã-l vadã din curiozitate, ca pe un

pârâu pe Avram Iancu. Era acolo un fel de han,
iar el stãtea în faþa acestuia; pãlãria lui verde
spãlãcitã trasã peste ochi, pãrul zbârlit ajutau
sã-i facã ºi mai tristã faþa-i arsã de soare. Stãtea
acolo nepãsãtor faþã de toþi. Cineva l-a întrebat
dacã nu vine sus la cumnatul sãu de lângã cascade. Nu primi întrebarea. Nu voia sã vorbeascã
cu nimeni; nici de el nu-i pãsa nimãnui. De când
a devenit om sãrac ºi umblã îmbrãcat sãrãcãcios
nu prea e preþuit. Dacã se poate auzi ceva bun
despre el, aceasta vine de la ungurii salvaþi
dintre care mai mulþi îºi amintesc cã i-a scãpat
de mare primejdie când cei de o soartã cu ei au
tras de mai multe ori asupra lui. Dumnezeu care
vede în inimi judecata ºi iartã; omul sã nu comenteze aceasta. Noi lãsãm sã creascã iarba pe
mormântul anilor de tristeþe, sã uitãm faptele,
dar sã reþinem din ele învãþãmintele”. Nu-mi pot
permite sã spun cã aº completa acest pasaj al
marelui scriitor, dar nu mã pot abþine sã nu mã
gândesc la un pasaj biblic care spune: „Cine are
urechi sã audã!”, valabil tuturor.
Marele scriitor maghiar ne relateazã cu
atâta splendoare ºi plasticitate realitatea existentã, precizând: „n-o sã fac politicã, dar ceea ce
am vãzut, de ceea ce m-am convins, e o datorie
filantropicã sã o spun. Poporul român în sufletul
lui nu duºmãneºte nici unul dintre vecini, mai cu
seamã pe maghiari; poporul român de rând este
ascultãtor, muncitor, se mulþumeºte cu puþin, se
împrieteneºte uºor”.
Un bun cunoscãtor al istoriei iobagilor din
imperiul Hasburgic a fost ºi scriitorul Domokos
Haraga Balazs, care aºa dupã cum rezultã din
romanul sãu istoric Avram Iancu a studiat foarte
multã literaturã istoricã ºi a consultat multe documente ale vremii. Pe scriitor îl interesa, se
pare, ºi legitimitatea rãscoalelor lui Horea, Cloºca
ºi Criºan precum ºi a Revoluþiei din 1848.
În „Cuvânt de început”, autorul, dupã ce
vorbeºte de cerbicia boierilor „alcoolici ºi cu
suflet bestial” care încã mai practicã „jus primae
noctis”, îi robea ºi schingiuia pe iobagii pe care
îi hrãneau cu pâine din scoarþã de copaci ºi
tãrâþe, ne mãrturiseºte cã: „Iobagii din Evul
Mediu din Ungaria au mâncat ºi carne de om...
se nutreau ºi cu astfel de mâncare... Nu e o
poveste, ci realitate tristã... În secolul al
XVI-lea, în piaþa din Aiud se vindea în vãzul
tuturor carnea de-aproapelui semenilor lor mai
sãrãci”. Acest autor ne mai mãrturiseºte cã în
cursul cercetãrii izvoarele de inspiraþie pentru
lucrarea mai sus arãtatã, a gãsit documente care
conþineau date de-a dreptul drãceºti privitoare la
situaþia iobagilor. „În Ardeal, unde populaþia
româneascã formeazã majoritatea covârºitoare,
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om renumit. În asta ºi urmãtoarea zi nu se vorbea de altceva decât de Iancu, tot insul dupã ale
sale închipuiri; vezi bine cã mare parte cugeta de
ceva om peste fire, extraordinar, cum li se înfãþiºeazã lor în fabulã eroii vechimii”.
Corespondentul cotidianului mai sus arãtat, aºa cum rezultã din cele menþionate precum
ºi din cele ce urmeazã, ne informeazã cã exista o
animaþie „de bine ºi de bun venit” din partea
românilor, dar ºi a maghiarilor, cu toþii se bucurau de prezenþa în mijlocul lor a unui om, a
unui democrat adevãrat, a unui liberal care dorea prosperitatea socialã ºi economicã, egalitate
ºi fraternitate pentru toþi, indiferent de etnie.
Aici la Oradea, potrivit regulilor, în drum
spre Viena, trebuiau vizate paºapoartele – la
Cetate – adicã la centrul administrativ al oraºului, un fel de poliþie a zilelor noastre. „Cãpitanul primariu”, adicã ºeful organului
respectiv, observând paºaportul lui Iancu pe
care-l prezentase S. Balint, l-a rugat pe acesta
sã-l invite pe Iancu la el, pentru a-l cunoaºte.
Iancu s-a prezentat ºi au purtat discuþiile protocolare de cuviinþã. La ieºirea din birou, s-a
constatat cã în jurul Cetãþii s-a adunat multã
lume. Iancu era împreunã cu S. Balint, iar lumea
nu ºtia care dintre ei este Avram Iancu. Cei doi
oaspeþi au intrat în ospãtãria „La pomul verde”,
lumea i-a urmat, „iar curtenirile nu se mai
curmarã pânã seara cãtre nouã ore. Dn. Iancu i-a
cuprins bucuros ºi prieteneºte, ce foarte bine le
pãrea, mai vârtos când le zicea cã vine între ei,
ca amic ºi le recomanda ca sã trãiascã cu rânii în
frãþietate (aceasta era miercuri – n.n.). Joi dimineaþa pânã la 10 ore ce plecarã cei doi bãrbaþi
de renume, poporul venea cu turma, încet. Iancu
era silit a ieºi afarã sã li se arate; când se depãrta,
orãºenii tot cãutau înapoi ca sã-l mai vadã ºi-l
binecuvântau. Cu câtã mânie erau maghiarii sub
Rãscoala lui Iancu, cu atâta îl doreau acum mai
mult. Simpatia nãscutã din vederea-i personalã
întãreºte iubirea lor. La suire în car, Dn. Iancu ºi
Balint abia puturã strãbate prin poporul coadunat, care la plecare-i intonã un «Éljen!» rãsunãtor. Pânã astãzi se mai vorbeºte în publicul
nostru de acei bãrbaþi români transilvãneni, care
trecurã pe la noi. Maghiarii aflã cã Iancu are
purtare prea plãcutã (igen nyájas)”.
Jókai Mór a vizitat de mai multe ori Þara
Moþilor, ca turist ºi ca om de ºtiinþã pe care l-a
interesat viaþa moþilor ºi personalitatea eroilor
sãi. Efectuând o „hoinãrealã romanþatã” cum
numeºte el aceste vizite în Munþii Apuseni – se
pare cã, prin 1856, a ajuns ºi la Vidra despre care
ne relateazã urmãtoarele:
„Aici am vãzut ºezând mult timp lângã un
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românii au fost trataþi cu vitregia cea mai neumanã de cãtre stãpânirea maghiarã”. Pentru cei
care se îndoiesc de realitatea celor exprimate, le
recomandã sã citeascã câteva din izvoarele indicate ca bibliografie la sfârºitul romanului. Acest
om de ºtiinþã atrage atenþia cititorului cã cei care
vor citi aceste documente vor înþelege de ce
„împãratul Iosif al II-lea a spus lui Horea ºi
Cloºca la 1 aprilie 1871 în prezenþa cãpitanului
auditor Szolder: „Thut ihr das” adicã „Faceþi-o”
(Revoluþia n.n.). Concluzionând, scriitorul spune cã, „dacã împãratul i-a îndemnat, ca în interesul naþiunilor subjugate sã foloseascã arma
împotriva nobililor asupritori, atunci faptul de a
folosi arme nu poate fi clasificatã drept rãscoalã
ordinarã ºi crime bestiale, ci o flacãrã care s-a
aprins în sufletul poporului pentru libertate, egalitate ºi fraternitate. Infidelitatea habsburgilor

Mormântul lui Avram Iancu la Þebea

prin încãlcarea cuvântului dat i-a rãpus pe
Horea, Cloºca ºi Criºan. La fel a pãþit ºi Iancu cu
tradiþionala fãþãrnicie a habsburgilor, care nu
i-au strivit însã trupul, ci sufletul”.
Discutând personalitatea lui Avram Iancu
prin faptele istorice, scriitorul reþine cã în Iancu
„nu vom gãsi numai pe eroul naþional, dar ºi pe
omul nobil cu suflet bun, cu un patrimoniu sufletesc preþios, iar din punct de vedere al internaþionalismului universal, pe omul adevãrat, pe
cel creat de Dumnezeu dupã chipul ºi asemãnarea sa”. Scriitorul ne spune cã „aºa l-a gãsit el
pe Iancu din izvoarele cercetate ºi aºa-l vede
înaintea ochilor sãi sufleteºti”. „ªi astfel l-au
vãzut cu siguranþã ºi acele familii maghiare din
anul 1848, a cãror viaþã a salvat-o prin periclitarea propriei sale vieþi”.
În perioada premergãtoare Revoluþiei,
presa, cât ºi oamenii politici ºi mai ales intelectualitatea ºi tineretul, obiºnuiau sã comenteze

pe marginea unor evenimente ºi a reformelor ce
se preconizau. Astfel de discuþii se organizau ºi
de cãtre cancelariºtii din Tg. Mureº (practicanþi
pentru avocaturã n.n.). Cercul cancelariºtilor, în
general, era dominat de fiii nobililor, ai unor
grofi ºi boieri. În rândul acestora a fost primit –
spune scriitorul Lukács Béla – ºi Avram Iancu,
adicã Abi, cum îi spuneau cancelariºtii. Iancu,
spune scriitorul, „era înzestrat cu judecatã atentã
ºi pãtrunzãtoare... învãþa sârguincios ºi de timpuriu a început sã se gândeascã. Faptele ºi fenomenele din jurul lui i-au atras atenþia”.
Acelaºi autor ne informeazã cã îi plãcea sã nu fie
stânjenit în gândire ºi meditaþie, stãtea mult
izolat de lume ºi nu avea relaþii influente. În
cadrul întâlnirilor organizate de cancelariºti, el
se aºeza la o masã ºi de acolo asculta discuþiile.
Cel care îl urmãrea – ne spune scriitorul – „putea
sã observe cum îi cresc emoþiile” atunci când se discutau probleme legate de
legislaþia apãrutã în 1847, 1848 ºi problema desfiinþãrii regimului urbarial
(robote, iobãgie ºi alte obligaþii legate
de aceasta n.n.). „Iancu, mai ales, era
profund preocupat de starea delãsatã a
naþiunii din care fãcea parte. Pãtruns în
sanctuarul civilizaþiei, tânãrul reuºise
sã priceapã în cruda ei realitate neglijarea situaþiei ºi absorbit de spiritul
secolului, asimilase idei cãlãuzitoare
ale vremii, se simþea cu preaplinul
inimii sale îngrijorat de soarta
poporului român”. Iancu, deºi nu a
luptat pentru o cauzã personalã, nu a
fost orgolios, nu a dorit funcþii în
guvern ºi nici în comitat. Nu a fost
lider de partid ºi nici conducãtorul unei organizaþii atestate sau clandestine. El ºi-a luat pe
umeri crucea poporului român pe care voia sã-l
mântuiascã de rãmãºiþele relaþiilor feudale, care
apãsau greu asupra poporului de rând.
Autorul articolului ne informeazã cã în
finalul discuþiilor Iancu a spus: „Ori eliberarea
poporului meu, desfiinþarea sistemului urbarial
pentru totdeauna ºi fãrã despãgubiri, ori moartea”. Iatã cã fãrã nici o învestiturã din partea
cuiva, Iancu vorbeºte în numele naþiunii române, pe care o apãrã cu înverºunare ºi în slujba
cãreia ºi-a consacrat ºi ºi-a dat viaþa. El atunci
s-a simþit rãspunzãtor pentru soarta românilor
din Ardeal ºi voia sã o vadã fericitã. Iatã de ce
Iancu trebuie sã fie la Baia Mare ºi peste tot în
Daco-România pe care o dorea reîntregitã, alãturi de revoluþionarii moldoveni ºi de cei din
Þara Româneascã.
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Participarea comunitãþilor româneºti
din SUA la serbãrile Unirii, din 1929
Dana Maria MÃRCUª
ipostaze se pot grupa în scheme culturale care la
rândul lor au puterea de a determina ºi influenþa
reacþia indivizilor.
În cazul de faþã, grupul luat în discuþie este cel
al comunitãþii româneºti din Statele Unite ale Americii ºi modul lor de a reacþiona la invitaþia Guvernului român de a participa la serbãrile organizate
cu ocazia împlinii a unui deceniu de la Marea Unire.
În preajma zilei de 1 decembrie 1928, opinia
româneascã începuse sã-ºi exprime indignarea faþã
de faptul cã timp de zece ani autoritãþile statului nu
au mai acordat atenþie acestei importante sãrbãtori
naþionale, cu atât mai mult cu cât pe plan extern
începuserã sã se manifeste tendinþe revizioniste privind teritoriul românesc. Pe de altã parte, mijloacele
de comunicaþie aduceau ºtiri despre fastul cu care
deceniul de libertate naþionalã era sãrbãtorit în celelalte state desprinse din fostul imperiu AustroUngar4.
Venit la putere, la finalul anului 1928, cabinetul naþional-þãrãnist condus de Iuliu Maniu avea
nevoie de o manifestare de amploare care sã îi
valideze popularitatea ºi sã imprime în memoria
colectivã punctul de debut al unei noi guvernãri.
Împlinirea a zece ani de la unirea Transilvaniei cu
Regatul României conferea contextul ideal pentru ca
PNÞ-ul sã-ºi inaugureze discursul ºi perspectiva politico-identitarã pe care urma sã o imprime þãrii prin
guvernarea sa.
Ziarele þãrãniste ale vremii anunþau cititorii cã
„Dupã cum ºtim, serbãrile aniversãrii unirei Ardealului cu Patria-mamã cari trebuiau sã aibã loc la 1
Decembrie 1928, s’au amânat pentru ziua de 10 Mai
1929”5. Comemorarea Unirii Transilvaniei la 10 mai
nu trebuie sã surprindã. Timpul sãrbãtorii, în general
pe toatã perioada interbelicã, este supus schimbãrilor ºi nevoilor politicului. Spre exemplu, în 1920
se emisese un ordin oficial prin care toate datele
aniversare legate de unirile provinciilor româneºti
cu Vechiul Regat sã fie incluse în celebrãrile Zilei

Simona Nicoarã, Sãrbãtoare, celebrare, comemorare, În: Caiete de antropologie istoricã, an IV, nr.1, 2005, p. 7.
Hiroko Nishida, Cultural Schema Theory, În: Theorizing About Intercultural Communication, London, SAGE
Publications, 2005, pp. 408-409.
3 Zhini Zeng, Second-Culture Worldview Construction: Integrating in-class and out-of-class activity in In-China
Study, The Ohio State University, 2011, p. 7.
4 Ioan Pleºa, 75 de ani de la Serbãrile Unirii din 1929, La: http://www.dacoromania-alba.ro/nr17/75_ani.htm
5 Pregãtirile pentru impozanta sãrbatoare a unirei din 10 mai 1929, În: Românul, XVI, nr. 11, 1929, p. 11.
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intotdeauna o sãrbãtoare a fost o manifestare colectivã, o formã de reprezentare a autoritãþii religioase ºi
seculare, un discurs al puterii despre ea însãºi1, dar ºi
o bunã ocazie de a urmãri gradul de implicare socialã a diferitelor grupuri.
În lucrarea sa Imagined communities, Benedict Anderson, referindu-se la crearea statelor naþionale, afirma cã acestea sunt în fapt structuri „imaginate”, construcþii culturale ce vin sã niveleze ºi sã
dilueze diferenþele în vederea creãrii unei comunitãþi omogene. În tot acest proces de recompunere a
structurilor sociale, ceremoniile oficiale s-au dovedit întotdeauna a fi un mediu propice pentru a
modela identitatea naþionalã, prin utilizarea diferitelor tipuri de amintiri, existând în acest sens un
permanent transfer între memoria individualã, cea
de grup ºi memoria oficialã a statului.
Prezentarea de faþã se doreºte a fi o incursiune
în spiritul festivitãþilor interbelice, a modului în care
într-o asemenea manifestare publicã anumite scheme culturale ºi de interacþiune umanã devin (re)activate, dând naºtere unor modele de comportament
social.
Trebuie pentru început delimitat cadrul teoretic pe care cercetarea îºi construieºte premisele ºi
anume teoria schemei culturale. Conceputã de sociologul japonez Nisihida, aceasta explicã felul în
care interacþiunile ºi informaþiile repetate între persoanele aflate într-un anumit context cultural creeazã în timp o „structurã cognitivã” sedimentatã în
memoria de lungã duratã. Aceasta va determina la
rândul ei modelele de comportament pe care o persoanã le va adopta atunci când intrã într-o situaþie
familiarã din propria culturã.2 Cu alte cuvinte, ne
putem aºtepta ca oamenii aparþinând unui grup cultural, care au trãit aceleaºi experienþe socio-culturale, sã posede acelaºi tip de schemã culturalã.3
Convingerile patriotice le putem, prin urmare, considera a fi un astfel de set de informaþii ce în anumite
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naþionale de 10 Mai. În economia activitãþii comemorative, comasarea atâtor aniversãri într-o singurã datã calendaristicã a reprezentat o încercare din
partea monarhiei de a-ºi consolida autoritatea1, de a
evita, în acelaºi timp, anumite animozitãþi asupra
dreptului de a organiza aceste manifestãri, ºi nu în
ultimul rând, de a preveni pretenþiile altor grupãri
asupra unor elemente simbolice ce aveau de a face
cu însãºi existenþa politicã a României întregite.
Pentru transilvãneni însã, comemorarea evenimentelor de la 1 Decembrie 1918 avea o importanþã deosebitã. Cu toate cã nu era parte din calendarul oficial al sãrbãtorilor naþionale, în fiecare
an pe 1 decembrie, ºcolile ºi asociaþiile culturale din
spaþiul intracarpatic (în special ASTRA) organizeazã serbãri, manifestaþii festive, depuneri de coroane,
spectacole, sau chiar excursii la Alba-Iulia pentru a
pãstra vie amintirea acelor momente istorice. Acþiunile erau susþinute ºi de presã, care nota cã: „Ziua
de 1 Decembrie, pentru poporul Român, începând
cu anul 1918, trebuie consideratã în ultimã analizã,
ca momentul când se sãrbãtoreºte dreapta sentinþã
pronunþatã în favoarea Românismului, dupã dezbaterile unui îndelung proces istoric”.2 Cu toate acestea, 1 decembrie a rãmas, în primul deceniu de
existenþã a Statului Român, o sãrbãtoare apreciatã ca
atare mai mult la nivel regional. Pe mãsurã însã ce
ciocnirile de pe scena politicã dintre liberali ºi þãrãniºti se vor intensifica, la fel se va întâmpla ºi cu
manifestaþiile ºi gesturile culturale, precum celebrãrile. Serbarea zilei de 1 Decembrie devine încãrcatã de puternice nuanþe ale demagogiei politice
în încercarea transilvãnenilor de a se opune tendinþelor centralizatoare ale capitalei ºi de a pãstra un
grad de autonomie localã.3 Era aºadar firesc ca venirea la putere a PNÞ sã fie legatã în mod simbolic
de unul din momentele istorice ale României. Înfãptuirea Marii Uniri era consideratã de membrii
partidului ca fiind o marcã definitorie pentru profilul
lor politic.
Cei delegaþi cu organizarea manifestãrilor vor
fi Alexandru Vaida-Voevod ºi Sever Bocu. Programul conceput de comitetele conduse de aceºtia,
popularizat apoi prin intermediul presei, avea ca
apogeu o reiterare a Marii Adunãri Naþionale de la
Alba Iulia: „Dimineaþa va fi o scurtã ºedinþã în sala
unirei în prezenþa Regelui, Familiei Regale, înaltei
Regenþe, membrilor guvernului, Corpului diplomatic ºi a membrilor Corpurilor Legiuitoare [...]. Va
urma apoi defilarea armatei, formatã din detaºamentele tuturor unitãþilor militare din þarã, corpul
voluntarilor din Rusia ºi Italia, corpul românilor
1
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americani, acel al studenþimei, cei zece mii primari
din þarã etc. Vor fi banchete ºi mese populare.”4
Grandoarea unei ceremonii publice este datã
însã în primul rând de participanþi, indiferent dacã
sunt ei implicaþi activ în manifestare sau simpli
spectatori5. De aceea Guvernul Maniu lanseazã o
serie de invitaþii de participare cãtre organizaþii ºi
oficialitãþi de peste graniþe, a cãror prezenþã urma sã
potenþeze valoarea simbolicã a festivitãþilor. Ecoul
acestor convocãri rezoneazã pânã de partea cealaltã
a Atlanticului. Þãrãniºtii folosesc simpatiile naþional-þãrãniste ale celor emigraþi în Statele Unite,
majoritatea având rãdãcini în zona Ardealului ºi
Banatului, pentru a atesta baza largã de popularitate
a partidului.
Parte integrantã, pânã la Primul Rãzboi Mondial, din Imperiul Habsburgic, românii din aceste
zone ºi-au definit schema identitarã prin raportare la
alteritate, în cadrul unei permanente strãduinþe de a
obþine drepturi ºi libertãþi cetãþeneºti egale cu celelalte naþionalitãþi. Imposibilitatea de a atinge cel
puþin o parte din aceste obiective ºi condiþiile dificile de viaþã au determinat o parte din populaþia
româneascã sã migreze cãtre Lumea Nouã. Mai ales
dupã 1894, aceastã miºcare spre Statele Unite ale
Americii a crescut, iar în 1914 aproximativ 100.000150.000 români din Transilvania ºi Banat trãiau
peste Oceanul Atlantic.6 Un punct important care
trebuie subliniat este faptul cã un numãr mare de
emigranþi erau proprietari de terenuri ºi membri
respectabili ai comunitãþilor lor, care au plecat în
cãutarea unor oportunitãþi mai bune, a unei ºanse de
a-ºi dovedi competenþele, având înrãdãcinat în ei un
sentiment foarte puternic al identitãþii ºi un set bine
definit de valori morale. Cu timpul, pânã la declanºarea Primului Rãzboi Mondial, s-au format comunitãþi româneºti în zone precum Cleveland Ohio,
Chicago, New York sau Minnesota. Toþi aceºti imigranþi români, indiferent de clasa lor socialã, au adus
împreunã cu ei un set de informaþii conceptuale
despre cultura lor. Deoarece cei mai mulþi dintre ei
au venit din Transilvania sau Banat în Statele Unite
înainte de 1918, schema lor culturalã era structuratã
de-a lungul discursului naþionalist care a dominat
mult timp zonele lor natale. Confruntându-se cu o
culturã strãinã, unde din nou statutul lor devine
acela de minoritate, ei vor cãuta în mod natural sã-ºi
prezerveze identitatea de grup social, apelând la
matricea culturalã specificã provinciei de origine.
Un studiu asupra imigranþilor din Transilvania efectuat în perioada interbelicã îl va prezenta pe
românul provenit din aceste pãrþi, ca pe cineva care
„spre deosebire de fratele sãu român fatalist pasiv,

Maria Bucur, Staging the past, West Lafayette, Purdue University Press, 2001, p. 289.
Gheorghe Sofronie, O comemorare: reflecþii cu ocazia zilei de 1 Decembrie, În: Vestul României, an I, nr. 53,
1923, p. 3.
Maria Bucur, op.cit., p. 293.
Pregãtirile pentru impozanta sãrbãtoare..., p. 11.
Constanþa Vintilã-Ghiþulescu, op. cit, p. 9.
ªtefan Meteº, Emigrãri româneºti, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1971, pp. 69-70.
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de persoane, delegaþi ai diverselor societãþi româneºti din Statele Unite, împreunã cu 169 de steaguri
ºi drapele.
În þarã venirea unui grup atât de numeros era
prezentatã de mai toate publicaþiile ca un fapt inedit
ºi totodatã demn de a conferi serbãrilor o aurã
(re)unificatoare: „Fraþi din America bine-aþi venit.
O þarã întreagã, un popor întreg cu ardoare ºi emoþie
vã îmbrãþiºeazã [...]. Fraþi din America, care prin
prezenþa voastrã ridicaþi fastul ºi nimbul sãrbãtorii
neamului, potenþaþi emoþia sufletului nostru, cari
prin prezenþa voastrã dovediþi lumii întregi ardoarea
cu care îºi iubeºte Românul þara sa, îmbrãþiºându-vã
cu toatã cãldura sufletului nostru, vã zicem încã un
Bine aþi venit!”.5
Reprezentanþii diasporei româneºti din Statele Unite ajung în patrie la data de 7 mai, prima
oprire fiind la Timiºoara, unde însoþiþi de autoritãþile
locale, muzicã de regiment ºi spectatorii inerenþi
unui astfel de eveniment defileazã cu steagurile pe
bulevardul principal. Urmeazã apoi Bucureºtiul, cu
primirea oficialã de la Ateneul Român, la care iau
parte membri ai Guvernului în frunte cu Iuliu Maniu
ºi un numãr mare de personalitãþi ai vieþii culturale.
O analizã a declaraþiilor rostite cu aceastã ocazie are
potenþialul de a dezvãlui motivaþiile care au determinat un numãr atât de mare de membri a diasporei sã traverseze Atlanticul pentru aceastã ocazie.
Aºa cum am menþionat, interesul contemporan poate
apela la memoria colectivã pentru a influenþa acþiunile ºi declaraþiile indivizilor. Cãtre sfârºitul anilor
’20, miºcarea revizionistã maghiarã se accelerase.
Acest lucru, la rândul sãu, a declanºat o reacþie
naþionalistã, ce cuprinde cea mai mare parte din
emigranþii transilvãneni din diaspora românã-americanã, cu o conºtiinþã pronunþatã faþã de drepturile
naþionale.
Discursurile pronunþate fac referiri la nevoia
de a transmite lumii cã România este unitã, „anul
trecut sute de Unguri au trecut Oceanul, fãcând
propagandã pentru revizuire. Dar jeluirile lor au
rãmas fãrã rãsunet, pentru cã dreptatea este cu noi.
Cãci este scris în cartea vremurilor cã România
Mare is here to stay forever”.6
Calendarul ziarului America puncteazã fiecare etapã a acestei vizite, fiecare solemnitate, depunerea de coroane la mormântul eroului necunoscut, vizita la Mãrãºeºti, audienþa la Palatul Regal,
pelerinajul la mormintele domneºti de la Curtea de
Argeº ºi la mormântul lui Gheorghe Lazãr de la
Avrig.
Punctul culminant l-a reprezentat însã par-

Christine Avghi Galitzi, A study of assimilation among the Roumanians of the United States, New York,
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1928, p. 1.
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acesta este îndrãzneþ, cu un spirit de independenþã pe
care îl considerã a fi o moºtenire sacrã de la strãmoºii sãi, cu un acut simþ al drepturilor sale, pentru
care este capabil a lupta cu multã cu perseverenþã"1.
Participarea ºi implicarea se dovedesc astfel a fi
douã elemente-cheie în schema culturalã a românilor emigranþi în Statele Unite.
Sever Bocu, ministrul însãrcinat cu aranjarea
festivitãþilor, va trimite un emisar special cãtre diaspora americanã în persoana lui Victor Filip, preºedintele Societãþii Românilor Americani din Timiºoara.
Punctul acestuia de debarcare a fost Cleveland, Ohio, unde se afla una din cele mai numeroase
ºi bine organizate comunitãþi româneºti. Mesajul
Guvernului român este prezentat aici în faþa Uniunii
ºi Ligii Societãþilor Române Americane, o alianþã
creatã doar cu un an mai devreme „pentru a putea fi
mai de folos sfintei cauze româneºti, care are neapãratã nevoie de fiii ei, pentru a apãra poporul românesc de pretutindeni, ºi de a pãstra pãrþile bune cu
care este înzestrat poporul nostru românesc”2. Scrisoarea oficialã a guvernului reamintea cã „În ziua
marilor serbãri ale Unirii tuturor Românilor, Guvernul þãrii se gândeºte cu neþãrmuritã dragoste la
fraþii de acelaºi sânge din America ºi socoteºte de a
sa datorie ca în programul marilor serbãri comemorative ce vor avea loc la Bucureºti, Alba-Iulia ºi
Iaºi, un loc de cinste sã fie pãstrat acelora – cari rupþi
din trupul Patriei – au rãmas ºi acolo, peste ocean,
vrednici fii ai acestui neam”3. Mai mult, celor care
doresc sã participe le sunt oferite ºi anumite înlesniri, precum paºapoarte, scutire de taxe, vize gratuite, iar odatã ajunºi în þarã anumite reduceri pe
cãile ferate.
Ca ºi o consecinþã a acestui mesaj comunitãþile româneºti de pe coasta de Est, în special din
Ohio, dar ºi din alte zone, încep a se mobiliza. Gestul
în sine este perceput ca fiind o ocazie pentru emigranþi de a-ºi reafirma ºi dezvolta identitatea etnicã. Presa noteazã cã „Guvernul d-lui Maniu s-a
gândit la noi, la pribegii de cari nimeni nu-ºi mai
aducea aminte, ºi cu dragostea pe care i-o cunoaºtem
ne chiamã ºi pe noi, Românii Americani” ºi considerând cã „învitarea fãcutã Românilor Americani
ca sã participe la serbãrile de la Alba-Iulia, pe lângã
o atenþiune delicatã ce ni se aratã de Guvernul prezidat de dl. Maniu, e ºi cea dintâiu recunoaºtere a
modestelor servicii aduse cauzei româneºti de cãtre
Românii Americani”.4
Grupul care se va îmbarca pe 26 aprilie 1929,
pe vaporul Statendahm, cuprindea aproximativ 300
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ticiparea la ceremoniile de la Alba Iulia, acþiune
despre care revista Transilvania scria cã a fost „cea
mai grandioasã manifestare a solidaritãþii româneºti
ºi o dovadã cã neamul nostru va fi gata oricând sã-ºi
apere unitatea realizatã”.1 Delegaþia românilor americani refuzã locurile de onoare ce li s-au oferit în
tribunele oficiale ºi preferã sã se implice activ, defilând cu drapelele comunitãþilor lor prin faþa familiei Regale, „delegaþii s-au încolonat mergând pe
câmpia Unirii, unde s-a format uriaºul cortegiu al
Românilor de pretutindeni, [...] s-au înºiruit într-o
sfântã procesiune din care, ca un simbol mãreþ, drapelele americane, înfrãþite cu cele româneºti, se ridicau falnice deasupra mulþimii”2. Aºa cum a remarcat ºi sociologul francez Emile Durkheim
„ritualurile sunt o modalitate de a acþiona care ia
naºtere în mijlocul unor grupuri reunite ºi care sunt
destinate pentru a excita, menþine sau recrea anumite stãri mentale în aceste grupuri”.3 Parada, formarea de cortegii este în contextul ceremoniilor moderne unul din gesturile paradigmatice cel mai des
folosite, ce transmite un mesaj religios, civic, politic, social.4 În acest caz, prezenþa ºi autoincluderea
românilor-americani în cortegiu are o semnificaþie
identitarã. Este un gest provenit din convingerea cã
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solidaritatea naþionalã trebuie sã fie afiºatã, demonstratã într-o manierã cât mai publicã. În fapt, reprezentarea discursului identitar al acestei comunitãþi începe cu acceptul de a face cãlãtoria peste
Ocean, în numãr atât de mare. Mai mult, participarea
lor activã era un gest menit sã demonstreze pãstrarea
în memoria colectivã a diasporei a valorilor naþionale ºi identitare, parada fiind o metodã de reconstituire simbolicã a unei scheme culturale asumate, de naþionalism activ.
De cealaltã parte, pentru românii din þarã,
sosirea celor plecaþi în America purta cu sine o serie
de alte conotaþii. Pe de o parte, într-un substrat
psihologic, se reitera în acelaºi loc ca ºi cu un deceniu înainte sentimentul de unitate a românilor, indiferent de poziþia lor pe glob. Pe de altã parte, din
punct de vedere politic, prezenþa lor contribuie la
prestigiul pe care noul guvern doreºte sã ºi-l creeze.
Mai mult, viziunea celor peste 150 de steaguri cu
simboluri americane, precum ºi discursurile rostite
se constituie într-o demonstrare a forþei comunitãþii
româneºti din Statele Unite, ce în cazul unui conflict
de naturã revizionistã putea exercita un lobby intensiv pe lângã Guvernul SUA pentru sprijinirea
cauzei naþionale.
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crenguþa cu florile de mãr! Ca ºi cele din tabloul
lui Grigorescu!” Da, l-am vãzut odatã în muzeul
din Câmpina, dar ce demult a fost asta!...
Acum, în coºuleþul de nuiele, de pe masã,
ouãle roºii sclipesc aºezate pe iarbã proaspãtã ºi
nu numai: niºte frunze inimioare, aproape rotunde, lucioase, de un verde mai gãlbui decât al
firelor de iarbã, întregesc primãvara din coºuleþul cu ouãle Paºtilor. Sunt frunziºoarele de
„untiºor” sau „sãlãþicã,” cele mai multe nu mai
mari decât un bãnuþ, cele mari cât o monedã de
cinci lei, iar mama luând un ou din coºuleþ de
care s-a lipit o asemenea frunzuliþã, zice: „Uite
ºi sãlãþica a revenit cu primãvara, mâine vom
face mâncare cu smântânã, din frunze de sãlãþicã în loc de spanac!” „Da!”... strigã pruncii, –
„cãci sãlãþica e mai bunã decât spanacul,” – zice
Liana – iar mama o completeazã: „ºi spanacul e
bun, dar sãlãþica e mai moale, poate vi se pare
mai bunã pentru cã nu o avem decât primãvara!”
Uite, cum, de la aceastã banalã ºi drãgãlaºã
ranunculacee de primãvarã: Ranunculus ficaria
sau Ficaria verna (de primãvarã) ajung la o altã
valoare naþionalã, la un alt geniu al acestui
neam, trimis Eternitãþii!
Recent, ocupându-mã de lucrãrile lui Ion
ªiugariu, descopãr într-o altã lucrare a lui, tipãritã tot postum, un text intitulat: „Poetul primãverii”, care nu e altul decât pictorul Nicolae
Grigorescu!
Ion ªiugariu colaboreazã cu poezii ºi studii critice la revistele literare ale vremii: Universul literar, Curentul literar, Meºterul Manole,
Decalogul, iar, în calitate de critic literar, inaugureazã în 1942, la Revista Fundaþiilor Regale,
rubrica intitulatã „Viaþa poeziei” pe care o conduce pânã în 1944, întreruptã din cauza rãzboiului. Aºa, descopãr textul dedicat „poetului
primãverii,” pictorului Nicolae Grigorescu, publicat în Revista Decalogul, în numãrul din mai,
1938. Poetul ºi criticul Ion ªiugariu spune: „Pic-
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ecitesc din scrierile poetului erou
cãzut în rãzboi, Ion ªiugariu
(1914-1945), pentru cã am nevoie
de îndrumare în viaþa poeziei moderne, pe care
eu nu o ºtiu citi! Citesc scrierile sale de criticã
literarã din care învãþ cum trebuie sã fie o criticã
ºi asta nu pentru cã eu m-aº ocupa cu asta, ci
pentru cã involuntar am fost pusã în situaþia de-a
face o comparaþie între ce trebuie sã fie o criticã
literarã ºi ceea ce fac azi aºa-ziºii critici, care
dau cu laudele sau cu muºtarul, dupã cum le
umblã ploile, fãrã mãcar sã fi citit lucrarea pe
care o criticã! Citind, regãsesc citatul ce mult
mi-a mers la inimã, dar pe care nu-l puteam reproduce exact: discutând cartea de poeme a lui
Lucian Blaga, La curþile dorului, poetul, criticul
ºi eseistul Ion ªiugariu, zice în Revista Cronica
din Baia Mare, în decembrie, 1938: „Cartea [....]
ne aduce aminte cã avem o sfântã datorie sã ne
venerãm valorile, sã ne cinstim mesagiile pe
care geniul acestui neam le trimite din când în
când Eternitãþii. Lucian Blaga reprezintã un
astfel de mesagiu. Lucian Blaga reprezintã o
astfel de valoare.” ªi când te gândeºti cum au
tratat gunoaiele comuniste abjecte, aceste valori! Pentru simplul motiv cã nu erau rebuturi, ci
sclipiri de valori ce estompau absurditatea marxistã, pentru simplul motiv cã erau români adevãraþi ºi nu zdrenþe de cârpe de ºters cizme
sovietice.
Pentru cã e primãvarã, martie, aprilie,
mai, serbãm Sfintele Paºti, dar nu cu pui ºi
iepuri, ci cu imaginea lui Christ cel Înviat din
morþi ºi ciocnind ouã roºii salutându-ne:
Christos a înviat! – Adevãrat cã a înviat! ºi
suntem fericiþi cã Divinul serbeazã cu noi, în familia adunatã toatã, de nu mai gãseºti scaune! Pe
masã, din glastrã ne zâmbeºte o crenguþã de mãr
înflorit: cireºul ºi magnolia ºi prunul ºi-au scuturat deja „zãpada”, dar le-a luat locul mãrul
parfumat ºi careva zice: „uite ce minunatã e
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torul Grigorescu, pe care recunoºtinþa româneascã îl sãrbãtoreºte în aceastã lunã, cu ocazia
împlinirii a 100 de ani de la naºterea lui, a fost
prea mare ºi prea deosebit de sufletul nostru,
pentru a nu întâmpina greutãþi serioase, cãutând
sã-l defineºti în câteva coloane de ziar.”
Citind aceste rânduri, mã scuturã gândul:
„dar ºi noi suntem în luna mai, 2013! Câþi ani
sunt din 1838, pânã acum? Deci, în 15 mai 2013,
se împlinesc 175 de ani de la naºterea geniului
românesc, trimis de acest popor Eternitãþii,
membru de onoare al Academiei Române! Am
auzit ceva cã va fi sãrbãtorit? Nu ºtiu, pentru cã
eu sunt prea departe, dar îmi fac eu o datorie de
conºtiinþã sã amintesc de asta, mulþumindu-i în
acelaºi timp poetului cãzut în rãzboi, Ion ªiugariu, cã ne-a lãsat moºtenire gânduri atât de
minunate despre pictorul ºi poetul primãverii.
„A trecut prin viaþã cu visul în pãlãrie ºi cu
veºnicul zâmbet pe buze. În inimã a purtat totdeauna cea mai frumoasã poezie a vieþii: natura.
Niciodatã n-a fost preocupat de titluri ºi de onoruri deºarte, niciodatã n-a schimbat o searã de
primãvarã din câmpurile Moldovei, cu fumul de
cafenea. În ochii lui, ca ºi în opera lui, a strãlucit
totdeauna soarele ºi sinceritatea. A vorbit cu
florile, cu drumurile, cu þãranii ºi le-a ascultat,
cu penelul între degete, povestea. [...] „Primãvara” pe care a concretizat-o în chipul unei þãrãncuþe simple ºi desculþe, care ºi-a uitat vasele
cu apã alãturi ºi se îmbatã privind florile, este
una dintre cele mai caracteristice pânze ale lui.
[...] Pictura lui Grigorescu n-a fost niciodatã un
meºteºug ºi n-a cunoscut curentele. Simple, ca
ºi autorul lor, tablourile sale nu sunt altceva
decât o sincerã ºi adâncã identitate cu natura.
Timid, idealist, poet, Grigorescu a stat de vorbã,
pur ºi simplu, cu motivele sale. Le-a ascultat
cuvintele ºi le-a scris pe hârtie. Nimic mai mult.
Tot ce este frumos ºi înalt în sufletul românesc,
tot ce formeazã originalitatea ºi mãreþia lui, este
minunat concretizat în pictorul Grigorescu. De
aceea, Al. Vlahuþã îl numeºte cel mai reprezentativ geniu al nostru, iar Caragiale spune
undeva cã prietenul primãverii este cel mai mare
liric al Þãrii Româneºti.”
ªiugariu mai vorbeºte despre patriotismul
pictorului care, deºi a cutreierat lumea, n-a uitat
niciodatã cã niciun apus de soare nu e atât de
minunat ca cel de pe dealurile Moldovei... de pe
dealurile de la Câmpina etc. ºi mi-a mai spus
ceva, ce pe mine m-a lãsat fãrã grai: „Niciodatã
n-a uitat cã în copilãria lui, a trebuit sã vândã
untiºor cu frunzã grasã, prin mahalalele Bucureºtiului pentru a-ºi putea cumpãra sculele necesare picturii.” Când am citit asta m-a cuprins aºa

IUNIE 2013
un respect ºi o dragoste faþã de aceastã „buruianã” atât de comunã în pãdurile de luncã, în
livezi, pe sub tufiºuri ºi pe sub gardurile vii, în
lunile de primãvarã, martie-mai când sub pomii
pe sub care creºte face covoraºe din frunzele ei
lucioase, dese, bãgate una în alta, printre care
mai rãsare ºi câte o floricicã galbenã, sclipitoare, de „piciorul cocoºului”, dar mult mai micã. Dacã ºi aceastã umilã vieþuitoare a contribuit
cu ceva la creºterea geniului românesc, atunci
meritã sã o pun ºi eu în coºuleþul cu ouã roºii ce
vor fi duse la bisericã la „sfinþit”împreunã cu
pasca, la liturghia Învierii din dimineaþa Duminicii de Paºti.
Un asemenea respect, ce tot de la Grigorescu mi se trage, am mai de mult faþã de o
altã minunãþie de primãvarã ce nu îngheaþã sub
stratul de zãpadã, ghiocelul, Galanthus nivalis ºi
luºcuþa, Leucojum vernum. Citisem, nu prea de
mult, despre bouleanul pictorului, pe care un
prieten i-l dãruise sã-l aibã ca model. Bouleanul
era frumos ºi alb ca laptele, ca toþi boii pictaþi de
Grigorescu. Pictorului i-a fost, de la început,
foarte drag animalul care-l privea cu ochii lui
mari ºi blânzi prin care parcã-i vorbea. A angajat
chiar un copilandru sã grijeascã de boulean, pe
care l-a numit „Ghiocel” sã-l ducã la pãscut, sã-l
adape, sã-l perie, iar dimineaþa sã i-l aducã la
geamul atelierului. Nu mult i-a trebuit lui
„Ghiocel” sã înveþe drumul spre geamul atelierului, dimineaþa devreme pictorul îi apãrea mângâindu-l ºi vorbindu-i cu duioºie, iar bouleanul
înþelegea ºi era fericit. Dar într-o dimineaþã de
varã, de 21 iulie 1907, nimeni n-a mai venit la
geamul atelierului sã-l salute pe „Ghiocel”. Animalul era nedumerit ºi nicicum nu voia sã plece
de la geamul care nu se mai deschidea. A rãmas
neconsolat toatã ziua. Scena s-a repetat câteva
zile la rând, pânã când „Ghiocel” se pare cã a
înþeles ceva, cãci ochii lui s-au umplut de tristeþe
ºi s-a culcat sub geam, aºteptându-ºi prietenul.
A închis ochii ºi s-a dus ºi el pe urmele celui ce îl
mângâia în fiecare dimineaþã.
ªi ne-au rãmas carele cu boi, þãrãncuþele,
hanul ºi horele, florile de mãr ºi ulcelele cu flori
de câmp, portretele de femei ºi de fete ºi fetiþa cu
basma roºie ºi portretul boierului Nãsturel
Herescu ºi în atelier ºi dorobanþul ºi gornistul ºi
atacul de la Smârdan ºi evreul cu gâsca ºi evreul
cu caftan ºi bãtrânã(a) cârpind ºi interior la Vitre
ºi „primãvara” ºi târgul de la Sinaia ºi luminiº ºi
peisaj ºi natura moartã ºi, ºi, ºi... ºi ne bucurãm
cã „geniul românesc” a împlinit 175 de ani!... ºi
cã tablourile lui sunt mult mai multe decât aceºti
ani! Deo gratias.
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Lecturile verii: Mircea Eliade – Memorii
Mirel GIURGIU
Frankenthal, Germania

sã nu fac zgomot, m-am îndreptat spre salon…
Aproape cã nu-l cunoºteam cãci nu ni se îngãduia
sã intrãm decât în zile mari sau când aveam musafiri... Cred, de altfel, cã uºa era încuiatã cu cheia.
Dar de data aceasta am gãsit-o descuiatã ºi tot de-a
buºilea, am pãtruns înãuntru... În clipa urmãtoare
emoþia m-a þintuit locului. Parcã aº fi intrat într-un
palat din basme: storurile erau lãsate ºi perdelele
grele, de catifea verde, erau trase. În odaie plutea o
luminã verde, irizatã, irealã, parcã m-aº fi aflat
dintr-o datã închis într-un bob uriaº de strugure.
Nu ºtiu cât timp am rãmas acolo, pe covor, respirând anevoie... Când m-am deºteptat, am început
sã înaintez cu grijã pe covor, ocolind mobilele,
privind cu nesaþ mãsuþele ºi etajerele pe care se
aflau aºezate fel de fel de statuete, ghiocuri, sticluþe de cristal, cuþite de argint, privind mai ales
oglinzile mari, veneþiene, în ale cãror ape adânci ºi
clare mã regãseam altfel, mai crescut, mai frumos,
parcã eu însumi înnobilat de lumina aceea ajunsã
acolo dintr-o altã lume...”
Acum când recitesc, pentru a nu ºtiu câta
oarã, rândurile acestea îmi rãsar crâmpeie din propria mea copilãrie, vãd camera zisã „dinainte”, din
faþã, a casei bunicilor mei, unde nu intram cum
nici alþii nu intrau în casele lor de la þarã în care
mai totdeauna erau încãperi tãinuite privirilor copiilor – doar la vreo sãrbãtoare sau la vreo mare
ospeþie puteam intra întotdeauna însoþiþi de cineva
din familie ºi numai pentru scurtã vreme... Câþi
dintre noi nu regãsesc ceva din fiorul propriilor
aduceri aminte, de demult, atunci când se cufundã
în paginile pline de lumina vieþii lãuntrice a unui
personaj sau a altuia, scãldatã în dulcea luminã a
vacanþelor de varã a copiilor care am fost ºi am
rãmas...
„Dar sã nu-l lãsaþi sã citeascã prea mult, cãci
îºi oboseºte ochii. ªi deja nu are ochi prea buni.
L-am pus în banca întâi ºi totuºi nu vede întotdeauna ce scriu pe tablã.” – Învãþãtorul lui
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lecturã se poate transforma într-o
adevãratã întâlnire cu autorul cãrþii
dacã reuºeºti tu, ca cititor, sã pãtrunzi mãcar o parte din ideile ºi frãmântãrile
care animã peste ani þesãtura scrisului în care, pe
mãsurã ce parcurgi paginile, þi se pare cã regãseºti fãrâme din propria ta viaþã. Eu aº numi
asta o revelaþie, fiindcã þine de ceva suprasensibil, indescriptibil, cu obiºnuitele ºi chiar frumoasele cuvinte pe care le folosim pentru a ne
exprima stãri ºi sentimente faþã de ceilalþi... revelaþie miraculoasã a mãrturisirilor lui Eliade
legate de primii ani ai copilãriei petrecute la
Râmnicu Sãrat ºi mai apoi la Cernavodã, Techirghiol ºi Bucureºti – pe unde i-a fost dat sã se
minuneze de lumina cãzutã din cer ca sã fie
metamorfozatã în cele mai neaºteptate chipuri.
Tatãl sãu era ofiþer ºi fusese mutat din Bucureºti
cu garnizoana la Râmnicu Sãrat, locul primelor
amintiri din viaþa lui Mircea Eliade, colorate de
plimbãrile cu trãsura prin pãdurile ºi viile din
jurul oraºului… Întorcându-se în timp nu uitã sã
ne descrie casa mare în care locuia împreunã cu
pãrinþii ºi fratele sãu – în jur o livadã plinã de
pruni, caiºi ºi gutui... un adevãrat paradis al
copilãriei, aºa cum ºi noi am avut parte la rândul
nostru, fiecare într-un alt mod, într-un alt loc –
toate având numitorul comun în magia care, din
când în când, se înteþeºte în pieptul nostru încãlzindu-l ºi fãcând inima sã ne palpite pânã când
simþim cã ne-am desprins de toþi ºi de toate câte
sunt în jurul nostru... Abia atunci ºtim cu adevãrat cã suntem liberi de orice constrângeri…
Bucuros mã las în voia primelor amintiri
care au prins contur în inima scriitorului – rãmânând tãinuite acolo o viaþã de om pãmântean ºi
cine ºtie, poate cã ºi dupã aceea: „...Dar mai cu
seamã îmi amintesc de o dupã-amiazã de varã,
când toatã casa dormea. Am ieºit din odaia
noastrã, a fratelui meu ºi a mea ºi de-a buºilea, ca
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„Cu gândiri ºi cu imagini
Înnegrit-am multe pagini
ª-ale cãrþii, º-ale vieþii
Chiar din zorii tinereþii.”
(Mihai Eminescu)
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Mircea Eliade cãtre tatãl acestuia, cãpitanul Gheorghe Eliade...
De când citesc Memoriile lui Eliade nu încetez sã mã gândesc la devenirea lui ieºitã din
comun, ieºitã din obiºnuitul vieþii unui copil pasionat de ºtiinþele naturii care alerga la propriu
dupã fluturi ºi dacã nu reuºea sã-i prindã se cãznuia dupã insecte, brotaci ºi ºopârle, pierzându-ºi
verile prin mlaºtinile dunãrene de la Cernavodã.
Acolo locui o vreme familia cãpitanului Gheorghe
Eliade înainte de a se muta la Bucureºti, cu puþin
înainte de începutul primului rãzboi mondial.
Cum sã nu fii recunoscãtor profesorului de
ªtiinþe Naturale, domnul Nicolae Moisescu...? El
e primul care a intuit precocitatea ascunsã dincolo
de încãpãþânarea „adolescentului miop” de a se
deda învãþãturii ca toþi ceilalþi elevi din clasã,
îndatoraþi manualului ºi programei ºcolare în vigoare la vremea aceea.
Miopia nu l-a împiedicat pe Eliade sã vadã
foarte curând mult mai departe decât colegii ºi
chiar decât unii dintre profesorii lui de liceu ºi, mai
târziu, de facultate...
„Ce roman a fost viaþa mea” ar fi putut
spune parafrazându-l pe Napoleon, marele orientalist de mai târziu, amintindu-ºi de atâtea întâmplãri neverosimile pentru cei mai mulþi dintre
apropiaþii ºi prietenii sãi în ale ºtiinþei ºi mai apoi
în ale scrisului... Cu timpul, pe mãsurã ce mã
lãsam acaparat de fascinaþia lecturii, am început sã
cred tot mai mult în miracolul existenþei pe care
unii îl probeazã de timpuriu – ajung sã caute ºi sã
gãseascã celebra piatrã filozofalã... Simþind atracþie pentru chimie, Eliade petrece multe ceasuri pe
zi fãcând experienþe de laborator, pe cele mai
interesante le continua în vis, pânã când într-o
noapte i se pãru cã a gãsit piatra filozofalã – un
bulgãre de aur nãscut într-un creuzet dupã combinaþiile nãstruºnice pe care le fãcuse urmând sfaturile unui strãin pasionat. Creuzetul plesni pânã la
urmã, lãsând sã cadã pe podea un bulgãre de aur
masiv. Dimineaþa începu odatã cu zgomotul provocat de cãderea pietrei – un semnal prevestitor al
unei cariere de literat al unui elev neastâmpãrat,
care câºtigã premiul întâi la concursul de literaturã
pe liceu cu povestirea intitulatã Cum am gãsit
piatra filozofalã. Povestirea va fi publicatã în anul
1921, primul pas cãtre literatura fantasticã cãreia
viitorul mare scriitor i se va consacra fãrã nici un
menajament, fusese fãcut...
De când a aflat de la învãþãtor cã bãiatul lui
citeºte greu ce scrie pe tablã – cãpitanul Eliade i-a
interzis acestuia sã citeascã orice altceva în afarã
de ce se cerea la ºcoalã... O pedeapsã mai mare
nici cã se putea pentru copilul înclinat spre lecturã
cu orice preþ, oriunde ºi orice ambiþie provocatã de
natura lui cãutãtoare de nou, mereu doritoare sã
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afle cât cuprind rafturile pline cu cãrþi de tot felul...
Unde mai pui cã tatãl sãu avea o frumoasã bibliotecã cu volume legate în piele ale autorilor clasici. Din pãcate pentru Mircea Eliade, cãpitanul
avusese de grijã sã închidã bine uºile de sticlã ca sã
facã inutilã orice tentativã de lecturã frauduloasã
din partea fiului. De altfel, chiar dacã ar fi avut
ochi sãnãtoºi, tot nu ajungea sã citeascã romane
din colecþia paternã, fiindcã acestea erau considerate a fi „subversive”, „imorale”, cu totul „nepotrivite” pentru vârsta bãiatului cãruia i se recomandau numai basmele lui Ispirescu ºi Creangã –
deºi pe ascuns, prin poduri, prin grãdini ºi prin
parcuri, Eliade citea cam ce-i cãdea în mânã: Sherlock Holmes, Psaltirea, Cheia Visurilor ºi multe
altele, la marea nimerealã…
Îmi pare cã am mai auzit de cazuri din acestea în care romanele unor autori celebri erau
prohibite copiilor ºi adolescenþilor, dupã cum alcoolul fusese scos în afara legii pentru toþi muritorii de cãtre marea prohibiþie din America anilor
’30. Mai pe urmã au venit dictaturile care au fãcut
„tabula rasa” din frumoasa ºi folositoarea ocupaþie
care este ºi va rãmâne cetitul cãrþilor.
În fine, cititul la întâmplare avea ºi un merit
în ochii pedagogilor ºi pãrinþilor din alte vremi:
trezea ºi întreþinea pofta de lecturã, interesul
pentru carte al viitorilor candidaþi la nobila titulaturã de intelectual cu diplomã – un „moft” obligatoriu la vremea aceea (ºi-mi pare cã ºi astãzi…)
pentru a putea avea acces în sferele mai de sus ale
societãþii, chiar în politicã dacã se poate, astfel ca
pãrinþii sã-ºi poatã satisface acele orgolii nemãsurate, care mai degrabã instrumentalizeazã culturã odraslelor lor decât o favorizeazã cu adevãrat.
Fenomenul e descris admirabil de Tudor
Muºatescu cu referire la unele persoane cu pretenþii intelectuale: „El se bucura de faima unui om
foarte cult, ceea ce îl scutea de a fi aºa ºi în
realitate...”
Cãrþile sunt tot atât de vii pentru foarte tânãrul Eliade pe cât sunt insectele, ºopârlele ºi
fluturii, care-l fascineazã în timpul ºi dupã lecþiile
de zoologie ale profesorului Moisescu. Miopia lui
galopantã piere ºi se pierde în lumina rãspânditã în
jur de bulgãrele de aur – piatra filozofalã – care se
rostogoleºte mai departe, dincolo de zidurile casei
pãrinteºti, dând luciu meandrelor pe care rãtãceºte
când visãtor, când melancolic, luptându-se cu zãdãrniciile ºi dezorientãrile, resimþite în suflet ca
pe-o boalã pe care o pune pe seama originii sale
moldoveneºti pe linie paternã... De fiecare datã
când se simte victima unui atac de melancolie îºi
aduce aminte de mama lui care avea origine olteneascã: „Când, adolescent, au început sã mã încerce crizele de melancolie ºi tristeþe, îmi spuneam
cã astea fac parte din zestrea mea moldoveanã.

din Bucureºtii primilor ani de dupã rãzboi, anii
jazzului ºi a lui La Garçonne...” (M. E.)
„Cei ce se aseamãnã lesne se adunã!” spune
un proverb cunoscut mai de toatã lumea de la noi –
el s-a adeverit ºi-n ceea ce-l priveºte pe Eliade,
poate cã piatra lui filozofalã, sau poate Pythia sã-l
fi ajutat sã dea peste un autor ºi peste o carte care-i
va influenþa creaþia ºi-l va motiva în felurite chipuri de-a lungul vieþii, ajutându-l mereu sã fie
altfel decât ceilalþi – urmând firescul meandrelor
dezvoltãrii sale intelectuale. Este vorba de scriitorul italian Giovanni Papini, autorul romanului
Un uomo finito (Un om sfârºit), un om care avea
multe în comun cu „Adolescentul miop”, la fel ca
el era un miop precoce devorat de pasiunea cunoaºterii, de sentimentul cã adolescenþa este o
vârstã a marilor descoperiri intelectuale, a marilor
trãiri, a marilor entuziasme... Surpriza descoperirii
unui veritabil alter-ego în persoana eroului creat
de Papini îl ajutã pe Mircea Eliade sã-ºi contureze
ºi mai bine personajele din propriul sãu roman, sã
se defineascã ºi mai mult pe sine, cât de multe
asemãnãri benefice, câte deosebiri salvatoare între
aceºti doi scriitori aflaþi la distanþã geograficã (mai
ales în contextul anilor 20) ºi având vârste foarte
diferite, unul era la rãsãritul vieþii ºi al Europei ºi
altul la apusul lor. Un sentiment plin de nobleþe
nedisimulatã îl face pe Eliade sã mãrturiseascã
recunoºtinþa lui faþã de Papini: „Îi mai sunt recunoscãtor lui Papini ºi pentru faptul cã prin el
m-am familiarizat încã din liceu cu literatura ºi
cultura italianã, izbutind astfel sã mã eliberez de
tutela librãriei franceze...”
Cum sã treci cu vederea forþa caracterului
viitorului mare savant care de la vârsta Cãpitanului la 15 ani al lui Jules Verne urmeazã altei cãi
în culturã ºi-n creaþie decât cele bãtute de cei mai
mulþi dintre intelectualii noºtri care la vremea respectivã erau tributari aproape în exclusivitate modelului francez...?
Într-una din cugetãrile sale memorabile,
Constantin Noica afirma cã poþi afla fãrã prea
mare greutate locul unde se aflã vãrsarea unui curs
de apã – a unui râu, sau a unui fluviu – va fi însã
foarte greu, dacã nu imposibil, sã-þi dai seama de
provenienþa lui, sã localizezi cu precizie izvorul
sau izvoarele din care îºi alimenteazã albia.
Gândul acesta îmi vine în minte ori de câte
ori caut sã înþeleg felul în care adolescentul Eliade
devine treptat un pasionat al Lumii Orientului,
apoi un bun cunoscãtor în materie ºi în cele din
urmã un erudit inconturnabil pentru cei care studiazã istoria ºi filosofia religiilor orientale.
Adolescentul, pe care l-am comparat anterior cu celebrul Cãpitan la 15 ani al lui Jules
Verne, simte cã trebuie sã lase apele sã se despartã
ºi sã aleagã între ºtiinþele naturii ºi cele umaniste –
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Uneori mã rãzvrãteam împotriva acestei aplecãri
cãtre visãtorie ºi contemplaþie, a tendinþei de a mã
lãsa doborât de amintiri – mã rãzvrãteam împotriva sângelui meu moldovenesc ºi chemam în
ajutor zãcãmintele de energie ale familiei mamei,
spiritul de aventurã, puterea de muncã ºi dârzenia,
vitalitatea aproape vulgarã a crescãtorilor de cai
de la Dunãre...”
„Rãzvrãtitul” Eliade dispãrea pe nesimþite
de-acasã în compania fratelui sãu Nicu, agãþându-se de tramvaiul cu cai ºi mai apoi de cel electric, ceasuri întregi gusta din sfânta libertate adolescentinã lunecând pe ºine cãtre statuia lui
Brãtianu unde cobora ºi-o lua mai departe la sãnãtoasa suind Dealul Mitropoliei...
Când îºi aducea aminte de cãrþi, lua anticariatele la rând ºi nu ieºea din ele fãrã douã-trei
volume pe care începea sã le devoreze chiar
înainte de a urca în mansarda lui dragã, din care
privea în jur livezile de pomi ce dãdeau atâta
farmec strãzii Pache Protopopescu unde locuia cu
ai lui, în casele moºtenite de la strãbunii din partea
mamei...
Da, cãrþile sunt vii, sunt fiinþe minunate pe
care oricât le-ai admira simþi uneori nevoia sã te
întrebi la ce servesc... ? De exemplu, cartea aceea
a lui Plutarh intitulatã De Pythiae oraculis – la ce
serveºte...? Lectura ei la ce-þi foloseºte...? Dacã te
cheamã Mircea Eliade ºi ai numai 14 ani, te aºezi
pe-o bancã-n Ciºmigiu, te frãmânþi, îþi ºtergi necontenit ochelarii ºi citeºti mai departe cu încãpãþânarea unui beduin care strãbate deºertul.
Cândva, pierdut în nisipul de aur al lecturii, descoperi cã viaþa are un sens ºi cartea lui Plutarh
meritã cititã, Pythia îþi prevesteºte în oracolul ei de
la Delfi cã te vei risipi curând în scris, dupã cum te
risipeºti acum cu cititul. ªi romanul cu care îþi
începi cariera de scriitor îºi dã cu de la sine putere
un titlu ce va deveni glorios... Romanul adolescentului miop... Cartea se scrie singurã, literele iau
foc când vrei sã arãþi cã aparþii unei generaþii
diferite de a pãrinþilor tãi, care pãtimiserã în rãzboi
ca sã facã Întregirea Neamului Românesc. Idealul
unei generaþii nu se împrumutã ca niºte moºii celei
urmãtoare. El se întrupeazã din energiile ascunse
în abisurile fiinþei, din când în când ies la suprafaþã
ca o lavã gata sã pârjoleascã cugetele ºi sã motiveze zi de zi existenþa celor ce cautã cu disperare
sensurile ºi rosturile existenþei...
Generaþia pe care o descrii este una care nu
se recheamã de la cãrþile lui Ionel Teodoreanu,
nici ale lui Sadoveanu sau Cezar Petrescu, este cu
totul altceva: „Adolescenþii lui Ionel Teodoreanu
nu erau cei pe care-i cunoscusem eu. Aparþineau
altei lumi care mã fermeca ºi mã înduioºa totodatã,
dar pe care o simþeam definitiv depãºitã. Adolescenþii mei erau într-adevãr de atunci ºi de acolo,
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era elev în clasa a VII-a când s-a decis sã se
consacre cu precãdere studiului filosofiei, orientalisticii ºi istoriei religiilor. Asta însemna sã punã
pe planul secund, dacã nu chiar sã renunþe la
fizico-chimice, la zoologie ºi la matematici. Dacã
nu ºtim prea bine ce l-a determinat sã renunþe la
unele din pasiunile lui din fragedã pruncie, suntem
îndreptãþiþi sã dãm crezare mãrturiilor lui Eliade
care insista în Memorii asupra marilor însuºiri
pedagogice ale profesorului sãu de Limba Latinã –
domnul Nedelea Locusteanu. Acesta era un „excelent Latinist”, un foarte bun traducãtor al unor
texte de valoare, între ele cele aparþinând lui Titus
Livius, un cunoscãtor al limbilor clasice, un om de
mare cuprindere în domeniul ºtiinþelor antichitãþii.
Foarte tânãrul Eliade era stãpânit, pe mãsurã ce
timpul se scurgea, de setea nepotolitã a cunoaºterii
în mai multe direcþii care se îndreptau spre misterele piramidelor, înþelepciunea chaldeenilor, ºtiinþele oculte ale magilor persani etc. Voia sã se
apropie cu orice preþ de izvoarele tãinuite ale religiilor, stãpânit de entuziasmul caracteristic vârstei
adolescentine, credea cã va ajunge sã ºtie totul
despre ele într-o bunã zi. Încurajat de profesorul
Locusteanu, studiazã limbile persanã, sanscritã ºi
ebraicã.
Anii ºcolaritãþii au trecut destul de repede
pentru un elev atât de prins de studii încât îºi
drãmuia cu acribie timpul, chiar dacã întreþinea
mai departe legãturile de prietenie cu unii colegi
de ºcoalã, iar la sfârºit de sãptãmânã respecta
bunul obicei de a urca împreunã cu ei pe Bucegi,
oprindu-se doar atunci când ajungeau la Piatra
Craiului.
În toamna anului 1925, Mircea Eliade devine student, înscriindu-se la Facultatea de Litere
ºi Filosofie din Bucureºti. Urmeazã cursurile
care-l interesau mai mult, prezenþa nefiind obligatorie are posibilitatea sã urmãreascã prelegerile
profesorilor care-l atrãgeau mai mult. Foarte interesante mi s-au pãrut remarcile ºi aprecierile pe
care tânãrul student le face în Memorii la adresa
unora dintre profesori – cu atât mai mult cu cât
aceºtia fac parte din rândul unor personalitãþi cunoscute ale culturii româneºti. Un dascãl pe care-l
frecventa Eliade era Constantin Rãdulescu-Motru
de la catedra de psihologie a universitãþii, – pãrea
mai îmbãtrânit în raport cu numãrul anilor, vreo 60
la numãr – care cunoºtea materie, dar avea o voce
stinsã ºi era greu de urmãrit din amfiteatru tocmai
din aceastã cauzã. Peste ani îl va întâlni mult
întinerit, optimist ºi foarte activ, semn cã vârsta
biologicã e de multe ori înºelãtoare cu omul, resurse ºi energii ascunse îl pot întineri în ciuda
scurgerii timpului.
P. P. Negulescu preda „Enciclopedia Filosoficã” – înþelegem din portretul creionat de
Mircea Eliade cã fãcea parte din acei profesori
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care-ºi cunosc foarte bine materia, dar nu ieºea din
tiparul manualului ºi nu-i lãsa nici pe studenþii sãi
sã o facã. Un tip de o „hieraticã rigiditate”, care
afiºa un aer de superioritate în faþa studenþilor,
tributar unor concepþii pozitiviste dupã care ºtiinþa
e totul, iar metafizica mai nimic, un obiect demn
de lãsat la o parte. Toate aceste însuºiri nu erau pe
placul lui Eliade, care aºtepta altceva din partea
unui dascãl de filosofie. Am întâlnit ºi eu acest tip
de profesor, chiar dacã am trãit în alte epoci ºi am
zãbovit prin alte amfiteatre – dupã cum am întâlnit
ºi cadre didactice de tipul domnului Al. Posescu despre care aflãm din partea memorialistului cã
aproba cu supunere discursul superiorului sãu era deci preaplecat ºefului de catedrã, cãruia nu-i
spunea niciodatã altceva decât ºtia dinainte cã-i va
face plãcere auzului ºi-i va gâdila orgoliul. Urmarea fireascã împrejurãrilor a fost cã domnul
Posescu a fost desemnat drept succesor de necontestat la catedrã, dupã pensionarea titularului,
adicã a domnului P. P. Negulescu.
Un nume cunoscut în lumea universitarilor
anilor ’30 era domnul Mircea Florian – conferenþiar la catedra de „Istorie a Filosofiei” – cu el se
putea discuta mult mai lejer decât era cazul cu cei
menþionaþi mai sus, îl însoþea pe Eliade prin librãrii, îl sfãtuia ºi-i împrumuta cãrþile, dupã cum
era cazul. Dacã nu l-ar fi întâlnit pe Nae Ionescu,
probabil cã mentorul sãu ar fi fost Mircea Florian.
Din fericire pentru Mircea Eliade ºi pentru o
întreagã generaþie de studenþi, ºeful catedrei de
Logicã ºi Metafizicã era profesorul Nae Ionescu –
un om pe care îl poþi descrie doar dacã ai un talent
literar comparabil cu al ilustrului memorialist scriitor, cu mare viitor la vremea aceea. Nae Ionescu
avea capacitatea rarã de a electriza amfiteatrul în
care-ºi þinea cursurile în faþa unui auditoriu fermecat de charisma lui ieºitã din comun: nu þinea
discursuri, ci dialoga cu studenþii, apela la capacitatea lor de a discerne, de a cumpãni lucrurile,
lãsând mereu impresia cã nimic din ceea ce spune
nu ai mai auzit vreodatã, nici n-ai putea gãsi în
vreo carte, iar despre un manual dupã care sã
înveþi nici nu putea fi vorba. Un torent nu încape în
niciun recipient – nici ºtiinþa de carte imensã a lui
Nae Ionescu nu încãpea decât drãmuitã între coperþile unui tratat, oricât de vast ar fi fost. Acesta
era prototipul de profesor ideal, care marcheazã
peste veacuri destinul a zeci, chiar sute de generaþii de studenþi, care se mândresc cu o amintire
sau mãcar cu un citat din opera maestrului.
Odiseea viitorului mare savant a început în
mansarda lui din Bucureºtii postbelici, compusã
din douã odãiþe înþesate de cãrþi, felurite minerale,
retorte, insectare vorbind fiecare în felul lor despre
pasiunile mai vechi sau mai noi ale tânãrului
Eliade.

din India ºi în general de peste tot de pe unde îl
purtau paºii destinului sãu neobiºnuit.
Dintru începuturile lui gazetãreºti care sunt
legate de o serie de foiletoane intitulate „Citind pe
Iorga” – (primul intitulat „De la Hermes Trismegistos la Nicolae Iorga”) expresie a dorinþei lui
de a menþine în actualitate continuã extraordinara
operã a istoricului, se vede stilul aparte ºi tendinþa
jurnalistului de a nu þine cont întotdeauna de politica generalã a gazetei la care lucra. Îºi permitea
sã aibã opinii critice indiferent de gloria ºi bunul
renume de care se bucura cutare persoanã sau alta,
chiar ºi atunci când era vorba de idolul sãu Iorga,
nume în mare vogã la vremea aceea, ca cele ale lui
Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu ºi alþii...
„Fericit e cel care, ca ºi Ulysse, a fãcut o
cãlãtorie frumoasã” spune versul inspirat al poetului francez Joachim du Bellay la începutul poemului în care eternizeazã impresiile sale dupã voiajul fãcut în Italia.
Fericit trebuie sã fi fost memorialistul
când a aflat cã poate participa împreunã cu elevii liceului Spiru Haret la o cãlãtorie prin mai
multe oraºe vestite ale Italiei. Proaspãt student,
Mircea Eliade, corespondase încã din anii de
liceu cu scriitorul Giovanni Papini, cu personalitãþi ale vieþii culturale ca Buonaiuti, Macchioro
ºi alþii. La Florenþa îºi vede visul cu ochii, atunci
când reuºeºte sã-l întâlneascã pe Papini la el
acasã, recunoscându-l cum ºi-l închipuia din
paginile romanului Un uomo finito...
Cunoscutul scriitor la care se gândise în
atâtea rânduri, îl primi în odaia lui de lucru plinã
de cãrþi ºi tablouri, pe Mircea Eliade, ºi avu surpriza sã afle despre cele trei foiletoane pe care i le
dedicase în paginile ziarului Cuvântul – texte ce
urmau sã-i fie traduse în italianã de cãtre secretarul sãu. Dialogul dintre ei se desfãºura în italianã
la cererea românului, care mãrturisi fãrã ocol cât
de impresionat a fost dupã lectura romanului Un
om sfârºit, încât îl încercase la un moment dat
teama de a nu fi acuzat cã imitã opera lui Papini.
Replica acestuia veni imediat: „Nu-þi fie teamã –
m-a liniºtit el. Dintr-un anumit punct de vedere
toþi intelectualii seamãnã între ei, dar din alt punct
de vedere nimeni nu seamãnã cu nimeni altcineva,
nici mãcar cu el însuºi…”
Singularitatea marilor spirite este tot atât de
cunoscutã pe cât e ºi generozitatea care le onoreazã; la despãrþire gazda vroia sã ofere mai tânãrului sãu admirator câteva din scrierile lui,
Eliade refuzã politicos spunând cã le avea pe toate
în mansarda lui de la Bucureºti... Era ºi acesta un
fapt care confirma unicitatea despre care tocmai
vorbiserã...
(Va urma)
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Adesea veneau la el prieteni, majoritatea
colegi de ºcoalã ºi mai nou de facultate. Aveau
bunul obicei de a se întâlni din când în când, ca sã
poarte discuþii pe teme la modã, schimbau impresii, aflau unii pãrerile celorlalþi, inclusiv în
materie de arte, filosofie ºi literaturã. Mircea era
mereu în cãutarea altor cãi decât cele bãtute de
înaintaºi, avea un mod personal de a vedea lucrurile, chiar dacã-i contraria pe unii care se întrebau de unde atâta admiraþie ºi preocupare
pentru opera lui Hasdeu...? De ce atâta stãruinþã în
a scrie mereu foiletoane despre cãrþile lui Iorga...?
Interogaþiile nu conteneau, pe alþii îi reconfortau
în demersul lor cultural. Vom vedea mai târziu cã
efervescenþa ºi iniþiativele unora dintre tinerii care
frecventau mansarda din strada Pache Protopopescu îºi vor pune marca lor indelebilã pe scena
culturalã româneascã a anilor ’30.
Era de aºteptat sã cadã ploi de întrebãri
dintr-un cer plin de preocupãri articulate de tendinþe avangardiste venite de pe malurile Senei, din
Oraºul Luminã – Parisul începutului de secol XX,
dãtãtor de ton în picturã, sculpturã ºi bineînþeles în
literaturã. Tinerii noºtri nu erau strãini de toate
acestea, francofilia ºi francofonia stãteau la temelia edificiului cultural cu care se mândreau.
Adevãrat erou de roman în viaþã, Mircea
Eliade îºi urmeazã netulburat calea lui proprie,
ascultând vocea destinului care-i spunea cã prin
stãruinþã, omului toate îi sunt cu putinþã. Îºi fixase
încã din liceu un program spartan de lucru care-l
þinea activ pânã la 3-4 dimineaþa, dupã câteva ore
de somn se deºtepta ºi o lua de la capãt cu cititul ºi
cu scrisul, în jurul orei 8 a aceleiaºi dimineþi. Îmi
pare cã respecta îndemnul lui Dimitrie Cantemir
formulat în greceºte, în limba noastrã sunã cam
aºa: „Dzua ºi noaptea în mânã sã-þi fie, sara, dimineaþa în minte sã-þi vie...”
O viaþã întreagã s-a temut cã n-o sã-i ajungã
timpul, din pãcate întreaga lui generaþie avea sã
constate adevãrul acestor temeri odatã cu o nouã
„cãdere în istorie” ce s-a petrecut în toamna lui
1939, odatã cu izbucnirea celui de-al doilea rãzboi
mondial. Timpul reflexiei în deplinã libertate de
gândire ºi exprimare, murise...
Curând dupã intrarea la Universitate, meritele literare ºi jurnalistice îl consacrã între cei
aleºi sã facã parte din redacþia ziarului Cuvântul,
într-o companie cum nu se putea mai selectã: Nae
Ionescu, Pamfil ªeicaru, Nichifor Crainic, Cezar
Petrescu ºi alþii. Mai trebuie spus cã la aceastã
publicaþie de prestigiu colaborau între alþii Lucian
Blaga, Perpessicius, G. Breazul, Oskar Walter
Cizek, tot nume aureolate de renume într-un timp
fast – auroral al culturii noastre interbelice...
Eliade va rãmâne mulþi ani credincios Cuvântului
trimiþând articole sãptãmânale la redacþie chiar ºi
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Grigore Leºe, sacerdot de veghe
la Lada de zestre a Neamului
Ovidiu SUCIU
jurnalist, Satu Mare
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u siguranþã, Grigore Leºe este contemporanul nostru cel mai avizat în
domeniul culturii populare, arhaice,
ancestrale, un însetat de cunoaºtere a acestui
teritoriu al spiritualitãþii româneºti, un împãtimit al cercetãrii directe, pe teren, ºi al dorinþei
de comunicare cu contemporanii, îndeosebi cu
tânãra generaþie, cãreia se simte obligat sã-i predea cheia Lãzii de zestre a Neamului.

Grigore Leºe, la þarã. Fotografie de pe site-ul
personal www.grigorelese.com

Când l-am vãzut pentru prima datã într-o
fotografie, sub clopul sãu de lãpuºan, cu boruri
saturniene, Grigore Leºe mi-a inspirat o imagine
cosmicã. Era sever, scrutãtor, hotãrât, imperturbabil ca o statuie de bronz. L-am cunoscut
cândva în direct în atelierul bucureºtean al prietenului sãu, fost elev al meu, pictorul Vasile
Pop-Negreºteanu, împãtimit la rândul sãu de
etnografie ºi folclor (oºenesc). L-am reîntâlnit la
Cluj Napoca într-o expoziþie semnatã Vasile
Pop-Negreºteanu, la Muzeul de Artã al Palatului
Banfi din capitala Transilvaniei. Atunci m-a fascinat, cucerindu-mã definitiv ºi irevocabil. A
vorbit, a cântat atât la „n” instrumente muzicale,
cât ºi din grumaz horile cu noduri, specifice
Maramureºului, uluitoare în dramatismul lor,
faþã de iodlerele tiroleze ori mexicane, realizând
momente de neuitat, învãluite în aura autenticitãþii contaminante. L-am urmãrit mereu când

am avut prilejul în emisiunile fascinante de la
TVR Cultural Bucureºti. Mi-l imaginez la catedra universitarã prezidând autoritar, ºi totuºi
apropiat, întâlnirile sale cu discipolii studenþi.
La statutul ºi statura sa intelectual-spiritualã, Grigore Leºe te obligã sã i te adresezi cu
„Domnia Voastrã, Maestre”. Sincer sã fiu, sunt
tentat sã-l apelez „ca la gura sobei”, cu „Uncheº,
ce ne mai spui despre…”, iar dialogul sã aibã loc
pe o laviþã în faþa unei case þãrãneºti, fie din
mers pe o potecã pe un deal, sau la umbra rãcoroasã a unui nuc bãtrân, ori într-o cãruþã cu
fân, ascultând buciumul ce sunã cu jale ori la
vreo stânã mai din vale.
Mi-l imaginez pe pruncul Grigore stârnind colbul uliþelor satului natal, ori fluierând
prin pãdure, cãþãrându-se prin copaci dupã cuiburi de pãsãri, culegând aromitoare mure, sau
ascultând vraja unduirii firelor de iarbã, sub
zefirul de searã, ori foºnetul spicelor de grâu
prinse în aurie salbã; contemplând zborul întoarcerii acasã a triunghiului de cocori, ori fâlfâirea fluturilor peste flori, urmãrind sãgeata
semeaþã a bisericilor de lemn transilvane în dialog cu divinitatea ºi cu universalitatea, ori speriat de biciuirea de fulger a þâpuriturilor în adâncul codrilor. Îl mai vãd ca prunc isteþ zgândãrind
cloºtele cu pui, sau încãlþat în opincuþe, îmbrãcat în strai lãpuºean, în drum spre ºcoalã, cu
straiþa la gât, în care purta tãbliþa cu stil de grafit,
fie jucând „ºotron” sau „hai la groapa cu furnici” în preajma unui arici, uneori la scaldã în
bulboane, speriind peºtii cei mici, alteori, în
serile de iarnã, îl vãd zãbovind la lumina lãmpii
cu petrol, desluºind tainele slovei, apoi colindând pe la casele gospodarilor, iar în primãvarã
jucându-se cu puii de gãinã, asistând uimit la
naºterea mieilor ºi a viþeilor, mai târziu, trecut în
adolescenþã, ascultând înfiorat prin pãduri boncãnitul cerbilor ºi urletul disperat al haitelor de
lupi la foame damnaþi.
Grigore Leºe a avut marea ºansã sã se
nascã, sã trãiascã copilãria în vatra strãmoºeascã
de la þarã, acolo unde s-a nãscut, dupã cum

cântatã de ursitoare, apoi la botejune în care
pruncilor li se menesc mari daruri de frumuseþe,
bogãþie ºi omenie, urmate mai târziu de ritualurile de credinþare ºi cununie, precedate de acel
fascinant împletit al cununii miresii ºi de alte
minuni greu de spus ºi scris. Grigore Leºe picurã
lacrimi de cearã, în fapt de searã, în candela de la
crucile mormintelor cuvioºilor strãmoºi, prin
þintirime, la priveghiuri, la hrubele tainice ale
zeilor Zalmoxis ºi Gebeleizis, la amintirea faptelor de arme ale lui Burebista ºi Decebal, ale
Bãtrânului Mircea, ale Slãvitului ªtefan, ale lui
Mihai Bravu, ale voievozilor transilvani Glad,
Gelu ºi Menumorut, ale oºtenilor ce ºi-au lãsat
oasele pentru apãrarea þãrii de la Nistru pân’ la
Prut ºi Tisa (ale eroilor neamului de care „tot
românu’ plânsumi-s-a”), ale martirilor Horea,
Cloºca ºi Criºan, zdrobiþi de roata habsburgicã,
act odios neurmat de vreo slujbã liturgicã, alãturi de alþi martiri dispãruþi fãrã nume, ca apostoli ai Neamului, cât ºi a altor fraþi încrustaþi pe
Coloana Infinitului Românesc precum Eminescu,
Enescu, Brâncuºi, Vlaicu, Vuia, Coandã, Eliade,
Ionescu, Cioran, ce-ºi adaugã mereu numele nemuririi noastre an de an.
Grigore Leºe este certamente un fenomen
benefic contaminant, care ne va propulsa volens-nolens dincolo de neant.
Parafrazându-l pe Geo Bozga, am putea
afirma cã Grigore Leºe, prin voia lui Dumnezeu,
îi face pe români sã-ºi vadã sufletul.
Opera lui Grigore Leºe trebuie neapãrat
editatã într-un „Corpus” al spiritualitãþii populare arhaice româneºti, printr-un DVD având la
bazã strãlucitele sale emisiuni realizate la TVR
Cultural. Aceasta este categoric o necesitate imperativã pentru viitorime.
Contemplând în memorie chipul voievodal al lui Grigore Leºe, gândul mã poartã la un
alt cugetãtor de marcã – Dan Puric. Îi vãd ca pe
doi apostoli luminaþi ai Neamului. Dacã aº avea
fotografiile domniilor lor, le-aº pune alãturi, pe
post de icoane, pe peretele din Rãsãrit al apartamentului meu, înrãmate în ºterguri þãrãneºti
brodate cu fir de busuioc, ca sã-mi aducã în casã
noroc.
Mã întreb cum ar reacþiona parlamentarii
României dacã la o reuniune a celor douã camere ar fi anunþatã pe ordinea de zi o întâlnire cu
Dan Puric ºi Grigore Leºe?
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spunea Lucian Blaga, veºnicia, sã scruteze lumea satului cu viu ºi avid interes, cu o aprigã
dorinþã de cunoaºtere, descifrând cu luciditate
relaþiile subterane ale obiectelor ºi faptelor, în
tainicele lor înþelesuri, descoperind grandoarea
mirificã a mitologiilor, a datinilor, obiceiurilor
ºi eresurilor, vraja incantatorie a descântecelor
ºi cântecelor rituale, fascinaþia danþului în bãtãturã, sub pãlimarul târnaþului, ori în poiana
înfloratã, în tropotul ancestral al jocului feciorilor ori în „purtata fetelor de la Crihalma”, în
dansul fetelor de la Cãpâlna („C-aºe umblã de
frumos/ de parcã scrie pe jos”), în momente ce
definesc unicitatea magicã spiritualã româneascã. Toate acestea Grigore Leºe le absoarbe precum un însetat burete, le decanteazã, ºi apoi
cristalizate „…iarãºi la lume date”.
Filosoful etnomuzicolog J. G. Herder, în
Glasuri ale popoarelor prin cântec desluºea, la
sfârºitul secolului al XVIII-a, 40 de motive folclorice muzicale europene. Mai târziu, dupã ce a
cunoscut arealul spiritual românesc, cifra a
ajuns la 400! Dar dacã Herder l-ar fi cunoscut pe
Grigore Leºe? Câtã bogãþie, varietate, universalitate sãlãºluiesc pe plaiurile noastre mioritice? Grigore Leºe este indubitabil o adevãratã
enciclopedie vie, cu ochi ºi urechi ciclopici, ce
penetreazã avid tainiþele pãmântului ºi adâncimea infinitã a gândului, atât de vaste, colorate,
în care Grigore Leºe descifreazã frãmântarea
rocilor ce izvodesc minunea florilor de minã,
redeºteptate din somnul lor geologic la luminã.
Grigore Leºe este pãtruns de zumzetul constelaþiilor ºi de rotirea Terrei, de ºoaptele vântului
prin ramurile pãdurii, de clipocitul tandru al
izvoarelor de munte, de dansul spicelor de grâu
în pârgã, de foºnetul aromat al iilor pe trupul
fetelor fecioare, sclipitor ornate cu însemne de
dor, cu acul ºi arniciul, ca pe niºte încrestãri pe
rãboj pe albul chimeºilor. Îl vãd surprins de
tãcerea lemnelor pãdurii din care vor creºte mirifice instrumente muzicale purtãtoare de dor,
bucurie ºi jale, ce vor încânta prãznuind urechile
ºi sufletele lumii. Grigore Leºe trãieºte din plin
acele momente luminoase, înãlþãtoare, chiar la
umbra unui pahar de horincã ori de ghin, când
calcã sfios pragul caselor þãrãneºti ºi se lasã
purtat de minunea pruncilor zâmbãreþi, scãldaþi
în copaie, în „apã lioroasã, limpede ºi lãcrãmoasã”, îmbibatã cu aromele florale, tainic des-
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u-mi amintesc sã fi avut vreo altã personalitate marcantã tocmai trei aniversãri pe
parcursul unui singur an. Neasemuita noastrã interpretã de muzicã popularã, Maria
Tãnase, iatã, ºi la acest capitol, este fãrã seamãn. Cãci în 2013, toamna, se vor împlini 100
de ani de la naºterea cântãreþei; ceva mai devreme, la varã, ne vom aminti cã s-a scurs jumãtate de
secol de la grãbita ei plecare în lumea umbrelor. În fine, menþionãm cã la 20 februarie a.c. s-au marcat
75 de ani de la debutul radiofonic al artistei, eveniment care a adus-o cel mai sigur în faþa popularitãþii
ºi dragostei, excepþionale, de care s-a bucurat cât a trãit ºi de care mai beneficiazã ºi acum, în pofida
trecerii nemiloase a anilor ºi a schimbãrii spectaculoase a gusturilor.
Maria Tãnase constituie, neîndoios, un fenomen aparte în cultura româneascã, dar ºi în existenþa
cotidianã, banalã, comunã, a milioanelor de conaþionali ai ei, în destinele celor de o limbã, de un sânge
ºi de o simþire cu ea. Datoritã talentului ieºit din
comun, dar ºi puternicei ei pasiuni pentru muzica
popularã, marea interpretã a putut cultiva, stimula,
menþine ºi întãri dragostea celor mulþi faþã de folclorul românesc. Promovând, prin cântecele din repertoriul sãu, capodopere ale muzicii populare româneºti, Maria Tãnase, mai mult decât oricine din
epoca sa ºi dupã aceasta, a reuºit sã întreþinã gustul
pentru muzica frumoasã, pentru melosul autentic: era
de neconceput în timpul pe când evolua ea pe scenã
sau cânta în direct la Radio Bucureºti, apoi ºi la TVR,
sã se audã pe undeva manele; pãleau, parcã se ruºinau
sã aparã în public atunci chiar ºi „cântecele de viaþã
Maria Tãnase
nouã”, propagate insistent de noul regim, dupã instaurarea în România a „puterii populare”, la sfârºitul
anilor ’40 – începutul anilor ’50 ai secolului trecut.
Orice comemorare, la scarã largã, a Mariei Tãnase, este un prilej de a ne apropia mai mult de
folclor, de muzica de calitate, pentru a ne feri de kitschurile ce inundã tot mai agresiv sufletele
noastre, sufletele tinerilor, mai ales. Aniversãrile din acest an ale celebrei cântãreþe oferã instituþiilor
de culturã, inclusiv bibliotecilor, mai multe posibilitãþi pentru a evoca personalitatea neordinarã a
Mariei Tãnase ºi, în egalã mãsurã, de a-i populariza moºtenirea muzicalã, din nou, cu scopul de a
promova valorile autentice, frumuseþea netrecãtoare a melosului românesc – inestimabilã avuþie
spiritualã, cu care orice popor s-ar mândri. Cu atât mai mult suntem în drept sã ne mândrim cu aceasta
noi, cei înrudiþi genetic cu melodiile Mariei Tãnase, cei cãrora le aparþin aceste cântece. Ca ºi cu
poeziile lui Mihai Eminescu, picturile lui Nicolae Grigorescu, lecþiile de istorie ale lui Nicolae Iorga,
sculpturile lui Constantin Brâncuºi… Lista poate fi prelungitã, fãrã eforturi deosebite, dar preferãm
sã ne întoarcem la Maria Tãnase.
Eseul biografic de mai jos, ca ºi bibliografia de la sfârºitul ei, sunt alcãtuite, în primul rând,
pentru a trezi interesul ºi pentru a fi de folos bibliotecarilor care vor gãsi de cuviinþã sã o omagieze pe
marea noastrã artistã prin manifestãri publice. Chiar ºi la o familiarizare „în goana ochilor” cu acest
text, puteþi afla diferite sugestii de programe captivante. Bine inspirate, cu drag organizate, asemenea
evenimente culturale (muzicale, literar-muzicale, cognitive etc.) pot asigura succesul deplin al
iniþiativelor, dãruind satisfacþie sufleteascã participanþilor, tuturor iubitorilor de cântec popular cu
adevãrat românesc.
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Maria a urmat ºcoala primarã din Cãrãmidari,
apoi cursul inferior al Liceului „Ion Heliade Rãdulescu”, iar mai târziu a audiat cursuri la Conservatorul Regal de Muzicã ºi Artã dramaticã. Totuºi, strãlucita-i carierã muzical-artisticã, adevãratul
ei triumf în lumea muzicii se datoreazã, cu precãdere, talentului nativ, intuiþiei estetice, perseverenþei ºi, într-o oarecare mãsurã – anturajului epocii
care neîndoios a favorizat-o. Debuteazã la vârsta de
opt ani (1921), pe scena Cãminului cultural din
Cãrãmidari, la serbarea de sfârºit de an ºcolar. Apare
apoi ºi pe scena liceului pe care a trebuit sã-l pãrãseascã pentru a munci în grãdinã, alãturi de
pãrinþi, pentru bunãstarea familiei. În 1928, pe când
avea 15 ani, se înscrie la un concurs Miss România,
unde însã picã proba costumelor de baie. La 16 ani
trãieºte o mare poveste de dragoste cu un tânãr
medic care dispare din existenþa ei dupã ce o lãsase
gravidã. Se prea poate cã interpretând „hitul” de mai
târziu, Cine iubeºte ºi lasã, cântãreaþa îl adresa ºi
acestui iubit din prima ei tinereþe. La 17 ani se
„încadreazã în câmpul muncii” în calitate de casieriþã într-un birt, unde mai ºi cântã. Aici este descoperitã de publicistul ºi regizorul de teatru Sandu
Eliad, care devine ºi primul ei protector, cel care o
introduce în lumea literar-artisticã a Bucureºtilor.
În mai 1934 se angajeazã, pe o perioadã
scurtã, la Teatrul de revistã „Cãrãbuº”, unde debuteazã într-un spectacol de N. Kiriþescu, numindu-se
Mary Athanasiu, iar pe afiºe figurând ca Elise Lamé,
ambele pseudonime fiindu-i alese de maestrul

Apariþia la Radio Bucureºti
i-a purtat noroc
La 20 februarie 1938 a avut loc debutul radiofonic al Mariei Tãnase, când, acompaniatã de
taraful lui Ion Matache (doi violoniºti, un basist, un
þambalagiu, un cobzar) din Argeº a prezentat „pe
viu” un program de cântece populare la emisiunea
„Ora satului”, dupã care era programatã aproape
sãptãmânal la Radio România. În acelaºi an are un
contract cu faimosul restaurant „Luxandra”, unde
searã de searã interpreteazã melodii populare, cu
diferite formaþii de lãutari, inclusiv cu ansamblul
condus de violonistul ºi dirijorul Petricã Moþoi. De
altfel, în anii ’30-’50, M. Tãnase a cântat, având o
remunerare maximã, în numeroase restaurante bucureºtene, cele mai multe – de lux („Cafe Wilson”,
„Luxandra”, „Capºa”, „Luther”, „Parcul ARO”,
„Continental”, „Bufet de ºapte lei”, „Hanul lui Manuc”, „Prispa ’naltã” din Piaþa Obor, „Neptun” –
unde veneau sã o asculte celebritãþi ale vieþii literare
ca Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Camil Petrescu,
Ion Pillat º.a.), dar ºi unele mai modeste. De altfel,
când nu cânta, mergea la restaurantul de lux
„Capºa”: la o discuþie cu amicii, la o bârfã cu prietenele, pentru a se relaxa, a gusta din bucatele preferate – numai mâncãruri alese –, ºi un vin bun.
În august 1938 cântã la încheierea cursurilor
Universitãþii de Varã de la Vãlenii de Munte, ocazie
cu care cunoaºte admiraþia ºi elogiile lui Nicolae
Iorga. Tot atunci se angajeazã la Teatrul „Alhambra” al lui Nicolae Vlãdoainu, unde participã la un
program-revistã, cu cântece de Ion Vasilescu, pe
care le imprimã ulterior la casa de discuri „Columbia”. În aprilie 1939, în urma audiþiei de la „Hanul
Ancuþei”, este aleasã pentru delegaþia românã ce
pleca la New York, unde se produce la Casa Ro-
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Primii paºi spre glorie

Constantin Tãnase. Pãrãseºte totuºi „Cãrãbuº”-ul,
inclusiv, dacã nu în primul rând, din cauza costumelor pe care trebuia sã le poarte în roluri de
revistã, ºi pe care tânãra artistã le gãsea „frivole”.
Astfel încât, adevãratul debut pe scenã al Mariei
Tãnase a avut loc la 21 de ani, însã nu ca interpretã
de muzicã popularã, ci ca artistã a teatrului de revistã. În toamna lui 1934 este prezentatã lui Constantin Brãiloiu, care-i recunoaºte marele talent ºi-i
recomandã sã-ºi aleagã repertoriul de la izvoare (inclusiv din Arhiva de folclor ce o întemeiase). În
acelaºi an dramaturgul Tudor Muºatescu o recomandã unui bun prieten care deþinea o „fabricã de
discuri” ºi unde imprimã Romanþa Mansardei (de
Nelu Mânzatu). Graþie vocii Mariei Tãnase amicul
lui T. Muºatescu scapã de faliment, iar Mansarda
devine un veritabil ºlagãr al epocii. În 1936 imprimã
un ciclu de cântece populare la casa americanã de
discuri „Columbia”, care avea birouri la Viena ºi la
Bucureºti. Înregistrãrile au fost realizate sub supravegherea muzicologilor C. Brãiloiu ºi Harry Brauner,
care i-au fãcut mai multe sugestii pentru repertoriu.
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Faimoasã cântãreaþã de muzicã popularã, încã
în timpul vieþii, supranumitã Pasãrea Mãiastrã a
muzicii româneºti (N. Iorga), Regina cântecului popular (Ileana Constantinescu), apoi Priveghetoarea
Bucureºtiului, Edith Piaf a României (Maria
Roºca), Maria cea fãrã de moarte (G. Michailescu)
etc., Maria Tãnase s-a nãscut la 25 septembrie 1913,
în mahalaua Cãrãmidarilor (azi cartierul Tineretului) din Bucureºti; s-a stins din viaþã la 22 iunie
1963, la Spitalul Fundeni din Bucureºti, fiind înmormântatã la Cimitirul Bellu.
Era al treilea copil, „fata cu pãr bãlai ºi ochi
verzi”, în familia florarului Ion Coandã Tãnase, originar din Oltenia, ºi a gospodinei Ana Munteanu,
ardeleancã din Þara Fãgãraºului. Când aflase cã
nevasta îi era din nou gravidã, Ion C. Tãnase îi
aminti cã sunt prea sãraci ca sã hrãneascã atâþia copii
ºi îi ceru „sã lepede copilul”. Frica de Dumnezeu a
fãcut-o sã-ºi ignore soþul ºi astfel Ana a adus-o pe
lume pe cea care era sã devinã Maria Tãnase. Toatã
viaþa tatãl i-a arãtat fetei „nedorite” o dragoste puternicã, dar amestecatã într-un fel cu remuºcãri. Altfel, era ºi el o fire artisticã: deseori cânta din caval, îi
plãcea sã meargã la spectacole de muzicã popularã,
de revistã, de operetã ºi operã, înmânând generos interpretelor dragi buchete de flori din propria grãdinã.
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mâneascã (pavilionul României) de la Expoziþia
Universalã New York World’s Fair, acompaniatã de
orchestra lui Grigoraº Dinicu ºi de naistul Fãnicã
Luca. I-a avut printre ascultãtori pe George Enescu,
acad. Dimitrie Gusti, Constantin Brâncuºi (cu care
fãcuse cunoºtinþã la Paris, cu câþiva ani în urmã),
preºedintele în exerciþiu al SUA Franklin Roosevelt,
fostul preºedinte american Herbert Clark Hoover
(1874-1964, cu mandat între 1929 ºi 1933), violoniºtii de notorietate mondialã Yehudi Menuhin
(discipolul lui G. Enescu) ºi Jasha Heifetz, scriitorul
francez André Gide º.a.
În martie 1941, în cadrul unui „program de
propagandã româneascã”, Maria Tãnase întreprinde
un turneu artistic în Turcia. Prezintã spectacole la
Ankara ºi la Istanbul, inclusiv la deschiderea teatrului „Taksîm”, unde interpreteazã ºi câteva melodii populare turceºti. Preºedintele turc îi acordã
cetãþenia de onoare a acestei þãri, i se propune un
post de cercetãtoare la Institutul turc de etnologie ºi
folclor.
Revenind în patrie, în vara ºi toamna lui 1941,
împreunã cu alþi reprezentanþi de seamã ai teatrului
ºi muzicii româneºti, Maria Tãnase cântã pentru
ostaºii rãniþi în rãzboiul ce tocmai începuse. Efectueazã un turneu „la est de Prut”, susþinând concerte
la Chiºinãu, Bãlþi, Tighina, apoi ºi la Tiraspol ºi în
fastuoasa salã a Operei din Odesa. În decembrie
1943 a fost invitatã sã ia parte la serbarea pomului de
Crãciun la Regimentul de Gardã Cãlare, interpretând melodii populare ºi un program de colinde în
faþa unui public format din Regele Mihai, Reginamamã Elena, Mareºalul Ion Antonescu, prof. Mihai
Antonescu, toþi membrii guvernului.

Talent artistic polivalent
În 1944, când se impusese definitiv ca interpretã de piese folclorice, revine la teatru: cântã în
opereta Mascota de Edmond Audran, iar doi ani mai
târziu (1946) se produce în rolul principal din comedia muzicalã Sfinxul de la Holywood de Ralph
Benatzky. De altfel, a cântat ºi în filme: Se aprind
fãcliile (1939, un film care s-a pierdut), România
(1947), Ciulinii Bãrãganului (1958), Amintiri din
Bucureºti (scurtmetraj, 1958). În 1945 joacã, la Teatrul Municipal, rolul Maºei din Cadavrul viu de Lev
Tolstoi, iar ceva mai târziu, pe scena aceluiaºi teatru
avea sã joace în piesa Horia de M. Davidoglu. În
octombrie 1946, la inaugurarea noii fundaþii a Societãþii Române de Radiodifuziune, M. Tãnase a
susþinut un concert memorabil, la care ºi-au dat
concursul ºi alþi artiºti de seamã, inclusiv cântãreaþa
liricã Zenaida Pally (originarã din Soroca), pianista
Maria Fotino, violonistul Ion Voicu, care ulterior va
cânta la înregistrãrile Mariei Tãnase pentru Radio,
TVR ºi Casa de discuri „Electrecord”.
În 1952 este solicitatã sã predea la o catedrã
nou-creatã, de cânt popular, la ªcoala de Muzicã
Nr. 1 din Bucureºti. Printre elevele ei s-au aflat ºi
viitoarele cântãreþe Ileana Constantinescu, Natalia

ªerbãnescu sau Victoria Darvai (originarã din Biserica Albã, actuala regiune Transcarpaticã a
Ucrainei). Un an mai târziu, la cel de-al IV-lea Festival Mondial al tineretului ºi studenþilor, care a avut
loc la Bucureºti, în vara lui 1953, M. Tãnase are un
program de mare succes în cadrul unui grandios
Concert al popoarelor. Din 1954 discuri cu piese folclorice interpretate de M. Tãnase sunt înregistrate la
Casa de discuri „Electrecord” din Bucureºti. Aceeaºi firmã, în 1958, imprimã patru cântece în francezã (traduse de cumnata interpretei, Nicole Sachelarie), care mai târziu au fost alãturate altor piese,
în românã, pe un disc editat de „Electrecord” ºi casa
francezã de discuri „Le Chant de Monde”.
În decembrie 1957 este distribuitã în rolul
principal (Anica) din Ciulinii Bãrãganului, o coproducþie româno-francezã dupã romanul omonim
al lui Panait Istrati, alãturi de actorii Mihai Berechet,
Marcel Anghelescu ºi Florin Piersic. Cu puþin timp
înainte de moarte i se distribuie rolul Jeny Speluncã
din Opera de trei parale de Bertold Brecht.

Rãvãºitoare, ultimele acorduri
Când simþi cã o lasã puterile, Maria Tãnase a
pãrãsit Bucureºtiul, fiind transferatã, la cererea sa, în
funcþia de folclorist la Orchestra „Taraful Gorjului”
din Târgu Jiu. Dorea mai de mult sã se consacre ºi
învãþãmântului pedagogic de facturã muzical-folcloricã; tocmai aici intenþiona sã deschidã o ºcoalã
pentru tinerii interpreþi de muzicã popularã. Prezintã, cu „Taraful Gorjului”, concerte ºi spectacole
aparþinând filonului folcloric oltenesc. Pune la cale
un amplu turneu prin þarã, de 75 de zile, prin care sã
strãbatã toate judeþele istorice ale României, pe
atunci adunate în regiuni, dupã model sovietic.
La începutul primãverii lui 1963, fiind într-un
turneu cu „Taraful Gorjului” la Hunedoara, Mariei
Tãnase i se face rãu pe scenã. Atunci aflã de la
medici cã este bolnavã de cancer pulmonar, deºi se
plânsese ºi mai înainte, celor mai apropiaþi, cã „port
în trup boalã grea”. Dupã o pauzã reia totuºi, turneul, dar numai pentru douã sãptãmâni, cãci uneori
abia rezista pânã la sfârºitul spectacolului. Suspendeazã concertele, rugând-o pe Mia Braia (sora Ioanei
Radu) sã o înlocuiascã. În primele zile de mai, la
Bucureºti, face investigaþii, apoi urmeazã un tratament disperat la Spitalul Fundeni, unde se aflã
pânã în ultima zi ºi ultima ei orã: 22 iunie 1963, ora
14:10.
Ceva timp înainte de moarte, când se simþea
tot mai rãu, Maria Tãnase cheamã un notar ºi îi
dicteazã un tulburãtor Testament, în care, printre
altele, roagã sã nu se dea publicitãþii ºtirea decesului
ei decât dupã înmormântare, care sã aibã loc discret,
fãrã parastas ºi alte forme de omagiere cu implicaþii
publice, aceastã rugãminte a Mariei Tãnase amintindu-ne de versul eminescian „ºi nime-n urma mea/
Nu-mi plângã la creºtet”, din poemul Mai am un
singur dor. Totodatã, suferinda dispune sã se instituie din banii lãsaþi douã burse, pentru un student ºi

scenã rochii frumoase. Nu pregeta sã cheltuiascã o
bunã parte din câºtig în mândria ei de interpretã a
celui mai pur cântec popular. În viaþa de toate zilele
rãmânea însã aceeaºi modest înveºmântatã fatã a
moºului Tãnase”. „Era frumoasã, se machia, numai
de la Paris se îmbrãca”, îºi amintea muzicianul
Johnny Rãducanu, al cãrui talent a fost descoperit ºi
protejat chiar de Maria Tãnase. „Hainele de scenã i
le fãcea cea mai iscusitã croitoreasã din Bucureºti.
Era cap de afiº, ºi ea încheia întotdeauna spectacolele. Pentru celelalte artiste ale vremii, Mia
Braia sau Ioana Radu, era un motiv de invidie ºi
bârfã”. Dupã cum mãrturiseºte muziciana Florentina
Vlad, care se bucurase de privilegiul de a-i fi prietenã apropiatã, Maria Tãnase „nu avea inhibiþii.
Vorbea liber despre convingerile ei ºi era conºtientã
de magnetismul ei. ªtia cã e frumoasã. Îºi cultiva
feminitatea îmbrãcându-se doar de la Paris. Era o
prezenþã fascinantã, iar bãrbaþii care ajungeau în
preajma ei sfârºeau prin a se îndrãgosti de ea. Se
spune cã a trãit o poveste de amor chiar ºi cu Constantin Brâncuºi […]”. O confirmare a acestei evocãri gãsim ºi în memoriile actriþei Aurora Sotropa, o
bunã prietenã a cântãreþei: „Sfida canoanele vremii.
Avea un limbaj colorat ºi nu se sfia sã cearã ce-i
plãcea. Maria a iubit. Cucerea rapid ºi pãrãsea la fel
de rapid. Ardea pasiunile aºa cum ardea pe scenã”.
Nu au trecut cu vederea memorialiºtii nici unele
vicii ale Mariei Tãnase: „Ar fi fost în stare sã fumeze
ºi când dormea. Nu conta cã sunt Naþionale [þigarete
proaste] sau þigãri fine. De fumat s-a luat de la 16
ani, când a început sã cânte prin cartier. Toatã ziua
stãtea ori la o familie de nemþi din vecini, ori la popa

Extraordinarã, ºi totuºi,
aproape ca o muritoare
Cântecele, viaþa de artistã, dar ºi moartea nãprasnicã a Mariei Tãnase au alimentat circulaþia
multor amãnunte impresionante, unele cu aromã de
legendã despre felul ei de a fi între colegii de breaslã, printre cei care o adorau ºi în preajma simplilor
admiratori sau chiar a unor trecãtori. „Deºi îi plãcea
sã trãiascã în lux, sã se bucure de noul statut de
reginã a cântecului popular românesc, Maria Tãnase
nu ºi-a uitat originile, iar în preajma apropiaþilor, în
intimitate, redevenea fata simplã din mahalaua Cãrãmidarilor”, citim în amintirile cântãreþei Ileana
Constantinescu. Aproape cã la unison este ºi evocarea muzicologului Harry Brauner, amintit deja în
contextul biografic al Mariei Tãnase: „Purta pe
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o studentã, talentaþi, care sã poatã învãþa astfel încât
„sã nu fie nimeni trist”. Roagã, de asemenea, ca un
sculptor sã sape în stâncã un monument al folclorului românesc, iar într-un loc secetos din þarã sã se
sape o fântânã din care trecãtorii pe acolo sã-ºi poatã
potoli setea. Doleanþele însã nu i-au putut fi îndeplinite, deoarece ºtirea cã Maria Tãnase a murit s-a
împrãºtiat în þarã ca fulgerul ºi s-a decretat doliu
naþional; la ora când sicriul cu corpul ei neînsufleþit
îºi fãcea drum spre Cimitirul Bellu, se spune cã circa
un milion de bucureºteni ºi oameni din provincie
ieºiserã sã-i prezinte omagiul; întreprinderile, inclusiv transportul public, ºi-au întrerupt activitatea
pentru un minut de reculegere. Dupã cum avea sã
mãrturiseascã peste ani interpreta de muzicã popularã Minodora Nemeº, „niciodatã ca atunci (la
înmormântarea Mariei Tãnase) nu s-au adunat atâþia
oameni la cãpãtâiul unui om. Bucureºtiul era inundat de oameni, veniþi sã-ºi ia rãmas bun, [ceea ce]
avea sã arate încã o datã cã trecerea ei prin lume a
lãsat în sufletele oamenilor atât de multã dragoste
încât ºi astãzi se mai vorbeºte despre geniul ei”.
Când se afla pe patul suferinþei, Maria Tãnase
a scris ºi câteva scrisori unor fiinþe apropiate, în una
din ele cãtre soþ îi cere iertare pentru cã „Mai presus
decât iubirea mea pentru tine a fost cântecul”, dupã
care îl îndeamnã: „Culege-mi visele, pe care le-am
croit lângã tine ºi împartele oamenilor. Au fost curate ºi rare”. Clery Sachelarie a gestionat onorabil
moºtenirea artisticã a Mariei Tãnase, iar la câþiva ani
dupã moarte a editat ºi o primã carte despre femeia
iubitã, îndrãgitã de întregul popor. Între timp, un
disc editat în 1958, conþinând melodii populare româneºti, interpretate de Maria Tãnase în românã ºi
în francezã, a fost distins cu Grand Prix du Disque
(Marele Premiu al Discului), decernat de Academia
Charles Cros din Paris. S-a întâmplat aceasta, cu regret, când Maria Tãnase plecase deja în lumea umbrelor (1965). Anterior, acasã, în 1955, i se decernase Premiul de Stat, iar în 1957 i s-a acordat
titlul suprem de Artistã Emeritã. În conformitate cu
uzanþele vremii ºi ale regimului, în 1954 fusese
decoratã cu Ordinul Muncii, clasa a III-a.
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Maria Tãnase ºi Mihail Sadoveanu în 1956.
Sursa nelusabau.wordpress.com
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Vasile: el a botezat-o, el a cununat-o ºi tot el i-a fãcut
slujba de înmormântare” (conform Florentina Vlad).
Maria Tãnase s-a cãsãtorit târziu, în decembrie 1950, cu juristul Clearch Raul Victor Pappodopulo-Sachelarie (cunoscut mai ales drept Clery
Sachelarie), care i-a stat în preajmã mulþi ani ca
prieten bun, aºteptând aceastã decizie a femeii iubite. Perceput de mulþi contemporani (de multe contemporane!) ca un soþ aproape ideal, cu deosebire,
memoriile tipãrite dupã 1990 îl prezintã pe Clery
Sachelarie ºi ca pe un cartofor înrãit, ce a profitat din
plin de cãsãtoria cu Maria, cheltuind din banii ei,
adeseori, serile, în sãlile cu jocuri de noroc. Cum nu
a putut avea copii, în 1960, M. Tãnase a adoptat o
tânãrã cântãreaþã din Banat, Minodora Nemeº, de 17
ani, pe care o numea nu altfel decât „fata mea”.
Trãitoare acum în America, Minodora Nemeº este
cea care a cusut perna de flori de sub capul decedatei
ºi i-a pus hainele cu care dorise Maria Tãnase sã fie
îmbrãcatã în sicriu.
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Voce de aur, repertoriu strãlucit,
acompaniament pe potrivã
Nu numai specialiºtii, ci ºi simplii iubitori ai
muzicii populare apreciazã cã M. Tãnase are o voce
inconfundabilã, ce îmbinã fericit profunzimea, forþa
ºi autenticitatea. Este cea care a consacrat modul de
interpretare în concert al doinei, dar a cântat ºi balade, cântece de pahar, „cântece de mahala”, romanþe, cuplete; a fost auzitã interpretând cu elan
„Hora Unirii” ºi alte melodii patriotice. Repertoriul
Mariei Tãnase întruneºte peste 400 de cântece populare, din toate regiunile istorice ale României. A
inclus în repertoriu ºi prelucrãri, piese muzicale
„culte”, în stil popular, cântãreaþa însãºi a cules
unele piese, pe altele le-a prelucrat, a ºi compus
melodii apropiate de melosul naþional. Melomanii
dornici de a o asculta „pe viu”, dar rãmaºi fãrã bilete,
adeseori spãrgeau uºile ca sã intre în salã; dãrâmau
garduri ca sã treacã în sãlile improvizate în aer liber.
Când însã apãrea pe scenã Maria Tãnase aceastã
lume agitatã, zgomotoasã, agresivã chiar, amuþea ºi
se transfigura într-o mulþime de admiratori cuminþi,
cu un comportament decent ca în sfânta bisericã.
Totuºi, adeseori la spectacolele marii interprete puteau fi vãzute, în egalã mãsurã, ºi lacrimi ale celor
mai curate emoþii, ºi isterii rezultate din forþa cu care
unii trãiau frumuseþea muzicii ºi grandoarea talentului ei. Este edificator cazul, devenit ºi legendar, de
pe litoralul românesc al Mãrii Negre, produs prin
anul 1960, într-o zi de varã, când, înainte de începerea spectacolului, cineva rãspândise printre
spectatori zvonul cã impresarii i-ar fi înºelat, cã de
fapt va evolua în faþa lor o „falsã Maria Tãnase”.
Scandalul ce se iscase putea fi explicat, putea fi
înþeleasã întru câtva ºi mulþimea învãluitã de o primejdioasã furie, care se exprima prin þipete, înjurãturi, ameninþãri… Despre zvon auzise ºi cântãreaþa ºi, ieºind în scenã, a lansat un îndemn la
calm, însã degeaba! Atunci a fãcut un semn con-

ducãtorului de taraf, dupã care a început sã cânte
Lung îi drumul Gorjului. Sala nu numai cã s-a calmat dupã primele cuvinte cântate, dar ce i-a fost dat
sã vadã, a emoþionat-o ºi pe interpreta ce se supãrase
ºi ea pe neîncrederea publicului: toþi ascultãtorii, ºi
femei, ºi bãrbaþi, au ascultat concertul cu capul lãsat
în jos, pânã tot Maria Tãnase i-a îndemnat: „Sus
capul, cei care iubesc muzica româneascã!...”
Însãºi cântãreaþa era iubitã, cu adevãrat, „ºi în
bordeie, ºi în palate”, în acest sens existând numeroase mãrturii documentare, multe fascinante,
despre ce dragoste mare îi purtau oameni ce o ºtiau
doar din emisiunile radiofonice (televizoare erau
încã prea puþine în România, la cumpãna anilor
’50-’60), dar ºi unele persoane din piramida statului,
care, totuºi, nu-ºi puteau aduna tupeul sã o invite
(„sã o convoace”!) sã le cânte… Vom cita aici doar
câteva referinþe ºi aprecieri, expuse de celebri oameni ai culturii româneºti. Astfel, Mihail Sadoveanu
mãrturisea cã se regãseºte cu tot ce e mai bun în el în
toate melodiile Mariei Tãnase. La rându-i, Tudor
Arghezi scria cã „nici diavolul nu calcã silaba româneascã ºi cântarea” ca M. Tãnase. Iar Constantin
Brâncuºi, despre a cãrui tulburãtoare idilã cu Maria
Tãnase s-a scris în mai multe cãrþi, spunea cu referire exclusivã la muzica ei: „Când te ascult cum le
zici, Marie, aº fi în stare sã dãltuiesc pentru fiecare
cântec de-al nostru [românesc] câte o Pasãre Mãiastrã” (dupã cartea lui P. Pandrea Brâncuºi – Amintiri ºi exegeze).
Dintre piesele mai cunoscute, mai îndrãgite
sau mai des solicitate, preluate ºi de interpreþi din
generaþiile urmãtoare, amintim doar o micã parte:
Mãrie ºi Mãrioarã, Lume, lume; Lung îi drumul
Gorjului, Trenule, maºinã micã; Ciuleandra, Cine
iubeºte ºi lasã, Astã iarnã era iarnã, Cât îi Maramureºul, Hãulita de la Gorj, Ce-i mai dulce ca
alviþa, M-am jurat de mii de ori, Doina Doljului,
Geaba mã mai duc acasã, Uhãi, bade; Iac-aºa, Mãi
Gheorghiþã, un’ te duci; Bun e vinul ghiurghiuliu,
Habar n-ai tu, Mi-am pus busuioc în pãr, Asearã
þi-am luat basma, Când o fi la moartea mea etc. O
primã, extrem de modestã selecþie, din repertoriul ei
a fost scoasã de Editura Muzicalã: Cântecele mele –
Maria Tãnase. Acest eveniment editorial s-a produs
însã în 1963, pe când marea cântãreaþã, hãrþuitã de
maladie, nu mai putea trãi din plin bucuria împlinirii.
De-a lungul carierei sale muzicale a fost acompaniatã de cele mai bune orchestre, tarafuri conduse de cei mai iscusiþi ºefi / dirijori, cu participarea
celor mai talentaþi instrumentiºti: Petricã Moþoi, Miticã Mâþã, Ilie Rãdulescu, Costicã Tandin, Grigoraº
Dinicu, Victor ºi Nicuºor Predescu, Ionel Banu,
Henry Mãlineanu, Electrecord etc.; ªtefan Bungeanu (armonicã), Vasile Constantin (clarinet), Fãrâmiþã Lambru (acordeon), Fãnicã Luca (nai), Ion
Voicu (vioarã), Theodor Cosma (pian) º.a.
Modelul oferit de Maria Tãnase a fost prea
frumos, prea fascinant, prea ispititor ca sã nu fi

A avut ºi o viaþã secretã
Din motive încã neelucidate pânã la capãt,
dupã un concert susþinut la Focºani, în toamna anului 1940, regimul legionar interzice orice activitãþi
artistice ale Mariei Tãnase, distrugând discurile ei,
existente în discoteca de la Radio Bucureºti, sub
pretextul (enunþat) cã acestea ar distorsiona folclorul românesc autentic. Conform mai multor cercetãtori, acest grav incident s-ar fi produs pentru cã
unora nu le plãceau bunele relaþii pe care le avea
cântãreaþa cu personalitãþi de stânga sau din rândul
intelectualilor evrei (premierul Armand Cãlinescu,
Sandu Eliad, regizorul Teatrului evreiesc „Baraºeum”, muzicianul Harry Brauner, ziaristul Gheorghe Dinu (pe numele adevãrat Stephen Roll) etc.
Potrivit altor surse, aceasta ar fi fost o rãzbunare
pentru implicarea artistei în activitatea unor reþele
secrete din Vest, drept rezultat, fondurile acumulate
de la un turneu la Paris al Mariei Tãnase nimerind în
mâinile „brigãzilor internaþionaliste” (republicane),
unde luptau kominterniºtii, spre deosebire de legionari, care se aflau în tabãra lui Franco. Prezintã
interes faptul cã penibilele incidente nu au influenþat
bunele relaþii ale Mariei Tãnase cu persoanele mai
sus-amintite, nici nu au schimbat atitudinea ei faþã
de prieteni, indiferent ce hram purtau aceºtia. Astfel,
în anii de rãzboi, mai mulþi intelectuali evrei i-au
solicitat cântãreþei ajutorul ºi protecþia ºi, datoritã
prestigiului ºi popularitãþii de care se bucura, a putut
sã intervinã pe lângã sus-puºii acelor timpuri grele,
ca sã li se acorde tot concursul celor care-l jinduiau.
ªi mai curios este faptul cã asemenea „mici nimicuri
ale vieþii” pe timp de rãzboi au fost date uitãrii de
majoritatea celor ajutoraþi; nici vorbã sã fie consemnate aceste dovezi ale altruismului ºi umanismului Mariei Tãnase (ca ºi ale lui Iuliu Maniu sau
Mircea Vulcãnescu, ale atâtor alþi vrednici intelec-

tuali români…) în vreun studiu de-al celor obsedaþi
de tematica holocaustului evreiesc.
Viaþa mai puþin cunoscutã a Mariei Tãnase
înscrie ºi pagini ce relevã cã a fost agentã (de legãturã ºi de influenþã, nu de informare) a Serviciului
Special de Informaþii (SSI), condus în timpul Mareºalului Ion Antonescu de Eugen Cristescu. Acest
as al serviciilor speciale româneºti, fiind ºi un mare
adorator al ei, a luat-o pe cântãreaþã „sub aripa sa”,
tocmai atunci când se declanºaserã primejdiile din
partea unor lideri legionari. Dupã armistiþiul sovieto-român, din 23 august 1944, M. Tãnase era
suspectatã de legãturi cu unele servicii din Occident
(cu cele britanice, în primul rând), ºi „noua” Securitate îi deschide un dosar de urmãrire informativã, deºi, concomitent, este invitatã la diferite manifestãri organizate la vârf. Sângerosul regim
instaurat în România de kominterniºtii locali sau
veniþi pe tancuri sovietice nu a putut sã placã Mariei
Tãnase, mãcar ºi din motivul cã tatãl ei fusese clasificat ca „mic-burghez”, din care cauzã nepoþii i-au
fost daþi afarã din ºcoalã. (Nu e întâmplãtor cã în
ultimele sale clipe, „moº Tãnase”, cum îi spuneau
tatãlui cântãreþei, îºi ruga un prieten „sã sãrute pãmântul þãrii, când se va elibera de comuniºti, ºi din
partea lui”). De altfel, se pare cã antipatia era reciprocã: pânã a avea recunoaºterea pe care o avusese
anterior ºi pe care, desigur, o merita în continuare,
M. Tãnase a trecut prin grele încercãri. Cu deosebire
în anii ’50‚ artista a îndurat multe lipsuri, inclusiv de
bani, trãind iarna într-un apartament neîncãlzit ºi
cãrând apã menajerã de la subsolul blocului, câteva
etaje în sus (a se vedea mãrturiile documentare puse
în circuit de biografa Maria Roºca).

Averile Mariei Tãnase
„N-avea noþiunea banului”, povestea discipola Mariei Tãnase, cântãreaþa Ileana Constantinescu. „Deseori ajungea falitã, cu datorii. N-a avut
averi, pentru cã n-a avut nevoie de ele. Se împrumuta de bani ca sã-ºi facã plãcerile, iar ca sã-ºi
achite datoriile pleca în turnee lungi ºi obositoare.
Azi avea în conturi sute de mii de lei, iar mâine nu
mai avea nimic. Împrãºtia banii în stânga ºi-n dreapta, ajutând mai ales oamenii sãraci”, nuanþeazã Florentina Vlad. „Îi plãcea sã facã daruri scumpe, sã
ajute tinerii sã meargã la ºcoalã, sã scape de sãrãcie
oamenii ce-i ieºeau în cale”, reitereazã Ileana
Constantinescu. „A plecat fãrã sã lase averi materiale”, declara Minodora Nemeº, într-o evocare a
ultimelor zile pãmânteºti ale Mariei Tãnase.

Maria Tãnase, un nume
pentru eternitate
Din 1969, la Craiova, se desfãºoarã Festivalul-Concurs Naþional al interpreþilor cântecului
popular românesc „Maria Tãnase” – omagiu marii
cântãreþe, ajuns în 2011 la cea de-a XXI-a ediþie
(preºedintele juriului – maestrul Tudor Gheorghe) ºi
la care, din 1991, participã ºi interpreþi din R. Moldova. În mai multe oraºe sunt strãzi ce îi poartã
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apãrut, mai ales dupã decesul ei, interprete de muzicã popularã care au încercat sã cânte ca ea, sã o
imite, sã-i preia cele mai frumoase piese din repertoriu. Nu au lipsit acestea nici la noi, în Basarabia, chiar ºi atunci când nu se preconiza (de fapt,
nu se permitea) a urma niciun model din România.
Vom aminti, în context, de cântãreþele Maria Drãgan, Marica Bãlan, Tatiana Chiþaniuc; nu au fost
mai puþine nici în alte spaþii româneºti interpretele
ce doreau sã fie mãcar în vreun fel ca Maria Tãnase.
Deocamdatã, însã, nu se ºtie sã se fi ridicat cineva la
altitudinea Mariei Tãnase. În acest sens, este edificatoare confesiunea Ioanei Radu, care pânã la
moarte a avut remuºcãri pentru cã îºi stãpânise cu
greu invidia faþã de Maria Tãnase, din care motiv,
deºi îi ceruse iertare, la patul suferinþei, în iunie
1963, peste decenii a þinut sã fie imprimatã pe pelicula de film o declaraþie plinã de regret dar ºi de
adevãr: „Am vrut sã o depãºesc, fãrã a-mi da seama
cã nici sã o ajung nu aº fi fost în stare…” (citat din
memorie)

123

FAMILIA ROMÂNÃ

IUNIE 2013

124

IUNIE 2013

numele: Bucureºti, Craiova, Iaºi; la Chiºinãu e fosta
str. Balakirev din sectorul Buiucani. Interesul faþã
de moºtenirea muzicalã a Mariei Tãnase, dar ºi
pentru personalitatea ei excepþionalã, pentru zbu-

ciumata-i viaþã este constant, dacã nu chiar în continuã creºtere, dovadã fiind ºi numeroasele CD-uri,
DVD-uri, emisiuni radio ºi TV, filme documentare,
cãrþi ºi articole apãrute numai în ultimii ani.
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Copacii nu mor niciodatã –
Tamara Buciuceanu-Botez
Magdalena ALBU

du-mi-se aproape organic, pentru o anumitã
bucatã de vreme de „întinderea” unui infinit matematic scurt, suflul firesc al plãmânilor, ca ºi
cum atmosfera aceea compusã din câteva elemente chimice atât de cunoscute tuturor devenea brusc un soi de intrus complet nedorit în
stare sã îmi spargã în mii de bucãþi micul edi-
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e rotim, de cele mai multe ori,
într-un cerc îngust cãruia vrem sã
îi calculãm întotdeauna cu precizie
raza. Un spectacol mai mult sau mai puþin fascinant – cel al vieþii –, unde o simplã figurã
geometricã planã e capabilã sã roadã fãrã pic de
compasiune, anulând chiar, prin ipocrizia propriei sale perfecþiuni aparente, conºtiinþe. Fie ºi
aºa, aidoma copacilor care nu cad niciodatã îngenunchiaþi în faþa profund inesteticã a morþii,
se mai poate încã vedea astãzi pe o scenã de
teatru oarecare, cum se stinge molcom sufletul
unui personaj smuls realmente din cotidian ori
închipuit subiectiv de cãtre dramaturg, cu o ultimã lacrimã a sa strãbãtând delicat obrazul cu
foarte multã grijã umplut de fard al unui actor.
Ssst!... Liniºte, vã rog!... Gongul bate, ca într-o
veche clopotniþã medievalã, de trei ori lung tãcerea – o tãcere complice, am putea spune, în
miezul cãreia rãsare ºi asfinte nãvalnic ori timid
destinul artistului cu rostul ºi cu vremelnicia lui
cu tot. Lumina începe sã îºi stingã încet propria-i
fiinþã difuzã. Ca prin farmec, viaþa din spatele
cortinei prinde a-ºi forfoti instantaneu fragila
existenþã de doar câteva ceasuri ale serii în efemeritatea decorului cu minuþie construit...
Probabil cã mulþi au parcurs, asemenea
mie, în cadrul tipic al sanctuarului teatral, magia
aceloraºi timpi inefabili ai trecerii. Am avut,
într-o mãsurã sau alta, ºansa de a simþi rostogolindu-mi-se acolo, cu o iuþealã de fulger
parcã, una câte una, clipele drãmuite ale propriei
mele vieþi în hãul imens ºi destul de colþuros
parcã al vãmilor nemiloase ale timpului, un timp
calculat cu exactitate de cãtre regizor ºi actori,
deopotrivã, într-un spaþiu cu o istorie personalã
sãlãºluind, în integralitatea sa, printre faldurile
somptuoase ale cortinei roºietice de catifea ºi în
aerul cu adieri de metaforã solemnã al sãlii de
spectacol. Aici mi se amestecau, cu intensitãþi
lãuntrice inegale, ºi râsul, ºi plânsul, ºi bucuria,
ºi clasica durere fãrã margini a sufletului, oprin-

Tamara Buciuceanu-Botez

ficiu estetico-emoþional, ce tocmai se strãduia
cu sfioºenie a-ºi contura o soliditate concretã a
sa într-un teritoriu al spiritului armonizat geometric ºi cu bunã meºteºugealã de cãtre constructorii lui dupã legi fizice numai de ei ºtiute.
Un actor de facturã stanislavskianã în toatã puterea cuvântului. Cred cã aceasta ar constitui, dupã mine, tonalitatea distinctivã în care o
putem aºeza pe Tamara Buciuceanu-Botez alãturi de artiºti precum Maria Filotti, Silvia Dumitrescu-Timicã, Leopoldina Bãlãnuþã, Ileana
Predescu, Silvia Popovici, George Calboreanu,
Toma Caragiu, Rodica Tapalagã, George Constantin º.a., pentru care marea poezie a spaþiului
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„Cãci drumul care duce pe actor spre un natural cât mai desãvârºit este ºi
calea ce îl duce cãtre o umanitate cât mai adâncã.” (Maria Filoti)
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românesc ºi a lumii, respectiv distincþia interpretãrii dramaturgice, reprezentau veritabile laturi congenere cu fiinþa fiecãruia dintre aceºtia
în parte. Fie ºi numai dacã ne ducem cu gândul
la cuprinzãtoarea dimensiune creatoare a Tamarei Buciuceanu-Botez – dimensiune marcatã
de un lanþ de date cu vizibilã înclinaþie tragicomicã ºi consubstanþialã nu doar cu temperamentul sãu vãdit dezinvolt, dar ºi cu o personalitate sensibilã ºi fermã, care a descris un
soi de facies al perimetrului individual ludic
completamente inimitabil –, putem afirma fãrã
vreo urmã vagã cu iz dubitativ faptul cã acestã
actriþã face parte (asemenea islamicei al-Uzz~)
din categoria zeitãþilor cu chip de om scoborâte
direct din taina nesfârºitã a Universului în miezul istoriei teatrului românesc cu scopul de a
naºte o vie ºi uniformã þesãturã de luminã spiritualã, acolo unde întunericul stãpâneºte în mod
nestingherit spaþiul, timpul, oamenii, tot...
Cãutând cu pasiune a metamorfoza în vulcanismul deloc îmblânzit de trecerea vremii al
ilustrei sale arte ceea ce cu sensibilitate ºi delicateþe sufleteascã formula cu ani în urmã Dan
Mizrahy, Tamara Buciuceanu-Botez a dat la
ivealã în permanenþã acea fascinantã „lume a
visurilor coloratã de sunete”, dupã spusele marelui pianist, unde s-au întâlnit cu asupra de
mãsurã în aura luminoasã a unui talent de proporþii uriaºe nenumãrate elemente alcãtuitoare
dimpreunã ale unui tipar teatral emblematic
pentru spaþiul cultural autohton, dar ºi plurivalent, în egalã mãsurã, sub raportul varietãþii
lui discursive ºi a tehnicilor artistice întrebuinþate. Discutãm, desigur, aici despre un ansamblu unitar sprijinit în genere pe naturaleþe ºi
spontaneitate, pe expresivitatea chipului ºi gestica adecvatã rolului, pe vervã molipsitoare ºi
elasticitatea construcþiei scenice, pe umorul
jucat cu nerv ºi emoþia descãtuºatã a lacrimei, pe
complexa, pânã la urmã, broderie a parcursului
existenþial al personajului abordat. Cãci Tamara
Buciuceanu-Botez a conceput cu fiecare reprezentaþie scenicã a sa mereu câte un alt copil perfect al artei dramaturgice româneºti ºi universale, încercând sã propunã prin tot ceea ce a
zãmislit cu patimã ºi zvâcnet de atâþia zeci ºi
zeci de ani o viziune despre actor, aºa cum puþini
mai sunt interesaþi sã îl vadã în ziua de azi,
anume aceea cã actorul reprezintã o entitate
îndelung reformatoare a actului artistic în sine
(ºi nicidecum o simplã piesã ce executã cuminte
un întreg set de nevoi regizorale cu accente
estetico-gândiristice profund îndoielnice în ceea
ce priveºte conturarea discursului artistic
experimental, unele cu draci plesnind focos din
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coadã a vifor existenþial, altele cu vampe ºi fanþi
coloraþi în exces cu bidineaua la exterior, dar
batjocorindu-ºi din plin ºi sufletul, ºi frumuseþea
limbii rostite, deopotrivã, prin expresii verbale
urât mirositoare mai ceva ca o hazna publicã
oarecare nespãlatã cu anii), cu atât mai mult cu
cât creaþia respectivã este una de ordin iterativ ºi
cu o dinamicã impresionantã a dezvoltãrii ei
temporale, repetiþia incluzând, de fapt, în structura-i specificã posibilitatea de a modela la
nesfârºit nu atât fina þesãturã a limbajului dramaturgic însuºit, cât, mai ales, bogãþia vastei
sale semantici caracteristice.
Scriam în paragraful anterior faptul cã
Tamara Buciuceanu-Botez este un actor prin
excelenþã stanislavskian al spaþiului teatral românesc. ªi asta pentru cã interpreta compune în
permanenþã din propriile-i trãiri lãuntrice un
prototip artistic cãruia îi aºtepþi cu nerãbdare
prezenþa spre a-i respira avid ºi fãrã de-ncetare
harul identitar dãruit, iar la sfârºitul piesei, bineînþeles, parfumul suav al mai mult decât meritatei sale recunoaºteri generale din partea auditoriului prezent. Dacã luãm în calcul aspectul
imagologic, dar ºi pe cel semiotic al sferei creative propuse de interpreta noastrã de teatru ºi
de film, observãm cum ni se deschid în faþã, cu
generozitate, porþile altor ºi altor definiþii particulare ale actorului aici analizat. Avem dintr-o
datã ºansa de a creiona cu fineþe aproape luchianicã parcã pe o pânzã imaginarã a sufletului
figura de stil plinã de forþã ºi de culoare a jocului
scenic al actriþei, joc capabil sã redea, cu supremã fidelitate, imaginea unei lumi personale,
ce închide în lãuntricitatea ei un veritabil simbol
de sorginte esteticã, cu mare bucurie descoperit
printre iþele miraculoasei pânze de pãianjen a
personajului construit, deopotrivã, ºi de cãtre
actor, ºi de cãtre dramaturg, în mãsuri egale sau
diferite întrucâtva. Cu alte cuvinte, participãm
aici la întâlnirea de neuitat cu un Actor cu majusculã de dimensiunea unui infinit matematic
lung, de astã datã, care vede în profunzime amplitudinea realã a oricãrui rol abordat ºi pe care
îl putem asemui în liniºte cu un fel de catedralã a
Luminii celeste neîngenunchiate nici de timp ºi
nici de uscãciunea sufletului din Celãlalt...
Dacã ar fi sã o plasez pe Tamara Buciuceanu-Botez în intervalul specific al unei
anumite direcþii dramaturgice din vasta culturã a
umanitãþii de pânã acum, cred cã acestui model
teatral atât de bine conturat între limitele sonoritãþii sale caracteristice nu i se pot stabili cu
stricteþe particularitãþile definitorii decât în
complexul angrenaj al creaþiei româneºti de gen.
Vasile Alecsandri, Alexandru Kiriþescu, Tudor

sive de tip postmodern. Dimpotrivã. ªi aici artista are un merit decisiv în a conserva ºi a
susþine un fel de normalitate mult prea bogatã în
esenþe de tot felul ºi în rosturi funciare nobile,
care trebuie, desigur, respectate de cãtre generaþiile actuale de actori ºi prelungite în chip
necesar pe axa timpului viitor, a departelui, sã-l
numim, ca pattern cultural exemplar pentru cei
care vor urma sã construiascã de acum înainte
albia teatrului românesc. Altfel spus, ne gãsim,
dupã cum lesne se poate observa, în faþa unei
reale ecuaþii de continuitate de gen stanislavskian instituite de cãtre interpretã, ecuaþie ce
se lipeºte cumva intim de graniþa permeabilã a
teritoriului antropologiei culturale contemporane, artistul de teatru reuºind sã inoveze, iatã, în
acest caz, vreme de peste jumãtate de secol, în
direcþia a ceea ce denumim progres al artei dramatice în sine sub toate aspectele lui analizabile
evidente.
Ca ºi cum ar fi desprinsã dintr-un tablou
literar leonidandreevian dominat de puternice
tuºe cromatice distincte, unde viaþa, boala,
moartea ºi, finalmente, destinul personajului
imaginat sunt proiectate cu insistenþã ºi vigoare
pe retina oricãrui participant la lectura vizualã a
materialului dramaturgic respectiv, Tamara Buciuceanu-Botez a fost, este ºi va rãmâne totdeauna acel prototip artistic care înmoaie miezul comediei clasice în focul purificator al unei
lacrimi, compunând prin modalitãþile sale de
exprimare scenicã un original crochiu de hiperbolã non-barocã, dacã ar fi sã îl parafrazãm
pe inegalabilul comparatist Edgar Papu, în aºa
fel încât ºi hohotul de râs, ºi plânsul par a fi,
deopotrivã, nicidecum rezultanta fãrã semnificaþii majore a unui surplus de forme diferite
cuprinse în planul personal al manifestãrii artistice, ci veritabile instrumente concrete de explorare a celui mai întunecat ungher al sufletului
omenesc din structura rolului interpretat. Probabil cã aici sãlãºluieºte una dintre multiplele
laturi harice, anevoios descriptibile, de altfel, ale
creatorului plin de substanþã ºi talent al teatrului
românesc numit Tamara Buciuceanu- Botez.
Pentru unii actori, porþile zeilor se deschid
cu generozitate, pentru alþii însã rãmân zãvorâte
definitiv. În dialogul lor despre Dumnezeu, personajul Luca din celebra piesã gorkianã Azilul
de noapte îi rãspunde cu francheþe lui Vasca
Pepel urmãtoarele: „Dacã crezi cã existã, atunci
existã; dacã nu crezi – nu existã!” Pentru Tamara Buciuceanu-Botez – o actriþã, care, prin
vibraþia sufletului sãu, vorba Cellei Serghi în
Pânza de pãianjen, „crea de la început un climat
al ei” sau, mai bine zis, un model de climat
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Muºatescu, Gabriela Adameºteanu º.a. au fost
în mod plenar creionaþi de-a lungul vremii prin
manifestarea actoriceascã plinã de voluptate ºi
de inteligenþã a sus-amintitei noastre interprete.
Viaþã, sunete, rosturi, sens, culoare, toate la un
loc articulate cu multã originalitate ºi cãldurã
de-a lungul anilor, definesc o traiectorie a artisticului deloc abstractã ori închisã în varii
exerciþii de ordin experimental a actriþei. Un
lucru remarcat cu constanþã la Tamara Buciuceanu-Botez este ºi faptul cã aceasta a încercat
continuu sã rescrie, cu argumentul decisiv al
impresionantei sale personalitãþi, textul fiecãrei
partituri dramaturgice studiate, aºezând în cofraje puternic individualizate ºi bine înfipte în
structura memoriei colective ceea ce autorul
piesei a intenþionat sã comunice publicului prin
intermediul textului respectiv. Fãrã a deosebi
vreun paradox anume în anatomia scenicã a artei
sale interpretative, artista a reuºit continuu sã
topeascã în torentul haric al spiritului sãu mulþimea tuturor destinelor literare cu care s-a intersectat în vreme, ajutându-le sã iasã cu uºurinþã la suprafaþã din carapacea înþelesului lor
tainic spre a se furiºa cuminte într-un loc pe
care, teoretic, nimeni, în afarã de Dumnezeu, nu
ar trebui sã îl atingã cu aripa hâdã a rãului interior vreodatã – sufletul...
Dacã despre unii artiºti afirmãm cã sunt
înconjuraþi de o aureolã de tip cehovian, despre
alþii de una sculptural-ibsenianã º.a.m.d., prin
ceea ce respirã ºi împrãºtie în jurul sãu, Tamara
Buciuceanu-Botez constituie o veritabilã parte
integrantã ºi integratoare, totdeodatã, a spiritului clasic autohton, un spirit în genere lipsit de
disimulare ºi contrafacere, dar încãrcat pânã la
refuz de emoþia purã a registrului specific al
transfigurãrii scenice. O emoþie intens acaparatoare, în substanþa cãreia simþi brusc cum te
afunzi pânã în straturile cele mai adânci ale
timpului psihologic ºi îþi abandonezi cu bunã
ºtiinþã sufletul. Efervescenþa magiei dificil explicabile a personajului zãmislit de actriþã adunã
laolaltã, ca într-o reprezentaþie dramaturgicã
singularã a însuºi autorului piesei de teatru respective, patima fãrã de graniþe fixe a unui ludic
continuu reconstruibil, simþul mãsurii individuale în raport cu stilistica interpretativã aleasã,
dar ºi participarea vãdit directã a sa la desluºirea
înþelesurilor primare propuse expuse în corpul
textului conceput.
Un adagio deosebit de important de semnalat în acest context are drept fundament ideea
cã Tamara Buciuceanu-Botez nu îºi propune
deloc sã distrugã sensuri ºi nici sã adopte semne
noi numai de dragul unei semioze teatrale agre-
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exclusiv numai al ei, ca ºi cum scena de teatru ar
fi format mereu acel spaþiu singular, unde nu
mai încãpea absolut nimic în afarã de puternicul
sãu spirit atotstãpânitor –, Dumnezeu sigur a
existat întotdeauna cu bucurie ºi cu nãdejde la
cele mai de sus cote ale trãirii ei interioare.
Fiindcã, deºi „viaþa este ticãloºitã de niºte sãlbatici care au pus stãpânire pe ea” (Maxim
Gorki), strigãtul puternic al conºtiinþei de sine a
Omului ºi a Actorului se mai poate auzi încã ºi
azi cu tãrie, dacã facem referire la glasul artistului stãpân pe crezul lui profesional ºi uman,
deopotrivã, un izvod miraculos de la care se
poate porni oricând la drum înspre polilateralul
teritoriu al cunoaºterii de sine ºi de ceilalþi. Iar
Tamara Buciuceanu-Botez întruchipeazã cu
deosebire un astfel de reper fundamental al artei
dramatice naþionale.
Aproape întotdeauna, în spatele mãºtii,
bufonul cu chip de rege niciodatã învins este, în
general, trist... Un fel de duioºie amarã amestecatã cu un optimism bine disimulat actoriceºte, dar ºi cu tristeþea inerentã a propriei vieþi.
Nestrãin de zgura sufleteascã a eternului vagabond gorkian, care zace întristat la masa umilului adãpost nocturn al lui Costîliov ºi al Vasilisei, zadarnic ºi cu oarece timiditate încercând
a cãuta sensul unic de a fi al cumplit de tragicei
sale existenþe pãmântene, interpretul de teatru
îºi aruncã ºi el, la rându-i, cu durere, de cele mai

multe ori, masca personajului construit spre a se
oferi publicului, de fapt, pe sine însuºi ca personaj real de aceastã datã, desprins din geometria celui zãmislit cu anterioritate de cãtre
dramaturg. Este cu siguranþã cel mai credibil ºi
echivalent cu sublimul rol din cariera de pe
scândurã a oricãrui actor.
Brusc, începe sã mi se facã frig. Cortina
cade din nou cu ne-milã peste apa tulbure a
vremii, iar piesa de teatru abia încheiatã se topeºte în neantul vitreg al nefiinþei, ca ºi cum nu
ar fi existat niciodatã pânã atunci cu formã precisã ºi destin exact în faþa mea. Emoþia discursului dramatic interpretat de actor îºi întinde
complet istovitã trupu-i subþiat pe catafalcul negru al unei tãceri cu iz aproape monastic, dispãrând cu o repeziciune devastatoare pentru sufletul privitorului mut în unda impalpabilã a
luminii venite înspre scenã din spaþiul acela exact
ºi singur, situat întotdeauna deasupra gloriei
etern trecãtoare a oricãrui artist. O parte semnificativã din noi mereu se stinge ºi ea, încetul
cu încetul, o datã cu moartea fiecãrui personaj
închipuit pe scenã de cãtre actori, ca o mãsurã
parcã a dimensiunii discutabile a timpului
nostru fizic concret ºi înfipt cu încãpãþânare în
cadranul imuabil al unui orologiu ce bate liniºtit
din peretele lui veºnicia... Povestea teatrului s-a
scris ºi se va scrie, pe scurt, de fiecare datã
numai aºa, indiferent de numele interpreþilor sãi.
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Tamara Buciuceanu-Botez într-un portret postat pe blogul
Only Pictures (catalinlazaroiu.blogspot.ro/) în seria Nemuritorii
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Gheorghe Traian Dascãl – simbol
al voluntariatului Astrei contemporane
Prof. Ioan SENI

M

embru fondator al Astrei ºi vicepreºedinte al Despãrþãmântului
nãsãudean, Gheorghe Traian
1
Dascãl s-a nãscut la 21 noiembrie 1938 în satul
Cristeºtii Ciceului, comuna Uriu, judeþul Bistriþa-Nãsãud, în familia gospodarilor Gheorghe
ºi Ana Dascãl. Dacã domnia sa a urmat ºcoli
înalte, unica sa sorã – Maria a rãmas sã mun-

lucreze cu foarte bune rezultate, fiind medicul
stomatolog ce nu duce lipsã de pacienþi. Din
anul 1990 devine membru activ al Astrei, iar din
1995 trece în rândul membrilor fondatori ai Cercului Astra, oraºul Nãsãud, ocupând în prezent
funcþia de vicepreºedinte al Despãrþãmântului
nãsãudean al Astrei ºi de preºedinte al secþiunii
medicale.

revistã pentru românii de pretutindeni

Nãsãud

ceascã în agriculturã, alãturi de pãrinþi. Medicul
Gh. Tr. Dascãl n-a avut copii, dar sora sa i-a
adus pe lume pe nepoata Georgeta, ale cãrei
fiice Andreea (jurnalist) ºi Ioana (psihopedagog), au urmat ºcoli înalte, fiind licenþiate la
UBB Cluj-Napoca.
ªcoala primarã o face în satul natal, ªcoala elementarã la Reteag, Liceul sanitar la Cluj,
iar Universitatea la Timiºoara, Facultatea de
stomatologie. Dupã absolvire a lucrat ca medic
stomatolog la Þibucani, jud. Neamþ, apoi la
Bistriþa Bârgãului, Nuºeni, Zagra ºi Nãsãud, din
1993, iar din 1998 are Cabinet Medical individual în oraºul Nãsãud. Dupã 40 de ani de
activitate profesionalã – stomatologie generalã,
s-a pensionat, dar starea de sãnãtate îi permite sã

Reprezintã Despãrþãmântul nãsãudean în
Asociaþia „Cultul Eroilor”. A participat activ la
sesiuni ºi simpozioane, la adunãrile anuale ale
despãrþãmântului Astrei, începând cu anul 1993
pânã în prezent. La fel de activ s-a prezentat la
adunãrile Astrei de la Sibiu, Dej, Sângeorgiu de
Pãdure, precum ºi la manifestãrile astriste realizate în comun cu ºcolile, bisericile sau primãriile din diferite localitãþi ale judeþului.
S-a remarcat ca un „Mecena” al Zilelor
noastre, preferând sã investeascã în monumente
culturale sau istorice prin care tinerele generaþii
sã se împãrtãºeascã cu uºurinþã din cultura
noastrã naþionalã. Astfel, cele mai numeroase
monumente le-a donat satului sãu natal, Cristeºtii Ciceului, zis ºi „satul cu statui”2: Monu-

Ioan Seni – coordonator, Dicþionarul Culturii ºi civilizaþiei populare al judeþului Bistriþa-Nãsãud, vol. I Þara
Nãsãudului, Cluj-Napoca, Napoca Star, 2010, p. 128-129.
2 Înv. Cornelia Moldovan Dascãl (ªcoala „C-tin Brâncuºi” Cluj-Napoca, fiicã a satului), ªcoalã ºi educaþie
patrioticã la Cristeºtii-Ciceului, în „Normaliºtii clujeni”, an VII, nr. 14, decembrie 2010, p. 33-34.
1
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Gheorghe Traian Dascãl, portret ºi la dezvelirea bustului lui Petru Rareº la Cristeºtii Ciceului
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mentul Eroilor, Crucea Eroilor Unirii (cu efigiile lui Ferdinand I, Al. I. Cuza, Mihai Viteazul
ºi ªtefan cel Mare), Grupul statuar Lupa Capitolina (flancatã de busturile lui Decebal ºi
Traian) ºi Crucea Bisericii vechi. De altfel, monumentul Lupa Capitolina a fost donat de
medicul Gh. Tr. Dascãl mai multor localitãþi din
Valea Someºului: oraºelor Dej1, Gherla2 ºi
Nãsãud3, comunelor Maieru ºi Leºu. Toate monumentele sunt opera sculptorului Vlad Prunã,
absolvent al Institutului de Arhitecturã „Ioan
Andreescu” din Cluj. La Monumentul Eroilor
din satul natal a cooperat cu prof. Ioan Radu
Nistor ºi Ioan Nichifor Someºan. În aceeaºi idee
a donat numeroase busturi localitãþilor pe care
le-a îndrãgit. Astfel, folosind serviciile aceluiaºi
sculptor, Vlad Prunã, a donat satului sãu natal
Cristeºtii Ciceului busturile4: Mihai Eminescu,
Ion Creangã, George Coºbuc, Karoly Torma,
Andrei Mureºanu, Petru Rareº. Bustul Eminescu
a mai fost donat comunei Chiueºti (jud. Cluj),
oraºului Nãsãud ºi ªcolii Generale „Mihai
Eminescu” Nãsãud. Bustul Ferdinand a fost
donat oraºului Beclean, iar statuia în mãrime
naturalã a regelui Ferdinand a donat-o oraºului
Nãsãud. Bustul Iuliu Hossu5 l-a oferit oraºului
Dej; bustul Ianoº Bolyai6 – localitãþii Nuºeni;
bustul Nicolae Drãganu – comunei Zagra; douã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
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busturi Liviu Rebreanu – pentru oraºul Beclean;
douã busturi Iustin Ilieºiu7 – pentru Maieru ºi
Anieº; bustul Decebal – pentru Rebriºoara ºi
Coºbuc; bustul Sever Pop – pentru Poiana Ilvei.
Va oferi ºi alte busturi (Burebista, Decebal etc) altor localitãþi pe care le preferã, precum Lupa Capitolina8 la Sighetu Marmaþiei ºi
Decebal la ªomcuta Mare, iar bustul ªtefan cel
Mare comunei Cârlibaba, judeþul Suceava.
Pentru eforturile depuse pe linia mecenatului9, numeroase localitãþi i-au oferit titlul de
Cetãþean de Onoare, titluri înmânate de primarii
localitãþilor respective, în urma hotãrârilor de
Consiliu Local (unsprezece pânã în prezent).
Aceste titluri onorifice primite din partea oraºelor Dej10, Nãsãud11, a localitãþilor Zagra, Maieru, Leºu, Chiueºti (Cluj), Rebriºoara,
Coºbuc12 ºi bineînþeles a comunei sale natale
Cristeºtii Ciceului se pãstreazã la loc de cinste în
locuinþa medicului. A primit medalia de aur ºi
calitatea de membru de onoare al Astrei, medalia jubiliarã a oraºelor Dej ºi Beclean. Câþi
dintre îmbogãþiþii þãrii au cheltuit ceva pentru
culturã? Câþi oare susþin cu sinceritate un act
cultural? Ziarul românilor americani editat la
Chicago Romanian Tribune13 – Tribuna Româneascã estimeazã la 500.000 lei (cinci miliarde
lei vechi) eforturile materiale ale medicului

Primãria Municipiului Dej, ing. Ioan Ungur – primar, Poarta Someºului: monografie album, Cluj-Napoca,
Studia, 2005, p. 119.
M. Vaida, ASTRA ºi „simbolul latinitãþii”, la Gherla, în „Fãclia de Cluj”, an XXIV, nr. 6815, 3 aprilie 2013,
p. 11.
Olga Lucuþa, Monumentele Nãsãudului, în „Curierul nãsãudean”, an V, nr. 47, gãzduit de cotidianul „Rãsunetul”
nr. 4541, 11 iulie 2007, p. 11.
Mircea Popa, Mari serbãri astriste la Cristeºtii Ciceului, în „Astra clujeanã”, an VI, nr. 1-2, 2009, p. 57-58.
Primãria Municipiului Dej, ing. Ioan Ungur – primar, Poarta Someºului: monografie album, Cluj-Napoca,
Studia, 2005, p. 109.
Prof. dr. Gh. Pleº, Ianoº Blyai (1802-1860) matematicianul de geniu, cu suflet de copil rãsfãþat ºi fãrã de noroc
(manuscris).
Barbu I Bãlan, În memoria poetului „sângerãrilor ardelene”, Iustin Ilieºiu (1970-1976), în „Pro Memorie
1940-1945”, nr. 11, oct-dec. 2006, Cluj-Napoca, p. 33-37.
Ani Sandu, Lupoaica la români, în „Decât o revistã Vama veche”, 2010, p. 56-60.
Col. r. dr. Vasile Tutula, Un Mecena al judeþului Bistriþa-Nãsãud, medicul Traian Gh. Dascãl, în Almanah
cultural-ºtiinþific „Virtus Romana Rediviva”, nr. 10, Cluj-Napoca, 2006, p. 133-139.
Primãria Municipiului Dej, ing. Ioan Ungur – primar, Poarta Someºului: monografie album, Cluj-Napoca,
Studia, 2005, p. 152.
Ing. Dumitru Mureºan ºi prof. Ioan Lãpuºneanu, Cetãþeni de onoare ai oraºului Nãsãud, Bistriþa, Karuna, 2009,
p. 93-95; Ibidem, 2011, p. 110-113; Olga Lucuþa, Cetãþeni de onoare ai oraºului Nãsãud Dr. Traian Gheorghe
Dascãl, în „Curierul nãsãudean” gãzduit de cotidianul „Rãsunetul”, nr. 4237, 12 iulie 2006, p. 10.
Olga Lucuþa, Medicul Traian Gheorghe Dascãl, pentru mecenat, al 11-lea titlu de Cetãþean de Onoarea, în
„Curierul nãsãudean” gãzduit de „Rãsunetul”, nr. 5576, 8 decembrie 2010.
Dinu Mocanu, Un Mecena al Asociaþiunii Astra, în „Tribuna Româneascã”, an 12, nr. 1(233), ianuarie 2013,
pag. 1, 10, 11, articol realizat în urma unui reportaj al autorului, fãcut în exclusivitate pentru ziarul românilor
americani în care este etalatã jertfa culturalã a medicului Gh. Tr. Dascãl, cunoscut ºi în America drept „medicul
care-ºi cheltuie averea pe îmbogãþirea artei monumentale”. În acelaºi sens, „Portalul Bistriþa24.ro” îl numeºte pe
distinsul doctor „Medicul statuilor”, text în care i se evidenþiazã calitãþile de bun român, înþelepciunea ºi
generozitatea cu care medicul slujeºte ca nimeni altul, cultura românã din zilele noastre („E greu de spus cine îi
va mai urma exemplul..”, Ibidem).
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Bustul lui Mihai Eminescu la Nãsãud,
inaugurat în mai 2009

bol al latinitãþii, al Marii Uniri ºi al unor distinse
personalitãþi ale istoriei, ºtiinþei ºi culturii. Dezvelitã de Asociaþiunea culturalã ASTRA, Despãrþãmintele Cluj, Dej, Blaj, Iaºi, Bistriþa ºi Nãsãud în ziua de 21 noiembrie 2008 la a 70-a
aniversare a zilei sale de naºtere. În respectiva
zi, prietenii astriºti, din toate colþurile þãrii, Consiliul Local ºi Primãria, profesori universitari,
scriitori ºi academicieni, ªcoala Generalã au
depus coroane de flori la toate monumentele ºi
busturile din comunã, iar directorul ªcolii –
Cornel Urian a organizat o sesiune astristã de
comunicãri, iar colegii sãi un program artistic
regizat de înv. Nadia Urian. Un spectacol artis-

Prof. Silvia Pop – preºedinte al Desp. Astra Blaj, Gheorghe Traian Dascãl – 70 Un Mecena al culturii
româneºti, în Astra blãjeanã, an XII, nr. 4(49), decembrie 2009, p. 34-35.
2 Dumitru Borþan, Paul Gruian, Politica naþional-economicã a Asociaþiunii ASTRA, Sibiu, Editura Asociaþiunii
ASTRA, 2011, p. 92-93.
1
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Consãtenii sãi din Cristeºtii Ciceului i-au
dat ªcolii numele sãu, iar pe faþada ªcolii primare în care a învãþat (astãzi Grãdiniþã) i-au
dezvelit o placã pe care au consemnat un text al
recunoºtinþei: Aceastã clãdire, azi Grãdiniþa de
copii era ªcoala la care a fost elev între anii
1946-1950, medicul stomatolog GHEORGHE
TRAIAN DASCÃL, cel care a ridicat ºi donat pe
Valea Someºului monumente ºi busturi ca sim-
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Gh. Tr. Dascãl pe altarul culturii româneºti,
eforturi materializate prin programul educativ al
Asociaþiunii ASTRA.
În viaþa sa, preþuirea valorilor culturii naþionale ºi universale a însemnat mai mult decât
orice îmbogãþire personalã. De aceea a vizitat
oraºele Zagreb, Sankt Petersburg, Moscova,
Kiev, Belgrad, Veneþia, Florenþa, Budapesta,
Viena, Salzburg, Graz, Roma etc., iar în þarã
puþine oraºe i-au rãmas nevãzute. Prin intermediul Astrei are relaþii culturale cu numeroase
zone sau localitãþi – Sibiu, Blaj, Iaºi, Chiºinãu,
Braºov, Sãcele, Arad, Maramureº, Sf. Gheorghe, Orãºtie, Dej etc. A participat la zece congrese naþionale de stomatologie generalã ºi la
cinci congrese internaþionale. În anul 2002 a
participat la Congresul Mondial al medicilor de
stomatologie, la Viena.
În prezent finalizeazã volumul Flora naturistã de pe Valea Iliºua, în colaborare cu botanistul Constantin Svoboda. Despre Gh. Traian
Dascãl au scris numeroºi condeieri care i-au
etalat sau admirat împlinirile, lãsând posteritãþii
opinia contemporanilor sãi despre propriile-i
fapte: prof. univ. dr. Ioan Buzaºi (Blaj), prof.
Areta Moºu (Iaºi), col. dr. Vasile Tutula (Cluj),
Ioan Seni (Nãsãud), ªtefan Mihuþ (Dej), prof.
univ. dr. Ironim Marþian (Cluj), scriitorul Ioan
Popa (Blaj), Ioan Mititean (Nãsãud), prof. univ.
dr. ing. Barbu Bãlan (Cluj), Olga Lucuþa (Nãsãud), Aurel Podaru (Beclean), Maximinian
Menuþ (Bistriþa), Cornel Cotuþiu (Beclean),
Sever Ursa (Maieru), prof. univ. dr. D-tru Acu
(Sibiu), prof. Silvia Pop1 (Blaj), Radu Sîrbu
(Nãsãud), Ana Tãtar (Cristeºtii Ciceului), Liviu
Dârjan (Braºov Sãcele), Icu Crãciun (Maieru),
Sanda Mureºan (Bistriþa), I. Lãpuºneanu ºi Grigore Marþian (Nãsãud).
I-au apreciat laudativ faptele academicienii Dumitru Protase ºi Horia Colan (Cluj), Alexandru Surdu (Braºov), prof. univ. dr. George
Pop (Baia Mare), prof. univ. dr. doc. Criºan
Mircioiu (Cluj), prof. univ. dr. ing. Octavean
Bologa ºi ec. Dumitru Borþan2 (vicepreºedinþi
Astra Centralã Sibiu), prof. Miticã Pricopie
(Bacãu), prof. univ. Vasile Borza (Bucureºti),
primarii Vasile Borº (Maieru), D-tru Mureºan
(Nãsãud), Nicolae Lupºan (Leºu), Nicolae
Bodiu (Rebriºoara), Ioan Ungur (Dej), Petru
ªerban ºi Gh. Oprea (Uriu), Nicolae Moldovan
(Beclean), dir. Cornel Urian ºi Ana Tãtar
(Cristeºtii Ciceului) etc.
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tic al Casei de Culturã a Sindicatelor Bistriþa
(dir. Alex. Câþcãoan) încheia manifestãrile festivitãþii dedicate medicului Dascãl, festivitate de
o rarã mãreþie ºi recunoºtinþã. Nu se putea altfel,
atâta vreme cât Domnia sa respectã ºi sprijinã
folclorul românesc, tradiþiile ºi obiceiurile populare din Valea Someºului, cultura naþionalã

prin tot ceea ce are aceasta mai frumos, reprezentativ ºi valoros.
Iatã de ce, a fi contemporan cu distinsul
medic Gheorghe Traian Dascãl este un privilegiu deosebit lãsat de Dumnezeu pentru
românii care cu adevãrat îºi iubesc patria ºi
patrimoniul ei spiritual.

FAMILIA ROMÂNÃ
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Portret

Dr. Gheorghe Traian Dascãl
– omul care înnobileazã Ardealul cu statui
Simona DUMUÞA

N

e facem o datorie de onoare din a
prezenta în paginile revistei Familia Românã un român adevãrat,
un pãstrãtor ºi protector al istoriei, artei, culturii,
valorilor ºi identitãþii româneºti, un român
adevãrat care ºi-a dedicat viaþa faptelor notabile
ºi caritabile în arealul culturii româneºti: dr.
Gheorghe Traian Dascãl din Nãsãud.
Deºi pensionat acum, continuã sã-ºi exercite activitatea de medic, iar pe lângã aceasta
cu pasiune, dãruire, ºi un foarte dezvoltat simþ al
datoriei ºi pe cea cultural-filantropicã. De ani
buni se preocupã de iniþierea ºi punerea în practicã a proiectelor sale culturale: monumente,
busturi, cruci, grupuri statuare.
Pentru militantismul sãu cultural a fost
distins cu medalia jubiliarã a oraºului Dej,
medalia jubiliarã a oraºului Beclean, medalia de
aur a Societãþii Culturale ASTRA ºi a primit
distincþia de cetãþean de onoare în nu mai puþin
de 11 localitãþi.
De numele lui Gh. Traian Dascãl se leagã
35 de busturi ºi monumente realizate cu efort
financiar personal ºi donate apoi spre a sta la loc
de cinste, spre a sta mãrturie istoricã ºi culturalã
generaþiilor urmãtoare.
Toate aceste acte de culturã realizate de
binefãcãtorul nãsãudean i-au adus recunoaºterea ºi aprecierea semenilor, dovadã zecile
de pagini scrise despre viaþa ºi activitatea domniei sale ºi din care am spicuit câteva fragmente:
„Gh. Traian Dascãl îºi descoperã pasiunea
nobilã de slujitor al Asociaþiunii ASTRA, pe

care o demonstreazã prin acte de binefacere ce
pun în valoare rolul ASTREI ºi al astriºtilor,
atrãgând satele de pe Valea Someºului ºi Ilvei la
lucrarea de înfrumuseþare ºi de întâlnire la manifestãri de sãrbãtoare a spiritului creator românesc” (Prof. Silvia Pop - Un mecena al culturii româneºti în „Astra blãjeanã”);
„Se pare cã Gheorghe Traian Dascãl, provocatorul evenimentului de la Cristeºtii Ciceului, a socotit ºi socoteºte cã oriunde ar fi ridicat
un monument – act, de altminteri, de aleasã
culturã – închinat unor figuri reprezentative ale
neamului, el ar fi acasã, cã oriunde se aude
vorbindu-se româneºte devine ºi el al pãmântului, cu prezenþa lui însufleþind ºi înnobilând
locul ºi oamenii de acasã.” (Ioan Popa – La
Cristeºtii Ciceului în „Astra blãjeanã”);
„Este un iubitor al istoriei sincere ºi concrete a poporului român, al arheologiei, sculpturii ºi arhitecturii, deschis spre colaborare, ajutor dezinteresat ºi un mare iubitor de oameni,
calm ºi echilibrat, care are multe din calitãþile
bãtrânilor ºi oamenilor înþelepþi din satele someºene (…) interesat tot timpul sã facã ceva
util, chiar ºi pentru un sat mai mic, sã planteze o
statuie, pentru ca istoria marilor oameni de
ºtiinþã, culturã ºi artã sã fie expusã la vedere,
spre a fi cunoscutã, mai ales de cãtre tineret.”
(Col.(r.)dr. Vasile Tutula – Un Mecena al judeþului Bistriþa Nãsãud, medicul Traian Gh.
Dascãl în „Virtus Romana Rediviva”);
„Acest fiu al satului, împãtimit cunoscãtor
al istoriei neamului românesc, a reuºit prin con-

un fiu deosebit al satului este ambasadorul
nostru în înscrierea istoriei locului spre eternitate. Un om deosebit în fiinþa cãruia pulseazã
istoria neamului românesc (…) sã-i mulþumim
pentru cã s-a întors mereu printre ai sãi ºi a
înnobilat pãmântul acesta cu idealurile sale.” (în
Cristeºtii Ciceului – Istorie ºi actualitate);
S-a mai scris despre domnia sa în: Tribuna
Româneascã din Chicago, Mesagerul, Curierul
nãsãudean, Politica naþional-economicã a Asociaþiunii ASTRA, Dicþionarul culturii ºi civilizaþiei populare al judeþului Bistriþa Nãsãud,
Decât o revistã, Pro Memoria º.a.
Subscriem la ceea ce se spune despre dr.
Gheorghe Traian Dascãl: este unic în România
prin ceea ce realizeazã.
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tribuþia sa bãneascã, în mare parte, sã facã aici
un centru cultural istoric rural.” (înv. Cornelia
Moldovan – ªcoalã ºi educaþie patrioticã la
Cristeºtii Ciceului în „Normaliºtii clujeni”);
„Unic în România prin patima sa incurabilã, prin iubirea faþã de monumentele neamului (…) domnia sa a þinut sã-ºi întâmpine
vârsta a treia cu o apreciatã ºi splendidã operã de
mecenat care-l fixeazã, credem, definitiv ºi irevocabil, în galeria bãrbaþilor ce nu s-au lãsat
cumpãraþi „cu tot aurul din lume”, în schimb ºi-a
vândut propria-i fiinþã culturii, spiritualitãþii ºi
istoriei naþionale, înnobilãrii plaiurilor natale cu
simboluri trainice.” (Liviu Dârjan – Averea doctorului Dascãl… în „Cetatea Rodnei”);
„Medicul stomatolog, Gh. Traian Dascãl,
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Lupa capitolina ºi
Bustul Regelui Decebal
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Prof. dr. Constantin Mãlinaº ºi Asociaþia
Românã pentru Ex Libris (A.R.E.L) – Oradea
(I)
Ioan MICLÃU GEPIANUL

FAMILIA ROMÂNÃ
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Crigilla, Australia

E

X LIBRIS ROMÂNESC – în imaginea alãturatã avem Buletinul semestrial de informaþii, analizã ºi
bibliografie în Ex Libris, editat la Oficiul „Mihai
Eminescu” Oradea, având ca primredactor pe
profesorul Constantin Mãlinaº. Publicaþie creatã pentru a deservi activitãþile A.R.E.L. Apare
sub egida Inspectoratului pentru Culturã al
Judeþului Bihor. Avem în faþã publicaþia lunii
octombrie 1995, în acea vreme consilier-ºef:
Viorel Horj. La pagina a 2-a, partea dreaptã, este
publicat un tablou cu Membrii Fondatori al
A.R.E.L, iar în prim plan Membrii de Onoare,
Consiliul de Conducere, ºi o alegere fericitã – In
Memoriam, notând personalitãþi de seamã: prof.
dr. doc. Dan Simionescu, Bucureºti, Corneliu
Dima Drãgan, Bucureºti, Dafinel Duinea, Vulcan, Pãtru Crãciun, Caracal.
Tot la pagina a 2-a, partea stângã sus, se
poate citi: „La Oradea, în zilele de 8-9 martie
1995 a avut loc reuniunea Comitetului naþional
de iniþiativã pentru formarea A.R.E.L, la care au
luat parte majoritatea membrilor anunþaþi prin
lista publicatã în primul numãr al Buletinului
„Ex libris românesc”, din octombrie 1994 (…)
s.a.m.d, semneazã – Cronicar.
Am ales Buletinul Ex-libris românesc, din
ianuarie 1995, pentru a prezenta argumentarea
de sub titlul Bibliografie, argumentare care
scoate la ivealã erudiþia elevatã, informarea universalã pe care ºi-o acumulase prof. Constantin
Mãlinaº în materie de Ex Libris în general.
Astãzi fiind plecat în lumea Drepþilor, se cuvine
din când în când sã ne amintim de oamenii de
seamã ai românismului!
„În rândurile urmãtoare vom începe menþionarea tentativelor româneºti de a organiza o
societate, sau o fundaþie, precum ºi de a întemeia o publicaþie periodicã de bibliofilie ºi Ex
libris, care contureazã tradiþia în continuarea
cãreia încercãm sã ne situãm, însã cu un plus de
specializare ºi orientare a preocupãrilor înspre

Ex librisul bibliologic ºi artistic, aºa cum l-am
definit în numãrul precedent al revistei.
În 1916, pictorul Jean Al. Steriadi ºi editorul H. Fischer – Galaþi, întemeiazã Societatea
„Grafica”, pentru rãspândirea ºi încurajarea gravurii de carte, din care, prin extensie de preocupãri ºi membrii, în 1923 formeazã Asociaþia
Bibliofilã Românã, cu program editorial, bibliofil ºi publicistic. Se lucra cu cotizaþie progresivã, care totodatã asigura un abonament la cãrþile bibliofile editate de societate. În luna iulie
1925, apare singurul numãr al gazetei Tiparniþa,
ca publicaþie a A.B.R., având în subtitlu programul „Despre cãrþi vechi ºi noi ºi despre alte
lucruri frumoase”. Deci, preponderent bibliologie ºi bibliofilie. La Cluj apare în acelaºi an,
1925, o revistã trilingvã (românã, maghiarã,
germanã) a Editurii „Lepage”, care cu titlul Ex
LIBRIS adãposteºte în fond materiale publicitare pentru cartea curentã. Prin urmare, reclamã
de librãrie, ieºind din cadrul preocupãrilor autentice de ºi pentru Ex libris. Din aceeaºi cate-

bine cum a fost de au început atât de vioi, dar
s-au lãsat pãgubaºe dupã câþiva ani.
Prin deceniile al ºaptelea - al optulea, în
România se formeazã o miºcare de Ex libris, sub
formã de grupuri ºi cercuri de lucru pe lângã
biblioteci, cluburi sau case de culturã, din Timiºoara, Braºov, Caracal, Alba Iulia, Beiuº, Lupeni, Oradea, Craiova, Sibiu ºi Vulcan. A început astfel o etapã nouã, de iniþiative personale,
în care s-a reuºit derularea unei activitãþi expoziþionale prestigioase, redactarea ºi tipãrirea
unor cataloage, dar nu s-a reuºit editarea unei
publicaþii. Dupã informaþia noastrã, Domnul
Dafinel Duinea de la Vulcan ºi Domnul Emil
Bologa de la Braºov au, probabil, cea mai bogatã arhivã a Ex librisului românesc ºi de la
Domniile lor se pot aºtepta lucrãri lãmuritoare
în acest domeniu ºi pentru aceastã etapã. Pe un
asemenea teren, la Biblioteca Judeþeanã din
Oradea, în 1980, ia fiinþã neoficial Societatea de
bibliologie, bibliofilie ºi Ex libris „Gheorghe
ªincai”, care reuºeºte patru mari expoziþii naþionale pe tema reflectãrii literaturii române în Ex
libris. În mod surprinzãtor, dupã 1990, conducerea Bibliotecii Judeþene Bihor abandoneazã
grupul, care se destramã. Din acele preocupãri
ne ridicãm acum ºi încercãm, de-a dreptul la
subiect, o publicaþie de ºi despre EX librisul
bibliologic ºi artistic, de patrimoniu ºi actual, o
publicaþie care sã fie în complementaritate cu o
organizaþie profesionalã de Ex libris, ajutându-se reciproc pe coordonatele unui program
coerent, intern ºi internaþional.
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gorie, a publicaþiilor care serveau mai întâi ºi
preponderent comerþul de carte, apoi bibliofilia,
fac parte ºi alte titluri, precum: Bibliografia
(1920-1921), Buletinul cãrþii (1923-1924),
Buletinul Asociaþiei editorilor români (1933),
sau Buletinul Asociaþiei librarilor români. Mai
aproape de bibliofilie sunt: Grafica românã ºi
Gazeta cãrþilor, respectiv Bibliophilia, din
1937-1938. Cum iniþiativa din 1923 se stinsese
demult, iubitorii de carte frumoasã simt iarãºi
nevoia de a se asocia, dar, din nou preponderent
pentru a susþine un program editorial bibliofil ºi,
acum, de tiraj dirijat. Astfel, în 1942 se reface
Asociaþia Bibliofilã Românã, cu 40 de membri
ºi statut tipãrit (retipãrit în 1947), sub preºedinþia lui C. C. Argentoianu. Grupul era format
din personalitãþi culturale, ºtiinþifice ºi colecþionari celebri. Scopul lor era sã publice în fiecare an câteva cãrþi elegante, în tiraj minim, care
sã fie împãrþit exclusiv între membrii A.B.R,
fãrã scurgere în comerþ. Din primul volum, Cântarea României de Aleco Russo, s-au tras numai
200 exemplare, în condiþii grafice excepþionale.
Activitatea A.B.R se încheie în 1947, cu Pseudokinegheticos, de Al. Odobescu, tiraj 203 exemplare, de asemenea cu circuit închis. Apoi
A.B.R. dispare, ca atâtea alte societãþi, asociaþii
ºi fundaþii, dupã 1948. Activitatea ei a fost limitatã, de grup, ºi nu a avut orizontul bibliologic, care se desena deja cu putere în cercetarea
istoriograficã din Romania în ceea ce priveºte
Ex librisul vechi de pe cãrþile româneºti din
secolele trecute, deci Ex librisul bibliologic.
Progrese se înregistreazã ºi în creaþia de Ex libris artistic, deoarece în perioada interbelicã
existã în þarã expoziþii ºi cataloage de profil, sau
se mergea la congrese. Acesta este un subiect, al
cãrui istoric rãmâne de fãcut în amãnunþime.
Dar publicaþii periodice, sau asociaþii de profil
nu se mai gãsesc mult timp. În 21 decembrie
1972, pe lângã Muzeul Tiparului de la Târgoviºte ia fiinþã Societatea Românã de Bibliofilie, care a avut câþiva ani de activitate bunã,
mai ales susþinând un program de conferinþe,
simpozioane ºi editorial. În statut ºi chiar în
referatul de întemeiere, prezentat atunci de prof.
dr. Ion Iliescu, problematica de Ex libris se
regãsea în mod insistent. În capitolul 3, alin. a,
se preconiza „editarea unei publicaþii a Societãþii”, care nu a mai apãrut. S.R.B a alunecat
treptat în desuetudine ºi uitare. Oricum, istoricul
corect al ei este de fãcut ºi îl aºteptãm chiar de la
persoanele direct implicate, care ºtiu cel mai
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Istanbul, oraºul de pe douã continente
Anca GOJA
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stanbulul, acest oraº-mamut,
cu un numãr de locuitori apropiat de cel al României,
situat la confluenþa a douã continente atât de diferite, Europa ºi
Asia, dar ºi a douã religii, creºtinismul ºi islamismul, fascineazã
prin cosmopolitismul ºi contrastele
sale. Am avut ocazia sã o constatãm
ºi noi, membrii Asociaþiei Culturale
„Familia Românã”, la mijlocul lunii
mai, când am fãcut o excursie de
documentare în Turcia, în urma
cãreia ne-am simþit mai bogaþi ºi
mai deschiºi spre cei diferiþi de noi.
Datoritã redactorului-ºef al revistei
Turiºti la intrarea în Sfânta Sofia
Familia Românã, dr. Teodor Ardelean, am avut ºansa sã fim însoþiþi în vizita noastrã de un foarte bun ghid, doamna Elena
Nuþã, care a fãcut excursia mai plãcutã ºi mai instructivã.

Un creuzet de rase, limbi,
religii ºi stiluri de viaþã
Istanbulul este un oraº imens, care numãrã
12,5 milioane locuitori, dar, dacã se socotesc ºi
localitãþile aparþinãtoare, numãrul ajunge la aproape 20 milioane de locuitori. Pãstrãtorul unor
comori unice, oraºul este destinaþia puhoaielor de
turiºti din toatã lumea, astfel încât devine extrem
de aglomerat, mai ales în partea sa istoricã. Amestecul de limbi, rase, religii, convingeri, stiluri
de viaþã este surprinzãtor ºi plãcut în acelaºi timp,
însã toþi cei care sunt oaspeþi pe pãmânt turcesc
încearcã sã respecte obiceiurile locurilor, pentru a
nu jigni localnicii ºi a nu-i deranja prea mult în
viaþa lor cotidianã. Seara, în jurul orei 19, când
Marele Bazar este la ora închiderii, iar localnicii
ies de la serviciu, tramvaiul, cel mai convenabil
mijloc de circulaþie prin oraº, este atât de aglomerat, încât turiºtii riscã sã fie nevoiþi sã aºtepte în
staþia de la Bazar zeci de minute. Însã transportul
în comun este bine organizat, astfel cã la ore de
vârf, tramvaiele se suplimenteazã.
Poate cea mai pregnantã impresie pe care
Istanbulul a avut-o asupra mea a fost cea auditivã a
rugãciunii. Cazaþi într-o zonã centralã, la hotelul
Grand Anka (Anka înseamnã Pasãrea Phoenix),
lângã una dintre numeroasele moschei din Istanbul, am fost, timp de trei dimineþi, trezitã la ora 5
de cântecul rugãciunii, atât de diferit de ceea ce
cunoºteam pânã atunci, dar atât de simplu ºi de

sincer. De asemenea, aveam ocazia sã ascultãm
scurta rugãciune, tot din camera de hotel, seara la
ora 22, precum ºi pe parcursul zilei, de câte ori ne
aflam în preajma unei moschei la una dintre cele 5
ore ale rugãciunii.

Moscheea Albastrã,
cea care a concurat cu Mecca
Impresionantã este Moscheea Albastrã, singura din Istanbul care are ºase minarete, construite
de sultanul Ahmed I între anii 1609 ºi 1616. Acest
lucru a declanºat un scandal în epocã, unele voci
considerând cã Moscheea Albastrã rivalizeazã cu
Mecca (având tot ºase minarete). Din acest motiv,
sultanul a trebuit sã plãteascã greutatea în aur a
unui minaret, iar la Mecca a mai fost construit un
minaret în plus. Moscheea este impresionantã atât
din exterior, cât ºi în interior, fiind împodobitã cu
faianþã de culoare albastrã. Totuºi, ea nu este la fel
de bine construitã precum moscheea de la Edirne
(Adrianopol), consideratã capodopera lui Sinan,
arhitectul sultanului Soliman Magnificul (numit
de turci Legiuitorul). În timpul lui Soliman, care a
domnit între anii 1520 ºi 1566, Imperiul Otoman a
ajuns la apogeul dezvoltãrii sale economice ºi politice. În Moscheea Albastrã sunt poftiþi, pe intrãri
diferite, atât credincioºii turci, cât ºi turiºtii, dar cu
condiþia respectãrii unor cutume. Turiºtii trebuie
sã se descalþe la intrare, iar femeile trebuie sã îºi
acopere capul ºi sã fie îmbrãcate corespunzãtor.

turistic, afluenþa turiºtilor la Palatul Topkapî este
atât de mare, încât la diferitele intrãri se formeazã
cozi imense, iar vizitarea Trezoreriei se poate face
doar în coloanã.
Hipodromul ºi Fortãreaþa
cu ºapte turnuri
Hipodromul, construit în anul 203 ca teren
pentru cursele de care, s-a pãstrat parþial. Trei
monumente îl împodobesc: Obeliscul Egiptean,
adus de împãratul Teodosius în 390, Coloana ªarpelui, care constã în trei ºerpi încolãciþi (cel mai
vechi monument grecesc din Istanbul) ºi Coloana
lui Constantin Porfirogenetul, împãrat care a restaurat-o ºi a învelit-o în plãci de bronz (furate
între timp).
La marginea vechiului oraº, în apropierea
celor douã ziduri care îl protejau, unul înalt de 10
metri, celãlalt de circa 20 metri, despãrþite printr-un ºanþ în vechime umplut cu apã, iar azi loc
propice legumiculturii, se aflã Fortãreaþa Yedikule
(în traducere, ªapte Turnuri), unde a fost torturat
Constantin Brâncoveanu. Zidurile, parþial distruse,
au fost refãcute, problema dând naºtere unor numeroase dispute în rândul opiniei publice turce.
Turcii, „profesori” de comerþ
Pentru amatorii de cumpãrãturi, de neratat
sunt douã obiective: Marele Bazar ºi Bazarul egiptean de mirodenii. Marele Bazar este un oraº în
sine, cu strãzi întortocheate printre sutele de
magazine mici, în care negustorii turci îºi oferã
mãrfurile, de la minunatele obiecte din ceramicã,
la þesãturile ºi cusãturile handmade (fie acestea eºarfe în mii de nuanþe, feþe de masã sau feþe de
pernã), de la ibricele din cupru la poºetele din piele
sau þesute tradiþional ºi vopsite în culori naturale,
de la blue-jeans la haine din piele, pantofi sport ºi
tricouri. Bazarul de mirodenii oferã, pe lângã condimente obiºnuite sau exotice, fructe uscate, alune, fistic, stafide, dulciuri de toate felurile (nelipsind rahatul, într-o sumedenie de variante,
baclavaua sau halvaua), din care turiºtii sunt invitaþi sã guste gratuit, pentru a se putea decide mai
uºor. Negustorii ºtiu foarte bine sã îºi vândã
marfa, intrã în vorbã cu turiºtii, întrebându-i din ce
þarã vin ºi comunicând imediat cu aceºtia în limba
lor. „Salut!”, „Ce faci?”, „Bunã ziua!” sunt câteva
dintre expresiile pe care le-am auzit rostite de
negustorii turci, care, atunci când spui cuvântul
România, se gândesc imediat la Ceauºescu, Hagi,
Becali sau Lucescu. Zâmbitori ºi foarte prietenoºi,
comercianþii turci te invitã în magazinul lor, te
poftesc sã stai jos, îþi prezintã mãrfurile pe îndelete, fiecare cu avantajele ºi dezavantajele sale,
astfel încât cu greu poþi sã pleci fãrã sã fi cumpãrat ceva. Negocierea se acceptã, însã preþurile
nu scad astfel considerabil, ci doar cu una, pânã
la cinci lire turceºti (1 euro este aproximativ
echivalent cu 2 lire).
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Sunt rezervate spaþii delimitate credincioºilor ºi
turiºtilor, iar în ceea ce îi priveºte pe musulmani,
femeile ºi bãrbaþii se roagã în locuri diferite în
moschee. Bãrbaþii nu intrã în moschee înainte de
spãlatul ritualic pe mâini ºi pe picioare.
Rãmãºiþe ale Bizanþului
Actualmente muzeu, Sfânta Sofia este una
dintre puþinele rãmãºiþe ale Bizanþului, care a fost,
timp de o mie de ani, cea mai mare bisericã a
creºtinãtãþii. Construitã de Iustinian ºi decoratã cu
mozaicuri din aur ºi numeroase candelabre, Sfânta
Sofia a fost transformatã în moschee dupã cucerirea Constantinopolului, fiind construite, în
timp, patru minarete. În 1935, Mustafa Kemal
Atatürk, tatãl naþiunii moderne turceºti, a declarat-o muzeu. Astãzi, se pot vedea mozaicurile care
vreme îndelungatã au fost acoperite cu var, ºi,
chiar dacã muzeul este în renovare, turiºtii stau la
cozi imense sã îl viziteze. Frumoase mozaicuri se
pot admira ºi în Muzeul Chora, fosta bisericã Sf.
Saviour, transformatã în moschee în 1511. Mozaicurile redau scene din viaþa lui Isus ºi a Fecioarei Maria, portrete ale sfinþilor ºi scene de
închinãciune.
Palatul sultanilor otomani
Dacã vreþi sã gustaþi din plin atmosfera anilor când imperiul otoman era în plinã ascensiune,
odatã ajunºi în Istanbul nu puteþi rata Palatul Topkapî, fosta reºedinþã a sultanilor. Înconjurat de
parcuri cu aer ozonat ºi copaci falnici, palatul
impresioneazã prin mãrimea sa, prin decorurile
migãloase ale pereþilor, dar mai ales prin tezaurul
expus în condiþii de maximã securitate, în mai
multe sãli succesive. Se regãsesc aici podoabe ale
sultanilor, tronuri din aur, încrustate cu nenumãrate pietre preþioase, un diamant de 86 de karate, în
formã de parã, montat în aur decorat cu alte 49 de
diamante mai mici, pumnalul Topkapî, cu patru
smaralde mari, precum ºi multe alte artefacte
scumpe, unele dintre ele primite în dar de diferiþi
sultani. Pentru români, de interes este sala armelor, unde se regãseºte ºi sabia lui ªtefan cel
Mare, expusã cu o notiþã în care se explicã cine a
fost domnitorul. O curiozitate aparte o trezeºte
Haremul, secþiunea din palat unde erau închise
femeile, fie acestea soþii, surori ale sultanului sau
alte persoane de sex feminin. Cea mai importantã
în Harem era mama sultanului. Încãperile sunt
frumos decorate ºi din loc în loc se regãsesc curþi
interioare, în care doamnele de la palat se puteau
plimba. Palatul are vedere spre Bosfor ºi Cornul
de Aur (golful care desparte în douã partea europeanã a Istanbulului), iar frumoasele sale grãdini, care coboarã spre Bosfor, sunt acum publice.
De pe una dintre terase se poate admira, în depãrtare, Turnul Galata, cocoþat pe un deal a cãrui
urcare îþi pune la încercare rezistenþa fizicã. Chiar
ºi în mai, care nu este o lunã de vârf pentru sezonul
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Pe apã, între Europa ºi Asia
O experienþã deosebitã pentru noi, cei din
Baia Mare, a constituit-o croaziera pe Bosfor.
Dacã la început ne-am speriat de tangajul vaporaºului ancorat la þãrm, nefiind siguri cã vom scãpa fãrã sã fim nevoiþi sã utilizãm de urgenþã pungile, ulterior ne-am revenit ºi am fost fascinaþi de
peisajul care se deschidea în faþa ochilor noºtri.
Vaporaºul a plutit de-a lungul þãrmului european,
deschizându-ne o perspectivã asupra Cartierului
Genovez, lãsându-ne sã admirãm Palatul Dolmabahce, construit în secolul al XIX-lea dupã model
european, în stil rococo, clãdirile universitãþii din
Istanbul, insula echipei de fotbal Galatasaray, pânã la al doilea pod peste Bosfor, care uneºte cele
mai apropiate douã puncte ale sale. În apropierea
podului, vaporaºul s-a întors, înapoindu-se de-a lungul þãrmului asiatic, mult diferit de cel european prin
bogãþia pãdurilor ºi prin vilele particulare elegante,
în faþa cãrora stã ancorat câte un iaht cochet.
Vizite de suflet în lãcaºuri ortodoxe
Vizite de suflet am întreprins la douã mãnãstiri ortodoxe din Istanbul, la Patriarhia Ecumenicã Greceascã, situatã în cartierul Fanar, precum ºi la Biserica ortodoxã a comunitãþii
româneºti din Istanbul. Biserica „Sfânta Mare
Muceniþã Parascheva”, ctitorie a domnitorului
Constantin Brâncoveanu, ne-a fost prezentatã de
preotul prof. dr. Sergiu - Marcel Vlad. Ridicatã pe
ruinele unei alte biserici în anul 1692, ctitoriei
brâncoveneºti i se adaugã în anul 1833 pridvorul ºi
clopotniþa. Biserica are trei hramuri: hramul Sfin-
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tei Muceniþe Parascheva Romana (sãrbãtorit pe 26
iulie), al Sfintei Martire Arghira ºi al Sfinþilor
Martiri Brâncoveni (acesta din urmã dobândit în
2009, la vizita Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel). Sfânta Muceniþã Parascheva Romana este
ocrotitoarea celor care suferã de probleme cu ochii
ºi nu trebuie confundatã cu Sfânta Cuvioasã Parascheva de la Iaºi. Sfânta Arghira, de neam grec,
a fost martirizatã în anul 1725, iar sfintele moaºte
se aflã în bisericã, într-o criptã de marmurã.
Arghira a fost închisã ºi martirizatã pentru cã s-a
fãcut un denunþ mincinos prin care era acuzatã cã a
dorit sã treacã de la creºtinism la Islam. Este ocrotitoarea croitorilor ºi a femeilor. În bisericã se aflã
patru icoane foarte valoaroase: a Mântuitorului
Christos, a Sfântului Ioan Botezãtorul, icoana
Maicii Domnului ºi a Sfintei Muceniþe Parascheva; cele patru icoane sunt menþionate pentru
prima oarã în anul 1577, de un istoric german.
Alte locuri minunate
Experienþa de la Istanbul ºi Edirne a fost
completatã de vizite în douã localitãþi din Bulgaria: frumoasa staþiune Arbanasi, cu pitoreºti case rustice, ºi cetatea Veliko Târnovo, impresionantã prin mãrimea ºi robusteþea zidurilor sale
întinse pe dealul din apropierea zonei oraºului
turistic. De asemenea, am profitat de aceastã ieºire
pentru a ne bucura ochii cu recent renovatele clãdiri
din cetatea Sighiºoarei, cu frumosul centru al Sibiului ºi pentru a ne reculege la Mãnãstirea Cozia
de pe Valea Oltului, ctitorie a lui Mircea cel Bãtrân,
domn al Þãrii Româneºti între anii 1386 ºi 1418.
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Aniversãri/Comemorãri culturale
Alina LEMNEAN
SEPTEMBRIE 2013

Augustin Buzura

23 sept. – INOCHENÞIE MICU-KLEIN 245 de ani de la moartea omului
politic (1768);
27 sept. – ALEXANDRU CIUCURENCU 110 ani de la naºterea pictorului (1903);
28 sept. – ELIE WIESEL - 85 de ani de la
naºterea scriitorului (1928);
29 sept. – IORGU IORDAN - 125 de ani
de la naºterea filologului (1888);

OCTOMBRIE 2013
1 oct. – Ziua Internaþionalã a Muzicii;
4 oct. – GHEORGHE ÞIÞEICA - 140 de ani
de la naºterea matematicianului (1873);
4 oct. – FLORIAN PITTIª - 70 de ani de la
naºterea artistului (1943);
5 oct. – Ziua mondialã a educatorilor,
învãþãtorilor ºi profesorilor;
11 oct. – ANDREI MUREªIANU - 150 de ani
de la moartea poetului (1863);
12 oct. – Ziua hispanitãþii;
14 oct. – VICTOR KERNBACH - 90 de ani de
la naºterea scriitorului (1923);
15 oct. – LEOPOLDINA BÃLÃNUÞÃ 15 ani de la moartea actriþei (1998);

19 oct. – SIMION MEHEDINÞI - 145 de ani
de la naºterea geografului (1868);
19 oct. – ION IUGA - 20 de ani de la moartea
poetului maramureºean (1993);
24 oct. – DRAGA OLTEANU MATEI - 80 de
ani de la naºterea actriþei (1933);
26 oct. – DIMITRIE CANTEMIR - 340 de ani
de la naºterea cãrturarului (1673);
29 oct. – ªERBAN CANTACUZINO - 325 de
ani de la moartea domnitorului (1688);
30 oct. – DUILIU ZAMFIRESCU - 155 de ani
de la naºterea scriitorului (1858);
31 oct. – PETRE DULFU - 60 de ani de la
moartea scriitorului (1953).
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22 sept. – AUGUSTIN BUZURA - 75 de ani de
la naºterea romancierului (1938);
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1 sept. – ALEXA GAVRIL BÂLE - 50 de ani
de la naºterea scriitorului maramureºean (1963);
5 sept. – ALEXANDRU VLAHUÞÃ - 155 de
ani de la naºterea scriitorului (1858);
7 sept – EUGEN BARBU - 20 ani de la
moartea scriitorului ºi publicistului
(1993);
8 sept. – Ziua Mondialã a literaturii;
14 sept. – GEO BOGZA - 20 de ani de la
moartea scriitorului (1993);
14 sept. – COSTACHE CONACHI - 235 de
ani de la naºterea poetului (1778);
15 sept. – Ziua Europeanã a patrimoniului;
17 sept. – GHEORGHE LAZÃR - 190 de ani de
la moartea cãrturarului (1823);
17 sept. – HORIA LOVINESCU - 30 de ani
de la moartea dramaturgului (1983);
17 sept. – IULIA HAªDEU - 125 de ani de la
moartea scriitoarei (1888);
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Revista presei: mass-media despre români
februarie 2013 – aprilie 2013
selecþie realizatã de Laviniu ARDELEAN
O studentã româncã din Marea Britanie
s-a sãturat de discriminare:
Nu sunt preºul vostru! / Alina Costache
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România TV, 1 februarie, www.rtv.net

O studentã româncã din Marea Britanie a scris
pe blogul personal cã s-a sãturat sã fie discriminatã
la fiecare pas din cauza naþionalitãþii ei, mai ales în
contextul campaniei anti-imigranþi români lansatã
recent de britanici. „Ca român în Marea Britanie
cred cã e uºor sã te obiºnuieºti cu oameni care cred
cã noi toþi prosperãm în aceastã þarã pe urma violurilor ºi furturilor din buzunare, dar asta nu este
atitudinea potrivitã. Indiferent de ceea ce vã spune
mass-media dumneavoastrã, nu trãim toþi în case
improvizate din carton, nu ne rugãm pentru ploaie
astfel încât sã putem face duº ºi femeile nu rãmân
însãrcinate în fiecare lunã astfel încât sã pretindã
ajutoarele voastre sociale patetice”, scrie studenta
din România, pe blogul personal.
Lansarea a douã cãrþi de istorie
despre românii din Ungaria
Romanian Global News, 1 februarie,
www.rgnpress.ro

Primãria Comunei Micherechi ºi „Oastea
Domnului” din Micherechi împreunã cu Autoconducerea Românilor din Seghedin ºi Catedra de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii din Seghedin
organizeazã duminicã, 10 februarie, o întâlnire cu
doi istorici, profesori la Universitatea din Oradea,
care au scris despre românii din Ungaria, scrie Foaia
Româneascã în ultimul sãu numãr, preluat de Romanian Global News. Programul va începe la Casa
Cãsãtoriilor, de la ora 14.00, unde va avea loc lansarea volumelor Istoriografia românilor din Ungaria 1920-2010. Între deziderat ºi realitate a conferenþiarului universitar dr. Gabriel Moisã ºi
Consideraþii despre învãþãmântul ºi ºcoala româneascã din Ungaria (1920–2008) al lectorului universitar dr. Radu Românaºu. În cadrul serviciului
religios de la „Oastea Domnului”, profesorul de
istorie dr. Radu Românaºu va prezenta cuvântarea:
„Iosif Trifa – un model de trãire al ortodoxiei”.
Serviciul va începe la ora 16.00.
Pe tricolor e scris... Everest. În aprilie
2013 va avea loc a doua expediþie integral
româneascã de cucerire a Everestului
Antena 3, 2 februarie, www.antena3.ro

În aprilie 2013 va avea loc a doua expediþie

integral româneascã din istorie care va porni spre
cucerirea Everestului. Tiberiu Pintilie, Stelian Pavalache, Oana-Maria Harabagiu ºi colegul nostru de
la Promo Antena 3, Robert Chirileanu, vor lupta
alãturi de echipa lor de ºerpaºi sã ducã din nou
drapelul României pe cel mai înalt vârf din lume. În
1995, Ticu Lãcãtuºu, fãcând parte dintr-o expediþie
internaþionalã, a dus drapelul României pentru prima datã pe cel mai înalt vârf al lumii, devenind astfel
primul român care a cucerit Everestul. Abia în 2003
a avut prima expediþie integral româneascã, avându-l ca lider pe David Neacºu. Stelian Pavalache ºi
Tiberiu Pintilie, unul fotograf ºi celãlalt cu master în
computer science, au povestit în cadrul emisiunii Income Magazine cum s-a ajuns la alpinism ºi mai ales
la nivelul de a începe o expediþie pentru cucerirea
Everestului.
Ediþie specialã a ziarului Mioriþa USA
din California
Romanian Global News, 4 februarie,
www.rgnpress.ro

În acest numãr, un spaþiu generos a fost
acordat Inaugurãrii Prezidenþiale de la Washington
D.C., ziarul Mioriþa USA având doi jurnaliºti acreditaþi de „Senat Media Gallery”; „Presidential Inaugural Committee 2013” ºi „Joint Congressional
Committee”. Articolul de fond prezintã un ofiþer
american de origine românã, care a fãcut parte din
escorta preºedintelui Barack Obama, scrie Simona
Botezan, preluatã de Romanian Global News. În
acest numãr mai puteþi citi: În rubrica „Zig-Zag” de
la pagina 12, articolul colegei noastre Daniela Deac
aduce în atenþia cititorilor viaþa ºi personalitatea
unuia dintre cei mai importanþi politicieni ai secolului XX, Dr. Ion Raþiu, de la decesul cãruia s-au
împlinit 13 ani, la data de 17 ianuarie. În pagina 6 interviul colegului nostru Octavian Curpaº din Arizona, cu cântãreaþa germanã Florence Joy Butnner vocea care a rãsunat în catedrala din Munich la
festivitãþile de deschidere ale Campionatului Mondial de Fotbal din Germania (2006).
El este românul a cãrui creaþie a fost
cumpãratã de regina Elisabeta. A
reinventat luxul departe de þarã
Antena 3, 4 februarie, www.antena3.ro

V-aþi gândit vreodatã cum ar fi arãtat un calculator demn de un rege al Franþei, dacã tehnologia
de azi ar fi existat pe la 1700? O epocã a încãperilor
tapetate cu mãtase, cu mobilier lãcuit, din esenþe de
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Romanian Global News, 5 februarie,
www.rgnpress.ro

Pe 26 ianuarie, Ruxandra Oancea a susþinut
un recital Beethoven la sala „Tanna Hall” a Universitãþii McGill. Evenimentul - din programul cãruia au fãcut parte Sonata Op. 31 No. 1, G major, Sonata Op. 31 No. 2, D minor - „The Tempest”, Sonata

Florin, românul de la „Italia’s got talent”
/ Irena Cara
Gazeta româneascã, 6 februarie,
www.gazetaromaneasca.ro

Florin Vechiu nu are încã 19 ani, dar, într-o
realitate din ce în ce mai descurajantã, populatã de
copii de bani gata ºi de cei care mãnâncã frunze ºi
noroi - copiii nimãnui, el apare ca o pepitã de aur
între firele de nisip ºi mocirlã. La prima vedere, ai
impresia cã e doar un alt bãiat preocupat de aspectul
fizic, pe care ºi-l sculpteazã „trãgând la fiare” la salã.
Aspect plãcut, ochi albaºtri care furã inimile fetelor.
Dar vorbind cu el, iese la ivealã o persoanã care nu a
avut o viaþã chiar uºoarã, însã a luat de la ea partea
bunã. S-a dedicat picturii, dar ºi teatrului ºi sculpturii. Încearcã sã se þinã departe de relele secolului
ºi, prin pasiunea lui, participã la numeroase campanii de sensibilizare antidroguri sau în cele de circulaþie, dar ºi la multe concursuri cu temã teologicã.
Valeriu, voluntar pe ambulanþã
la Florenþa „Aºa ne schimbãm imaginea”
/ Miruna Cãjvãneanu
Gazeta româneascã, 7 februarie,
www.gazetaromaneasca.ro

Op. 31 No. 3, E-flat major - „The Hunt” – a fost unul
deosebit atât prin excepþionalul talent al interpretei,
cât ºi prin tipul de pian la care aceasta a cântat,
cunoscut de altfel ca „pianul lui Beethoven”: un
fortepiano Anton Walter (1795), de cinci octave,
reprodus de Chris Maene, scrie Accent Montreal,
preluat de Romanian Global News. Ruxandra Oancea deþine o diplomã a Universitãþii Bucureºti în
Muzicã, un master al Academiei de Muzicã
„Gheorghe Dima” din Cluj, unde a studiat cu maestrul Dan Grigore ºi pianistul Csiky Boldizsar, un
master al Universitãþii McGill (clasa Sara Laimon)
ºi un doctorat la Universitatea Naþionalã de Muzicã
Bucureºti.
Un elev din România, premiat de Google
Ziare.com, 5 februarie, www.ziare.ro

Cezar El-Nazli, în vârstã de 17 ani, care învaþã la Colegiul Naþional Iaºi, face parte din echipa
de 20 de finaliºti ai concursului Google Code-In

Valeriu Vasiliu are 27 de ani ºi trãieºte în
Italia din aprilie 2002. S-a stabilit la Florenþa, unde
pãrinþii lucrau de mai mulþi ani. Pentru el, integrarea
înseamnã mai mult decât a-ºi împãrþi viaþa de zi cu zi
între locul de muncã ºi studiile universitare. Ne-a
povestit cum a devenit voluntar la serviciul de urgenþã în cadrul Protecþiei Civile. Ca operator pe
ambulanþã, a intervenit în zeci de situaþii, unele din
ele disperate. Aºa a descoperit cât de nepreþuitã este
„bucuria oamenilor când ºtiu cã ai venit ºi se pot
baza pe tine, fãrã sã-i intereseze dacã eºti italian sau
strãin”. Valeriu a ajuns la pãrinþii lui, în Toscana, ca
adolescent, iar integrarea la liceu nu a fost una uºoarã.
„Când am ajuns în Florenþa am urmat un curs intensiv
de trei luni cu o profesoarã care dãdea lecþii de italianã
la studenþii americani. Era singura posibilitate de a
învãþa italiana. Eu ºi sora ºtiam deja engleza ºi am
fãcut astfel parcursul, invers pentru a învaþã italiana”.
Un nou numãr al newsletter-ului
românilor din Marea Britanie
Romanian Global News, 11 februarie,
www.rgnpress.ro

Newsletter-ul lunar, Români în UK, a dat pu-
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Ruxandra Oancea, o pianistã
de mare talent, a concertat la Montréal

2012, la care au participat 334 de copii din 36 de þãri,
potrivit unui comunicat remis Ziare.com. În fiecare
sãptãmânã, elevii participanþi au trebuit sã rezolve
diferite teme ºi sarcini propuse de organizaþiile open
source. Cei care au câºtigat cele mai multe puncte au
fost aleºi pentru o vizitã la sediul central al companiei americane din Mountain View. Google Code-In
este o competiþie anualã organizatã de Google, care se
adreseazã elevilor cu vârste între 13 ºi 17 ani, pasionaþi de programare ºi computer science.
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lemn preþios, sau oglinzi somptuoase ar fi cerut un
desktop care sã se încadreze în decorul vremii. Un
calculator potrivit avea sã devinã realitate abia peste
aproape 300 de ani, fiind „invenþia” unui inginer
român, stabilit la Paris. Georges Chiriþã a plecat din
România în decembrie 1990, dezamãgit de întorsãtura pe care au luat-o lucrurile, la un an dupã
Revoluþia din 1989. A ales Parisul, unde, ulterior,
avea sã studieze timp de aproape ºapte ani diferitele
stiluri ºi curente care au influenþat creatorii de mobile ºi decoraþiuni clasice. De profesie inginer electronist, Chiriþã s-a tot gândit cum sã combine „formele ºi materialele nobile” ca sã decoreze
calculatorul, un obiect tot mai popular, dar cu forme
industriale, fãcut din plastic ºi „însoþit de un cortegiu de cabluri ºi care nu se poate asorta cu rafinamentul mobilierului în stil clasic”.
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blicitãþii numãrul pe februarie din care spicuim, mai
jos, câteva titluri. Newsletter-ul reprezintã un buletin de ºtiri, puncte de vedere, comentarii ºi relatãri
de la cele mai importante evenimente ale comunitãþii româneºti din UK, transmite Romanian Global News. Editorialul, interviuri ºi ºtiri de interes
alãturi de reportaje ºi articole realizate de echipa
editorialã a Români în UK Media Group Ltd., format
din www.romani.co.uk, www.romaninuk.net ºi
Ghidul Românului în UK, vã prezintã starea de spirit
a românilor din Marea Britanie. Iatã titlurile ediþiei
pe februarie: Pe noi, românii din UK, ne aºteaptã un
an fierbinte, Ambasadorul Ion Jinga în presa britanicã, O noua petiþie online în Uk iniþiatã de bulgari
ºi români, Marea Britanie nu le poate interzice
românilor sã lucreze pe teritoriul sãu începând de la
data 1 ianuarie 2014, Ministrul pentru Românii de
Pretutindeni, Cristian David a dezbãtut la TVR împreunã cu Cristina Irimie, editor fondator al Român
în UK situaþia românilor din UK, David Webster,
consultant politic britanic - A rising fear of Romanian immigration to the Uk.

peºtelui. Visul în Statele Unite devine uneori un
coºmar, mai ales când locul de muncã ales este
Alaska. Nici americanii nu se încumetã sã se mute în
statul cu mai puþin de un milion de locuitori. Aºa cã
din mai, pe perioada sezonului cald, sunt aduºi strãini
pentru a munci în pescuit, industria extractivã ºi
turism. Printre cetãþenii veniþi din afarã, din Ucraina, Rusia, Cehia, Polonia, Slovacia, Belarus, Turcia
sunt ºi românii. Cei care ajung aici au ºansa de a
aduna bani pentru un trai mai bun, însã condiþiile de
muncã ºi viaþa de zi de zi sunt un chin. Ciprian a stat
pentru trei luni în statul de gheaþã al SUA. A tãiat,
curãþat peºte cât toþi pescarii din þarã. „ªtiam din
România cã mã aºteaptã 16 ore de muncã. Nu cunoºteam însã ºi condiþiile. Singura specificaþie din
contractul meu era „No fish, no work”. Þinta pe care
mi-o doream era pe la 7.000 de dolari economisiþi”,
îºi motiveazã acesta aventura în Alaska.

Nouã întâlnire a românilor iubitori de
poezie la Cenaclul Eminescu din Montreal

Proprietarul magazinului „Romarket” din localitatea Arzachena, provincia Olbia-Tempio, se
numeºte Ioan Clement Ursu. Are 40 de ani, este
originar din judeþul Neamþ ºi locuieºte de 10 ani în
Sardinia, în apropiere de faimoasa staþiune Porto
Cervo, împreunã cu soþia ºi cei doi copii. A venit în
Italia în anul 2003, prima datã la Torino, dar dupã
doar douã luni s-a transferat defintiv în Sardinia,
unde a gãsit imediat de lucru. „În þarã am lucrat la
Combinatul Sidex Galaþi. Se stricase treaba urât de
tot, salariile mici ºi nesiguranþa locului de muncã
m-au obligat sã mã gândesc la varianta plecãrii în
strãinãtate la muncã. Datoritã unor prieteni am ajuns
la Torino prima datã, dar am avut ghinion pentru cã
în luna decembrie, fiind lunã friguroasã ºi de vacanþe, era foarte greu sã gãseºti de muncã. ªantiere
închise, doar ceva locuri de «badante» ca înlocuitor
pe perioada de concedii”.

Romanian Global News, 20 februarie,
www.rgnpress.ro

Cenaclul Eminescu din Montreal anunþã urmãtoarea sa întâlnire pentru joi, 21 februarie 2013,
orele 18:00, la Centrul comunitar 6767 Côte-desNeiges, sala 697 scrie Accent Montreal, citat de Romanian Global News. Vor citi poezii dna Melania
Rusu-Caragioglu ºi dl D. I. Silvian. În final, dnii
Marius Finca ºi Ion Anton Datcu îºi vor prezenta
ultimele cãrþi publicate. Cenaclul este deschis tuturor iubitorilor de literaturã, scriitori ºi cititori.
Noile talente doritoare de a citi din producþiile proprii sunt invitate sã ia legãtura cu organizatoarea
cenaclului, poeta ºi scriitoarea Livia Nemþeanu, la
livianem@videotron.ca sau 514-738-3553.
Ce face un român din Italia
când gãseºte un portofel pe stradã
România tv, 21 februarie, www.rtv.net

Un român de 41 de ani a gãsit un portofel cu
acte, bani ºi carduri bancare ºi l-a predat poliþiei.
Românul are 41 de ani ºi trãieºte cu acte în regulã, în
capitala Italiei. A gãsit borseta pe jos, în apropiere
de Palatul municipal. Bãrbatul a chemat imediat
poliþia, care a returnat actele ºi banii proprietarului,
un comerciant italian. Acesta nici nu apucase sã îºi
dea seama cã pierduse portofelul.
Povestea românilor care au muncit
19 ore pe zi în statul de „gheaþã” /
Marian Pãvãlaºc
Evenimentul zilei, 23 februarie, www.evz.ro

Viaþa în Alaska înseamnã frig, miros de peºte,
dar ºi veri cu nopþi luminoase. Slujbele oferite sunt,
de obicei, în industria alimentarã de prelucrare a

Gusturi româneºti în Sardinia
Romanian Global News, 26 februarie,
www.rgnpress.ro

Scriitorul Dorel Schor ºi-a lansat noul sãu
volum de aforisme la Editura Niram Art,
Madrid
Agenþia de presã Aºii români, 26 februarie,
www.asiiromani.com

Vineri, 15 februarie 2013, a avut loc lansarea
volumului de aforisme umoristice Costumul lui
Adam – Ascuns dupã cuvinte, semnat de scriitorul
israelian de origine românã Dorel Schor ºi tradus în
limba spaniolã de Fabianni Belemuski, scriitor, traducãtor, jurnalist ºi directorul revistei Niram Art.
Prologul cãrþii a fost semnat de scriitorul Héctor
Martínez Sanz, directorul revistei Madrid en Marco
ºi profesor de filosofie, prefaþa aparþinându-i scriitorului Diego Vadillo López, profesor de literaturã
spaniolã, iar postfaþa publicistului român Mircea
Iacoban. Lansarea Costumului lui Adam a avut loc în
Espacio Niram din Madrid ºi a fost organizatã de
Editura Niram Art. Maestrul de ceremonie a fost
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Romanian Global News, 5 martie,
www.rgnpress.ro

Mariana Preda va termina anul acesta liceul,
la Târgoviºte, dar între timp a cucerit Italia cu noul
sãu album Luna, înregistrat la Milano. Talentul ei a
devenit cunoscut în Italia cu scurtmetrajul Doina, în
care a interpretat personajul principal, o tânãrã
talentatã care cântã la nai. Citiþi un reportaj realizat
de Ruxandra Drãgoescu pentru Gazeta Româneascã
din Italia. Mariana a studiat naiul, avându-l ca maestru, printre alþii, ºi pe Gheorghe Zamfir. Cu acest
instrument a uimit sãli întregi din toatã lumea, câºtigând numeroase concursuri naþionale ºi internaþionale. Primul album, Luna, s-a nãscut dupã întâlnirea
Marianei cu casa de discuri MAP, din Milano, „dupã
un spectacol pe care l-am susþinut la Milano de ziua
României. Nu mã aºteptam sã aibã un asemenea
succes, dar se pare cã muzica pe care acest instrument o produce a atins sufletele multor italieni, ceea
ce mã bucurã. Totul a decurs foarte repede, înregistrãrile au avut loc la doar douã sãptãmâni de la
prima mea întâlnire cu ei ºi albumul a fost lansat
dupã alte trei sãptãmâni.”
Salonul cãrþii de la Paris îºi va deschide în
curând porþile / Magdalena Popa Buluc
Cotidianul, 7 martie, www.cotidianul.ro

„Salonul cãrþii” de la Paris se va desfãºura
timp de 4 zile le Porþile Versailles-ului, între 22 ºi 25
martie 2013. Invitatul de Onoare al celei de a 33-a
ediþii va fi România, iar Barcelona este oraºul invitat. Lista oficialã a invitaþilor „Salonului de la
Paris” cuprinde 27 de autori români, dintre care 12
romancieri „descoperiþi” de editorii francezi, selecþie operatã în martie 2012 de Centrul Naþional al
Cãrþii din Franþa, cu consultarea Institutului Cultural
Român. Între ei se aflã eseiºti de anvergurã europeanã, autori de romane grafice, dramaturgi cu un
ton percutant ºi proaspãt, poeþi ºi romancieri cu o
privire ascuþitã îndreptatã asupra societãþii româneºti. Pe aceastã listã figureazã scriitorii: Gabriela
Adameºteanu, Radu Aldulescu, Savatie Baºtovoi,
Mircea Cãrtãrescu, Petru Cimpoeºu, Florina Ilis,
Dan Lungu, Norman Manea, Marius Daniel Popescu, Rãzvan Rãdulescu, Adina Rosetti, Bogdan
Suceavã, Lucian Dan Teodorovici, Dumitru Þepeneag, Eugen Uricaru ºi Varujan Vosganian (prozatori), Ana Blandiana ºi Doina Ioanid (poete),
Nicoleta Esinencu, Alina Nelega, Matei Viºniec
(dramaturgi) Lucian Boia, Gabriel Liiceanu, Andrei
Oiºteanu, Andrei Pleºu (eseiºti), Ileana Surducan,
Alex Tamba (autori de benzi desenate).

Realitatea, 13 martie, www.realitatea.net

A câºtigat sute de premii ºi a reuºit sã impresioneze pe toatã lumea. E autodidact ºi recunoaºte cã a aplicat la mai multe universitãþi din
Statele Unite ale Americii, dar nu exclude posibilitatea de a rãmâne în þarã. Ionuþ Alexandru Budiºteanu este, la doar 18 ani, un geniu al informaticii. Tânãrul a vorbit în exclusivitate pentru
realitatea.net despre proiectele sale, dar ºi despre
planurile sale de viitor. Ionuþ Alexandru Budiºteanu
este din Râmnicu Vâlcea ºi urmeazã cursurile la
Liceul Tehnologic Oltchim. La doar 18 ani, tânãrul
are în palmares sute de premii. Numai în ultimele
douã luni a participat la Taiwan International Science Fair, unde s-a clasat al treilea ºi la Intel
Eco-Ukraine, unde a obþinut locul II. Tânãrul a primit o bursã de 40.000 de dolari din partea IEEE,
„cea mai mare asociaþie electronicã din lume”. Dupã
finalizarea clasei a XII-a, Ionuþ ar putea studia la
orice universitate din Statele Unite ale Americii.
Sãptãmânã româneascã
la Colegiul Europei de la Bruges
Romanian Global News, 18 martie,
www.rgnpress.ro

Colegiul Europei din Bruges (Belgia) gãzduieºte în perioada 18-23 martie o sãptãmânã
româneascã, organizatã de studenþii din România ºi
Republica Moldova ai instituþiei cu sprijinul ICR
Bruxelles ºi al misiunilor României ºi Republicii
Moldova în Belgia, se aratã într-un comunicat de
presã, preluat de Romanian Global News. Colegiul
va gãzdui conferinþe, proiecþii de filme, o expoziþie
de carte, degustãri de produse tradiþionale, la care
sunt aºteptaþi studenþi din 47 de þãri. Tradiþionalele
sãptãmâni culturale naþionale contribuie la aprofundarea dialogului intercultural ºi reliefeazã rolul
ocupat de culturã în cadrul relaþiilor internaþionale.
Studenþii din România ºi din Republica Moldova au
pregãtit o serie de evenimente care pun în valoare
patrimoniul cultural comun. Conferinþele sunt axate
pe teme de actualitate ale UE, având invitaþi ºi oficialitãþi din cele douã þãri. Proiecþia de scurtmetraje
din Republica Moldova, programatã marþi, 19 martie, reprezintã o iniþiativã singularã în Belgia.
Romanul Visãtoarele de Alexandra Ares,
finalist la Book of The Year Awards 2012
Agenþia de presã Aºii români, 26 martie,
www.asiiromani.com

Scriitoarea americanã de origine românã Alexandra Ares a obþinut în luna martie o distincþie de
finalist ºi o nominalizare la categoria „Romance” a
Premiilor Book of The Year 2012, acordate de revista ForeWord Reviews, pentru romanul Visãtoarele. Este cel de-al treilea premiu literar câºtigat de
Ares în ultimii doi ani. În luna mai a acestui an vor fi
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Mariana Preda a cucerit Italia cu naiul /
Ruxandra Drãgoescu

E un geniu al informaticii.
Tânãrul român care a uimit o lume
întreagã / Oana Ometa
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scriitorul Héctor Martinez Sanz, iar printre invitaþii
de seamã s-au numãrat traducãtorul Fabianni Belemuski, directorul revistei Niram Art, scriitorul Diego Vadillo López, galeristul Antonio Calderon de
Jesús ºi artistul plastic Bogdan Ater.
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anunþaþi câºtigãtorii fiecãrei categorii a Premiilor
Book of The Year 2012. Visãtoarele, romanul de
debut al Alexandrei Ares, a apãrut în anul 2008, la
Editura Polirom, în traducerea Larisei Copãceanu,
iar patru ani mai târziu, versiunea englezã a acestuia,
Dream Junkies, a fost publicatã la Ingenius Books,
Smart Media New York, informeazã editura Polirom.
Lansarea Antologiei Starpress 2013
ºi a cãrþii Românii sunt deºtepþi,
elevaþi ºi talentaþi
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Agenþia de presã Aºii români, 29 martie,
www.asiiromani.com

Duminicã, 24 martie 2013 la biserica „Sf.
Ioan Botezãtorul” din Kitchener, dupã liturghia de
dimineaþã a avut loc o micã manifestare închinatã
celei de-a 95 Aniversãri a Unirii Basarabiei cu
Patria. Aceastã manifestare s-a petrecut în cadrul cenaclului literar „Florica Bãþu-Ichim”. S-a accentuat
rolul ºi importanþa Unirii Basarabiei cu Patria ºi
particularitãþile dezvoltãrii social- economice ºi culturale a ei în perioada interbelicã. Totodatã s-a menþionat cã spiritul de unitate naþionalã al românilor
din Republica Moldova a renãscut iar în Miºcarea de
eliberare naþionalã din anii 1988-1991, creând noi
condiþii pentru unificarea românilor din cele douã
state româneºti, ºi cã, necãutând la piedicile puse
acestui proces de cãtre Rusia ºi aºa zisa Coloana a
cincea, carul s-a urnit din loc – procesul Reîntregirii
a început!
Povestea Danei. Când a ajuns în SUA
nu ºtia niciun cuvânt în englezã, acum
are o cafenea în Boston / Ionuþ Fantaziu
Evenimentul zilei, 30 martie, www.evz.ro

Dana Preda, când a venit prima datã în Statele
Unite, nu ºtia un cuvânt englezeºte, dar, dupã 13 ani,
ea deþine unul dintre cele mai populare coffee
shop-uri din cartierul North End din Boston, denumit Caffé Lil Italy, scrie într-un articol publicat
sâmbãtã cotidianul Boston Globe. În pofida succesului sãu cu coffee shop-ul, mulþi sunt însã surprinºi când aflã cã românca lucreazã încã ºase zile pe
sãptãmânã la Antico Forno, un restaurant la care ea a
început sã munceascã în urmã cu ani de zile, în
speranþa cã într-o zi îºi va deschide propriul sãu local. Dana Preda a afirmat cã economiseºte bani
pentru a o ajuta pe sora sa în vârstã de 17 ani, pe care
spune cã n-a mai vãzut-o de un an, ca sã emigreze
din România în Statele Unite ale Americii.
Românul care a lucrat la robotul
Curiosity trimis de NASA pe Marte
Adevãrul, 3 aprilie, adevarul.ro

Inginerul Mihai Florian (29 de ani), din Baia
Mare, este unul dintre românii care au ajuns sã
lucreze pentru NASA ºi sã participe la realizarea
robotului Curiosity, trimis pe planeta Marte. Aventura vieþii bãimãreanului Mihai Florian a început în

urmã cu ºase ani, când a fost acceptat la cursurile
masterale ale Universitãþii „California Institute of
Technology“, în Statele Unite ale Americii. Astfel,
inginerul a ajuns sã înveþe de la dascãli de prestigiu
ºi, datoritã rezultatelor sale, a fost invitat sã lucreze
alãturi de profesorul sãu îndrumãtor pentru „Jet Propulsion Laboratory“ (JPL), instituþie care aparþine
de NASA. De mai bine de trei ani, Mihai a pus
umãrul la programarea celor mai importante proiecte din laboratorul în care lucreazã, majoritatea
având ca destinaþie NASA. „Mi-am început masteratul la «California Institute of Technology» ºi,
dupã aproximativ doi ani, l-am finalizat. Tot aici
mi-am început ºi doctoratul, pe care urmeazã sã-l
finalizez pânã la sfârºitul acestui an. Încã din anul
doi, am intrat în JPL, unde-mi petrec nenumãrate ore
pentru proiectarea programelor de verificare ºi supervizare a mai multor aparate.
Cel mai norocos român: A plecat la
muncã în Irlanda, dar a câºtigat marele
premiul la Loto / Alina Costache
România tv, 5 aprilie, www.rtv.net

Un român în vârstã de 48 de ani din Irlanda
este fericitul câºtigãtor al unui premiu de jumãtate
de milion de euro, dupã ce a fost singurul care a
ghicit cele cinci numere norocoase, acestea fiind
date de naºtere ºi vârstele celor dragi. Bãrbatul spune cã este bucuros cã a câºtigat, fiind un jucãtor
înrãit al loteriei EuroMillions Plus. Tatã a doi copii,
Martin Marinel, în vârstã de 48 de ani, a fost fericitul
câºtigãtor al ultimei extrageri a loteriei EuroMillions din Irlanda, câºtigând 500.000 de euro,
potrivit The Independent.
1.000 de cãrþi pentru românii
din Transcarpatia
Romanian Global News, 17 aprilie,
www.rgnpress.ro

Elevii Colegiului Naþional „Gheorghe Lazãr”
din Bucureºti au strâns peste 1.000 de cãrþi pentru
bibliotecile ºcolilor româneºti din regiunea Transcarpatia (Ucraina), în cadrul campaniei „O carte
pentru suflet de român”, desfãºuratã în colaborare
cu Clubul Maramureºenilor din dreapta Tisei, scrie
Tocpress, citat de Romanian Global News. Proiectul, de a cãrui bunã desfãºurare s-au ocupat elevii
clasei a XI-a B, coordonat ºi de profesoara Anca Roman, a fost lansat pentru a veni în sprijinul ºcolilor
din localitãþile româneºti aflate în Maramureºul istoric de peste Tisa, unde bibliotecile nu au suficientã
carte româneascã sau, mai grav, încã mai au volume
editate în grafie chirilicã. Campania a fost lansatã pe
data de 21 martie, în Sala de festivitãþi a Colegiului
Naþional „Gheorghe Lazãr”, în prezenþa profesorilor
ºi elevilor, care au asistat la o prezentare a situaþiei
românilor maramureºeni de dincolo de Tisa, inclusiv a celor din Carpaþii Pãduroºi, cunoscuþi ºi ca
„volohi”.
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Am primit la redacþie

De la surâs la suspin (Aforisme) – Del sonreír al suspiro (Aforismos) – Dal sorriso al sospiro (Aforismi) – Du sourire au soupir
(Aphorismes) – From the smile to the sigh (Aphorisms), Editura
Semne, Bucureºti, 2013, de Elis Râpeanu cu dedicaþia: „Revistei Familia Românã, cu admiraþie pentru nivelul ei, cu preþuire faþã de
redactori, în frunte cu domnul dr. Teodor Ardelean, aceste curcubee de
gânduri.” Editatã în cinci limbi: românã, spaniolã, italianã, francezã ºi
englezã, cartea cuprinde „reflecþii de tot felul, incluzând, uneori, o
tentã esteticã sau moralã (...) ele izvorãsc din viaþa zilnicã, dar mai ales
din experienþa autorului, din ricoºeurile culturale ºi din ideile care
circulã în epocã (...) ele constituie un ecou al spiritului timpului nostru
în universul interior al autorului.” (Elis Râpeanu). Este cea de-a patra
carte de aforisme a autoarei, iar o parte din acestea au apãrut ºi în
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Nr. 3(36)/2012 ºi 4(37)/2012 ale revistei de culturã ºi
spiritualitate româneascã Floare de latinitate, editatã de Consiliul
Naþional al Minoritãþii Naþionale Române din Serbia – Novi Sad, redactor ºef Vasile Barbu. Numãrul 3 se deschide cititorilor cu un argument: „Paginile revistei noastre sunt un Manifest pentru pãstrarea
naturaleþii Firii umane, a Limbii ºi Datinilor satului vechi, a Credinþei strãmoºeºti, a tãriei Familiei Tradiþionale, a Cultului Eroilor
neamului, a Bunului simþ, a Voiciunii… ºi un Protest împotriva
stricãrii omului ºi naturii Terrei, împotriva uitãrii valorilor umane,
împotriva atotputerniciei banului, a falselor valori antinaþionale, a
manipulãrii perverse pe toate cãile, împotriva urii ºi mîrºãviei, a
uitãrii de cele sfinte ºi veºnice, a Preabunului Tatã Ceresc!” Sunt
prezentate apoi activitãþile desfãºurate de C.N.M.N.R., Festivalul
Satului Bãnãþean aflat la prima ediþie ºi Marele Festival de Folclor
al Românilor din Voivodina. Prof. dr. Vasile Pistolea aduce în atenþie un important edificiu pentru
creºtini: Casa Sfintei Fecioare Maria de la Efes, despre Moþii din Banatul sârbesc scrie Ioan
Ciama vicepreºedintele Societãþii „Avram Iancu”, iar un amplu material semnat Ionel Ciochin îi
este dedicat inventatorului bãnãþean Traian Vuia. Mai semnalãm Þebea – sanctuarul românilor,
Bucovina – note de drum ºi Sãcãlaz – Timp ºi istorie (semnal editorial) semnate de Pavel P. Filip.
O bunã parte din paginile publicaþiei sunt rezervate epigramei ºi
epigramiºtilor. Din nr. 4 al revistei semnalãm un Interviu cu Daniel
Petrovici preºedintele C.N.M.N.R. de Teodora Smolean, In Memoriam: Un pedagog de ºcoalã veche: Livia-Leana Marina, un material despre Sfânta Tainã a Maslului semnat Ionuþ-Cosmin Drãghici
ºi unul despre legãturile Sfântului Mitropolit Andrei ªaguna cu
Banatul. O atenþie specialã este îndreptatã spre ultimul recensãmânt
ºi spre informaþiile statistice referitoare la apartenenþa naþionalã:
Recensãmântul populaþiei: Cu 5244 mai puþini români, Românii la
recensãmânt ambele semnate de Valentin Mic. O întoarcere în timp
propune dr. ing. Mihai Licurici prin materialul Ada-Kaleh – Þinut de
basm cu un destin nedrept. Nelipsitã din paginile revistei, poezia vine
sã întregeascã conþinutul variat al acesteia publicaþii cu nume atât de
frumos: Floare de latinitate.
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Antologia dell’aforisma romeno contemporaneo (Antologia
aforismului românesc contemporan), publicatã în Italia ºi în
care se mai regãsesc nume importante ca: Valeriu Butulescu,
Mircea Oprea, Ionuþ Caragea,
Mihai Iosif Pauliuc, Sorin Cerin,
Nicolae Petrescu-Redi, Theodor
Codreanu, Vasile Ponea, Corneliu Vadim Tudor, Tudor Vasiliu,Grigore Vieru º.a.
Duelul sutei de sonete, Editura Univers ªtiinþific, Bucureºti, 2012, de Mircea Trifu ºi
George Corbu, ediþie îngrijitã ºi prefaþã de dr. Elis Râpeanu ºi cu dedicaþia domniei sale pentru
biblioteca revistei noastre: „Din cele câteva exemplare primite, ofer revistei Familia Românã cu
care mã simt solidarã, acest volum al unui duel unicat nu numai în
literatura românã, care accentueazã individualitatea unei specii
(subspecii) noi – sonetul epigramatic. Elis Râpeanu”. Volumul este
un omagiu adus lui Mircea Trifu, care anul acesta ar fi împlinit 90 de
ani ºi redã cel mai lung „rãzboi” literar dintre doi autori, care
folosind „arma ascuþitã a spiritului” au creat cele 101 sonete pe
parcursul câtorva luni în urmã cu mai bine de 40 de ani, dar care nu a
vãzut lumina tiparului pânã acum în forma pe care o merita ºi pe care
o are azi. Acest „rãzboi” „demonstreazã înzestrarea unor umoriºti de
clasã, precum ºi statutul sonetului cu adevãrat epigramatic, care ne
atrage cu fiecare vers, prin idei, limbaj, figuri de stil surprinzãtoare,
în care totul „se þine”, curge spre o concluzie” (Elis Râpeanu în
prefaþã).
Despãrþirea de Eminescu?, Editura Tibiscus, Uzdin, 2012, autor
Adrian Dinu Rachieru. În cartea structuratã pe ºase secþiuni: Un mit
„expirat”, Despre „dualismul eminescian”, „Ocheanul” Ioanei ºi Ideea
Eminescu, „Cabala antieminescianã”, o ficþiune?, Despre o imposibilã
„despãrþire” ºi Addenda: Grigore Vieru – „fratele” lui Eminescu,
autorul abordeazã o „temã sensibilã” problematica existenþei eminesciene în cultura românã ºi în ce fel prezintã Eminescu sau ar trebui sã
prezinte interes azi pentru societatea contemporanã, fãcând astfel ºi o
trecere în revistã a diverselor poziþii critice: „Admirat sau contestat,
considerat un reper axial, intangibil sau, dimpotrivã, un scriitor alternativ, expirat, Eminescu trebuie citit din perspectivã holistã, îmbrãþiºând
– deopotrivã – lirica ºi jurnalistica sa.” (A.D. Rachieru în Argument)
ªi nici n-aº mai putea..., volum de poezii apãrut la Editura
„Viaþa arãdeanã”, Arad, 2012, autor Vasile Barbu – poet, publicist ºi
editor, redactor ºef al publicaþiilor Tibiscus ºi Floare de latinitate,
preºedinte al Societãþii Literar-Artistice Tibiscus din Uzdin ºi al
Uniunii Scriitorilor în Grai Bãnãþean, autor a zeci de cãrþi de poezie,
publicisticã, antologii, laureat cu numeroase premii literare, dar mai
ales un activ reprezentant al comunitãþii româneºti din Serbia.
Nr. 8 (august), 11-12(nov.-dec.)/2012 ºi 1-2(ian.-feb.)/2013
ale revistei Tibiscus, publicaþie lunarã editatã de Societatea LiterarArtisticã „Tibiscus” din Uzdin (Banat, Serbia), redactor ºef Vasile
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Buletin informativ Mihai Eminescu, nr. 33 – martie 2013, revistã de
informare, documentare ºi studii de filatelie, cartofilie, numismaticã,
carte, imprimate ºi ex-librisuri cu tema „Mihai Eminescu”, editor
Asociaþia Filateliºtilor din judeþul Botoºani – Gruparea colecþionarilor cu tema „Mihai Eminescu”. Prezentul numãr al Buletinului
informativ este unul aniversar, anul acesta se împlinesc 10 ani de la
apariþie, prin urmare tematica este dedicatã cum era ºi firesc acestui
eveniment: Gruparea colecþionarilor „Mihai Eminescu” Botoºani –
10 ani de activitate, Jubileu la Botoºani, Un deceniu de evocare
eminescianã, Gânduri la ceas aniversar, Iconografie eminescianã,
dar sunt semnalate ºi Noi apariþii editoriale Eminescu la Botoºani ºi
Cernãuþi precum ºi editarea de cãtre Gruparea colecþionarilor a unei
insigne aniversare Eminescu.
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Jurnal liber de observaþii, informaþii ºi comentarii - micã
revistã de criticã socialã, nr. 54, primãvara 2013, autor Corneliu
Florea (Canada). În acest numãr: Festivalul bucuriei româneºti,
Curentul: de la Pamfil ªeicaru la ªtefan Strãjeri, Olanda – Floriada
2012, Pamflet: Cotidianul Adevãrul a deschis o dezbatere: „Ce
facem cu România”, Pamflet: Generalul ºi râtanul, Mircea Cãrtãrescu ºi frumoasele (lui) strãine, Un Nobel pentru calul meu!,
Pamflet: Universitatea s-a scremut ºi a ieºit un ºoricel, iar la final o
recenzie a cãrþii Marele manipulator ºi asasinarea lui Culianu, Ceauºescu, Iorga.
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Barbu. În paginile publicaþiei este oglinditã viaþa comunitãþii româneºti din Serbia de la
manifestãrile culturale pânã la cele sportive, dar nu lipsesc poezia, semnalãrile editoriale, ºi
diversele informaþii de interes pentru comunitate. Din ultimul numãr: Protopopiatul Ortodox
Român al Serbiei de rãsãrit are deja ºase slujitori ai altarului, Rezultatele recensãmântului 2011
în Serbia, În Serbia s-a inventat o nouã limbã: „vlaha”, Pânã când vom fi în patria mamã –
români din vitrinã?, Victorii ale oºtilor române conduse de ªtefan cel Mare, Fotoreporter
hoinar etc.
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Festivalul Regional al Creaţiei Populare Româneşti din Transcarpatia, Strâmtura (Ucraina),
26 mai a.c. (foto 1,2,3); Festivalul „Măişorul”, Biserica Albă (Ucraina), 12 mai a.c. (foto 4,5);
Întâlnire cu Vasile Moşu' Deac, fost primar al comunei Bogdan Vodă (Cuhea), Maramureş (foto 6).

