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Vine o vreme când, vrei nu vrei, 

sentimentul timpului își schimbă sensurile, 
când numărul anilor te face să privești altfel 
și înapoi și înainte, când nostalgiile se 
acutizează, când speranțele se temperează, 
când te bucuri altfel de fiecare răsărit de 
soare. Când parcă și durata clipei este alta. 
Când vârsta e și blazon de noblețe, dar și 
povară. 

Vine o vreme când numărul celor cu 
care am pornit la drum scade, nedrept, 
dramatic, când ne simțim și mai singuri și 
mai săraci. 

Niciodată până în acest an (și încă n-a 
căzut cortina peste el), pe timp de pace, nu 
ne-au părăsit atât de mulți – peste cincizeci 
de mii de conaționali, din cei peste cinci 
milioane câți s-au prăpădit în lume, victime 
ale unei pandemii venită de neunde, încă 
învăluită în misterele unei lumi tenebroase. 

În fața morții, suntem cu toții egali, și 
buni și răi și tineri și mai puțin tineri. Până 
când devin statistici însă, toate cifrele se 
reduc la una singură, pentru că fiecare 
suntem unul, unici, fiecare e înconjurat de 
dragoste, în jurul fiecăruia viața e în clocot. 

Rând pe rând, unul câte unul, au plecat 
la ceruri oameni dragi, apropiați, de la Stere 
Bucovală la Iuliu Ionaș, de la Ioan Bândilă 
Mărceanu la Gheorghe Achim, de la 
Gheorghe Cutieru, la Doru Dinu Glăvan, a 
căror absență o resimt acut, de fiecare fiind 
legat prin tainice fire cu care am țesut din 
rosturile lumii noastre. 

Suntem tot mai puțini, tot mai puțini. 
„Vreme trece, vreme vine…” 

NICOLAE BĂCIUȚ 

 
Arhiva: Membri UZPR, cu Doru Dinu Glăvan, o 

întâlnire la ceas de sărbătoare 
________________________________________________________ 
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un apostol al românilor 
 

Poporul român s-a născut 
creştin. Această simplă afirmaţie 
vine să arate modul cum formarea 
poporului român şi a limbii 
române este strâns legată de 
încreştinarea noastră. 
Propovăduirea credinței în Hristos 
pe o parte a teritoriului românesc 
de către Sfântul Apostol Andrei 
dovedeşte vechimea 
creştinismului la români. 
Predicarea lui în Scythia Minor de 
către Sfântul Apostol Andrei „este 
o valoroasă şi vrednică de luat în 
seamă probă a continuităţii daco-
romane, şi apoi române, a 
poporului ro-mân pe colţul de 
pământ întotdeauna românesc al 
Dobrogei, la Dunărea de Jos şi pe 
întreg teritoriul României de azi”. 

Creştinismul a constituit 
fermentul care a menţinut unitatea 
şi continuitatea populaţiei 
romanizate în Dacia, fiind 
singurul element de legătură şi 
stabilitate care a determinat 
comunităţile acestei populaţii să 
reziste valurilor migratoare 
păgâne. Făcând referire la 
primirea creştinismului de către 
populaţia daco-romană din Dacia, 
istoricul Radu Vulpe spunea: 
„...dacă poporul nostru n-ar fi 
român, ci ar fi fost orice altceva, 
ar fi devenit totuşi creştin, ca şi 
neamurile străine din vecinătatea 
sa, dar dacă n-ar fi fost creştin 
atunci, în acel moment de 
răscruce, este îndoielnic că ar mai 
fi rămas român”. 

Prezenţa Sfântului Andrei în 
Dobrogea este atestată de Sfântul 
Ipolit, care spune că acesta „a 
vestit (cuvântul Evangheliei) 
sciţilor şi tracilor”. De asemenea, 
renumitul istoric Eusebiu de 
Cezareea, în cartea sa Istoria 
bisericească, susţinea că Sfântul 
Andrei a propovăduit şi în Dacia 
Pontică, viitoarea provincie 
Scythia Minor. Sinaxarul 
constantinopolitan, în Pătimirea 
Sfântului Andrei, vorbeşte despre 

______________________________ 
faptul că Sfântul Andrei a predicat 
în „regiunea Bitiniei şi Pontului, 
în provinciile romane Tracia şi 
Sciţia”. În Doctrina syriacă a 
Apostolilor sunt prezentate 
teritoriile evanghelizate de Sfântul 
Andrei: „Niceea, Nicomidia, 
Bithinia şi... Gothia”. În 
accepţiunea istoricilor 
contemporani, Gothia este 
„regiunea de est a Daciei 
Carpatice”. 

Alături de aceste mărturii ale 
părinţilor şi scriitorilor creştini din 
primele veacuri creştine, misiunea 
de evanghelizare a sciţilor de către 
Sfântul Andrei este consemnată şi 
de alţi scriitori bisericeşti de mai 
târziu. Astfel, monahul Epifanie, 
din secolul al VIII-lea, face 
referire la faptul că sciţii au fost 
încreştinaţi de Sfântul Andrei. 
Istoricul bizantin Nichifor Calist 
(sec. al XIV-lea) adaugă că 
Apostolul Andrei a predicat în 
„pustiurile scitice”, adică şi în 
ţinutul Dobrogei. Lucrarea 
misionară a Sfântului Andrei în 
Dobrogea îşi găseşte confirmarea 
şi în tradiţia populară, folclorul şi 
toponimia teritoriului dobrogean: 
peştera Sfântului Andrei, pârâul 
Sfântului Andrei, colindul 
Sfântului Andrei. Tradiţia 
populară locală, din Dobrogea, 
vorbeşte despre trecerea 
Apostolului Andrei cu un toiag în 
mână pe aici. O astfel de istorisire 
se regăseşte în localitatea Ion 
Corvin, din judeţul Constanţa. 

„Sfântul Andrei când a vinit, ci 
c-a vinit pă jos c-un băţ în 
mână. El n-a stat mult, fo două 
zile, dac-a stat şi, când a plecat, 
a plecat fără băţ. Spune că i-a 
fost seti, ş-a fost dat cu băţu-n 
stâncă ş-a ieşit apă. A tot 
chicurat pân-a stat. Bătrânii aşa 
spune”. 

O altă tradiţie, păstrată până 
acum, relatează cum Sfântul 
Andrei, atunci când a ajuns în 
Dobrogea, „lumea era foarte 
tulburată de haitele de lupi ce 
mişunau în tufişurile de lângă 
Dunăre şi Bărăganul nostru. Şi 
Apostolul, având darul 
vindecărilor şi, mai ales, al 
minunilor, a vindecat rănile 
multora şi prin rugăciuni, lega 
gura lupilor, apărând pe oameni şi 
vitele lor şi toţi îl aveau de sfânt şi 
de mare ocrotitor”. Mai mult decât 
atât, într-una din creaţiile 
folclorice sunt amintiţi Decebal şi 
Traian, conducătorii strămoşilor 
noştri, care au venit să-l vadă pe 
marele Apostol (Colindul Sfântul 
Andrei). 

Ziua de 30 noiembrie este 
ziua de pomenire a marelui 
Apostol. Fiind în preajma 
sărbătorilor de iarnă, prilej de 
felicitare pentru Noul An, Biserica 
a preluat şi încreştinat practicile 
păgâne ale vremii. Astfel, în ziua 
de Sfântul Andrei există obiceiul 
de a se aşeza ramuri de copac într-
un vas cu apă şi de a se păstra 
până la Anul Nou. Cu aceste 
ramuri vor umbla cu pluguşorul 
tinerii din comunitate. Alt obicei 
din Dobrogea, legat de ramurile 
păstrate în apă, este acela că „în 
ziua de Sfântul Andrei se pun într-
o sticlă cu apă ramuri de măr sau 
de vişin ori cireş, câte una pentru 
fiecare membru al familiei, şi se 
ţin până la Anul Nou şi care dintre 
ramuri va înflori, acela a cui este, 
se crede că-i va merge bine în 
anul ce urmează”. 

Toate obiceiurile dobrogene 
vorbesc despre trecerea Sfântului 
Andrei prin aceste locuri, 

Pr. Dr. GHEORGHE 
NICOLAE ȘINCAN 
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DOR DE BASARABIA 
 
mi-e dor de-o iarnă grea, cu ger şi 
vifor, 
cu sănii suple ce stăbat Moldova, 
să-mi facă noi ciubote moş-
Nichifor 
Coţcarul...ce-a-nvârtit în limbă 
slova. 
mi-e dor de-un pod de flori întins 
pe Nistru, 
lucrat de pruncul LABIŞ şi 
VIERU, 
să evadăm din secolul sinistru 
ce ne-a furat din glie - giuvaerul. 
mi-e dor de-o nuntă largă cât e 
Ţara, 
cât plaiul sfânt - scoborâtor din 
datini, 
datini în care s-a prăsit ocara 
cu-njurături rusnace şi cu patimi. 
mi-e dor de-un tricolor să dea din 
aripi 
peste bugeacuri de aceeaşi rasă 
şi de colindători, ce printre lacrimi 
să-şi cheme fraţii rătăciţi - acasă. 
să fie primăvară peste lume. 
să facă Dumnezeul o minune, 
să nu-şi mai plângă Nistru doru-n 
spume, 

mi-e dor...cum EMINESCU ştie-a 
spune... 
noiembrie, 2016, la Montreal 
 
ADIO DORULE… 
-la plecare în cer a prietenului 

ziarist DORU DINU GLĂVAN- 
  
române…prea devreme ai 
plecat, 
ți-ai pus condeiu-n bernă și te-
ai dus ; 
pe puiii tăi de tagmă i-ai lăsat 
și ai căzut cu fruntea în spre 
sus. 
  
reportere…e tristul reportaj 
pe care n-am dorit ca tu să-l 
scrii 
acum, cînd peste lume cad din 
cer 
numai tristeți și-atîtea 
pandemii. 
  
de ce plecați din viață cei mai 
buni ? 
de ce fugiți la cer așa grăbiți 
 și ne-ndemnați la plîns și 
rugăciuni ; 
ați vrea în locul nostru voi să 
fiți?... 

 
_______________________
ADIO - DORU DINULE 
GLĂVAN… 
 
mă șterg la ochi – ce aș putea 
să fac, 
deși aceste despărțiri mă dor 
și oamenilor nu le sunt pe 
plac… 
  
acum pe cerul Țării cîntă 
toamna 
și rodul muncii î-l punem în 
saci; 
pe urma ta plîngem și noi și 
Doamna 
iar tu ne lași…cu-n prieten mai 
săraci… 
 
31 oct. 2021 – la Montreal. 

GEORGE FILIP 

_______________________________________________________________________________________  
 
SFÂNTUL ANDREI… 
→exprimând credinţa vie a 
strămoşilor noştri că el este cel 
care a adus creştinismul în acest 
colţ de lume. „Datinile şi practi-
cile religioase despre Apostolul 
Andrei sunt proprii românilor, 
dovedind vechimea şi dezvoltarea 
creştinismului la strămoşii noştri, 
precum şi apostolicitatea Bisericii 
Ortodoxe Române”. 

În iconografia creştină, 
Sfântul Apostol Andrei este pictat 
însoţit de crucea în formă de „X”, 
lucru care aminteşte de moartea sa 
prin răstignire pe o astfel de cruce. 
De aceea, această cruce este 
denumită în mod simbolic 
„Crucea Sfântului Andrei”. 

Alături de Sfântul Apostol 
Andrei ar fi predicat în Dobrogea 
şi Sfântul Apostol Filip. Acest 
lucru apare într-o lucrare din 
secolul al V-lea, denumită Istoria 

nevoinţelor apostolice în zece 
cărţi. Asemenea Sfântului Andrei, 
Apostolul Filip se va implica în 
propovăduirea Evangheliei şi în 
convertirea păgânilor din Scythia. 
„Datorită predicii acestor 
Apostoli, ca şi a ucenicilor lor, 
creştinismul românesc este 
preroman şi preoccidental, iar 
românii reprezintă unul dintre cele 
mai vechi popoare creştine din 
Europa şi din întreaga lume.” 

Prin strădania Sfinţilor 
Apostoli Andrei şi Filip, în 
Dobrogea sunt întemeiate primele 
comunităţi creştine străromâne, 
unde sunt hirotoniţi clerici şi sunt 
ridicate biserici. Dovada acestei 
organizări bisericeşti o constituie 
prezenţa episcopilor tomitani la 
sinoadele ecumenice, începând cu 
Sinodul de la Niceea (325). 

Mărturii referitoare la 
răspândirea timpurie a 

creştinismului pe teritoriul 
românesc se regăsesc în însăşi 
limba română, în latinitatea 
cuvintelor ce exprimă noţiunile 
fundamentale ale credinţei. 
Vechimea acestei terminologii 
este confirmată şi de săpăturile 
arheologice.  

În acelaşi timp, existenţa 
unui număr însemnat de martiri 
creştini la Dunărea de Jos, aşa 
cum reiese din izvoarele 
hagiografice, constituie încă o 
dovadă a răspândirii timpurii a 
creştinismului în aceste teritorii şi 
a intensităţii vieţii bisericeşti aici. 

Sfântul Apostol Andrei este 
considerat a fi „un apostol al 
daco-romanilor” sau „un apostol 
al românilor”. Predica Sfântului 
Apostol Andrei în Scythia Minor 
sau Dobrogea demonstrează 
vechimea şi autenticitatea 
creştinismului nostru românesc. 
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ÎN LUPTA PENTRU 
UNITATEA NAȚONALĂ 

Omul deplin al culturii române” 
cum l-a numit Constantin Noica 
(Crina Palas – Interviu în revista 
Vatra, 2008) Mihai Eminescu a învă-
ţat să moară, învăţându-ne pe noi să 
trăim şi să iubim România, aşa cum a 
iubit-o el, cu o dragoste fără sfârşit. 
El a luptat pentru ţară cu pana sa, dar 
şi prin fapte ce au dus la moartea sa 
jertfelnică, pe altarul patriei. Emines-
cu a subliniat în versuri şi în articole 
din ziare, precum şi în manuscrise, 
unitatea etnică străveche, spirituală, 
religioasă a poporului român, având o 
limbă unică, tradiţii şi obiceiuri iden-
tice, port asemănător în spaţiile ce le-
a populat. „Nu există nicio deosebire 
între rasa română din Muntenia, Mo-
dova, din cea mai considerabilă parte 
a Ardealului şi a Ţãrii Ungureşti. E 
absolut aceeaşi rasă, cu absolut 
aceleaşi înclinări şi aptitudini”. 

Eminescu subliniază „Românii 
nu sunt nicăieri colonişti, venitúri, 
oamenii nimănui; ci, pretutindenea 
unde locuiesc, sunt autohtoni, popula-
ţie mai veche decât toţi conlocuitorii 
lor” (M. Eminescu Opere, vol. X, Ed 
Academiei Române). Aducând drept 
argumente asemănările lingvistice din 
spaţiul românesc, Eminescu a 
conchis: „O unitate atât de pronunţatã 
a limbei dovedeşte o unitate de 
origini etnice” (idem). El a consolidat 
unitatea lingvistică a românilor, fiind 
realizatorul limbii poetice româneşte. 
Pentru face unitatea culturală a 
Românilor, Eminescu şi-a propus să 
facă o vastă operă dramatică care să 
redea istoria naţională. 

Nimeni dintre scriitorii vremii nu 
şi-a manifestat ca el respectul şi 
speranţa în biserică, recunoscându-i 
contribuţia fundamentală la 
dezvoltarea culturii şi limbii române, 
la păstrarea identităţii şi unităţii 
poporului român: „Biserica lui Matei 
Basarab şi a lui Varlaam, maica 
spirituală a neamului românesc, care 
a născut unitatea limbei şi unitatea 
etnică a poporului, ea, care domneşte 
puternică dincolo de graniţele noastre 
şi e azilul de mântuire naţională în 
ţări unde românul nu are stat” (M. 
Eminescu – Opere, vol. X, Ed 
Academiei Române). 

Poeziile-rugăciuni: Înviere, Ru-
găciune, Răsai asupra mea… sunt 

______________________________
sublime imnuri vibrând de sacralitate 
şi trăire tulburătoare, de pioşenie în 
faţa Divinităţii, a Fecioarei Maria, de 
speranţă în ocrotitoarea românilor 
năpăstuiţi:„Crăiasă alegându-te,/ În-
genunchem rugându-te/ Înalţă-ne, ne 
mântuie/ Din valul ce ne bântuie./ Fii 
scut de întărire/ Şi zid de mântuire./ 
Privirea-ţi adorată/ Asupră-ne coboa-
ră,/ O, Maică Preacurată/ Şi pururea 
fecioară,/ Marie!” (M. Eminescu – 
Opere, vol. I, Ed Academiei Române) 

Românii şi-au păstrat miraculos 
unitatea prin limbă şi credinţă. În 
sufletul românesc al poetului, a 
înflorit mereu dragostea de neam şi 
ţară, mai ales că s-a născut şi a trăit în 
perioada efervescentă după revoluţia 
de la 1848 şi în entuziasmul primei 
mari unirii a românilor din 1859. El a 
învăţat slovele cu un preot care i-a 
sădit în suflet dragostea de 
Dumnezeu, de neam. Avându-l ca 
îndrumător pe profesorul Aron 
Pumnul, participant la Revoluţia de la 
1848, în sufletul său au înflorit 
idealurile naţionale. În biblioteca 
acestui dascăl a putut citi multe cărţi 
religioase vechi şi cărţi de istorie, 
„cronici bătrâne” ce au adâncit 
sentimentul patriotic. Încă de la 17 
ani, Eminescu a închinat cea mai 
frumoasă odă României, prin 
versurile căreia transmite un mesaj 
tinerei generaţii. El a visat un viitor 
măreţ al ţării noastre dragi, România 
şi a scris cu patos Ce-ţi doresc eu ţie, 
dulce Românie: „Ce-ţi doresc eu ţie, 
dulce Românie,/ Ţara mea de glorii, 
ţara mea de dor,/ Braţele nervoase, 
arme de tărie,/ La trecutu-ţi mare, 
mare viitor!/” (M. Eminescu – Opere, 
vol. I, Ed Academiei Române) 

Mândria de a fi Român, de a a-
parţine a unui „popor mare, româ-
nesc”, capabil să-şi poate împlini 
visul „de glorii falnic triumfând” pe 
care să-l spună lumii întregi „flamuri 
tricolore”, simbolul nostru naţional, e 

exprimată în strofa a doua: „Spună 
lumii large steaguri tricolore,/Spună 
ce-i poporul mare, românesc,/Când s-
aprinde sacru candida-i vâlvoare,/ 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc!” 
(M. Eminescu – Opere, vol. I, Ed. A-
cademiei Române) Poetul doreşte ca 
„acest popor mare, românesc” să fie 
vegheat de „Îngerul de pace, îngerul 
iubirii” care să coboare pe sânul ver-
gin al ţării, să guste „fericirea raiului 
ceresc”. Dorinţa poetul e ca în „dul-
cea Românie” „tânără mireasă, mamă 
cu amor” fiii ţării să trăiască „numai 
în frăţie” şi mereu să fie: „Viaţa în 
vecie, glorii, bucurie, / Arme cu tărie, 
suflet românesc,/ Vis de vitejie, fală 
şi mândrie,/ Dulce Românie, asta ţi-o 
doresc!” (M. Eminescu – Opere, vol. 
I, Ed Academiei Române) 

Ideea unirii a purta-o în suflet 
toată viaţa şi a murit pentru ea. La 
Viena a înfiinţat societatea România 
jună care avea aceleaşi principii ca 
Dacia literară revistă lansată de Mi-
hail Kogâlniceanu: unirea tuturor ro-
mânilor, inspiraţia din istoria naţi-
nală şi din folclor, promovarea valo-
rilor româneşti, culturalizarea româ-
nilor prin şcoli, biserici şi prin scrieri. 
Fiind secretarul acestei societăţi, a 
organizat serbările de la Putna, în 
anul 1871. În acest loc de adunare a 
studenţilor şi tinerilor din toate zonele 
ţării care au comemorat memoria lui 
Ştefan cel Mare, la împlinirea a 400 
de ani de la înălţarea Mânăstirii Put-
na, Eminescu a avut multe contacte 
cu românii din toate zonele actualei 
Românii şi din afara sa. Tinerii au 
adus la mormântul lui Ştefan pământ 
din toate ţinuturile ţării, înfăptuind un 
act de unire simbolică, o năzuinţă a 
Românilor de pretutindeni, fiind uniţi 
în „cuget şi simţiri” aşa cum era 
deviza societăţii culturale România 
Jună în almanahul căreia a fost 
publicat în 1883 Luceafărul. 

Ciprian Porumbescu şi Theodor 
Ştefanelli au adaptat societăţii 
Arboroasa/Ţara Fagilor din Cernăuţi, 
statutul şi regulamentul României 
June din Viena şi ca deviză au luat 
versurile lui Alecsandri:,,Uniţi să fim 
în cugete, uniţi în Dumnezeu”, 
asemănătoare devizei României June: 
„Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri”. 
Sunt versuri din imnul acestei 
societăţi, aparţinând lui Andrei 
Bârsan, pus pe muzică de Ciprian 
Porumbescu, imn ce cheama la unirea 
tuturor românilor.→ 

PROF. ECATERINA CHIFU 
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Doina eminesciană a fost 
interzisă, dar azi este pe buzele 
tuturor: „De la Nistru pân’ la Tissa,/ 
Tot Românul plânsu-mi-s-a,/ Că nu 
mai poate străbate,/ De-atâta 
străinătate./ Din Hotin şi pân’ la 
Mare,/ Vin muscalii de-a călare,/ De 
la Mare la Hotin,/ Mereu calea ne-o 
aţin;/ Din Boian la Vatra-Dornii,/ Au 
umplut omida cornii,/ Şi străinul te 
tot paşte,/ De nu te mai poţi 
cunoaşte…/ Sus la munte, jos pe 
vale,/ Şi-au făcut duşmanii cale, / Din 
Satmar pân’ în Săcele,/ Numai vaduri 
ca acele./ Vai de biet Român săracul!/ 
Îndărăt tot dă ca racul/, Nici îi merge, 
nici se-ndeamnă, / Nici îi este 
toamna, toamnă,/ Nici e vară vara lui/ 
Şi-i străin în ţara lui./ De la Turnu-n 
Dorohoi,/ Curg duşmanii în puhoi/ Şi 
s-aşează pe la noi;/ Şi, cum vin cu 
drum de fier,/Toate cântecele pier,/ 
Zboară paserile toate,/ De neagra 
străinătate;/ Numai umbra spinului,/ 
La uşa creştinului./ Îşi dezbracă ţara 
sânul,/ Codrul – frate cu Românul –
/De secure se tot pleacă/ Şi izvoarele 
îi seacă – /Sărac în ţară săracă!” (M. 
Eminescu – Opere, vol. I, Ed 
Academiei Române) 

Doamna prof. Catinca Agache 
observă că „Doina trasează harta 
lirică a spaţiului de românitate” ( 
revista Limba română, nr. 3 – 4, din 
2018): „De la Nistru pân’ la Tissa”; 
„Din Hotin şi pân’ la Mare”; „De la 
Mare la Hotin”; „Din Boian la Vatra-
Dornii”; „Din Sătmar pân’ în Săcele”; 
„De la Turnu-n Dorohoi”; „Din Boian 
la Cornu Luncii”; „Din Braşov pân’ 
la Arad” (într-o variantă). Aceasta 
este o proiectare a viitorului care se 
va înfăptui odată cu realizarea 
României Mari – Dacia străveche 
visată de poet. 

Dl. academician Mihai Cimpoi a 
scris despre poezia Doina: „Poezia 
care aureolează, ca forţă a mesajului 
de unitate naţională, această latură a 
creaţiei sale lirice este celebra Doina, 
un inegalabil cântec de durere şi 
speranţă confiscat zeci de ani post-
belici, dar care are azi aceeaşi magică 
putere de pătrundere la sensibilitatea 
şi conştiinţa românească, un strigăt, 
fundamentalul strigăt existenţial al lui 
Eminescu, identificat în cel mai înalt 
grad cu cel colectiv – al neamului.” 
(Mihai Cimpoi – Mihai 
Eminescu.Dicţionar enciclopedic”)  

Poezia este un manifest, un 
testament lăsat urmaşilor, iar 
blestemul din finalul Doinei este un 

blestem dacic, el se împlineşte mereu: 
„Cine-au îndrăgit străinii,/ Mânca-i-ar 
inima cânii,/ Mânca-i-ar casa pustia,/ 
Şi neamul nemernicia!” 

Mihai Eminescu, împreună cu 
Ioan Slavici, Miron Pompiliu şi alte 
personalităţi sunt fondatorii Societăţii 
secrete „Carpaţi”, care ia fiinţă, în 
mod simbolic, la 24 ianuarie 1882, la 
Bucureşti şi are ca scop sprijinirea 
studenţilor transilvăneni sosiţi în 
capitală, în realitate având misiunea 
înfăptuirii unei mişcări naţionale 
pentru reîntregirea neamului româ-
nesc, căci Eminescu îndemna student-
ţii să se întoarcă în Ardeal şi, sprijiniţi 
de învăţători şi de preoţi să îndemne 
românii ardeleni să ceară unirea cu 
ROMÂNIA. Ideea înfăptuirii Daciei 
Mari a nemulţumit puterile austro-
ungare care l-au considerat pe 
Eminescu un om periculos. Eminescu 
a înfiinţat această societatea secretă 
„Carpaţi” prin care dorea să realizeze 
unirea Ardealului, pământ românesc, 
cu România. 

Este cutremurătoare descrierea 
făcută de prof. Gheorghe Iscru în 
cartea sa Eminescu dacolog, privind 
fiecare moment al zilei de 28 iunie, 
1883, când Eminescu a fost mişeleşte 
redus la tăcere, scos din viaţa publică. 
Să nu mai influenţeze minţile altora, i 
s-a interzis să mai publice ceva toată 
viaţa. Eminescu voia să se revină la 
dacism, la morala creştină a legilor 
belagine, care puteau aduce la viaţa 
morală societatea românească. 

Acum se ştiu mai multe despre 
Eminescu şi epoca sa datorită 
cercetătorilor: dr. Ovidiu Vuia care a 
scris Misterul morţii lui Eminescu, 
Augustin Z. N. Pop (Mărturii), 
Perpessicius, Nicolae Georgescu, 
Theodor Codreanu, Petru Creţia 
(Viaţa şi opera lui Eminescu), Victor 
Crăciun, Zoe Dumitrescu Buşulenga, 
Ion Creţu (Mihai Eminescu, biografie 
documentară). Ion Dulciu aduce 
mărturii despre adevărata boală a lui 
Eminescu, după o cercetare în 
arhivele de la Viena. 

La 28 iunie, 1883, după ce 
publicase articolele Pentru libertatea 
presei şi a jurnalistului şi articolul 
Austria şi guvernul nostru („Timpul”, 
26 iun. 1883), marele poet şi creator 
de geniu este împins pe tragicul drum 
al Golgotei, al martirajului, al cărui 
semnal îl dăduse P. P. Carp cu 
formula imperativă:„Mai potoliţi-l pe 
Eminescu!”, care se va încheia prin 
crucificarea sa. 

Nu boala, ci „lupta pentru neam, 
lege şi ţară” i-a cauzat acest sfârşit 
tragic. „Glasul său, unic în concertul 
politicianismului vremii, trebuia să 
fie stins. Supăra mult adevărul său, al 
căutătorului de Absolut! Căci pentru 
el nu exista adevărul de conjunctură 
al partidelor, ci doar adevărul naţiei 
româneşti pentru care a trăit şi pentru 
care a fost sacrificat, cu tăcuta com-
plicitate a unor personaje malefice”, 
conchide dramatic acad. Zoe Dumi-
trescu-Buşulenga. Dumneaei afirmă: 
„Eminescu a iubit şi a apărat orto-
doxia românească.” (Zoe Dumitrescu-
Buşulenga:Mihai Eminescu) 

Eminescu îndeamnă Românii să-
şi păstreze credinţa strămoşească, cea 
ortodoxă, chiar de vor veni eretici să 
le vorbească de Dumnezeul lor. 
Dumnezeu este Unul, e în toţi şi în 
toate. Sunt grăitoare versurile:„Şi el 
îmi dete ochii, sã vãd lumina zilei,/Şi 
inima-mi împlut-au cu farmecele 
milei” (Rugăciunea unui dac). 
(M.Eminescu Opere vol.I) 

Iată opiniile iubitorilor lui 
Eminescu apărute în scrierilor 
dumnealor: „Mihai Eminescu a creat 
o operă de o valoare inestimabilă, a 
ars ca o torţă, înscriindu-se în acel şir 
neîntrerupt de martiri ai poporului 
român, despre care îi scria lui G. 
Panu, a ridicat neamul său, prin 
exemplul personal dus până la 
sacrificiu, căruia i-a lăsat în grijă 
testamentul său de unitate şi iubire 
sinceră de ţară, de reprezentare în 
lume prin cultură, prin valori, nu 
mediocrităţi, prin magistrala sa operă, 
de aceea este perceput de Români ca 
poet naţional, far nestins al culturii 
naţionale şi are un loc special, de 
nezdruncinat, în inimile românilor. A 
apărut în lumea noastră un om care-a 
înţeles să fie om deplin”, sublinia 
eminescologul Constantin Noica 
acest miracol al ivirii Poetului de 
geniu pe pământ românesc, 
supranumit Luceafărul poeziei 
româneşti.„Mihai Eminescu a scris, 
prin viaţa şi opera sa, secvenţa de aur 
a culturii naţiunii române”. (C.Noica 
– Eminescu sau gânduri despre omul 
deplin al culturii române) 

Eminescu va rămâne creanga de 
aur ce a dat roade fără de seamăn, 
chiar în condiţiile vitrege ale 
existenţei sale, căci, geniu fiind, nu a 
avut noroc, dar nu a cunoscut nici 
moarte şi numele său a scăpat de 
„noaptea uitării” (Ecaterina Chifu – 
„Emin şi Vero”) 
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„Am înviat!. Suntem şi vom fi!” 
      „Am înviat! Suntem şi vom 
fi! De aici înainte este depus 
prezentul şi viitorul nostru în 
mâinele noastre”, scria istoricul 
Nicolae Iorga în Ziarul Drapelul. 
      Era „la Alba Iulia-n cetate” o 
mare de oameni, ţărani coborînd 
de la Iza, din Maramureş, şi din 
Apşele de peste Tisa, până la 
Timiş şi Cerna, din  Apusenii lui 
Iancu, din  Crişana, din ţinutul 
Năsăudului, din Ţara Oltului 
(Ţara Făgăraşului)  şi Braşov, de 
pe Mureş şi Târnave, din  Orăştie, 
din ţinuturile someşene, din  Satu 
Mare, Arad, Zarand, Beiuş, 
Haţeg, Lugoj,  Caransebeş, Ţara 
Bârsei, din Mărginimea Sibiului, 
din ţinutul Pădurenilor, din cel al 
Huniazilor, din  Trei Scaune, 
Odorhei şi Ciuc, din Câmpia 
Ardealului, din zona Clujului şi a 
Turzii, din Valea Gurghiului şi a  
Beicii, din Ţara Silvaniei, din 
ţinutul Bistriţei etc, printe ei şi 
Mârza Samoilă, fotograful de la 
Marea Unire 
       Samoilă Mârza s-a născut la 
18 septembrie 1886,în Galtiu-
Alba, este cunoscut ca un fost 
fotograf român, cunoscut mai  
ales pentru realizarea singurelor 
clișee fotografice care surprind 
momentele de la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918, dar și pentru că, 
decedat la 19 decembrie 1967 și 
înmormântat într-un cimitir din 
Alba Iulia, acum ceva timp, 
administrația țintirimului, foarte 
exigentă cu debitorii săi, cum nu 
face Statul român cu marii 
datornici, care fură  țara, a 
averizat pe urmașii lui Mârza că 
dacă într-un anumit termen nu 
achită taxele restante pentru 
înmormântatul lor, nu mai ține 
seama de oasele lui și scoate 
deîndată locul de veci la licitație 
cu tot cu crucea lui de la cap... 

Mârza este născut într-o 
familie de țărani români din satul 
Galtiu, comuna Sântimbru, Alba, 
mama lui a murit de tânără și a 

lăsat în urmă patru copiii, tatăl 
său, Ștefan, s-a recăsătorit cu o 
altă femeie din localitate, Raveca, 
cu care a mai avut 6 copii, în total 
10, cum era pe atunci deprinderea 
la români... 
Copilul Mârza Samoilă a urmat 
șase clase primare în sat la el, la 
școala poporală confesională 
română unită (romano-catolică), 
după care, a urmat Liceul din 
Alba Iulia pe care l-a absolvit în 
1911, apoi a fost trimis de părinți 
la Sibiu, la Iainek – unde a făcut 
ucenicie și a învățat arta 
fotografiei. 

După începerea Primului 
Război Mondial, în 1914, tânărul 
meseriaș fotograf a fost recrutat și 
încorporat în armata austro-
ungară și trimis pe front în 
Galiția, de unde, în cadrul 
luptelor, a ajuns până la Riga, iar 
în 1916, când a intrat și România 
în război, a fost trimis pe frontul 
din Italia, unde a fost încadrat în 
serviciul tipografic și fotografic 
al armatei. 
___________________________  
 

 
 

 
 

 

   
____________________________                                 

La terminarea războiului, 
Mârza Samoilă era la Trieste, de 
unde a plecat la Viena, iar în ur-
ma acțiunii de retragere a milta-
rilor români, organizată de Consi-
liul Național Român Central – la 
6 noiembrie 1918 – a executat 
trei clișee fotografice care 
surprind momente semnificative, 
sfințirea primului steag tricolor al 
Consiliului Național Român 
Militar ( 14 noiembrie), în 
prezența generalului Boeriu, a lui 
Iuliu Maniu și a celor deveniți 
camarazii lui. 

Urmând ruta Viena – Zagreb 
– Belgrad – Timișoara, Samoilă a 
reușit să ajungă acasă doar cu 
patru zile înainte de desfășurarea 
Marii Adunări Naționale și din 
Galtiu a plecat către Alba Iulia în 
dimineața de 1 decembrie, după 
ce a făcut alte fotografii cu 
consătenii săi. 
.     Mârza a ajuns la Alba Iulia cu 
consătenii săi în jurul orei 11. 
Vremea era mohorâtă, el a cărat 
apratul cu burduf, trepiedul și cli-
șeele de sticlă, mergând cale de 
cam 11  km pe bicicletă, atunci 
primitivă. Și, pentru că, firește, 
nu avea permis de acces, nu i s-a 
admis INTRAREA în SALA 
UNIRII.→ 

ION N. OPREA  



 

 8

Organizatorii aveau angajat 
un alt fotograf, unul german, 
Bach, dar care nu s-a prezentat. 
Samoilă nu s-a descurajat, și ca 
un soldat atunci demobilizat,  a 
reușit, și de data aceasta, și a 
făcut alte cinci fotografii cu 
aspecte de la Marea Adunare 
Națională, trei cu mulțimile 
adunate, alte două cu tribunele 
oficiale din care s-au citit Actul 
Unirii în fața Marelui Sfat 
Național și a poporului de către 
Aurel Vlad și episcopul greco-
catolic Iuliu Hossu. 

La începutul anului 1919 
Mârza Samoilă și-a publicat 
fotografiile într-un album pe care 
l-a intitulat Marea adunare de la 
Alba Iulia în chipuri. Evenimen-
tul a fost menționat și în ziarul 
„Alba Iulia”  din 10 martie 1919. 

Albumul în cauză a fost 
prezentat de către delegația româ-
nă și la Conferința de pace de la 
Versailles, alte  exemplare au fost 
trimise și regelui Ferdinand, 
primului-ministru Ion C. Brătia-
nu, președintelui Consiliului 
Dirigent Iuliu Maniu, generalului 
francez Henri Mathias Berthelot 
și altor personalități ale vremii, 
lucrările fiind foarte apreciate. 

Regele Ferdinand i-a 
transmis o felicitare și l-a 
acceptat printre furnizorii curții. 
Generalul Berthelot i-a trimis un 
abonament de călătorie pe toate 
căile ferate franceze, iar Nicolae 
Iorga l-a menționat  în memoriile 
sale din 27 aprilie: „Mi se aduce 
din Ardeal un admirabil album  al 
fotografului Samoilă Mârza, 
înfățișând ultimele manifestări”. 

Mârza Samoilă a continuat cu 
fotografiile. A fotografiat vizita 
regelui Ferdinand la Alba Iulia, 
Abrud și Câmpeni, 1919, 
încoronarea regelui Ferdinand și 
a reginei Maria la 22 octombrie 
1922, serbările comemorative de 
la Tebea cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de la nașterea lui 
Avram Iancu 1924, sărbătoarea a 
10 ani de la manifestările Unirii, 
1929, a legat prietenii strânse cu 
Iuliu Maniu, Octavian Goga, 

Aurel Vlad, Valer Pop etc. Tot în 
1929, cu prilejul sărbătoririii a 10 
ani de la Marea Unire fotograful 
Mârza Samoilă a fost decorat de 
către Oficialitățile timpului... 

În urma unei audiențe în 
1924 la primul-ministru Ion C. 
Brătianu fotograful a obținut 
fondurile trebuitoare pentru 
continuarea picturii Catedralei 
Încoronării din Alba Iulia, unde 
lucrările fuseseră începute de 
către pictorul Costin Petrescu. 

Încă o noutate, în 1967 prof. 
dr. Gheorghe Anghel, directorul 
Muzeului Național al Unirii din 
Alba Iulia l-a convins și a 
achiziționat de la Samoilă Mârza 
aparatul de fotografiat și clișeele 
legate de Unire. Cu această 
ocazie  Mârza i-a precizat că alte 
clișee fusese nevoit să le vândă 
din cauza lipsurilor sale 
materiale, pentru a valorifica 
sticla specială din care erau 
confecționate. 

  Mârza avea și alte proiecte. 
Pentru 1968 intenționa să reali-
zeze un alt album, asemănător 
celui din 1919, pe care, ca și a-
tunci, intenționa să-l ofere oficia-
lităților. Cu banii primiți din vân-
zarea aparatului de fotografiat, 
meseriașul și-a achiziționat un alt 
aparat, mult mai performant, cu 
care voia să realizeze mai multe 
fotografii cu ocazia semicente-
narului Unirii, dar, aceste lucruri 
nu s-au mai întâmplat toate pen-
tru că Mârza Samoilăa  a murit la 
data de 19 decembrie 1967 din 
cauza unei boli incurabile, cum se 
întâmplă și astăzi. A fost 
înmormântat în cimitirul Maieri 
din Alba Iulia, ca să creeze 
necazuri administrației că familia 
i-a rămas restantă la plata taxelor 
pentru deținerea locului care-i 
poartă, încă, numele... 

„În pofida importanţei isto-
rice a muncii sale, fotograful Sa-
moilă Mârza a trăit mereu aproa-
pe de sărăcie, dovadă este  şi 
faptul că timp de aproape 60 de 
ani a folosit acelaşi aparat foto 
vechi, cu care imortalizase eveni-
mentele de la 1 Decembrie  
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1918”, spun biografii săi.  Ulti-
mul său album - "Marea Adunare 
de la Alba Iulia în chipuri"  l-a 
dăruit fostului dictator Nicolae 
Ceauşescu, în 1966, în timpul 
vizitei acestuia la Alba Iulia. 
          Fotografiile lui Samoilă 
Mârza au ajuns celebre, însă, în 
ultimii ani,  de "fotograful Unirii" 
îşi mai amintesc doar istoricii. 
        Unul dintre istoricii de la 
Muzeul Naţional al Unirii a avut 
uimirea să descopere, recent, că 
rămăşiţele lui Samoilă Mârza au 
fost pe punctul de a fi exhumate 
de firma care administrează 
cimitirul în care se află 
mormântul fotografului, în Alba 
Iulia. Liviu Zgârciu afirmă că pe 
monumentul funerar fusese lipită 
o somaţie pentru neplata taxei de 
concesiune a locului de veci. 
        Mormântul a fost salvat doar 
la intervenţia mai multor istorici, 
însă s-a demonstrat, după cum 
susţine istoricul Liviu Zgârciu, că 
şi alte personalităţi înhumate în 
cimitirul din Alba Iulia ar fi putut 
avea aceeaşi soartă şi nimeni să 
nu afle. 
       Cei care se hotărăsc să caute 
în cimitirul municipal din Alba 
Iulia mormântul lui Samoilă 
Mârza trebuie să aibă multă 
răbdare şi timp, deoarece acesta 
nu iese cu nimic în evidenţă, nu e 
marcat şi nici îngrijit”  
     Mai recent, în anul 2003, 
spune Wichipedia, la mormântul 
lui Mârza Samoilă a fost înălțat 
un monument iar în satul Galtiu i-
a fost dezvelit la 23 noiembrie un 
bust executat de sculptorul Narcia 
Dumitru Borteș, când s-a lansat și 
cartea cu titlul „Samoilă Mârza – 
1886-1967 – Fotograful Unirii 
Transilvaniei cu România” 
        Pe monument, sub textul 
fotografiei, se observă somația 
care fusese lipită petru plata 
concesiunii locului de 
înmormântare, despre care 
vorbește Liviu Zgârciu. 

Bibliografie recomandată: 
Buletin de Informații al 
Asociației Românilor din 
Australia, anul 51, nr. 6, 

noiembrie – decembrie 2005; 
Aurel Sântimbrean;  Samoilă 
Mârza (1886-1967). Fotograful  
Unirii de la 1 decembrie 1918 de 
la Alba Iulia; Gheorghe Anghel, 
Samoilă Mârza, fotograful Unirii, 
1886-1967; Marius Cristea, 
Samoilă Mârza – fotograful 
Unirii în ziarul ”Unirea”. 

Alte materiale bibliografi-
ce: Lucian Dobrater, Carmen 
Anghel, Cele 5 fotografii ale  
Unirii. Aparatul lui Mârza a fost 
cumpărat pe o „păreche de boi”, 
Jurnalul Național, 30 noiembrie 
2011; Simona Lazăr, Tudor 
Cireș, „Chipuri” din satul 
Fotografului Unirii. Popas la 
Galtiu, locul de baștină al lui 
Samoilă Mârza, jurnalul Național, 
30 noiembrie 2011; Singurele 
fotografii ale Unirii de la 1918 – 
Samoilă Mârza a ajuns întâm-
plător fotograful Unirii, la patru 
zile de la întoarcerea din război, 
30 noiembrie  2013, Mediafax; 
Foto – Soldatul român din armata 
austro-ungară ajuns singurul 
fotograf al Unirii de acum 95 de 
ani, 29 noiembrie 2013, Dorin  
Timonea, Adevărul;  Galerie foto 
– cu singurele imagini din timpul 
evenimentelor din 1 decembrie 
1918, 30 noiembre 2011, Dan 
Lungu, Gândul. 
___________________________  
  

 

Aparatul de fotografiat  a lui 
Mârza care a fost vândut.                                                                                  

Bustul de la Galtiu 
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 Târnăveniul în preajma  

 LA 16 NOIEMBRIE 1918, pe clădirea actualului 
sediu al Poliției Municipilui Târnăveni s-a arborat 
pentru prima dată TRICOLORUL ROMÂNESC! 
 

În toamna anului 1918, Partidul Naţional 
Român a luat “în mână” frâiele destinului naţiunii 
române, majoritare în Transilvania. “Declaraţia 
privind dreptul de autodeterminare a românilor din 
Transilvania”, conceput de către Comitetul Executiv 
al P.N.R., la 12 octombrie 1918, în casa orădeanului 
Aurel Lazăr, de către “eminenţa cenuşie” a 
partidului, Vasile Goldiş, a fost prezentată şase zile 
mai târziu Parlamentului de la Budapesta, prin vocea 
lui Vaida Voievod. Acesta era, practic, o declaraţie 
de independenţă a naţiunii române împilate din 
Transilvania. 

Pentru a lărgi forul de conducere al naţiunii, şi 
pentru a-l face mai reprezentativ, ia fiinţă, la 30/31 
octombrie 1918, Consiliul Naţional Român Central 
(C.N.R.C.). Acest organism îşi propunea preluarea 
conducerii teritoriilor locuite de români din Imperiul 
Austro-ungar, aflat în agonie. Deoarece hotelul 
„Jagerhorn” („Cornul vânătorilor”) din Budapesta, ca 
loc de constituire, nu era prea indicat, Consiliul şi-a 
mutat sediul, începând din 2 noiembrie, la Arad, în 
casa lui Ştefan Cicio-Pop, ales preşedinte încă de la 
constituire. Conform unei strategii de organizare bine 
stabilite, acest „guvern provizoriu al naţiunii 
noastre”, recunoscut şi sprijinit de naţiunea 
românească din Ardeal, cât şi de ierarhii celor două 
biserici româneşti surori (ortodoxă şi greco-catolică), 
şi-a creat în teritoriu noile organe politico-
administrative şi de siguranţă, formate din consiliile 
naţionale locale şi gărzile naţionale româneşti locale. 
Constituirea acestor noi organe ale puterii s-a făcut 
pe întreg teritoriul Transilvaniei, foarte rapid, şi-ntr-o 
mare însufleţire românească, populaţia simţind tot 
mai mult că se apropie Ziua cea Mare. 

La Târnăveni, Consiliul Naţional Român s-a 
înfiinţat la 1 noiembrie 1918, avându-l ca preşedinte 
pe preotul protopop greco-catolic Laurenţiu Pascu, ca 
vicepreşedinte pe directorul Băncii „Albina” Ioan 
Radeş, iar ca secretar pe avocatul Zaharia Boilă. 
Acesta din urmă va lăsa importante pagini de 
memorialistică referitoare la acele zile, în lucrarea 
intitulată „Zile Mari”. Sub îndrumarea şi, uneori, sub 
supravegherea C.N.R. din Târnăveni, aproape în 
fiecare sat şi comună din apropiere s-au înfiinţat 
consilii naţionale locale şi gărzi civile, pentru 
menţinerea ordinii. La 6 noiembrie 1918 a fost 
ratificată conducerea C.N.R. din Târnăveni, într-o 
adunare ce a avut loc în sala mare a agenţiei băncii 
„Albina”, actualul sediu al Poliţiei municipiului. Pe  

  
 

 
Foto octombrie 2021, Răzvan Ducan 

___________________________________________
acelaşi sediu al băncii, la 16 noiembrie 1918, s-a 
arborat pentru prima dată în localitate drapelul 
românesc, sub ochii a sute de oameni care au 
aplaudat frenetic evenimentul. La 13 noiembrie 1918 
a avut loc în localitate Adunarea consiliilor naţionale 
româneşti din localităţile limitrofe, prilej ce a adunat 
nu numai delegaţii satelor, ci chiar o mare mulţime 
care a venit pentru „a întări”, prin prezenţă, izbânda 
ce se prefigura (adunarea a avut loc în Piaţa 
Primăriei, astăzi parc). Pe lângă C.N.R. din 
Târnăveni s-a format şi o gardă naţională, compusă 
din 40 de membri, în majoritate foşti militari, 
avându-l în frunte pe Emil Tătar, protopopul greco-
catolic de mai târziu, iniţiatorul (în 1937) a 
construcţiei actualei biserici ortodoxe „Sfânta 
Treime” din Târnăveni (catedrala, cum spun acum 
localnicii).→ 

RĂZVAN DUCAN 
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Din Garda naţională târnăveneană făceau parte: 
Maior Alexandru, Cernea Petru, Popa Dumitru, Boilă 
Dănilă, Alexandru Costea, Dăbău Ioan, Ţili Andrei, 
Ţompi Angheluş, Ioan Gligor, Trifu Cosma, Petru 
Naftăilă, Popa Zaharia, Ţincuş Martin, Vasile Grecu, 
Cotea Vasile, Popa Naftailă, Ioan Hanc, Ioan Nistor, 
Ioan Popa, Nicolae Corbureanu, Francisc Buhazi, 
Petru Izdrailă, Ţompi Alexandru, Petre Gligor, 
Farcaş Andrei, Alexandru Roman, Emil Cândea, 
Costea Dănilă, Rusu Ioan, Stoica Ioan, Ioan Popa, 
Popa Ioan, Morar Vasile, Suciu Gherasim, Ciuchină 
Zaharia, Vasile Ghimbuţan, Teodor Nistor, 
Alexandru Petru, Popa Aurel, Alexandru Coman. 

Ca urmare a eşuării tratativelor din 13-14 
noiembrie 1918, de la Arad, dintre guvernul maghiar, 
reprezentat de Jaszi Oskar şi conducerea Consiliul 
Naţional Român Central, cât şi a fixării la Belgrad, 
de către puterile aliate, a unei graniţe arbitrare între 
Ungaria şi Transilvania, ce lăsa sub suveranitatea 
Budapestei importante oraşe şi regiuni istorice 
româneşti, s-a hotărât convocarea pe 1 Decembrie, a 
unei mari Adunări naţionale a românilor din 
Transilvania şi Ungaria, care să-şi hotărească singuri 
soarta. Ca loc de desfăşurare s-a ales Alba-Iulia, oraş 
ce avea puternice rezonanţe istorice, dar şi 
emoţionale, în conştiinţa neamului românesc. Aici, în 
vechiul Apullum, a fost sediul guvernatorului Daciei 
şi locul cantonării Legiunii a XIII-a „Gemina”, şi tot 
aici, la 1 noiembrie 1599, a intrat triumfal Mihai 
Viteazul, pentru ca apoi, să realizeze prima unire 
politică a celor trei provincii istorice româneşti, ideal 
ce va călăuzii zeci de următoare generaţii de români, 
de-a parte şi de alta a Carpaţilor. Vechiul oraş de pe 
Mureş mai păstra în memoria obidiţilor Transilvaniei 
martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan, iar temniţele 
sale încă mai purtau glasul „Crăişorului munţilor”, de 
la 1848, Avram Iancu. 

Deşi au avut la dispoziţie mai puţin de două 
săptămâni pentru organizare, vestea Marii Adunări de 
la Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918, s-a împrăştiat 
„ca fulgerul” printre „poporeni” românii (şi nu numai 
printre ei), astfel încât în ziua aleasă, rezoluţia citită 
de Vasile Goldiş, care hotăra, printre altele, unirea 
fără condiţii a Transilvaniei cu România, a găsit un 
entuziast ecou, atât în faţa celor 1228 de delegaţi 
aleşi oficial, cât , mai ales, în faţa celor peste 100.000 
de participanţi, veniţi din toate colţurile 
Transilvaniei.  

Printre aceştia au fost, desigur, şi mulţi târnăve-
neni, care au mers cu şi fără „mandat”, la Alba-Iulia, 
în acea Sfântă zi de 1 Decembrie 1918: Romul Boilă 
(1881-1946), avocat, delegat titular din partea 
Cercului electoral Târnăveni, ales în urma adunării 
din 26 noiembrie 1918. Acesta va deveni ulterior în 
guvernul provizoriu- Consiliul Dirigent, unul din cei 
15 membri, (practic, ministru) repartizându-i-se 
„Resortul comunicaţiilor, lucrări publice, poştă,  

 
Lupa Capitolina, Târnăveni 

_______________________________________________
telegraf şi alimentaţie publică”; Ioan Radeş (1876-
1952), funcţionar şi apoi director la Banca „Albina”, 
„delegat titular”, ales de acelaşi cerc electoral 
târnăvenean; Marţian Căluţiu (1883-1940), avocat, 
locotenent, reprezentând Garda Naţională română din 
comitatul Târnava Mică, ales la Târnăveni, în cadrul 
şedinţei C.N.R. din comitat, din ziua de 27 noiembrie 
1918.; Laurenţiu Pascu (1867-1920), protopop greco-
catolic, „delegat de drept” din partea Protopopiatului 
Târnăveni; Ana Coman (1889-1952), casnică, 
„delegat titular al Reuniunii femeilor române din 
comitatul Târnava Mică”, aleasă ca urmare a 
Adunării generale ţinute la 27 noiembrie 1918; 
Leontina Costea (1891-1952), preşedintă a femeilor 
din Boziaş (pe atunci sat din apropierea 
Târnăveniului, azi, cartier al acestuia), aleasă ca 
„delegat” la aceeaşi reuniune la care a fost aleasă şi 
Ana Coman; Ana Boilă (1896-1972), casnică, alesă 
ca „delegat titular” asemeni delegatelor anterioare, şi 
idem Eugenia Sabău (1875-1960), casnică din 
Boziaş. 
. 
P.S. Pentru a marca ANUL CENTENAR 2018 la 
Târnăveni, am făcut Primăriei Municipiului 
Târnăveni două propuneri de idei de Proiecte, depuse 
secretariatului Primăriei, având nr. de înregistrare 
4297 din 21.02.2018. Una dintre propuneri se referea 
la montarea unei plăci de marmură, pe actualul sediu 
al Poliției Municipiului Târnăveni, acolo unde în anul 
1918 era sediul Băncii ”Albina” și unde, la 16 
noiembrie 1918, s-a arborat pentru prima data în 
localitate un steag tricolor românesc. Am propus și 
un text pentru această placă:  
”Pe această clădire, la 16 noiembrie 1918, s-a arborat 
pentru prima dată în localitate, steagul tricolor 
românesc”.  
Investiția ar fi fost în jur de 300 de lei. Nu 300 de mii 
și nici 3 milioane. Trei sute amărâte de lei! Am 
însoțit propunerea cu o fotografie din epocă a 
edificiului, dar și contextul istoric în care s-a făcut în 
Târnăveni acest gest, context istoric postat anterior. 
PROPUNERII NU I S-A DAT CURS!!!!! 
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ION MĂRGINEANU sau drumul pe jos dintre 
BĂLȚI (Republica Moldova) și ALBA IULIA, 

 la 77 de ani! 
 

 
 

Fotografie făcută alături de dl. Ion 
Mărgineanu și însoțitorul său, cu sigla ROMÂNIA 
-100, în fața sediului Poliției din Târnăveni, acolo 
unde  primarul municipiului Tărnăveni, Sorin 
Megheșan, a refuzat propunerea mea de montare 
a unei plăci de marmură care să consemneze 
arborarea la 16 noiembrie 1918, pentru prima 
dată în localitate, a unui steag tricolor românesc. 

   Astăzi, 24 noiembrie 2018, m-am întâlnit la 
Târnăveni, în urbea mea natală, cu dl. ION 
MĂRGINEANU, din Bălți, Republica Moldova, cel 
care are în derulare un proiect inedit, și anume 
parcurgerea pe jos a drumului dintre Bălți și Alba 
Iulia pentru a ajunge în ORAȘUL UNIRII, la 1 
DECEMBRIE 2018.  

Acest act este cu atât mai temerar cu cât acesta 
are 77 de ani! Domnia sa este însoțit de către dl. 
economist Dan Gherghelaș, din București, al cărui 
proiect individual s-a pliat pe proiectul d-lui Ion 
Mărginean. De asemenea este însoțit și de dl. Victor 
Gălușcă, din Chișinău, cel care filmează momentele 
mai importante din drum în vederea realizării unui 
film documentar.  

     ION MĂRGINEANU s-a născut la 26 
octombrie 1941, în satul Fundurii Vechi, de lângă 
Bălți, (Raionul Gloveni) în Republica Moldova. A 
fost DEPUTAT în primul Parlament al Republicii 
Moldova de după 1990 și unul dintre organizatorii 
primului POD DE FLORI de peste Prut (mai 1990). 
A fost secretar al Comisiei de Politică Externă din 
Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994). A fost  

 

director de școală și ulterior profesor universitar la 
Universitatea Liberă Internațională din Chișinău. 

    Drumul de aproximativ 520 de km dintre Bălți 
și Alba Iulia l-a început la 1 noiembrie 2018, 
mergând zilnic un anumit număr de km, fiind găzduit 
pe parcurs de diverși buni români, care i-au apreciat 
gestul. Mesajul d-lui ION MĂRGINEANU este 
simplu, dar având profunde semnificații: ”Pe-al 
nostru steag e scris UNIRE!”.  

La rândul său, dl. Dan Gherghelaș a venit cu un 
crez puțin nuanțat: ”Pace, armonie, administrație 
publică, ce să fie curată, astfel încât să reușim să 
ajungem să dăm un exemplu, inclusiv basarabenilor 
nehotărâți care privesc ROMÂNIA , inclusiv 
UNIREA, cu circumspecție”. 

    I-am însoțit pe bunii români prin localitate, 
fiindu-le ghid totodată, vorbindu-le despre 
Târnăveniul de acum și despre Târnăveniul de 
altădată. Neexistând sigla cu ANUL CENTENAR la 
Târnăveni, am adus, pentru filmări și imortalizare 
fotografică, pânza de mătase albă cu respectiva siglă, 
proprietate personală! De asemenea, i-am dăruit cărți 
personale cu autograf, stând câteva zeci de minute și 
”la un pahar de vorbă”, până ce acesta (și aceștia) au 
servit masa! 

RĂZVAN DUCAN 
___________________________________________   
 

 
...și la locul popasului eminescian, la 3 iunie 1866. 
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Dacă raiul e o imensă 

bibliotecă, cum își imagina 
Borges, atunci, cu siguranță, 
Biblioteca „Târgu-Mureș” din 
Chișinău este un colț din acel rai.  

Și-n acel colț de rai era o 
nevoie de limba română, de parcă 
toți sfinții n-ar fi înțeles o alta. 

Din acest dor al întoarcerii 
limbii române acasă, s-a născut la 
Chișinău Biblioteca „Târgu-
Mureș”, iar cei care au înțeles 
sensurile acestei biblioteci au 
bătut drumurile ani la rând, făcând 
și peste Prut „pod de cărți”, 
întregind raft cu raft „colțul de 
rai”, în care au găsit loc ca să 
renască tot mai mulți dintre cei 
care doar visaseră în limba 
română. 

Entuziasmul care ne-a animat 
deopotrivă pe cei care dăruiau și 
pe cei care primeau cărți a 
confirmat încă o dată puterea 
sentimentului regăsirii.  

Am început să ne descoperim 
reciproc identitatea de limbă și 
neam, identitatea de trăiri, 
recuperându-ne și un trecut ce 
părea pierdut pentru vecie. 

Am fost parte a unei 
descătușări de energii și speranțe, 
am trăit clipe memorabile în raiul 
care creștea sub ochii noștri, nu 
doar prin cărțile care începeau să 
facă neîncăpătoare rafturile, ci și 
prin sentimentele care făceau 
inimile noastre neîncăpătoare. 

Într-un sfert de veac s-a reușit 
să se refacă temelia devenirii 
noastre comune, pentru un 
edificiu care să dureze în veac. 

Cei care privim acum înainte, 
nu putem să nu fim mândri, 
privind înapoi, la ceea ce am 
reușit, împreună, români de pe 
ambele maluri ale Prutului, să 
facem. Ca între frați, frați buni, 
de-același sânge.  

NICOLAE BĂCIUȚ 

 

 
 

 În urmă nu cu mult timp, 
profitând de mijloacele moderne 
de socializare, apelez la celebrul 
atotștiutor Google pe internet, 
pentru a aborda biblioteca virtuală 
în vederea găsirii unor informații 
în regim de urgență. În graba mare 
înserez sursa cu „biblioteca targu 
mures”, așa cum se obișnuiește pe 
calculator. Era firesc să nu-mi 
apară Biblioteca Județeană Mureș. 
Am privit îndelung ecranul 
monitorului și mi-am potolit dorul 
de Biblioteca Târgu-Mureș de pe 
colinele Râșcanilor din Chișinău, 
una din valoroasele biblioteci 
românești, filială a Bibliotecii 
Municipale „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu” din capitala R. Moldova. 
Mi se derulau sub ochi imagini 
impresionante despre o instituție a 
cărții cu adevărat grandioasă, un 
mare și generos spațiu la parterul 
unui mare bloc de locuințe de pe 
Șoseaua Moscovei,. nr. 8, care 
adăpostește o bibliotecă publică, 
preconizată să satisfacă cele mai 
pretențioase cerințe de studiu și 
lectură ale unei populații mult mai 
numeroase decât al municipiului 

Târgu-Mureș, o biblioteca bine 
înzestrată cu logistica necesară, 
cărți pentru lectură la sală ori 
împrumut, rafturi libere tematice 
ale unui fond enciclopedic 
orânduit după toate normele 
biblioteconomice pentru a facilita 
accesul la informație al cititorului,  
însoțite de o mobilizatoare și 
atractivă agitație vizuală făcută cu 
gust și discreție. 
 Gândurile îmi răscolesc 
amintirile din anii de destindere 
1989-1990, când, chiar români 
fiind cei de o parte și de alta ai 
Prutului, vorbeam aceeași limbă,  
aveam aceleași tradiții și 
obiceiuri, credință…  am fost 
obstrucționați în a ne întâlni, a ne 
cunoaște trecutul comun, legătura 
de sânge, deliberat dând libertate 
unei false propagande menită a ne 
dezbina. Atunci a sosit momentul 
redeșteptării românilor prin forța 
cuvântului. „Limba noastră cea 
română” a devenit sintagma de 
recuperare, de unitate națională și 
conștientizare a originii noastre 
comune. Așa s-a întâmplat că 
atunci podul de flori a devenit 
podul de cărți. Atunci a fost 
momentul ca basarabenii să revină 
la limba română în ținuta latină, în 
ciuda faptului că și astăzi pe ici 
colo mai sunt nostalgici care în 
mod artificial încearcă sa propage 
o limbă moldovenească 
înveșmântată în alfabet slavon. 
 Bibliotecarii din Țară ne-am 
repliat repede în a ne organiza 
prin mijloacele specifice inițiati-
vele de revenire la normalitate 
prin acțiunea de întrajutorare a 
recuperării culturii românești din 
R. Moldova, prin dotarea biblio-
tecilor cu cărți românești. Toți ne-
am angajat la lucruri mărețe. 
Primii au fost bucureștenii care au 
dotat biblioteca românească din 
Centrul Cultural al Moldovei, 
Biblioteca „Onisifor Ghibu”  că-
reia i-a urmat Biblioteca „Ion→ 

DIMITRIE POPTĂMAȘ 
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Întâlnirile începutului • Claudia Șatravca, în central atenției 

_______________________________________________________________________________________  
 
UNDE…. 
→Creangă” pentru copii, a 
ieșenilor, iar apoi a venit rândul 
ardelenilor care și-au îngemănat 
forțele în organizarea Bibliotecii 
„Transilvania” , ctitorie a 
inimosului bibliotecar Traian 
Brad, director al Bibliotecii 
„Octavian Goga din Cluj-Napoca.  
Ani de zile județele din 
Transilvania au alimentat cu cărți 
această bibliotecă din sectorul 
Ciocana,  devenită cea mai 
puternică în privința dotării cu 
cărți românești și tot așa lucrurile 
au mers mai departe. Acesta a 
devenit locul de interferență și 
omogenizare a culturii unitare. An 
de an ne întâlneam aici 
bibliotecari din județele 
Transilvaniei: Cluj, Mureș, 
Maramureș, Bihor, Satu Mare, 
Alba, Sălaj, Brașov, unde ne 
strângeam mâna în cele mal 
atractive și elevate manifestări și 
confruntări literar-culturale 
româno-române. În acest ambient 
cultural i-am cunoscut pe 
scriitorii: acad. Mihai Cimpoi, 

poeții: Grigore Vieru, Dumitru 
Matcovschi, Nicolae Dabija, Leo 
Butnaru, Ion Hadârcă, Alexe Rău, 
Ioan Mânăscurtă, pe scriitorul și 
eseistul Iurie Colesnic, sculptorul 
și graficianul Ioan Canașin, 
autorul de măști și graficianul 
Glebus Sainciuc, actorul Dumitru 
Fusu și mulți alții. Nu pot să trec 
cu vederea numeroșii scriitori din 
Cluj-Napoca și Târgu-Mureș, între 
care îi amintesc pe Cornel 
Moraru, Teodor Tanco, Nicolae 
Băciuț scriitor și reporter, Ion 
Pop, Adrian Popescu, Virgil 
Bulat, Mihai Gherman, Iulian 
Boldea, Valer Hossu, Ilie Rad, 
Victor Cubleșan, Lazăr Lădariu, 
Zeno Ghițulescu, Mihai Suciu ș.a. 
 Biblioteca „Târgu Mureș” a luat 
ființă în anul 1996. 
Responsabilitățile de conducere 
organizare și patronaj au fost 
stabilite de Lidia Kulicovschi. 
Patronajul și dotarea cu cărți a 
bibliotecii au fost oferite 
semnatarului acestor rânduri pe 
atunci director al Bibliotecii 
Județene Mureș,  după șase ani de 

activă prezență în Biblioteca 
„Transilvania”. Ca director a fost 
destinată bibliotecara Claudia 
Șatravca, cu studii 
biblioteconomice superioare și o 
rodnica experiență profesională. 
Primul transfer de cărți din Târgu-
Mureș trebuia să sosească la 
Chișinău în luna august pentru a fi 
pregătită inaugurarea. Am pregătit 
și transportul de cărți, în care scop 
am luat legătura cu Direcția 
vămilor din Târgu-Mureș. 
Serviciul ne-a fost asigurat de 
către ei, primind asigurări în acest 
sens.  

După câteva zile ni se 
comunică că nu au ajuns cărțile la 
destinație. Telefoane peste 
telefoane, aflăm că transportul 
este în vama din Chișinău și că nu 
este în regulă. Ce se întâmplase? 
La controlul din vamă s-a 
descoperit că tirul era încărcat cu 
materiale de construcții, iar in 
spate era mascat cu cutiile de 
cărți. Alte emoții, alte intervenții 
la oficialități până la vârf, pentru a 
scoate cărțile din vamă.→ 
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 Recepția cărților s-a făcut în 
prezența domnului Iulian Filip, 
directorul  Direcției Cultură din 
Primăria Generală. În contractul 
pregătit în acest sens, noi am 
stabilit denumire bibliotecii 
„Marisiana”, numele arhaic al 
Mureșului. Iulian Filip privește 
insistent contractul, apoi pe mine 
și rostește exploziv și hotărât: - 
Nu! Se va numi Târgu-Mureș! 
Firma era făcută deja. La care îmi 
adaugă că dorința lor era de a 
realiza un panteon de nume și 
localități din România pe harta 
Chișinăului. Denumirea s-a impus 
repede, devenind emblematică 
pentru ambele părți. 

 Acum, la 25 de ani de la 
înființare bibliotecii , îmi trec prin 
minte atâtea amintiri frumoase  
petrecute împreună, întâlnirile 
noastre cu bucuriile revederii, 
farmecul cărților dar și nopțile 
nedormite petrecute prin vamă 
alături de spiritele tăcute ale 
cărților. Vameșii își aveau rigorile 
lor la care nu renunțau și care erau 
mai presus de sentimentele 
prietenești, ori valoarea actului de 
cultură.  

În anii de atunci, cultura în 
Basarabia a devenit o politică de 
stat. Îmi amintesc onorurile cu 
care eram primiți de bunele gazde 
din Chișinău. Șefii de stat, 
președinții, cum au fost Mircea 
Snegur și Petru Lucinschi, ierarhii 
Bisericii Ortodoxe de ambele 
stiluri vechi și nou,  PSS Petru de 
stil nou și IPSS Vladimir  de stil 
vechi, primarul general al 
capitalei Serafim Urechianu, 
alături de sfetnicii săi într-ale 
culturii, Iulian Filip și Ianoș 
Țurcanu, Alexe Rău, directorul 
Bibliotecii Naționale a Moldovei 
și, nu în ultimul rând, doamna 
cărților din Chișinău, Lidia 
Kulicovschi director al Bibliotecii 
„Bogdan Petriceicu Hașdeu”, 
alături de colegele sale, care în 
zilele cruciale ale marcării Zilei 
Independenței (27 august), Ziua 
Limbii Române (31 august) și de 
Hramul Chișinăului (a doua 
săptămână din luna octombrie) 

erau împreună cu oamenii cărților  
din România la inaugurări de 
biblioteci românești, busturi ale 
scriitorilor români în Grădina 
Publică, plăci memoriale, muzee 
ori case memoriale, noi artere 
stradale... De fapt, în celebra zi 
când s-a proclamat independența,  
întreaga delegație a ardelenilor a 
trăit cu emoție acel moment în 
Marea Sală a Parlamentului 
Moldovei la ședința solemnă. 
Toată lumea era încântată și 
mulțumită, iar marea bucurie se 
afirma în grandioasa horă din 
Piața Marii Adunări Naționale. 

Revin la titlul mesajului meu 
„Unde dai și unde crapă”, care de 
fapt este un proverb popular 
susceptibil de mai mute accepții. 
Uneori, obiectivele scontate nu se 
confirmă, apar rezultate 
neașteptate, alteori îți dezvăluie o 
surpriza și de multe ori ajungi 
acolo unde ti-ai propus. Noi am 
„dat” bine și a „crăpat” acolo unde 
a trebuit și când a trebuit! 

Retras din activitate în anul 
2005 sub povara anilor, drumurile 
mele s-au rărit. Am mai vizitat 
după această dată biblioteca, în 
două rânduri. Urmăresc cu 
satisfacție prin mijloacele de 
socializare evoluția Bibliotecii 
„Târgu Mureș” din Chișinău de 
sub manageriatul doamnei Stela 
Tymofti Barbalat și constat că se 
înscrie pe o linie ascendentă între 
limitele intereselor pentru care a 
fost constituită, asemenea 
suratelor ei. Editurile din Moldova 
au făcut în tot acest timp mari 
___________________________  

 

 

 
 

___________________________
progrese în tipărirea cărților 
românești, iar comerțul de carte 
funcționează bine între țările 
noastre. Problema este numai de 
selecție și de alocații financiare, în 
care privință ne confruntăm și noi 
cu multe greutăți pe care deseori 
le învingem. Ambientul pentru 
cititori este mobilizator. Sursele 
de informare demonstrează că 
biblioteca este vie îndrăgită de 
public. Deosebită mi se pare 
preocuparea cu micii cititori. Este 
o investiție fericită iar eu mă 
bucur de fiecare succes pe care pe 
care îl înregistrați și mulțumirea 
că alături de voi am pus și eu 
umărul la această strălucitoare 
stea din constelația Chișinăului 

Bibliotecile de carte 
românească sunt rezultat al unor 
forțe unite ale românilor de pe 
cele două maluri ale Prutului iar 
finalizarea acțiunii noastre 
comune nu poate fi alta decât  
UNIREA. 

Acum, la 25 de ani de 
existență, vă rog să primiți 
felicitările mele din Târgu-
Mureșul de departe, vouă celor 
care purtați în sufletele și inimile 
voastre Târgu-Mureșul de aproape 
împreună cu dictonul latin  -  
Vivat, crescat, floreat! 
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La mulți ani, Bibliotecii „Târgu-
Mureș” din Chișinău 

 
  

Când vine vorba despre 
biblioteci nu încetez să cred că 
aceste instituții vor rămâne în 
topul elitelor culturale, mulți ani 
de aici înainte. Fiind permanent 
într-o loială concurență cu celelate 
instituții de cultură,  ele uimesc 
prin capacitatea inegalabilă de a se 
adapta la cerințele erei digitale, 
recalibrându-se permanent în așa 
fel încât să rămână în topul 
instituțiilor capabile să livreze 
comunității surse moderne de 
studiu, informare și comunicare.  

În această situație se află și 
Biblioteca „Târgu-Mureș” din 
Chișinău, de la a cărei înființare se 
împlinesc 25 de ani. Ideea 
deschiderii unei biblioteci, 
destinată românilor  care trăiesc în 
Cartierul Rîșcani din Capitala 
Republicii Moldova, s-a născut la 
inițiativa unor oameni de cultură 
mureșeni printre care îi amintesc 
pe scriitorul Nicolae Băciuț  pe 
consilierul de la Inspectoratul de 
cultură Mureș Cornel Moraru, pe 
Mihai Suciu și pe directorul 
Bibliotecii Județene Mureș, dl. 
Dimitrie Poptămaș, care stat la 
cârma bibliotecii din județul 
Mureș  timp de câțiva zeci de ani 
de ani. 

Astfel, într-un interviu pe 
care l-am inclus în volumul „Pași 
prin Bibliosferă”(2013), dl. 
Poptămaș  mărturisea că, peste 
ani,  „Biblioteca Târgu Mureș a 
devenit un nume emblematic în 
constelația culturală a 
Chișinăului”. Noua bibliotecă și-a 
deschis porțile, cu prilejul Zilei 
Limbii Române, în 31 august 
1996, ca o sucursală a Bibliotecii 
Municipale „I.P. Hașdeu” din 
Chișinău și și-a început activitatea 
cu un fond de carte de 5000 de 
volume, provenite din donații de 
cărți și reviste, atent selecționate, 
oferite fraților de peste Prut de 
scriitori, bibliotecari, profesori, 
jurnaliști,  alți oameni de cultură 

 
______________________________
și artiști mureșeni. Proiectul 
constituirii unei biblioteci care să 
fie o filială onorifică a Bibliotecii 
Județene Mureș a fost susținut de 
doamna Lidia Kulicovschi, 
directoarea, de atunci, a 
Bibliotecii Municipale din 
Chișinău și Claudia Șatrafca, 
bibliotecara, cu sufletul mereu 
îndrăgostit de oameni și de cărți, 
care a condus destinele acestei 
filiale, situate în Cartierul 
Râșcani, timp de mai multe 
decenii.  

Trebuie să reținem că pe 
parcursul celor 25 de ani de 
existență, Biblioteca „Târgu 
Mureș”, a a funcționat neîntrerupt 
fiind  rampa de lansare a unor 
evenimente culturale de 
anvergură,  destinate tuturor 
categoriilor de cititori. Astăzi, ea 
este una dintre cele 9 filiale 
deschise în parteneriat cu 
Biblioteci Județene din România. 
care s-a bucurat încă din primul an 
de existență de atenția 
comunității, a publicului iubitor 
de lectură, a oamenilor ce au 
înțeles că  biblioteca nu este doar 
rod de mândrie națională, ci este, 
în cele din urmă, un omagiu adus 
limbii române, contretizat prin 
cele peste 50000 de cărți (care 
formează fondul bibliotecii) și alte 
tipuri de documente românești, 
care pot contribui, dacă sunt 
promovate și utilizate cum se 
cuvine de bibliotecari și cititori, la 
îndestularea culturală, la 
trasformarea educațională și 
consolidarea profesională a 

tuturor celor care trec pragul 
acestei instituții. 

Fără îndoială, istoria celor 25 
de ani de existență a Bibliotecii 
„Târgu-Mureș” a înregistrat multe 
momente excepționale : în 2009, 
spre exemplu, spațiul unde își 
defășoară biblioteca activitatea  a 
fost renovat, serviciile oferite 
beneficiarilor s-au diversificat și 
modernizat, proiectele desfășurate 
în colaborare cu școli, 
universității, instituții de cultură și 
biblioteci din România și 
republica Moldova au devenit mai 
multe și mai complexe,  biblioteca 
devenind de la un alt la altul tot 
mai credibilă, tot mai solicitată și 
mai prezentă în viața românilor 
din Chișinău. Alături de doamna 
Claudia Șatrafca, una dintre 
personalitățile care au marcat în 
mod decisiv destinul biibliotecii 
din cartierul Rîșcani, a fost 
directoarea bibliotecii municipale, 
dna Lidia Kulicovschi care a 
ridicat practica biblioteconomică 
la nivel de artă, străduindu-se, pe 
parcursul carierei sale de manager, 
să transforme toate bibliotecile din 
subordine, inclusiv filialele de 
cartier, în  centre comunitare, 
culturale, educaționale și 
informaționale bine poziționate în 
comunitate, oferind publicului  
servicii performante, , susținute de 
bibliotecari bine pregătiți și 
devotați maseriei lor. 

Mă bucur să constat că 
Biblioteca „Târgu-Mureș” nu a 
făcut rabat de la aceste principii, 
și-a îndeplinit, în chip firesc,  
misiunea și reușește să răspundă, 
cu reală promptitudine, 
provocărilor sociețății actuale, 
rămânând o instuție care poate 
răspunde, după cum credea 
Academicianul Mihai Cimpoi, la 
„imperativele actuale ale timpului, 
la acel Zietgeist hegelian.” 
(Punerea pe gânduri/Liliana 
Moldovan. Ecou Transilvam 
2010, p. 150). 

LILIANA MOLDOVAN 
UZPR 
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O arhivă sentimentală 

 
Vizita prietenilor de suflet la 
Biblioteca „Târgu-Mureş” 

 
La Biblioteca „Târgu-Mureş” 

din Chişinău, a avut loc un 
eveniment cultural de mare 
importanţă. Un grup de oameni 
de cultură din mun. Târgu-Mureş: 
Nicolae Băciuţ, Valentin Marica, 
Ilie Şandru, pr. dr. Gheorghe 
Şincan, prof. Dimitrie Poptămaş 
(ctitorul bibliotecii noastre) ne-a 
onorat cu prezenţa. La întâlnire 
cu oaspeţii târgumureşeni a venit 
şi neobositul eminescolog acad. 
Mihai Cimpoi, care a aceptat 
propunerea de a fi director de 
onoare la revista Vatra veche, 
începând cu numărul 11 din 
2013. Publicul, studenţi de la 
Colegiul Financiar Bancar, a fost 
nerăbdător să se întâlnească  încă 
o dată cu prietenii generoşi ai 
bibliotecii. 

Activitatea a fost onorată de 
discursul de excepţie despre mari 
cărturari români a acad. Mihai 

Cimpoi. O mare şi plăcută 
surpriză a fost şi prezentare 
recentelor cărţi a Domniei sale. 
Este vorba de „Esenţa 
temeiului’’, care este, de fapt, o 
monografie şi include  pe ctitorii 
literaturii noastre, precum ar fi: 
poeţii Văcăreşti, I. H. Rădulescu, 
Grigore Alexandrescu, Vasile 
Cîrlova, cel care a orientat 
literatura română spre 
modernitate. Această lucrare 
serveşte drept suport de referinţă 
pentru elevi şi studenţi. Mihai 
Cimpoi a prezentat Dicţionarul 
Enciclopedic “Mihai Eminescu”, 
o lucrare  inedită ce conţine 
comentarea operei eminisciene pe 
plan naţional şi internaţional, care 
include şi   toate personalităţile la 
care a făcut referinţă 
”Luceafărul” limbii române, ceea 
ce va îmbogăţi vast cultura 
oricărui cititor.  Studiind 
dicţionarul, facem cunoştinţă cu 
analizele celor 430 de poezii 
scrise de marele poet Mihai 
Eminescu. Rezumatul este 
prezentat în şase limbi. O noutate 
pentru toţi participanţii a fost 

lucrarea Dicţionarul General al 
Literaturii Române la care 
lucrează în prezent acad. M. 
Cimpoi şi care reflectă informaţii 
despre scriitorii români din toată 
lumea. Acest dicţionar va servi 
drept suport de referinţă pentru 
elevi şi studenţi. 

Publicul s-a bucurat, şi de 
această dată, de prezenţa prof. 
Dimitrie Poptămaş la Biblioteca 
“Târgu-Mureş”. Domnia sa a 
vorbit cu mare mândrie despre 
imaginea Bibliotecii “Târgu-
Mureş” în comunitatea 
chişinăuiană şi târgumureşeană, 
despre fondul de carte 
impresionant, expus accesului 
liber la raft, şi despre serviciile de 
calitate oferite cititorilor de orice 
vârstă. Un sfat util le-a dat 
studenţilor: Nu uitaţi de carte! 
Deşi societatea s-a modernizat şi 
apar noi mijloace de comunicare, 
cartea trebuie să rămână mereu 
în capul mesei, căci ea ne oferă 
informaţii pertinente, exacte, 
precise. → 

CLAUDIA ȘATRAVCA 

____________________________________________________________________________________  
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Cartea este pilonul culturii, 
ea ne cultivă, ne învaţă să scriem 
şi să vorbim. Cartea ne formează 
personalitatea şi oricând să avem 
plăcerea de a reveni la carte şi 
bibliotecă. Dimitrie Poptămaş s-a 
oprit la două reviste, una fondată 
la Târgu-Mureş şi alta în 
Basarabia. Este vorba despre 
Vatra veche, a cărei serie din 
1894, Vatra, foaie ilustrată de 
duminică, a fost fondată de trei 
titani ai literaturii române: 
Slavici, Caragiale şi Coşbuc şi de 
revista Viaţa Basarabiei, fondată 
în 1932 de Nicolae Costenco şi 
Pan Hallipa. El a menţionat 
valoarea actualei reviste Vatra 
veche, fondatorul căreia este 
Nicolae Băciuţ. şi s-a oprit la 
activitatea de creaţie a colegilor 
săi, Nicolae Băciuţ, Valentin 
Marica, Ilie Şandru, Gheorghe 
Şincan şi, îndeosebi, la cărţile noi 
editate la editura “Nico” şi aduse 
în dar cititorilor bibliotecii. 

În continuare, am avut 
plăcerea să-l audiem pe dl. 
Nicolae Băciuţ, care ne-a 
sensibilizat citindu-ne din 
poemele sale emoţionante, 
inclusiv o poezie fascinantă, un 
elogiu adus cititorului bibliotecii 
,,Târgu-Mureş’’: Sărut stânga, 
sărut dreapta / Celui ce deschide 
cartea…, o poezie plină de 
frumuseţe şi de cântec, o poezie 
ce a atins coardele inimii tuturor 
celor aflaţi în sală. Un moment 
unic, un moment de suflet a fost 
recitarea poeziei În fiecare zi, de 
Romulus Vulpescu, de către 
talentatul Nicolae Băciuţ: În 
fiecare zi, ne batem joc / De 
păsări, de iubire şi de mare / Şi 
nu băgăm de seamă că, în loc / 
Ramâne un desert de disperare, 
care le-a vorbit tinerilor despre 
realitatea că uităm să fim umani, 
uităm să fim mai buni. Lectura ne 
va salva, reamintindu-ne că 
suntem oameni şi trebuie să 
iubim – un mesaj cu adevărat 
sublim. 

Nicolae Băciuţ şi-a prezentat 
noile sale cărţi: Poezii verzi pe 
pereţi, Cincizeci şi cinci (poeme) 

şi Poemul din colivie (interpretări 
critice) şi un set de cărţi apărute 
la editura “Nico”:  Biserici de 
lemn ale românilor din ţinuturile 
mureşene, de Ioan Eugen Man, 
Victor Crăciun, de Mariana 
Cristescu, şi a bunilor săi colegi 
de breaslă: Valentin Marica 
(Metanii peste strigătul 
arborelui: Versuri închinate lui 
Grigore Vieru), Ilie Şandru 
(Peste hotarele timpului, Pe 
urmele lui Octavian C. 
Tăslăuanu), Gheorghe Şincan (Aş 
râde, dar nu pot de plâns, 
Cuvinte noi, năravuri vechi, 
Liber în ultimul hal). Nicolae 
Băciuţ a menţionat şi despre 
proiectul Institului Cultural 
Român de promovare a literaturii 
române în localităţile Moldovei, 
cu sprijinul căruia au fost 
întreprinse întâlniri literare în 
localităţile: Ialoveni, Costeşti, 
Bardari, Ruseşti, unde au fost 
primiţi cu multă căldură, iar 
versurile recitate de scriitorii 
târgumureşeni a impresionat 
publicul, deoarece astfel de 
activităţi culturale se organizează 
rar în ultimul timp. 

Valentin Marica, senior 
editor la Radio România Târgu-
Mureş şi redactor-şef adjunct la 
revista Vatra veche, a vorbit 
despre importanţa Centrului de 
Studii Literare „Grigore Vieru’” 
din Târgu-Mureş, al cărui director 
de onoare este acad. Mihai 
Cimpoi. Cu mândrie şi-a amintit 
despre lansarea volumului Alb de 
duminică: Evocări ale scriitorilor 
târgumureşeni despre Grigore 
Vieru la biblioteca noastră – un 
eveniment de mare amploare 
pentru publicul chişinăuian. V.  
__________________________  

 

  

   
 

 
__________________________
Marica şi-a prezentat noua sa 
carte Metanii peste strigătul 
arborelui:  Versuri închinate lui 
Grigore Vieru şi a recitat poezia 
Rugăciune pe o carte, o poezie 
încărcată de fascinante metafore. 
Se pomeneşte şi metafora 
,,urcarea muntelui’’, care este 
asociată lui Grigore Vieru. 
Această asociere chiar i se 
potriveşte poetului, întrucât ştim 
că Grigore Vieru a fost mereu un 
luptător. Am avut plăcerea să-l 
avem ca oaspete pentru prima 
dată la biblioteca noastră pe   Pr. 
Dr. Gheorghe Şincan, Protopop 
din Târgu-Mureş, un iscusit 
publicist, care a prezentat trei 
cărţi recent apărute la Editura 
,,Nico’’: Aş râde, dar nu pot de 
plîns, Cuvinte noi, năravuri vechi 
şi Liberi în ultimul hal. Prof. Ilie 
Şandru a vorbit despre ultimele 
sale cărţi: Pe urmele lui Octavian 
C. Tăslăuanu, Peste hotarele 
timpului şi a prezentat vasta 
lucrare despre dumnealui – Ilie 
Şandru: 60 de ani în slujba 
învăţămîntului şi culturii 
româneşti din seria Profesioniştii 
noştri. 

Vizita oamenilor de cultură 
din Târgu-Mureș a lăsat un tezaur 
de neprețuit în colecția Cărți cu 
dedicații a bibliotecii „Târgu-
Mureș”. 
 (Națiunea, 3 noiembrie 2013) 
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 din Chișinău, în sărbătoare 

    Biblioteca „Tg.Mureș” din 
Chișinău a fost un alt loc unde 
am fost așteptați, desfășurând o 
altă manifestare  pentru „limbă, 
inimă și literatură”.  

   Biblioteca „Tg.Mureș” este 
una dintre cele 27 de filiale ale 
Bibliotecii Municipale „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu”. Ea a fost 
înființată în vara anului 1996,  pe 
baza unui acord de colaborare 
între Biblioteca Municipală 
„B.P.Hașdeu” și Biblioteca 
Județeană Mureș, în cadrul 
Proiectului Cultural Internațional 
„Biblioteci în parteneriat”, 
elaborate de biblioteca din 
Chișinău și bibliotecile din 
România. Biblioteca se găsește în 
cartierul Râșcani (ce are 130.000 
de locuitori), pe str. Moscova Nr. 
8. Colecția Bibliotecii 
„Tg.Mureș” este expusă integral 
accesului liber la raft și cuprinde 
40.000 de cărți, ediții periodice, 
documente audiovizuale și 
electronice, având peste 3000 de 
cititori activi. Peste 50% din 
numărul total de cărți au venit 
din partea Bibliotecii Județene 
Mureș și din partea unor 
intelectuali mureșeni. Astăzi, 
biblioteca e o instituție modernă, 
cu conexiuni la internet, cu zonă 
Wi-Fi, cu servicii și programe 
pentru comunitate. Ea dispune de 
calculatoare pentru utilizatori, 
tablete și e-Reader.  

  Nicolae Băciuț este cel care a 
făcut prezentarea  oamenilor de 
cultură mureșeni, iar din partea 
gazdelor d-na Stela Timofte, 
director, iar ulterior d-na Maria 
Burcovschi, director adjunct, 
acestora adăugându-se și 
personalul prezent: Lilia Gâțu, 
Galina Tartacovschi, Ioana 
Țurcanu, Irina Bahtin.  

    Scriitorul Arcadie Suceveanu, 
Președinte al Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova a fost 
personalitatea marcantă prezentă 
la manifestare. Am reușit să rețin 

câteva idei ale acestuia: „După 
1990, scriitorii români erau 
uimiți că aici se mai vorbește 
limba română. Noi am 
supraviețuit datorită limbii 
române, portului și 
obiceiurilor…. S-au produs 
schimbări mari. Azi se vorbește 
mult mai coerent și mai curat 
limba română. Și totuși, în viața 
socială limba română continuă 
să joace rol de Cenușăreasă… 
România este pentru noi patria 
noastră istorică și aștept un 
tratament corespunzător din 
partea acesteia. Inclusiv pentru 
Bucovina, unde se întâmplă 
lucruri grave pentru români. 
Pentru România, românii din 
Cernăuți sunt victime de 
nepermis, care ar trebui să fie 
înțelese până la 
capăt…Biblioteca „Tg.Mureș” 
este un reper cultural. Angajatele 
bibliotecii sunt inimoase și bine 
pregătite… Și noi, când mergem 
în România, ne simțim acasă, în 
patria limbii române.” În final, 
acesta a citit poezia proprie „O 
parabolă”, poezie care prin 
mesajul ei a mișcat masele 
populare, în august  1990, la „ora 
astral” a libertății. 

  Înainte de cuvântul său, Nicolae 
Băciuț a făcut gazdelor o serie de 
cadouri, printre care am remarcat 
un tablou, realizat de Nicolae 
Galat, cu patru figuri 
emblematice din cultura română, 
într-un melange inspirat, 
plastico-artistic: Eminescu, 
Grigore Vieru, Doina și Ion 
Aldea Teodorovici. De altfel, 
___________________________  
 

 
Arcadie Suceveanu, Nicolae 

Băciuț 

 
___________________________
ultimii trei au acționat toată viața 
în spiritul „visului de fier” al lui 
Eminescu, „unirea românimii”. 
De asemenea, Nicolae Băciuț a 
dăruit obiecte de artizanat, dar și 
o serie de icoane pe sticlă, 
realizate de artiști mureșeni, 
donatori fiind diverși iconari, 
printre care amintesc în primul 
rând pe Mera Maria, ale cărei 
lucrări  au fost dăruite peste tot în 
pelerinajul nostru cultural, „de la 
Dorohoi la Chișinău și Iași”, cum 
spunea același Nicolae Băciuț. 
De asemenea, au fost dăruite 
lucrări de: Cornelia Todoran, 
Aurelia Victoria Baltaru, Nicolae 
Baltaru etc. S-au mai dăruit și 
trei tablouri, reprezentând flori, 
pictate de către artistul plastic 
mureșan, Veress Zsuzsa. Printre 
cadourile dăruite s-au numărat și 
cărți, printre care „Cântece vechi 
și noi ale românilor” (selecție și 
ediție îngrijită de Nicolae 
Băciuț), dar și un trofeu din sticlă 
cu tricolor, realizat de artistul 
sticlar, Grigore Nicușan. De 
asemenea, s-au acordat Diplome 
de Excelență, din partea revistei 
„Vatra veche”, pentru toți 
angajații bibliotecii. O altă 
donație importantă făcută de 
Nicolae Băciuț a fost și colecția 
pe anul în curs a prestigioasei 
reviste de cultură „Vatra veche”, 
apărută datorită strădaniilor 
exclusive ale acestuia, revistă 
lunară, de 88 de pg., alb-negru și 
color, format A4, aflată în al 11 
an de apariție.  
   Totuși, de departe, cea mai 
consistentă donație a constat 
dintr-un număr de 100 de cărți, 
editate de Nicolae Băciuț, în 
cadrul proiectului său inedit, 
„100 de cărți pentru Marea→ 

RĂZVAN DUCAN 
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Unire”. Și acesta, la rândul său, a 
primit un cadou din partea 
gazdelor. 
    A spus, printre altele, Nicolae 
Băciuț: „Am o misiune 
imposibilă, să comprim în două 
ore un program de 4… Sunt legat 
sufletește de această bibliotecă, 
unde am fost de nenumărate ori, 
inclusiv în calitate de reporter 
TVR, când, după 7 ani de la 
înființare, am realizat filmul 
docomentar „Cei 7 ani de 
acasă”. Vreau să cred că și în 
urma difuzării lui s-a restartat, 
ca să folosesc un termen la 
modă, donarea de cărți acestei 
biblioteci….Cel mai important 
lucru pe care l-am renarcat e că 
biblioteca are acum intrare de pe 
bulevard…Este singura 
catedrală a cărții românești din 
cartierul Râșcani”.  
   A mai spus Nicolae Băciuț: 
„Asemeni lui Borges, îmi 
imaginez Raiul ca pe o imensă 
bibliotecă. Iar dacă lucrurile ar 
putea fi imaginate astfel, cu 
siguranță, Biblioteca „Târgu-
Mureș” din Chișinău e un mic 
colț din acel Rai. 

Ne-am pus în acest colț de Rai 
o parte din sufletul nostru, din 
visele, din speranțele noastre. 
Ani la rând, am adus aici cărțile 
noastre, cărți din bibliotecile 
noastre, ca și cum am locui  aici 
și noi. 

Aici ne-am întâlnit cu cei mai 
importanți cărturari ai Basara-
biei: acad. Mihai Cimpoi, Grigo-
re Vieru, Nicolae Dabija, Valeriu 
Matei, Arcadie Suceveanu, Ion 
Țurcanu, Leo Butnaru, Iulian 
Filip… ca să enumăr doar pe 
câțiva dintre ei, aici am pus 
temelie relațiilor noastre frățești, 
aici ne-am deschis larg inimile 
pentru cei care nădăjduiesc că 
salvarea și mântuirea noastră se 
face prin cultură, de care avem 
nevoie ca de aer, și pentru omul 
de rând și pentru cei care, perio-
dic, conduc destinele noastre. 

Aici, noi, mureșenii, venim 
de-acasă acasă, și la propriu și la 
figurat. 

Ne bucurăm când venim aici, 
nu atât de des cât ar trebui și cum 
ar trebui, și vedem viață, 
animație, întru numele cărții. 

Cei care suntem acum aici, 
animați de dragul de a aduce un 
elogiu limbii române de ziua ei, 
am venit din entuziasmul nostru 
personal, neinstituțional. Nu ne-a 
trimis nimeni, nu ne-a cerut 
nimeni acest lucru. E doar 
chemarea noastră interioară. Ne-
am bucura dacă entuziasmul 
nostru reverberant ar ajunge la 
gazdele noastre în toată puritatea 
lui. 

Vă așteptăm și la Târgu-
Mureș, vă promitem să vă fim 
gazde bune, așa cum le stă bine 
românilor!” 
    Nicolae Băciuț a vorbit și 
despre colegii, artiști plastici, 
care au adus o microexpoziție de 
icoane pe sticlă, cu lucrări de 
Maria Mera (7 lucrări), 
Cornelia Todoran (1), Aurelia 
Victoria Baltaru (1), Nicolae 
Baltaru (1), trei dintre icoane 
fiind donate bibliotecii. Acesta a 
oferit și o Diplomă de merit, 
alături de o icoană de Maria 
Mera, „canadiencei” din grupul 
mureșean, Rodica Gârleanu, 
născută în Basarabia, cu 
domiciliul prezent la Toronto. 
Aceasta a mulțumit de apreciere, 
vorbind  câteva cuvinte și despre 
biblioteca gazdă („care are o 
anumită căldură, de îți vine să 
citești”), dar și despre lucrarea sa 
de doctorat „Teoria grupului 
social”.   
     În intervenția sa, scriitorul 
Darie Ducan a spus: „Mă bucur 
că mă aflu în biblioteca Târgu-
Mureș din Chișinău, bibliotecă 
frumoasă și primitoare din 
___________________________  
 

 

_____________________
sectorul Râșcani. Mă bucur 
totodată de faptul că domnul 
Arcadie Suceveanu, președintele 
Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova e prezent 
alături de noi și că a venit să ne 
salute. Apreciem și nu putem să 
nu afirmăm că am dori ca și 
restul României să aibă o Uniune 
a Scriitorilor care să se ocupe de 
scriitori și să fie alături de ei și 
de limba română acolo unde este 
nevoie de ei și de ea. A trecut 
Anul Centenar și Uniunea 
Scriitorilor nu a existat în 
această sărbătoare prin nimic. 
Revenind, am adus cărțile 
noastre și vi le dăruim cu drag. 
Între cele 100 de cărți pentru 
Marea Unire, publicate de 
dăruitul și scriitorul de 
conștiință Nicolae Băciuț la 
Editura Vatra Veche, după o idee 
a mea, se află și câteva scrise de 
mine. Alături, vă dăruiesc Arta 
imunitară, o carte în care se află 
sublimat dorul de casă și țară pe 
care îl resimt deseori la Paris. 
Acolo, întâlnesc frecvent 
basarabeni și maramureșeni, 
plecați cu tot cu sat în bejenie. 
Vorbim, ne îmbărbătăm, ne 
ajutăm cu ce putem. În diaspora 
noastră, care e una comună, 
constatăm că suntem cu toții 
români. E un paradox ca, în toiul 
globalismului, să îți descoperi 
identitatea trăind insular, rupt, 
aproape schismatic. Face parte 
din caracterul nostru atipic și 
fascinant”. Din impresionantul 
său volum, „Arta imunitară”, a 
citit două poeme. 
   Scriitorul din Dumbrăveni (jud. 
Sibiu), Nicolae Suciu, a dăruit 
bibliotecii cartea sa, „Dăruind 
vei dobândi`, spunând: „Sunt co-
pleșit și fericit că în sfârșit am→ 



 

 21 

 trecut și eu  Prutul. Am asistat, 
până acum, la adevărate lecții de 
patriotism, nu numai de poezie și 
cultură”. Într-un material, scris 
ulterior, acesta a mai menționat: 
„(Luni, 2 septembrie 2019) – A 
fost prima noastră activitate 
culturală în Chișinău. Mai bine-
zis la Biblioteca „Târgu Mureș” 
de pe strada Moscova. Palpitante 
au fost și aici momentele 
petrecute, cu atât mai mult cu cât 
aici aveam să-l cunosc pe 
președintele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova, Arcadie 
Suceveanu. Ajungând la 
microfon, invitat de domnul 
Nicolae  Băciuț, evident, primul 
lucru la care am percutat 
fulgerător de repede a fost un 
citat despre carte, semnat de 
Tomașevski, citat care spune că 
nicio carte nu se scrie din nimic 
și că fiecare carte provine din 
alte cărți și acelea, la rândul lor, 
din altele și așa mai departe. 
Nimic mai frumos, cu atât mai 
mult, cu cât ne aflam într-o 
bibliotecă foarte vizitată de 
cititori. Faptul că fiecare carte 
conține în ea alte multe cărți 
înseamnă că în ea se află un 
întreg trecut, fie al poporului 
nostru, fie al lumii întregi. În 
continuare, am insistat pe 
valoarea cărții în genere, în care 
noi, atât românii, cât și 
moldovenii ne întâlnim bunicii și 
străbunicii. Ne întâlnim mai ales 
părinții. Ne întâlnim în special 
mama – prima noastră 
învățătoare – fără de care nu am 
fi ajuns să învățăm a ne așeza 
mâinile pentru rugăciune și a 
umbla la o școală. Imaginea 
mamei mele, așa cum reușea 
dânsa să ne citească prin anii 
1953-1956, poveștile lui Ion 
Creangă, îmi apare, volens-
nolens - ori de câte ori mi se 
întâmplă să iau o carte în mână. 
Mama mea a fost prima mea 
învățătoare, pentru că dânsa mi-
a făcut prima dată cunoștință cu 
poveștile lui Ion Creangă și cu 
poeziile lui Mihai Eminescu și 
ale lui Vasile Alecsandri (din ale 

___________________________
căror poezii recită și acum la 
vârsta de aproape 91 de ani, deși 
suferă de degenerescență 
maculară de la vârsta de 65 de 
ani). De aceea, dânsa mi-a fost 
învățătoare, înaintea 
învățătoarei propriu-zise, cea 
care mi-a îndrumat apoi, 
începând din anul 1958, pașii 
spre mirajul cărților. De aceea 
mai trebuie iubită cartea, pentru 
că ea ascunde oricând și 
oriunde, tot ceea ce are sufletul 
nostru mai bun. Și tot de aceea, 
trebuie pus mai mult accentul pe 
lectură, cu toate că în Basarabia 
cărțile în limba română au mai 
multă valoare în rândul 
școlarilor, decât la noi, în 
România. Impropriu spus „la 
noi, în România”, deoarece „la 
noi, în România” este, chiar 
dacă nu oficial, și în Republica 
Moldova. În continuare, am avut 
prilejul ca, în cuvântul meu, să-l 
felicit pe domnul președinte, 
Arcadie Suceveanu, pentru 
ineditul poem semnat și recitat 
de domnia sa și l-am întrebat 
dacă Marin Sorescu a văzut 
acest poem, deoarece mi se pare 
foarte aproape de gândirea 
autorului Ionei. În sfârșit, la 
finalul cuvântului meu, am avut 
onoarea să le felicit pe 
bibliotecare și pentru promo-
varea pe pereții încăperii a unor 
citate pertinente, legate de 
importanța cărții, cum ar fi: „Nu 
există prieten la fel de loial decât 
o carte” - Ernest Hemingway”.  
      Pr. Protopop Nicolae 
Gheorghe Șincan  a vorbit de 
cele peste 30 de deplasări în 
Republica Moldova, unde a 
sfințit biserici, a adus cărți, 
însoțind scriitori sau cu grupuri 

de copii. A continuat cu o 
poveste-povață-pildă: „O legen-
dă veche spune că mai demult 
oamenii erau buni şi fericiţi. Dar 
au profitat atât de mult de 
puterea pe care le-a încredinţat-
o Dumnezeu, încat acesta a decis 
să le ia starea de fericire şi să o 
ascundă într-un loc unde va fi 
imposibil de găsit. Tot ce i-a 
ramas să facă era să găsească 
ascunzătoarea potrivita. A fost 
convocat consiliul îngerilor 
pentru a se găsi soluţia. Îngerii 
au sugerat: de ce să nu îngropăm 
fericirea omului în pământ? La 
care Dumnezeu a spus: Nu vom 
face asta pentru că omul va săpa 
adânc şi o va găsi… Atunci 
îngerii au spus: atunci să le 
trimitem fericirea pe cel mai 
adânc loc al oceanului! Dar 
Dumnezeu a răspuns din nou: 
mai devreme sau mai târziu omul 
va explora adâncurile oceanului 
şi cu siguranţă o vor găsi şi o vor 
aduce la suprafaţă…Atunci 
îngerii s-au arătat învinşi: dacă 
nici pământul, nici oceanul nu 
sunt locuri unde fericirea să fie 
în siguranţă, alte idei de 
ascunzatoare nu mai avem. 
Stăpânul a exclamat şi le-a zis: 
iată ce vom face cu fericirea 
omului! O vom ascunde adânc 
înăuntrul lor, pentru că este 
singurul loc unde nu o vor căuta. 
Ei vor fi atât de ocupaţi să o 
caute înafara lor, încât nu vor 
mai privi înăuntrul lor”. Şi 
legenda spune că de atunci în-
coace omul a căutat în toată lu-
mea, a explorat, a urcat şi a să-
pat căutand… ceva ce a fost în 
tot acest timp înauntrul lui. Azi 
am găsit în inima noastră ferici-
rea de a ne afla între frați. Chiar 
şi numai atât... nu-i puţin lucru!” 
     Dinuca Burian, responsabila 
de bibliotecă din orășelul 
Sărmașu din jud. Mureș, a 
prezentat biblioteca pe care o 
conduce, amintind și masacrul 
din localitate, când în 1944, 
armatele maghiare, în retragere 
din zona cedată (după ce 4 ani 
ocupaseră nord-vestul→ 
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Transilvaniei, în urma Dictatului 
de la Viena) au ucis civili 
nevinovați: 126 de evrei și 36 de 
români, dar și de faptul  că există 
un monument în memoria 
acestora, realizat de Ion Vlasiu.  

Tatiana Scurtu Munteanu a 
citit câteva din poemele sale în 
care a adunat toate dorurile și 
toată revolta ei de basarabeancă 
angajată în luptele de pe frontul 
limbii române, ale idealului de 
reunire! 
    Scriitorul Ilie Șandru a vorbit 
despre cartea sa „Basarabia, 
iarăși și iarăși”, menționând că a 
fost și la prima ediție, din 1990, a  
manifestării „Limba noastră cea 
română” (Deoarece cartea 
menționată de dl. Ilie Șandru este 
importantă în contextul 
cunoașterii și înțelegerii istoriei 
adevărate a Basarabiei, am 
inserat la sfârșitul acestui 
material și o cronică a acestei 
cărți, realizată de subsemnatul și 
publicată în ziare și reviste, 
inclusiv în cartea mea „Fibrilația 
cărților dau cei care îmi numără 
aripile”, Ed. Vatra veche, 2019).   
   Ilarie Opriș, Președinte de 
Onoare al Asociației Artiștilor 
Plastici din Jud. Mureș (după ce 
fusese 20 de ani președinte 
executiv) a dăruit cărți („O zi din 
istoria Transilvaniei”, de Vasile 
Netea, ”100 de ani de la Marea 
Unire 1918-2018” de Ilarie Gh. 
Opriș, Ed. Vatra veche, 2018), 
vorbind și despre legăturile sale 
cu Republica Moldova, unde a 
fost inclusiv pentru a învăța 
pictură pe sticlă pe copiii 
basarabeni.  
  Gina Moldovan din Târnăveni 
și elevele Antonia și Maria 
Socol au recitat poezii proprii. 
Profesoara de lb. română, 
Codruța Băciuț a avut o 
intervenție, și prozaică și lirică, 
plină de frumusețe și consistență, 
în aceeași manieră fiind și 
intervenția Mariei Borzan, care 
a vorbit și despre munca ei de o 
viață, ca fost director al Muzeului 
Etnografic din Reghin și care și-a 
prezentat „echipa” de folcloriste. 

Din partea gazdelor, au recitat: 
Irina Bahtin,  poezia „În aceeași 
limbă”, de Grigore Vieru, și 
Galina Tartacovschi, o poezie 
proprie dedicată lui Eminescu. A 
cântat, inclusiv în franceză, 
Daniela Bejan, la propriu, o 
adevărată Edith Piaff. Intervenția 
subsemnatului s-a rezumat la 
citirea unei poezii proprii, 
„Prutule tânăr, apă curată”, din 
volumul „Torna , torna”.  
 

Am cerut câteva opinii ale 
gazdelor: 

 
    „Cu deosebită bucurie și 
onoare am asistat la 
reaprinderea flăcării 
românismului, aici la biblioteca 
„Tg.Mureș”, într-un adevărat 
locaș al culturii. Am fost profund 
impresionată de acestă 
sărbătoare a cuvintelor, a limbii 
noastre românești, a triumfului 
Luminii asupra Întunericului. Ea, 
Limba Română este Lumina, iar 
Întunericul sunt condițiile social-
istorice care ne-au condamnat să 
suferim și să tânjim cu mult dor 
și dragoste după dulcea și 
frumoasa Limbă Românească. 
Vă mulțumim mult pentru acest 
dar, pentru emoțiile pe care mi 
le-ați oferit prin acest minunat 
proiect, care ne unește spiritele 
în dragoste și 
adevăr!”(Tartacovschi Galina);     
„Un eveniment frumos, unde am 
avut fericita ocazie să cunosc 
personal personalități 
remarcabile și care luptă pentru 
conservarea și promovarea 
limbii noastre românești!” 
(Daniela Bejan); „Colaboratorii 
bibliotecii Municipale 
„B.P.Hașdeu”, filiala 
„Tg.Mureș”, au rămas profund 
recunoscători, încântați și 
împliniți, în urma programului 
„Omagiu Limbii Române, de la 
Eminescu la Grigore Vieru”. Am 
cunoscut oameni frumoși, 
îndrăgostiți de cuvânt, care au 
sădit în inimile noastre căldură 
și multă afecțiune. Așteptăm și pe 
viitor frumoase colaborări și 

 
__________________________ 
organizarea unor noi evenimente 
culturale.”(Irina Bahtin).  
  
       La câteva  zile, am scris un 
poem, inspirit de manifestarea 
frumoasă de la bibliotecă: „La 
Chișinău, la Biblioteca 
Tg.Mureș,/ Am mers să păstrăm 
într-o iubire,/ Nestinse, pe tortul 
LIMBII ROMÂNE,/ Lumânările 
de nemurire.// Eram setoși de 
drum și de căldură,/ Cu 
Eminescu și Vieru în icoane și 
cărți,/ Eram cu toții zeci de 
Badea Cârțan,/ Ștergând, 
vizionari, granița  pe hărți.// 
Sufletele ni le-am pus în palme,/ 
Cu sinceritate de români curați,/ 
Trecusem Prutul pentru întâia 
oară,/ Dor nestăvilit aveam de 
frați.// Veneam ca la Unirea 
Viitoare,/ În sânge, leococitele 
întrebau de hemati,/ Pas mic 
pentru omenire, pentru români, 
pas mare,/ În limba română de-a 
ne spovedi.// Visam cu toți la 
"România dodoloață",/ La 
profeția "de la Tisa pân la 
Nistr...",/ Când "tot românul" nu 
va mai "plânsu-mi-s-a",/ Fiindcă 
coborî-va Domnul Crist.// La 
Chișinău, la Biblioteca 
Tg.Mureș,/ Am fost să dăruim, să 
cerem nici de fel,/ Dacă mai și 
găseam un pahar cu apă,/  Ar fi 
coborât și Dumnezeul din 
cer.”(La Chișinău, la Biblioteca 
Tg.Mureș). 
_____ 

(Fragment din cartea ”ZIUA 
LIMBII ROMÂNE: Pe urmele 

lui Badea Cârțan; De la 
Eminescu la Grigore Vieru” de 

Răzvan Ducan, Ed. Vatra veche, 
2019 
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ROLUL REPORTERULUI ÎN 
APLICAREA METODELOR 
ȘTIINȚELOR SOCIALE 

Philip Meyer 
 
Munca de cercetare a lui Philip 
Meyer1 în jurnalismul de precizie 
a stabilit o tendință nouă și 
continuă - utilizarea de către 
reporteri a tehnicilor de cercetare 
în științe sociale pentru a crește 
profunzimea și acuratețea 
„poveștilor” majore. În această a 
patra ediție, „Precision 
Journalism: A Reporter's 
Introduction to Social Science 
Methods” (Rowman & Littlefield 
Publishers; Fourth edition, 
February 25/ 2002; pages, 304), 
complet actualizată, a 
„Jurnalismului clasic de precizie” 
(cunoscut sub numele de „The 
New Precision Journalism2”, a 

                                                      
1 Philip Meyer was the leading 
pioneer of computer-assisted 
reporting by applying techniques used 
in social science research to analyse 
data and present precise information 
in easily understood ways. Using 
computers and statistics software 
adds depth to reporting and improves 
its accuracy. Meyer first used the 
techniques in determining the 
underlying causes of the 1967 riot in 
Detroit, which contributed to a 
Pulitzer Prize for the Detroit Free 
Press, and later in covering the civil 
rights and anti-war movements. He 
shared the techniques with future 
generations of journalists in 
“Precision Journalism: A Reporter’s 
Introduction to Social Science 
Methods.” Meyer went on to become 
a journalism professor and was 
inducted into the North Carolina 
Journalism Hall of Fame in 2008.  
https://investigatingpower.org/ Philip 
Meyer – Investigating Power 
2 The original Precision 
Journalism was written in the 1969-
1970 academic year while I was the 
happy guest of the Russell Sage 
Foundation in New York City. It was 
updated only once, in 1978. The 
principles of social science research 
have not changed very much since 
then, but the technology has. And so 

treia ediție), scriitorul și 
profesorul Philip Meyer 
demonstrează jurnaliștilor și 
studenților de jurnalism cum să 
folosească noile tehnologii pentru 
a analiza datele și a oferi 
informații mai precise, într-un 
mod mai ușor de utilizat, în 
înțelegerea formelor jurnalistice.  
Profesorul Philip Meyer este cel 
care a creat conceptul numit 
„Jurnalism de precizie” prin care 
aduce jurnalismul aproape de 
știință, prin metode de cercetare 
socială. Noutatea din această 
ediție constă în prezentarea mai 
multor subiecte de interes major: 
o prezentare generală a utilizării 
teoriei și științei în jurnalism; 
aplicații pentru teoria jocurilor; 
introduceri la variabile ascunse și 
regresie multiplă și logistică; 
evoluțiile sondajelor electorale. 
Subiectele „cheie”, pe care autorul 
le tratează in extenso, se referă la: 
elemente de analiză a datelor; 
utilizarea statisticilor, 
computerelor, sondajelor și 
experimentelor; aplicații de baze 
de date; politica jurnalismului de 
precizie. Această carte este o 
resursă importantă pentru 
___________________________  

                                                      
this book is an attempt at a new start. 
(Preface) 
https://carolinadatadesk.github.io/pm
eyer/book/ 
 

 
___________________________ 
jurnaliști și un text indispensabil 
pentru toate specialitățile 
jurnalistice, prin conținutul ei 
accesibil. 

Tabla de conținuturi (pe care 
o redăm în original, pentru cei 
interesați) cuprinde: The 
Journalism We Need, Using 
Numbers Rationality, Some 
Elements of Data Analysis, 
Computers, Surveys, Lurking 
Variables Part I, Lurking 
Variables Part II, Experiments In 
the Lab in the Field and Nature, 
Databases, How to Analyze an 
Election, The Politics of Precision 
Journalism, Three Things to 
Measure with Census Data. 
 
Jurnalismul de precizie3 invită la 
o reflecție asupra a ceea ce 
jurnalismul și jurnalistul trebuie să 
fie. Au fost timpuri în care tot 
ceea ce era nevoie pentru 
jurnalism se reducea la talentul de 
„a scrie”, bazându-se pe realități 
petrecute, ori acest aspect nu mai 
este îndeajuns. Lumea de azi s-a 
complicat, știrile de orice fel au 
explodat, așa că jurnaliștii au 
nevoie de acea abilitate prin care 
să filtreze informațiile pentru a le 
face utile; de asemenea, jurnaliștii 
trebuie să fie buni organizatori și 
interpreți ai realității surprinse, 
pentru a putea fi transmite 
publicului într-o manieră de 
profesioniști. Pe scurt, se cere  

CRISTINA SAVA / UZPR 
                                                      

3 https://books.google.ro/ Precision 
Journalism: A Reporter's Introduction 
to Social Science Methods - Philip 
Meyer - Google Cărți 
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ca jurnalistul să fie un bun 
manager al datelor culese, în 
vederea procesării și analizei lor. 
Astăzi, jurnalismul trebuie să fie 
familiar cu ceea ce presupune 
creșterea aparatului jurnalistic, de 
aceea este nevoie de bună 
cunoaștere a datelor jurnalistice 
care să includă următoarele 
elemente: (1) cum găsim 
informațiile; (2) cum evaluăm și 
analizăm; (3) cum le comunicăm 
oamenilor, care au nevoie de ele și 
le doresc, într-un mod care să 
străpungă bâlbâiala 
supraîncărcării informațiilor (și a 
fiecăruia);  (4) cum determinăm 
și, apoi, obținem datele precise de 
care avem nevoie pentru o poveste 
particulară. Toate acestea se 
învață, iar jurnalismul începe să 
devină tot mai profesional cu toate 
schimbările intervenite, astfel că 
se desfășoară și se adaptează la 
ritmuri diferite, în locuri diferite. 
Jurnalismul este o știință, iar 
jurnaliștii sunt gata să-și 
însușească aceste caracteristici 
specifice jurnalismului (deseori 
fără să știe), cum ar fi: 
scepticismul4; deschiderea 
(cuvântul cheie este 
„replicabilitate”, bazată pe o bună 
și complexă investigație a 
adevărului); instinctul 
operaționalizării (știința și 
investigația „merg” împreună); 
sentimentul de intenție/ tentație 
pentru adevăr (ideea „testului”, a 
chestionarului funcționează aici); 
cumpătarea5 (alegerea unei teorii 
simple, în detrimentul celor 
sofisticate și rivale). Lecția pentru 
viitorii jurnaliști de precizie are în 
centrul atenției ideea că generarea 
de „teancuri” de descrieri nu este 
suficientă. Sunt timpuri când 
suntem atât de mândri de 
revoluționarea tehnologiilor, dar 
aceasta nu este suficient. Noi 
avem nevoie de o justificare 
teoretică și aceasta este, acolo, 

                                                      
4 “If your mother says she loves you, 
check it out”, aphorism (p. 10). 
5 Putting the sun at the centre of the 
system eliminated the need for 
epicycles (p. 11). 

unde vechiul stil narativ jurnalistic 
și noul jurnalism de precizie 
conlucrează.  
Jurnaliștii trebuie să-și amintească 
două lucruri importante despre 
obstacolele privind compararea 
care se face, în general, funcție de 
tarife și nu de public: sunt 
proporții, nu valori absolute; 
valorile care stau la baza 
jurnalismului sunt cele mai 
semnificative. Rating-ul devine 
uneori mai presus de baza 
științifică a jurnalisticii. 
Valorificând rolul statisticilor, 
apare un lucru interesant: IQ test 
și varietatea știrilor. Când se 
vorbește despre varietate, în 
realitatea se vorbește despre 
varietatea (în jurul sau de la) 
medie. De aceea trebuie urmărite 
câteva elemente de calcul: 
varietatea medie a valorii fiecărui 
caz și substrat mediatizat; scorul 
diferențial pentru fiecare caz; 
adăugarea pentru a obține suma 
pătrată a tuturor acelor diferențe; 
împărțirea rezultatului la numărul 
de cazuri. Fiecare pas este 
important pentru un jurnalism de 
precizie. În urma cercetărilor sale, 
prin utilizarea eșantionului în 
narațiunea jurnalistică, Grupul 
Meyer-Detroit Free Press au 
câștigat un premiu Pulitzer. 
În jurnalismul de precizie, prima 
întrebare (care se poate pune, dacă 
se intenționează o relație de 
prietenie jurnalistică) - „Poate fi o 
relație rivală?” - privește 
potențialul suportului 
cunoștințelor. Nu există un 
răspuns absolut, însă există un 
răspuns relativ destul de bun. Să 
nu uităm că în jurnalismul de 
precizie, feedback - ul este cel mai 
important și că precizia formelor 
jurnalismului înseamnă baza 
tuturor relațiilor de investigație. 
Profesorul Philip Meyer nu numai 
că încurajează jurnaliștii să învețe 
metodele științelor sociale, ci 
foarte clar invită la utilizarea 
conținutului prietenos al cărții 
sale, pentru un început jurnalistic 
de precizie, după cum apreciază și 

profesorul Kevin Kawamoto, de la 
University of Washington.  
Jurnalismul de precizie, asociat în 
zilele noastre cu jurnalismul de 
date, nu înseamnă neapărat 
utilizarea computerelor, cu toate 
că autorul le-a folosit, înainte de 
popularizarea lor, în timp ce a 
profesat în cadrul Universității de 
la Howard. Profesorul Brant 
Houston, de la University of 
Missouri, Columbia, scrie în 
Review6 că „Precision Journalism 
este o lectură obligatorie pentru 
jurnaliștii care intenționează să 
facă reportaje aprofundate în 
secolul 21, indiferent dacă implică 
sondaje, analiza datelor sau 
înțelegerea unor rapoarte 
complexe. Această ediție 
actualizată explică în mod clar 
metodele de științe sociale și 
modul de utilizare eficientă a 
acestora pentru a crește acuratețea 
și credibilitatea știrilor.” În 
Columbia Journalism Review se 
scrie: „În modul său profesional, 
Meyer îi determină pe cititori să 
se simtă la fel de confortabil cu 
numerele ca și cu cuvintele - 
analiza datelor, proceduri 
statistice de bază, construirea și 
interpretarea anchetelor, utilizarea 
bazelor de date și multe altele. În 
același timp, îi avertizează pe 
jurnaliștii care lucrează deja să nu 
se simtă prea confortabil cu 
cifrele.”7 Cititorii volumului vor 
fi, fără îndoială, în asentimentul 
profesorului Stephen K. Doig, de 
la Arizona State University: 
„Viziunea lui Philip Meyer despre 
jurnalismul de precizie ca 
standard de excelență pentru 
profesia noastră este mai clară ca 
niciodată în această ediție complet 
actualizată și extinsă a cărții sale 
clasice.”8 În cartea sa, Meyer 
dezvăluie percepțiile sale și rolul 
important al jurnalismului în 
viitor, într-un mod transparent și 
accesibil. 

                                                      
6 https://www.amazon.com/Precision-
Journalism-Reporters-Introduction-
Science/dp/0742510883 
7 Idem. 
8 Idem. 
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Întristată familie, Onorabili 
prieteni, 

Vestea plecării celui ce a 
fost DORU DINU GLĂVAN, 
Președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, din 
această lume a umplut de uimire, 
tristeţe şi durere pe cei care au 
avut onoarea să stea, cândva, în 
preajma acestui om deosebit. 
Fiecare am simţit fiorul 
sentimentului despărţirii de 
cineva care a fost apreciat şi iubit 
pentru calităţile sale 
excepţionale. Pe frontispiciul 
unui pod am citit cândva 
cuvintele: „Tout ce qui est, ce 
n’est q’un passage!“, adică 
„Totul este numai o trecere“. 
Într-adevăr, toată existenţa 
noastră terestră nu-i decât un fir 
continuu, care iese din caierul 
vremii şi se deapănă pe ghemul 
veşniciei, fără să se mai întoarcă. 
Plecarea în lumea cealaltă este o 
intrare cu sens unic. Moartea 
omului credincios este asemenea 
cu urcarea unui om la bordul 
unui vapor. Vaporul porneşte, iar 
noi după un anumit timp îl 
pierdem din vedere, dar el îşi 
continuă drumul spre un alt port. 
Tot astfel DORU DINU 
GLĂVAN s-a urcat pe vaporul 
veşniciei, din locul unde a murit, 
şi apoi a pornit în larg, spre un alt 
port, spre un alt tărâm mai bun, 
spre tărâmul paradisului. Noi nu-
l mai vedem, dar el se îndreaptă 
în siguranţă spre portul veşniciei, 
acolo unde îl aşteaptă Dumnezeu 

cel întreit şi unic, împreună cu 
sfânta Fecioară Maria, cu toţi 
îngerii şi sfinţii. 
Iubiţii mei prieteni, 

Este normal ca tristeţea, 
durerea şi doliul să coboare ca un 
văl peste întreaga familie, dar şi 
peste noi, mulţimea prietenilor de 
suflet, care ne-am întâlnit, pe 
cărările întortochiate ale acestei 
vieţi, cu DORU DINU 
GLĂVAN. 

Moartea, ca şi viaţa, sunt 
nişte taine de-ale lui Dumnezeu: 
venim pe lume, nu ştim de ce şi, 
plecăm fără să ştim unde. Și când 
vine ceasul fatal, trebuie să mori. 
Există pentru toți un ceas al 
morţii care nu poate fi evitat.  Te 
ia cu somn, un somn greu, apoi te 
cuprinde întunericul, te faci rece 
ca gheaţa şi devii inert. Sufletul, 
în clipa morţii, se desface  greu 
de trup, ruperea e violentă, şi 
pleacă pe un drum lung, fără 
întoarcere,  cum zice versul 
popular: ”aşterne-te drumului, ca 
şi iarba câmpului, în bătaia 
vântului”. Moartea e grea, şi  
poate chiar din această cauză  
Vasile Pârvan îi atribuie morţii 
rol purificator: “prin moarte se 
răscumpără toate greşelile vieţii 
de aici. O bătrână, povesteşte 
Turgheniev, pregătise o rublă sub 
pernă ca să-i dea preotului pentru 
citanie şi-acolo a rămas, sub 
pernă, n-a mai apucat să i-o dea, 
căci a murit, îi sosise ceasul.Un 
vizir povesteşte o altă întâmplare. 
Fugise de frica morţii tocmai la 
Samarkand, culmea e că i s-a 

înfăţişat moartea şi acolo, atunci 
când venise ora morţii.  

După ce mori, o vreme o să 
te mai ţină minte lumea. Ţi se va 
simţi lipsa din casă. Vor veni 
apoi la cimitir, vor începe să 
plângă,  înainte de a ajunge la 
locul unde te afli îngropat.  Şi-n 
deznădejdea lor, se vor gândi că 
ar fi fost mai bine ca Dumnezeu 
să ne fi luat pe toţi odată, nu aşa, 
pe rând. Dar gândul lui 
Dumnezeu e altul şi noi rămânem 
cu oftatul şi cu resemnarea. 
Fiecare moare singur... 

În aceste momente grele 
pentru familie, pentru cei 
apropiați şi dragi, pentru prieteni, 
colegi şi toți cei care l-au 
cunoscut,  vă încredințez de 
întreaga mea compasiune şi vă 
adresez  sincere condoleanțe, 
urmând îndemnul Sfantului 
Apostol Pavel, care zice: „Nu vă 
întristați ca cei care nu au 
nădejde, pentru că de credem ca 
Iisus a murit şi a înviat, tot așa 
credem că Dumnezeu, pe cei 
adormiți întru Iisus, îi va aduce 
împreună cu El” (1 Tesaloniceni 
13, 14). Ştiu că nimeni nu-l va 
putea înlocui, dar fiţi încredinţaţi 
că Dumnezeu ştie să pună punct 
oricărui lucru frumos.  

Drum bun pe calea nemuririi, 
Domnule Președinte! Dumnezeu 
să te  ierte şi să te odihnească  în 
pace.! 

Președintele filialei Mureș-
Harghita, 

Pr.dr. GHEORGHE 
NICOLAE ȘINCAN 
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IN MEMORIAM 

(1947-2021) 
 

Suntem aproape de  capătul unui 
an care ne-a tulburat profund 

viaţa 
 
”De-oi muri și-am să mă duc/Să-mi 
faceți din lemn de nuc,/O cruce și-
un copârșău,/Că atât o fi a meu...’’ 
 

Cu sufletul împietrit de durere 
am aflat de moartea unui prieten 
drag, Ioan Bândilă Mărceanu şi a 
unui om pe care l-am admirat 
pentru mintea strălucită cu care 
compunea versuri şi memoria 
fantastică de a reţine zeci strofe pe 
care le recita cu aplomb. 

Când am ales titlul m-am 
gândit la doina lui Petrică Moise și 
la bulversarea pe care o produce 
moartea unei persoane în viețile 
celor care rămân în urma sa, cu care 
a avut legături de sânge, relații de 
familie, de prietenie, de dușmănie, 
relații de iubire, de afaceri sau 
profesionale.  

Moartea îi desparte pe oameni, 
îi împarte în două grupuri: cei 
plecați și cei rămași. În funcție de 
relație, rol și influență, pentru unii 
despărțirea poate fi foarte 
dureroasă, pentru alții, în schimb, 
mai puțin dureroasă sau chiar deloc. 
Ce lăsăm în urma noastră în afara 
posesiunilor materiale? Influența, 
influența în relații, în viața de 
familie, în viața privată și în viața 
publică, după caz.  

Dacă am trăi cu perspectiva că 
fiecare dintre noi are o putere mai 
mare sau mai mică de influență, 
prin rolul sau poziția pe care o are 
în familie, la locul de muncă în 
societate, că are un grup mai mare 
sau mai mic de oameni pe care îi 
poate influența, atunci am fi atenți 
la circumstanțele care vin în viața 
noastră. Așa putem intra în destin 
sau îl putem rata. 

A trecut ceva vreme de când 
am aflat trista veste că Ioan Bândilă 
Mărceanu a trecut pragul acestei 
lumi și, totuși, am așteptat să aflu că 
nu a fost decât un zvon.  

Din păcate, acesta este crudul 
adevăr: prietenul nostru s-a stins din 

viață! Doamna cu coasa, care 
lovește fără să aleagă și nenorocita 
pandemie și-au luat, încă o dată, 
tributul, mutându-l la cele veșnice... 

 Scriu cu o uriașă îndurerare 
numele lui Ioan Bândilă Mărceanu 
și pur și simplu îmi este foarte greu 
să aleg dovezile cele mai 
convingătoare pentru a-mi susține 
afirmațiile. Atât de multe fiind ele 
la număr și atât de încărcate de 
învățăminte. 

Ioan Bândilă s-a născut în 
cătunul Mărcești, în apropiere de 
Idicel Pădure în 8 august 1947, 
fiind al saselea copil al familiei. În 
copilărie a fost slugă, cioban în 
muntii Căliman, mai târziu dulgher 
și muncitor forestier.   

După armată s-a angajat în 
Miliție, unde a lucrat 15 ani.   

A fost primul militian care în 
vremea comunismului a demisionat 
din Ministerul de Interne, pentru a 
face o cariera în cultura.  

A fost salahor, șofer, mecanic, 
lăcătuș, miner, dulgher, fotograf, 
vânzator de ziare, organizator de 
turism, cascador, merceolog, 
tehnician, instructor de dansuri, 
instructor metodist, bibliotecar, 
solist instumentist, responsabil 
cultural, rapsod popular, prezentator 
de spectacole, impresar artistic, 
agent publicitar, editor al revistei 
particulare "Stâna", realizator de 
filme documentare.  

Știa să asculte, să se bucure, 
știa să aline, să susțină fără încetare 
oamenii .  

Știa  să lupte pentru idealuri. 
Știa să mulțumească, să spună 
povești și mai presus de toate, știa 
să unească.  

A fost de asemenea protagonist 
în emisiuni radio si T.V si membru 
al societatilor "Scoala Ardeleana", 
"Romulus Guga", "Astra", "Vatra" 
și "Cuget Românesc". 

Cu durere în suflet, noi, cei care 
l-am cunoscut și care am înțeles 
măcar o parte din valoarea pe care a 
însemnat-o Ioan Bândilă Mărceanu, 
îl vom regreta de-a pururi. 

Adio, drag prieten, vei rămâne 
în sufletul nostru mereu! 

 
Pr.dr. GHEORGHE NICOLAE 

ȘINCAN 
 

.  

 
IOAN BÂNDILĂ MĂRCEANU 
- poetul cioban, poetul rapsod, 
poetul colecţionar, poetul 
„tuturor” meseriilor din lume! 

 
Una din cele mai pitoreşti 

figuri care mi-a fost dată să o văd 
în viaţă, din arealul transilvănean, 
este Ioan Bândilă Mărceanu. 
S-a născut la data de 8 august 
1947 în cătunul Mărceşti, sat 
Idicel Pădure, comuna Brânco-
veneşti din judeţul Mureş, ca al 
şaselea copil al unei familii de 
ţărani agricultori. Ursitoarele l-au 
înzestrat cu dragoste pentru pentru 
vatra satului şi îndeletnicirile 
ţăranilor din zonă, cu o curiozitate 
și o bucurie a descoperirii 
trecutului prin obiecte, aproape 
patologică (în cel mai bun sens al 
cuvântului), dar şi cu un har de 
rapsod popular şi creator în arta 
cuvântului. Neastâmpărul său, 
într-o aproape veşnică încercare 
de căutare a sinelui, l-a făcut să 
aibă meserii şi îndeletniciri dintre 
cele mai diferite, multe diametral 
opuse, în aparenţă, dar și în 
esență. De altfel cartea (sa) de 
muncă a avut prea puţine file 
pentru ai consemna cu adevărat 
ocupaţiile şi locurile de muncă pe 
unde s-a preumblat în timp. 

A fost agricultor la Idicel 
Pădure, a fost de la 8 ani slugă la 
vaci “la Petrea din Blidariu”, a 
fost muncitor forestier, a fost 
cioban în Munţii Căliman (pe 
păşunile de la Cica, Drâgla, Voi-
vodeasa, Fâncel), a fost şofer→ 

RĂZVAN DUCAN 
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profesionist la I.R.T.A. Reghin, 
I.R.T.A. Topliţa, C.L.F. Bucureşti, 
I.C.H. Curtea de Argeş, a fost 
miner (săpând tunele la Curtea de 
Argeş), a fost lăcătuş la Fabrica de 
cărămidă din satul mureşan Suseni 
(unde împingea cu ţiganii vagoane 
de cărămidă). A fost miliţian (şef 
de post sau adjunct) la Râciu, 
Ibăneşti, Aţintiş, Iernut şi Nadeş, 
toate din judeţul Mureş. A mai 
fost instructor metodist la Casa de 
Cultură a Sindicatelor Tg. Mureş, 
impresar la Teatrul Naţional Tg. 
Mureş, impresar la Ansamblul 
profesionist “Mureşul” Tg. Mureş, 
lucrător la Inspectoratul 
Interjudeţean de Metrologie Tg. 
Mureş, redactor la Jurnalul de 
Mureş, vânzător de ziare, 
prezentator de spectacole (în 
special de muzică rock), 
organizator de spectacole de 
muzică uşoară şi populară, 
reporter la B.B.C. (Belgian 
Business Sistem), agent publicitar 
la ROMPRES, a fost dulgher, 
betonist, merceolog la I.J.P.P.S. 
Tg. Mureş, tehnician de 
aprovizionare, responsabil 
cultural, etc. A fost şi şomer. I s-a 
propus să fie director la Clubul 
“Ciocârlia” din Bucureşti, la Casa 
de Cultură din Sovata, etc., având 
şi alte propuneri din cele mai 
tentante. 

În această perioadă s-a mutat 
cu familia în… 16 locuinţe, 
familie frumoasă compusă din 
soţia Dorina şi trei copii: Ioan 
Dorin, de 11 ani la Chicago 
(S.U.A), Alina Laura, în prezent 
redactor la Bucureşti la Radio 
România Actualităţi şi Radu 
Felix, absolvent de drept 
administrativ. 

A fost de două ori şi student, 
odată în 1983 când din postura de 

miliţian la Nadeş a intrat la 
Zootehnie la Bucureşti, fiind ne-

voit să renunţe datorită faptului că 
admiterea s-a făcut fără aprobarea 
Ministerului de Interne, iar a doua 
oară în 1995 când a intrat şi urmat 
un un Facultatea de ziaristică din 

cadrul Universităţii “Dimitrie 
Cantemir” din Tg. Mureş 

 
Ioan Bândilă Mărceanu, la 

Târnăveni, la ”Noaptea 
devoratorilor de poezie”, 2007 

___________________________ 
Ioan Bândilă Mărceanu cântă la 
fluier, taragot, ocarină, vioară, 
ţambal şi chiar la…frunză şi 
pieptene!  

De altfel în peregrinările sale 
artistice a prezentat şi cântat în 
peste 600 de spectacole din 
întreaga ţară, cântând, de 
asemenea, la nunţi şi serbări 
populare din zona Reghinului.  

A cântat cu taragotul său 
doine şi alte cântece româneşti şi 
la Bucureşti, Budapesta, Cernăuţi, 
Veneţia, Nisa, Fatima (mai exact 
în peştera din Fatima). “Câteodată 
cânt la taragot şi plâng singur”, 
mi-a mărturisit acesta. 

Ca un fapt inedit (deşi aproa-
pe totul e inedit la Ioan Bândilă 
Mărceanu) acesta a scos în anul 
1993 revista particulară “Stâna”, 
distribuind-o, printre altele şi la 
ciobanii din Munţii Călimani. 

În anul 1990 îi apare volumul 
de versuri “Candidat fin şi discret 
la funcţia de poet”, Ed. Alpha, Tg. 
Mureş, carte scoasă, după spusele 
poetului “cu dedicaţie vastă numai 
pentru dumneavoastră”.  

Volumul a avut parte de 
lansări deosebite, întotdeauna 
însoţite de recitaluri de muzică 
populară la taragot ale autorului. 

Statutul de colecţionar 
pasionat este o altă latură ce 
întregeşte personalitatea lui Ioan 
Bândilă Mărceanu. Locuind la Tg. 
Mureş (între 1986-2002) lângă 
piaţa de vechituri, curiozitatea de 
început pentru obiecte vechi a 
devenit cu timpul o adevărată 

pasiune. Astfel din 1990 colecţia 
sa de “de toate” a dat locuinţei 
sale de la Tg. Mureş (şi apoi de la 
Brâncoveneşti, unde s-a mutat în 
anul 2002) statut de adevărat 
muzeu având zeci de mii de piese 
adunate în aproximativ 30 de 
colecţii: de costume populare 
româneşti din zona Munţilor 
Călimani, de unelte şi obiecte 
casnice populare (fiere de călcat, 
lămpi cu petrol, lăzi de zestre, 
etc.) de vederi, de ceasuri de mână 
şi de perete, de instrumente 
muzicale (zeci de viori, viole, 
violoncele, ţambale, şi chiar un 
pian), de pietre de mină, de 
broşuri şi reviste, de ziare, de 
porţelanuri şi sticlărie, de 
patefoane, gramofoane şi flaşnete, 
de monede şi tablouri, de brichete 
şi aparate de fotografiat, etc. 
Unele vechi de zeci sau chiar sute 
de ani. Într-o discuţie purtată Ioan 
Bândilă Mărceanu imi spunea că 
ar fi vrut să fie (şi) hornar doar 
pentru a avea posibilitatea să 
umble prin toate podurile de casă 
pentru a găsi “vechituri” (cu şi 
fără ghilimele). 

A dat zeci de interviuri pentru 
radio, televiziune şi presă scrisă. 
Datorită felului său de a fi şi 
multiplelor preocupări cultural ar-
tistice i-au călcat pragul casei nu-
meroase personalităţi: Nadia Co-
măneci, Ion Dichiseanu, Puiu Că-
linescu, Alexandru Lulescu, Dan 
Spătaru, Ion Ceauşescu - Ministru 
al Agriculturii, Romulus Guga, 
Lazăr Lădariu, Nicolae Băciuţ, 
Romeo Soare, etc. 

A primit peste 30 de diplome 
literare, artistice, militare şi 
sportive.  

A avut ca idoli în viaţă pe 
bunicul Gavril Pop, diaconul bise-
ricii din Glăjărie, pe dascălul de 
limba română, Ilie Şandru şi pe 
maiorul Tolbaru Marin, profesor 
la şcoala de miliţie din Arad. 
Iubeşte viaţa şi minunăţiile lui 
Dumnezeu, având regretul că nu a 
avut parte de o teacă de timp mai 
mare pentru toate săbiile arderilor 
sale. 
(materiale scrise în anul 2007)
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Despre Ioan Bândilă Mărcea-

nu s-ar putea scrie o carte. A trăit 
cei aproape 61 de ani cu o intensi-
tate rar întâlnită, fiind poet, rapsod 
popular, colecţionar de obiecte 
vechi, trecând prin experienţa a nu 
mai puţin de 53 de meserii practi-
cate cu sau fără diplomă în peste 
100 de locuri de muncă. Robinso-
niada vieţii sale a constituit 
material incitant pentru zeci de 
reportaje, interviuri şi articole de 
radio, televiziune şi presă scrisă. 

Apariţia în 1990 a volumului 
său de versuri “Candidat fin şi 
discret la funţia de poet”, Ed. 
Alpha, Tg. Mureş, a constituit bun 
prilej de a-şi populariza preaplinul 
său de poezie. Profitând de o în-
tâlnire în trei (Ioan Bândilă Măr-
ceanu, scriitorul şi caricaturistul 
Romeo Soare şi subsemnatul) la 
început de primăvară a lui 2007, 
de taifasul la o bere intr-o pensiu-
ne din Munţii Călimani, am ascul-
tat şi consemnat fascinat “poves-
tea” unei astfel de lansări al celui 
care cu mândrie, puţin autopersi-
flatoare, spune despre sine: “sunt 
poetul ciobanilor din Călimani”. 

“Imediat după lansarea cărţii 
s-a întâmplat să rămân fără bani. 
Nu era nimic deosebit numai că 
era ziua soţiei. Am invitat-o în 
maşină şi am mers către Bistriţa 
cu gândul de a merge până s-o 
termina benzina. Chiar ceva 
bănuţi aveam, dar nu de hotel sau 
de masă deosebită. Îmi şi spuneam 
că o să dormim în maşină şi apoi o 
…să mai văd eu. Am ajuns 
dincolo de Bistriţa, spre Vatra 
Dornei, la Piatra Fântânele, la 
Dracula. Am intrat în restaurant 
care era destul de plin şi am 
comandat câte o cafea. Cânta o 
formaţie de muzică uşoară. 
Deodată mi-a venit o idee. Am 
mers la muzicanţi şi le-am cerut 
permisiunea să-mi prezint la 
microfon cartea nou apărută. Am 
făcut acest lucru şi apoi am dat un 
exemplar de carte să circule pe la 
mese cu propunerea ca fiecare 
care vrea, oriunde în volum, să 

scrie câte o dedicaţie, sau ce 
doresc, urmând ca apoi cartea să 
fie scoasă la licitaţie, iar eu să cânt 
cu taragotul (pe care mereu il iau 
cu mine) trei melodii populare 
dorite de câştigător. Uimiţi de 
propunere mesenii au intrat în joc. 
După ce s-a scris în exemplar 
după pofta inimii s-a inceput şi 
licitaţia: o sută, două sute, până s-
a ajuns la 1.800 de lei. Am strigat 
aşa cum am văzut la televizor că 
se fac licitaţiile: 1.800 odată, 
1.800 de două ori, 1.800 de trei 
ori. Adjudecat. Totul, desigur spre 
deliciul mesenilor, plini de uimire 
şi încântare. În timp ce mi se 
număra în mână banii a venit un 
cetăţean de la o masă cu mai 
multe persoane, masă ce era mai 
retrasă, întrebându-mă de ce nu 
am fost cu cartea pentru a se scrie 
pe ea şi pe la masa lor. Într-adevăr 
nu fusesem fiindcă am auzit că se 
vorbea germană, erau străini deci, 
şi nu am vrut să deranjez. Cel care 
m-a abordat vorbea perfect limba 
română şi aşa am aflat că acesta şi 
încă doi de la masă sunt 
maramureşeni, ingineri, ce lucrau 
în Austria, restul fiind colegi 
austrieci. Mi-au oferit pe loc 
pentru carte 400 de mărci vest-
germane cu rugămintea de-a le 
cânta trei cântece maramureşene. 
Unul era Balada lui Pintea 
Haiducul. Au vrut să-i dea gata pe 
colegii austrieci şi i-au dat fiindcă 
le-am cântat din tot sufletul. M-au 
lăudat şi s-au simţit mândri, şi faţă 
de străini, că sunt români. În 
acelaşi timp mi-au spus că pot să 
comand orice vreau pentru mine şi 
soţia mea. Aşa că excursia începu-
tă fără bani şi fără destinaţie 
precisă s-a finalizat cu o masă pe 
cinste şi 400 de mărci-vest 
germane, care la vremea aceea era 
o sumă destul de frumoasă. Aşa a 
vrut Dumnezeu, mi-am spus, 
gândind la volumul meu de 
versuri şi taragot ca la copiii mei 
de suflet. Aşa a vrut Dumnezeu 
să-mi sărbătoresc soţia cu toată 
bogăţia şi cinstea cuvenită. Poezia 
a mai învins odată !!” 

RĂZVAN DUCAN 

 
A căzut cortina pentru Ioan 

Bandilă Mărceanu. El prezentato-
rul propriei vieți a obosit. Nume-
roasele acte ale unei piese de tea-
tru în care era si eroul principal, 
pline, în ultimul timp, de întâm-
plări grele și dureroase îi sleiseră 
puterile. De pe patul de spital îl 
ruga pe pe scenaristul aflat în Îm-
părăția Cerurilor să-l întărească, 
că e vlăguit și să-l mai lase să 
rămână printre cei dragi pentru că, 
altfel, o să-i copleșească DORUL.  

Dor de tot ceea ce a fost Ioan 
Bândilă Mărceanu autodidactul, 
de la slugă, la prezentatorul de 
spectacole, cu multitudinea de 
preocupări care i-au marcat 
existența, DORUL de zâmbetul 
său blând cu care îi întâmpina pe 
cei care îi trece au pragul, Dor de 
poveștile cu tâlc cu care-și fascina 
nepoțeii, Dor de taragotul său 
aurit cu care "alunga" urșii pe 
vârful Zăspadului și înmuia 
inimile cele mai împietrite. 
DOR... Atâtea căutări, atâtea 
îndeletniciri... De ce oare? 
Consider că fiecare dintre ele îi 
dăruise experientă, îi aprofundase 
cunoaște rea îi oferise prieteni noi, 
din cele mai variante domenii ale 
vieții, îi dăruise...multe amintiri 
care adunate îmi dau impresia că 
ar fi trăit mai multe vieți, demne 
de un scenariu de film.  
 
Rugăminte  
 

Doamne, Dumnezeule,  
Lasă-ne valorile,  
Să mai stea la noi mulți ani  
Că și-așa suntem sărmani... 
 Că de-o vreme mulți plecară,  
Se mutară-n altă țară,  
Printre nori și printre stele,  
Bunule, lasă-l o vreme!  
Pe Ioan Bandilă-al nostru  
C-a trăit și-n satul nostru,  
Nu departe de-a mea casă,  
Cu nevasta lui frumoasă.  
Și acum s-ar bucura,  
Cu nepoții s-ar juca,  
Ar zbura și peste ape,  
Că și Laura-i mai departe... 

VOICHIȚA TOMA 
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Ioan Bândilă Mărceanu a 
plecat să locuiască 
printre de îngeri 

 

 
 

Vine o zi incredibil de moho-
râtă, în care afli dureroasa veste că 
unul dintre cei mai iubiți și 
prețuiți oameni ai Mureșului, Ioan 
Bândilă Mărceanu, s-a hotărât să 
plece pe drumul fără întoarcere.  

La început, ești tentat să 
negi, apoi, încet-încet, cauți să te 
împaci cu gândul că inevitabilul s-
a produs; că roata vieții se întoar-
ce fără zăbavă și timpul nemilos 
se scurge, conducându-ne pe toți 
spre aceeași destinație; că oricât 
de drag ne-ar fi fost ca Ioan 
Bândilă să mai zăbovească, să ne 
mai cânte, să ne colinde, să ne 
spună basme și glume, să ne 
înveselească la petreceri și să ne 
recite cu patos, să ne dăruiască 
poeme pline de har, totuși, s-a 
așternut între noi și el o tăcere... 

Durerea este de nedescris. E 
ca și cum ar fi fost smulsă o parte 
din inima satului. Mă tot gândesc 
la momentul în care l-am invitat 
să prezinte romanul FLAVIA, în 
16 septembrie, la Târgu-Mureș. 
Atât domnia sa, cât și eu eram 
deosebit de bucuroși că vom avea 
parte de un eveniment împreună. 
Nici asta nu a fost să fie! Ceasul 
rău a făcut ca, Ioan Bândilă să 
aibă un accident chiar înainte cu 
câteva ore de lansare, accident 
care i-a provocat o dublă factură 
la umărul drept, în urma căruia a 
suferit timp de 6 săptămâni. În 
durere cumplită a petrecut 
ultimele săptămâni din viață, 

dragul nostru coleg de condei, 
Ioan Bândilă Mărceanu! 

... Și a venit trista veste că e 
bolnav grav, internat în spitalul 
„Eugen Nicoară” din Reghin. Sta-
rea lui nu prea era una promițătoa-
re, iar medicii nu dădeau speranțe 
familiei. Am trăit câteva zile de 
rugăciune pentru el, alături de 
familie. Am crezut și am nădăjduit 
până în ultima clipă, după cum 
spune și poezia care urmează, 
scrisă ca o rugă înălțată Celui de 
Sus: 
 
Rugă pentru Ionu nost’ 
 

Nu Te-am rugat demult nimic, știi 
bine, 
Ți-am mulțumit mereu în ruga 
mea 
Dar nu te rog nici astăzi pentru 
mine, 
Pentru Ionu nost’ cer mila Ta! 
 

Eu stiu că nu e singur în Urgență, 
Vreo câțiva îngeri stau în preajma 
sa 
Și totuși, astăzi Doamne cer 
clemență: 
Să te cobori chiar tu spre-al 
mângâia, 
 

Să-ți simtă mâna plină de putere 
Și suflul Tău curat, vindecător, 
Dă-i Doamne, lui Ionu nost’ 
putere 
Și fă-l în lupta sa învingător! 
 

Ia-i crucea și i-o poartă Tu în 
spate 
Cum i-a purtat-o Iosif lui Iisus; 
O fi slăbit, s-o ducă nu mai poate, 
___________________________  
  

 
 

 
De-aceea-ntinde-i mâna Ta, de sus 
Și dă poruncă azi, să se ridice, 
Să lase-n urmă patul de spital, 
Căci nu-i păcat ce doine mândre 
zice 
Din taragot, din fluier, din caval?! 
 
Îl sții prea bine, că-i a Ta 
plămadă, 
Iar gura lui cu foc Te-a lăudat. 
Fă o minune, satu-ntreg să vadă 
Cum pe Ionu nost’ l-ai vindecat! 
 

Însă, planurile noastre de 
simpli muritori nu au fost și 
planurile Tatălui Ceresc. Nici 
lacrimile, nici rugăciunile, nici 
strigătele către Dumnezeu nu ni l-
au readus printre noi. Este cu atât 
mai trist, cu cât ne gândim la 
nedreptul timp dinainte de clipa 
finală petrecut de unul singur, fără 
să audă glasul blând al soției sau 
să-i simtă mângâierea, din cauza 
restricțiilor impuse. 

Trăim vremuri grele și 
nedrepte, pe care Ioan le satiriza și 
le lua mereu peste picior. Nu 
putea cineva să treacă nepăsător, 
chiar dacă l-ar fi văzut o singură 
dată în viață. Statura lui impu-
nătoare, chipul frumos, glasul 
cald, povețele, sfaturile, pasiunea 
pe care o punea în tot ce face, 
patosul cu care povestea despre 
fiecare obiect din muzeul său, 
altruismul, bunătatea, dar, mai 
ales harurile cu care era înzestrat, 
marcau pe oricine l-ar fi întâlnit. 
Un talent rar, o comoară căreia am 
avut onoarea să-i fim contem-
porani a plecat într-un mod ne-
drept, dintre noi. Pe mine per-
sonal, poemele lui Ioan Bândilă 
Mărceanu mă impresionează. 
Când le citesc sau le ascult, simt 
emoția, firicelul de suflet pe care 
l-a pus în fiecare cuvânt scris.  

Îmi aduc aminte cum am 
scris, în tinerețe, pe o bancă din 
„Piața Trandafirilor”, alături de 
Ioan Bândilă, poezii pentru 
„Steaua Roșie”.→ 

EMILIA AMARIEI 
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Către Ioan Bândilă Mărceanu 
 
          Nu cred în destin, nu 
consider că e totul scris dinainte. 
Dacă ar fi așa, n-am mai avea 
niciun rol în propriile noastre 
vieți. Nu cred nici că Dumnezeu 
intervine în viața omului. 
Intervine în existența noastră, dar 
asta doar după această viață trăită 
sau netrăită, după cum reușește 
fiecare să-și facă drumul. Când 
pornim, acest drum ni se pare 
lung, apoi anevoios, apoi prea 
scurt. Deși, nu se-ntâmplă mereu 
așa, nu pentru toți e la fel. Acum, 
când scriu, tu știi dacă am dreptate 
sau nu. Eu rămân cu întrebările, 
răspunsurile și incertitudinile 
mele, tu – în Adevăr. 
          Ai avut dintotdeauna un 
adevăr în plus, ai fost mereu mai 
aproape de absolutul filozofal – 
cu-n pas, poate cu doi. Și a fost 
bine. A fost bine că te-am putut  

 
___________________________
privi și am știut să-nvăț din pașii 
tăi, deși nu știai că știu. Sau poate 
că știai... 
          Precum dovedește și datarea 
scrisorii, îți scriu în noiembrie. Nu 
știu când va ajunge scrisoarea 
mea. Cu vremurile astea 
„pandemice” nu mai poți fi sigur 
decât pe propriul sine. Și nici pe 
acesta întru totul... E posibil să 
ajung eu înaintea scrisorii, să mai 
pălăvrăgim de toate. Deși distanța 
de-aici până acolo pare mare, știm 
amândoi că nu este și că distanțele 
mai degrabă apropie oamenii 
decât îi desparte. 

          Te citesc din carte. O am 
aici, aproape, pe birou. În timp ce-
ți scriu, îți mai răsfoiesc din 
gânduri, în pauzele scurte. Ce 
viață! Am sentimentul că tu ne-ai 
trăit pe toți și că noi, noi ceilalți, 
suntem doar amintirile tale; 
percepția asupra propriilor noastre 
vieți se voalează și ne confundăm 
cu o părere, cu un gând, cu... 
amintirile tale. Poate de-asta am 
certitudinea că ne ții mereu 
aproape, că-ți suntem mereu 
aproape. 
          Cum e acolo, la tine? Pe-
aici plouă și miroase-a iarnă 
lungă. Antenele transmit 
informații panicarde, confuze, 
contradictorii. Pare din ce în ce 
mai greu să fii și om și uman în 
același timp. Cum e acolo, la tine? 
        Să ne revedem cu bine, 
Ioane. 
Al tău, 

        LUCIAN DUMBRAVĂ 
 
Noiembrie 2021  Mânăstiriște                                                          

________________________________________________________________________________________ 
→ 

Venea „1 Mai”și ziarul avea 
nevoie urgent de o poezie pe care 
am compus-o pe loc. Îl rugase 
Lazăr Lădariu să o scrie el, dar nu 
venea inspirația, așa că, m-am 
apucat de treabă. El a așteptat 
cuminte, i-am dat versurile și a 
plecat cu ele, grăbit, la redacție. În 
anul 2018, amintindu-mi aceste 
detalii, i-am dedicat o poezie care 
se intitulează „Îți amintești, 
Ioane”, poezie publicată în cartea 
„Datori cu o țară”, scoasă în anul 
2018, la editura „Vatra veche”. 

...Și mă colindă prin suflet, de 
când a plecat, acea colindă pe care 
a interpretat-o împreună cu 
Dorina, minunata lui soție, pe 25 
decembrie 2021. Ne-au trimis-o 
tuturor prietenilor, fiindcă ei nu 
aveau cum să lipsească din casele 
noastre într-o zi atât de însemnată. 
Au găsit modalitatea de a ne intra 
în case și în suflete, acești oameni 
deosebiți, cum rar se nasc pe 
Pământ! Cele mai recente poezii 
scrise de Ioan Bândilă sunt 
adevărate presimțiri despre  

 
ultimul drum pe care a plecat 
fulgerător și mult mai devreme 
decât ne așteptam. Parcă își făcea 
testamentul și își lua rămas bun, 
într-un mod foarte subtil: 

N-am putut crede vreodată 
Că din atâtea poteci, 
Am ales-o cea mai lată, 
Mai lungă și-ntortocheată, 
Până-n anii `20. 
 

Mulțumesc Celui de Sus 
C-a făcut de i-am ajuns. 
Nu știu, anul care vine, 
Cititorule grăbit, 
De mai pot vorbi cu tine 
Sau am luat-o... mai cotit... 
Ioan Bândilă Mărceanu (2020) 

 

Ioan Bândilă a luat-o „mai 
cotit”, și nu va mai vorbi cu noi, 
decât prin poemele sale și prin tot 
ce ne-a lăsat moștenire, căci ne-a 
lăsat un scump tezaur: poeme, 
cărți, amintiri, muzeul unic, 
costume populare autentice, 
tradiții și obiceiuri imorta-lizate în 
filmulețe, copii speciali plini de 
har ca și el, care fac cinste țării și  

 
lumii întregi. Numele Bândilă este 
așezat de către Ioan, la loc de 
cinste, onoare și demnitate, prin 
activitatea culturală neobosită, 
prin omenia caracteristică, prin 
dăruire și talent. Deși, fizic nu-l 
vom mai putea întâlni, sunt sigură 
că mulți dintre noi îi vor auzi 
vocea, îi vor vizualiza chipul, îi 
vor urma sfaturile și îndemnurile. 

Acum, ce să-ți mai spun eu 
ție, Ioane? Pentru că, tu îl știai pe 
Dumnezeu și erați prieteni, așa că, 
sunt sigură că vei locui în Lumină 
și îngerii te vor înconjura în 
veșnicie.  

El îți va înlesni zborul spre 
Cerurile Înalte și te va proteja în 
continuare.  

Ne vom revedea, mai devreme 
sau mai târziu, și vom cânta 
împreună, vom scrie imnuri de 
slavă și vom cutreiera eternitatea, 
de unde tu ne veghezi acum. 

Cântă-le îngerilor, iar ei te vor 
purta pe aripile lor! 

Lumină veșnică și drum lin! 
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Mulţumesc Providenţei că 

m-a hărăzit cu un prieten de 
suflet, pe care îl regret, asemenea 
celorlalţi prieteni adevăraţi, care 
au plecat, prea mulţi şi prea 
repede, în aceşti ultimi ani 
dramatici, în care moartea s-a 
statornicit mai mult ca oricând. 
Prietenul Ioan BÂNDILĂ, acea 
„fire de ţăran, iubitoare de basm şi 
pitoresc”, cum îl portretiza poetul 
pătimirii noastre, Octavian Goga 
pe George Coşbuc, poetul 
ţărănimii, a fost şi a rămas în 
sufletul nostru un om de excepţie, 
având în mod nativ în el gustul şi 
vocaţia omeniei şi a bunului simţ, 
pe care le-a împărtăşit tuturor 
celor din jur. A dispus de o 
„imaginaţie fecundă”, 
încrustându-şi existenţa în 
mărginirea spaţiului mioritic, între 
Mureş şi Carpaţii Gurghiului, 
înfăşurându-se în „tortul mitului 
popular”, ca să-l reproduc pe 
poetul din Răşinari, care „l-a 
fermecat mai întâi ca un cântec de 
leagăn şi l-a urmărit mai târziu ca 
o vastă problemă de creaţiune”, 
ajutându-l pe acest drum al vieţii 
„stăpânit cu pulbere de stele şi cu 
arătările visului fugar”.  Un drum 
care începea în anul 1947, la 8 
august în satul Idicel Pădure, care 
avea să sfârşească, într-un mod 
fulgerător, la 30 octombrie, 2021.  

Aşa cum spunea un alt 
mare om de spirit, Lucian Blaga, 
Ioan Bândilă  s-a născut şi a trăit 
în acea „zarişte cosmică” a 
satului, pe care l-a slăvit prin tot 
ceea ce a făcut, astfel că numele 
lui, alături de alţi idiceleni, va 
rămâne o emblemă a acestor 
locuri. Dispunând de un talent 
literar şi artistic rebrenian, 
asemenea scenei din romanul 
„ION”, avea să descrie modul şi 
locul unde a văzut lumina zilei, 
fiind parcă predispus spre şi cu o 
asemenea vocaţie ancestrală: „M-
am născut pe o postată de grâu, 
în timp ce mama şi bunica se 
aflau la secerat. M-au învelit 
într-o năframă şi un şurţ, mi-au 

pus în gură o motoaşcă de 
mămăligă rece tăvăluită 
(tăvălită-n.n.) în miere de albine. 
M-au aşezat la umbra unui alun 
şi dragele mele au continuat 
seceratul. Abia apoi proaspăta 
mămică, fată de ţăran simplu, 
mi-a dat pieptul dulce şi demult 
aşteptat”. Sunt cuvinte puţine ce 
măsoară un timp prin care am 

 

__________________________ 
trecut toţi cei care ne-am născut, 
asemenea lui Ioan Bândilă, fiind 
ancoraţi în acest timp cosmic 
nemărginit, dacă nu într-o 
postată de grâu, într-o postată de 
cucuruz, la căpălitul dintâi sau al 
doilea, după cum măsurau 
oamenii locului timpul, fără 
anotimpuri, zile şi fără calendar, 
punctul de referinţă fiindu-le 
natura şi sărbătorile religioase 
creştine. Astfel, pentru fiecare 
dintre noi - fii de ţărani -, satul 
în care ne-am născut a devenit 
leagăn al amintirilor copilăriei, 
aşa cum întâiul leagăn şi izvor 
nesecat din care s-a inspirat în 
tot ceea ce a gândit şi scris, i-a 
fost satul Idicel Pădure, de care 
era atât de legat sufleteşte. Din 
acel colţ mirific avea să 
încolţească acea fiinţă care a 
răzbit în viaţă, după cum în 
modul cel mai sincer 
mărturiseşte, îmbrăţişând cele 
mai diverse ocupaţii: slugă, 
cioban, muncitor forestier, 
agricultor, şofer, mecanic, 

lăcătuş, miner, dulgher, poliţist, 
merceolog, tehnician, instructor 
de dansuri, instructor metodist, 
responsabil cultural, bibliotecar, 
impresar artistic, solist 
instrumentist, rapsod popular, 
prezentator de spectacole, 
realizator a patru filme 
documentare, fotograf, vânzător 
de ziare, salahor, organizator de 
turism, ziarist, cascador, în 
filmul „Bătălie pentru Roma”, 
editor al revistei particulare 
„Stâna”. În timpul liber, dacă 
putem vorbi de un asemenea 
privilegiu, avea să devină poet 
ţăran, rapsod popular, taragotist, 
staroste la nunţi, şi nu în ultimul 
rând, colecţionar de obiecte 
vechi, ziare şi costume populare, 
alături de nelipsitul său taragot. 
Astfel, locuinţa sa a devenit 
locaş de cultură şi spiritualitate, 
al cărui prag l-au trecut nume de 
prestigiu din cultura românească, 
consemnând în Cartea de onoare. 
Înainte de orice, aş sublinia 
talentul său poetic şi de 
povestitor, fapt pentru care aş 
propune posterităţii, ca prin 
registru larg al preocupărilor şi a 
talentului său literar insuficient 
valorificat, să-l considerăm - 
post-mortem - un adevărat 
Panait Istrati al Ardealului. 
Rămâne în acest sens spre 
amintire volumul „Versuri” 
(Editura Alpha - 1990), din ale 
cărui poezii răzbat gândurile şi 
trăirile poetului, îmbinate cu 
nostalgia faţă de satul natal şi de 
ţară: „Patria este ceva de cristal 
de la izvorul vieţii ce trebuie 
purtată neştirbită, intactă şi 
curată, transparentă, bună, 
albastră şi …acasă”), şi care aşa 
cum ne spune autorul, miroase a 
„dor şi fân”, pe care le-a iubit 
până în ultimele clipe ale vieţii, 
asemenea familiei care l-a 
susţinut şi îngăduit în tot ceea ce 
a făcut în această lume, din care, 
spre regretul celor dragi lui, ne-a 
părăsit. Adio, drag prieten! Să-ţi 
fie somnul lin şi veşnică 
amintirea!    

       IOAN JUDE  
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RESTITUIRI  

 
Liliana Moldovan (L.M.) : - 

Dacă ar fi să ne luăm după titlul 
unicului volum de versuri pe 
care l-ați publicat sunteți un 
„candidat fin și discret la 
funcția de poet”. Ce ne puteți 
spune despre activitățile 
dumneavoastră literare și 
artistice? 

Ioan Bândilă Mărceanu 
(I.B.M.) : - Apoi activitățile mele 
literare deși sunt enorme sunt 
relativ ascunse spontan și 
periodic  în aproape toate revistele 
vremii mele din țară, unele 
semnate cu numele real, altele sub 
pseudonime. Am tipărit o singură 
cărțulie de poezii scoasă, în grabă, 
în 1990, dar care, a fost propusă la 
Premiul NOBEL pentru literatură, 
culmea, nu de prieteni, ci de o 
Asociație a  Scriitorilor Români 
din America  și Canada  dar, la 
vreo 8 ani de la publicare cam 
prin 1998 sau 1999 mi se pare, 
fără ca eu să știu de această 
propunere. Desigur, am a fost 
onorat de propunerea respectivă 
dar știam ca finalul nu va fi cel 
preconizat de doritori. Am mai 
scos o mică revistă numita 
„Stâna” de vreo 18 numere, în anii 
1993-1994, în Tg Mureș. Am 
peste 100 de diplome literare, 
artistice, culturale, sportive, 
militare și peste 300 de cărți cu 
autograf de la diferite 
personalități. 

Meseriile nu vi le înșir aici 
că sunt prea multe, Am cântat cu 
taragotul meu în peste 50 de 
spectacole în București, 
Budapesta, Nissa, Monte-Carlo, 
Lourdes, Lisabona, 
Fatima,Venetia, Cernauti, Herta, 
etc. Sunt, de asemenea, membru 
în multe asociații literare, artistice, 
profesionale, printre care și în 
Liga Scriitorilor Români - Filiala 
Mureș având lucrări publicate în 
peste 30 de antologii  literare sau 
artistice, personal considerându-
mă un poet minor, neinteresant, 

întrucât de la evenimentele din 
Decembrie nu mai pot scrie ca 
înainte.  

L.M. : - Faceți parte din 
categoria oamenilor cu suflet 
zglobiu care au iubit schimarea 
și au făcut salturi uriașe de la 
un domeniu profesional la altul, 
care a fost cea mai importantă 
lecție pe care ați dobândit-o pe 
parcursul multiplelor dvs. 
experiențe de viață? 

I.B.M. : - Cea mai 
importantă lectie de viață  a fost  
legată de perioada vârstei de 8 ani 
când citeam, pe lângă turma de 
oi,   „SFÂNTA SCRIPTURĂ. ''   

L.M. : - Reîntorcându-ne la 
versurile pe care le-ați publicat, 
vă mai aduceți aminte cum au 
fost primite de către criticii 
literari? 

I.B.M. : - Îmi aduc aminte 
despre un articol publicat în  
revista „Vatra”. Al. Cistelecan, 
referindu-se la versurile mele îl 
invoca pe Eugeniu Nistor care 
scria : „poezia lui Bândilă se 
confundă cu biografia”. „Ea e 
scrisă, a continuat criticul Al. 
Cistelecan, într-adevăr pe un 
fundal biografic, dar sigur e că se 
confundă cu firea sentimental-
glumeață a poetului”. 

L.M. : - Există vreun lucru 
pe care îl regretați? 

I.B.M. : - Da, regret că s-a 
distrus sistemul de învățământ 
românesc, care, adaptat după false 
cerințe de nivel mondial, este 
departe de a fi performant. Atentie 
- s-a distrus nu s-a transformat, s-a 
analfabetizat nu numai tineretul ci 
si seniorii subtil manipulați prin 
mijloacele specifice ! Dar cine 
sunt eu să judec ? 
___________________________  
 

 

 
___________________________ 

L.M. : - Parcurgând 
biografia dumneavoastră mi-au 
atras atenția multitudinea 
preocupărilor pe care le-ați avut 
și a activităților în care v-ați 
implicat, Ați dovedit de 
timpuriu că sunteți o fire 
independentă și aveți o 
personalitate complexă, cu toate 
acestea îndrăznesc să vă întreb 
dacă ați avut modele de viață 
exemplare? 

I.B.M. : - Sunt un Leu 
orgolios și incomod, destul de 
rebel dar...zic eu, obiectiv, cu tot 
ce pot eu percepe în jur. Îmi plac  
: Eminescu, Nichita, Sorescu, 
Dorin Istrate, Emilia Amariei, 
Gheorghe Zamfir, Dumitru 
Farcas, Nadia Comaneci, Halep și 
toți românii care au făcut și fac 
performanțe. Să nu-l uit pe Florian 
Pitiș cu „ploaia care va veni !” 

L.M. : - Ce sfat ați da 
persoanelor care nu au curajul 
să-și urmeze visele? 

I.B.M. : - Să citească „Sfânta 
Scriptură” măcar o dată în viață, 
apoi să citească, să citească, să 
citească iar experiența acumulată 
să o treacă prin sita 
discernământului moral. În rest, 
curajul vine de sus ! Bolșevicul 
Lenin avea  doar aici dreptate : 
învățați, învățați, învățați ! Doar 
că noi am aruncat apa scaldei 
copilului, cu prunc cu tot. Asta mă 
doare ! 

Liliana Moldovan (2019) 
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E-nlăcrimată ziua această, 
pentru că Domnul, Dumnezeul nostru 
cel Bun și Iertător, a rânduit să-l 
cheme astăzi la El pe dragul nostru 
Ion Bândilă, cel căruia El i-a dat 
atâtea daruri și haruri frumoase, 
pentru a se alătura de-acum înainte 
tuturor acelora care s-au învrednicit 
să poată  fi mereu de-dreapta Tatălui 
Ceresc, acolo, în nesfârșitele Sale 
Raiuri.  Și toate astea pentru că Ion 
Bândilă, POETUL cel plin de har 
dumnezeiesc, SPIRITRUL cela atât 
de liber în tot și toate, OMUL între 
oameni, PRIETENUL nostru al 
tuturora, CREȘTINUL cel smerit și-
adevărat, a fost iubit de Bunul 
Dunmezeu, pentru că a fost un om 
înțelegător și iertător ca El, pentru că 
a ținut ca nimeni altul la familia și la 
neamul său, pentru că vorba lui 
blândă și atât de simțitoare a fost 

mereu și mereu leac vindecător și 
alintător sufletului nostru, pentru că 
versul său a înfiorat și a înlăcrimat 
inimile atâtora dintre cititorii săi. 

Întomnatul nostru poet  Ion 
Bândilă, și-a pus mereu întreaga lui 
simțire în mierea cuvintelor sale, care 
i-au îndulcit și i-au înnobilat versul și 
l-au făcut cunoscut între poeți, acești 
adevărați robi ai cuvintelor, pentru a 
ne da nouă, tuturor, speranțe, curaj, 
încredere, puterea de a merge mai 
departe atunci când viața ne-a oferit 
nu numai lucruri bune și frumoase, 
dar și atâtea alte nevoiri de îndurat. 

Drag prieten, tu cel plecat pe 
drumul veșnicirii, vei fi mereu de-
acuma înainte acolo în necuprinsele 
Raiuri cerești troița noastră ce-a 
veghetore de conștiință cu flacăra 
mereu aprinsă, pentru a ne aduce 
aminte, atunci când gândul nostru se 
va îndrepta spre tine, că suntem 
oameni mereu și mereu  îndatorați  
până la sfârșitul vieții noastre 

pământești,  neamului , vetrei și țării 
acesteia, bunilor și străbunilor noștri, 
cei care își dorm veșnicia sub tălpile 
noaste spre a ne da  puterea de a răzbi 
prin viață. 

Pentru toate acestea, noi cei 
prezenți astăzi aici lacăpătâiul tău cu 
inima și cu întristatul nostru gând,  
punem acum, în boaba unei lacrimi 
fierbinți, întreaga noastră mulțumire 
pentru tot și toate câte ai făcut în 
viață, și îți promitem că te vom ține 
mereu minte așa cum ai fost, un om 
Bun , Curat, Iertător, cu drag de 
Neam și Țară, Smerit, Creștin 
adevărat, Poet alintător de suflete, 
într-un cuvânt, un OM  ÎNTRE  
OAMENI. 

Bunul Dumnezeu să-ți facă 
bună parte în nesfârșitele Sale Raiuri! 

MIRCEA DORIN ISTRATE 
Președintele Ligii Scriitorilor 

Români, Filiala Mureș 

_________________________________________________________________________________________________  
 

 
 

În poiana dintre munţi, de la 
Răstoliţa, unde se ţinea Festivalul 
Văii Mureşului, ploua de trei zile şi 
toate erau înmuiate şi posomorâte. S-
a anunţat că vine preşedintele ţării, iar 
eu şi cu Ioan Bândilă Mărceanu, 
staroste şi colăcar, urma să îi facem o 
primire ca la nuntă. Ne-am adăpostit 
şi noi cu ceilalţi oameni, sub un 
acoperiş, iar prefectul judeţului şi 
primarul Târgu-Mureşului ne-au 
prezentat traseul oficial, urmând ca 
noi să primim familia prezidenţială la 
sfârşitul vizitei de pe la casele 
alegorice. Nu a durat mult şi oficialii 
însoţiţi de alaiul lor şi de mulţime, au 
pornit pe traseul stabilit.  
În faţa pavilionului Reghinului, 
pentru ca să nu stea în noroi orchestra 
de la şcoala de muzică, a fost 
improvizat un podium din scânduri, 
cu o înălţime de vreo 30 de 
centimetri. Deoarece copiii din 
orchestră încă stăteau la adăpost de 
ploaie, pe podiumul respectiv s-a 
cocoţat o damă din Reghin, cu un 
căţel ploat în braţe, pe care 
preşedintele Traian Băsescu o 
cunoştea din alte împrejurări. 
Mulţimea s-a alăturat coloanei 
oficiale şi treceau cam la 20 de metri 
de locul unde dama cu căţelul a 
început să strige cu toată puterea: - 

______________________________
Domnule Preşedinte! Domnule 
Preşedinte! Domnul Traian Băsescu, 
s-a uitat peste mulţime, a văzut-o pe 
damă, a cunoscut-o şi, fâstâcit, a uitat 
de consemnul traseului prestabilit şi 
s-a îndreptat spre acel podium. Eu cu 
Ioan cu ploştile cu vinars şi colacii de 
nuntă, am fost luaţi prin surprindere 
şi am fost puşi în situaţie să facem 
primirea acolo în ploaie, în faţa 
pavilionului Reghinului, urmând ca 
orchestra să se aşeze pe podium şi să 
cânte iar preşedintele să intre apoi  şi 
să primească o vioară de la inginerul 
Nicoae Bâzgan, directorul 
intreprinderii „Hora”, iar doamna 
Maria Băsescu, să primească o icoană 
şi alte amintiri de la femeile pedeliste. 
Pe fugă, ne-am înţeles cu Ioan ca eu 

să îi spun oraţia preşedintelui, iar el 
să o salute pe prima doamnă şi să o 
conducă spre pavilion. În moment ce 
eu salutam pe preşedinte, în ploaie, 
Ioan, emoţionat la culme şi sub 
impulsul zvonurilor de tot felul care 
circulau pri ţară, a luat-o de mână pe 
Maria Băsescu, a privit-o în  în ochi 
şi asalutat-o: -Bună ziua doamna 
Udrea! În acel moment am crezut că 
se prăbuşeşte cerul şi muntele pe noi. 
Am rămas înmărmuriţi şi eu şi Ioan, 
care şi-a dat seama de gafă. Familia 
prezidenţială însă, cu multă stăpânire 
de sine, n-a făcut nici un gest, ştiindu-
se în siguranţă că ofiţerii din garda 
personală nu au lăsat pe nimeni din 
mass-media să se apropie de noi ca să 
audă cuvintele de salut. Totul a 
continuat în linişte, oaspeţii, au 
ascultat partitura muzicală, apoi  au 
intrat şi au vizitat pavilionul, 
preşedintele a scris în cartea de 
oanoare, au primit cadourile, iar 
oficialii de la judeţ împreună cu cei 
din serviciul de pază şi protecţie, au 
reluat traseul prestabilit şi vizita a 
continuat fără nici o problemă. Ploaia 
măruntă continua să se cearnă peste 
poiană, iar toţi cei din jur surâdeau 
mulţumiţi de „succesul” primirii 
înalţilor oaspeţi, numai eu şi Ioan, am 
rămas mult timp sub imperiul 
emoţiilor trăite în anturajul familiei 
prezidenţiale şi cu aceste amintiri.  

      ILIE FRANDĂŞ 
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  CELUI  PLECAT 
Lui Ion Bândilă 

 

Motto: Te-om ține-n al nost suflet 
mereu în neuitare, 
Tu ce-l plecat de-acuma, pe-a 
Domnului cărare. 
 

E-nlăcrimată  ziua şi gându-i  
întristat 
Că Tu, Mărite Doamne, la ceruri 
ai luat 
Pe robul Tău să vină pe căile 
cereşti, 
Din risipiţii-n lume, ce-acuma 
mi-i răreşti. 
   

Născuţi în legea firii ne-ai pus 
pe-a Ta cărare 
Să fim preumblătorii vieţii în 
urcare, 
Ca să gustăm din mierea şi-
amarul cel pelin, 
Să ştim ce-i bucuria şi-nneguratul 
chin. 
 

Să facem din trăire o veşnică 
speranţă 
Că mincinoasa viaţă mai are-o 
altă faţă,  
Că ce-am lăsat în urmă rămâne 
neuitare, 
Că n-am trăit degeaba pe lunga 
Ta cărare. 
 

Când vrei, îi iei la Tine să-i ierți 
de au păcate 
Pe cei mai buni  să-ţi calce 
grădinile-ţi curate, 
Da-n urma lor rămâne durerea 
veşnicită 
S-o poarte următorii cu inima 
rănită. 

 
Ne tot răreşti Mărite de-acuma, şi 
ne scazi, 
Din câţi am fost odată puţini mai 
suntem azi 
Aicea lângă Bândilă, să-l 
plângem în durere 
Că a plecat la ceruri să facă a Ta 
vrere. 
 
Nemângâiaţi în suflet i-om face 
pomenire, 
Şi-n candela uitării i-om pune 
nemurire 
Un muc de lumânare, ce-s 
lacrimile noastre, 
Ca Domnul să-l aşeze acolo, între 
astre. 
 
C-a fost, cum rari de-acuma-s 
puținii pe pământ 
Cei dăruiți de Tine, ne fie prin 
cuvânt, 
Un glas ce-nfiorează și inimi 
lecuiește 
Cu vorba și cu slova ce sufletu-l 
gândește, 
 
Un om de pus la rană, prieten 
tuturor, 
Un iertător ca Tine, și nimănui 
dator, 
Un  bun creștin, și-n toate cu har 
în poezie, 
Un vrednic OM în toate, mai rar 
ca el să fie. 
                              * 
Noi încă mai rămânem aici, cu a 
Ta vrere, 
Ca în smerită rugă să-l plângem 
în tăcere, 

Și din adânc de suflet să-Ți 
cerem de iertare, 
Să-l pui în cele Raiuri, din 
cerurile Tale. 
 
Acolo merge-om și noi, așa, mai 
pe sărite, 
Să ne-ntâlnim cu neamul, cu Tine 
Preamărite, 
Tu ține-ni-l în pace, mai până ce 
venim, 
Și când om fi la Tine, adânc ți-
om mulțumi. 
                                ** 
Acum, în dealul ăsta, sub umbră 
de melin 
Sunt toți din neamul nostru feriți 
de-al vieții chin, 
Pe cruce e un nume, în humă e 
un om, 
Vecia e de-asupra, noi frunza 
unui pom. 
 

E-o ziuă mult prea tristă, și-n 
toate-ndoliată, 
Plecarea ta din lume ne-o face-
nlăcrimată, 
Ne-o fi clipita zilei în lungă-
ndurerare, 
În amintri cu dânsul, în plânset 
și-ntristare. 
                               *** 
Nemângâiaţi în suflet l-om face 
pomenire, 
Şi-n candela uitării i-om pune 
nemurire 
Un muc de lumânare, ce-s 
lacrimile noastre 
Ca Domnul să-i aşeze acolo, 
între astre. 

MIRCEA DORIN ISTRATE 

______________________________________________________________________________________ 
BATE MOARTEA LA 
FEREASTRĂ ŞI DUCE ÎN 
„CEIA LUME” PE IOAN 
BÂNDILĂ MĂRCEANU 
 
„Nu de moarte mă cutremur ci de 
veşnicia ei” (Al. Vlahuţă) 
 
În seara asta de priveghi 
Gândesc la toate ce au fost 
Şi cum s-a tors al vieţii rost... 
Ioane! 
 
Doamne câte faci pe lume 

Tu pe toate le faci bine 
Numa una o greşeşti, 
Omul când îl prăpădeşti. 
Că viaţa omului 
Îi ca iarba câmpului 
Astăzi îi şi mâne nu-i. 
Că lucră omul şi trudeşte 
Şi nimic nu dobândeşte. 
Jeluim-aş şi n-am cui 
Satului şi codrului, 
C-am avut prieten pe lume 
Şi-o plecat de lângă mine. 
Ioane când ne întâlneam 
Doamne mult mai povesteam. 

Cum m-oi duce fără tine 
După mireasă şi mire, 
După naşi, după nuntaşi 
Cu alai şi ceteraşi? 
După obiceiul nostru 
Cine-a spune Tatăl Nostru? 
Şi-a ţine poarta legată 
Şi ciuha-n par agăţată? 
Staroste şi colăcar 
Ai avut un mare har, 
Pe lume cât ai trăit 
Pe toţi i-ai înveselit, 
Cu fluier şi totogoată→ 

ILIE FRANDĂŞ                    
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Ai strâns lumea laolaltă.  
Ţi-a plăcut la veselie 
Şi le-ai spus câte-o poezie, 
Cu dragoste şi cu dor 
La Balu-nsuraţilor. 
Dar Moşu nostru cu musteţă 
Nu mai mere la ospeţă. 
Şi-i săracă azi lumea 
Ioane, fără barba ta, 
Barba ta ca la un sfânt 
Azi s-a pune în mormânt. 
Ce m-oi face fără tine 
Prietene şi om de bine? 
Cu cine m-oi sfătui 
Când oi mere-a târgui, 
Că multe ai adunat 
Şi la lume ai lăsat 
Şi pe toţi ne-ai veselit 
Cât pe lume ai trăit. 
 
La poartă la ţintirim 
Este-un pat negru cernit 
Cu cănaci până-n pământ, 
Cine-n iel s-o odihnit 
Înapoi n-o mai venit. 
Hai Ioane să vorbim 
Că minten ne despărţim, 
Ne despărţim pe veciei 
Pe tine te pun în glie. 
Spune Ioane un cuvânt 
Că te-or pune în mormânt 
Şi te-a mânca pământu 
Pe noi jalea şi urâtu. 
 
Noi am gândit că-i o glumă 
Dar aici lumea s-adună, 
Noi am gândit că-i o şagă 
Dar aici lumea se bagă. 
Vai Ioane popa vine 
Noi te-om ascunde pe tine 
Te-om face un măr-gutâi, 
Te-om pune la căpătâi 
Da măr-gutâi a mirosi 
Şi popa te va găsi. 
Dar de-acol noi te-om lua 
Pe cărare om umbla 
Şi te-om duce-n cucuruz 
Şi le-om spune că te-ai dus. 
Şi te-om face scânteuţă 
Şi te-om pune-n grădinuţă 
În stratul mare de flori 
Şi le-om spune că nu mori. 
Dar ia sama unde-i mere 
Că sunt două drumurele; 
Unu-i drumul somnului 
Celălalt, al dorului 
Pe cărarea Raiului. 

 
__________________________ 
Dor de noi când te-a ajunge 
Înapoi iar te-a aduce. 
 
Roagă-te cui ti ruga 
Şi la Maica Precista, 
Să spuie la Sfântu Soare 
Mai încet să se coboare 
Până ce ne despărţim 
La poartă la ţintirim. 
Că frumos te-i mai gătat 
De parcă ai mere-n sat, 
La biserică, la târg 
Şi nu la negru pământ. 
Cuvintele tale dulci 
Acol în pământ le duci, 
Cuvintele tale dragi 
Acol în pământ le bagi. 
Numa-un pic pî-n mai apoi 
Te duci Ioane de la noi, 
Roagă-te cui ti ruga 
La cine te-a asculta. 
Rogăte la clopotari 
Să tragă clopote mari 
Să le tragă cât de tare 
La copii, în depărtare, 
Să vină, să te petreacă 
De aici până la groapă. 
Roagă-te la săpători 
Să facă groapa cu flori 
Şi s-o facă cu podmoale 
Ca să ieşi vara la soare. 
Că noi te-om mai căuta 
Cu ulcioru cu apa 
Ţi cu traista cu mâncare 
Să stăm cu tine la soare. 
 
Bagă-mă Doamne-n pământ 
Cu tri metări mai adânc 
Şi îmi lasă-o mână afară  
Să mai ies la primăvară 
Să văd codri împănaţi 
Pe-ai mei copii supăraţi, 
Să văd iarba înverzită 
Pe-a mea fată necăjită. 
 
Mai zi Ioane un cuvânt 
Că te-or băga în pământ 
Şi te scoală într-un cot 

Ca să vezi al tău prohod. 
Şi întinde mâna dreaptă 
Şi fă bine de mă iartă 
Dacă ţi-am greşit vreo-dată. 
Că la voi dac-oi veni  
Pe tine nu te-oi găsi, 
Oi găsii mătrura-n uşă 
Şi gazda de-acasă dusă. 
 
Când ai văst că moartea vine 
Să fi trimes după mine 
Că eu atuncea veneam 
Şi leacul ţi-l aduceam. 
Coboram pe deal la vale 
Şi culegeam floricele 
Şi făceam scaldă de flori 
Şi nu te lăsam să mori, 
Scaldă de mere şi nuci, 
Nu te lăsam să te duci. 
Că acolo u-n te duci 
Nu sunt mere şi nici nuci 
Nici vară nici primăvară 
Să te poţi întoarce iară. 
 
Du-te Ioane şi te-ntoarnă 
Mai încolo către toamnă 
La culesul viilor 
De dragul copiilor, 
La culesul poamelor 
De dragul nepoţilor. 
Rămas bun copii cu dor 
C-o venit ceasu să mor. 
 
Ie-ţi Ioane iertăciune 
Acuma când pleci din lume, 
De la măr, de la arţar 
Cu dor şi cu mult amar. 
Nu te duce supărat 
Că de toţi ai fost iertat, 
De la cap pân la picioare 
Toate neamurile tale. 
 
Arză-te focu de moarte 
Că nu faci nici o dreptate 
Că pe-aici ai venit 
Când nime nu te-a dorit. 
Negrule pământule 
Mulţi oamei ai coperit 
Şi tot nu te-ai hărănit, 
Mulţi oameni ai astupat 
Şi tot nu te-ai săturat. 
 

Să-ţi fie ţărna uşoară 
Ca o pasăre când zboară 
Şi să-ţi fie uşurică 
Ca un pui de păsărică! 
30 octombrie 2021 
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Există undeva o mică broşură 
intitulată „De ce nu te spovedeşti?”, 
broşură scrisă de părintele franciscan 
Iosif Tălmăcel în anul 1936 şi care 
conţine câteva din motivele deseori 
invocate de către cei care nu se 
spovedesc.  

În cele ce urmează vă invit să 
vedem împreună câteva din aceste 
motive, deoarece din răspunsurile 
oferite de părintele Iosif avem multe 
de învăţat şi noi cei de astăzi, care 
obişnuim uneori să ne numim oameni 
moderni, înaintaţi, dar poate uneori, 
din păcate, trebuie să recunoaştem, 
înaintaşi doar cu progresul ştiinţific şi 
tehnic, doar în cele ce ţin de trup, dar 
nu şi în cele spirituale. 

- „De ce nu te spovedeşti?”  
- „M-aş spovedi dar nu am 

timp?”  
- Nu ai timp?... Te rog spune 

aceste vorbe mai încet, să te aud 
numai eu, căci de te-or auzi şi alţii, 
vor începe să râdă în hohote şi nu de 
alta, dar mi-ar fi mie ruşine de ruşinea 
dumneatale... 

Nu ai timp?... Dar pentru a 
mânca, şi chiar de mai multe ori pe zi, 
găseşti timp?...  

Nu ai timp?... Dar pentru a sta de 
vorbă fără rost cu prietenii ceasuri 
întregi, pentru a merge la plimbare, 
pentru a merge la cinematograf, 
pentru a merge la vânătoare, pentru a 
învârti diferite afaceri, mai mult sau 
mai puţin cinstite, găseşti timp 
destul? Scuza că nu ai timp e o scuză 
proastă şi te rog să n-o mai aduci 
niciodată.  

Mai bine spune că nu vrei, căci 
omul când vrea găseşte întotdeauna 
timp, mai ales când e vorba de un 
interes mare. şi interesul cel mai mare 
pe care trebuie să-l aibă omul în viaţă 
este asigurarea mântuirii sufletului 
său. 

- „Nu mă spovedesc pentru că n-
am nevoie; eu mă port bine şi poate 
chiar mai bine decât atâţia care se 
spovedesc des.” 

- Îmi pare foarte bine de cele ce-
mi spui, numai să fie adevărat; dar 
mi-e teamă că minţi.  

Nu ai nevoie de spovadă?... 
Păstrezi tu toate poruncile lui 
Dumnezeu şi ale Bisericii?... Nu te-ai 
certat cu nimeni?... Nu ai invidiat pe 
nimeni?... Nu ai primit niciun gând 
rău?... Nu ai înjurat niciodată? Ai 

______________________________
participat la Sfânta Liturghie în toate 
duminicile şi sărbătorile de 
poruncă?...  

Ai postit întotdeuna când era zi 
de post? Te-ai îngrijit bine de 
familie?...  

Ai fost modest în vorbe, gesturi 
şi îmbrăcăminte?...  

Ai fost întotdeuna curat în 
dorinţele tale?...  

Ţi-ai îndeplinit cu exactitate toate 
îndatoririle stării tale?  

Te-ai împărtăşit întotdeuna de 
Paşti? Nu ai întrecut măsura în 
mâncare şi mai ales în băutură?... 
etc... etc... etc...!!! E uşor a spune că 
te porţi bine, dar văd că-ţi este cam 
greu să răspunzi la întrebările ce ţi le-
am pus. Îmi spui că te porţi poate 
chiar mai bine decât cei care se 
spovedesc des. Se poate, pentru că nu 
spovada deasă face pe om mai bun, ci 
spovada făcută bine. 

- „De ce să mă spovedesc?... Doar 
nu am furat, n-am stricat casa 
nimănui şi n-am omorât pe nimeni!” 

- N-ai furat?... Dar oare nu ai 
vorbit de rău pe nimeni? Nu ai înşelat 
pe nimeni? Ai dat muncitorului plata 
precum se cuvenea? Ţi-ai plătit toate 
datoriile la timp?... Ai dat înapoi 
lucrurile găsite? Vezi că se poate fura 
în mai multe feluri. 

- „Nu ai omorât pe nimeni?... Dar 
oare nu ai dat în viaţă niciun exemplu 
rău prin vorbele, faptele ori purtările 
tale?... Nu ai ispitit pe nimeni 
niciodată?... 

- „Nu mă spovedesc pentru 
simplul motiv că n-am niciun păcat.” 

- Foarte bine, mă simt fericit că 
am ocazia să stau de vorbă cu un 
sfânt. Ce spui, oare      n-am putea 
începe procesul canonic pentru ca 
Biserica să te pună în rândul 
sfinților?... Dar bagă de seamă cum 
răspunzi, căci la procesele de 
canonizare este şi un avocat poreclit 
„avocatul diavolului”, care pune beţe 
în roate şi găseşte nod în papură şi păr 
în ou. Tu spui că n-ai niciun păcat şi 
sfântul Ioan ne spune că: „Dacă 

spunem că nu avem păcat, ne înşelăm 
pe noi înşine, iar adevărul nu este în 
noi” (1In 1,8). Cine dintre noi are 
dreptate?... Eu cred că sfântul Ioan, 
care vorbeşte în numele lui 
Dumnezeu... şi atunci?... Iată ce-ţi 
spun eu: nu te mai codi atâta şi spune 
cu vameşul din Evanghelie: 
„Dumnezeule, îndură-te de mine 
păcătosul!” (Lc 18,13). 

- „Nu mă spovedesc pentru o mie 
şi una de motive.” 

- N-or fi tocmai atâtea motive, ci 
or fi ceva mai puţine, şi să mă ierţi 
dacă o să te contrazic şi le voi reduce 
numai la unul singur. Dumneata nu te 
spovedeşti pentru că nu vrei s-o rupi 
cu păcatul. Acesta este singurul şi 
adevăratul motiv. Dumneata ca soţ 
poate ai vreo legătură nepermisă ce 
nu vrei s-o rupi; ca om de afaceri 
poate eşti încurcat cu ceva afaceri 
murdare, cu ceva escrocherii, cu 
delapidări de fonduri şi ştii că 
duhovnicul te va obliga să restitui şi 
să repari daunele; ca tânăr cavaler 
crezând că tot ce zboară se şi 
mănâncă, poate eşti încurcat în chestii 
mai puţin cuviincioase şi nu ai curajul 
să te desparţi de unele persoane, sau 
de anumite locuri, sau de anumite 
obiceiuri necuviincioase. Dumneata 
ca soţie vrei să fii soţie modernă, 
veşnic cu siluetă şi fără griji şi 
necazuri şi de aceea, prin mijloace 
nepermise, cauţi să nu ai copii, sau să 
te descotoroseşti de ei, săvârşind 
crime ascunse. Lucrul acesta ştii că 
este oprit de Dumnezeu şi că 
duhovnicul nu-ţi va da dezlegarea 
dacă nu te vei îndrepta. În felul acesta 
aş putea să înşir o mulţime de păcate 
asemănătoare, de care dumneata, 
oricine ai fi, nu ai curajul şi nu vrei să 
te desparţi. 

- „Mă voi spovedi mai târziu, mai 
spre bătrâneţe.” 

- Ai vrea să spui că te vei spovedi 
în ceasul morţii, dar nu ai curajul, 
pentru că gândul morţii te-nfioară. 
Mai târziu?... Dar vei ajunge oare la 
acel târziu?... Nu amâna cu spovada, 
căci amânarea nu e bună; moartea te 
poate doborî pe neaşteptate, fără chiar 
să ai timp să poţi zice: „Doamne, 
iartă-mă.” 

Iată, aşadar, cum toate motivele 
des invocate de cei care amână să 
facă o spovadă bună nu pot sta în 
picioare: sunt false motive. Să nu 
lăsăm aşadar să treacă timpul postului 
fără a ne spovedi şi împărtăşi. 
 Pr.dr. GHEORGHE ȘINCAN 
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Cărți și autori 

 
Atașamentul poetului 

Răzvan Ducan față de orașul său 
natal – Târnăveniul, a alternat, în 
timp, între evocarea documentar-
istorică și viziune poetică. Cu 
ochi de cunoscător, editorul 
Nicolae Băciuț face în succinta 
prezentare introductivă la ultima 
carte, un sugestiv tablou al 
prezenței culturale fecunde a 
poetului târnăvenean în orizontul 
locului său de baștină. De la 
prezentări de ansamblu, privind 
”repere culturale și istorice”  sau 
”725 de ani de istorie și 
devenire” (lucrări datând din 
2003), autorul descinde spre 
analize monografice dedicate 
unor figuri culturale locale 
(precum Gh. Oprean, Sever 
Suciu.) sau naționale cu impact 
local (Eminescu), sportului, 
cenaclului literar al urbei, 
revoluției de la 1989 la 
Târnăveni. Personalitatea 
complexă, multifațetată a 
scriitorului poligraf care este 
Răzvan Ducan iese în evidență și 
din condensata secțiune de repere 
bio-bibliografice și mai ales din 
grupajul selectiv de referințe 
critice susținute de un număr 
mare de cunoscători în materie, 
ale căror interpretări conturează 
conclusiv profilul poetului. 

Precedată de volumul 
timpuriu Târnava mea de lapte 
dulce, poeme 1995, recenta 
antologie tematică Poemele 
Târnăveniului (Vatra veche, 
2021) e radiografia lirică a unui 
oraș cu o istorie zbuciumată ale 
cărei meandre contorsionate, ca 
ale Târnavei cea de reflexe 
adânci sub aparențe calme, 
reproduc la scară proprie 
zbuciumata  istorie autohtonă. 
Tonul invocării lirice are accente 
hiperbolice, cu elemente de 
imaginar mitologic. Orașul e 
receptat ca spațiu de visare și 
spiritualitate. Poetul așterne, sub 
”cerul locului meu de naștere”, o 

___________________________
forță generatoare proteică, putere 
a poemului (”fiecare poem e o 
ridicare de cric”), ”cuvânt 
lumină” îndepărtat, unde 
”albastrul cerului nu e culoare,/ 
ci mai degrabă înălțime”, 
dimensiune a unui loc ”cu cel 
mai înalt cer din lume” (p.7). 
Făptură mitologică  apare 
”Târnava mea de lapte 
dulce/mulsă din ugerul unui 
munte dus la păscut”, - lapte 
sorbit ritual ”din cana malului de 
lut”, ”cu mici înghițituri de vis,/ 
având în mână un codru de 
pădure”. ”Harul din meandrele” 
râului are valențe speciale: e 
”antidot al înstrăinării mele de 
mine”, cu puteri magice 
(”smălțuiești trecerea mea prin 
cuvânt” -p.9). ”Mitologia locului 
natal” (N. Băciuț) e susținută și 
de alte motive cheie. În alt poem 
(Târnava) detaliul sublim strânge 
efecte cumulate, din sfera 
irealității imediate: Târnăveni 
apare ca un ”port maritim, fără 
ieșire la mare”. Apele râului 
dintre ”dealuri cu spini” urmează 
un curs fabulos, ”prin Maris, Tisa 
și bătrânu Istru” spre întinderea 
mării (Meduza și căluțul de 
mare/ Copitele-și poartă și pe 
cărările tale). Vârsta are aici 
dimensiuni geologice (”Ai vârsta 
curgerii din dealuri de Corund”). 
La polul opus, râul misterios 
încheagă un peisaj labirintic: 
”apă prinsă cu cârlige de sălcii și 

mure/...curtată de maluri.../Bătută 
de vânt”, cu prezențe ”de fluturi 
ce survolează patrii de flori,/ De 
libelule ce dezinvolte schiază”. 
Radarul gândului atinge 
extremele: ”Până la sare, pân la 
petrol,/Până la magmă, la metale 
grele” și, la polul opus, ”Pin 
legănarea viselor, permanent,/ În 
hamacul curgerii mirositoare de 
stele”(p.12).  În Fruct de emoție 
vegetalul e atribut al unei ființări  
ciclopice: ”Știu că din coapsa 
toleranței tale/ Nasc viile boabe 
de mărgăritare”. Personificarea 
(”Și-n jur toate ogoarele-s 
armate/ Cu fibra undei tale 
răsculate”) tinde spre un 
antropomorfism 
supradimensionat, familiar totuși: 
”Și amiroși a Praid, până la Blaj,/ 
Din depărtarea lânii cea de 
brazi”. În aria miraculosului, 
poetul preia unda emoției și o 
mânuie, ”prinsă în clești de 
cuvinte”. 

Emoția transpusă liric 
persistă și în evocarea cantabilă a 
orașului natal (p. 15), bazată pe 
asocierea  râu (”Târnava-și duce-
n valuri/ Destinul pe sub deal”) și 
urbe (”Și-am ridicat cetate,/ 
Cetate de carbid”), pe un ton de 
limpede simplitate (”Mai am de 
dat un cântec/ Și-un vers fără de 
val/ Și tot ce curge-n mine/ 
Orașului natal” (16). În viziunea 
lui Ducan poemul se construiește 
adesea pe un balans antitetic. 
Orașul e locul comun al unui 
contrast între natură și 
cultură/civilizație: ”Ninge 
superstar la Târnăveni,/ dar cine 
să le spună asta copiilor?”, 
cine ”să-i scoată de pe ecranele/ 
telefoanelor mobile”? (p. 68). 
Apelul patetic la viață, la joacă e 
contrabalansat repetat de seducția 
artificialității, a imaginii realului 
reglată ”touchscreen”. În locul 
jocului adevărat, pe magicul 
derdeluș, copiii de azi sunt văzuți 
închiși în casă, izolați la aparate, 
cu „jucăriile” IT – cale bătută a 
copilăriei ratate. Magia 
ninsorii ”superstar” pare a → 

IOAN MARCOȘ 
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consona cu visul creației, în cazul 
lui Ducan – al plăsmuirii 
eminesciene reînviate în statuie 
(”S-a luat un vis, visul său,/ și s-a 
pus în picioare” (54). Animat de 
un intens cult pentru Eminescu, 
Răzvan Ducan interacționează 
dialogal cu memoria-statuie a 
acestuia din parcul orașului, 
imaginând ”exerciții de 
admirație” ca tot atâtea 
socluri: : ”multiplele fațete/ ale 
iubirii noastre,/ de pe toate 
soclurile:/ de hârtie, de sunet, de 
culoare,/ sau de orice altceva,/ 
inclusiv de închipuire,/ unde prin 
aceasta/ i s-a dat chip 
absolutului” (55). Prezența 
harului eminescian e un semn 
divin pentru locuitorii limbii 
române, „peste suflete,/ praf 
magic de stele”. (55). Conturele 
profilate în bronzul gândului sunt 
tot atâtea statui-Eminescu 
alternative. Așa în Igienă mică 
rostul unui SRL cultural propriu 
ar fi ”Să curăț și să igienizez 
vorbăria/ din preajma statuilor”; 
Îmi arde buza după Eminescu ni-
l evocă pe ”el, cel de la Praga,/ 
Incurabil romantic, scrutând 
viitorul”, ”el, cel cu îngăduința 
cât un munte”; Sunt la statuia 
domnului Eminescu redă un 
Eminescu mirat la minunile 
tehnicii IT (”oglinjoara 
luminoasă”); În poemul dedicat 
statuilor Eminescu și Goga 
autorul distinge izbitoare 
simetrii, derivate din simetria de 
atitudine (tristețe), cu ecouri în 
cea proprie: ”Două viziuni de 
artist aproape una de alta,/ din 
care răzbate o tristețe de catifea,/ 
eu adaug incognito tristeții lor în 
duet/ Cea mai umilă tristețe, cea 
a mea” (48). O convorbire 
imaginară (p. 51-53) cu poetul 
coborât de pe soclu are, în stil 
paradoxal, sorescian valențe 
lirice intense. Obiecțiilor 
spiritului perplex al poetului li se 
oferă răspunsuri de amplitudine, 
expresie a venerației unei 
posterități recunoscătoare, 
purtată pe valul unei inspirații 
lirice de excepție. Duhul 

eminescian răzbate și în alte 
poeme: Miroase a tei orășelul 
meu de provincie (evocare 
pitorească a trecerii poetului 
tânăr prin urbe în faimoasa-i 
călătorie spre Blaj); Când vin la 
tine (pagină de distihuri dense, 
tentative de înțelegere a poetului 
în profunzime); ”Și mai potoliți-l 
pe Eminescu” (elogiul 
publicisticii acestuia); Dorință 
(cerând pentru poet întâietate 
la ”înviere”); Privirea lui 
(”privirea frumoasă” 
a ”haimanalei sănătoase”). 

În orizontul evocării mai 
sunt aduse figuri familiare 
(mama: memorie vie îndoliată de 
un văl melancolic sau, în alt 
context – aliată în lupta cu 
moartea; grup statuar – mamă, 
bunică, străbunic, sau ”bunicul 
meu”, conturat într-un portret de 
o excepțională plasticitate, 
vibrant și frust, în tușe 
rabelaisiene, în 
spiritul ”Cimitirului vesel” de la 
Săpânța: ”Bunicul meu, un mic 
meseriaș/ Lipea la cisme pe un 
bruș de caș.// punea bastarda-n 
cepătură/ Lipea cu aracet cea 
crepătură/...Când oul era 25 de 
bani,/ De douăzeci punea pingele 
la țărani... Avea un Singer de-o 
sută de ani,/ Cosea la prieteni cât 
și la dușmani/... A dus-o peste 
optzeci și ceva de ani,/ El 
pantofar cu sulă și ciocan”. În 
același ton de pictură naivă se 
subscrie și portretistul: ”Și mai 
cu versuri scârța, scârța,/ Scris-
am eu din lipsă de Săpânța”, 
încheind cu o sublimă 
acoladă: ”Că-n mintea mea e pe 
un veșnic tron,/ Al meu bunic, de 
totdeauna, Aron”). 

Imaginarul ducanian mai 
are câteva figurine prețioase: 
Încăpățânare, în care poetul se 
închipuie în banala piață de 
legume a urbei, vânzând ”parcele 
de pământ de pe 
lună”, ”topografiate și 
întăbulate,/ cu ieșire spre Calea 
Lactee/ și vedere pe Marte”, însă 
fără succes, căci ”oamenii nu mai 
vor să viseze”, ”azi mâine își vor 

închiria drone,/ ca să le ducă și 
bucata de pâine la gură”, drept 
care visătorul va ”vinde parcele 
de pământ de pe lună,/ fără 
intermediari,/ direct de pe cer”; 
Astăzi nu am prins nimic, 
în ”cârligul telefonului” 
căci ”nici o metaforă nu a 
mușcat” momeala din cârlig care-
s eu”, explicația posibilă fiind 
natura spirituală a pescuitului său 
- ”poate în neregulă este/ chiar 
momeala din cârlig care-s eu,/ ce 
tot pe mine vreau să mă prind,/ 
căci scrisul îmi e panaceu”; Stau 
pe-o bancă ( de unde poetul 
vede ”cum timpul se-nmoaie ca o 
înghețată” și, radiografiind 
trecătorii, îi vede drept ”trupuri 
daliene”, ”ceasuri curgând” și, 
într-un salt de imagine, vede 
peste tot emblemele 
trecerii: ”Cercuri, cercuri tremur 
unde,/ în ouă de păsări din înalt/ 
văd eclozând secunde,/ și alte 
limbi mai văd,/ cum fac în toate 
prăpăd”);  Atât, deocamdată, 
unde drept știre aflăm că în 
centrul orașului, nebăgat de 
nimeni în seamă, apare , la 
semafor, un iceberg (!), 
așteptând ”cuminte în șirul de 
mașini”. Imaginea se extinde în 
același registru: ”Deși nu ploua, 
îi mergeau ștergătoarele de 
parbriz,/ așa că am văzut în 
interior./ Era condus de un 
mamut lânos”. La schimbarea 
semaforului, când ”cârdul de 
mașini s-a pus în mișcare”, ”de 
asemenea și iceberg-ul,/ cu 
grosul volumului său nevăzut,/ 
sub asfalt”. Un accident este 
evitat de puțin, căci orașul la 
acea oră ”nu și-a scos ”Titanicul” 
la plimbare”. 

Last but not least, volumul 
se întregește cu un ciclu 
substanțial de pamflete, o 
formulă la care autorul revine 
constant, cu efecte notabile. Cele 
mai multe compoziții sunt 
dedicate aceluiași Târnăveni, 
recviemuri burlești ce enumeră 
căderile pe multiple planuri ale 
vieții orașului în post-comu-
nism: ”Orașul e ținut pe → 
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aparate,/ La căpătâiul 
muribundului ovații,/ Florile 
demagogiei te îmbie”, ”speranța 
picură dintr-o pipetă”, ”retorta ce 
ducea odată trena urbei/ e ștearsă 
acuma de pe hărți”; ”pădurile de 
fabrici s-au tăiat,/ Cu sudură de 
nedrepte topoare,/ Fierul s-a topit 
tacit,/ Pentru câteva buzunare”. 
Rezultatul - ”salarii de mizerii pe 
la firme”, ”un municipiu doar în 
acte”, în vreme ce ”fumează din 
țigara deznădejdii,/ Armate de 
șomeri, până la muc”. O 
degradare urbană în care ”guri 
vorbesc, urechi nu vor s-asculte/ 
De traiul zilnic, tot mai greu,/ 
Orașul înfloritor de altădată,/ 
Resemnat, s-a mutat în muzeu” 
(Târnăveni). Oscilant între un 
optimism afișat și tăgadă, 
Poemele Tărnăveniului ridică 
perdeaua de pe aceeași realitate a 
ipocriziei politice. Poemele urbei 
trebuie să fie ”triumfătoare”, ”să 
empatizeze”, ”să fie atemporale”, 
însă cu înțelesul răsturnat în 
negativ – să fie ”valabile și 
pentru când actualii vor fi 
înlocuiți,/ Cu alți conducători, 
rupți din aceeași mare a 
ipocriziei,/ Desigur, dintre 
pământeni, ”cei mai 
iubiți”. ”Timpuri noi”, la 
Târnăveni 

ridică, pe un moralism 
retoric concentrat, sentențios, 
virulența satirică la putere. 
Poemul vestejește un anume stil 
de viață ajuns însemn 
al ”timpurilor noi”: ”orașul 
așezat migrează spre-a nu fi,// Și 
ăsta pare singurul deznodământ,/ 
Că se va da cu toate de pământ.// 
Bunul gust e omorât cu 
premeditate,/ Ies lei de bronz pe 
la porți fier-forjate.// Și răcnesc 
din toți rărunchii la trecători,/ 
Kitsch-ul îmbracă neștiute 
culori.// Aurite-s zăbrelele care 
dau tonul,/ Religia manelelor le 
țin isonul.” Tabloul intens colorat 
se pune în mișcare, 
devine ”vivant”, o tăvălugire 
haotică: ”Apoi când se iese ”cu 
cățel și purcel”,/ Nimic nu mai 
este în urbe la fel.// Parcă ronțăie 

castori, făcând stăvilare,/ Să nu 
se mai circule pe trotuare.// Coji 
de semințe și cuvinte vulgare,/ 
De fuge semantica din 
Dicționare.// Se nasc copii la 
xerox, la foc automat,/ De n-
ajunge hârtia pentru certificat.” 
Frauda e modelul 
dominant: ”Lecția de viață se-
nvață din născare,/ Sărindu-se 
direct în ajutoare sociale.//Apoi 
din ajutoare în alte ajutoare,/ 
Căci lenea e cucoană foarte 
mare”. Eminescianul ”fără 
muncă” are expresive 
echivalențe: ”munca nu mai are 
deloc căutare”, ”munca-i 
boală”, ”să stai acasă tăind frunze 
la câini”. Educația e în 
destrămare (”căci educația 
adevărată se învață/ La case de 
schimb valutar și în piață”. 
Economia  urbei e dispărută: ”Ioc 
geamuri! Ioc crom! Ioc carbid”. 
Furtul 

(”cu cârdul la ciordit”) 
triumfă, în timp ce victimele, 
pasive, ajung ”să fim precum 
struții, cu capul în nisip”. 
Școala ”mea” de chimie are, 
precum casa lui Goga, evocată în 
cheie bacoviană, aspect de 
bolnavă ruină: ”Cad țigle de pe 
ea, se descojesc pereți,/ spălați de 
ploi, decolorați de soare,/ s-a 
ajuns la cărămidă, ca la os,/ s-au 
matisat culorile primare!” 
Înăuntru ”scârțâie uși și se desfac 
podele”, ”în adâncuri de ziduri 
bătrâne,/ cântă igrasia într-un 
umed cor”. Reparații vor veni la 
Sfântu-Așteaptă”, degradarea 
înaintând fără oprire. Într-o 
încondeiere parodică (O 
scrisoare descrisă...!) 
apare ”fluericiul”, conducător 
incompetent și optuz care ”îl ia 
pe nu și nu în brațe/ și cu-
ngâmfare ordine împarte”, deși 
realitatea îl contrazice 
mereu: ”sunt străzi ce-
mpotmolesc și tancuri”, ”când 
plouă urbea-i un Canal 
Grande”, ”pe băncile din centru/ 
ți-e scârbă să te așezi”. Profitorii 
își iau înainte  ”salariile umflate 
cu pompa”, cresc ”taxe peste 

taxe” iar neamurile ”unele pe 
altele se trag la căldură”. Peisajul 
întreg e dezolant: ”Târnava Mică 
este și mai mică/ și cerul și mai 
mic e-aici sub cer”. Un pesimism 
ofensiv marchează însemnele 
decăderii în La noi e marcă-
nregistrată: ”asfaltul cu model de 
gropi/ La noi e marcă-
nregistrată”, școlile se 
ruinează ”din habarnism și 
nepăsare”, ”se cer băncile prin 
parcuri/ La centrele de 
dezmembrări”, economia ”Azi o 
vedem, și nu e”. În locul 
dezvoltării, ”mai repede, la 
Marea Moartă,/ putem să 
devenim un port”. 
Poetul, ”însingurat în 
deznădăjduire” aruncă ”pe 
facebook sticla-n vrie,/ Cu 
speranța de mesaj găsit,/ Că 
Târnăveniu-i insulă pustie”. În 
La noi se asfaltează muguri 
același ”la noi” suplicant, ecou în 
răspăr din O. Goga, înscrie în 
registru citadin un autoportret 
caricatural de grup: ”la Târnăveni 
se asfaltează muguri”, ”se 
spânzură ceruri de gândiri 
înguste”. Motivul: ”Suntem 
conduși de foaie verde,/ De laba 
gâștei în contumacie”, ”de 
vânzători de sucuri,/ de 
manipulanți de mărfuri în 
dubițe”, obedienți ”pe care, cât 
negru de sub unghie,/ îi doare-n 
cot și-i doare-n... șnur”. Drept 
care ”doar puful de la păpădie/ 
are în Târnăveni viitor de 
prăsilă”. Concluzia ia forma unei 
comparații crude: ”Suntem 
creduli ca pelicanii/ și halim 
orice promisiune primită,/ și nu 
vedem copacii de pădure,/ marea 
minciună veșnic reîncălzită”. 
Indignarea poetului ajunge la 
paroxism într-un poem-blestem, 
de virulență argheziană (Poem 
pentru nemernici!) Aici tensiunea 
verbală e detonată în cartușe-
distihuri pline de venin letal: ”V-
aș împușca cu tunul, ca-n 
Coreea,/ Voi, care ați provocat 
deliberat diareea”.Urmează un 
potop de imprecații: ”V-aș trage-
n țeapă”, ”V-aș îneca într-o→ 
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 hazna”, ”V-aș face duș cu 
avalanșele de bolovani/ căzuți de 
pe munții despăduriți în ani”. 
Noul Robin  Hood ar pedepsi 
astfel ”haiducia inversă făcută-n 
Carpați,/ Sărăcind săracii”. 
Finalul e insultă neagră: 
spoliatorii 
sunt ”păduchi”, ”jigodii” ce 
vând ”văzduhul cu tot cu 
ciocârlii”, pentru care pedeapsa e 
clipa când ”scutura-vom 
pomul/Și pentru voi va fi atunci 
Armagedon-ul”. 

Instrumentarul tehnic ce 
poartă mesajul poemelor are 
însemnele aceluiași radicalism ca 
și fondul de sensuri al acestora. 
Imaginea are o varietate flexibilă, 
încărcătură lexicală de masă 
densă, de acută originalitate. De 
la viziuni miniaturale, dantelate 
( Târnava curtată ”de fluturi ce 
survolează patrii de flori,/ De 
libelule ce dezinvolte schiază/ Pe 
amplitudinea maximă a undei” ), 
ajungem la saltul în geologic și 
cosmic: ”Până la sare, pân la 
petrol,/ Până la magmă, la metale 
grele,/ Prin legănarea viselor, 
permanent,/ În hamacul curgerii 
mirositoare de stele” (p. 12). Oda 
Târnăvii devine ”fruct de 
emoție”, alcătuire 
antropomorfă: ”Știu că din 
coapsa toleranței tale/ Nasc viile 
boabe de mărgăritare”. Spațiul-
labirint, citadin e opus acestora, 
un loc al absențelor: ”Aici, de pe 
un maldăr de steril/ stau și recit 
un ”Lidice” mercantil.../ și 
spun:/ ”aici a fost... combinatul,/ 
de-a lungul și de-a latul”.// În 
rest, bule de săpun!” (p. 17). 
Proliferare a kitsch-ului, a 
prostului gust, infern al urâtului – 
urbea postcomunistă trece printr-
un proces entropic 
generalizat: ”E-n desfășurare o 
eclipsă de soare,/ Ce-ntunecă 
tihna, ce prinde picioare.// Se-
mpuținează liniștea de peste zi,/ 
Orașul asezat migrează spre-a nu 
fi” (p. 20). Registrul grav mută 
ponderea evocării în 
cimitir: ”Mama mea a fost 
înmormântată/ peste sicriul 

mamei ei, Maria,/ iar aceasta 
peste al tatălui ei, Gheorghe,/ așa 
se înalță la Târnăveni, veșnicia” 
(p. 63). 

În plan detaliu, de remarcat 
notația frustă (o școală: ”Cad 
țigle de pe ea, se descojesc 
pereții”; bunicul, mic 
meseriaș, ”lipea cu aracet cea 
pilitură”, ”cosea bocanci, 
schimba și flecuri,/ pe un borcan 
cu miere”), remarca directă, stil 
jurnal de bord ce conduce spre 
profiluri aspre, de efigie (”în 
mintea mea e pe un veșnic tron,/ 
al meu bunic, de totdeauna, 
Aron”; ”Protipendada-i cu nasul 
pe sus,/ Acordându-și fală și 
rang,/ Oamenii buni și ticăloșii/ 
Sunt ca Yin față de Yang”). 
Portrete tari, în aqua forte, 
animează dinamica lirică. 
Compoziții de grup, gen frescă 
verbală dau mai ales pamfletelor 
tărie caricaturală, parodică. 
Versificația atinge virtuozitatea. 
Poetul își declamă cu aplomb 
suita metaforică, într-o 
concatenare fermă de efecte 
stilistice de forță. Autorul adoptă 
în alcătuirea strofică o atitudine 
detașată, ilustrată în construcția 
parțial rimată a 
catrenelor: ”Caută-te de fapt pe 
tine, cel de ieri,/ caută-ți 
tinerețea, cea de timp roasă,/ 
caută librăria unde pâinea de 
spirit/ aburea într-o carte 
preafrumoasă”. Măsura e marcată 
de frecvente ruperi de ritm – 
comprimări sau extinderi, forța 
exprimării depășind matca 
formulelor. Rima e deseori voit 
imperfectă, într-un efort constant 
de a evita monotonia. Stilul 
poemelor e generat de multele 
alternanțe între vocabula tehnică, 
informațională și arhaisme pline 
de sevă. Se conturează astfel 
poezia unui verb energic, de 
variată expresivitate. 

Poemele Târnăveniului – 
carte citibilă și în cheie 
simbolică, oferă deschiderea spre 
o bogăție de sensuri ce întăresc 
statutul unui poet veritabil. 

 

Un volum remarcabil dedicat 
reputatului  

om de cultură Vasile Stancu  
       

  Apariția unei cărți de mare 
valoare este un prilej de bucurie și 
totodată o sărbătoare culturală. A 
văzut lumina tiparului cartea Pro-
fesioniștii noștri 29 Profesorul, is-
toricul și publicistul Vasile Stancu 
la 75 de ani, ediție îngrijită de dr. 
Ioan Lăcătușu și aparută la Ed. 
Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe 
2021. E un volum omagial științi-
fic dedicat în întregime acestui 
distins și rafinat om de cultură Va-
sile Stancu, personalitate repre-
zentativă pentru cultura româ-
nească. 
        Aducerea aminte, aniversa-
rea, elogierea unei ilustre persona-
lităţi din viaţa culturii române ne 
aduce un sincer sentiment de emo-
ţie, dar şi o bucurie deplină. Elite-
le - atât intelectuale, cât şi morale 
- ne sunt scumpe şi dragi, de aceea 
le aducem prinos de recunoştinţă. 
Ele merită să fie cinstite fiindcă au 
înfrumuseţat chipul lui Dumnezeu 
în om. Putem spune fără echivoc 
că domnul profesor Vasile Stancu 
face parte din elita românească 
contemporană, iar omagierea 
domniei sale, prin acest volum 
memorabil, acum, când a ajuns la 
apogeul carierei sale, este extrem 
de binevenită. Evocând figura → 

FLORIN BENGEAN  
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luminoasă a lui Vasile Stancu, ne 
vin în minte cuvintele Ecclesi-
astului: „Mai de preţ este un nume 
bun decât untdelemnul". Într-
adevăr, numele domnului profesor 
Vasile Stancu este sinonim cu 
iubirea de oameni şi de frumos, cu 
generozitatea şi înţelegerea între 
oameni. Cartea vieţii domniei sale 
este foarte bogată în învăţăminte 
şi atitudini adânc grăitoare. 
Cinstind şi omagiind vasta 
personalitare a distinsului dascăl 
și reputat istoric Vasile Stancu, 
înfăţişăm aici exemplul unei vieţi 
de muncă şi demnitate, pilduitor 
pentru toţi cei din jurul domniei 
sale, mai ales pentru cei tineri, 
care trebuie să-i urmeze exemplul. 
       Ajuns la o vârstă frumoasă de 
maturitate şi înţelepciune, împo-
dobită cu atâtea realizări, de la 
înălţimea cărora poate privi cu 
deplină bucurie spre anii cei mulţi 
în care a trudit cu maximă osârdie 
în ogorul culturii române, cu sigu-
ranţă, domnul Vasile Stancu se 
înscrie, fără îndoială şi pe bună 
dreptate, în galeria marilor oameni 
de cultură ai neamului nostru 
românesc pentru profundul 
profesionalism al domniei sale, 
precum şi pentru seriozitatea pe 
care a arătat-o şi a demonstrat-o în 
tot ceea ce a întreprins dânsul. 
Numele său va rămâne legat de 
marile realizări ale domniei sale 
pe tărâm cultural, realizări care 
sunt multe şi importante. 
      Personalitate reprezentativă, 
Vasile Stancu se integrează în 
constelaţia culturii române prin 
formaţia sa de harnic cercetător, 
reputat dascăl, publicist şi istoric 
de mare prestigiu, care i-a adus un 
nume de mare anvergură. Activi-
tatea profesională desfăşurată de-a 
lungul timpului este una extrem 
de vastă şi de intensă. Opera lui 
Vasile Stancu este remarcabilă, 
atât prin dimensiunea impresio-
nantă, cât şi prin varietatea teme-
lor cercetate, şi mai ales prin se-
riozitatea, acribia şi profunzimea 
cu care abordează aceste teme. 
Opera sa cuprinde: lucrări de 
autor, lucrări în colaborare, lucrări 

ştiinţifice publicate în diferite 
volume de specialitate, precum şi 
foarte multe articole. Nu putem 
cuprinde în puţine cuvinte 
întreaga activitate a lui Vasile 
Stancu.  Cuvintele sunt prea 
sărace pentru a reflecta pe deplin 
vasta personalitate a distinsului și 
reputatului om de carte și de 
cultură Vasile Stancu, cel care a 
bătut cu piciorul pământul 
Transilvaniei şi al ţării întregi, 
pentru a afla noi date istorice, 
pentru a le face publice, ca apoi să 
poată fi folosite şi de alţi 
cercetători de-a lungul timpului. 
     Din întreaga activitate a 
domnului Vasile Stancu, reiese 
imaginea pilduitoare a unei vieţi 
de om, trăită în necontenită şi 
stăruitoare muncă. Domnia sa 
intră în istorie, scriind, cu sufletul, 
cu viaţa şi cu faptele sale măreţe, 
pagini de o neîntrecută frumuseţe, 
care se vor impune posterităţii ca 
o comoară scumpă, vrednică să fie 
păstrată şi cinstită. 
     Aducând prin aceste cuvinte un 
omagiu de preţuire şi recunoştinţă 
domnului Vasile Stancu, cred că 
mă aflu în asentimentul tuturor 
celor care îl cunosc, deoarece cu 
toţii ne-am adăpat din vistieria 
bogată a cunoştinţelor sale şi am 
trăit adeseori în prezenţa domniei 
sale momente memorabile. Sunt 
convins că domnul Vasile Stancu, 
prin viaţa şi activitatea sa, este şi 
rămâne un model mereu prezent şi 
activ, cu adevărat vrednic de 
urmat, pentru toţi cei care îl 
cunosc, îl iubesc şi îl preţuiesc la 
adevărata valoare a domniei sale. 
Pentru noi toţi, domnia sa se 
___________________________ 
 

 
Veress Zsuzsa, Zări albastre 

impune ca o figură înălţătoare 
care radiază permanent lumină şi 
căldură. 
      Cu acest prilej, se cuvine pe 
deplin să îi aducem distinsului 
prieten și mare om de cultură Va-
sile Stancu omagiul nostru de 
cinstire şi preţuire, adresându-i, 
din adâncul inimii noastre, sincere 
felicitări, asigurând-l de senti-
mentele noastre de înaltă preţuire, 
de dragoste fierbinte şi de recu-
noştinţă neţărmurită pentru dărui-
rea, elanul şi priceperea cu care a 
slujit, cum numai domnia sa a 
ştiut, cultura neamului nostru ro-
mânesc. Domnul profesor Vasile 
Stancu se distinge ca o persona-
litate marcantă a istoriografiei 
româneşti contemporane, şi l-aş 
putea numi ambasador al culturii 
româneşti. 
     În încheiere, îl felicit pe 
domnul Vasile Stancu pentru 
întreaga carieră a domniei sale, 
care este una impresionantă, 
doresc să-i urez mult succes în 
activitatea viitoare de cercetare şi 
studiere a trecutului istoric al 
neamului românesc, şi totodată să 
îl asigur de cele mai nobile 
sentimente de prietenie, respect, 
preţuire şi admiraţie pentru 
întreaga activitate a domniei sale 
desfăşurată de-a lungul timpului. 
De asemenea, îi felicit și pe toți 
cei care au trudit pentru a scoate 
la lumină o carte atât de importană 
și de relevantă pentru tot ceea ce 
înseamnă Vasile Stancu. 
      Pentru toate acestea, o dată cu 
felicitările mele, acum la ceas 
aniversar, când domnia sa 
împlineşte frumoasa vârstă de 75 
de ani de viață, îi urez domnului 
Vasile Stancu ca bunul Dumnezeu 
să reverse asupra sa toate darurile 
Sale cele bogate, să-i binecuvân-
teze din belşug strădaniile de 
viitor şi să-i înmulţească anii, ca 
să aibă parte de sănătate şi de 
aceeaşi vigoare sufletească şi 
trupească de care s-a bucurat 
întotdeauna, ca să fie şi de acum 
înainte tot atât de folositor 
neamului nostru românesc. La 
mulţi ani fericiţi şi binecuvântaţi! 
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          În nestâmpărul său de-o 
viață, PETRU  LECHINȚAN, de-
acum cunoscut ca fiind ,,cronica-
rul” Târnăveniului, a surprins în 
sutele de materiale publicate de-a 
lungul timpului, mai ales în 
cotidianul ,,Cuvântul Liber”, 
tumultoasa viață a urbei sale, 
perioadele ei de avânt și înălțare, 
de fală și mândrie, de liniște și de 
prosperitate în toate domeniile, dar 
și cea de  decădere profundă pe 
care o traversează acum, de o prea 
lungă bucată de timp. 
       Menționez că, o parte din 
aceste materiale autorul le-a 
înserat  în cartea sa alături de 
câteva reportaje extraordinare, ce 
se constituie deja  în documente de 
mare valoare pentru viitor, anume 
puse în fila cărții pentru neuitarea a 
ceea ce a fost cândva începutul 
îndustrializării zonei, oamenii care 
au pus atunci bazele ,,chimiei 
românești” în câțiva ani de muncă 
intensă, construind atunci în 
această veche urbe, cu inteligență 
românească, Uzinele ,,Nitrogen”, 
,,Mica”, Combinatul Chimic, 
,,Bicapa”, Fabrica de Geamuri, 
Fabrica de cărămizi ,,Hercules” și 
multe alte obiective economice, 
unele dintre ele unicat în economia 
românescă. 
       Trăitor al acestei perioade, 
autorul a pus el însuși umărul la 
ridicarea acestor adevăîrate ,,ce-
tăți” industriale, ca mai apoi, după 
ani de muncă, în care a acumulat 
suficientă experiență,   împreună cu 
alți ,,chimiști” ai urbei, sau învred-
nicit să ridice și în alte colțuri ale 
țării și chiar ale lumii, noi combi-
nate chimice de înalt nivel 
tehnologic, mult apreciate și 
lăudate de străini. 
         Așa se face că materialele de 
gazetărie adunate și publicat acum 
în această carte , rod a zecilor de 
ani de muncă, vorbesc despre ar-
mata de ingineri, tehniciei, maiștrii, 
oameni de mare valoare, care prin 
ridicarea acestor adevărate cetăți 
industriale în orașut Târnăveni, au  

 
____________________________ 
transformat și stabilizat economic 
zona, fapt ce a făcut posibilă 
creșterea puterii financiar-
economică a oamenilor, bunăstarea 
lor, ridicarea nivelului lor cultural, 
afirmarea tinerilor ca valoare 
intelectuală, tehnică, de inovare și 
inventică, etc, ajungându-se 
înclusiv chir și la rezultate culturale 
și sportive de valoare ce le-au făcut 
cinste, toate adunate ridicând  
faima orașului nostru atât în țară 
cât și peste hotarele ei, pentru o 
lungă bucată de timp. 
       Ce au mai rămas astăzi din 
toate astea? din orașul care susți-
nea atunci traiul zilnic a peste 
50.000 de oameni de pe o rază de 
cca. 3o de kilometri? Praf și pulbe-
re, doar câteva  amintiri ținute încă 
minte de cei mai vârstnici dintre 
noi, și zbaterea unui primar tâmăr 
și ambițios să mai poată face ceva 
care să mențină localitatea la sta-
tului ei de municiupiu. Trist destin, 
înlăcrimată amintire a aceea ce a 
fost aici cu doar o generație în 
urmă. 
      Tocmai de aceea a venit acum 
Petru Lechințan cu această carte, 
care are menirea de a prelungi 
neuitarea unei perioade de înflorire 
a orașului Târnăveni, fost cândva 
fanion al chimiei rămânești. Cinste 
autorului și gândului său curat 
pentru imensul efort depus în atâția 
ani de muncă, conștient fiind că tot 
ce-a scris acum, cândva, peste timp, 
va fi o mină de aur pentru viitorii 
cercetători a istoriei locului. 
       Urmează apoi  alte interesante 
capitole ale cărții, cele ce ne aduc 

de-acum în actualitate, evocând 
momente importante din toate 
domeniile de activitate ale urbei: 
administrație, învâțământ, sănătate, 
cultură, transporturi, siguranță 
individuală, etc, etc, oamenii care 
depun eforturi uriașe pentru a 
menține viața social-economică, 
cultural-artistică, învățământul, și 
multe altele în parametri lor de 
funcționare, dar și lucruri mai puțin 
lăudabile din viața municipiului: 
hoții, nereguli crase, comporta-
mente reprobabile, dezorganizare, 
inechitate, lene, dezinteres, etc, 
inerente perioadei pe care o 
traversăm, ele constituindu-se în tot 
atâtea alte documente și realități ce 
vor rămâne peste timp. 
       Sunt de părere că fără acestă 
carte, fără adevărurile din ea, nu se 
va putea scrie niciodată în viitor 
istoria cea adevărată a 
Târnăveniului și a oamenilor 
trăitori cândva aici. Poate că acum 
încă nu conștientizăm cât de 
important este acest demers al 
autorului pentru viitorime, dar va 
veni vremea când el va fi apreciat 
la justa lui valoare 
      Pentru toate acestea adresez 
sincere mulțumiri neobositului  nos-
tru ,,cărturar - cronicar” Petru Le-
chințan, cel care, în acest fel și-a 
făcut cu vârf și îndesat datoria față 
de sine, dar și față de concetățenii 
lui. 
      Deie-i Domnul încă mulți ani și 
sănătate pentru a scrie cu mintea și 
sufletul despre bucata de timp în 
care el și leatul lui, au trăit-o aici 
cu toții laolaltă în necaz și bucurii 
pe un mal de Târnavă, ce a dus cu 
ea trecătoarea și învolburata vreme 
ce ne-a fost dată să o petrecem în 
această lume. 
    După noi va rămâne cuprinsă în 
neuitarea timpului această carte, 
alături de o tainică și fierbinte 
lacrimă a sufletului, ce va suspina 
mereu și mereu după o altă lume 
care a fost mult mai curată, mult 
mai adevărată, mult mai profund și 
mult  mai frumos trăită decât cea de 
azi și numelui unui OM, -- PETRU 
LECHINȚAN, cel care a trăit 
cândva aici, în poala unui timp   
frumos, din vremea vieții de început 
a Domniei Sale. 
       MIRCEA DORIN ISTRATE 
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Cărți noi 

PREFAȚĂ 
MOTTO: 

Cei ce văd cu ochii minții 
Sunt cu mult mai credincioși, 
Ca cei ce privesc la alții 
Cât li-s ochii de frumoși. 
Ochii minții văd pe Domnul 
Chiar de-s aplecați în jos, 
Viața lor le e condusă 
De Domnul Isus Hristos. 
 
       Ce frumoasă e copilăria! Cu 
nimic nu se poate schimba, chiar 
dacă pentru unii e mai tristă, în 
copilărie nu îți poți da seama de ești 
bogat ori sărac. Copilăria e cea mai 
scumpă comoară a vieții. Dar ce e 
frumos trece repede.  
       Fiindu-mi tulburată copilăria de 
venirea războiului, am rămas cu o 
frică în sufletul meu de copil, 
fiindcă la acea vârstă n-am mai 
auzit de război, darămite să-l și văd. 
Era prin vara lui 1944, încă nu 
împlinisem 5 anișori, când distracția 
dintre copii s-a schimbat în frică, 
eram nedumeriți de ce se întâmplă.                
      Zdruncinăturile atât de mari ale 
tunurilor și ale mitralierelor ne-au 
împiedicat întâlnirile cu copiii din 
vecini ca să ne mai putem juca. 
Odihna nopții nu mai era pe pat ci 
în pivnița casei, cu încă oarece 
neamuri și vecini, pe jos, pe paie, în 
cătunul Bonzărești. Asemenea fiind 
prin toate pivnițele din sat.   
Fiind tranșeele în care se 
adăposteau rușii foarte aproape de 
casa bunicii în care am crescut eu și 
unde locuiam cu frații mai mici ai 
mamei, unu chiar mai mic cu doi 
ani decât mine, nu mai suportau nici 
cei mari acea răstriște.  

 
APRECIERE 

 
„Întotdeauna întâlnirea cu 
oamenii satelor înseamnă istorie, 
datină, ceremonial.’’ – Grigore 
Leșe 

 
          Oamenii de știință români ai 
perioadei interbelice au fost de 
acord și au convenit că satul 
cuprinde un tip special de civilizație  

 
u universală numită civilizație 
sătească. 
        Satul este ca o unitate socială 
de viață colectivă și un model de 
nitate al omului cu natura, cu 
semenii și cu Dumnezeu. 
         Rapsodul popular și 
creatoarea de opere literare cu 
inspirație din viața satului natal 
Idicel – Pădure, Rafila Moldovan în 
volumul „Între rădăcini și muguri” 
descrie imaginarul genealogic care 
reprezintă acel imaginar legat de 
originea, istoria și structura 
familiilor în care sunt cuprinse o 
multitudine de date și legături între 
persoane și familii așa cum au fost 
culese de ea, legătura între generații 
fiind realizată de patrimoniul 
identitar și memorial al celor în 
viață. La baza acestei lucrări stând 
ideea că nimic nu este mai prezent 
în conștiința oamenilor, decât 
originile lor. 
        La final, îndemn cititorul la 
lectură, descoperind că acest volum 
este interesant, pe alocuri hazliu 
(specific autoarei) și cu adevărat 
pasionant. 

Prof. în învățământ primar, 
POP GAVRIL - DECEBAL 

 
           Într-o lume securalizată și-
nvolburată, în care valorile 
strămoșești românești ortodoxe sunt 
date la o parte, uite că, Rafila 
Moldovan, o enciclopedie a 
valorilor românești, încearcă și 
renaște prin ‘‘Între rădăcini și 
muguri’’ ca să aducă în sufletele și 
gândurile noastre tot ce e mai curat 
și sfânt, pur românesc, iar rădăcinile 

de neamuri stau înfipte în ogor și nu 
le poate smulge un viscol trecător. 
          Astăzi, 26.09.2021, când 
sărbătorim pe Sf. Neagoe Basarab, 
bravul nostru învingător și apostol 
al valorilor noastre românești. 
PREOT ROȘCA VALERIU 

IDECIU DE JOS, 
BISERICA ÎNĂLȚAREA 

DOMNULUI 
 
          Când ne apreciem semenii, 
devenim conștienți de calitățile 
acestora și de resursele lor, uneori 
chiar mai mult decât ei înșiși. 
Atunci putem deveni o sursă de 
încurajare, fiind încredințați că 
aceștia au tot ce le trebuie pentru a 
izbândi.  
         Rafila Moldovan este 
apreciată de toți oamenii care sunt 
în jurul ei, este apreciată pentru 
calitățile ei, mai ales pentru creațiile 
sale, ceea ce face ca ea să fie un 
izvor pentru îmbogățirea culturii și 
tradițiilor neamului românesc. 
         Cărțile scrise de ea sunt hrană 
pentru cititori, cu gust foarte bun de 
amintire a tuturor oamenilor, 
obiceiurilor și timpului în care ea a 
trăit și alții au fost în jurul ei.  
         Cartea scrisă acum, le 
încununează pe toate celelalte, 
deoarece a schița un arbore a 
neamului reprezintă o mare muncă 
și în același timp o mare dragoste 
pentru oameni, mai bine zis pentru 
neam. 
         Nu doar eu apreciez această 
carte, ci toți cei care o vor citi, 
regăsind în ea pe Rafila Moldovan, 
care vorbește și scrie neîncetat, ca și 
cum ar fi vie, căci scrierile ei sunt și 
vor fi izvor de cultură care nu seacă 
niciodată. 
         Felicităm pe tanti Rafila și ne 
rugăm bunului Dumnezeu să-i dea 
înțelepciune, putere și voință pentru 
a scrie cel puțin până la 100 de ani, 
căci toți ne bucurăm de scrierile ei 
și suntem fericiți că mai duce 
cineva pe mai departe valorile 
neamului nostru. 
        Întru mulți și binecuvântați 
ani, Rafila Moldovan! 
 

PR. EUGEN DOROFTEI, 
Paroh al Alunișului 

20.09.2021 
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LA CAPĂT DE 
CURCUBEU  
 
M-am întrebat: câte ? 
Câte sentimente îmi pot străbate 
inima 
Într-un moment anume, 
Ales la întâmplare, 
Într-o zi oarecare, 
Când totul se întoarce invers; 
Spune-mi, câte, oare? 
 
Îmi aud pulsul din vene 
Și respirația adâncă 
Și nici un răspuns la întrebările 
mele 
Ce rămân suspendate, în ecou, 
În freamătul arămiu al clipelor 
Și-al tăcerii mantou. 
 
Timpul se comprimă 
Și gându-mi aleargă laolaltă cu 
sufletul 
La capăt de curcubeu 
Unde se termină lumea, 
Și norii ating pământul într-un 
sărut tulburător, 
Când simt grija soarelui - 
Apus în lumea terestră - 
De a cuprinde întreaga suflare a 
lumii, 
Conturată atât de neclar 
Când îndoielile devin 
certitudini, 
Când vocea tremură 
Și pașii devin nesiguri 
Pe pământuri mișcătoare, 
Într-un declin sfâșietor. 
 
M-am oprit din alergat, 
În punctul cel mai îndepărtat, 
Acolo unde se termină lumea; 
Am respirat profund... Am 
respirat, 
În acel loc fertil pentru a sădi 
iubirea 
Menită să apropie două suflete, 
Din cele mai îndepărtate 
orizonturi, 
Ale aceluiași Pământ, 
Ale cărei chemari străbate 
deșerturi 
Pentru al iubirii cânt. 
 
Acolo departe,  
adâncită în singurătate, 
Mi-am dat seama că îmi e atât 
de dor de mine, 
De sufletul meu, de zâmbete 
Și de toată iubirea pe care pot să 
mi-o ofer; 
Că îmi lipsește ființa ce sunt, 

Aceea ce doarme atât de adânc, 
Încât îmi e anevoios drumul ales 
Să mă tot caut, să mă regăsesc. 
 
De aceea, la capăt de lume 
Port pe buze o rugăciune 
Pe care o aud doar cerurile, 
Când încep timid să desenez, 
Iar pastelurile îmi îmbracă schița 
anemic creionată, 
Ce-ncepe a prinde viață și a se 
misca 
Nestingherită, prin multitudinea 
de limitări, 
Aproape sfidând nuanțele 
plumburii 
Ce i-au devenit umbră 
Cutreierând prin timp... 
 
Aproape că nu pricepem  
cât suntem de mari 
Și ce bogăție ascunde inima 
noastră; 
Câtă magie putem crea  
cu aceste mâini prea temătoare 
Și cât putem vindeca, 
Numai de ne-am încrede… 
 
Ne pierdem în detalii atât de 
ușor 
Râvnind la nimicuri, ce ne 
îngroapă sub adevăr, 
Ce se așează strat peste strat, 
astfel încât 
Sufletul zbiară din străfunduri, 
Fără rezultat, 
Rămânând fără glas 
Cel puțin pentru o vreme, 
Într-al infinitului răgaz,  
în care n-avem încontro, 
Decât să ne oprim și să medităm 
La ce simțim, ce iubim, 
UNDE și CE anume doare 
Să oprim cea mai mică 
apăsare… 
 
Suntem un minunat rezultat 
Al tuturor timpurilor ce s-au 
perindat 
Prin sufletele noastre și ce au 
îmbrăcat 
Varii veșminte, în care s-au 
aflat; 
Am avut ochi, prin care am 
văzut, 
Și am avut priviri opace, 
Atunci când a cunoaște nu s-a 
putut; 
Am avut trăiri prin care am 
crescut, 
Și am avut căderi... 
Și toate au trecut. 
 

__________________________  
 
La capăt de curcubeu, 
Toate se arată mai clar, mai 
aparte; 
Lacunele capătă sensuri, 
Când din ceruri plouă cu versuri 
și 
Vezi tu, azi, privind în spate, 
Acolo unde a fost furtună 
Îmi dau seama că am fost 
nebună 
Să fiu geloasă pe un fir de păr 
Ce ți s-a lipit de buză... 
 
Un strop de ploaie și o rază de 
soare 
Colorează altfel amintirile de 
vară, 
Devenind cunună ai anilor 
fragezi,  
ai vieții bogății 
În timpurile ce i-au urmat,  
în noapte si-n zi. 
 
Acesta e momentul în care 
Mă agăț cu încăpățânare 
De mine, ca de un stâlp, 
Să îmi ajung, să îmi rămân,  
Să-mi fiu. 
 
Mă întreb din nou ce simt - 
Și îmi e mai clar ca oricând 
Că îmi e dor de mine, de ceea ce 
sunt eu.  
Inima mi se deschide tot mai 
mult, 
Devenind parte din euforia când  
Norii ating pământul într-un 
sărut tulburător 
Simțind bucuria soarelui, în 
răsărit, 
De a cuprinde într-o mare 
îmbrățișare 
Întreaga suflare a lumii: apogeul 
sublim! 
 

ANDREEA-LILIANA SUCIU 
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CARE MAI ȘI SCRIE 

(X) 
 

       1 oct 2021 – Prinde 
timpul, scoate-i ochii! Uite așa a 
trecut și junele septembrie, cu 
congresul lui Pește Prăjit și fără 
niciun decedat de Covid 19 și mai 
ales cu iluzia că, până în 
octombrie, mai e mult și voi avea 
timp să mă pregătesc și pentru 
brumărel. Noroc bun! 

 În sfârșit, am ajuns să iau o 
decizie cât o mie. Adică să creez 
un buzunar al Jurnalului unui 
cititor care mai și scrie (care se 
bucură, număr de număr, de 
paginile provocatoarei reviste 
CADRAN-Jurnal Mureșean de la 
Tg. Mureș), un buzunar intitulat 
Foaia de la Berolină și inițiat de 
înșiși contribuabilii trupei de șoc 
(Gicu Habor, Ion Călinescu, Feri 
Szambati și subsemnatul, adică 
cei care au mai rămas din trupa 
veche, cea cu faimosul artist 
plastic Emeric Toth, cu jovialul 
Costică Boilă, cu neîntrecutul 
Ioan Korodi, cu versatul doctor 
stomatolog, Gigi Tomescu, cu 
șeful Cramei Biertan, Puiu Șancu, 
cu mai tânărul Marius Dănescu și 
alții, pe vremea când pelerinajele 
aveau ca ultimă destinație Cabana 
lui Costică – o magazie cumpărată 
de la un apicultor numit Vasiliță). 
În ultimul timp, Pelerinajele 
noastre de Relaxare Continuă au 
ca destinație berolina (un vagon 
de metal gros, destinat în vremea 
cealaltă, la transportul 
muncitorilor navetiști din satele 
din jurul Dumbrăveniului, la 
unitățile socialiste din 
Dumbrăveni și retur, ieri îmbrăcat 
în trestie, pentru a determina 
vizitatorii să cugete la scurtimea 
vieții omului pascalian, ca trestie 
plângătoare, azi îmbrăcat în 
iederă, simbol al vieții veșnice) 
aflată la grădina subsemnatului, 
gard în gard cu Țigănia de la 
Țiglărie, care m-a inspirat în 
conceperea și redactarea 
romanului Sindromul de exaltare 

_____________________________ 
în sud-estul noii Europe, azi 
Didactica nova.  
   Ce-am zis? Hai, domnule, să 
imortalizăm și în scris, momentele 
unice, rod al întâlnirilor noastre 
din preajma codrilor de foioase ai 
bătrânului nostru oraș de pe 
Târnava Mare, la ideea că pozele, 
oricât ar fie ele de fidele, nu pot 
vorbi suficient. Iată de ce astăzi, la 
o zi de la cel din urmă pelerinaj, 
am luat taurul de coarne și, 
convins că e suficient să te apuci, 
că scrisul vine de la sine, ca și 
dragostea (nu te mai lasă ea pe 
tine), am început să scriu în foaia 
propriu-zisă, inaugurându-o prin 
botezarea titlului: Foaia de la 
Berolină, asupra căruia am căzut 
de acord, la telefon, eu cu doctorul 
Gicu Habor, pe numele său 
adevărat Vasile Habor, chirurg 
până-n măduva oaselor (fără 
ironie, așa cum se va întâmpla și 
cu cracterizările celorlalți). 
Începem, iubiți cititori? Da. Am 
înțeles că da. Iată primul capitol în 
care e vorba despre ce am scris în 
primele zile de octombrie, despre 
ziua de 2 septembrie 2021: 
  În 2  oct. 2021 despre ziua de 2 
sept a.c. (Foaia de la Berolină) : 
orele 10, 30 - 11 a. m., deplasare 
la cabinetul dentar de la Laslea, 
unde mă aștepta Bonțu fostă 
Marțian, cea mai bună doctoriță 
stomatolog, repatriată temporar 
din Germania, care mi-a rezolvat 
două carii (Nimic din ceea ce 
trăim nu cred că e nelipsit de 
noimă. Până și bietele carii, nu?). 
 Orele 13, 15 – plecarea în 
Pelerinajul de Relaxare Continuă, 
nu de la intersecția străzii 
Ddobrogeanu - Gherea cu Cloșca, 
ci de la Casa Călinescu aflată la 
celălalt capăt de stradă, cel cu 

numere mici. În zece minute deja 
puteai vedea patru indivizi cu 
rucsacul în spate, parcă aterizați 
din Afganistan, dintre care unul 
sprijinit în toporișca socrului său, 
Ion Korodi, mergând încet, spre 
livada cu meri, pe cărarea de sub 
Cimitirul Eroilor, cu destinația 
Seci, fără însă să știe ce-i așteaptă. 
Conducătorul de trib, Doctorul, cu 
toporișca în mână, obișnuit să cam 
taie (aici,  curpenișul din cale), 
pătrunde brusc în pădurea de 
arbuști și bălării, defrișând din 
plin, pentru a face liberă cărarea. 
Dăm de un șanț săpat de ocoliști 
(cei de la Ocolul Silvic) destinat 
opririi furtișagurilor de lemne 
concrete, nu de cele de pe hârtie!, 
și dăm într-o altă pădure de bălării 
dotată cu suficienți ciulini, mai 
generoși decât oricând, în dorința 
de a împrăștia scaieți pe hainele 
trecătorilor intruși. După un 
parcurs nenorocit (credeam la un 
moment dat că ne îndreptam spre 
prima bolgie a Infernului lui 
Dante Aligheri) soldat cu 
suficiente zgârieturi și zglțâituri 
conferite de terenul accidentat, 
ajungem în sfârșit în livadă. Adică 
în fosta Livadă de meri a orașului. 
Ca să fiu și mai la obiect, hai să 
folosim alte apelative: am pătruns 
în ceea ce a mai rămas din Livadă. 
Ne întâmpină bătrânii meri, 
majoritatea scorburoși, unii aflați 
în agonie, în ton cu revanșa 
Pandemiei, alții decedați în 
condiții demne de războiul din 
Afganistan. Morți rămași în 
picioare. Mumificați. 
Tutankamoni ai florei Ardealului, 
nedotați cu sarcofag. Foști ciungi. 
Foste cioturi cerșetoare de oxigen, 
decedate la Terapia Intensivă a 
Spitalului Livadă pe care-l 
populează. Un ATI care se întinde 
pe hectare întregi. Scorburile cu 
care sunt dotați merii de ceva 
vreme arată că, dornici de viață, 
au fost în stare să-și schimbe până 
și sexul, cum este de fapt moda 
azi, să devii femeie în toată regula 
când te simți mai bine ca bărbat și 
vice-versa. Înainte să-și dea → 

NICOLAE SUCIU  
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duhul, bătrânii meri deveninseră 
mai ntâi, pomi-femeie, crezând că 
numai așa, destinul îi va ierta și 
Moartea va fi cumva păcălită. 
Alături de ei, să nu exagerăm 
totuși, sunt și meri productivi. 
Plini de fructe mici, eventual 
avortonice, care și cu tendința de a 
se mai înroși o dată în această 
lume de mizerii, cu conducători 
care nu abzic în stil E.U. de la 
mentalitatea că cei de dinaintea 
lor au furat și că cel mai bine e să 
moară și capra vecinului, tot în stil 
E.U., dând vina unii pe alții, ca să 
nu observăm noi, plebea de rând 
(sunt mai multe feluri de plebe 
decât în antichitatea romană! 
Atenție! N-am zis antichitatea 
rromă!), cum fură, cât fură de 
unde se poate fura (ca să 
observăm noi, cei care am mai 
rămas normali, că Programul 
Pandemia care se va derula musai, 
până în 2028, e bun și el la ceva: 
la furatul ca-n codru și la păcălitul 
ca în Păcală în satul lui. E și 
normal să se poată fura, deoarece 
contribubailii și necontribuabilii, 
speriați ba de Covid 19, ba de 
varianta Delta, ba de tulpina 
Lambada, mai nou, nu pot observa 
cine ce fură și nici când și cum). 
Îmi pare rău că trebuie să pătez 
bunătate de Foaie de la Berolină 
cu astfel de remarci mai mult sau 
mai puțin politice. (Eventual 
pulitice, pardon, scuzați uvântul 
eventual!). 
  3.10. a.c. – o duminică încă fără 
brumă. Vine o vreme când omul 
se convinge că orice periplu 
întreprins în spațiu, trebuie să fie 
și o drumeție sufletească. Muntele 
e adâncul, cum spunea Lucian 
Blaga. O proză nouă, cea cu 
Statuia Zeului Vaccin, apărută 
hodoronc-tronc, taman lângă 
statuia lui Samuel von Brukenthal. 
 Luni, 4 oct. a.c. Revenire la proza 
despre Statuia Zeului Vaccin, care 
mă pistonează în mod serios.  
 Marți, 5 oct. a.c. – Dacă la 
Simpozionul ASTRA 160, din 9 
oct a.c., noi, invitații, va trebui să 
prezentăm documentul că suntem 
vaccinați, eu de pe acum mă 

declar absent. E de-a dreptul 
imposibil să vezi LIMBA 
ROMÂNĂ mascată sau vaccinată, 
că așa vor unii cărora le pasă de 
sănătatea ei! Ei, ce să faci? De pe 
linia I n-ai cum trage cu pușca în 
inamic, decât la comandă. Altfel 
riști să ajungi în fața Curții 
Marțiale! Sunt tare curios dacă 
marea de islamiști din marile piețe 
ale Romei și Parisului se vor 
vaccina, ca să nu moară infectați 
cu Covid 19. Adică dacă-l lasă pe 
Profet pentru Zeul Vaccin.  
 Tot azi, revenire la Foaia de la 
Berolină. Iată continuarea: Și 
totuși, merii aceștia, aflați printre 
foști meri, ca viii risipiți printre 
morți în vremurile apocaliptice 
imaginate de expresionișii 
germani la începutul veacului XX. 
Zdrențuroși și ei, merii, asemenea 
cerșetorilor din alte vremuri (când 
încă nu se inventase Ajutorul 
Social), amintesc de alte timpuri, 
când Livada însemna ceva parcă 
rupt din rai. O oază de belșug, în 
care aproape că pășeai cu sfială, 
ca să nu trezești pomii din somn. 
Pe atunci încă veneam cu clasele 
de elevi, la cules de mere. Când 
aveai voie să te urci în pom, dar 
nu aveai voie să-l scuturi. Dacă 
cumva îl scuturai, ca să umpli mai 
repede lăzile cu sortimente de 
mere care râdeau de sănătoase ce 
erau, te trezeai lângă tine, ca și cu 
un desant aerian, cu șeful 
Gheorghe Mircescu, Dumnezeu 
să-l odihnească!, un bărbat solid, 
între două vârste, bronzat de atâta 
alergat prin soare și de o iuțeală 
fantastică, îmbrăcat într-o cămașă 
cu mânecă scurtă, de un albastru 
deschis, aproape ciel și pantaloni 
de un albastru închis, aproape 
bleumarin și încălțat cu bascheți. 
Noroc că urma numai o păruială 
verbală, decentă totuși, și că nu-ți 
cerea să aduni copiii de prin pomi 
și să pleci acasă de urgență. O 
tempora!, fără O mores!, ca să nu 
zică cineva cândva, că sunt rău. 
Dar despre O mores!, ceva mai 
încolo.  
6.10. 2021 – Tot o zi însorită. 
Frumoasă. Tescuit. Făcut vinul. 

Proza cu Statuia Zeului Vaccin se 
va încheia cu basculare în 
fantastic. Eroul meu condus în 
lumea de dincolo de vechilul 
milionarului Varvari, unul pe 
nume Vergilius apărut ca prin 
minune între coada lacului și 
liziera pădurii de foioase. 
7.10.21 – Domnilor, eu nu sunt un 
simplu prost – zice personajul 
meu, Puți, că ar fi zis prietenul 
verișorului său, Konrad - Adică să 
nu vă închipuiți că eu sunt doar 
un prost cu gramul sau chilul? 
Nu. Eu sunt un prost cu tona. 
Numai un prost cu tona rabdă ce 
am răbdat eu. Îi rabdă și pe toți 
proștii care sunt proști cu gramul 
sau cu chilul. Chiar și peceide la 
guvernare. Și mai și iartă. Oare 
cu cât ierți mai mult, cu atât ești 
mai prost? Eh! Cineva trebuie să 
fie în lumea asta, și prost cu tona. 
Altfel ce s-ar face proștii cu 
gramul sau chilul? Cine i-ar mai 
ierta pe ei? O! Ar muri pe loc. 
Când și cum mi-am dat seama de 
asta? În momentul în care am 
rememorat clipele în care m-am 
văzut răbdând de-a lungul vieții, 
ifosele a zeci și sute de proști. A 
proștilor comuni. Și măcar de aș 
fi primit Premiul Nobel pentru 
Prostie, om m-aș fi făcut. Dar 
dacă aș ajunge acum, un personaj 
dintr-o proză scurtă sau într-o 
piesă de teatru, nu m-aș da pe 
lumea asta.  
8 oct – Defectat mașina. Ieșit fum 
de sub capotă. 
9.10. a.c. Frigul și vremea rea se 
anunță. Presimt că lucrările 
Colocviului Anton Cosma de pe 
6.11. 2021, pentru care am muncit 
așa de mult, se vor suspenda din 
cauza numărului de îmbolnăviri și 
decese. Și ce dacă floarea se 
veștejește/ și frunza cade/ imitând 
sunetul de doagă spartă/ a 
toamnei/ când până și omul/ nu 
mai e breaz? 
10 oct – Minunea din Nain din 
Evanghelia Sf. Luca. Una dintre 
minunile încadrate în clasa a IV-a, 
cea a învierilor, în timp ce clasa a 
III-a este cea a tămăduirilor 
taumaturgice). Frumoasă 
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evanghelie într-o frumoasă zi de 
duminică. Mulțumim pr. Marius 
Drăghici, parohul nostru, pentru 
ancorarea, ca întotdeauna, a 
cuvântului său de învățătură în 
textul biblic. 
11.10. a.c. Uite așa vine pleașca. 
Cu mașina la reparat. 
Marți, 12.10. a.c. De astă noapte, 
ploaie, dar nu tocmai rece. La 
Mediaș, cu Ion Călinescu, după 
piesele de schimb necesare 
Fordului Focus. CÂNTECUL 
SPICELOR, între adevăratele 
inedite ale liricii blagiene. Când 
am văzut versul 9 din secvența 
doua, cel marcat de mine aici cu 
bont, am înlemnit și mi-am zis că 
aceasta va însmna o cotitură fără 
precedent în istoria poeziei 
românești. Sunt convins că 
postumul Lucian Blaga din 
dosarul ECCE TEMPUS – 
VERSURI va mult mai 
impresionant decât cel cunoscut 
de noi în edițiile apărute din 1962 
încoace, până la ultima ediție, cea 
din 2018. Iată secvența a doua a 
poeziei, așa cum apare ea în 
adevăratele inedite prinse într-un 
dosar trimis de marele poet, fostei 
lui studente, Livia Popa, născută 
Ungureanu, în aprilie 1951: 
  „O vorbă-și trec spicele-fete’n 
văpaie:/ Secerea lunii e numai 
lumină –/ Cum ar putea să ne taie/  
Pe la genunchi, să ne culce pe 
spate, în arderea vântului?/ Zeul 
din zare- ființă nu are”.    
15.10. 21 -  Întoarcerea din urmă, 
o carte-living, trimisă la editura 
Vatra Veche 
16.10.21 – Scris la noua proză 
scurtă: O poveste care nu e 
poveste 
17.10. a.c. Scris la noua proză 
scurtă: Avatarele vaccinului de 
toamnă 
18. 10 -  Scris la noua proză 
scurtă: Cântecul visului de 
octombrie. 
19 oct. 2021 – Lucrat din  greu la 
cele trei proze care în sfârșit, au 
prins cheag 
20 oct. a.c. Cântecul visului de 
octombrie va fi cam întortocheată. 
Ciute al meu nu poate fi decât 

unul singur. Întoarcerea din urmă 
a fost deja editată la editura Vatra 
Veche. Doamne ajută! 
21. 10. a.c. – Fructificat în O 
poveste care nu e poveste, darul 
de povestitor al mamei mele, 
Maria născută Dan, care la 
aproape 93 de ani, are o memorie 
matusalemică. Când nu e bolnavă 
și când nu are dureri de rinichi sau 
altele, provocate de spondiloză, ar 
povesti ore în șir despre vremurile 
de altădată. 
22 oct. a.c. Zeul din zare A- ființă 
nu are din CÂNTECUL 
SPICELOR amplifică 
ambiguitatea întregului discurs 
liric. Tot așa și termenul cântat,  
în loc de menit, din ultima 
secvență a poeziei. 
23.10. a.c. –Scris la proza cu 
Stirpea (alta decât Cântecul 
visului de octombrie) mâncăul în 
prim-plan, la petrecerea 
organizată la cabana lui, de către 
miliardarul Varvari.  
25 oct. 2021 – După o convorbire 
telefonică cu dl. Nicolae Băciuț, 
am luat hotărârea, împreună cu 
colegii din comitetul de conducere 
a Despărțământului ASTRA 
„Timotei Cipariu” Dumbrăveni, 
de a amâna lucrările Colocviului 
Anton Cosma – dimensiuni critice 
din 6.11. a.c. 
26.10. a.c. Alături de cele 50 de 
exemplare ale cărții 
mele(Întoarcerea din urmă), dl. 
Nicolae Băciuț mi-a expediat și un 
___________________________  
 

  

exemplar al cărții Michèle Savary 
- SARAJEVO 1914 – VIAȚA ȘI 
MOARTEA LUI GAVRILO 
PRINCIP (ed. Vatra Veche 2021- 
traducere prof. Cristina Rodica 
Mazâlu) – replică a multor cărți de 
istorie în care noi, diletanții, ne-
am băgat nasul spre a cunoaște 
adevărul despre neamul nostru 
românesc din Transilvania. Foarte 
bine documentată și scrisă într-un 
stil aparte, cartea dedicată sârbilor 
din fostul Imperiu Habsburgic și 
mai apoi Autro-Ungar, deschide 
românașilor noștri ardeleni, în 
mod indirect, drum liber și sigur 
în acțiunea de a controla prin 
comparație, care a fost cu adevărat 
soarta strămoșilor și a strămoșilor 
strămoșilor lor într-o lume în care 
tot timpul au fost mințiți. Oare ce 
ar zice Horia, Cloșca sau mai 
târziu,  Avram Iancu citind-o 
astăzi? Oare care ar fi, după 
lectura acestei cărți scrisă de o 
personalitate neutră, reacția 
Memorandiștilor noștri? 
27.11. a.c. – Abia aștept ca 
dimineața, între orele 7-8, când 
mintea e cum nu se poate mai 
clară, să reiau lectura de-a dreptul 
fermecătoare a cărții doamnei 
Michèle Savary.  
28. 11.a.c. – Se observă în 
artificiile stilului că autoarea are 
tangențe cu arta plastică. Cu 
întrepătrunderea culorilor 
complementare. Iată că am și 
ajuns bunăoară, la pagina 38: Dar 
priviți dealurile morave și 
slovace; în depărtare, ele capătă 
toate tonurile de albastru: 
albastrul de ardezie al pădurilor 
de brazi, cobaltul aprins al 
arriere- planurilor și palul 
turcoaz al orizontului. Râurile vii 
și furioase își aruncă spuma 
printre stâncile negre, mișcarea 
lor spiralată rămânând aceeași, 
prin grosimea timpului. 
29 oct.2021- SARAJEVO 1914 și 
poezia stilului. Poezia stilului și 
fidelitatea traducerii. 
30.10.2021 – Un preot din Alba 
Iulia, diagnosticat cu Covid 19, a 
ținut o slujbă, două botezuri și o 
înmormântare – relatează 
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adevărul.ro. Întrebarea care 
moarte n-are, e cum ar fi procedat 
Isus Hristos într-o astfel de 
situație. Deja am găsit un răspuns 
la această întrebare: Ar fi trebuit 
să se conformeze Hotărârii în 
vigoare, a Guvernului nostru, și 
să fi lăsat mortul neîngropat, 
liturghia amânată și copiii 
nebotezați. Dacă ar fi făcut așa, ar 
fi fost repede criticat că ar fi fost 
iresponsabil, deoarece preoția, se 
știe, nu este numai o simplă 
meserie. Oricum, nu trebuie să 
uităm că însuși Creștinismul este 
o religie atipică. O religie care îi 
cere omului să se lepede de sine și 
să-i urmeze Mântuitorului. Or ce 
altfel de lepădare de sine ar fi 
trebuit să practice preotul 
nonconformist cu Zilele 
Pandemiei, decât să fi fost gata la 
orice oră să moară pentru Hristos? 
31 oct. 2021 – Încă o lectură din 
cartea  lui Michèle Savary. Oare 
cine n-ar subscrie cuvintelor lui 
Ernest Denis, istoric, geograf, 
slavist, citat de autoarea cărții, în 
cuvântarea sa din Marele 
Amfiteatru al Sorbonei, la 25 
martie 1915: Domnilor, se poate 
întâmpla, trebuie să se întâmple 
ca, atunci când un regim violează 
drepturile cele mai naturale și 
mai sacre, când pune botniță 
presei, când alterează sau 
suprimă alegerile, când urzește, în 
meditațiile bine cumpănite ale 
cancelariilor, planuri 
calomnioase de șantaj, când 
ambasadorii și cancelarii săi, 
precum Ӕrenthal și Forgach, 
plătesc niște falsificatori pentru a 
arunca în temniță și a încerca să 
trimită la spânzurătoare oameni 
care nu au comis altă crimă decât 
aceea de a fi refuzat să-și trădeze 
națiunea, atunci în inimi 
neexperimentate, dominate de 
iuțimea tinereții, ura legitimă față 
de opresiune să facă să fiarbă 
sângele și să sugereze proiecte 
îndârjite … (Michèle Savary, 
Sarajevo 1914 Viața și moartea 
lui Gavrilo Princip, Vatra Veche 
2021, pp. 183-184). 
Dumbrăveni, 3.11.2021 

NEPUTINȚĂ 
 
Doamne, milă mi-e de omul 
Ce nu știe-a face-o cruce 
Și, uitând că Tu ești calea, 
Merge seara să se culce! 
 

Și mi-e milă, Doamne, milă, 
De femeia goală-n pântec 
Ce nicicând n-o să îngâne 
Lângă leagăn, duios cântec! 
 

Și de iarbă rău mă doare, 
Când lacrima nu Ți-o știe, 
Ce vărsată-n ploaie dulce 
Face firul să-i învie, 
 

De-ntunericul din minte, 
Când nu primește lumina 
Și închis în pumnul nopții 
Și-adâncește rădăcina! 
 

Și de umbră mi-este milă, 
Că-i ascunsă după soare 
Și lipsită de-a lui raze, 
Floarea de la poale-i moare, 
 

De abisul care ,,crește” 
Spre-adâncul pământului, 
Milă mi-e, că nu atinge 
Înălțimea gândului! 
 

Și de pomul fără roade 
Și de lapte făr’de miere, 
De mâna ce nu împarte, 
Ci așteaptă și tot cere, 
 

De oglinda ce-i crăpată 
Și te minte-n zeci de fețe, 
De ura ascunsă-n zâmbet 
Și vorbe fără povețe, 
 
De pârâu secat de arșiți, 
De izvor fără de susur, 
De vocea-naltă-a dreptății 
Coborâtă într-un murmur...! 
 
Dar mai milă mi-e de mine, 
Fără faptă, rămân gânduri, 
Că nu pot, durerea lumii, 
S-o arunc în patru vânturi! 
 
TEIUȘ, 05.10.2020 
 
IARTĂ-MĂ TOAMNĂ ! 
 
Iartă-mă toamnă că ochii-i închid 
Și nu vreau să-ți văd decât 
primăvara 
Ascunsă-naintea trecutelor veri 
Sub creste de vânt cu buze ca 
ceara! 

 
_________________________     
Și iartă-mă, toamnă, că nu vreau 
să-ți beau 
Licori fără gust din ulcioare 
ciobite, 
Când buzele mele sorbit-au mereu 
Aromele dulci din fructele oprite! 
 
Că nu las pe la tâmple să-mi 
crească 
Copaci desfrunziți de albă 
ninsoare, 
Când sânul mi-e mugur, trădat în 
fior, 
Și crapă-n culori, visându-se 
floare! 
 
Mă iartă că poarta în față ți-o-
nchid, 
Și nu vreau să mă prind în recele-ți 
joc, 
Mai bine-i la pieptul la care m-
adun 
Când  brațe mă strâng în cercuri de 
foc! 
 

TEIUȘ, 18.10.2020 
 
NEATINGERI 
 
Nemaiatingându-te de veacuri, 
palmele mele 
s-au prefăcut în frunze 
și-mi cad pe podeaua sufletului 
rănindu-l... 
 
Ochii mei, 
înveliți în ceața depărtărilor, 
scrutează la cotitura timpului 
cărarea pașilor tăi, 
implorând lumină. 
 
Anotimpurile 
îmi calcă nemilos pe ochii pierduți 
printre frunze rănite... 
 
TEIUȘ, 11.11.2020 

CAROLINA BALDEA 
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un sat din Transilvania, al 

cărui puls stăruie încă ...(II) 
 

După ce parcurgeai distanța, 
cam vreo oră bună de mers agale, 
pe jos, de la orășelul cel mai 
apropiat, fie apucând-o, vara, prin 
pădure, pe cărare - în timpul iernii, 
dădeau târcoale haitele de lupi - fie 
pe drumul cel neted, al carelor, prin 
lunca străbătută  de mofturoasa 
Târnavă, și ajungeai între case, ca 
să pătrunzi în piața centrală, trebuia 
să treci de un podeț de lemn ce 
traversa pârâul-afluent. Imediat, pe 
dreapta, se afla Biserica, veche de 
două secole, singura din sat, dat 
fiind că așezarea era una, aproape 
exclusiv, de români. Doar două-trei 
familii de maghiari colorau diferit 
îmbrăcămintea localnicilor, 
participând, și ei, la slujbă. În acest 
scop, chiar și duminica era o 
rânduială: dimineața, imediat ce 
soarele începea să urce pe bolta 
cerească, oamenii se îmbăiau, se 
primeneau, se găteau în costume 
populare și începeau să se prelingă, 
înarmați cu flori, de-o parte și de 
alta a școlii, spre locul de întâlnire 
duminical. Priveam prin crăpăturile 
gardului, fugeam apoi, iute, în casă, 
să dau raportul: cine a trecut deja, 
cine avea buchetul cel mai cel … 
Câteodată, trezită, ca de obicei, 
devreme, tăiam ulița să asist, eu 
care eram tunsă scurt, la 
ceremonialul împletirii 
“moașcănelor” roșii în cosițele 
lungi și blonde ale micuțelor 
unguroaice de peste drum, Piroșka 
fiind prietena mea de joacă. 
Desigur, după ce erau, ca tot omul, 
mai întâi scăldate în ciubărul cu apă 
călduță. Apoi, care mai de care mai 
ferchezuită, rupeam  două-trei fire 
viu colorate din grădină și, ținându-
ne de mână, ne duceam, toate trei, 
la biserică … Biserica oferea prilej 
de afirmare: celor cu glasul bun, să 
cânte de să nu-i uiți toată viața, 
fetelor frumoase să arate tuturor că 
sunt tot mai frumoase și, nu în 
ultimul rând, ce cheițe noi - un fel 
de romburi cusute cu negru, rupte 
parcă de pe Coloana Infinitului - și-
au mai cusut pe ii, ce catrințe cu 
înflorituri nemaivăzute au ales să 

scoată, proaspăt, din cufăr. Mie, cel 
mai mult îmi plăceau năframele de 
mătase grea, neagră, cu garnitură de 
ciucuri ingenios îngemănați, de sub 
care scăpau doar câteva șuvițe, 
legate, pe cap, în fel diferit, în 
funcție de vârsta femeii. Bărbații 
căpătau un aer festiv prin însuși 
albul imaculat al cămășilor din 
pânză groasă de in, strânse, cu 
eleganță, de șerparele late, din piele, 
ornate cu modele scrijelite de mâini 
pricepute - Oare cine le lucra? Dar 
pieptarele cele fără mâneci, brodate 
cu “arnici”și fir strălucitor? De 
unde le luau? De câte generații erau 
moștenite? - dar și prin albul, ușor 
diferit, dar la fel de strălucitor, al 
“cioarecilor”mulați, cochet, pe 
picioare. În biserică, se descopereau 
ținându-și clopurile mici și negre cu 
cele două mâini, într-o atitudine de 
smereală, de cucernicie. Tinerii 
urcau la balcon, să cânte împreună. 
Cât eram de mică, tot îmi dădeam 
seama că, în acea atmosferă 
încântătoare, se schimbau ocheade 
complice, dar decente. 
 Legătura Bisericii cu Școala era 
naturală, simplă, cooperantă. 
Mergeam în casa preotului pentru a 
mă juca cu nepoțica “parohială”. 
Așa am realizat într-o bună zi, că, 
pe lume, există diferențe de nivel: 
preotul avea trăsură ai cărei cai, 
odată înhămați, erau cu nasul pe 
sus, bunicul, o bicicletă timidă; 
preotul avea fotolii adânci, în care 
“coborai”, noi aveam scaune 
___________________________  
 

 
Costume populare din zona 
Sibiului, septembrie 1943 

_____________________________
simple, dar cu spătar înalt pe care 
puteai să te cațeri, dacă reușeai; 
preotul avea garaj, noi aveam 
șopron, dar ce fain te-ascundeai 
acolo, să ții de urât găinilor din 
cuibar! Această “denivelare” nu ne 
împiedica să ne-nțelegem, ba chiar 
foarte bine, și să ne copiem, 
reciproc, ideile...  Exista și un notar 
care locuia, desigur, tot în buricul 
localității, la doi pași, dar nu-mi 
explic de ce oamenii, înainte să se 
adreseze lui, treceau pe la noi să 
ceară sfat bunicului. Potcovarul, în 
schimb, un maghiar, era instalat, cât 
se poate de oportun, fix la intrarea 
în localitate. Fiind “călcat”, mai 
ales la plecare, dar și la întoarcere, 
numai de români - toți având atelaje 
- devenise taciturn, își vedea de 
potcovit, ungurește neavând cu cine 
prea vorbi. Sătenii erau respectoși, 
ponderați, prietenoși unii față de 
ceilalți, ducând o viață tihnită. Cu 
toate acestea, bunicii își manifestau 
preferința pentru câteva familii pe 
care le prețuiau, cu predilecție, 
pentru bunul lor simț și cinstirea 
cuvântului dat. Printre cei de toată 
încrederea, se puteau număra 
părinții Liviei, prietena mea cea mai 
bună, sau lelea Anică și bade Ion, 
părinții Corneliei, prietena mamei, 
pe atunci studentă la chimie, la 
Cluj, finii și finuțele, pe care le 
vizitam adesea, mai ales pe cea 
care, croitoreasă fiind, îmi inventa 
rochițe pentru păpuși.  

 Există o vârstă la care ești 
nevoit să descoperi, chiar dacă nu 
accepți, că există și moarte. Eu am 
luat contact cu acest termen în clipa 
în care, tot adunând flori de ochiul 
boului cât de-un buchet pastelat, am 
nimerit în “țintirimul”din spatele → 

CRISTINA-RODICA 
MAZÂLU  
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Mi s-a explicat, ca pentru vârsta 
mea, că acolo dorm morții. Deși 
auzisem că, odată “sacrificat”, 
porcul moare, nu văzusem până 
atunci om mort și nu înțelegeam 
cum se poate dormi într-un pământ 
atât de cleios.  Nu aveam deloc o 
pregătire în acest sens. Noi, toți, nu 
avem o educație suficientă față de 
moarte, care sperie, nu o 
întâmpinăm liniștit, ca pe ceva 
firesc, ca prag normal al unui ciclu. 
 Am învățat, tot în acei ani, să simt 
ce este frica: centrul de atracție și 
de referință al satului, pentru 
localitățile apropiate, fiind un grajd 
cu tauri de prăsilă, exemplarele 
unicat, masive, îi atrăgeau pe 
curioșii sau interesații din jur. 
Animalele erau plimbate, zilnic, cu 
belciug în nas și bara de protecție 
corespunzătoare. Adevărată 
adrenalină! Până în ziua în care mi 
s-a povestit cum unul dintre tauri 
rupsese lanțul, ieșise din grajd și 
năvălise, făcând ușa țăndări, în casa 
grăjdarului, pe care îl omorâse. De 
atunci, când se apropia momentul, 
mă ascundeam, dar oricât de bine 
m-aș fi ascuns, tot îmi era frică. 
Pentru că nu putea găsi o rezolvare 
la un asemenea pericol, mintea mea 
descoperise cum este să te temi. 
 Tot astfel, aveam să constat că 
oamenii nu reacționează 
întotdeauna conform așteptărilor 
normale: pe o zi însorită de 
primăvară timpurie, cum solul mai 
înălțat din jurul clădirii se zbicise, 
am ieșit, ca o insectă dornică de 
mângâierea blândă a razelor, în fața 
școlii. Un băietan, de trei ori mai 
vârstnic și mai înalt decât mine, 
neavând ce face, adunase o 
cărămidă umedă de pe jos și scria 
lucruri triviale pe fațadă. Oricât de 
puțin știam să citesc, tot mi-am dat 
seama că nu era ceva cuvenit. “Nu-i 
frumos ce faci. Am să te spun 
bunicului!” Fără să-mi  răspundă, 
și-a văzut de treabă. „N-auzi? Las’ 
că te spun eu bunicului !”, m-am 
revoltat, aceasta fiind adevărata 
mea natură. Pe neașteptate, s-a 
întors și, dintr-un singur pumn, m-a 
prăvălit într-o baltă de sânge. 
Altădată, vara, cum era din cale-
afară de cald, iar colbul fin se 
adunase, m-au lăsat să umblu 
desculță. Mândră că am scăpat de 

sandale și, mai ales, ca să mă vadă 
toată lumea, am întins-o și m-am 
oprit pe marginea pârâului. Atrasă 
de prospețimea și limpezimea apei, 
am intrat să-mi răcoresc picioarele. 
Dar, atunci ca și acum, persoane 
care nu-și propuneau neapărat să 
gândească provocau isprăvi: cineva 
aruncase o sticlă spartă  în care mi-
am tăiat, spectaculos, talpa. 
Auzisem, de asemenea, că ar fi 
existat pe ici, pe colo, prin livezile 
din jur, niște pomi “cu coarne”, care 
ar fi împuns de numa’… Mare 
pericol! În rest, dacă erai copil 
“cuminte” și nu te apropiai de un 
copac așa de misterios, puteai 
hălădui oricât, nu prea aveai ce păți. 
Accidente rutiere? Absolut 
imposibil de imaginat: mașini erau, 
dar, vorba știți voi cui, lipseau cu 
desăvârșire ... 

  Dintre toate activitățile, cea pe 
care bunicul o exercita cu o plăcere 
evidentă, era aceea de coordonator 
al activităților culturale ale 
comunității.  

Exista acolo o sală a așa-zisului 
Cămin Cultural, folosită, mai rar, 
pentru nunți, frecvent însă pentru 
spectacole organizate cu tinerii 
satului. Prilejurile se iveau. Cele 
mai plăcute erau serbările, pregătite 
cîndva pentru 10 mai - pe care nu 
le-am prins - transferate, ulterior, pe 
1 mai. Prilej de mobilizare 
unanimă.  

Când timpul era frumos, se 
organizau “maialuri”, serbări 
câmpenești, la iarbă verde, cu dans, 
lăutari și fripturi. Când timpul era 
schimbător, îndoielnic, pereții 
Căminului Cultural erau împodobiți 
cu crengi înverzite, aduse din 
pădure.  

Spectacolele aveau loc spre 
seară, urmate de dansuri care făceau 
___________________________  
 

Preotul cu sătenii 

 
Preoteasa și copiii satului 

_____________________________ 
să zbârnâie geamurile, ridicând 
praful podelei. Cel mai clar îmi 
amintesc de fustele învolburate, 
printre care, în timpul învârtitelor, 
mă pierdeam, de hațeganele 
îndrăcite al căror ritm săltăreț mi se 
părea dificil de imitat. 

 Noi, copiii, nu eram însă uitați: 
aveam și noi costume care mai de 
care, pregăteam dansuri, iar, la 
ocazii, ne etalam. Bunicul scria 
niște dialoguri comice pe care cei 
mai simpatici dintre tineri le 
interpretau.  

Duminica seara, aproape 
spontan, tineretul se aduna în 
bătătura din Piață, undeva pe 
stânga, între Biserică și Școală, la 
horă, în timp ce, pe lavițele de la 
porți, cei vârstnici îi urmăreau, cu 
jind, pe virtuoși.  

Când erau nunți, pus la patru 
ace, participa tot satul, în straie 
populare. Noi, copiii, ne țineam scai 
de nuntași și ne preumblam de la 
mire la mireasă și îndărăt, să vedem 
cum sunt „gătiți”. Căpătam, din 
dărnicie, câte o “dărabă de lichiu” 
sau de cozonac, dar, de atâta 
zbenguială, flămânzeam la loc.  

N-am văzut niciunde buchete 
de mireasă mai atrăgătoare, cu flori, 
întotdeauna albe, alese în funcție de 
sezon, ornate, fără greș, cu 
asparagus. 

 Dar cele mai frumoase seri, 
rămase în memorie, erau cele de 
iarnă, cu troienele cât omul, adunate 
cu grijă și degrabă, să fie loc de 
trecere, cu zăpada scârțâind sub 
picioare, cu stelele clipind deasupra, 
cu gerul care îți crăpa buzele și 
obrajii, când se mergea la colindat.  

Pe noi, din mjlocul satului, nu 
ne rata nimeni. Veneau grupuri, 
grupuri, și începeau ba pe la geam, 
ba pe la ușă, cu “O, ce veste 
minunată ...” sau „Trei→ 
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grădinii finilor.  păstori ...”, pe care 
le învățasem și eu, iar bunicii erau 
pregătiți cu de toate. La rândul meu, 
la vârsta la care mi s-a permis, mă 
atașam la câte un pâlc de copii, ca 
să fiu în rândul lumii și să am cu ce 
mă lăuda ... 
 În acea parte de Țară, cusute și 
încheiate exclusiv manual, 
costumele păreau, consecință a 
alternanței alb-negru, prin definiție, 
mai sobre, dar cu atât mai elegante. 
Migăloasele cusături, lucrate, cu 
răbdare, punct cu punct, necesitau 
mai multe luni pentru a fi terminate. 
Pe bunic, nu l-am văzut niciodată în 
costum national, era mereu la 
cravată și vestă, dar bunica se 
îmbrăca “frumos”, zicea ea, purta 
cu mândrie iile cusute de mâna 
mamei sale, de câte ori avea 
prilejul. După culesul porumbului, 
femeile se adunau, seara, în grupuri, 
la șezători, să depănușeze cucuruzul 
la lumina, destul de chioară, a 
lămpii cu gaz. Bunica o agăța într-
un cui, cât mai sus, ca să vadă cât 
mai bine în tigaia cu pancovele puse 
la prăjit. Câteodată, lăsa toată treaba 
baltă și le învăța pe femei să coasă 
la mașină, doar trecuse printr-un 
curs de folosire a mașinii Singer. În 
jurul grămezii de știuleți, pe care 
trebuiau să o termine, se depănau 
snoave, se intonau colinde și 
cântecele vesele sau triste. Unele 
erau atât de îndemânatice, încât 
tricotau și manevrau iglița aproape 
fără să-și privească mâinile. Eu 
picoteam în colțul meu, cu urechile 
ciulite, până ce adormeam și mă 
cărau, pe sus, în pat. Alteori, se 
adunau la tors. Fusele sfârâiau 
transformând caierul rebel, înfoiat, 
în fir ascultător, bine răsucit pe 
ghemul, și el, cuminte. Cusutul pe 
gherghef și țesutul în război se 
practicau, mai degrabă, în cursul 
zilei pentru că necesitau atenție și 
lumină puternică. 
 În camera de zi, mai exista o 
lampă, una de masă, cu picior 
ingenios forjat și abat-jour din 
hârtie. Era lampa la lumina căreia 
bunicul își citea ziarul, iar eu 
învățam literele tot întrebând, cu 
degetul pe titluri: “Asta ce e? Dar 
asta? Ce literă e asta?” Bunicul mă 
privea peste ochelari, termina de 
citit, mă ciupea de obrăjor, 

numindu-mă, după împrejurare, 
“gândăcel”, “gâgâlice” ori “puiul 
moșului”, lua o foarfecă și, îndoind 
ziarul tocmai parcurs, apoi 
îndoindu-l încă o dată, în patru, și 
iarăși o dată, decupa mai întâi colțul 
obținut cât să încapă sticla lămpii, 
apoi, cu o singură manevră 
ondulatorie, dantela marginea, 
obținând un abat-jour nou, cu care îl 
înlocuia pe cel ce se pârlise. Nu 
exista seară în care să nu găsească 
ceva de împărtășit, fie de prin cărți, 
fie din peripețiile tinereții sale, fie 
vreun episod dramatic din război, 
iar eu îi sorbeam relatările: era 
neîntrecut la povestit.   

 La aceeași lumină de lampă, se 
juca șah. Adormeam, invariabil, în 
țăcănitul pieselor de lemn. Șahul, 
mare patimă, la noi în casă!  
Bunica, considerată, în mod cât se 
poate de discriminatoriu, din start, 
drept parte slabă, beneficia de o 
concesie, era lăsată să joace mereu 
cu albele, adică să-și aleagă 
deschiderea. Bunicul, “războinic” 
vestit, își înfrângea, mai 
întotdeauna, inamica. Dacă se 
întâmpla totuși să piardă vreo 
partidă, era o adevărată tragedie: 
odată și-a “personalizat” pantalonii 
făcându-i fâșii-fâșii, altădată, a 
băgat piesele în foc și n-au mai 
jucat o lună sau, într-una din seri, 
și-a aruncat bicicleta în beci. 
Descărcarea indignării se făcea 
întotdeauna numai pe tăcute, fără 
injurii. Până și în noaptea în care, 
peste ani, bunica a murit, ei jucaseră 
șah, glumind... Pe la miezul nopții, 
după cruntele bătălii de pe eșichier, 
hămesind, bunicul zisese, ca pentru 
el: “Parcă mai aveam o “pifteluță”... 
apoi își interpelase învinsa: “Da’ 
unde mi-e“pifteluța”, Paraschivă” ?, 
Bunica, trebăluind: “S-o fi dus la 
___________________________  

 

Curs de mașină Singer 

 
Biserica cu sătenii, la zi de 

sărbătoare 
____________________________ 
Măgdălina”… (Înțelesese,  săraca, 
“pisicuța”.) Au râs bine apoi s-au 
pus pe mâncat tocătură … Bunica, 
convinsă că își reparase stomacul - 
doar băuse, în fiecare dimineață, 
timp de o lună, câte o cană de 
zeamă de varză crudă, cu 
cicatrizanta vitamină U - poftise și 
ea. Și de la tocătură i s-a tras 
sfârșitul.  

Stomacul ei, sensibil, n-a 
digerat supeul. Când a ajuns 
doctorul să vadă ce-i, ea era deja 
“gata”… 

 Reperat de la distanță după 
pălăria cu personalitate, când își 
punea ochelarii, chiar dacă era lipsit 
de mustață, figura sa amintea de 
Caragiale. Însoțit fie de baston, fie 
de bicicletă, cu pardesiul pe umeri, 
dacă era cazul, bunicul a rezistat, 
singur, încă vreo cincisprezece ani 
după “plecarea” bunicii, dar, în cele 
din urmă, taman inseparabila 
bicicletă - se pare – i-a fost fatală. 
Era cunoscut drept om de duh, 
vorbea mereu în doi peri încât nu 
știai ce să mai crezi. Deși autoritar, 
era plăcut de toată lumea și 
respectat. La înmormântarea lui, în 
Ajun de Crăciun, s-au adunat la 
capelă, să-i colinde în cor, oameni 
care l-au simpatizat, din toate 
generațiile. 

  Născută în cu totul alt colț de 
Țară, mi-am petrecut o parte din 
copilărie, începând de la un an și 
până pe la opt-nouă, cu unul 
întrerupere, în acel micro-cosmos 
situat în Transilvania.  
De curând, am simțit nevoia să-l 
revizitez. Totul mi s-a părut 
incredibil de pustiu, de adunat, de 
restrâns, ca și când aș fi fost 
Gulliver într-o țară liliputană. Unde 
era tina cea de odinioară? Se 
asfaltase. Dar oamenii? 

 
 
 
 
 



 

 52 

 
(V) 

           Calendarul mayaş     
 
      În cazul unui pasaj referitor la 
planeta VENUS, de pildă, ar fi 
existat tabele cu datele la care 
aceasta se înalţă şi coboară, imagini 
pictate ale zeilor care o călăuzesc şi 
scurte texte indicând cum au procedat 
aceşti zei când au stabilit prima dată 
schema mişcărilor planetei.9  
      Preoţii erau deţinătorii 
cunoştinţelor savante şi ale religiei, 
care la data aceasta, se afla strâns 
legată de astronomie ca şi toate 
celelalte activităţi culturale: 
speculaţiile aritmetice, calculul 
timpului şi calendarul, despre care s-
a scris că a exercitat o adevărată 
dictatură asupra vieţii mayaşilor. 
Absolut original, unic în genul său, 
acest calendar dovedeşte o precizie cu 
atât mai uimitoare cu cât preoţii 
astronomi mayaşi credeau că 
Pământul este plat ca un disc şi nu şi-
au dat seama că el se învârteşte în 
jurul Soarelui. Sistemul aritmeticilor 
– cu progresie din 20 în 20, şi nu din 
10 în 10 ca în sistemul nostru de 
astăzi – le permitea calcule complexe 
pentru studiul fenomenelor cereşti, 
deoarece astrologia era cea care regla 
şi dirija toate acţiunile vieţii.10  
          Mayaşii aveau două calendare 
principale: cel mai simplu, 
calendarul sacru, Tzolkin, era 
rezervat ghicitului şi avea 260 de zile 
repartizate în 13 luni de 20 de zile.∗ 
Plecând de la el se fixa programul 
sărbătorilor religioase şi toate 
activităţile ceremoniale sau private. 
Al doilea calendar, Haab, solar şi 
agricol, avea 360 de zile repartizate 
în 18 luni de 20 de zile, la care se 
adăuga, la sfârşitul ciclului, pentru 
completare, o perioadă malefică, de 5 
zile nefaste, goale, fără nume, zise 
de „refacere” sau uayeb, zile critice în 
care nu se lucra, se postea şi se 
respecta abstinenţa. Intersectarea 

                                                      
9        POPOL  VUH. Cartea maya a zorilor 

vieţii, Tradusă de DENNIS  TEDLOCK cu 
comentarii şi glosar bazate pe cunoaşterea 
limbii maya vechi şi moderne; Traducere din 
engleză de LIDIA  IONESCU, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2000, p.19.  
10       DIEGO  RIVAL, Civilizaţia Maya, 
Traducere şi note Constantin Ionescu Boeru, 
Editura Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1996, 
p.194-195. 
∗     N.n.: Dar se folosea şi al treilea 
calendar: CALENDARUL VENUSIAN. 

___________________________
acestor două calendare se producea 
o dată la 18.980 de zile, adică la 52 
de ani, un interval care se asimila cu 
„secolul” nostru dar care este mult 
mai lung. Fiecare din cei treisprezece 
zei principali din panteonul maya 
domnea timp de o lună.  
           O a treia cercetare s-a făcut în 
legătură cu anul venusian, mai lung, 
deoarece Venus nu face decât 5 
revoluţii în timpul a 8 ani solari. Şi 
pentru a desemna durata, mayaşii 
concepuseră o serie de perioade 
crescând cu multipli ai lui 20, cu 
excepţia lui tun, anul lor de 360 de 
zile corespunzător la 18 uinali de 20 
de zile. Acestea erau: katunul (20 
tuni):                           7.200 zile 
baktunul (20 katuni):                  
144.000 zile 
piktun (20 baktuni):                 
2.880.000 zile 
kalbtun (20 piktuni):              
57.600.000 zile 
kinchitun (20 kalabtuni):  
1.152.000.000 zile 

           Şi aşa mai departe...Ultimul 
ciclu cuprindea 23 miliarde şi 40 
milioane de zile!11 
           Avem o descriere a 
CALENDARULUI  MAYA în 
POPOL  VUH. Nu ne vom opri 
asupra calendarului divinatoriu de 
260 de zile, deşi acest calendar se află 
la baza sistemului  maya de împărţire 
a timpului şi astronomii maya din 
vechime măsurau ritmurile ciclurilor 
lunare, planetare şi solare în 
comparaţie cu cele ale calendarului 
divinatoriu. Ne vom opri însă asupra 
calendarului venusian.  
           Calendarul maya venusian 
este cel mai bine cunoscut după un 

                                                      
11   Idem, p.198-199. 

tabel din Codexul din Dresda 
(Thompson 1962: 62-71), dar 
prezenţa calcului după Venus în 
ţinuturile muntoase ale Guatemalei 
este atestată şi de Popol Vuh, ca şi de 
un almanah quiché datând din 1722 
(Berendi s.a.). O anumită perioadă 
sinodică a planetei Venus (care 

durează 584 de zile) este împărţită în 
patru faze, cu Venus apărând ca 

luceafăr de dimineaţă la începutul 
primei faze şi rămânând vizibilă în 
tot cursul ei (236 de zile sau 8 luni 
sinodice). Pe durata celei de-a doua 
faze (90 de zile), Venus trece prin 
ultimele ei 27 de zile (o lună 

siderală) ca luceafăr de dimineaţă, 

dispare timp de 50 de zile şi trece 

prin primele ei 13 zile ca luceafăr de 
seară. Rămâne vizibilă ca luceafăr 
de seară în tot cursul celei de-a treia 
perioade (250 de zile) şi rămâne 
ascunsă vederii în cea de-a patra 
perioadă (8 zile), după care se 
reîntoarce la prima fază.  
          În cursul unei perioade date de 
584 de zile, cele 20 de nume de zile 
se repetă de 29 de ori, dând 580 de 
zile şi mai rămânând 4, ceea ce 
înseamnă că un nou ciclu venusian 

va începe întotdeauna cu 4 zile mai 
târziu, în secvenţa de douăzeci de 
nume de zile,  decât ciclul precedent. 
Şi deoarece 20 se împarte prin 4 (20 : 
4 = 5), numai cinci dintre numele 

zilelor pot fi vreodată la începutul 
ciclului venusian. În Codexul din  
Dresda, acele zile speciale sunt (dăm 
aici numele în quiché) Junajpu, K’at, 
Q’anil, E şi Ajmak, urmat din nou de 
Junajpu.  

Începând cu 1 Junajpu (aşa cum 
se face în Codexul din Dresda) şi 
străbătând cinci perioade complete ca 
să apară toate numele de zile posibile, 
datele de început pentru cele patru 
faze din fiecare perioadă venusiană 
sunt următoarele: 
 

PRIMA   A DOUA A TREIA A 
PATRA A CINCEA 

 
Apare ca luceafăr de dimineaţă: 1 
Junajpu  13 K’at   12  Q’anil   11 E     
10 Ajmak 

Devine invizibilă:  3 Ajmak   2 
Junajpu  1 K’at      13 Q’anil  12 E 
Apare ca luceafăr  de seară:    2 Kame     
1 Tz’i’    13 Ix       12  Tijax     11 Iq’ 
Devine invizibilă:   5 Ajmak   4 
Junajpu  3 K’at      2 Q’anil    1 E  

EUGEN MERA 
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pentru majoritatea localităţilor 

mureșene 
 

Un număr de 77 de Unități 
Administrativ-Teritoriale din cele 
80 eligibile din județul nostru, au 
semnat contracte de finanțare a 
lucrărilor de înregistrare sistema-
tică a imobilelor pe sectoare 
cadastrale cu Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Mureș. 

În prezent din totalul de 102 
UAT-uri din judeţul Mureş, au 
fost cadastrate în proporţie de sută 
la sută două comune – Cucerdea şi 
Saschiz. 

Din informaţiile primite de la 
domnul Lucian Mănişor (di-
rectorul   Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Mureș 
OCPI), suma totală alocată pentru 
înscrierea proprietăților din 
județul Mureș în evidențele de 
cadastru și carte funciară, gratuit 
pentru cetăţeni (terenuri, clădiri şi 
apartamente) în anul acesta, este 
de 12.051.000 de lei. 

”Lucrările de cadastru 
general - afirma domnia sa - se 
desfășoară în cadrul celei de-a 
șaptea etape de finanțare a 
Programului Național de Cadastru 
și Carte Funciară. Deschiderea 
cărților funciare pentru cetăţeni 
este gratuită, fondurile necesare 
fiind asigurate din veniturile 
proprii ale Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, 
prin Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Mureș. 
Pentru a beneficia de fondurile 
alocate, unitățile administrativ-
teritoriale care au semnat 
contracte de finanțare cu Oficiul 
de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Mureș trebuie să 
găsească prestatori în cel mai 
scurt timp, având în vedere că, 
fiecare dintre acestea poate primi 
până la 30 de mii de euro pentru 
înregistrarea proprietăților în 
sistemul integrat de cadastru și 
carte funciară.” 

 
___________________________
Unităţiile administrativ-teritoriale 
care au încheiat contracte de 
finanțare cu Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Mureș în 
cadrul Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară – 
Finanțarea VII sunt: Acățari, 
Adămuș, Albești, Aluniș, Apold, 
Ațintiș, Bahnea, Băgaciu, Băla, 
Bălăușeri, Batoș, Beica de Jos, 
Bereni, Bichiș, Brâncovenești, 
Breaza, Ceuașu de Câmpie, 
Chibed, Chiheru de Jos, 
Coroisânmărtin, Cozma, Crăiești, 
Daneș, Deda, Fântânele, Fărăgău, 
Gălești, Gănești, Ghindari, 
Glodeni, Gornești, Grebenișu de 
Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodoșa, 
Ideciu de Jos, Iernut, Livezeni, 
Luduș, Lunca, Mădăraș, 
Măgherani, Mica, Miercurea 
Nirajului, Miheșu de Câmpie, 
Nadeș, Pănet, Papiu Ilarian, 
Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, 
Râciu, Răstolița, Reghin, Rușii 
Munți, Sângeorgiu de Pădure, 
Sânpetru de Câmpie, Sărățeni, 
Sărmașu, Șăulia, Sighișoara, 
Șincai, Solovăstru, Sovata, 
Stânceni, Suplac, Suseni, Târgu 
Mureș, Târnăveni, Tăureni, 
Ungheni, Valea Largă, Vânători, 
Vărgata, Viișoara, Zagăr și Zau de 
Câmpie. 

După semnarea contractelor 
de finanţare, primăriile pot încheia 
în termen de 60 de zile contracte 
de prestări servicii pentru 
înregistrarea sistematică a 
propietăţilor pe sectoare 
cadastrale, cu persoane juridice 
sau fizice autorizate de ANCPI. 

„După cele două localități 
din județul Mureș care au fost 
cadastrate în proporție de 
100%, iată că facem un pas 
extrem de important pentru toți  

proprietarii din alte 77 de UAT-
uri mureșene. Vorbim de o 
sumă de peste 12 milioane de lei 
care este destinată înscrierii 
gratuite a  proprietăților din 
județul Mureș în evidențele de 
cadastru și carte funciară. Așa 
cum știm, dovada dreptului de 
proprietate se face cu extrasul 
de carte funciară, iar pentru 
cele 77 de UAT-uri, orice 
persoană sau investitor va putea 
afla în câteva minute care este 
situația cadastral-juridică a 
oricărui teren dintr-o localitate. 
Îi îndemn pe reprezentanții 
primăriilor să formeze echipe 
serioase de lucru, care să 
respecte termenul de 60 de zile 
pentru încheierea contractelor 
de prestări servicii. Va fi nevoie 
de o muncă de echipă și prin 
implicarea tuturor factorilor să 
găsim soluțiile tehnice și juridice 
corecte pentru a se asigura 
înregistrarea sistematică a 
tuturor proprietăților.” a 
declarat prefectul județului 
Mureș, Mara Togănel. 

Conform legislaţiei, ANCPI 
va efectua plăţile către primării 
după deschiderea cărţilor funciare 
aferente imobilelor recepţionate. 
Potrivit legii, au prioritate 
sectoarele cadastrale care cuprind 
terenuri aferente proiectelor de 
infrastructură de interes naţional şi 
terenuri agricole subvenţionate de 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA). 

Scopul principal al 
Programului Naţional de Cadastru 
şi Carte Funciară este înregistrarea 
gratuită a tuturor imobilelor din 
România în Sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară. 
Programul este finanţat din 
veniturile proprii ale ANCPI – 
peste patru miliarde de lei, dar şi 
din fonduri externe obţinute prin 
Programul Operaţional Regional, 
în cuntum de peste 300 milioane 
de euro. De asemenea o altă sursă 
de finanţare a fost şi poate fi 
bugetul local al primăriilor. 

IOAN IACOB 
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 De pământ, sighișoreanul Bontea Adrian, 
despre el este vorba în acest înscris jurnalistic, dacă 
în urma alegerilor din 2012 îl aflam pe listele 
consilierilor locali  USL Sighișoara, având la activ o 
serie de inițiative, propuneri în cadrul Consiliului 
local Sighișoara, de-a lungul anilor și-a arătat 
capacitatea managerială în sectorul energiei electrice.  

Este șeful COR MT –ST Sighișoara din cadrul 
Societății de Distribuție Energie Electrică, 
Transilvania Sud S. A.  

Pe lângă activitatea ce o desfășoară pe tărâmul, 
hai să-i spunem existențial, în prezent, ca o chemare 
ce vine din crezul lui de bun creștin și iubitor de 
Hristos, a ridicat o frumoasă biserică.  

Si mai nou, îl aflăm ca preot paroh la noua 
biserică cu hramul Sf. Ierarh Nicolae din satul 
Eliseni județul Harghita, localitate ce aparține de 
comuna Săcel.  

Părintele preot Adrian Bontea, de profesie 
inginer, absolvent al Academiei Navale ”Mircea cel 
Bătrân” Constanța, într-o vreme a fost ofițer de 
marină, navigând pe mările și oceanele lumii vreme 
de șapte ani. 

Cel care a răspuns la o chemare lăuntrică, drept 
dovadă, la vârsta de 50 de ani împliniți, a urmat 
cursurile Facultății de Teologie din Sibiu.  

Așa cum ni se destăinuie, termină cursurile celei 
de a doua facultăți în anul 2016. Văzându-l de-a 
lungul vremii ca bun credincios, a fost prezent  la 
sfintele slujbe din duminici și sărbători, în diferite 
biserici. 

Toată această dragoste și apropiere pentru 
cuvântul îndumnezeit s-a concretizat în hirotonirea 
părintelui Adrian Bontea în aceea de preot, cu 
binecuvântarea Preasfințitului părinte Andrei , 
Episcopul Covasnei și Harghitei.  

Drept dovadă, ca o succedere a evenimentelor, în 
ziua de 13 decembrie 2019, la Catedrala 
Episcopală din Municipiul Miercurea Ciuc, 
_________________________________________   

 

 

___________________________________________ 
înaltul părinte Andrei,  l-a ridicat în treapta 
diaconiei, ca în data de 14 decembrie 2019, 
Preasfinția Sa, să-l ridice pe preacucernicul 
diacon Adrian Bontea în treapta preoției, spre 
slujire curată plină de jertfelnicie întru Hristos, 
instituit ca preot onorific în satul Eliseni.   

 În această parte de Ardeal,  bisericile ortodoxe 
au fost vitregite de prezența preoților. Odată cu 
acest lucru sfintele biserici devin tot mai goale din 
lipsă de credincioși, mare parte dintre aceștia, 
datorită asupririlor din acele  vremuri de tristă 
amintire, și  ca să poată supraviețui, s-au lăsat 
cooptați de alte confesiuni, să nu mai spunem de 
maghiarizarea, asimilarea forțată a numelor 
românești,  prin politica dusă de deznaționalizare  
de-a lungul istoriei, mai ales odată cu cedarea 
Ardealului.  

“Numai bisericuțele sărăcăcioase din margine 
de sat, inscripțiile spălăcite de pe crucile din cimitire 
şi documentele îngălbenite, resfirate prin diferite 
arhive mai vorbesc despre existenta elementului 
românesc de odinioară, în mase destul de compacte 
prin Secuime”  

O pierdere mare pentru ortodoxie!  
Este uimitor ce a putut să facă pe cont propriu  

acest slujitor al bisericii ortodoxe române. Doar în 
decursul unui an, mai precis lucrările au început pe 
23 august 2020 iar în 22 august 2021, înainte de 
încheierea anului fără o zi, sfânta biserică a fost 
gata pentru oficierea primei slujbe.  

Tot acest efort, a fost făcut cu ajutorul 
oamenilor de bine, pătrunși de marea dragoste și 
credință pentru Hristos, cei care și-au dat aportul la 
construcția  din temelie a preafrumoasei mirese a 
Lui Hristos.  

Mâinile acestui preot, îi sunt încă brăzdate  de 
bătături pe seama mânuirii lopeții, a betonierei, a 
căratului și îndoitul fierului beton ecesar 
armăturilor  zidirii. → 

VASILE LUCA 
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Inițial se dorea consolidat acoperișul, doar că, 
odată cu îndepărtarea grinzilor, s-a ajuns ca 
zidurile fisurate să cadă de la sine.   

Refacerea din temelie a întregii biserici era 
singura soluție ce a trebuit impusă, începându-se  
cu turnarea fundației întregii biserici.  

Apoi s-a trecut la ridicarea zidurilor, centurilor 
de beton, acoperișul boltit construit eminamente  
din lemn, într-un cuvânt structura întregii biserici a 
trebuit refăcută, păstrând cu strictețea  aceeași 
amprentă, numai că, materialele au fost noi.  

La ridicarea bisericii au contribuit oameni cu 
un înalt spirit de întrajutorare, de iubire de Hristos, 
cei care pot fi numiți pe bună dreptate ctitori ai 
bisericii din Eliseni.  

Biserica în toată frumusețea ei, poate fi numită 
dar dumnezeiesc, făcută cu jertfa unor buni 
credincioși. 

 În interior pereții prind viață prin frumusețea 
sfinților pictați cât și a catapetesmei. 

 Iconostasul  ridicat între altar și restul 
bisericii, mai are nevoie de icoanele praznicelor, 
lucrări picturale care, cu ajutorul bunului 
Dumnezeu, și a unor oameni pătrunși de harul 
____________________________________________________________________________________  
 

 

 
_________________________________________
dărniciei spre binele lor și a întregii lor familii, vor 
ajunge să  împodobească  frumoasa biserică ce 
poartă hramul Sfântului ierarh Nicolae.  

  La final de slujbă  ne-am bucurat de frumuse-
țea versurilor și a glasului plin de emoție al doam-
nei preotese  Monica, cea care cu gingășie în glas, 
a cântat o preafrumoasă priceasnă închinată 
cerescului Fiu.  

Cât de împlinite și de minunate vor fi aceste 
sfinte slujbe, când la înfăptuirea lor vor participa 
toți membri și a celor cinci familii care constituie 
comunitatea ortodoxa din satul Eliseni, pe care 
părintele Adrian îi aşteaptă cu dragoste frățească, 
alături de alți credincioși veniți din împrejurimi, 
dând gas prin rugăciune și mulțumire Domnului 
nostru Iisus Hristos.  

Iisuse veșnic călător 
Prin lumea de păcate 
Tu bați străin și iubitor  
La ușile-ncuiate 
   
Nimic Tu nu ceri nimănui  
Când bați și-aștepți să vină 
Ci vrei să lași în viața lui 
Iertare și lumină… 

__________________________________________________________________________________  
 

Am ostenit 
 

Cu ce-o să-mi umplu noaptea, de-acum și până 
dincolo de tine, 
Îmi e atât de dor, atât de dor să strig și să te chem îmi 
vine, 
Când văd că inima a ostenit de-atâta drag ce-n ani, te-
a tot purtat 
Pe vechi poteci în care tu și eu, cu vorbe dulci ne-am 
mângâiat. 
 
Am ostenit să te aștept în nopți târzii când liniștea în 
vene-mi curge 
Precum un râu învălurit ce printre sălcii aplecate spre 
niciunde plânge 
Mă las pierdut și-ți cânt prin ramuri de păduri de 
liniști claustrate          
În foșnetul tomnatec pe urma neștiută ce-ai lăsat-o pe 
alei însingurate 

Am rămas precum o stâncă pe-un țărm de mare 
încorsetat de valuri, 
Ce se lovesc de mine cum amintirile ce stau în jurul 
gândurilor plauri 
Mă pierd precum nisipul sărutat pe-o plajă, în care 
urma ta flămândă 
E-o lacrimă de cer, ce se prelinge pe obraz și mă 
alintă tremurândă. 
 
Atâta ne-a rămas din anii troieniți  ce au trecut în 
zbor de fluturi 
Polenul de lumină în nopțile cu lună plină ce se 
răsfrânge-n ciuturi 
Umbre estompate în care ochii tăi se-naurau în 
străluciri de vise 
O lume în care Tu și Eu hălăduim pe stepele iubirii 
necuprinse                                                                  
                                                           VASILE LUCA 
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Chiar dacă lumea este tot mai greu încercată de 

boala covidului, viața cu bunele și mai puți bunele ei, 
merge înainte.  

De curând am fost martorul unei îndumnezeite 
lucrări de ridicare și sfințire  a unei troițe, prin care 
bunii credincioși din satul Uilac, comuna Săcel, o 
așezare între Sighișoara și Cristuru Secuiesc,  în 
semn de dragoste, prețuire și pioșenie pentru patimile 
Domnului nostru Iisus Hristos, au ridicat la capăt de 
așezare o dumnezeiască cruce, din lemn.  Pavăză, 
ocrotitoare, însemn izbăvitor și de grabnic ajutor 
multora dintre noi,  o sfântă cruce, la vederea căreia 
bunul creștin, cu frică, iubire și adorație de 
Dumnezeu și a Lui Fiu mântuitor, trecând prin 
dreptul troiței, își face cruce, spunând un ”Doamne 
ajută!” Însemn  puternic, de neclintit în credință  este 
de mare ajutor la ceas de cumpănă dar și de bucurie, 
ne este aproape la tot ceasul din zi și din noapte. 
Oficierea sfintei slujbe de sfințire a troiței a fost 
făcută de către tânărul părinte paroh Alexandru 
Gavrilă, slujitor al celor trei biserici din cele trei 
așezări harghitene: Uilac, Vidacut și Săcel, avându-l 
alături întru săvârșirea sfintei slujbe de sfințire a 
troiței, pe părintele paroh Adrian Bontea din satul 
Eliseni. 

 Pe lângă localnici, prezența celor trei primari, 
respectiv: Layoș Nagy primarul comunei Săcel 
județul Harghita, și mureșenii Nicolae Șovrea –
Primarul comunei Albești și Mircea Augustin 
Felegean – Primarul comunei Vânători, invitați să 
ia parte la acest eveniment este văzut  ca  un  gest  fi- 

 

    

 
__________________________________________ 
resc de prietenie, de dialog și conlucrare, repetat în 
atâtea și atâtea ocazii. Trei primari, înainte de toat 
prieteni, oameni deschiși, care nu au avut vreodată alt 
scop decât acela să fie utili comunităților din care fac 
parte, iar prietenia ce îi leagă, poate fi dată exemplu 
multor altor localități din țară.  

Acea porțiune de șosea ce leagă județul Mureș de 
Harghita, grație Consiliilor Județene Harghita și 
Mureș, a ajuns în stadiu de finalizare prin lucrările de 
extindere a covorului asfaltic, ce pornește dinspre 
comuna Vânători, cu poduri, podețe și rigole pe o 
parte și alta a drumului, sunt lucrări demne de toată 
lauda. Șoseaua asfaltată  urmează  modernizarea 
traseului de drum vechi și leagă Jacul Românesc de 
cel Unguresc, cu ieșire spre Fântânele.  

Orice însemn de apropiere între oamenii 
diferitelor etnii și religii și de Unicul Dumnezeu, se 
materializează prin lucruri necesare dezvoltării 
comunităților, chiar și din punct de vedere spiritual-
creștinesc, cum este de fapt și ridicarea acestei troițe, 
ceea ce creează un liant între oameni în această 
perioadă dificilă pe care o traversăm, făcând ca 
iubirea de aproapele nostru, credința, speranța, să 
înlăture: ura, dezbinarea și frica care s-au cuibărit în 
sufletul multor oameni.  

VASILE LUCA 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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