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Europa: Centru și margine

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a organizat 
cea de-a șasea ediție a Colocviului Internaţional „EUROPA: 

centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”

Daniel ALBU

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin  Asociația pentru 
cultură, educație și tineret „Vasile Goldiș” Arad, Centrul Municipal de 
Cultură Arad și Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură” Arad, a organizat, 
vineri, 20 octombrie 2017, în Alua „Ștefan Cicio Pop”, cea de-a VI-a ediție a 
Colocviului Internaţional „EUROPA: centru şi margine. Cooperare culturală 
transfrontalieră”, manifestare științifică internațională.

La eveniment au participat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul 
Universității, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest 
„Vasile Goldiş”, cercetători științifici recunoscuți la nivel internațional dintre 
care îi amintim pe: Alvaro ROCCHEttI, Profesor emerit, Preşedinte al 
Asociaţiei Internaţionale de Psihomecanică Lingvistică (AIPL), Universitatea 
Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris, Franţa; Prof. univ. dr. Louis BEGIOnI, 
Vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Psihomecanică Lingvistică 
(AIPL), Universitatea Charles-De-Gaulle – Lille 3, Paris, Franţa; Conf. univ. 
dr. Virginia POPOVIĆ, Universitatea Novi Sad, Serbia; Prof. dr. Brânduşa 
JUICĂ, Universitatea Belgrad, Serbia; Conf. univ. dr. timofei ROşCA, 
Universitatea „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova; CS Dr. Viviana 
mILIVOIEVICI, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei 
Române, Filiala Timişoara; CS Dr. Graţiela BEnGA-ŢUŢUIAnU, Institutul 
de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara; 
Conf. univ. dr. mihaela BUCIn, Universitatea Szeged, Ungaria.

Manifestarea s-a bucurat de prezența Arhiepiscopului Timotei Seviciu 
și a delegatului Prefecturii Arad, care au subliniat buna colaborare cu 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. De asemenea, au participat la lucrările 
Colocviului Internaţional „EUROPA: Centru şi margine, cooperare culturală 
transfrontalieră”, ediția a VI-a, coordonat de prof. Vasile Man, cercetători și 
cadre didactice ale Universității de Vest „Vasile Goldiş”, care și-au prezentat 
lucrările științifice. Cercetările vor fi publicate într-un volum, ca supliment al 
revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”.   

Deschiderea lucrărilor a fost coordonată de prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, 
rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, care precizat importanța 
evenimentului științific pe plan european și internaționalizarea învățământului 
practicat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”.  
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Colocviu internațional

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile 
Goldiș”, a subliniat faptul că, „în Programul Colocviului Internaţional 
EUROPA se află lucrări valoroase de cercetare ştiinţifică, în cadrul celor două 
secţiuni: I. Studii culturale şi II. Centenarul Marii Uniri, urmate de lansări de 
carte, vizite la Muzeul Memorial „Vasile Goldiş” şi la Centrul de Cercetare al 
Literaturii Argheziene din cadrul Universităţii”. 

„Manifestările ştiinţifice şi culturale dedicate Centenarului Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918, au menirea să păstreze vie conştiinţa naţională, respectul 
faţă de lupta înaintaşilor pentru ieşirea de sub asupriri străine şi formarea 
Statului Român Unitar, atât ca teritoriu, cât şi ca şi naţiune română majoritară. 
La Arad s-a pregătit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia a 
avut loc adunarea populară în care s-a consfinţit Unirea, iar la Bucureşti, în 
prezenţa regelui Ferdinand, s-a prezentat Actul istoric de întregire a României”, 
a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest 
„Vasile Goldiș” din Arad.

CS dr. Viviana Milivoievici din cadrul Academiei Române, Filiala 
Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, a subliniat buna 
colaborare realizată în cadrul parteneriatului dintre Academia Română, Filiala 
Timişoara şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – Revista „Studii 
de Ştiinţă şi Cultură”.

Revista „Studii de ştiinţă şi Cultură”,
o prezenţă apreciată în cercetarea ştiinţifică internaţională

Prof. Vasile Man, Director executiv, Redactor-şef fondator al revistei 
„Studii de Ştiinţă şi Cultură”, a precizat: „Revista «Studii de Ştiinţă şi Cultură», 
fondată în anul 2005, este o revistă trimestrială, editată de Universitatea 
de Vest «Vasile Goldiş» din Arad, România, iar coordonarea ştiinţifică este 
asigurată de Colegiul Editorial şi Consiliul Ştiinţific, format din personalităţi 
de prestigiu, din ţară şi străinătate. Este o revistă ştiinţifică de profil umanist, 
care publică articole din domeniul: Filologie, în limbile română, engleză, 
franceză, germană, italiană, spaniolă şi sârbă”.

În semn de înaltă prețuire față de activitatea depusă în cadrul revistei „Studii 
de Ştiinţă şi Cultură”, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de 
Vest „Vasile Goldiş”, le-a acordat, oaspeților: Alvaro ROCCHETTI, Virginia 
POPOVIĆ, Crişu DASCĂLU, Doina BOGDAN-DASCĂLU și Louis 
BEGIONI „DIPLOMA DE EXCELENȚĂ” a Universității de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad.  

Dintre lucrările susţinute la Colocviul Internaţional „EUROPA: Centru 
şi margine, cooperare culturală transfrontalieră” amintim: Problema unităţii 
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tuturor românilor şi gândirea franceză între anii 1945-1918, Simona Ienciu, 
Universitatea din Oradea; Mircea V. Stănescu, fruntaş de seamă al mişcării 
naţionale a românilor din Arad, Dumitru Mihălescu, Arad; Locul şi rolul omului 
politic Vasile Goldiş în realizarea Marii Uniri, Eugen Gagea, Universitatea 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; Constituirea primelor organisme naţionale 
româneşti în toamna anului 1918, Mihai Octavian Groza, Universitatea 
„Babeş Bolyai” Cluj-Napoca; Activitatea lui Ion Flueraş în consiliul dirigent, 
Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 

În partea a doua a manifestării, a avut loc lansări de carte: Viviana Poclid 
Dehelean: Albastru – Infinit, Bleu – Infini; Dumitru mihăilescu: Vasile Man 
– Vocaţie şi destin; Viviana milivoievici, Vasile man: Ziua de Azi.
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România
Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, Arad, România
Colocviul Internaţional „EUROPA: centru şi margine. Cooperare culturală 
transfrontalieră”
Ediţia a VI-a, 19-20 octombrie 2017

Rezoluţie

Participanţii la Colocviul Internaţional „EUROPA: centru şi margine. 
Cooperare culturală transfrontalieră”, Ediţia a VI-a, 19-20 octombrie 2017, 
organizat de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Asociaţia 
pentru cultură, educație şi tineret „Vasile Goldiş” Arad, Consiliul Municipal 
de Cultură Arad, Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, Arad, având ca invitaţi 
oficialităţi ale municipiului şi judeţului Arad, Arhiepiscopiei Aradului, profesori 
universitari, oameni de cultură, scriitori, redactori de reviste culturale, critici 
şi istorici literari din România, Franţa, Italia şi Serbia, în urma dezbaterilor 
pe baza comunicărilor prezentate, cu cele mai actuale aspecte ale culturii, 
educaţiei, formării profesionale şi a managementului pentru artă şi cultură, 
propunem atenţiei Federaţiei pentru Educaţie în Europa, cu sediul la Geneva 
şi Paris, cu statut participativ pe lângă Consiliul Europei, câteva concluzii în 
spiritul principiilor FEDE ancorate în principiile Europei Unite. 

Rezoluţie

În urma dezbaterilor din cadrul Colocviului Internaţional „EUROPA: 
Centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, Ediţia a VI-a, 19-20 
octombrie 2017, s-au luat următoarele Hotărâri: 

1. Continuarea Colocviului Internaţional „EUROPA: centru şi margine. 
Cooperare culturală transfrontalieră”, prin ediţii viitoare sub egida Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad;

2. Lucrările susţinute în cadrul Colocviului, vor fi publicate într-un volum 
– supliment al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”;

3. Promovarea activităţilor şi rezultatelor de cercetare ştiinţifică în spaţiul 
naţional şi european prin intermediul revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”;

4. Numerele următoare ale revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, din anul 2018, 
vor fi dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918;

5. Internaţionalizarea educaţiei prin publicarea studiilor şi cercetărilor în 
limbi de cercetare internaţională: engleză, franceză, germană;
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6. Păstrarea legăturilor de parteneriat cu universităţi din Franţa, Italia, 
Germania, Portugalia şi Serbia;

7. În procesul de evaluare ştiinţifică a articolelor publicate în revista „Studii 
de Ştiinţă şi Cultură” se va include şi prevenirea riscurilor împotriva corupţiei 
şi plagiatului;

8. Derularea de proiecte europene care să susţină valorile cetăţeniei, 
culturale şi ale educaţiei pentru consolidarea unei Europe Unite;

9. Dezvoltarea parteneriatelor dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad şi revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură” cu universităţi şi centre de 
dezvoltare ştiinţifică din România, Franţa, Italia, Germania, Spania şi Serbia;

10. Participarea unei delegaţii din partea revistei „Studii de Ştiinţă şi 
Cultură” la Colocviul Internaţional realizat de Asociaţia Internaţională de 
Psihomecanică a Limbajului (AIPL) din Paris, Franţa, coordonat de profesor 
emerit dr. Alvaro Rocchetti, eveniment care va avea loc în Italia, la Roma, în 
perioada 20-21 iunie 2018. 

Arad,      Moderatori – proiect:
20 octombrie 2017    Prof. Vasile Man
      CS dr. Viviana Milivoievici
      Prof. univ. dr. Rodica Biriş
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Deschiderea festivă

Domnule Preşedinte,
Stimate Doamnă Rector, 
Onorat prezidiu,
multstimaţi oaspeţi şi dragi invitaţi,
Onorată asistenţă,

Am ascultat cu multă atenţie prezentarea făcută Colocviului internaţional 
,,Europa centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”. Ne dăm 
seama că tematica pe care o abordăm acum, la moment aniversar dar şi cele 
prezentate în precedentele ediţii ale unei astfel de manifestări, ne axează pe o 
problematică foarte importantă. 

Mulţumesc din partea Arhiepiscopiei Aradului pentru preţuirea care s-a 
arătat instituţiei şi Bisericii noastre, de altfel, prin noi, şi cultelor religioase din 
loc. Dovedim local un climat ecumenic de deschidere şi apropiere, pentru o  
Europă Unită şi care doreşte consolidarea acestei unităţi, prin aportul tuturor 
ţărilor, popoarelor europene, pentru care Religia îşi are desigur locul ei, mai 
ales dacă ţinem seama de faptul că Biserica Ortodoxă, cultele în general, au 
avut o contribuţie de seamă la tot ceea ce înseamnă cultura Europeană.

După conflagraţiile mondiale mai ales, starea aceasta s-a îmbunătăţit, pen-
tru că lumea întreagă năzuieşte spre bine şi pentru a dobândi ceea ce dorim cu 
toţii: o desăvârşire a binelui. Noi avem pe Dumnezeu, care este Binele suprem 
şi de la care izvorăşte tot ceea ce este bun. 

Binecuvântăm acest Simpozion şi pe toţi cei care au contribuit la organiza-
re, pe cei ce vor prezenta, în cadru colocvial, contribuţii valoroase la tematica 
abordată. 

Dunezeu să ne ajute! 

+ Timotei
ARHIEPISCOP AL ARADULUI
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CUVÂNTUL RECTORULUI
Adresat participanţilor la Colocviul Internaţional „EUROPA: 

centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, 
Ediţia a VI-a, 19-20 octombrie 2017,

Arad, România

RECTOR,
Prof. univ. dr. Coralia Adina COtORACI

Distinşi invitaţi din ţară şi străinătate,
Stimaţi colegi,
Dragi studenţi,
Doamnelor şi domnilor,

Sunt deosebit de onorată să vă adresez, în numele Senatului Universitar, al 
întregului corp academic şi al meu personal, un călduros salut de 

Bine aţi venit!
la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România.
Colocviul Internaţional „EUROPA: centru şi margine. Cooperare 

culturală transfrontalieră”, Ediţia a VI-a, 19-20 octombrie 2017, organizat de 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Primăria Municipiului Arad, 
Centrul Municipal de Cultură Arad şi revista Studii de Ştiinţă şi Cultură, îşi 
propune să realizeze astăzi o sesiune internaţională de comunicări, în secţiunile: 

I. Studii culturale.
Lansări de carte: Viviana Poclid Dehelean: Albastru – Infinit, Bleu – Infini, 

Prezintă: prof. emerit dr. Alvaro Rocchetti
Dumitru Mihăilescu: Vasile Man – Vocație si destin
Viviana Milivoievici, Vasile Man: Ziua de Azi
II. Centenarul Marii Uniri
III. Vizitarea Muzeului Memorial „Vasile Goldiş” şi al Centrului de 

Cercetare a Literaturii Argheziene
Prestigiul de care se bucură acest Colocviu este datorat prezenţei unui mare 

număr de comunicări, semnate de personalităţi ştiinţifice şi culturale de la 
universităţi şi centre culturale din Franţa, Germania, Serbia si România. 

Importanţa Colocviului din acest an este dată de secţiunea dedicată 
Centenarului Marii Unirii.

Ne consideram a fi urmașii Generației care, printr-un efort demn de 
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apreciat, prin sacrificiu de sine, au pus mai presus de interesul personal, 
interesul comunitar, național. Vasile Goldiș, Stefan Cicio Pop, Ioan Suciu şi 
mulți alții… necunoscuți, au pus umărul la împlinirea unui vis, împlinit prin 
cuvintele rostite de VASILE GOLDIŞ la Alba Iulia: 

„…Națiunile trebuiesc liberate. Între aceste națiuni se află şi națiunea 
română din Ungaria, Banat şi Transilvania. Dreptul națiunii române de a fi 
liberă îl recunoaște lumea întreagă, îl recunosc acum şi dușmanii noștri de 
veacuri. Dar odată scăpată din robie, ea aleargă în braţele dulcii sale mame. 
Nimic mai firesc în lumea aceasta. Libertatea acestei națiuni înseamnă unirea 
cu Ţara-Românească…”

Universitatea noastră s-a născut pornind de la ideile lui Vasile Goldiș, 
care visa la o Universitate pentru toți tinerii din Ardeal şi Banat, care să dea 
posibilitate acestora să îşi împlinească destinul. De aceea, Noi, ne considerăm 
Urmaşii lui şi în fiecare an îi cinstim Memoria şi vrem să fim demni de 
Moştenirea pe care ne-a lăsat-o.

Distins auditoriu, şcoala cea bună, afirma, Vasile Goldiş – patronul 
spiritual al Universităţii noastre, este aceea care zideşte caractere, 
răspândeşte morala şi plantează ideal, iar „Universitatea românească este 
pentru noi sinteza superioară a aspiraţiilor noastre culturale”. 

Cu aceste gânduri, îmi exprim, în încheiere, convingerea că prin 
comunicările şi studiile ce se vor prezenta la acest Colocviu internaţional de 
cooperare culturală transfrontalieră, bibliografia de specialitate se va îmbogăţi 
cu valoroase contribuţii.

În calitate de Rector al acestei Universităţi, Universitate care s-a pus sub 
semnul oblăduitor al unei personalităţi de excepţie a culturii române, VASILE 
GOLDIȘ, Vă doresc BUN VENIT! în mijlocul Comunităţii noastre Academice.

Succes deplin! tuturor participanţilor la această prestigioasă reuniune 
ştiinţifică.

Arad, 
20 octombrie 2017
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Colocviul Internaţional „EUROPA: centru şi margine. 
Cooperare culturală transfrontalieră”, Ediţia a VI-a, 19-20 octombrie 2017
Aula „Ştefan Cicio-Pop”
Vineri, 20 octombrie 2017, ora 9.00

CEntEnARUL mARII UnIRI

Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAn
Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Stimaţi reprezentanţi ai municipiului şi judeţului Arad,
Dragi invitaţi din ţară şi străinătate,
Onorat Corp Academic,
Dragi studenţi,
Doamnelor şi domnilor,

A devenit o tradiţie, ca în luna octombrie, prima lună a deschiderii noului 
an universitar, la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad să organizăm 
Colocviul Internaţional „EUROPA: centru şi margine. Cooperare culturală 
transfrontalieră”, 19-20 octombrie 2017, ajuns la a VI-a ediţie, în acest an.

Ne bucurăm să avem, de fiecare dată ca participanţi cu lucrări, cadre 
didactice cercetători științifici de la universităţi şi centre de cercetare din 
România, Franţa, Italia, Germania, Serbia etc.

În numele conducerii Universităţii şi al meu personal, vă adresez un 
călduros Bine aţi venit la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad! 

Apropierea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, când Aradul 
avea să devină Prima Capitală a Unirii Tuturor Românilor, constituie un 
eveniment național de o deosebită importanţă pentru Istoria României.

În Programul Colocviului Internaţional EUROPA, de astăzi, vom putea 
urmări împreună prezentarea unor lucrări valoroase de cercetare ştiinţifică, 
în cadrul celor două secţiuni: I. Studii Culturale şi II. Centenarul Marii Uniri, 
urmate de lansări de carte, vizite la Muzeul Memorial „Vasile Goldiş” şi 
Centrul de Cercetare al Literaturii Argheziene din cadrul Universităţii noastre. 

Dintre lucrările înscrise pentru susţinerea la Colocviul de astăzi, aş aminti: 
Problema unităţii tuturor românilor şi gândirea franceză între anii 1945-

1918, Simona Ienciu, Universitatea din Oradea; Mircea V. Stănescu, fruntaş de 
seamă al mişcării naţionale a românilor din Arad, Dumitru Mihălescu, Arad; 
Locul şi rolul omului politic Vasile Goldiş în realizarea Marii Uniri, Eugen 
Gagea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; Constituirea primelor 
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organisme naţionale româneşti în toamna anului 1918, Mihai Octavian 
Groza, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca; Activitatea lui Ion Flueraş 
în consiliul dirigent, Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad și multe altele.

Manifestările ştiinţifice şi culturale dedicate Centenarului Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918, au menirea să păstreze vie conştiinţa naţională, respectul 
faţă de lupta înaintaşilor pentru ieşirea de sub asupriri străine şi formarea 
Statului Român Unitar, atât ca teritoriu, cât şi ca şi naţiune română majoritară.

La Arad s-a pregătit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia a 
avut loc adunarea populară în care s-a consfinţit Unirea, iar la Bucureşti, în 
prezenţa regelui Ferdinand s-a prezentat Actul istoric de întregire a României.

Alături de mari corifei ai Marii Uniri – Ştefan Cicio Pop, Ion Flueraş, 
personalitatea europeană a lui Vasile Goldiş poartă însemnele unui profund 
umanism. Spirit vizionar, omul politic Vasile Goldiş prevede necesitatea 
înfiinţării Statelor Unite ale Europei. 

Ca promotor al ideii europene, Vasile Goldiş a adus argumente, justificări din 
orizontul spiritual al creştinismului, din solida sa cultură istorică, sociologică, 
juridică şi de psihologie etnică. 

Valorile creştine, religioase – ca supremă valoare, afirmă Vasile Goldiş, 
sunt forţele spirituale sintetice în drumul omenirii spre statul universal. 

Astăzi, opera academicianului Vasile Goldiş, numit de Octavian Goga 
„Părinte al Patriei”, îşi are un loc bine meritat de păstrare şi cercetare în cadrul 
inestimabilului fond de carte al Academiei Române.

Onorat auditoriu,
Cu prilejul apropierii Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 

comunitatea academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
aduce un omagiu celui căruia îi datorăm cel mai important act din istoria 
postmodernă a României: Formarea Statului Unitar Român. Pentru Vasile 
Goldiş, ziua de 1 Decembrie este o zi sfântă, când s-a născut România Mare.

Prin întreaga sa operă, Vasile Goldiş, arhitectul Marii Uniri, poate sluji celor 
tineri ca exemplu viu de dăruire pentru neamul nostru şi cultura românească. 

Lucrările dumneavoastră pe care le veţi prezenta la acest colocviu, vor 
aduce noi dovezi şi argumente despre marea epopee naţională a noilor lucrări 
pe care le vom publica într-un volum, ca supliment al revistei „Studii de 
Ştiinţă şi Cultură”, pe care îl vom difuza atât pe site-ul oficial al revistei, cât şi 
în format tipărit, la bibliotecile din ţară şi străinătate.

În primăvara anului 2018, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 
va găzdui Conferinţa naţională de istorie dedicată Centenarului Marii Uniri, la 
care vor participa personalităţi din ţară şi străinătate. 

Dorim ca istoricul eveniment să îl cinstim prin întreaga noastră activitate, 
printr-o ţinută de înaltă demnitate patriotică şi spirituală.
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Cu convingerea unei reuşite deosebite în susţinerea lucrărilor dumneavoastră 
ştiinţifice, dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, în care 
Aradul a fost Prima Capitală a Marii Uniri, 

Vă doresc mult succes!
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COLLABORAtIOn EntRE
L’UnIVERSItÉ „VASILE GOLDIȘ” D’ARAD, 

L’UnIVERSItÉ DE LA SORBOnnE nOUVELLE
Et L’A.I.P.L. (ASSOCIAtIOn IntERnAtIOnALE DE 

PSYCHO-mÉCAnIQUE DU LAnGAGE)

Alvaro ROCCHEttI
Professeur émérite

Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Président de l’A.I.P.L.

La collaboration entre l’Université de l’Ouest „Vasile Goldiș” d’Arad 
et l’Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 est ancienne et remonte 
à plusieurs années. C’est tout d’abord entre la revue „Studii de Știință și 
Cultură” et l’équipe de recherche du CIRRMI (Centre Interuniversitaire pour la 
Formation Continue des enseignants d’italien) de la Sorbonne Nouvelle qu’elle 
s’est réalisée, ce qui a donné lieu à plusieurs ouvrages publiés à l’Université 
d’Arad. Puis cette collaboration a impliqué aussi une autre équipe de recherche 
de Paris 3 qui avait déjà une politique active de publications concernant la 
langue roumaine. Il s’agit de l’équipe du CIRER (Centre Interuniversitaire 
de Recherches et d’Études Roumaines) qui, depuis l’année 1978 – soit bien 
avant la fondation même de l’Université „Vasile Goldiș” – avait reçu bien des 
chercheurs s’occupant, en Occident ou en Roumanie, de la langue et de la 
littérature roumaines. Je ne pourrai les nommer tous – la liste serait trop longue 
! – mais je peux mentionner quelques-uns de ceux qui sont venus aux deux 
colloques organisés à l’initiative du CIRER: le premier, en 1984, était intitulé 
„La présence de la Roumanie en France et en Italie”. Le second, „Romanité-
Roumanité”, que nous avons organisé à Paris, dans les locaux de la Sorbonne 
en 1991, a permis, grâce au changement de régime en Roumanie, la venue de 30 
écrivains et chercheurs roumains tels Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana, Ioana 
Vintilă-Rădulescu et de nombreux professeurs des Universités de Bucarest, 
Cluj-Napoca, Iași et Timișoara. Ils venaient – parfois pour la première fois 
– retrouver les collègues qui travaillaient depuis longtemps déjà à Paris 3, 
comme le Professeur Ion Pop, de l’Université de Cluj, qui a été notre premier 
lecteur de roumain (dès 1972), Gheorghe Doca, de l’Université de Bucarest, 
spécialiste de l’enseignement de la langue roumaine, mais aussi Alexandru 
Niculescu ou Cicerone Poghirc installés à Paris depuis plusieurs années. 
Comme on peut le voir, la collaboration entre Paris 3 et l’Université „Vasile 
Goldiș” n’est pas arrivée dans un désert, mais dans une ambiance de recherche 
qui s’est condensée dans la revue intitulée „Cahiers d’Etudes Roumaines” 
et dans 5 volumes consacrés à l’apprentissage de la langue roumaine, dont 
l’ouvrage de base, Comprendre et pratiquer le roumain, plusieurs fois réédité, 
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résultat d’une co-édition du CIRER, de l’Union Latine et des Éditions de 
l’Académie Roumaine (1992, 376 p.).

Par la suite, avec ma nomination à la présidence de l’AIPL (Association 
Internationale de Psycho-mécanique du Langage) au XIIIe colloque de l’AIPL 
de Naples, en 2012, la collaboration s’est accentuée puisque la revue „Studii 
de Știință și Cultură” a publié les Actes du Colloque AIPL de Naples. Trois 
ans plus tard, s’est tenu à Québec le XIVe colloque de l’AIPL et, de nouveau, 
la revue „Studii de Știință și Cultură” a publié dans deux numéros une partie 
des Actes de l’AIPL.

Je voudrais souligner que c’est dans le cadre de cette collaboration que 3 
membres de l’AIPL sont venus participer à ce colloque international „Europa: 
centru și margine. Cooperare culturală transfrontalieră qui s’est tenu en 
présence du Recteur de l’Université de l’Ouest „Vasile Goldiș”, la Professeure 
Coralia Adina Cotoraci, et sous la direction du Président de cette même 
Université „Vasile Goldiș”, le Professeur Aurel Ardelean. Je suis intervenu 
personnellement en ma qualité de Président de l’AIPL, fonction que j’assume 
jusqu’au prochain colloque, le XVe, qui aura lieu à Rome les 20 et 21 juin 
2018, et au cours duquel, conformément aux statuts de l’AIPL, un nouveau 
Président sera élu.

Je me fais un plaisir de vous présenter maintenant brièvement l’Association 
que je préside et dont je suis membre depuis sa fondation à la suite du premier 
colloque organisé en 1967 à Nancy à l’initiative du Recteur Paul Imbs et de 
Roch Valin, Professeur à l’Université Laval de Québec (Canada). Il s’agit 
d’une association internationale de droit français qui tient son colloque et 
son assemblée générale tous les trois ans. Elle regroupe des chercheurs qui 
s’inscrivent dans le prolongement de Gustave Guillaume, enseignant à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes de 1938 à sa mort en 1960.

L’objectif de la démarche de la psycho-mécanique du langage est de décrire 
d’aussi près que possible les mécanismes qui sont à l’œuvre dans la langue 
conçue comme une matrice située dans notre tête, matrice invisible, inaudible, 
disponible en permanence, héritée de la longue histoire des être humains qui 
se sont succédés au cours du temps, depuis des millénaires, et de comprendre 
comment cette matrice permet de produire des discours – sortis de notre 
bouche, de nos écrits ou même de nos gestes – qui, à l’inverse de la langue, 
ne sont pas inaudibles, mais parfaitement audibles, ne sont pas disponibles en 
permanence mais réalisés une fois pour toutes. L’opposition LANGUE––> 
DISCOURS est fondamentale dans ce type de recherche qui anticipe sur les 
travaux actuellement en cours sur le cerveau. Ceux qui souhaitent en savoir 
davantage à la fois sur la démarche de la Psycho-mécanique du langage et 
sur les écrits de Gustave Guillaume peuvent demander au navigateur Google 
la séquence suivante : < nlip.pcu.ac.kr/gustave/ >. Ils trouveront une bonne 
partie des écrits publiés de Gustave Guillaume – 23 volumes ont été publiés 
– et pourront faire des recherches  sur les textes ou à partir de l’index, voire 
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rechercher des schémas.  Le site – qui se trouve en Corée (comme l’indique 
l’extension «kr») – est en accès gratuit.

Le colloque de Rome (20 et 21 juin 2018) sera le XVe colloque de l’AIPL. 
Les précédents colloques ont eu lieu dans différents pays d’Europe (France, 
Belgique, Espagne) ou d’Amérique du Nord (Canada). Nous nous réjouissons 
d’avoir appris récemment que trois représentants de la revue „Studii de Știință 
și Cultură” viendront assister, pour la première fois, à ce XVe colloque de 
l’AIPL: le Professeur fondateur Vasile Man, la poétesse Viviana Milivoievici 
/ Poclid Dehelean (Istitutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei 
Române, Filiala Timișoara) et Mădălina Iacob, Rédactrice de la revue „Studii 
de Știință și Cultură”. Ils présenteront deux nouveaux volumes de poèmes : le 
premier, bilingue – roumain pour la version originale intitulée O mână intinsă 
spre cer, dont le Professeur Vasile Man est l’auteur, français pour la traduction 
sous le titre Une main tendue vers le ciel, avec un avant-propos du Professeur 
Louis Begioni, de l’Université de Roma Tor Vergata –, tandis que le second 
est le volume de poèmes Albastru – Infinit / Bleu – Infini, en roumain et en 
français, de Viviana Poclid Dehelean.

Je tiens à souligner une heureuse coïncidence avec cette venue à Rome, 
en juin 2018, de trois représentants de la revue „Studii de Știință și Cultură”; 
ils feront en effet écho au même nombre de membres de l’AIPL présents 
à Arad pour le colloque „Europa: centru și margine, cooperare culturală 
transfrontalieră”. Il s’agit d’un symbole de l’égalité de la collaboration entre 
l’AIPL et l’Université „Vasile Goldiș” d’Arad.

Il ne reste plus qu’à espérer que la collaboration se maintienne aussi 
productive que par le passé! Le lancement, au cours du colloque d’Arad, du 
volume de poèmes doublement intitulé, en roumain et en français, Albastru – 
Infinit / Bleu – Infini avec la participation des deux versants de la contribution, 
la poétesse Viviana Poclid Dehelean pour la version originale en roumain et 
le traducteur Philippe Loubière pour la version en français, me paraît un bon 
exemple pour la poursuite de la collaboration.
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ARADUL, PRImA CAPItALĂ

Dr. Gheorghe FALCĂ
Primarul Municipiului Arad

Este nevoie desigur de multă stăruință, pasiune și pricepere să continui 
timp de mai mulți ani un proiect deloc facil. Iată că manifestarea științifică 
organizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” prin Asociația pentru 
cultură, educație și tineret cu același nume a ajuns la a VI-a ediție. Acest fapt 
prin sine însuși validează interesul provocat de dezbaterile și intervențiile ce 
au loc pe marginea temei centrale a Colocviului Internațional „Europa: centru 
și margine. Cooperare culturală transfrontalieră”. 

Prețuit partener al administrației locale în proiectele susținute de aceasta, 
Universitatea de Vest, prin remarcabila sa activitate academică, educativă, 
științifică și culturală continuă să sporească vizibilitatea internațională a 
orașului nostru. Ca Primar, acest lucru nu poate decât să mă bucure.

Ceea ce nu putem sublinia cu îndeajunsă tărie este importanța Aradului 
și a oamenilor politici arădeni în realizarea unui act crucial pentru devenirea 
națiunii române. Aici, la Arad a fost gândită programatic și a fost organizată 
de fapt marea adunare naționala de la Alba Iulia care doar a exprimat largul 
suport popular pentru ideea politică gândită la Arad. 

Altfel spus, dacă la Alba Iulia a bătut inima Unirii, capul care a făcut-o 
posibilă a gândit la Arad. Ori, în termenii propuși de acest simpozion, o vreme 
Aradul a fost centrul, prima capitală a unei țări ce avea să fie - România.

Cred cu fermitate că Aradul și-a câștigat locul de drept în istoria României. 
Obligația noastră este să întreprindem ceea ce trebuie pentru ca importanța 
de netăgăduit a Aradului să nu fie ocultată. Aradul merită și are dreptul să fie 
recunoscut ca unul dintre orașele fără de care Marea Unire n-ar fi fost posibilă. 

Ca urmare și manifestările prilejuite de împlinirea a 100 de ani trebuie să-i 
ofere locul pe care-l are în istorie, pe care-l merită cu prisosință și la care are 
dreptul.

Noi, administrația locală, contăm și pe sprijinul Universității de Vest „Vasile 
Goldiș” ca acest lucru să se și întâmple.
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REVIStA „StUDII DE ştIInŢĂ şI CULtURĂ”,
O PREzEnŢĂ APRECIAtĂ în 

CERCEtAREA ştIInŢIFICĂ IntERnAŢIOnALĂ

Vasile mAn
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Revista „Studii de ştiinţă şi Cultură”, fondată în anul 2005, este o 
revistă trimestrială, editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
România.

Coordonarea ştiinţifică este asigurată de Colegiul Editorial şi de Consiliul 
Ştiinţific, format din personalităţi de prestigiu, din ţară şi străinătate:

Editor şef: 
Profesor emerit dr. Alvaro ROCCHETTI - Université Paris 3 – Sorbonne 

Nouvelle, France
Director executiv, Redactor-şef fondator:
Prof. Vasile MAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 

România
Director adjunct:
CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI - Academia Română, Filiala Timișoara

Revista „Studii de ştiinţă şi Cultură” este o revistă ştiinţifică de profil 
umanist, care publică articole din domeniul: Filologie, în limbile română, 
engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă şi sârbă. 

Fiecare articol este evaluat atât din punct de vedere ştiinţific cât şi împotriva 
plagiatului de către doi recenzori. 

Structura conţinutului: I. Culturi romanice-cultură românească; II. 
Cultură şi limbă germană-cultură românească; III. Limbă şi cultură slavă-limbă 
şi literatură românească; IV. Traduceri-traductologie;  V. Cultură ştiinţifică; 
VI. Recenzii.  

Revista este evaluată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, clasificată în categoria B+ Cod 664, în perioada 2005-
2011, Revista ştiinţifică evaluată şi clasificată de CNCS în anul 2012, categoria 
B, profil umanist, domeniul FILOLOGIE.

Revista „Studii de ştiinţă şi Cultură” este indexată în bazele de date 
internaţionale: (BDI) CEEOL (www.ceeol.com) din Frankfurt am Mein, 
Germania, EBSCO Publishing din Ipswich, Statele Unite ale Americii (www.
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ebscohost.com), Index Copernicus International din Varşovia, Polonia (www.
indexcopernicus.com) si DOAJ (Directory of Open Access Journals) din 
Lund, Suedia (www.doaj.org), the Linguist List, SUA.

Începând cu anul 2016, revista este în curs de evaluare în baza de date ISI 
thomsom/Clarivate Analytics, Philadelphia, SUA.

Accesul la conţinutul fiecărui număr al revistei este deschis, acesta putând 
fi accesat fără nici un cost, pe site-ul oficial: http://www.revista-studii-uvvg.
ro/ 

Începând cu luna iunie 2012, revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură” este editată 
de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România în parteneriat cu 
Le Département de Roumain d’Aix Marseille Université, CAER. EA 854, 
France; le CIRRMI (Centre Interuniversitaire de Recherche pour la Formation 
Continue des Enseignants d’Italien) Université de Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle, France, iar începând cu luna iunie 2014 parteneriatul se extinde 
cu Facultatea de Filozofie, Departamentul de Limba și Literatura Română, 
Universitatea Novi Sad, Serbia, Universitatea Jena, Germania, Academia 
Română, Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” şi 
Asociaţia Internaţională de Psiho-mecanică a Limbajului, Paris, Franţa.

Anual, în luna octombrie, revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, organizează 
Colocviul Internaţional „EUROPA: centru şi margine. Cooperare 
culturală transfrontalieră”, ajuns la ediţia a VI-a, ale cărui lucrări se publică 
într-un volum, supliment al revistei. 
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Cuvinte de salut

Florina Vasilescu, Director Cancelarie, a transmis, în 
cadrul Colocviului Internaționalu „Europa: centru şi 

margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, organizat 
de Universitatea de vest „Vasile Goldiş” Arad, mesajul 

Prefectului Judeţului Arad, doamna Florentina Horgea:

Onorată asistenţă,

„Prin întâlnirea de astăzi, care reuneşte valori incontestabile din domeniul 
universitar, atât naţionale, cât şi internaţionale, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” îşi reconfirmă, o dată în plus, autoritatea de instituţie de învăţământ 
superior de referinţă. 

Cooperarea teritorială europeană deţine un rol important în eliminarea 
obstacolelor frontaliere. Pentru o instituţie de învăţământ superior de talia 
Universităţii „Vasile Goldiş”, stimularea cooperării transfrontaliere, prin 
acţiuni de ordin cultural, ştiinţific sau universitar, a constituit o preocupare 
constantă, fiind demnă de admirat susţinerea unui eveniment de felul acesta. 

Felicit ţările participante, pentru judeţul nostru fiind o onoare să le avem 
alături de noi în demersurile culturale iniţiate, felicit conducerea Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş” pentru menţinerea şi cultivarea unor legături extrem de 
strânse şi durabile cu mediile academice din ţările europene şi am convingerea 
că numai manifestându-ne astfel vom putea ocupa un loc privilgiat la masa 
marilor entităţi universitare europene.

Vă doresc tuturor mult succes în cadrul dezbaterilor care vor urma!”
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Cuvânt de salut

Conf. univ. dr. Virginia POPOVIĆ
Universitatea din Novi Sad,

Facultatea de Filosofie, 
Departamentul de Limba şi Literatura Română

Înaltpreasfinţite Părinte dr. timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,
Stimate Domnule prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Preşedintele Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
Stimată Doamnă prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, Rectorul Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
Stimate Domnule profesor, Vasile man, redactor-şef şi fondator al revistei 
„Studii de Ştiinţă şi Cultură” din Arad,
Stimaţi membri ai Colegiului Academic, 
Stimaţi Colegi şi Prieteni,
Stimaţi Studenţi,
Stimată Asistenţă,

Cu ocazia deschiderii acestei a VI-a ediţii a Colocviului Internaţional 
„Europa: centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, sub egida 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, îmi face o deosebită plăcere 
să mă pot adresa Dumneavoastră în numele Universităţii din Novi Sad, 
a Facultăţii de Filosofie, dar şi în numele Societăţii de Limba Română din 
Voivodina, pe care le reprezint. Pentru românii din Voivodina, participarea 
la acest colocviu înseamnă onoare şi bucurie că putem, pe de o parte, să ne 
spunem părerile despre cultura de dincolo de graniţa cu România, dar şi să 
auzim cercetări de ultima oră în legătură cu tema acestei conferinţe, de foarte 
mare actualitate şi specifică zonei noastre, de ambele părţi ale frontierei, unde 
convieţuiesc foarte multe naţionalităţi şi unde se cultivă interculturalitatea 
la toate nivelurile. Ideea dialogului intercultural trebuie să aibă ca punct de 
plecare recunoaşterea diferenţei şi a multiplelor perspective şi dimensiuni ale 
lumii în care trăim. Aceste diferenţe, de opinie, de puncte de vedere,  şi chiar 
valori nu există doar în cadrul unei culturi, cu atât mai mult ele sunt vizibile în 
disputele dintre diferite culturi. Trebuie subliniat şi caracterul interdisciplinar 
al comunicării interculturale, al studiilor interculturale, ce reunesc ipoteze şi 
soluţii epistemologice din domenii diverse. Pentru fenomenul  interculturalităţii 
este spaţiul european, prin evoluţia convergentă a culturilor ce se regăsesc 
aici, prin codul de valori culturale comun care a stat la baza dezvoltării 
patrimoniului cultural european.
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” susţine cultura şi tradiţiile tuturor 
popoarelor şi contribuie prin acest colocviu la o mai bună înţelegere a 
specificului comunităţilor în mijlocul cărora trăim. 

Doresc organizatorilor colocviului de astăzi mult succes şi să ne vedem 
încă mulţi ani la alte ediţii viitoare. 

Arad, 
20 octombrie 2017  
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Aula „Ştefan Cicio Pop”
20 octombrie 2017
 

Cuvânt de salut

CS dr. Viviana mILIVOIEVICI
Academia Română, Filiala Timişoara,

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”          

Stimate domnule prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte, rector 
fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
Distinsă doamnă Rector, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, 
Stimaţi invitaţi,

Sunt deosebit de onorată să vă transmit un salut de preţuire şi cele mai 
cordiale sentimente de respect, din partea Institutului de Studii Banatice „Titu 
Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara, cu prilejul desfăşurării 
lucrărilor Colocviului internaţional „EUROPA: centru şi margine. Cooperare 
culturală transfrontalieră”, Ediţia a  VI-a, din 19-20 octombrie 2017!

În nume personal, doresc să vă mulţumesc pentru onoarea că, în baza unei 
foarte bune colaborări, în cadrul parteneriatului dintre Academia Română, 
Filiala Timişoara şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – Revista 
„Studii de Ştiinţă şi Cultură”, Senatul Universităţii a aprobat numirea mea 
ca Director adjunct al prestigioasei reviste de cercetare ştiinţifică „Studii de 
Ştiinţă şi Cultură”, al cărei fondator şi director este domnul profesor Vasile 
Man.

Pentru comunitatea academică din ţară şi străinătate, numele Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad înseamnă demnitate şi onoare!

Vă mulţumesc!
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I. Studii culturale

IStORIA şI CRItICA LItERARĂ 
în CULtURA EUROPEAnĂ: 

PROVOCĂRI, ORIEntĂRI, REVIGORĂRI

Graţiela BEnGA-ȚUȚUIAnU
Academia Română, Filiala Timișoara

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Există o întreagă tradiţie a definirii spaţiilor culturale ca perimetre polare 
(Vest-Est, centru-margine). Totuşi, studiile dedicate literaturii Europei Centrale, 
literaturii exilului, dar şi literaturii coloniale şi postcoloniale, bunăoară, arată 
cum segmentele excluderilor se pot umple (revelator) şi pot afirma, în logica 
argumentaţiei, existenţa unui policentrism creator. Pun sub semnul întrebării 
complexele marginilor, aşa cum pot redefini o matrice identitară în termenii 
unui dialog fertil şi ai complementarităţii scânteietoare - nu într-un sistem 
exclusivist de opoziţii. 

Pentru a înţelege literatura este necesar nu numai un aşa-numit close 
reading, ci şi discuţii despre o diagnoză (mai) generală, cu recurs la istoria 
ideilor şî mentalităţilor, la contextualizări, întretăieri şi ramificaţii - menite 
să completeze metoda (sau gruparea de metode) prin care se abordează textul 
literar. Dau, în fugă, un singur exemplu: literatura cu amprentă bănăţeană (scrisă 
de Sorin Titel şi Petre Stoica, de pildă), la care se adaugă oricând romanele 
lui Alexandru Vona1, Augustin Buzura2 şi Alexandru Vlad3 se pot racorda la 
spiritul central-european, conceput ca surprinzătoare împletire între bine şi 
rău, între subjugantă experienţă creatoare şi dezastruoasă autonegaţie. (Fiecare 
dintre romanele amintite merită o discuţie distinctă şi aplicată, justificatoare 
pentru afirmaţia de mai sus.) Spiritul Europei Centrale - construct mental sau 
realitate geopolitică, istorică, afectivă şi culturală - se lasă recuperat, aşadar, 
în amplitudinea lui paradoxală, care reuneşte, răvăşitor, paradisul şi subterana. 
Ordinea şi disoluţia. Însă care impune, totodată, o cultură a sărbătorescului. 

1  Vezi Alexandru Vona, Ferestrele zidite, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1993
2  Vezi Augustin Buzura, Feţele tăcerii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974.
3  Vezi Alexandru Vlad, Frigul verii, Bucureşti, Editura Militară, 1985.
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Desigur, perspective şi interpretări în istoria şi critica literară prind contur 
din metabolizarea unor întrebări centrale, care generează o suită de ipoteze, 
un sistem probatoriu şi un şir de opţiuni. Dar coagulează, totodată, o stare de 
spirit – a deschiderii, a dialogului, a efortului comun. După cum se observă în 
paginile lui Lucian Blaga şi Franyó Zoltan, ale lui Stefan Zweig şi Elias Canetti, 
singura soluţie de reechilibrare a unei realităţi politico-sociale supuse forţelor 
centrifugale este cultura. Una dintre părţile ei componente este (după cum se 
ştie) climatul intelectual. Iar pentru dinamizarea ambianţei intelectuale, pulsul 
interogaţiei, răgazele de reflecţie, alături de iniţierea unor proiecte critice 
colective şi a unei autentice pieţe de idei au un rol determinant. Însufleţirea 
mediului intelectual nu poate pleca decât de la o chestiune individuală, care 
să primească, în chip fericit, caracter de generalitate: identificarea unui raport 
optim între exigenţa faţă de sine şi atenţia îndreptată în afară, asupra ideilor şi 
rutinelor disciplinare care străbat câmpul literar. 

Cu alte cuvinte, competitivitatea istoriei şi criticii literare va plana în 
zona străvezie a iluziei dacă se ignoră racordarea la metodologia cercetărilor 
actuale de pretutindeni. Nu mă refer la preluarea obtuză a unor direcţii care 
intră (sau nu intră încă) în mainstreamul academic, ci la cunoaşterea lor 
pentru a le susţine, nuanţa, completa sau combate – în completă cunoştinţă 
de cauză. E necesară, aşadar, o educaţie intelectuală care să trezească simţul 
pentru argument, critică şi controversă – o educaţie intelectuală pe care numai 
schimbul de idei o poate asigura.4 Iar acest schimb de idei nu se face printr-o 
mecanică sterilă de idei solitare, ci într-un ansamblu „suficient de complex 
de multe alte idei solidare (s.a.) – ceea ce am numit o piaţă a ideilor. Ideile 
înfloresc numai dacă sunt continuu schimbate la nivelul pieţei lor specifice de 
evaluare, critică, respingere şi validare. Ideile trăiesc numai în, prin şi pe (s.a.) 
piaţa ideilor.”5 Ajungem astfel la importanţa mediului în care se formează 
cercetătorul pe terenurile vaste ale literaturii, mediu care poate orienta teme 
de cercetare, perspective de abordare, opţiuni metodologice. Poate deschide 
cărări noi, care să ducă studiile de istorie şi critică literară pe tărâmul 
interdisciplinarităţii şi pluriperspectivismului, atingând geografia literară, 
teoria literară, comparatismul şi istoria mentalităţilor, antrolopogia culturală, 
psihologia interculturală, dar şi istoria literară cantitativă, poetica cognitivă, 
etnocritica, analiza etosului auctorial, sociologia singularităţii creatoare sau 
abordarea imaginarului lingvistic  și   stilistic   al   limbii   literare.  

Interesată de zonele de graniţă (între genuri literare, dar şi între epoci 
şi spaţii culturale), mărturisesc că prefer în studiile critice învăluirea prin 

4 Consideraţii relevante despre cultura ideilor face Horia-Roman, Patapievici în Despre idei 
& blocaje, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 64-68.
5  Ibidem, p. 34.
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interogări concentrice: subiectul primeşte identitate în drapajul abordării 
plurale, nu în expunerea nudă. Început din centru ori din margine şi continuat 
concentric, cu justificarea metamorfozei în care intră aceşti poli metaforici 
şi cu motivaţii care să preîntâmpine măcar câteva obiecţii, un studiu literar 
poate releva valenţe, răspântii şi confluenţe trecute cu vederea de cercetările 
tradiţionale. Nu despre o ieşire din făgaşul criticii şi istoriei literare e vorba, ci 
despre tratarea lor dintr-un pluriperspectivism care încearcă să cuprindă măcar 
câte ceva din complexitatea lumii şi a proiecţiilor ei în imaginar – acolo unde 
instabilitatea frontierelor de tot felul (culturale, literare, mentalitare, politice, 
etnice, religioase, sociale ş.a.) ne obligă la cumpătare şi discernământ.

Dar care e zona de diseminare a discursului critic? Este el dedicat unui cerc 
restrâns de specialişti – şi aceia doar dintr-un anumit perimetru local, regional, 
naţional? Iată întrebări care s-au tot adresat, însă ale căror răspunsuri au fost, 
în principal, de patru tipuri: 

1. în spiritul educaţiei pentru profit: în contemporaneitate, când educaţia 
umanistă este tot mai mult scoasă din universităţi de aspiraţia epistemică a 
ştiinţei, istoria şi critica literară nu-şi vor mai găsi locul6. Spaţiul conceptual 
animat de valorile umane e erodat (şi ocupat), din ce în ce mai muşcător, de 
valorile pozitiviste şi deconstructiviste. De aceea, viabilitatea istoriei şi criticii 
literare ar atârna de un fir de pai, iar diseminarea acestor domenii e o fantasmă. 

2. în spiritul unui ethos naţional sau confortabil asfixiate de particularităţi 
mărginite (ca „domenii cu specific românesc”7)

3.  strict reactive, nesusţinute de un raţionament coerent sau (fals) sprijinite 
pe teorii dezvoltate din mania persecuţiei (cu occidentul complotist, răuvoitor 
sau indiferent din pricina căruia nu răzbat valorile literare / academice  
româneşti)

4. temeinic elaborate, însă prea puţin valorificate într-un dialog real al 
ideilor8.

Interesant este că se pot găsi suficiente exemple de discurs critic diferit, 

6 O pertinentă luare de poziţie în contra acestei viziuni are Martha Nussbaum, în Not for Profit. 
Why Democracy Needs the Humanities?, Princeton, Princeton University Press, The Public 
Square Book Series, 2010. La finalul capitolului despre Pedagogia socratică: importanţa ra-
ţiunii, autoarea notează “Democracies all over the world are undervaluing, and consequently 
neglecting, skills that we all badly need to keep democracies vital, respectful, and accounta-
ble.”(p. 77)
7 Cf. Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013, PNII. Programul IDEI. 
Subprogramul „Proiecte de cercetare exploratorie”. Pachet de informaţii 2012 (http://uefiscdi.
gov.ro/userfiles/file/PN% 20II_PCE_Competitia%202012/pachet_informatii_PCE.pdf, 
Apud. Andrei Terian, http://grants.ulbsibiu.ro/wsa/data/Terian_Critica.pdf [ultima accesare, 
17 octombrie 2017]
8 Exemplare sunt studiile lui Paul Cornea, ale lui Corin Braga, ale Monicăi Spiridon, dar şi ale 
lui Andrei Terian, apărute în limbi de mare circulaţie.
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dar pregnant şi influent, faţă de care frontierele naţionale între care au prins 
formă nu au constituit obstacole în propagarea lor. Printre cărţile de succes 
din librăriile occidentale se pot găsi, înfruntând prejudecăţile, şi cele în care 
se scrie despre alte cărţi. Pe unele se poate citi numele lui James Wood – critic 
literar britanic, dar cronicar şi profesor în Statele Unite ale Americii, inclusiv la 
Harvard. Din perspectiva tradiţională a culturii, James Wood a părăsit centrul 
(european) pentru a explora marginile de peste ocean. Care mai sunt însă centrul 
şi marginea – nu doar prin prisma dezvoltării domeniilor academice cunoscute 
sub denumirea STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 
ci şi al umanioarelor? O analiză a evoluţiei disciplinelor umaniste în ultimele 
decenii arată cât de flexibil şi interşanjabil a devenit raportul centru-margine. 

Semnatar al paginii de cronică literară de la prestigiosul „The Guardian” 
şi, mai târziu, senior editor la „The New Republic”, James Wood este o voce 
critică emblematică în lumea literelor contemporane - indiferent de unde se 
aude. Prestigioasa lui publicistică şi activitate academică din Statele Unite 
arată că frontierele (sau gândirea polară de tip centru-margine) nu fac decât 
să ignore faţetele eminamente interconectate ale aceleiaşi dimensiuni (umane, 
culturale, ştiinţifice). Verdictele lui James Wood sunt preluate, comentate, 
răspândite, chiar anatemizate: linia pe care se situează se află în răspăr faţă de 
tendinţa majoră în critica academică: nu pe pârghii ideologice apasă criticul 
în paginile sale, ci pe valoarea literară. Poate fi deconcertant de necruţător şi 
imperturbabil, dar nu mai puţin izbitor de atent şi pasionat. Poate fi contrariant 
prin ideile expuse, dar nu mai puţin convingător prin calibrarea argumentaţiei 
şi strălucitor prin expresivitate. The Broken Estate. Essays on Literature and 
Belief 9 este, oricând, un exemplu pentru modalitatea în care James Wood se 
dedică literaturii, cu o seriozitate care nu îngăduie răcelii apodictice să înlăture 
chibzuinţa generos cuprinzătoare ori cultivarea fertilă a profunzimilor. Dar şi 
a unui soi de prospeţime care face ca absorbţia raţionamentului să nu ignore 
bucuria degustării. Sau ca răbdarea arhitecturală a analizei să se îmbogăţească 
şi printr-o (imprevizibilă) expandare a câmpului de interes. Subliniem, aşadar, 
că preocupările lui ţintesc nu numai realismul şi multitudinea formelor sale 
artistice, ci şi, de exemplu, relaţia stabilită între religie şi discursul scriitorilor 
din diferite epoci. Dar ce înseamnă a fi scriitor? Ei bine, un scriitor adevărat 
– scria James Wood în How fiction works10 - este acela care acţionează, fără 
răgaz, de parcă viaţa însăşi ar fi mereu pe punctul să devină convenţională. 
O altă carte a lui James Woods, The Irresponsible Self: On Laughter and the 

9 James Wood, The Broken Estate. Essays on Literature and Belief, Random House Publishing 
Group, 1999. 
10 Idem, How Fiction Works, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2008.
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Novel11, aduce în discuţie riscul clişeizării romanului contemporan. Sau al 
eşuării lui într-un schematism alienant. Ceea ce ar putea constitui salvarea epicii 
actuale ar fi (în opinia autorului) comicul. Cu precădere râsul printre lacrimi 
îl captivează pe criticul britanic stabilit pe pământ amercian: vede în Gogol, 
Cehov sau chiar în  Joseph Roth ori Saul Bellow scriitori care sugerează, prin 
zâmbetul înlăcrimat, un traseu de pătrundere în teritoriul interogativităţii. Ori 
un prilej pentru (re)descoperirea armoniei părţilor contradictorii. A măsurii 
umanului.

Ieşirea din matca receptării corecte politic şi a criticii concentrate asupra 
analizei literare, pentru a integra şi cercuri culturale mai largi (psihologie 
comportamentală, filosofie sau relaţia dintre imaginarul literar şi ideologie) ori 
chei de acordaj fin (comparatism şi reevaluări în context naţional şi universal) 
relevă şi paginile publicate de Tim Parks. E romancier şi critic britanic, însă a 
ales să locuiască în Italia. Bun cunoscător al literaturii italiene, Tim Parks a scris 
pagini memorabile despre Eugenio Montale, privit în raport cu predecesorii 
lui, sau despre Giaccomo Leopardi, a cărui acută conştiinţă de sine l-ar fi 
îndreptat spre o viziune convergentă, în anumite puncte, cu cea a lui Nietzsche 
şi anticipatoare, în alte zone, pentru opera lui Beckett. Apetenţa creativă a 
criticului îi transformă textele într-un provocator exerciţiu de erudiţie, analiză 
şi (ceea ce aş numi) construcţie integrativă. Cum iese la iveală aceasta din 
urmă? Din întrebările incitante şi afirmaţiile fragmentate pe care Tim Parks le 
strecoară în textul critic, lăsând senzaţia că fac obiectul unei reflecţii îndelungi 
şi că, fără dubiu, îşi vor găsi completarea într-un alt articol sau într-un nou 
volum. De altfel, în multe dintre paginile publicate în „New York Review of 
Books” sau adunate în Adultery & Other Diversions12 se pot distinge cârlige 
discursive care leagă episoade aparent fără legătură între ele (cronici ale unor 
cărţi dintre cele mai diverse), dar care, în realitate, pun în scenă un spectacol 
critic închegat, pe fundalul căruia se afirmă o personalitate pentru care punţile 
(nu frontierele) sunt cultural, istoric şi ontologic constitutive.

Despre capacitatea criticii literare de a transfera câte ceva din atributele 
unui spectacol scrie şi Daniel Mendelsohn, critic american, care publică la 
Oxford University Press. Oricât de temeinică, expertiza nu e suficientă pentru 
un critic. Indubitabil necesară, ea trebuie completată de gustul estetic (sau 
de sensibilitate). Potrivit lui Mendelsohn, gândirea criticului intră într-un 
proces de dramatizare pe parcursul scrierii unui text, proces ce dezvăluie 
mecanismele de dezvoltare a raţionamentelor, dar şi modalităţile de operare 
a gustului estetic. Ceea ce criticul trebuie să reflecte în paginile sale ar fi mai 

11 James Wood, The Irresponsible Self: On Laughter and the Novel, New York, Farrar, Straus 
and Giroux, 2004.
12 Tim Parks, Adultery & Other Diversions, New York, Arcade Publishing, 1999.
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degrabă o lecţie de gândire critică, decât să impună, absolutist, un verdict. 
Să ofere o judecată semnificativă („meaningful judgement”13, în termenii lui 
Mendelsohn), care să trimită gândul mai departe şi să deschidă alte căi - nu să 
se oprească la a fi o probă de reactivitate argumentativ-irelevantă ori o paradă 
de infertilă erudiţie. 

În fine, problema trecerii discursului literar şi studiului critic peste graniţe 
geografice şi culturale, determinând (indirect) rediscutarea polarităţii centru-
margine, a fost readusă în atenţia dezbaterilor româneşti de către Andrei 
Terian. Critica de export. O pledoarie relevă cauzele pentru care literatura 
română este cunoscută mult mai puţin decât ne-am dori-o: absenţa traducerilor, 
absenţa contextelor şi insuficienta exploatare a literaturii comparate.14 Să le 
luăm pe rând, fiindcă observaţiile autorului merită discutate. „Dacă exportul 
de literatură română e echivalat, în general, cu traducerea, publicarea şi 
receptarea în străinătate a unor anumite opere, atunci exportul de critică e, 
în egală măsură, şi mai greu, şi mai uşor decât acela beletristic. Mai greu, 
pentru că, de foarte multe ori, se întâmplă ca din unele limbi să lipsească 
tocmai obiectul de studiu, adică o versiune tradusă a textelor comentate; dar 
şi mai uşor, pentru că, în comparaţie cu opera literară, textul critic poate fi 
problematizat cu succes şi în absenţa traducerilor. Şi asta pentru că, dintre 
genurile literare, critica literară rămâne, negreşit, tipul de discurs care pierde 
sau câştigă cel mai puţin prin traducere. Cine încearcă să scrie despre poezia 
sau proza românească adresându-se unui public străin se confruntă din 
capul locului cu o aporie greu de soluţionat: dacă el se va referi la originalul 
românesc, atunci va risca să-şi piardă cititorii (şi aşa nu foarte numeroşi); dacă 
se va referi la textul tradus, atunci e discutabil în ce măsură el va mai comenta 
literatură ‹‹română›› ca atare. În schimb, în cazul criticii literare lucrurile stau 
cu totul altfel. O fi şi critica o artă, nu zic, dar e evident că discursul critic are 
o structură conceptuală mult mai pronunţată decât genurile pur literare, ceea 
ce îl face mai apt pentru export chiar şi atunci când nu există o traducere a 
lucrării comentate. Un concept, o metodă, o teorie, o ipoteză, o interpretare 
sau o luare de poziţie sunt, prin chiar natura lor, mult mai uşor vandabile 
unui public străin decât un sonet de Eminescu sau o povestire de Creangă. 
Deşi, la drept vorbind, nici chiar în cazul beletristicii bariera lingvistică nu 
mi se pare insurmontabilă.”15 Cea de-a doua piedică, absenţa contextelor, 
apare dintr-o realitate indubitabilă şi totodată imputabilă: nu există istorii ale 
literaturii româme publicate în limbi de mare circulaţie (engleză, franceză) 
care să ofere publicului străin o imagine de ansamblu. Traducerea în 1988 

13 Daniel Mendelsohn, A Critic’s Manifesto, „The New Yorker”, 2012, 28 august.
14 Cf. http://grants.ulbsibiu.ro/wsa/data/Terian_Critica.pdf [ultima accesare, 17 octombrie 2017].
15 Ibidem.
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a Istoriei… lui G. Călinescu nu reuşeşte să umple acest gol, de vreme ce 
lucrarea se opreşte la scriitorii interbelici (mai exact, la „noua generaţie” şi 
literatura „experienţelor”). În fine, studiile critice întemeiate pe comparatism 
(cu diversele lui metode secunde) ar putea avea un impact mai mare dacă ar 
promova o dublă raportare – atât la literaturile romanice cât mai ales la cele 
faţă de care scriitorii români sunt mai apropiaţi tipologic şi valoric: literaturile 
central- şi est-europene evitate din cauza „complexelor”16 teoretizate de 
Mircea Martin). „Ne întoarcem, astfel, la miezul problemei: ce şi, mai ales, 
cum să exportăm? Pentru a nu mai lungi vorba, voi porni la un fapt elementar: 
orice export cultural presupune un dialog, iar dialogul literar, ca oricare altul, 
presupune să cunoaştem şi să ţinem cont şi de nevoile, de aşteptările şi de 
idiosincraziile partenerului, care de multe ori – de cele mai multe ori, aş zice 
– nu coincid cu ale noastre. Şi mă tem că, dacă până în momentul de faţă 
dialogul literar transnaţional nu a reuşit să capete consistenţă la noi, lucrurile 
au stat astfel pentru că noi l-am împiedicat să o dobândească, şi nu din cauza 
presupusei indiferenţe sau aroganţe a străinilor. Nu e cazul să ne supărăm, 
precum în cunoscuta zicală, pe satul global doar pentru că satul respectiv 
funcţionează după alte reguli decât modesta, dar orgolioasa noastră ogradă. Ar 
fi de preferat să vedem care sunt acele reguli şi în ce măsură suntem capabili să 
le adoptăm sau să le folosim în favoarea noastră. Cum ar arăta, deci, o critică 
românească cu adevărat ‹‹exportabilă››? Din punctul meu de vedere, există cel 
puţin trei dimensiuni ale discursului critic care constituie parametri decisivi 
în această privinţă: metoda, forma şi criteriile.”17 Andrei Terian comentează 
retardul metodologic al criticii româneşti, oprită (în cel mai bun caz) la 
Foucault, Derrida şi Baudrillard, alături de forma inadecvată a discursului 
critic (cronicăresc, impresionist, fără temelie conceptuală şi instrumentar 
metodologic) şi criteriile inoperante. „Cel mai evident e acest lucru în privinţa 
canonului: nu e deloc obligatoriu ca ierarhia de valori a unei literaturi la nivel 
naţional să coincidă cu ierarhia ei de valori pe plan internaţional. Cu alte 
cuvinte, în cadrul fiecărui sistem cultural naţional există o literatură pentru 
consum propriu şi o alta de export. […] Un roman rural precum Ion, bunăoară, 
e receptat într-un anume fel de către o cultură care a cunoscut până la saţietate 
această formă narativă şi altfel de către o literatură din care forma respectivă 
lipseşte cu desăvârşire.  […] Însă, departe de a vedea aici un handicap, eu unul 
înclin să văd o oportunitate, căci, la urma urmei, aceasta înseamnă că se pot 
imagina tot atâtea feţe ale unei literaturi naţionale câte culturi sunt în stare să 
le recepteze. Prin urmare, a scrie critică de export înseamnă a accepta că există 

16 Vezi Mircea Martin, G. Călinescu şi „complexele” literaturii române, Bucureşti, Editura 
Albatros, 1981.
17 Andrei Terian, Op. cit.
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mai multe literaturi române, dintre care aceea pe care şi-o revendică autohtonii 
nu e cu nimic privilegiată în raport cu celelalte.”18 (Pledoaria lui Andrei Terian 
pentru critica de export prefaţează un volum de convingătoare studii critice19, 
multe dintre ele publicate în limba engleză, în reviste ştiinţifice cu circulaţie 
interanţională. Atrag atenţia asupra observaţiilor cu privire la locul literaturii 
române şi caracterul ei semiperiferic în peisajul literar universal.)

Aş sublinia, în final, că dacă sunt priviţi ca poli simbolici centrul şi marginea 
devin concepte operante nu numai în perimetrul geografiei literare, ci şi în 
zona mai aridă a metodologiei. Prime alegeri la momentul potrivit, toate 
metodele criticii literare s-au trezit periferice atunci când timpul lor a trecut. 
Or, demersurile unor critici de succes (care au rămas departe de a postula 
relativismul estetic) arată că a expirat nu un anumit procedeu de cercetare, ci 
timpul unei singure metode de studiu – concepute, discreţionar, ca fiind una 
centrală. 

Mai degrabă, viabilă şi eficientă mi se pare a fi abordarea concentrică a unei 
teme – prin apropieri şi îndepărtări succesive, prin schimbarea neaşteptată a 
unghiului de cercetare şi întretăierea unor orbite care nu păreau să aibă nimic 
în comun, prin renunţarea la liniaritatea searbădă pentru o construcţie în 
mişcare, cât mai atent şlefuită şi care începe, la rându-i, să şlefuiască. Dincolo 
de caracterul exegetic-informativ, consider că s-ar cuveni ca istoria şi critica 
literară să înglobeze o (mai mult sau mai puţin) solidă componentă formativă 
– ca răspuns la „criza tăcută”20 prin care trec ştiinţele umaniste.

18 Ibidem.
19 Idem, Critica de export. Teorii, contexte, ideologii, Bucureşti, Editura Muzeului Naţional 
al Literaturii Române, 2013.
20 Formularea îi aparţine Marthei C. Nussbaum. “The Silent Crises”  este denumirea primului 
capitol al cărţii Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities? (vezi nota 6), în care 
citim: „We are in the midst of a crisis of massive proportions and grave global significance. 
No, I do not mean the global economic crisis that began in 2008. At least then everyone knew 
that a crisis was at hand, and many world leaders worked quickly and desperately to find so-
lutions. Indeed, consequences for governments were grave if they did not find solutions, and 
many were replaced in consequence. No, I mean a crisis that goes largely unnoticed, like a 
cancer; a crisis that is likely to be, in the long run, far more damaging to the future of democra-
tic self-government: a worldwide crisis in education. Radical changes are occurring in what 
democratic societies teach the young, and these changes have not been well thought through. 
Thirsty for national profit, nations, and their systems of education, are heedlessly discarding 
skills that are needed to keep democracies alive. If this trend continues, nations all over the 
world will soon be producing generations of useful machines, rather than complete citizens 
who can think for themselves, criticize tradition, and understand the significance of another 
person’s sufferings and achievements.” (p. 1-2)
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mIHAI EmInESCU în PUBLICIStICA 
LUI EUGEn tODORAn

Viviana mILIVOIEVICI
Academia Română – Filiala Timişoara, 

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

„Recitindu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, 
ca într-un dulce somn, la noi acasă.”

Mircea Eliade

Eugen Todoran a fost şi este un model, sub influenţa căruia s-au format multe 
generaţii de tineri. Chiar dacă s-a născut şi a crescut pe plaiuri transilvane, 
consacrarea literară s-a realizat pe plaiuri bănăţene, o dată cu venirea sa ca 
lector la Facultatea de Filologie din Timişoara.

Mediul familial a avut o influenţă covârşitoare asupra formării personalităţii 
viitorului scriitor. A copilărit în casa bunicilor, unde domnea atmosfera 
specifică intelectualilor români de dinainte de Primul Război Mondial. O 
atmosferă dominată de aspiraţia spre împlinirea marilor idealuri naţionale. 
Era o casă în care avea acces la „cărţile româneşti ale timpului, ale scriitorilor 
ardeleni şi din ţara veche, cât şi unele traduceri din literaturile străine. Erau 
cărţile bătrânilor, la care se vor adăuga cu anii şi cărţile noastre, ale celor ce 
creşteam, într-o nouă vârstă a istoriei.”1 Aşadar, putea să ia contact nemijlocit 
cu valorile autentice ale culturii, ceea ce i-a marcat destinul cultural.

În ultimul an al liceului, la 19 ani, Eugen Todoran debutează în publicistică. 
Se întâmpla în 1937, când publica în „Ghiocelul”, revista Societăţii de 
lectură „Junimea”, din Teiuş, primul său articol: Cultura naţională. Pentru 
tânărul autor, cultura este o realizare a spiritului uman în strânsă legătură cu 
natura înconjurătoare, dar şi cu sufletul întregului popor, cu toate „bucuriile 
şi necazurile sufletului lui, cu însăşi viaţa.”2 Tot aici scrie despre românism, 
punând accentul pe „ideea-forţă autentică a spiritualităţii” şi criticând voalat 

1 „Gândindu-i pe marii noştri scriitori, ne gândim pe noi înşine în moştenirea lor”, Eugen 
Todoran intervievat de Titus Crişciu, „Orizont”, XXXIV, 1983, nr. 46, p. 3
2 Eugen Todoran, Cultura naţională, „Ghiocelul”. Revista Societăţii de lectură «Junimea», Tei-
uş, I, 1937, nr. 1, p. 20; vezi şi volumul Eugen Todoran, Scrieri. I. Studii şi articole (1937-1956), 
Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediţiei şi bibliogra-
fie de Viviana Milivoievici, Prefaţă de Crişu Dascălu, Timişoara, Editura David Press Print, 
2016, p. 37
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presa distructivă, pe care o acuză că „alterează” autenticitatea faptelor pur 
româneşti. Soluţiile sale sunt practice, viabile şi concrete, el propunând 
respectarea principiului „unităţii culturale” (s. a.), care se bazează pe 
respectarea conştiinţei de neam şi ţară. Îndeplinirea acestui deziderat devenea 
posibilă în măsura în care se putea înfăptui o propagandă culturală care să 
privească întregul mediul românesc, de la cel literar, la cel ştiinţific şi artistic.

Personalitatea viitorului universitar şi scriitor s-a format în mediul de mari 
arderi spirituale al Universităţii clujene, prin profesorii care l-au instruit şi l-au 
influenţat: Lucian Blaga şi D. D. Roşca în domeniul filozofiei, Liviu Rusu în 
acela al esteticii, Sextil Puşcariu în lingvistică sau Dimitrie Popovici, pentru 
istoria literară. Acestor mentori li se datoreşte, de altfel, coagularea tinerilor 
emuli într-un fenomen ale cărui roade se vor putea vedea abia mai târziu: 
Cercul literar. Generaţia acestuia s-a manifestat decisiv în cultura noastră după 
1960 şi a contribuit la revitalizarea scrisului românesc sub semnul esteticului. 
Aşa cum însuşi declară, generaţia lui s-a considerat, o dată cu trecerea 
timpului, o generaţie independentă3: „Dincolo de orice teribilism negator, pe 
care unii dintre noi l-au făcut cunoscut în publicistică pentru reconstitutirea 
epocii respective, trebuie să avem în vedere că, oricât de maturizată ar fi fost 
formaţia unora dintre inspiratorii «noii direcţii», generaţia sibiană a Cercului 
Literar, n-a fost posibilă ca «prezenţă», decât în aceleaşi condiţii de cultură 
românească în care ne-au fost profesori cei numiţi.”4 

Încă din studenţiei, Eugen Todoran publică studii şi articole în revistele 
vremii, dovedind calităţi de fin critic literar. Publicaţiile care îi găzduiesc 
textele sunt: „Scânteieri”, publicaţie a studenţilor din Târgu Mureş, „Curţile 
dorului”5, „Pagini literare” din Turda, „Revista Fundaţiilor Regale”. 
Colaborarea la publicaţiile din Transilvania a însemnat pentru el o încurajare a 
creativităţii critice, dar consacrarea acesteia a venit odată cu apariţia numelui 
său în prestigioasa revistă bucureşteană.

A urmat apoi aproape un deceniu de absenţă6 din paginile revistelor şi 

3 Despre această generaţie, Eugen Todoran afirmă: „Noi am adus un «stil» nou, dar n-am in-
ventat o cultură nouă.” (Ibidem)
4 Eugen Todoran intervievat de Titus Crişciu, art. cit. p. 3
5 Pe frontispiciul publicaţiei se precizează: Revistă de literatură a studenţilor în litere şi fi-
losofie de la Universitatea „Regele Ferdinand I”, înscrisă la Tribunalul Sibiu, Secţia II, nr. 
152/1940 şi se menţionează că este îngrijită de Ovidiu Drimba, Ion Maloş-Râpeanu, Radu 
Stanca şi Eugeniu Todoran.
6 „Ca pentru aproape toţi cerchiştii, perioada 1947-1957 fusese a excluderilor succesive. Dar dacă 
Radu Stanca, I. Negoiţescu, Şt. Aug. Doinaş se puteau bucura de sprijinul unor familii rămuroase, 
de alianţe dinamice, cu Eugen Todoran lucrurile sunt puţin mai complicate. El traversează mereu 
o subliniată singurătate (...), dar o anumită distanţă îl separă de ceilalţi: nu este prea-apropiatul lui 
Lovinescu! Nu se doreşte pe scena spectacolelor literaturii!”, notează Cornel Ungureanu, în Geo-
grafia literaturii române, azi, vol. IV Banatul, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003, p. 255
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publicaţiilor culturale (1948-1956), care va înceta odată cu venirea sa ca lector 
la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic, unde predă cursurile de 
Folclor literar, Istoria literaturii române (perioada scriitorilor clasici) şi de 
Critică literară.

Începând cu anul 1957 şi până în anul morţii sale, 1997, colaborează intens la 
cele mai importante periodice româneşti. Amintim aici: „Analele Universităţii 
din Timişoara”. Seria Ştiinţe Filologice, „Amfiteatru”, „Anuar de etnologie – 
artă – istorie – lingvistică”, „Apostrof”, „Argeş”, „Cahiers roumains d’études 
littéraires”, „Contemporanul”, „Drapelul roşu”, „Familia”, „Jurnalul literar”, 
„Limbă şi literatură”, „Limba şi literatura română”, „Luceafărul”, „Orizont”, 
„Pagini literare”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „România literară”, 
„Romanian Review”, „Rostirea românească”, „Scrisul bănăţean”, „Steaua”, 
„Studii literare”, „Synthesis”, „Tomis”, „Transilvania”, „Tribuna”, „Vatra”, 
„Viaţa românească”, „Viaţa studenţească”, dar şi la periodice locale: „Drapelul 
roşu” sau la volume periodice: „Folclor literar”.

În unele cazuri, este vorba despre cronici şi recenzii la volume recent 
apărute, în altele de studii de filosofie, estetică, folclor, etnologie, fără a fi 
ocolită nici exegeza fenomenologică a marilor opere din literatura română 
şi universală. Majoritatea studiilor şi a exegezelor vor intra în componenţa 
cărţilor care încep să apară în această etapă. 

Aşa se face că unele dintre ideile prezente în aceste studii, se regăsesc 
dezvoltate în cercetări de amploare, concretizate în cărţi şi în cursuri 
universitare, precum: Dramaturgia românească între cele două războaie 
mondiale, 1966 (cu varianta în limba franceză La dramaturgie roumaine de 
l’entre-deux-guerres, 1966); Curs de istoria literaturii române moderne, II. 
Eminescu, 1970; Eminescu, 1972; Secţiuni literare, 1973; Curs de literatura 
română în epoca scriitorilor clasici (1860-1900). (Titu Maiorescu), 1975; 
Maiorescu, 1977; Fondul folcloric românesc în poezia lui Lucian Blaga, 
I. Geografia mitică şi spaţiul mioritic, 1980; Fondul folcloric românesc în 
poezia lui Lucian Blaga, II. Tipul mitic, istoria şi ţara, 1981; Mihai Eminescu. 
Epopeea română, 1981; Lucian Blaga. Mitul poetic, I, 1981; Lucian Blaga. 
Mitul poetic, II, 1983; Lucian Blaga. Mitul dramatic, 1985; Lucian Blaga. Mit, 
poezie, mit poetic, 1997; De de Eminescu?, 1999 (volum scris în colaborare cu 
G. I. Tohăneanu).

Având o serioasă pregătire filosofică şi estetică, dar şi cu o orientare precisă 
în domeniul retoricii, poeticii, istoriei literare şi criticii de idei, Eugen Todoran 
a practicat o istorie literară centrată pe „reducţia eidetică, fenomenologică”, 
propunând un amplu demers exegetic, tematic, filosofic, psihologic, social 
şi, nu în ultimul rând, hermeneutic. „Critica fenomenologică se asociază la 
Todoran cu critica genetică, impunând interpretării o construcţie «genetic-
arhetipală», din etajările căreia se desprind nu doar reevaluări de mare fineţe, 



48

Colocviu internațional

ci şi o metodologie originală şi un stil de lucru.”7 Această abordare estetică 
din „unghi categorial” provine din sondarea „arheologiei textuale”, în care 
opera este considerată drept „expresia unei spiritualităţi”. El propune, aşadar, 
o interpretare din perspectivă teoretică a „fenomenologiei poeticului”, pe care 
o preferă în detrimentul altor formule critice, ca de pildă, cea structuralistă. 
Pretutindeni militează pentru evidenţierea forţei cuvântului sensibil, din 
sensul căruia derivă imaginea poetică expresivă, în planuri succesive. „O 
critică fenomenologică prezidează aceste eforturi, textul se deschide, se varsă 
în context, «geneza gândirii poetice» conjugă într-un cogito, (un tot interior 
al gândirii poetice), noesa  (intenţionalitatea conştiinţei) şi noema (semnalele 
operei). Laborioasele sale încercări află – prin reconstituirea etapelor – 
structura originară şi unitară; descrierea genezei îşi descoperă propria ei ordine 
interioară.”8 

Astfel, studiile monografice, dar şi articolele răspândite în periodicele 
vremii se remarcă prin minuţiozitate, acribie şi erudiţie, oferind publicului 
cititor interpretări originale: „Studiile sale sunt in-cursiuni (prefixul îşi 
păstrează sensul de «adâncire în»), scufundări metodice în straturile genetice 
ale creaţiei, apte să pună în valoare tonalitatea fundamentală a operei.”9 
În concepţia lui Eugen Todoran, demersul critic are menirea de a regândi 
această perspectivă a „esenţei” lucrurilor şi de a o reda în propria sa manieră, 
de interpret al fenomenului cultural şi spiritual, întreprinzând o cercetare 
integratoare ce reliefează „planul convergenţelor”.

Ca profesor, ca om de litere, ca istoric literar, Eugen Todoran s-a implicat 
permanent în spiritualitatea românească a epocii. Mesajul umanist pe care 
îl transmite tinerilor intelectuali se întrezăreşte în rândurile următoare: „Ca 
profesor de istorie literară, am avut cadrul necesar de implicare încă de la 
înfiinţarea Facultăţii de Filologie din Timişoara, pentru un studiu al literaturii 
române valorificat ca moştenire literară, după criteriile şi cerinţele ştiinţei 
contemporane. La ceea ce învăţasem din şcoala veche despre ştiinţa explicării 
fenomenului literar, se adăuga relaţia istorică stabilită de materialismul 
dialectic. Am înţeles materialismul istoric ca o metodă generală de explicare a 
fenomenelor prin relaţia lor dialectică, într-o direcţie care nu excludea metodele 
speciale pentru definirea specificului metodelor spirituale, ca valori, inclusiv 
fenomenul literar ca valoare artistică. Pentru interdependenţa societate-
artă, în formele conştiinţei sociale, am avut în vedere criteriul axilologic al 
judecăţii estetice, motivat istoric prin etapele şi formele gândirii poetice a 

7 Dicţionarul general al literaturii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004-
2009, s. v.
8 Adrian Dinu Rachieru, „Cheia filosofică”, „Luceafărul”, XXXII, 1989, nr. 15, p. 2
9 Sorina Ianovici, Eugen Todoran sau despre arheologia poeticului, „Orizont”, XXXII, 1981, 
nr. 20, p. 2
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scriitorului, care ne menţine în specificul operei lui, ca produs artistic. Am 
evitat pozitivismul şi sociologismul în istoria literară, chiar când tendinţele 
respective păreau inevitabile.”10 Se poate spune că, şi în cariera didactică, şi 
ca om de cultură, a abordat o critică obiectivă, exegetul sondând o „arheologie 
a poeticului”, felul în care „nucleul” cuvântului, ca purtător al „spiritului 
naţional” rezonează în conştiinţa generaţiilor, de-a lungul timpului. Astfel 
că, „această abordare a textului – actul critic fiind, din perspectiva aleasă, un 
proces de continuă recuperare – duce la minuţioase scrutări ale substratului 
mitico-filosofic, arhaic şi genetic şi, totodată, la confruntarea acestor depozite 
primare cu straturile culturii moderne.”11 Totodată, se poate adera la aprecierea 
că „spectacolul critic în care se exersează profesorul Todoran se numeşte 
monumentalitate.”12

În cadrul publicisticii profesorului Eugen Todoran, Mihai Eminescu 
ocupă un loc de seamă13, dedicându-i „poetului nepereche” multe articole, 

10 Ibidem
11 Dicţionarul general al literaturii române, ediţia menţionată, s. v.
12 Mircea Mihăieş, Blaga – mitul dramatic, „Orizont”, XXXVII, 1986, nr. 3, p. 2
13 În volumul său, dedicat poetului, notează următoarele: „În literatura română, Eminescu 
este, prin gândirea sa poetică, exemplul cel mai evident al poetului romantic, pentru care 
poezia era prima dintre toate formele de cunoaştere.” (Conceptele gândirii poetice, vol. Emi-
nescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 5)
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studii, analize şi cercetări14, dar şi recenzii şi cronici15 sau diverse comunicări 

14  În ordine cronologică, aceste articole sunt: Eminescu: Suflet şi natură, „Curţile dorului”, I, 1941, nr. 1, p. 16-22; 
Geniile romanţate, „Curţile dorului”, I, 1941, nr. 2-4, p. 67-74; Eminescu. Cunoaştere şi durere, „Pagini literare”, 
VIII, 1941, nr. 5-6, p. 68-74; Hyperion, demonic, „Revista Cercului Literar”, I, 1945, nr. 6-8, p. 57-75; Eminescu şi 
Arghezi, „Scrisul bănăţean”, XI, 1960, nr. 2, p. 71-73; „Floare albastră” de Mihai Eminescu, „Scrisul bănăţean”, XII, 
1961, nr. 7, p. 89-92; Eminescu. „Luceafărul”, „Scrisul bănăţean”, XIII, 1962, nr. 1, p. 56-59; Eminescu: Diorama 
poetică şi dialectica istoriei, „Analele Universităţii din Timişoara”, Seria Ştiinţe filologice, I, 1963, p. 138-146; 
Eminescu: Comedia cea de obşte, „Analele Universităţii din Timişoara”, Seria Ştiinţe filologice, III, 1964, p. 109-
157; Simbol şi alegorie în poezia lui Eminescu, „Orizont”, XIV, 1964, nr. 3, p. 58-68; Natura ca univers în poezia 
lui Eminescu, „Orizont”, XIV, 1964, nr. 5, p. 35-47; Eminescu – fiinţa universului şi dialectica devenirii, „Orizont”, 
XX, 1969, nr. 6, p. 21-27; Eminescu. Conceptele gândirii poetice, „Analele Universităţii din Timişoara”, Seria Ştiinţe 
filologice, VIII, 1970, p. 9-27; „Luceafărul” lui Eminescu şi „Demonul” lui Lermontov, „Orizont”, XXI, 1970, nr. 7, 
p. 3-9; Eminescu sau geneza gândirii poetice, „Orizont”, XXIV, 1973, nr. 5, p. 3; Eminescu, poet romantic şi modern, 
„Orizont”, XXVI, 1975, nr. 3, p. 2; Eminescu, poète romantique, au-delà du romantisme, „Synthesis”, II, 1975, p. 
5-10; Un personaj eminescian sub semnul patriei, „Orizont”, XXVIII, 1977, nr. 32, p. 3; „Luceafărul” mitului româ-
nesc (I), „Limbă şi literatură”, 1978, II, p. 207-217; „Luceafărul” mitului românesc (II), „Limbă şi literatură”, 1978, 
III, p. 350-355; Eminescu şi revoluţia naţională a românilor din Transilvania, „Orizont”, XXX, 1979, nr. 24, p. 2, 
6; Filosofia visării în „Luceafărul” lui Eminescu, „Orizont”, XXXIV, 1983, nr. 39, p. 4-5; „Luceafărul” nemuritor, 
„Limba şi literatura română”, XII, 1983, nr. 3, p. 27-29; Eminescu. Poeta vates, „Transilvania”, XI, 1984, nr. 1, p. 
30-32; Cosmologia poetică a lui Eminescu, „Transilvania”, XIII, 1984, nr. 6, p. 11-13; Luceafărul: condiţia eului 
poetic, „Orizont”, XXXIX, 1988, nr. 8, p. 4, 5; „Independenţa este suma vieţii noastre istorice”, „Orizont”, XXXIX, 
1988, nr. 25, p. 7; Cosmofizica poetică a lui Eminescu (I), „Familia”, XXV, 1989, nr. 6, p. 1; Cosmofizica poetică 
a lui Eminescu (II), „Familia”, XXV, 1989, nr. 7, p. 10; „Şi-or găsi cu al meu nume un adăpost a mele scrieri”. [O 
nouă rubrică la centenar], „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, nr. 13681, p. 7; (articolele apărute în cadrul acestei rubrici 
au fost reunite în volumul De ce Eminescu?); „Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie”, „Drapelul roşu”, XLVI, 
1989, nr. 13687, p. 7; „Numai poetul trece peste nemărginirea timpului”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, nr. 13690, p. 
7; „Stelele-n cer... ard depărtărilor, până ce pier...”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, nr. 13693, p. 7; „Educaţiunea e 
cultura caracterului, cultura e educaţiunea minţii”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13705, p. 7; „Şi propria ta viaţă... 
o să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13711, p. 7; „Unde eşti, copilărie, 
cu pădurea ta cu tot?, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13717, p. 7; „Deschidem cu bucurie coloanele foii noastre...”, 
„Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13723, p. 7; „Tot mai gândeşti la anii când visam în academii...?”, „Drapelul roşu”, 
XLVI, 1989, 13729, p. 7; „Toate naţiunile trebuiesc aduse la valoarea lor proprie”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 
13735, p. 7; „Suntem români, vrem să rămânem români”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13741, p. 7; „Eu rămân ce-
am fost, romantic”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13747, p. 7; „Munţii de vecinici gânduri ridicând...”, „Drapelul 
roşu”, XLVI, 1989, 13753, p. 7; „Lumea cea aevea şi lumea-nchipuirii”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13758, p. 7; 
„Între ieri şi mâni o clipă... Oare ştii ce ceri?”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13764, p. 7; „Să cânt dragostea?”, 
„Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13770, p. 7; „O, genii, ce cu umbra pământul îl sfinţiţi...”, „Drapelul roşu”, XLVI, 
1989, 13776, p. 7; „Ce suflet trist şi făr’ de rost... mai speră în deşert?”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13782, p. 
7; „O, stingă-se a vieţii fumegătoare faclă...!”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13788, p. 7; „Se stinse un luceafăr, 
se stinse o lumină...!”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13794, p. 7; „Vor căta vieţii tale să găsească pete multe...”, 
„Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13800, p. 7; „Ei vor aplauda desigur biografia subţire...”, „Drapelul roşu”, XLVI, 
1989, 13812, p. 7; „Sfinte firi vizionare, ce făceaţi valul să cânte, ce puneaţi steaua să zboare...”, „Drapelul roşu”, 
XLVI, 1989, 13818, p. 7; „S-a dus Pan, finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13824, 
p. 7; „Cantemir croind la planuri din cuţite şi pahară...”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13836, p. 7; „Trecutul e în 
mine şi eu sunt în trecut...”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13842, p. 7; „Ochiul vostru vedea-n lumea de icoane un 
palat”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13848, p. 7; „Să cer a tale daruri, genunchi şi frunte nu plec...”, „Drapelul 
roşu”, XLVI, 1989, 13859, p. 7; „...căci în sine împăcată reîncep eterna pace”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13865, 
p. 7; „Fost-a vis sau nu, asta-i întrebarea!”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13871, p. 7; „Simt demonul din mine 
trezindu-se”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13877, p. 7; „Visând că toată lumea îmi asculta cuvântul...”, „Drapelul 
roşu”, XLVI, 1989, 13883, p. 7; „Cornul mândru triumfal al craiului Decebal”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13889, 
p. 7; „Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini...”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13895, p. 7; „Priveşti o 
ţară-ntreagă de codri şi de dealuri...”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13901, p. 7; „Fă taurul Moldovei pe fruntea 
lui să poarte coroane trei...”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13913, p. 7; „Iubirea de moşie e un zid...”, „Drapelul 
roşu”, XLVI, 1989, 13943, p. 7; „Aşa poporul meu, în tine e puterea-ţi...!”, „Drapelul roşu”, XLVI, 1989, 13949, p. 
7; Eminescu, ţara şi Basarabia, „Orizont”, II, 1991, nr. 34, p. 9; Mitul lui Eminescu în semnele timpului, „Orizont”, 
IV, 1993,  nr. 1, p. 8
15 M. Eminescu: opera politică, „Studii literare”, I, 1942, p. 232-234; Eminescu şi Leopardi, 
„Orizont”, XXXI, 1980, nr. 28, p. 3; „Timpul” lui Eminescu (I), „Orizont”, XXXVII, 1986, 
nr. 12, p. 3; „Timpul” lui Eminescu. Pantheonul românesc, „Orizont”, XXXVII, 1986, nr. 22, 
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ştiinţifice16 susţinute în cadrul unor conferinţe, colocvii, dezbateri sau mese 
rotunde17. De asemenea, aceste studii şi cercetări se regăsesc reluate, dezvoltate 
şi adăugite, în volumele sale despre Eminescu sau în volume îngrijite şi 
publicaţii coordonate18.

Studiile critice ale profesorului Eugen Todoran se remarcă prin acribie 
şi minuţiozitate. Întreaga operă eminesciană este trecută prin filtrul teoriei 
materialiste şi fenomenologice, criticul adâncind comentariul unor imagini 
şi idei poetice, a unor motive şi simboluri specifice, cu scopul de a dovedi 
unitatea creaţiei, în ansamblul său. „Conceptele fundamentale ale poeziei lui 
Eminescu – afirmă criticul – sunt cele ale gândirii raţionale, ca în orice judecăţi 
prin care omul îşi exprimă concepţia lui despre lume şi existenţă: univers, 
lume, viaţă, moarte, natură, devenire, unitate, infinitate, absolut, timp, spaţiu, 
istorie, creaţie, nimic, geniu etc., dar revelarea sensurilor lor după principiile 
logicii poetice se face prin substituirea lor cu ideile-imagini, corespunzătoare 
în gândirea concretă conceptelor fundamentale ale gândirii abstracte, ca idei 
poetice: zarea, haosul, lumina, văpăile, cerul, oceanul etc., sau altele pentru 
exprimarea năzuinţelor umane: vis, sete, dor etc.”19

Prima etapă a apropierii de universul eminescian este legată de vârsta 
adolescenţei, mai precis, perioada liceului, când ia contact cu scrierile poetului, 
dar şi cu studiile critice ale vremii. Mărturiseşte, într-un interviu, din 1989, 
următoarele: „Aveam un profesor de latină şi greacă, un dascăl remarcabil 
(este vorba de Traian Diaconescu – n. n.), care a avut o mare influenţă asupra 
mea. Era din spiţa vechilor luptători ai şcolii ardelene. A scris şi o lucrare 
remarcabilă despre Eminescu şi clasicismul greco-latin. Cum nu avea răbdare 
să scrie, dicta. Multe din lucrările lui mi le-a dictat mie. Era un moment 

p. 7; Eminescu şi romantismul german, „Orizont”, XXXVIII, 1987, nr. 22, p. 7; Ontologicul 
în filosofia poeziei lui Eminescu, „Orizont”, XL, 1989, nr. 33, p. 8
16 Laudă limbii, „Limba şi literatura română”, IV, 1978, nr. 3, p. 30-31; „Eminesciana ‘78”, 
Arad, 1978 (Activităţi în cadrul Festivalului Naţional „Cântarea României”, Concursul de 
literatură „Mihai Eminescu”, Concursul de literatură maghiară, Concursul de literatură ger-
mană, etapa finală, Arad, 7-13 aprilie 1978); Eminescu la Roma, „Orizont”, XXXVI, 1985, 
nr. 2, p. 8-9 (Colocviul Eminescu cu tema: Aspecte şi probleme ale receptării operei literare. 
Momentul Eminescu – organizat de Universitatea din Roma, în colaborare cu Academia din 
România, Roma, 3-5 decembrie 1984); Funcţiile axiale ale sensului poetic [Poezia lui M. 
Eminescu], „România literară”, XVIII, 1985, nr. 3, p. 13, 14-15 (Comunicare ţinută la Roma, 
în cadrul Colocviului: Aspecte şi probleme ale receptării operei literare. Momentul Eminescu)
17 Eminescu (Masă rotundă în jurul volumului Eminescu, de Eugen Todoran. Prezentare 
de Victor Iancu. Au participat: Nicolae Ţirioi, Simion Mioc, Andrei A. Lillin, Marcel Pop-
Corniş, Ion I. Popa, Vasile Creţu, Ion Neaţă, Ovidiu Cotruş, Eugen Todoran), „Orizont”, XIV, 
1973, nr. 11, p. 4-5
18 M. Eminescu. I. Creangă. Studii, Redactori: Eugen Todoran, Ştefan Munteanu, Ionel Stan, 
Timişoara, Tipografia Universităţii, 1965
19 Eugen Todoran, Eminescu, op. cit., p. 10
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important de întâlnire cu Eminescu. A doua etapă e legată de seminariile lui 
D. Popovici... (...) O a treia etapă începe cu activitatea mea didactică de la 
Timişoara. Voiam un Eminescu integral. Conceptele gândirii poetice încercau 
să arate altceva decât vechile interpretări, care puneau accent pe opoziţia 
dintre metafizică şi dialectică la Eminescu...”20

Pentru a putea înţelege opera eminesciană, Eugen Todoran propune filosofia 
materialismului dialectic şi istoric. Prin aceste concepte vehiculate în critica sa, 
el evidenţiază fixarea condiţiilor istorice, prin raportare la contemporaneitate. 
Astfel, e de părere că trebuie să „plecăm de la constatarea că, dacă vorbim de 
înţelegerea unei opere poetice admitem totodată că există o gândire poetică, 
aşa cum există o gândire filozofică sau o gândire ştiinţifică, şi că în procesul 
de gândire poetică sunt exprimate anumite idei poetice, deosebite de ideile 
filozofice sau ideile ştiinţifice, deşi toate sunt idei gândite. Şi tocmai aceste 
delimitări sunt necesare, dacă vrem să pătrundem sensul operei poetice, acolo 
unde se construieşte el într-un proces de gândire poetică aşa cum îl recunoaştem 
şi în poezia lui Eminescu.”21

Cu alte cuvinte, se poate spune că interpretarea hermeneutică a textelor lui 
Eminescu se bazează pe dialectica lui Hegel, evidentă fiind triada propusă de 
filosoful german, după cum observă Ioana Em. Petrescu şi consemnează într-
un interviu luat profesorului, în anul 1989. Răspunsul lui Eugen Todoran este 
edificator: „am privit universul poetic în lumina dialecticii hegeliene, cu prelungiri 
până în dialectica heracliteană, în paralel cu metafizica schopenhaueriană, cu 
prelungiri până în metafizica eleată, mai întâi cu o motivaţie filosofică: de 
a-l scoate pe poet din tradiţionalul «schopenhauerianism», în baza unei duble 
argumentări, una ce provine din idealismul romantismului filosofic, în care 
metafizica alternează cu dialectica, şi cealaltă ce provine din sursele mitice ale 
gândirii poetice, întrucât miturile arhaice includ în viziunea lor o dialectică 
spontană, naivă, începând cu romantismul, spre sursele originare mitice. Şi, 
în al doilea rând, cu o motivaţie poetică: în poezia lui Eminescu este vizibilă 
această alternare a metafizicii cu dialectica, posibil de dedus din imaginile 
care primesc o semnificaţie filosofică în această dublă relaţie.”22

Aşadar, baza filosofică a interpretării operei lui Eminescu se întrezăreşte în 
temele sale romantice, cu substrat mitic. Aceasta este cheia viziunii critice a lui 
Eugen Todoran asupra creaţiei „Luceafărului” poeziei româneşti. Interpretarea 

20 Confesiunile unui eminescolog, Eugen Todoran intervievat de Valeriu Ganea, „Orizont”, 
XL, 1989, nr. 2, p. 3; vezi şi în volumul Vasile D. Ţâra (coord.), Eugen Todoran. 1918-1997, 
Timişoara, Editura Mirton, 2002, p. 143
21 Eugen Todoran, Conceptele gândirii poetice în opera lui Eminescu, „Analele Universităţii 
din Timişoara”. Seria Ştiinţe filologice, VIII, 1970, p. 10
22 Conceptele gândirii poetice, Eugen Todoran intervievat de Ioana Em. Petrescu, „Steaua”, 
XL, 1989, nr. 6, p. 9
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se constituie din argumente filosofice şi teoretice pentru a evidenţia nu doar 
caracterul didactic, ci şi acela al unui renumit eminescolog: „...lectura poetului 
nu era numai de informare, ci şi de formare într-un spirit de cultură europeană, 
în spaţiul literar şi filosofic al epocii lui...”23

În mod evident, se poate afirma faptul că întreaga cultură română acest 
„spirit eminescian” a predominat şi va continua. Sau, cum sublinia profesorul 
Eugen Todoran, de fiecare dată când era întrebat: „«eminescianismul», înţeles 
nu în formă, ci în spirit, se transmite şi prin alte nume: Blaga, Barbu, la care în 
grade diferite se mai pot adăuga şi alţii. Dacă se va putea vorbi de o prezenţă 
istorică majoră a culturii române în viitor, Eminescu va fi recunoscut ca 
temelia templului, iar piatra din vârful unghiului va rămâne mereu un spaţiu 
deschis. Când ne gândim la Eminescu, în această posibilă deschidere, el 
rămâne pentru noi un simbol viu al Cugetului românesc, pentru a cărui Idee 
limbajele receptării lui vor putea fi mereu altele.”24 Acesta reprezintă, de fapt, 
un îndemn al profesorului, pentru critica literară românească, de a sonda şi alte 
căi nebănuite de interpretare a vastei creaţii eminesciene. 

Concluzionând, rândurile scrise Mircea Eliade, o personalitate marcantă a 
literaturii române şi univesale, ni se par mai mult decât grăitoare: „Rareori un 
neam întreg s-a regăsit într-un poet cu atâta spontaneitate şi atâta fervoare cu 
care neamul românesc s-a regăsit în opera lui Mihai Eminescu. [...] Pentru noi, 
Eminescu nu e numai cel mai mare poet al nostru şi cel mai strălucit geniu pe 
care l-au zămislit pământul, apele şi cerul românesc. El este, într-un anumit 
fel, întruparea acestui cer şi a acestui pământ, cu toate frumuseţile, durerile 
şi nădejdile crescute din ele. [...] Recitindu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, 
ca într-un dulce somn, la noi acasă. Întreg Universul nostru îl avem în aceste 
câteva zeci de pagini, pe care o mână harnică le-a tipărit şi le împarte astăzi în 
cele patru colţuri ale lumii, peste tot unde ne-a împrăştiat pribegia. Păstraţi-
le bine, este tot ce ne-a rămas neîntinat din apele, din cerul şi din pământul 
nostru românesc.”25

23 Eugen Todoran, „Eu rămân ce-am fost, romantic”, în volumul De ce Eminescu? (în colab-
orare cu G. I. Tohăneanu), Reşiţa, Editura Timpul, 1999, p. 49
24 Un mare eminescolog despre cultura română, azi, Eugen Todoran intevievat de Gheorghe 
Secheşan, „Orizont”, III, 1991, nr. 24, p. 13
25 Mircea Eliade, Cuvânt înainte, Paris, septembrie 1949, Poezii. Mihai Eminescu, prefaţa de 
Mircea Eliade, Freiburg, Germany: Biblioteca Română, 1949; reprodus în volumul Mircea 
Eliade, Împotriva deznădejdii. Publicistica exilului, ediţie îngrijită de Mircea Handoca, cu o 
prefaţă de Monica Spiridon, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 55-56
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FLORIn BĂnESCU (1939-2003),
Un SCRIItOR ARĂDEAn PRIn AşEzARE 

şI BĂnĂŢEAn PRIn tEmAtICA PROzEI SALE

Vasile mAn
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Născut la 10 martie 1939, în comuna Armeniş, judeţul Caraş-Severin, 
Florin Bănescu s-a impus în literatura română ca prozator, critic literar, eseist 
şi traducător. 

Fiul lui Marcu Bănescu, preot, doctor în teologie, profesor, istoric şi redactor 
la diferite publicaţii, autor a mai multor cărţi de călătorie – şi al Brânduşei 
Bănescu, învăţătoare. 

După studiile primare, urmate la Caransebeş, avea să continue anii de liceu 
şi studiile universitare la Timişoara, absolvind în anul 1962, facultatea de 
medicină generală, iar din anul 1970, se stabileşte în Arad, fiind medic primar 
la Direcţia de sănătate publică din Arad (director adjunct), până la sfârşitul 
vieţii (anul 2003). A debutat cu proză în revista „Orizont” din Timişoara, 
numărul 10, anul 1968, cu povestirea Duminică la Tropice. A debutat editorial, 
cu volumul de povestiri Să arunci cu pietre în soare, premiat la concursul de 
debut în volum al Editurii Eminescu, Bucureşti 1974. 

Opera 
Scriitorul Florin Bănescu a publicat numeroase volume de proză, foarte 

apropiate de publicul cititor şi critica literară, multe dintre cărţile sale fiind 
premiate. A scris: Să arunci cu pietre în soare (povestire), Editura Eminescu 
1974, Seminţele dimineţii (roman), Editura Eminescu 1976, Anotimp al 
ninsorilor albastre (roman), Editura Eminescu 1978, Ierni peste tei (roman), 
Editura Eminescu 1978, Orele oraşului (reportaje în colaborare),  Editura 
Eminescu 1978, Tangaj (roman), Editura Eminescu 1980.

Florin Bănescu a mai scris numeroase Prefeţe la diferite volume, fiind 
traduse multe din scrierile sale în slovacă, având o mare prietenie literară 
cu scriitorul slovac din Nădlac Ondrej Stepanko, iar ca gazetar a fost mereu 
prezent în presa literară, cu opinii ale sale despre cărţile apărute, în mod 
special sub semnătura unor autori arădeni – de care, în mai multe rânduri am 
beneficiat şi eu de aprecierile sale critice şi pozitive în acelaşi timp.

Referinţe critice   
Numărul impresionante de mare a operei sale, în proză, a atras. firesc foarte 

multe aprecieri ale scrisului său, beneficiind deseori, de Premii literare.
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Consemnăm, în continuare, câteva referinţe critice:
a. În volume: Laurenţiu Ulici, Prima verba, Editura Albatros, 1975, paginile 

164-165; Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, 
Editura Albatros, 1977, paginile 72-73; Vasile Man în O antologie a literaturii 
române de azi, Editura Mirador, Arad, 2000, paginile 141-151; Laurenţiu 
Ulici, Literatura română contemporană, Editura Eminescu 1995, paginile 
383-386; Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor 
români, Editura Fundaţiei culturale române 1995, paginile 243-235; Cornel 
Ungureanu, Imediata noastră apropiere, Editura Facle, Timişoara, 1980, 
paginile 229-230; Alexandru Ruja, Parte din întreg. Mit şi istorie. Text şi 
metatext, Editura de Vest, Timişoara, 1994, paginile 75-81; Mircea Iorgulescu, 
Scriitori tineri contemporani, Editura Eminescu, 1978, pagina 179; Iulian 
Negrilă, Dicţionarul scriitorilor arădeni de azi, Editura Mirador, 1997, 
paginile 13-17;

b. În presă (selectiv): Cornel Ungureanu – „Orizont”, 1974; Sorin Titel – 
„România literară”, 1977; Vasile Chifor – „Tribuna”, 1971; Mircea Iorgulescu 
– „România Literară”, 1982 etc. 

Aprecieri critice
„Titlul celui mai bun roman de până acum a lui Florin Bănescu, Tangaj… 

este o inteligentă lecţie de compoziţie românească şi de idei1” (Mircea Mihăieş, 
„Orizont”, numărul 28 pe 10 iulie 1980). 

În Calendar pe 100 de ani, Florin Bănescu şi-a găsit „o astfel de voce care 
să-l singularizeze în contextul literaturii… de la noi” (Sorin Titel, „România 
literară”, 19 august 1982).

„Povestitor redutabil, cu un bun simţ al limbii, Florin Bănescu se mişcă 
dezinvolt în variate registre stilistice… întâlnim în proza lui o adevărată 
voluptate a povestirii…” (Alexandru Ruja, Parte din întreg, Timişoara 1990).

Scriitor înzestrat cu mare har narativ, Florin Bănescu, arădean prin aşezare, 
bănăţean prin scrierile sale, este un nume important, consacrat, în istoria 
literaturii române.

De scriitorul şi omul Florin Bănescu mă leagă o mare şi frumoasă prietenie 
literară. Prestigiul de care s-a bucurat permanent în viaţa literară a Aradului, 
datorită vocaţiei sale de povestitor şi admirabil om de cultură, îl preţuim şi 
astăzi – ca un nume de referinţă al frumuseţii literaturii sale.

Mărturisesc, cu bucurie, că pe scriitorul Florin Bănescu l-am avut alături la 
toate lansările mele de carte, la întâlnirile literare pe care le-am organizat, în 
şcolile din Arad şi Frumuşeni. 

Acest articol despre Florin Bănescu este un omagiu adus personalităţii sale 
literare. 

Îi aduc în menire numele şi printr-un autograf al său pe volumul Ierni peste 
tei, Editura Eminescu, 1978:
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„Poetului şi prietenului Vasile Man, cu preţuire, dându-i un ram de tei în 
floare”, Florin Bănescu, Aprilie 1978.

Autograf pe volumul Despre arta burlanescă şi alte povestiri, Editura 
„Viaţa arădeană”, 1997:

„Lui Vasile Man, cu delicateţea care caracterizează şi poezia sa, prietenia 
unui burlanier bătrân”, Florin Bănescu, Octombrie, 1999, Arad. 
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SLAVCO ALmĂJAn – 
PRImUL SCRIItOR mODERn DIn VOIVODInA

Virginia POPOVIĆ
Universitatea din Novi Sad,

Facultatea de Filosofie, 
Departamentul de Limba şi Literatura Română

Numele Slavco Almăjan este legat de ideea unui „nou început” în literatura 
română din Voivodina, marcând o răscrucere importantă în această literatură, 
întorcând linteratura spre alte idei, spre alte concepţii ale vieţii, nemaiîntâlnite 
până acum. Aceste noi „sensuri şi rosturi” despre care vorbeşte Catinca 
Agache în volumul Literatura română din Voivodina sunt înnoirile la nivel 
de frază, dar şi la înţelegerea şi acceptibilitatea sensului vieţii şi misterelor 
cu care se confruntă lumea modernă. În poezia sa se întâlneşte un amalgam 
de idei, teme şi concepţii ale poeziei tradiţionaliste, moderne şi postmoderne, 
uneori trecând pragul şi intrând în cupola suprarealismului. Poezia lui Slavco 
Almăjan intenţionează de un şir infinit de ori a elibera poetul de orice forme de 
constrângere formală (rimă, versificaţe, etc.), exprimându-se direct, în emoţii 
pure. Cultivând versurile libere, fără ritm şi rimă, ritmul interior al poeziei 
lui Slavco Almăjan fiind cel care dă tonul, iar combinaţiile de cuvinte dau 
forma. Totuşi, ritmul poeziei moderne a lui Slavco Almăjan urmează ideea, o 
subliniază, el având o doză de delir psihotic, iar versul de parcă este cuprins de 
o depresie generală înlocuit cu gândul, meditaţia, sensul filozofic sau spiritual. 
Daca muzicalitatea, metafora sau formele stilistice au fost abandonate, versul 
lui a beneficiat în urma acestei dezbrăcări de formă, sensul, profunzimea, trăirea 
şi capacitatea de a transmite cititorului sentimente şi stări în care poate să se 
regăsească şi care să fie demne de luat în seamă. Din poezia modernă, curentul 
principal de astăzi, pare a fi cel psiho-urban, menit să descrie trăirile interioare 
ale omului civilizat, modern, locuitor al marilor aglomerări urbane, iar pe de 
altă parte să descrie oraşul în toate formele sale de exprimare, zgomotele şi 
ritmurile sale: de la nunta de la mansardă până la ceremoniile alternative, de 
la teatrul oraşului până la cluburile pline de fum de ţigară, de la vecinul care 
înghite verbe la câinele care caută cuvântul os prin dicţionare, o „lume ca 
limbaj” (Agache 2010: 204) care trăieşte într-un „amfiteatru de conservare” 
(Poezia nu se vinde la negru), înt-o „istorie falsă”. Slavco Almăjan, începând 
cu realul şi trecând la suprareal, începând cu imaginarul care trece în fantastic, 
codurile poetice, simbolurile descoperă „depoetizat, decupat şi un uimitor 
rafinament estetic” (ibidem). 
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Metafizicul liricii lui Slavco Almăjan, poezia lui modernă care este 
analoagă trecerii de la simfonie la muzică urbană, sparge frica de enigmele 
comunicării cotidiene, el fiind un inovator, „un creator al unei mitopoetici 
originale, greu accesibile” (ibidem, 205). Publicul,  cititorul poeziei lui Slavco 
Almăjan descoperă stupefiat că îi e imposibil să spună cu exactitate prin ce se 
caracterizează acest limbaj al lui, ce este adevăr şi ce este doar iluzie în versul 
lui. Poetul vorbeşte despre existenţă asemănător filozofilor care formulează 
afirmaţii valide despre lumea reală, creând o imensă prăpastie între poezie şi 
cititor. Doar acel cititor care se întoarce şi se reîntoarce spre a citi versul lui 
Slavco, poate observa că atunci când poetul a creat universul bazat pe propria 
imaginaţie, atunci descoperă experienţa sa existeţinală, zonele ascunse ale 
conştiinţei sale, cotidianul absurd, oniricul, agresivitatea unei lumi, liniştea 
omului între patru ziduri ale bibliotecii sale, înţelegând că „viaţa este un text 
virtual/ [...] iar textul este simbolul jertfei şi al orgoliului” (Colecţionarul de 
cărţi vechi).

Despre Slavco Almăjan s-a spus că este „un miracol care a marcat pozitiv şi 
definitiv o istorie literară aflată într-o continuă metamorfoză” (Copcea 2002: 
5), un „scriitor bilingv, format în spiritul a două limbi, la curent cu procesul 
schimbării la faţă a liricii europene, de formaţie filosofică, cu o solidă cultură, 
trecut printr-o scurtă experienţă americană [...], este creatorul unei paradigme 
poetice originale care marchează o cotitură în evoluţia literelor româneşti 
în Banatul sârbesc” (Agache 2005: 300-301). Face parte din generaţia de 
trecere, fiind obsedat de nou, de ceea ce este inedit, de ideea de spargere a 
tradiţionalului, a obişnuitului. Prin poezia sa, a ocolit cu grijă modelele 
tradiţionaliste, înscriindu-se în cele moderniste, axate pe problematica gravă a 
„experienţei existenţiale şi a dramei cunoaşterii” (Ibidem: 301). Aceste forme 
moderniste, în poezia sa plină „de viziuni oraculare, tragice, inconfundabile 
prin solemnitatea lor gravă”, au o înfăţişare originală. Este posesorul unei 
tehnici poetice „care aminteşte de Tzara” (Deaconescu 1979), iar „jocul poetic 
este de sorginte stănescian sau ludicul grav sorescian” (Agache 2010: 205). 
Poetul Slavco Almăjan asemeni celorlalţi poeţi de limba română din Voivodina, 
„articulaţi ei înşişi social şi cultural multiplu, asumându-şi limba maternă, îşi 
construiesc [...] poezia în jurul ideii de Cuvânt” (Dărăbuş 2010: 91). El dezbate 
prin jocuri de cuvinte marile şi gravele întrebări ale lumii moderne, sensurile 
criptice ale vieţii şi ale creaţiei, paradoxul contemporaneităţii. Încă de la 
primele sale poezii, a creat un univers liric ilustrat printr-un limbaj matricial 
şi o anumită retorică, utilizând anumite coduri poetice şi cuvinte-simbol, iar 
imaginile sunt realizate prin comparaţii ample ale elementului abstract, de 
ordin spiritual, cu un aspect al lumii materiale, termen concret, de un puternic 
imagism. De aceea, poezia sa este potenţată filozofic, cu substrat metafizic, cu 
un limbaj al semnelor: „n-am învăţat noi câinele cel barbar/ să muşte rădăcina 
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ieşită la plimbare” (Piatră de hotar). Chiar Slavco Almăjan a afirmat, într-un 
interviu că, exprimând o lume într-o veşnică transformare, noi ne exprimăm 
epoca în care trăim, pe noi, experienţa vieţii. În felul acesta, se schimbă 
imaginea noastră despre lume şi despre om, în felul acesta atingem marile 
posibilităţi ale realităţii şi imaginarului, marile posibilităţi ale cunoaşterii şi 
creaţiei” (Almăjan 1989: 210): „Voi sunteţi nişte fiinţe literare le spun/ eu sunt 
un om real/ sunt într-un exerciţiu permanent/ mă ascund pentru a mă arăta/ 
când nici nu vă aşteptaţi” (Exerciţiul permanent). Realul şi irealul, somnul, 
visul, insomnia, fascinaţia, mirarea, senzaţionalul, totul este amestecat de la 
începutul creaţiei lui Slavco Almăjan şi până la ultimele versuri scrise de el, 
devenind astăzi un scriitor important, inedit atât în cadrul literaturii române 
din Voivodina, cât şi în context sârbesc mai larg: Pantomimă pentru o după-
amiază de duminică (1968), Bărbatul în stare lichidă (1970), Casa deşertului 
(1971), Liman trei (1978), Labirintul rotativ (1983), Mutaţia punctului 
(1986), Piticii au uitat să crească (1987), Staccato Urban (1989), Faptele 
imaginarului (2005), Fotograful din Ronkonkoma (2009), Mansarda de Vest 
(2012) a parcurs o adevărată transformare a versului, folosind un discurs poetic 
original, bazat pe o gândire teoretică clară. Poezia sa este o continuă „cursă 
între sunet şi sens” (Copcea 2002: 16) încât amintind uneori de Mallarmé sau 
Borges, se lasă sedus de „incantaţia sardonică a tristeţii” (Copcea 2002: 18) 
şi caută aşa cum singur afirmă în poezie „adevărul vieţii” şi „adevărul poetic” 
(În căutarea adevărului poetic). 

Cu un limbaj nou, mergând împotriva discursivităţii prozei clasice, 
împotriva intrigii coerente a prozei, fără dialog clasic, cu un extraordinar 
simţ pentru detaliu, printr-un dialog intern pe seama cotidianului [...], autorul 
pune probleme majore, ca aceea a închistării omului modern „în carapacea 
civilizaţiei industrializate şi automatizate” (Flora 1971: 93), problemele 
„metagalaxiei minoritare”, „misterele zonelor de margine ale labirintului” 
şi „prelungirii vieţii imediate”. Plină de simboluri, poezia sa se împotriveşte 
nu prin contabilitate, ci printr-o accentuată notă filozofică a secvenţelor 
existenţiale „cucerite de civilizaţia tehnică” (Deaconescu 1979): „viaţa 
este un text virtual” (Colecţionarul de cărţi vechi), o poveste atemporală 
în care „vom accepta te miri ce limbaj experimental” (Nu cade povestea în 
farfurie). Omul este asediat de real, concepând lumea ca pe una „acustică”, 
care cuprinde tainele ce apar în calea omului: „nu uita că te afli la malurile 
imperfecţiunii/ încearcă să baţi la uşa adevărului independet” (Scrie până nu 
te trezeşti). Poetul foloseşte metafore pentru a sugera tainele care se oferă 
cunoaşterii omului: „Poezia nu începe cu tine/ ea este acolo unde ajunge 
vederea şi nevederea ta/ în vârful de plumb al existenţei/ în clipa în care se 
descompune şi recompune” (Teiul care scrie). În poezia lui Slavco Almăjan 
vedem o încercare de depoetizare, de filozofare într-un ton sentenţios: „Acum 
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vom şti de ce se-ntorc spre mare/ Izvoare reci şi fluvii cu dulăi acvatici/ De ce 
viaţa este eterna încercare/ un imn de sete...” (Blânda geană a sintaxei). Pe 
urmele lui Vasko Popa, versurile lui sunt de construcţia unor jocuri imaginare, 
jocuri de imagini poetice. Poetul ne surprinde prin imagini „cubistpicturale, 
cu plăcute jocuri coloristice” (ibidem: 96): „Lăsaţi pisica neagră în lumea 
ei/ Lăsaţi lumea în pisica ei neagră// Ce timpuri sălbatice trăim/ Timpuri de 
vânător mascat şi iradiat/ Trebuie găsit mistreţul în iarba verde şi mlădiaosă...” 
(Spectacular). Ion Deaconescu observă că „Almăjan este un poet al ritmului 
nestăvilit într-un flux al simbolului în permanenţă mişcare combinatorie, 
realizând structuri poetice în virtutea cărora universul său se ordonează 
discret şi inedit” (Deaconescu 1979). Ciclurile lui de poezii nu sunt doar o 
exploatare a resurselor limbii române şi o invocare a formulelor limbii române 
proiectate în poeme, ci o atragere a mai multor limbaje din sfera fiinţei umane, 
un limbaj al simţurilor, al codului vizual, până la abordarea filozoficului însuşi 
ca limbaj. Paul Miclău afirmă că poezia lui Slavco este „ea însăşi un limbaj” 
în care comunică tot ce aparţine naturii, lucrurile comunică între ele „sub pana 
iscoditoare de înţeles a poetului” (Miclău 1980). 

Un loc important îl ocupă în poezia sa cuvintele, mai bine-zis 
metacuvintele limbii sau chiar cuvântul „cuvânt” care cheamă trecutul şi 
reprezintă responsabilitatea prezentului: „Cartea cu o singură pagină/ Pagina 
cu un singur cuvânt/ Cuvântul cu un singur poet/ Poetul cu un singur vis/ 
Visul cu o singură cheie” (A fost odată o bibliotecă) sau „cu un dicţionar 
copertat în piele/ Căutând cuvântul de bază/ Al rezistenţei noastre imaginare” 
(Jocul câinilor). Un limbaj abstract, perifrastic, aluziv, care descoperă cele 
mai obscure zone ale realului, dă impresia persistentă de colaj suprarealist, 
de joc gratuit, aleator, de dicteu automat: „Am fost leu/ am fost căprioară/ 
Zboară astăzi o umbrelă peste deal/ Aş da totul să dansăm /.../ Renăscuţi 
în hazard duminical” (Hazard duminical). Poezia lui Slavco Almăjan nu 
este caracterizată, cum afirmă Gabriel Stănescu11 prin seninătate, armonie, 
blândă măsură, ci prin neliniştea intelectualului, prin neîncetata frământare 
interogativă, prin forţele obscure ale sufletului: „Ce se întâmplă cu cel ce 
înţelege/ Şi cu cel ce nu înţelege” (O lecţie de istorie pe frunză de alun). 
Poezia lui Slavco Almăjan este întoarsă spre postmodernism, manifestându-se 
prin întrebările esenţiale care se pun problemei citirii şi interpretării, respectiv 
sensului distinct al acestor transformări care influenţează arta. Srba Ignjatović 
face caracterizarea poeziei lui Almăjan, în care descoperă o eternă căutare de 
sensuri adânci, poetul fiind un posesor al unui limbaj electrizant, însuşi poetul 
afirmând într-un interviu din 1984 că „multe din dialogurile omului modern se 
prezintă accidental, atacă sensibilitatea omului, duc spre cutremure interioare. 

1 1 În „Viaţa Românească”, Anul LXXX, nr. 5, 1985, Bucureşti
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Realul imediat pune o serie de probleme noi, cere o serie de răspunsuri 
imediate. Întrebările vin din afară şi dinăuntru. Limbajul poetic este acela care 
încearcă să răspundă formelor extinse ale cunoaşterii omului contemporan. 
Prin intermediul limbajului poetic, lumea poate fi văzută şi simţită într-un 
anumit mod, care ne încadrează succesiv în multiple posibilităţi de cunoaştere. 
Limbajul ca experienţă, dialogul ca experienţă, tăcerea ca experienţă ne pun în 
faţa unei noi cunoaşteri a aventurii poetice” (Almăjan 1989: 210-211). 

În paginile volumului Efectul contrastelor putem întrezări o aventură  
„poetică neiertătoare” (Zona magnetică) a versurilor lui Slavco Almăjan, o 
aventură care are început şi sfârşit, care constă în desprinderea ei din legăturile 
şi înlănţuirile conţinuturilor vieţii şi concentrarea ei într-o existenţă proprie. 
Evenimentele, în desfăşurarea lor din timpul zilei sau de-a lungul unui anumit 
timp, îşi definesc reciproc limitele, prin aceasta închegându-se şi exprimându-
se coerenţa vieţii. Poetul Almăjan ne descoperă o lume nouă, viaţa însăşi 
devine o permanentă aventură, iar aventura – viaţă; intrăm în lumea scoicilor, 
în lumea animalelor, mai precis a scoicilor de aur, a dorinţelor, a peştilor, a 
păianjenilor, o plecare spre una dintre cele patru părţi ale lumii: „cine ştie şi cine 
înţelege/ Lenevia păianjenului la răscruce de drumuri” (Lenevia păianjenului), 
aventura într-o lume a măştilor antice unde „rolurile vor fi jucate/ În dezacord 
cu declinul şi desfăţarea” (ibidem). Pe această scenă postmodernistă a poetului 
„cădeau pe scenă” ploile (Inevitabila îmbrăcare), „instrumentele muzicienilor 
pluteau pe apă” (ibidem), iar apa devine un meta-simbol, o izbăvire din sala de 
spectacole vieţii. Dacă apa este viaţă, atunci aventura ne duce la „un râs non-
textual” (Inorogul pe stâncă), la „multe spectacole în aer liber”, unde stâncile 
şi mlaştinile sunt locuri de neîncetată căutare a irealului. Dar ce se întâmplă 
cu realul? La Slavco Almăjan „realul va rupe şi va zmulge şi va stoarce/ Şi ce 
a fost esenţă va pătrunde în diafragmă/ Şi ce a fost laudă va delira/ Realul cu 
aspectele sale va trece spre vama de sărbătoare” (Stampă de cenuşă). Această 
„zonă magnetică” descoperită de poet aminteşte că orice călător care pleacă 
într-o aventură a vieţii, se întoarce acolo de unde a pornit şi că: „O bună parte 
din drumul trecut va rămâne necunoscut/ Va rămâne prelungit doar de cuvinte 
şi împotriviri/ O bună parte din drumul trecut/ Se va răsuci şi se va-ncovoia 
şi va intra în tălpile obosite [...]/ Iar călătorul nu va mai ieşi din cerc” (Zona 
magnetică). 

Povara sensului poetic, pe care Slavco Almăjan intenţionează să-l 
demonstreze în poezia cu acelaşi titlu, versul ne împinge spre o „răscruce/ 
Spre aventura poetică şi neiertătoare” (Zona magnetică), iar povara pe care o 
duce un poet este aceea că orice lucru l-ar începe, orice drum ar purcede, se 
va întoarce din nou la început (Povara sensului poetic), poetul poate „merge 
pe mâini” şi „pe o ureche” poate aştepta „desconsiderat de prea mult vânt şi 
prea multe ploi”, poate intra în râu şi va „căuta să scoată piatra din apă/ fiind 
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convins că a-i salvat-o de la înec”, dar n-o să găsească sensul poetic. Materiile 
pe care poetul le descoperă sunt posibilele deschideri din cercuri închise, 
din drumuri întortocheate. Acele „enigme de aer” şi „râul interzis” ne duc la 
concluzia poetului că viaţa–aventură va continua să meargă în roata ei şi că el 
va rătăci din nou, apoi din nou va fi la început. Viaţa e mereu în acelaşi timp 
mai mult decât viaţă, modelându-se la nivel individual, limitat, determinat, 
opus altui obiect sau nivel individual: „Dualităţile din interior şi dinafară/ 
Deveniseră temele nostre predilecte/ Se puneau spre păstrare textele scrise/ 
Pe oglinzi atinse de ramura virtuală a vieţii” (Dreptul la aventură). Cele două 
aspecte ale vieţii, de a fi totodată flux constant şi formă tangibilă, o formă 
determinată şi obiectivată în nenumărate subiecte şi conţinuturi nu pot fi opuse 
într-un plan abstract, în poezia lui Slavco Almăjan ele fiind complementare. 
Procesul de depăşire permanentă a propriilor limite nu poate avea loc decât 
înlăutrul vieţii. Ajungem la concluzia lui Ioan Flora că în poezia lui Slavco 
Almăjan „epicizarea e parcă mai vădită şi mai ostentativă, se mizează uneori 
pe parabolă, apare o preocupare pentru aspectul etic al actului uman, iar 
cotidianul este transfigurat până la proporţiile fantasticului şi absurdului” 
(Flora 1989: 13): „Lucrurile se vor inversa/ Rădăcinile vor fi sus iar crengile 
la pământ/ Pivniţa va urca la mansardă/ Iar mansarda va coborî spre metrou/ 
Aripile vor zbura fără trupul păsărilor...” (Ameţeala).

Cercetătorii afirmă că realitatea operei lui Slavco Almăjan este precum un 
labirit care conţine un număr însemnat de alternative, „eul poetic caută răspuns 
la gravele întrebări ale lumii moderne”. Poetul este continuu în căutarea şi în 
interogarea sensurilor adânce ale vieţii şi ale existenţei. Aceste căutări, viziuni, 
vise şi imagini, descrise printr-un număr mare de simboluri şi semne ascunse, 
uneori contradictorii, aduc cititorului o aventură prin stările interioare ale 
poetului. Cuvintele, comunicarea, „eul poetic” cheamă vocea interioară a lui 
Slavco Almăjan, detaşat de lume şi de realiteatea înconjurătoare, pe el  nu-l 
interesează realitatea, ci poezia însăşi.
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IOn mILOş, 
Un REPREzEntAnt AL EXILULUI ROmÂnESC 

DIn VOIVODInA

                                                          mărioara SFERA
Universitatea din Novi Sad

                                                                                                      

„Ion Miloş a fost primul nostru dizident înainte de dizidenţi... şi primul 
intelectual român de pe aceste meleaguri bănăţene care a ridicat vocea 
împotriva dogmatismului infect şi degradant”

Slavco Almăjan

Sufletul imaculat al lui Ion Miloş se întinde poetic peste aproape întreaga 
Europă. De la Peninsula Scandinavă până la cea Balcanică. Pare-se a fi 
răstâgnit între cele trei ţări cărora le aparţine pe deplin: Iugoslavia (Serbia 
acum), Suedia şi România. Se pare că totuşi român s-a simţit cel mai mult. 
Aceasta se dovedeşte şi prin faptul că a creat cel mai mult în limba română, 
limba sa maternă.  Dar de ce se consideră Ion Miloş a fi un reprezentant al 
exilului? Înainte de toate, aş spune, pentru că s-a născut într-un spaţiu exterior 
limbii materne, satul Sărcia (Sutjeska) se găseşte în Banatul sârbesc în comuna 
Zrenianin, urmând mai apoi îndepărtarea de satul natal (pare-se normal, pentru 
că în urma absolvirii Liceului din Vârşeţ (1942-1950) s-a înscris la Facultatea 
de Filozofie din Belgrad (1950-1955), luându-şi licenţa cu lucrarea Estetica 
iraţională a suprarealismului, ca mai apoi să fie supus să aleagă între lumea 
Estului sau lumea Vestului... exil la Paris... exil în Suedia... exil în căsătorie 
spre a-şi asigura un viitor mai bun... exil în creaţie (poezie sau traduceri) spre 
a uita de viaţa de zi cu zi şi de faptul cât de vitregă a fost soarta cu el.

Primul volum de poezii intitulat simbolic Muguri apărut la Casa de editură 
„Lumina” la Vârşeţ în anul 1953 reprezintă „tinereţea anilor poetului şi 
muguri noi în primăvara mişcării noastre literare [a românilor din Banatul 
iugoslav]. Cu primăvăraticile avânturi şi cu tinereştiile deficienţe. Aceste două 
momente urmăresc pas cu pas această cărticică – zugrăvită în culori deschise, 
impregnată de mişcări optimiste şi gesturi largi, de îmbrăţişare. O încântaţie, ai 
zice mai degrabă. Un ciripit de paseri, o rază de soare. Şi nimic mai mult (dacă 
strigătului liric nu i-ar fi deajuns aceasta). Dar şi primăvara îşi are umbrele 
ei, iar tinereţea este – după rezonul filozofului pesimist, - doar embrionul 
coacerii ulterioare a moleşelii anilor tomnateci. Tot ce nu este primăvară în 
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„Muguri” ne apare vânt care ne înrourează privirea cu pulbăr. Şi tot ce nu 
este aici tristeţe, ne întristează, aproape că ne mâhneşte.Tot ce-i postură şi 
paradă nu antrenează sensibilitatea noastră. Şi un ultim aspect: al primăverii – 
schimbarea, al tinereţii – nestabilitatea, al „Mugurilor” – dibuirea. Dar totuşi, 
toate acestea sunt condiţii pentru coacerea de mai târziu şi pentru braţele pline 
de roade. Şi sub crăcile „Mugurilor” o să ne aşternăm coşurile”. (Flora: 1953, 
5).

Primul volum de poeme Muguri (1953) şi volumul de poeme alese 
Rădăcinile focului, apărut la editura „Libertatea” (1994) sunt, din păcate, tot 
ceea ce Ion Miloş a publicat în ţara sa de naştere. Deci două volume la o 
distanţă de 41 de ani. Într-un interviu realizat de Ioan Baba şi transmis pe data 
de 12 iulie 1989 în emisiunea „Cadran cultural” a Postului de Radio Novi Sad, 
programul în limba română, Ion Miloş la întrebarea „Ce-i de făcut?” după 
mai mult de trei decenii a răspuns: „Îmi pare bine că aţi amintit de articolul 
meu publicat acum treizeci de ani în „Lumina”, chiar intitulat Ce-i de făcut? 
şi care pe mulţi i-a mâniat şi supărat, pe alţii i-a încântat... Articolul acesta a 
fost o răfuială a mea cu situaţia literară a noastră din Banat. Mi s-a părut atunci 
că am început să ne învârtim în cercul vicios al stagnării, al automândriei 
personale şi al toleranţei creatoare. În ceea ce mă priveşte, eu fac şi acum ceea 
ce am făcut totdeauna şi mi se pare că mişcarea literară de la noi, din Banat, 
face şi ea ceea ce doream eu să facă în acest articol. Pe baza unei singure 
poezii publicate de Slavco Almăjan în „Lumina” eu am arătat, în acest articol, 
că Slavco Almăjan va fi un poet de înaltă valoare ceea ce s-a şi dovedit... şi în 
stilul lui au apărut încă câteva talente creatoare. Cred că trebuie să facem şi 
noi ceea ce a făcut Eminescu, ceea ce trebuie să facă orice creator adevărat, să 
găsească cuvântul care să exprime adevărul. Lucrul cel mai important este să 
îndrăzneşti să spui adevărul şi viaţa – fără să ne sacrificăm viaţa şi sănătatea, 
trebuie să avem demnitatea să fim întotdeauna de partea adevărului care, din 
păcate, doare şi poate să aducă neplăceri aceluia care-l spune ... cum mi-a adus 
şi mie”.  Ce neplăceri atât de mari a putut să-i aducă lui Miloş eseul polemic 
intitulat Ce-i de făcut?, în „Lumina” nr. 6. 1957 şi nr. 1, 1958? La vârsta lui de 
doar 27 de ani, în urma eseului amintit Miloş a fost declarat drept duşmanul 
poporului, anticomunist şi reacţionar. Slavco Almăjan a scris „Ion Miloş a 
fost primul nostru dizident înainte de dizidenţi... şi primul intelectual român 
de pe aceste meleaguri bănăţene care a ridicat vocea împotriva dogmatismului 
infect şi degradant.” (Almăjan: 2000, 335)

Interzis timp de 24 de ani (1960-1984) în toate publicaţiile româneşti 
din Banatul Iugoslav în aşa măsură încât nici numele nu i s-a amintit, Ion 
Miloş întrerupe orice contact cu literatura română din Voivodina, pleacă în 
Suedia unde se căsătoreşte cu Brigitta (cu care are doi copii, pe Peter şi pe 
Lotta) iar în anul 1967 obţine cetăţenia suedeză. Intre anii 1960-1963 este la 
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Paris, la Sorbona, unde obţine licenţa în litere: filologia romană şi română, 
lingvistica generală şi limbile şi literaturile scandinave. Mai apoi din 1963-
1964 studiază la Ecole des Hautes Etudes, tot la Paris. Tot în 1964 îşi susţine 
teza de doctorat la Sorbona, Les rapports entre la poesie populaire epique 
roumaine et yougoslave. În anul 1968 pentru prima dată vizitează România, 
drept participant la Congresul Internaţional de Romanistică şi bucuria lui nu 
are margini.

Mihai Cimpoi scrie că „Ion Miloş nu face, pare-se altceva decât să-şi 
transforme condiţia de veşnic exilat într-o conditio sine qua non (condiţie fără 
care nu se poate) a poetului ca cel care scrie (meta)textul exilului asumat. Nu-l 
putem înţelege fără această triplă tranfigurare ontologică: condiţie geoetnică 
(care este poet a trei ţări: Iugoslavia, România, Suedia), condiţie de exilat, 
condiţie umană în genere. Dar dincolo de vitregiile soartei, el apare ca un 
exilat întru poezie, adică drept un poet care valorează exilul în pozitiv şi 
care scrie o poezie a exilului cu întreg complexul existenţial care presupune 
dialectica ecuaţie a frustrării/mântuirii. Exilul înseamnă, în cazul lui Miloş, 
infern dantesc, dar şi paradis auroral.” (Cimpoi: 2000, 5).

Indiferent că până în 1984 a fost interzis în ţară, Miloş, abia 10 ani mai 
târziu, la 41 de ani de absenţă, la îndemnul lui Simeon Lăzăreanu, în 1994 
la Editura Libertatea, Novi Sad, publică un volum de poeme alese intitulat 
de asemenea simbolic Rădăcinile focului. Bineînţeles că în toată perioada de 
timp care s-a scurs până în 1994 a publicat opt volume în limba română la 
diferite edituri din România ori Suedia şi anume:

1. Eterna Auroră, Editura Univers, Bucureşti, 1977;
2. Tauri şi melci, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982;
3. Nunţi Boreale, Cartea Românească, Bucureşti, 1984;
4. Invitaţie la o masă de ape, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985;
5. Ouă căzute din cuib, Editura Svejug, Stockholm, 1985;
6. Raze şi fulgi, Editura Svejug, Stockholm, 1985;
7. Amurgul frunzelor, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1993;
8. Iubirea şi alte iubiri, Editura Institutul European, Iaşi, 1993.
În urma revenirii lui Miloş în spaţiul voivodinean prin volumul Rădăcinile 

focului, în 1994 el continuă totuşi să publice în România şi nu în Serbia poate 
din revolt ori din contestare. Astfel publică:

9. Imagini de rouă, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1998;
10. Cerul iubirii, ed.I, Editura Augusta, Timişoara, 1998;
11. Nemărginiri, Editura Sagittarius Libris, Iaşi, 1998;
12. Cerul de sub ierburi, Cartea Românească, Bucureşti, 1998;
13. Născut în trei ţări, Editura Helicon, Timişoara, 1999;
14. În mâini sigure (In secure hands), ed. Bilingvă româno-engleză, 

Editura Cogito, Oradea, 1999;
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15. Sufletul şi Nordul (antologie), Editura Augusta, Timişoara, 1999;
16. Roua şi Veşnicia, Editura Dionysos, Craiova, 1999;
17. O altă lume am visat (antologie), Editura Litera, Chişinău, 2000;
18. Cerul iubirii, ed. a II-a, Editura Augusta, Timişoara, 2001;
19. Între noi, vorbele, Fundaţia Scrisului românesc, Craiova, 2002;
20. Aproape de izvoare, Editura Palimpsest, Bucureşti, 2003;
21. Drumuri, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2005;
22. Gândul alb al cuvântului, Ars Longa, Iaşi, 2006;
23. În timp ce stelele cad, Ars Longa, Iaşi, 2007;
24. Coloana Infinitului, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2008;
25. La izvoarele sufletului, Editura Academiei Române, 2009;
26. Gândirea ce surâde, Ars Longa, Iaşi, 2010;
27. Nunta iubirii, Ars Longa, Iaşi, 2011;
28. Printre nămeţii Nordului, Ars Longa, Iaşi, 2012;
• În limba suedeză, publică patru volume:
29. Froet (Sămânţa), Editura Svejug, Stockholm, 1978;
30. Paa fyra sprak (În patru limbi), Editura Symposion, Stockholm, 1990;
31. Vad tanker Gud pa detta ogonblick (La ce se gândeste Dumnezeu în 

această clipă), Editura Symposion, Stockholm, 1993;
32. Aren (Anii), Editura Symposion, Stockholm, 1995;
• În limba sârbă publică de asemenea patru volume:
33. Seme (Sămânţa), Editura Svejug, Stockholm, 1978;
34. Od danas do sutra (De azi pe mâine), Editura Bagdala, Kruševac, 

Iugoslavia, 1986;
35. Pod suncem (Sub soare), Editura Apostrof, Belgrad, 1994;
36. Ovidije na ledenom bregu (Ovidiu pe gheţar), Editura Apostrof, 

Belgrad, 1994;
• În limba macedoneană Ion Miloş a acris un volum de poezii:
37. Taka umire vremeto (Aşa moare timpul), Editura Misla, Skopie, 1989;
• În limba engleză a scris trei volume de poeme:
38. Through the needle`s eye (Prin urechile acului), Editura Forest Books, 

London, 1990;
39. In secure hands (În mâini sigure), Editura Cogito, Oradea, 1999;
40. John Agards anthology: Poems in my Eartphone, Longman Literature, 

1995;
Dar, pe lângă volumele publicate în atâtea limbi, Ion Miloş este şi un bun 

traducător. Întocmai el este cel care l-a tradus pe Mihai Eminescu în limba 
suedeză (Luceafărul, Glossa, Mortua est, Melancolie, Venere şi Madonă, 
Memento mori! Şi altele), pe Eugen Jebeleanu, Geo Bogza, Marin Sorescu, 
Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Anghel Dumbrăveanu, Lucian Blaga, George 
Bacovia, Dumitru Radu Popescu, Augustin Buzura. În revista „Candela” care 
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apărea la Stockholm şi era distribuită în toate parohiile româneşti din Suedia, 
Ion Miloş a tradus din creaţia a peste 60 de poeţi români: Eminescu, Alecsandri, 
Blaga, Bacovia, Arghezi, Ion Pillat, Tristan Tzara, Alexandru Philippide, Ştefan 
Augustin Doinaş, Ion Caraion, Geo Bogza, Ana Blandiana, Constanţa Buzea. 
Din limba franceză în suedeză l-a tradus pe Emil Cioran iar din limba sârbă pe 
Miodrag Bulatović, Milorad Pavić, Adam Puslojić, Vesna Parun.

Ce a însemnat exilul (oricare formă ar avea el) pentru Ion Miloş? Ar putea fi 
înstrăinarea de propria-i fiinţă, îndepărtarea de eul său, căutarea esenţei vieţii 
ori permanenta călătoria spre sine însuşi? Şi-a găsit oare liniştea într-un loc ori 
alerga dintr-unul într-altul? Din Iugoslavia la Paris, din Suedia în România şi 
nicăieri nu s-a simţit acasă, şi nicăieri nu i-a fost bine... Exilul era în sufletul 
şi în fiinţa lui şi nu-l ţinea locul... Aceasta este totodată şi binecuvântarea dar 
şi blestemul lui... Povara care trebuia să o poarte până la sfârşitul vieţii... Nu 
este întâmplător că mari nume româneşti au trăit şi creat în exil precum Eugen 
Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Tristan Tzara, Constantin Brâncuşi, 
Panait Istrati, George Enescu, Dinu Lipatti, Benjamin Fondane, Horia Vintilă, 
Paul Goma, Stephane Lupasco în timp ce personalităţiile rămase în ţară precum 
Eminescu, Mircea Vulcănescu şi  Nicolae Iorga au plătit preţul creaţiei ori cu 
închisoarea ori cu viaţa... (Miloş – Rachieru: 2010, 59.) Adrian Dinu Rachieru 
scria: „De ce suntem, oare, zgârciţi cu Ion Miloş? De ce uităm că poetul, 
debutând la Vârşeţ cu volumul Muguri (1953) a refuzat poezia „de dictat”, 
de reţetă stalinistă şi a fost obligat să aleagă calea exilului? Anii de muguri şi 
de cântec s-au preschimbat în tristeţe şi singurătate. Deşi Miloş a rupt orice 
legătură cu literatura română din Voivodina, el trăia cu gândul spre casă”. 
(Rachieru: 2010, 115).

Ion Miloş suferă şi deplânge soarta neamului românesc dincolo de 
frontieră, cere ajutor şi strigă din răsputeri spre a-l aude cineva, îşi duce din 
greu povara exilului pe care nu l-a ales (alţii au ales în numele lui) şi din totul 
iasă învingător, reuşind să facă din numele său o adevărată voce europeană.  
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mIRCEA V. StĂnESCU (1841-1888) – FRUntAş 
DE SEAmĂ AL mIşCĂRII nAŢIOnALE 

A ROmÂnILOR DIn ARAD

Dumitru mIHĂILESCU
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad

Rezumat:
       Mircea V. Stănescu a fost publicist, culegător de folclor şi animator 

al vieţii culturale  şi politice arădene. A coordonat editarea unor publicaţii 
satirice precum: Tutti Frutti, Strigoiul, Umoristul, Gura Satului. Activitatea 
politică a fost notabilă atât în calitate de deputat dietal, cât şi ca membru al 
Partidului Naţional Român. În cabinetul său de avocatură din Arad a activat, 
ca stagiar, scriitorul Ioan Slavici. A apărat interesele naţionale şi materiale 
ale meseriaşilor şi a militat pentru emanciparea femeilor, contribuind la 
înfiinţarea Reuniunii femeilor române din Arad.

Cuvinte-cheie: animator al vieţii culturale şi politice, folclor, publicaţii 
satirice 

 
Mircea V. Stănescu  este descendentul unei vechi familii româneşti. 

Străbunicul său a fost negustor şi pe la mijlocul secolului al XVIII-lea s-a 
stabilit la Ghioroc, în podgoria arădeană. Bunicul lui M.V. Stănescu s-a numit 
Petru Stanu şi a făcut şi el negustorie în această localitate. Fiul acestuia, 
Atanasie Stanu, după ce a învăţat carte la liceul maghiar din Arad, a studiat 
teologia la seminarul din Carloviţ şi dreptul la Kesmark. În perioada studiilor 
de la Carloviţ, autorităţile i-au sârbizat numele în Atanasie Stanovici. A 
activat ca preot ortodox în Micălaca. Mama lui Mircea V. Stănescu a fost fiica 
preotului Vasile Sombati de  Rimaszombat.

Mircea V. Stănescu s-a născut la Arad în 23 februarie 1841. După terminarea 
şcolii primare,  în anul şcolar 1851/1852 s-a înscris la liceul maghiar din Arad  
sub numele  de Sztanovics  Imre Vazul şi a fost coleg cu viitorul om de cultură 
Csiky Gergely. La liceu a fost un elev  foarte silitor, colegii poreclindu-l 
Cicero. În anul 1859 s-a înscris la facultatea de drept din Viena şi şi-a ales  
numele de Stănescu. După un semestru revine la Arad şi frecventează institutul 
teologic trei semestre continuându-şi apoi studiile juridice la Budapesta. (1) 
După terminarea studiilor, Mircea V. Stănescu a devenit un foarte bun avocat,  
cancelaria avocaţială a acestuia bucurându-se  de faimă şi era căutată, mai ales, 
de ţăranii din satele din zonă. În anul 1872, Ioan Slavici intră pentru „praxă” 
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în cancelaria avocaţială a lui M. V. Stănescu şi primea, pentru început 40 de 
florini pe lună, dar această slujbă nu-i plăcea deoarece activităţile desfăşurate 
nu-i lăsau timp  liber pentru preocupările sale literare.

Începând cu 1869, M. V. Stănescu intră în viaţa politică. A fost deputat 
dietal pentru cercul Chişineu Criş, iar din 1881 şi până la sfârşitul vieţii a 
activat în Partidul Naţional Român. S-a numărat printre fondatorii  băncii 
Victoria, a sprijinit industriaşii români. S-a stins din viaţă prematur, la 30 
noiembrie 1888, la doar 47 de ani. La înmormântare, dr. Nicolae Oncu a rostit 
cuvinte înălţătoare: „S-a frânt un stâlp şi întărirea adevărului. Şi cu el s-a stins 
o rază  a  speranţei noastre. S-a sfârşit nu un om, ci o operă”. (2)

Încă din perioada liceului, Mircea V. Stănescu a avut preocupări literare. 
Astfel, în anul 1858, elevii preparandiei, ai seminarului orthodox şi ai claselor 
superioare de la liceul maghiar din Arad, la iniţiativa lui M. V. Stănescu, 
au înfiinţat o societate de lectură, iar poeziile citite în cadrul acesteia au 
fost tipărite în 1859 într-un almanah care avea următorul titlu: Muguri. 
Almanachu pe anulu 1859. Prin conlucrarea junimei clericale şi studioase 
a claselor gimnasiale superiore. Redatu de Emericu Basiliu Stănescu. În 
Aradul Vechiu 1859. Publicaţia a apărut în scriere etimologizantă şi a avut 
drept scop „restatornicirea limbii române între studenţi”. În acest almanah 
semnează lucrări, pe lângă M. V. Stănescu, şi I. Goldiş, At. M. Marienescu, 
Iulian Grozescu, dr. Atanasie Şandor şi alţii (3). Această colecţie de versuri şi 
proză nu prezintă, astăzi, nicio valoare literară. Ea a stârnit indignarea lui Titu 
Maiorescu care a considerat almanahul o îndrăzneala a unor  „juni necopţi“, 
iar Ion Puşcariu, viitorul membru al Academiei Române, le dă tinerilor un 
sfat: „Dragii mei, sunteţi de lăudat pentru simţământul ce-l arătaţi, însă 
versurile acestea au spirit, dar n-au stil român, celelalte au metru şi rimă, dar 
n-au fantasie.” (4) Cu toate acestea, nu putem trece cu vederea faptul că M. 
V. Stănescu considera poezia ca un instrument de luptă naţională, care trebuie 
să insufle speranţa într-un viitor mai bun, idee ce se desprinde şi din poezia 
Mângăierea de sine publicată în volumul Buchet de sentimente naţionale 
pe anul 1860: „Dar veni-va timpul oare, / Să luciască şi-al nost soare? / Va 
veni, noi credem tare / Credinţa e mântuitoare.”  Mai târziu, când începe să-
şi scrie amintirile, Ioan Slavici vorbind despre almanahul „Muguri”, arată o 
înţelegere superioară a condiţiilor în care a apărut, prea puţin propice afirmării  
originalităţii şi apreciază că  almanahul a fost  „cea mai de seamă carte”. (5)

În 1859, Mircea V. Stănescu a avut iniţiativa de a culege basme. Ca şi 
Atanasie Marian Marienescu, care a făcut apeluri în presă pentru culegerea 
poeziei populare, M. V. Stănescu s-a adresat publicului român  solicitând să i se 
trimită proză populară. Apelul a fost semnat „M. de St. Arădanul, drepturian”. 
În urma selectării materialului primit, a reuşit să dea la tipar doar o fascicolă 
din volumul întâi având titlul Prosa poporale. Povesci culese şi corese de Em. 
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Stănescu Arădanul, Timişoara 1860, tip. M. Hazay şi fiul Guilomu. Volumul 
cuprinde două basme, două snoave, o legendă a cucului şi două povestiri şi este 
considerat cea dintâi culegere de basme în limba română. (6). În Precuvântare, 
autorul arată că poveştile  ne dau prilejul de a cunoaşte viaţa poporului, 
întâmplările glorioase, eroii şi „o mitologie creştinească.” Autorul a intervenit 
în texte, iar limba literară sufocată de latinisme face lectura basmelor foarte 
dificilă.

M. V. Stănescu  a publicat  în foiletonul ziarului „Concordia” din Budapesta, 
în 1861 un roman intitulat Zimbrul, iar zece ani mai târziu a realizat, împreună 
cu Moise Bota şi Iulian Grozescu, un calendar umoristic intitulat Calendarul 
babelor cu subtitlul Calendariu prost pentru oameni cuminţi.

În 1873, a scris, împreună cu Constantin Lazăr, o gramatică românească 
în limba germană cu titlul Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten 
Erlerung der rumanischen Sprache nach Dr. F.Ahns  Lehrmetode, lucrare care 
a apărut în două ediţii. 

După ce dieta a luat în discuţie problema subvenţionării teatrului 
naţional maghiar, în 1870, deputaţii români din Budapesta repun în discuţie 
parlamentului problema teatrului românesc. Mircea V. Stănescu a pledat 
pentru această „cauză naţională”, alături de deputaţii Sigismund Borlea din 
Şiria, Iosif Hodoş, Eugen Ion Cucu şi Vicenţiu Babeş. (7) Mircea V. Stănescu 
defineşte teatrul ca „şcoală a moralităţii publice”. Este important de menţionat 
faptul că, în 1871, Mihai Pascaly a întreprins al doilea turneu cu trupa sa 
de teatru în Transilvania, iar Mircea V. Stănescu a sprijinit acest turneu, la 
Arad fiind organizate şapte spectacole. Văzând că nu primesc niciun ajutor din 
partea statului, ca să-şi realizeze dorinţa, deputaţii români au hotărât să recurgă 
la contribuţia benevolă a populaţiei româneşti. „În folosul teatrului naţional 
român E. B. Stănescu (Mircea V. Stănescu) a dăruit 50 fl. (ca fundaţiune). (8) 

Bogata activitate gazetărească a autorului se concretizează în realizarea 
unor foi umoristice în Ardeal. A scris, în 1861 revista „Tutti frutti”, apoi o 
foaie satirică cu ilustraţiuni „Strigoiul”, care a apărut la Pesta, în perioada 
2 ianuarie – 19 iunie 1862, şi a avut o viaţă scurtă. „Strigoiului” i-a urmat 
„Umoristul”, ziar satiric scos de G. Ardeleanu şi Iosif Vulcan  şi care şi-a 
schimbat în 1866 titlul în Gura satului” (organ glumeţ, social-politic), 
care a părut la Pesta, în perioada 1867-1871. (9) Mircea V. Stănescu preia 
conducerea acestei foi în 1871, odată cu mutarea ei de la Budapesta la Arad. 
El a pus mare preţ pe aducerea lui Ioan Slavici  în redacţia revistei. În 1873, 
I. Slavici intră în redacţia revistei în calitate de colaborator intern şi semnează 
cu pseudonimele Ioan Ciocîrlan, Nasone Slavics, Laviciu Nipocopo şi Ioannu 
Slaviciu Borlescu. În această revistă, scriitorul şirian publică, sub semnătura 
Ioani Lenei Savului lui Mihai Bojii, o anecdotă populară Peştele pe brazdă, în 
care reia un motiv din Sindipa că o femeie poate să înnebunească nu numai pe 
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bărbat, ci un sat întreg.
Colaborarea lui Slavici la „Gura satului” şi intrarea în redacţie nu au dus la 

acele schimbări pe care autorul Morii cu noroc le plănuise. Relaţiile dintre el 
şi M. V. Stănescu  devin încordate. În 10 aprilie 1873, îi scrie lui I. Negruzzi: 
„Credeam ca voi putea să fac ceva din astă foaie. Dar editorul Stănescu n-are 
bani, n-are cunoştinţe literare, n-are gust, are numai ambiţiunea de a trece de 
literat. Eu numai jenat pot să-mi subscriu numele la o foaie, în care adeseori se 
publică cele mai sarbede prostii.” (10) În 8 iulie 1873, Slavici părăseşte „Gura 
satului” şi Aradul. 

Activitatea politica a lui Mircea Stănescu a fost notabilă, atât în calitate 
de deputat dietal, cât și ca membru al Partidului Naţional Român. El a format 
în jurul său un grup de luptători (Nicolae Oncu, Ioan Slavici, Mihai Veliciu, 
Vasile Mangra) care s-au impus în viaţa  politică şi culturală a ţării. Cu 
ocazia serbării de la Putna la mormântul lui Ştefan cel Mare din august 1871, 
arădenii au fost reprezentaţi de Mircea V. Stănescu la această impresionantă 
manifestare naţională când „întâia oară românii din cele patru unghiuri s-au 
adunat la un loc ca să preamărească împreună numele unuia dintre marii 
susţinători ai neamului românesc”, notează Ioan Slavici, în Amintirile sale. 
Mircea V. Stănescu s-a remarcat printr-o orientare politică democratică cerând 
egalitate pentru toate naţionalităţile din Imperiu. Într-o Scrisoare-program, 
adresată în 14/26 ianuarie 1870 alegătorilor din Chişineu-Criş, după ce arăta 
că va lupta „să se efectueze deplina, egala îndreptăţire a naţionalităţilor”, 
cerea ca oraşele şi comunele „să se organizeze pe baza spiritului democraţiei, 
fiind toate clasele poporului pe deplin egal îndreptăţite”. (11) În dietă, lupta 
pentru limba naţională s-a oglindit şi în interpelarea făcută de Mircea V. 
Stănescu în 22 mai 1875 în legătură cu faptul că judecătoriile din Arad şi Ineu 
nu mai primeau documentele redactate în limba română de către locuitorii 
cercurilor, în majoritate români. (12) În 19 decembrie 1869 a înfiinţat, în Arad, 
„Clubul muncitorilor tineri” care urmărea impulsionarea vieţii politice şi 
cultural locale. De asemenea, a înfiinţat societatea „Progresul”, al  cărei  scop 
era „Conversaţie cultural, nobilă desfătare, filantropie” şi al cărei preşedinte 
a fost toată viaţa. Societatea a avut un rol important în apărarea intereselor 
naţionale şi materiale ale meseriaşilor. A militat pentru emanciparea femeilor, 
idee foarte înaintată pentru acel timp, contribuind la înfiinţarea „Reuniunii 
femeilor române din Arad”.  

Note    
1. Cf. Octavian Lupaş, Mircea V. Stănescu (1841-1888), Arad, 1936, p. 12
2. Oct. Lupaş, op. cit., p. 15
3. Georgeta Răduică, Dicţionarul Presei Româneşti (1731-1918), Bucuresti, 

Editura Ştiinţifică, 1995, p. 289
4. „Telegraful român”, nr. 12 din 24 martie 1860
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7. I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, II, Bucureşti, 1932, p. 207
8. Maria Berenyi, Societatea pentru fond de teatru român, în „Cultura 

românească la Budapesta în secolul al XIX lea”, Giula, 2000, p. 113-126
9. Georgeta Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică, 1995, p. 426
10. „Familia”, 1870, nr. 12, p. 135-136
11. „Federaţiunea”, anul III, 1870, nr. 6, din 14/26 ianuarie , p. 22-23   
12. Vasile Popeangă, Aradul, centru politic al luptei naţionale din perioada 

dualismului (1867-1918), Timişoara, Editura Facla, 1978, p. 63                        
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O PERSPECtIVĂ CRItICĂ ASUPRA 
ROmAnELOR LUI mIHAIL DRUmEş

nadina maria SzAKACS 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad

1. Invitaţia la vals
În perioada interbelică, Invitaţia la vals a deţinut supremaţia în rândul 

preferinţelor publicului tânăr. Povestea acestui roman este plămădită din 
situaţii limită, senzualitate şi spectaculoase răsturnări de situaţie, fiind unul 
dintre romanele marilor pasiuni.

Personajele din Invitaţia la vals ard intens, se consumă, trăiesc voluptatea 
de a fi pe rând învingători şi învinşi, deţin forţa asumării unor consecinţe cu 
adevărat tragice. Mihail Drumeş este autorul care pare a comunica uneori până 
în stadiul de identificare cu personajele sale. Respiră, iubeşte, încearcă, pierde 
împreună cu ele. De aici rezultă şi impresia de autenticitate a demersului său 
scriitoricesc , demers care a condus la o bună receptare din partea cititorilor.

Întreaga operă constituie o scrisoare de bun rămas ce aparţine eroului 
principal, Tudor Petrican, în care îşi justifică alegerea făcută, motivat fiind de 
pierderea iubitei sale, Mihaela.

Finalul tragic poate fi simţit încă din debutul romanului, întreaga poveste 
aflându-se într-o buclă: sentimentele de deznădejde şi de abandon ale lumii 
telurice deschid şi încheie opera. 

Tudor Petrican îşi justifică fapta prin dispariţia oricărei legături cu viaţa: 
„pentru că mereu înregistrez opoziţii lăuntrice, mereu ascult glasuri care mă 
cheamă înapoi, la viaţă. Dar sunt atât de şovăielnice şi firave, că nici nu ar 
trebui să le pomenesc”.

Invitaţia la vals reprezintă celebra arie simfonică pe care au dansat cei doi, 
fără a realiza importanţa momentului: debutul inconştient al idilei lor. 

Tudor Petrican era un tânăr zbuciumat care credea că „dragostea nu e decât 
drumul care duce la cucerire [...] şi urmează supunerea”, de-a lungul anilor 
reuşind să se hrănească cu dezamăgirea sfâşietoare a iubitelor după ce le 
părăsea.

Întâlnirea Mihaelei îi zdruncină total aceste convingeri, comportamentul ei 
greu de descifrat îi sporeşte dorinţa. Lupta pe care o dă spre a-i cuceri inima 
devine un joc obsesiv în care capitularea reprezintă însuşi trofeul. 

Odată câştigat, povestea de iubire începe să prindă culoare, dar se termină 
în momentul în care Tudor, în nesăbuinţa lui, se hotărăşte să o părăsească. 
Aşteaptă ca Mihaela să vină înapoi cerşindu-i iubirea, lucru care nu se întâmplă.
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În schimb, este anunţat că aceasta este însărcinată şi o cere în căsătorie 
sperând să-şi răscumpere greşeala. Dar soarta nu iartă greşelile şi începe 
declinul lor: separarea lor definitivă duce la disoluţia Mihaelei care se 
recăsătoreşte cu un om pe care nu îl iubeşte.

Invitaţia la vals este un roman al orgoliilor excesive şi al pasiunilor 
contrariate. Personajele ajung să se distrugă reciproc în ciuda profundului 
sentiment de dragoste care le leagă, deoarece sunt conduse de false reprezentări 
despre sine, trăiesc cu teama de a nu fi subordonate şi umilite.

Romanul reprezintă o aprigă înfruntare a orgoliilor, o ciocnire a ambiţiilor 
sfârşită tragic, o poveste despre imposibilitatea păstrării iubirii şi de a-i 
sacrifica orgoliul. Cei doi se sacrifică pe ei înşişi în vederea salvării aparenţelor. 
Presupusa demnitate îi însingurează, le stoarce bucuria unei existenţe ce ar 
putea fi desăvârşită prin puritatea iubirii.

George Călinescu considera că Invitaţia la vals „e o carte scrisă cu 
oarecare inteligenţă”1. Povestea romanului reprezintă încleştarea dintre iubire 
şi imperativul mândriei. Meritul autorului este că „el nu numai că trăieşte, 
gândeşte şi simte în inima epocii actuale, dar din nenumăratele drame şi 
conflicte a ales ceea ce este mai profund uman, o temă de un omenesc şi un 
poetic deosebit...”.

Invitaţia la vals este construită din acorduri fine, sensibile, muzicalitate 
interioară şi rezonanţă intimă cu eternul omenesc, cu frământările 
subconştientului. Adevăratul succes al acestei poveşti poate fi atingerea 
delicată a emoţionalului în conştiinţa cititorului.

2. Scrisoarea de dragoste
În acest roman autorul nu a mai folosit ca modalitate artistică confesiunea, 

ci povestirea la persoana a treia, forma cea mai curentă a convenţiei artistice. 
Epistolarul protagonistei, diferit ca stil şi atitudine de relatările eroului, 

dezvăluie o fermecătoare personalitate feminină. Spre finalul romanului, 
naraţiunea deviază, cu exagerări ale ficţiunii ancorate în senzaţional.

Acţiunea romanului Scrisoarea de dragoste se sprijină pe două planuri 
convergente ce corespund personajelor principale: Dinu Gherghel şi Anda 
Brădeanu. Acţiunea se adresează impetuos, luminată alternativ de confesiunea 
eroului şi de prezenţa epistolară a eroinei.

Personajele se detaşează, căpătând contururi neprecise, viaţa personală 
este punctată de ciudăţenii şi partiularităţi psihologice, menite să trezească 
interesul şi să concureze la realizarea unor situaţii şi conflicte de excepţie.

În Scrisoarea de dragoste, teme este aceea a ascensiunii sociale şi a 
conflictului dintre căsătoria din dragoste şi căsătoria din interes.

Drama declanşată în cadrul romanului este determinată în mare măsură şi 

1 George Călinescu , Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Fundaţia Regală 
pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941.
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de amprenta socialului, Mihail Drumeş reuşind să surprindă cu fineţe speranţa 
şi deznădejdea, triumful şi căderea eroilor, modelarea conştiinţei lor în lupta 
febrilă cu viaţa, în confruntările cu asperităţile unei societăţi nedrepte.

3. Elevul Dima dintr-a şaptea
Considerată frescă a adolescenţei din literatura noastră, şi-a câştigat foarte 

repede cititorii prin frumuseţea, candoarea şi francheţea povestirii, prin haz şi 
accente realiste, prin dialog şi mişcare, desăvârşind universul adolescentin şi 
imprimându-i valenţe literare.2

Romanul lui Mihail Drumeş împrumută recuzita şi retorica literaturii 
din secolul XIX  în care putem distinge ecouri din Jules Verne şi Caragiale. 
Tinerii îşi trăiesc viaţa intens, nu pot iubi decât veşnic, au pudori, îndrăzneli 
şi politeţuri retro, se îndrăgostesc fulgerător, au replici preţioase, sunt capabili 
să facă declaraţii pasionale, jurăminte şi gesturi de viaţă şi de moarte, cad în 
genunchi, sărută fotografii, ameninţă chiar cu sinuciderea.

Romanul debutează cu dimineaţa din toamna anului 1913 în care Grig va 
începe clasa a şaptea la Liceul „Mihai Bravu” din Craiova. Deoarece n-a mai 
fost niciodată la şcoală, pe acesta îl încearcă sentimente de emoţie. 

Datorită funcţiei de ministru deţinută de tatăl său, acesta a avut doar 
profesori particulari la Bucureşti, Paris şi Londra, fapt ce înseamnă că pentru 
Grig o şcoală publică era o experienţă necunoscută încă, o noutate în viaţa sa.

Este lăsat în gazdă la văduva Dona Bianca, unde o va cunoaşte pe fiica 
acesteia Charlotte. Momentul în care o surprinde pe aceasta îmbrăcată numai 
în cămaşă este echivalent cu începutul dragostei lui Grig pentru Lotte, dragoste 
de care acesta însă nu este conştient încă. 

În închipuirea lui este îndrăgostit de o soprană celebră, iubire pe care o 
susţine a fi reală şi reciprocă în ochii noilor săi colegi. 

Grig ştie limbi străine şi citeşte romane în franceză, îi plac filmele la 
cinema, ascultă muzică la patefon, joacă şah, ştie şi box, are mai mulţi bani 
decât colegii săi şi este generos. Nu are deloc experienţă cu fetele, visează la 
iubirea lui închipuită, iar mofturile lui Lotte îl întrigă.

Are timp şi de libertate, acest lucru fiind datorat şi faptului că părinţii trăiesc 
departe de oraş, într-un conac la ţară. Are un maculator special unde consemnează 
fraze şi reflecţii despre dragoste pe care le culege din cărţile pe care le citeşte: 
„poate voi reuşi, cu ajutorul lor, să fac niţică lumină în capul meu, pentru că 
trebuie să mărturisesc deschis că în dragoste nu mă pricep deloc, iar la şcoală 
nu învăţăm aşa ceva, deşi îmi vine să cred că ăsta e lucrul cel mai de căpetenie  
în viaţă. La ce-ţi folosesc atâtea cunoştinţe, dacă nu ştii să-ţi conduci inima? 
Cu ea nu se glumeşte. E cauza atâtor nenorociri şi uneori aduce chiar moartea. 
Ciudat: nici părinţii nu mi-au spus nimic în privinţa asta, mă lasă pe mine să-mi 

2 Florea Firan , Profiluri şi structuri literare. Contribuţii la o istorie a literaturii române, Editura 
Scrisului românesc, Craiova, 1986.
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caut singur drumul [...] de mult mă roade curiozitatea să aflu ce-i actul sexual. 
Îmi pare rău că în cărţi n-am găsit până acum o descriere care să mă lămurească. 
Când vine vorba de el autorii pun puncte-puncte, îmi vines ă crăp de ciudă şi 
arunc cartea cât colo. E aşa ruşinos sau ei nu se pricep să-l transpună în vorbe?”.

De aici denotă faptul că este un băiat precoce şi îşi pune întrebările specifice 
vârstei, cărţile fiind cele care reuşesc în măsura în care devin filtrul realităţii să 
îi ofere semnificaţii, explicaţii şi exemple pentru tot ce i se întâmplă.

„Profesorii” care îl educă sentimental sunt Bourget, Anatole France sau 
Stendhal. Însă educaţia sentimentală nu e totul. Descoperă întâmplător harta 
unei comori secrete, îngropate pe o insulă pustie din Pacific care le deschide 
lui Grig şi amicilor săi o perspectivă grandioasă.

Gândindu-se la nenumăratele aventuri pe care le-ar putea trăi, aceştia pun 
la cale o expediţie şi încep să se documenteze din Magellan, Columb, Vasco 
da Gama şi alţi navigatori celebri.

Planul băieţilor capătă contur, proporţii. Posesia hărţii, cunoştinţele 
geografice cu care s-au îmbogăţit, ideile, spiritul de iniţiativă, dar şi talentul 
îl impun pe Grig ca şef al expediţiei. Aceştia înfiinţează Asociaţia Română 
pentru Expediţia Transoceanică (ARPET), asociaţie ce are drept scop principal 
adunarea fondurilor necesare, responsabilizarea fiecărui membru al acesteia, 
închirierea unui sediu în care vor avea loc şedinţele, alcătuiesc un regulament, 
poartă insigne distincte pentru a fi recunoscuţi ca arpentişti, editează o revistă 
şi recrutează chiar noi membri pentru viitorul echipaj.

După ce Grig citeşte o carte a autorului Charles Fourier, planul ia o turnură 
neaşteptată. ARPET începe să recruteze şi fete, operaţiune de care se ocupă 
chiar Lotte, care între timp fusese cucerită de către Grig.

În urma unui conflict cu profesorul de istorie poreclit Attila, Grig şi ceilalţi 
arpetişti sunt pedepsiţi sever de autoritatea şcolară, iar aceştia plănuiesc o grevă 
a tuturor elevilor. Pedepsit, în ipostaza de şef al elevilor răsculaţi împotriva 
autorităţii şcolare şi prins în vâltoarea evenimentelor tot mai violente, Grig 
evadează din celula poliţiei, îşi schimbă identitatea şi fuge la Bucureşti să îl 
convingă pe ministru să ridice sancţiunile pe nedrept.

În urma unei percheziţii la sediul ARPET, asociaţia este considerată o 
organizaţie socialistă conspirativă. Elevul Dima pledează înflăcărat în faţa 
autorităţilor: „ce-am făcut altceva, domnule secretar general, decât să sădesc 
un ideal în sufletele a o mie de colegi, ca să le împodobesc viaţa searbădă şi 
uscată? Acest ideal ne-a ajutat să găsim entuziasmul, dragostea de frumos şi 
îndemnul la învăţătură. Pentru acest dar făcut tineretului şcolar vreţi să mă 
pedepsiţi? Nu, niciodată! E ceva contra firii, nu se poate să ne furaţi visurile, 
n-aveţi dreptul, e o crimă ceea ce faceţi, nu numai împotriva mea, ci împotriva 
adolescenţei noastre.”

Elevul Dima dintr-a şaptea are în structura lui ceva din trăsăturile elevului 
dintotdeauna, precum şi o anumită capacitate de identificare cu universul 
sufletesc al fiecărui adolescent.
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DEVELOPInG SOCIAL SKILLS BY mEAnS 
OF VOLUntARY PROJECtS

DEzVOLtAREA COmPEtEnŢELOR SOCIALE PRIn 
ImPLEmEntAREA DE PROIECtE DE VOLUntARIAt

EntwICKLUnG VOn SOzIALKOmPEtEnzEn BEIm 
EInSAtz VOn PROJEKtEn DURCH FREIwILLIGE-

nEnGAGEmEnt

Alexandra Denisa IGnA
Universitatea Oradea

Abstract
It will be examined in this article the development of social skills, using the 

example of a project that involves the students in a voluntary program. The 
focus nowadays is laid on a practical education, that promotes the necessities 
of the students in a future successful career. Pedagogues try to convey not 
only professional, but also social skills, in schools, universities, enterprises, 
or other institutions. The way we can develop social skills through voluntary 
projects is presented in the second part of the article, the practical chapter, 
through concrete examples. There will be detailed the last edition of the project 
called “Reading Club” and it will be analyzed from the perspective of social 
skills. 

Rezumat
În acest articol se analizează dezvoltarea competenţelor sociale pe baza 

unui exemplu de proiect, ce implică studenţii într-un program de voluntariat. 
În ziua de astăzi se pune tot mai mult accent pe o educaţie practică şi 
eficientă, care pune în prim plan antrenarea studenţilor pentru o viitoare 
carieră de succes. Pedagogii se străduiesc atât în şcoli, cât şi în universităţi, 
întreprinderi sau alte instituţii să nu formeze doar competenţe profesionale, ci 
şi sociale. Modul în care pot fi dezvoltate competenţele sociale prin proiecte 
de voluntariat, care să contribuie şi la construirea unei cariere viitoare, este 
prezentat în partea a doua a articolului, parte practică, prin exemple concrete. 
Se descrie ultima ediţie a proiectului „Clubul de Lectură” şi se analizează din 
perspectiva competenţelor sociale. 
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Inhaltsangabe
In diesem Artikel wird die Entwicklung von Sozialkompetenzen am Beispiel 

eines Projektes, das die Freiwilligenarbeit der Studierenden fordert, unter die 
Lupe genommen. Eine praktische Ausbildung gewinnt heutzutage immer mehr 
an Bedeutung, wobei die Bedürfnisse der Studierenden für einen erfolgreichen 
zukünftigen Berufsweg im Vordergund stehen. Pädagogen bemühen sich in 
Schulen, Universitäten, Betrieben, oder andere Institutionen, nicht nur Fach-, 
sondern auch Sozialkompetenzen zu vermitteln. Wie die Sozialkompetenzen 
durch Projekte zur Freiwilligenarbeit entwickelt werden können, die auch 
in einer zukünftigen Karriere hilfreich werden, wird im zweiten Teil des 
vorliegenen Artikels, dem praktischen Teil, mit Praxisbeispielen präsentiert. 
Es wird die letzte Edition des Projektes „Leseclub“ näher beschrieben und 
aus der Sicht der Entwicklung von Sozialkompetenzen analysiert. 

Key words: skills, social skills, voluntary work, projects, Reading Club
Schlüsselwörter: Kompetenzen, Sozialkompetenzen, Freiwilligenarbeit, 

Projekte, Leseclub
Cuvinte cheie: competenţe, competenţe sociale, voluntariat, proiecte, 

Club de Lectura

Die Universitäten haben gegenwärtig die Pflicht, erhebliche Anstrengungen 
zu unternehmen, eine sprachpraktische Ausbildung anzubieten, die den heutigen 
gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen soll. Wie Heiner Pürschel in 
einer Studie über die Perspektiven des Hochschulunterrichts1 ausführt, soll 
eine quantitative Ausweitung der Sprachpraxis stärker berücksichtigt werden, 
wobei die Bedürfnisse der Lerner auf ihr künftiges Berufsbild bezogen 
werden. Die Teilnahme an verschiedenen unterrichtsbezogenen Projekten 
sichert nicht nur eine Entwicklung von kommunikativen, sondern auch von 
sozialen Kompetenzen. Die Vermittlung und die Ausbildung kommunikativer 
Kompetenzen ist derzeit ein wichtiges Ziel des Fremdsprachenunterrichts und 
eine zentrale Aufgabe einer realistischen Fremdsprachendidaktik.2 

Soziale Kompetenzen bezeichnen die Gesamtheit aller persönlichen 
Verhaltensweisen und Fähigkeiten, welche es einer Person ermöglichen und 
vereinfachen, mit anderen Menschen angemessen und effektiv zu interagieren.3 
Wie die sozialen Kompetenzen durch Freiwilligenarbeit entwickelt werden 

1 Heiner Pürschel, Fremdsprachenunterricht an Hochschulen, in Handbuch Fremdsprachen-
unterricht, 3. Auflage, 
   Francke Verlag 1995.
2 Hans Barkowski, Hans-Jürgen Krumm, Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, 
Francke Verlag 2010.
3 Fachlexikon der sozialen Arbeit, 2011
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können, das wird schrittweise im praktischen Teil dieses Artikels untersucht. 
Der Begriff Freiwilligenarbeit trägt auch andere Bezeichnungen, wie zum 

Beispiel Ehrenamt, freiwillige Mitarbeit, freiwilliges Engagement. Es gibt 
verschiedene Definitionen für diesen Begriff, allen ist aber gemeinsam, dass 
die Freiwilligenarbeit für ein unbezahltes Engagement in einem sozialen 
Projekt steht. „Unter Freiwilligenarbeit versteht man das Geben (Spenden) 
von Zeit und Fähigkeiten, um Dienstleistungen zu erbringen oder Aufgaben 
zu erledigen, ohne dabei eine direkte finanzielle Entschädigung zu erwarten“.4 

Freiwilligenarbeit im Rahmen einer Unterrichtsanstalt gewährt nicht nur 
soziale Anerkennung, sondern viele andere Zuwendungen, derer sich unsere 
Deutschlernenden bewusst sein sollen. Die Freiwilligenarbeit ist eine gute 
Gelegenheit für die Beteiligten, sich selbst besser kennenzulernen, ihre 
persönlichen Interessen und Fähigkeiten zu entdecken. Besonders jungen 
Menschen, deren Weg im Leben noch nicht vorgezeichnet ist, eröffnet 
die Freiwilligenarbeit in verschiedenen Bereichen neue Perspektiven. Im 
Rahmen solcher Projekte werden die Freiwilligen Kompetenzen entwickeln, 
die ihren Werdegang prägen. Das Erlernen einer Fremdsprache bringt 
durch Projekteinsätze viel mehr Spaß, sodass die Sprachkenntnisse in einer 
angenehmen Weise verbessert werden können, durch die Zusammenarbeit mit 
anderen Menschen das Selbstbewusstsein gestärkt wird und die gesammelte 
Erfahrung die Freiwilligen zu neuem Nachdenken über ihr Leben bringt. 
Außerdem, wer freiwillig handelt, ohne äußeren Druck, ist viel intensiver 
an der Durchführung seiner Aufgabe beteiligt. Es ist nun für die Lehrkraft 
eine Herausforderung, die Ressourcen zu finden, motivierende Anregungen 
und Anreize zu schaffen, damit das Projekt auf die Freiwilligen attraktiv und 
nützlich wirkt und Lust auf Freiwilligenarbeit verursacht. 

Das im nächsten Kapitel beschriebene Projekt erfreute sich großer 
Beliebtheit bei den Beteiligten, weil unsere Freiwilligen offen waren, neue 
Erfahrungen zu machen, Verantwortung zu übernehmen und sie verstanden 
das Projekt als einen ersten Schritt in ihrer zukünftigen Entwicklung als 
Lehrkräfte. 

Praktischer teil – Präsentation des Projektes Leseclub
Das Projekt „Leseclub“ entstand durch die Zusammenarbeit dreier Institutionen 

aus Oradea. Es wurde Jahre 2010 eine Partnerschaft zwischen der Kreisbibliothek 
„Gheorghe Sincai“ Oradea, der Fakultät für Geisteswissenschaften und der 
Abteilung für Vorschul-und Grundschulpädagogik der Universität Oradea 
abgeschlossen. An dem Projekt nehmen sowohl Lehrkräfte als auch Studierende 
der Universität Oradea teil und es widmet sich den Schülern der Grundschule 

4  http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/freiwillige.html.
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oder Sekundarstufe I (Klassen 5-7), die Deutsch als Fremdsprache lernen und 
die durch Lesespaß ihre Sprachkentnisse vertiefen wollen. Der Leseclub hat 
Editionen in verschiedenen Sprachen, Rumänisch, Englisch, Französisch, 
Ungarisch und natürlich Deutsch. Jeden Monat wird eine Klasse von Schülern 
an einer bestimmten Edition des Leseclubs von der Bibliothek eingeladen. 
Alle Freiwilligen, die an einer Edition arbeiten, bekommen von der Bibliothek 
eine Teilnahmebescheinigung. Ziele des Leseclubs sind vor allem, die Kinder 
mit der Bibliothek vertraut zu machen, bei den Kindern den Spaß am Lesen zu 
wecken, Lesekompetenzen zu entwickeln, Interesse an Büchern hervorzurufen, 
die Kinder neugierig zu machen, Lesefreude zu vermitteln. 

Die Studierenden wählen ein Märchen aus, lesen es den Schülern vor und 
bereiten unter der Berücksichtigung der Lehrkraft didaktische Aktivitäten vor. 
Die Lehrkraft spielt die Rolle des Betreuers, des Beraters, wird vorzugsweise 
in die Aktivität der Studierenden nicht eingreifen. 

Die letzte Edition des Leseclubs wurde in guter Zusammenarbeit 
durchgeführt. Die Studierenden waren ein optimales Team. Während der 
Vorbereitung der Aktivität wurden sie darauf hingewiesen, den anderen 
zuzuhören, auf deren Vorschläge zu reagieren, gemeinsam Entscheidungen zu 
treffen. Sie haben sich entschieden, für Schüler der deutschsprachigen Schule 
„Friedrich Schiller“ aus Oradea das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ von 
Hans Christian Andersen auszuwählen und aus Rollen vorzulesen.

teamfähigkeit ist eine soziale Kompetenz, die nicht nur eine gute 
Integration in die Teamarbeit, sondern auch das Umgehen mit Fehlern von 
Teamkollegen und mit eigenen Fehlern voraussetzt. Sowohl während der 
Vorbereitungen, als auch während der Durchführung des Projekts haben sich 
die Studierenden ständig unterstützt und einander geholfen, was die Arbeit 
viel angenehmer gemacht hat. 

Gesprächsfähigkeit: Bezogen auf unsere Aktivität haben unsere 
Freiwilligen die Fähigkeit entwickelt, sich dem Niveau der Schüler anzupassen 
und auf ihrer Stufe passende Dialoge und Aktivitäten zu führen. Sie wurden 
darauf hingewiesen, ein lockeres, freundliches Arbeitsklima zu schaffen. 

Steuern des Arbeitsprozesses: Dazu kommt noch die Kompetenz, einen 
Arbeitsprozess richtig in Einzelschritten zu strukturieren. Jeder kannte die Grenzen 
für sein Engagement im Team und war für eine gewisse Aktivität verantwortlich:

1. Eine Einführungsaktivität hat die Neugier der Schüler geweckt und sie 
für die nächste Aktion motiviert. Das Märchen wurde in Rollen verteilt und 
vorgelesen. 

2. Es wurden Gruppen von Schülern gebildet und von je einem Studierenden 
unterstützt. Die Schüler haben den Text des Märchens bekommen und wurden 
aufgefordert, ihn zu lesen. In kleinen Gruppen ist die Atmosphäre lockerer, 
Fehler sind erlaubt und das Lesen wird mit Spaß geübt.  
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3. Als Nächstes haben unsere Freiwilligen vereinbart, ein Spiel zur 
Festigung des Wortschatzes zum Thema „Kleiderstücke“ zu machen. Die 
Schüler, die Kärtchen mit Kleidungsstücken bekamen und deren Bezeichnung 
auf Deutsch kannten, hatten die Chance und die Ehre, nach vorne zu kommen 
und ein Stück aus dem Märchen vor der ganzen Gruppe zu lesen.  

4. Bei der letzten Aktivität bereiteten die Freiwilligen verschiedene 
Kärtchen mit inneren oder äußeren Eigenschaften vor, die von den Schülern 
bewertet werden sollten: gutes Aussehen, Klugheit, Popularität, Ehrlichkeit, 
Mut, schöne Kleider. 

Selbstreflexion: Die Freiwilligen, die an diesem Projekt teilgenommen 
haben, sind in eine doppelte Situation geraten: Zum einen sind sie die 
Veranstalter, die einen Arbeitsprozess gestalten und durchführen sollen, zum 
anderen müssen sie sich selbst beobachten, denn sie sind Teil der Situation. Es 
wurde nach der Fähigkeit gefragt, zu handeln und dabei auch zu beobachten, 
ihre Schwächen und Stärken zu kennen, ihre Vorlieben zu berücksichtigen. 
Viele gaben zu, dass sie viel Vertrauen in die eigenen Kräfte gewonnen haben, 
viel Erfahrung in dem Umgang mit Kindern gesammelt haben, viel Spaß in 
Teamarbeit hatten, sogar neue Freundschaften geschlossen haben. 

Aus meiner Schicht ist jede Edition des Leseclubs ein Gewinn nicht nur für 
die Freiwilligen, sondern auch für die Adressanten. Die Freiwilligen stellen 
ihre Zeit und Fähigkeiten zur Verfügung, damit sie Kindern zeigen, wie viel 
Spaß das Lesen und das Erlernen einer Femdsprache macht. 
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DE LA JurnAlul DE călătorIE în chInA 
DE nICOLAE mILESCU-SPĂtARU, PRIn ORADEA, 

LA SEntImEntUL nAŢIOnAL şI EUROPEAn 
AL FInItE

FROm JurnAlul DE călătorIE în chInA BY 
nICOLAE mILESCU-SPĂtARU, tHROUGH ORADEA, 

tOwARDS tHE BEInG’S nAtIOnAL AnD 
EUROPEAn FEELInG

Paul mAGHERU
Universitatea Oradea

Abstract
Our article has started from the intention of a historical outline of 

the Romanian travel diary. It presents four travel diaries, then its author 
reconstitutes his own memories linked to revealing by travel his own being’s 
national and European feeling.

Rezumat
Prezentul articol a pornit de la intenţia unei schiţări istorice a jurnalului 

românesc de călătorie. Se prezintă patru jurnale de călătorie, după care 
autorul îşi reconstituie propriile amintiri legate de revelarea prin călătorii a 
sentimentului naţional şi European a fiinţei proprii.

Key words: diary, travel, national, universal, memories, fiction
Cuvinte cheie: jurnal, călătorie, naţional, universal, amintire, ficţiune

Jurnalul de călătorie face parte din ceea ce teoreticianul literar S. Iosifescu, 
într-o carte specială, numeşte „literatura de frontieră“1. Literatura de frontieră 
este un fel de ţară a nimănui, liberă de orice constrângeri, în care domenii 
diferite, literatură, istorie, filosofie, psihologie, se întrepătrund. Cele mai 
obişnuite specii ale acestei literaturi de tranziţie, în afara jurnalului, sunt 
memoriile, amintirile, confesiunile, aforistica, publicistica, eseurile, vieţile 
romanţate, romanele de formaţie, biografiile, autobiografiile. Intenţia de a crea 
literatură în oricare din aceste specii poate exista sau nu, dar ele se pot situa 
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între literar şi non-literar, între faptul real, aievea întâmplat şi imaginaţie sau 
ficţiune. Eugen Simion împinge împinge poetica jurnalului intim aproape până 
la suprapunerea peste literatura de ficţiune2. Primele jurnale s-au impus o dată 
cu apariţia publcaţiilor zilnice, saptămânale, lunare sau anuale. În literatura 
română, componente de jurnal se întâlnesc în primele scrieri, în cronici, mai 
ales în Letopiseţele lui Miron Costin şi Ion Neculce. Primul nostru scriitor 
artist, Ion Neculce (1672-1745), contemporan, aproape din aceeaşi generaţie 
cu Nicolae Milescu-Spătaru (1636-1708) ne-a lăsat un portret impresionant 
al spătarului, folosit ulterior de toţi biografii şi comentatorii Jurnalului de 
călătorie în China. Cronicarul nu putea omite din acest portret locurile de 
baştină şi formaţia spătarului: „Era un boier Neculai Milescu Spătariul, de 
la Vaslui de moşia lui, pré învăţat şi cărturar, şi ştie multe limbi: elineşte, 
sloveneşte, greceşte şi turceşte“3. Cunoscător al mai multor limbi străine, a fost 
făcut grămătic, un fel de translator la curtea domnească a lui Gheorghe Ştefan. 
Fiindcă uneltise impotriva noului său domn, Alexandru Iliaş, acesta pune să-i 
taie nasul. După ce şi-a dres nasul la Berlin şi de ruşine, Nicolai „cârnul”, deşi 
domnitorul se schimbase, pleacă la Moscova, la împăratul Alexei Mihailovici, 
tatăl lui Petru cel Mare, al cărui dascăl a fost. „Şi l-au trimis împăratul Alecsii 
Mihailovici sol la marli împărat al chitailor, de au zăbovit la chitai încă doi, 
trii ani.”4 La întoarcerea din China, Alexei Mihailovici nemaifiind în viaţă, 
ambasadorul rus în China, Nicolae Milescu-Spătarul cade victimă unor 
uneltiri şi invidii şi este surghiunit în Siberia. După ce s-a ridicat în scaunul 
domniei, Petru I îl readuce pe învăţătorul său la Moscova, unde îl încarcă cu 
onoruri şi funcţii. Cronica lui Ion Neculce nu omite niciun alt amănunt picant: 
„Şi când au ras barbelii, împăratul, a moscalilor, atunce când s-au schimbat 
portul, atunce singur împăratul i-au ras barba cu mâna lui. Şi-au trăit Cârnul 
până la a doua domnie a lui Mihai-Vodă Racoviţă şi atunce a murit. Care mare 
cinste i-au făcut împăratul la moartea lui şi mare părere de rău au avut după 
dânsul, că era trebuitariu la acele vremi.”5 Mai târziu, după cum se ştie, în 
urma pierderii luptei cu turcii la Stănileşti, în 1711, Petru I îl va salva şi pe 
Dimitrie Cantemir, făcându-l consilierul său la Moscova.

Prezentul articol porneşte de la o carte a lui Tiberiu Moşoiu, Neculai 
Milescu Spătarul călător în China, ediţia a III-a, Ed. Grafoanaytis, Ploieşti, 
2013, ediţie îngrijită de Cantemir Moşoiu, profesor la Ploieşti, nepotul lui 
Tiberiu Moşoiu. Autorul cărţii, Tiberiu Moşoiu (1898-1951), este legat 
de oraşul Oradea, în primul rând, prin numele tatălui său, generalul Traian 
Moşoiu, eliberatorul Transilvaniei şi Oradiei (12 octombrie 1919), la sfârşitul 
Primului Război Mondial. De câţiva ani, un bust impozant al lui Traian Moşoiu 
străjuieşte intrarea în fosta garnizoană şi viitorul Muzeu al Ţării Crişurilor, o 
stradă centrală îi poartă numele, precum şi Sala Mare a Primăriei Oradea. Fiul 
său, Tiberiu Moşoiu, autorul monografiei operei lui Neculaie Milescu Spătaru, 
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Jurnalul de călătorie în China, în 1928 este numit profesor la Catedra de drept 
roman a Academiei de Drept din Oradea, în 1932, datorită unor vechi simpatii 
politice liberale de familie, este ales preşedintele Partidului Liberal din judeţul 
Bihor, iar în 1933 devine primar al oraşului Oradea. După al doilea război 
mondial, între 1946-1947, a ocupat înalta demnitate de guvernator al Băncii 
Naţionale a României. În anii teroarei comuniste este încarcerat la Sighet, 
persecutat, stabilit cu domiciliul forţat într-o comună din judeţul Buzău, unde 
se stinge prematur din viaţă la numai 53 de ani. 

Cartea lui Tiberiu Moşoiu este mai puţin cunoscută şi mai puţin citată în 
bibliografia vieţii şi scrierilor lui Nicolae Milescu Spătarul. Referinţe istorico-
literare preţioase avem de la N. Cartojan (Istoria literaturii române vechi, 
vol. II, Editura pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1942, p. 129-135), P. P. 
Panaitescu (Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708) Iaşi, Editura Junimea, 
1987), Radu Ştefan Vergatti (Nicolae Spătarul Milescu – viaţa, călătoriile, 
opera, Editura Paideia, 1998), Neagu Djuvara (O scurtă istorie a românilor 
povestită celor tineri, Editura Humanitas, 2002), dicţionare, prefeţe sau 
postfeţe semnate de George Iovaşcu, Corneliu Bărbulescu, Mircea Zaciu, 
Marian Papahagi, Aurel Sasu. Toate aceste reconstituiri urmează, în linii 
generale, portretul creionat, aproape pe viu, de Ion Neculce. Editorii din 
Moldova a Jurnalului de călătorie în China au ajuns la concluzia că părinţii 
lui Nicolae Milescu Spătaru erau aromâni refugiaţi din Peloponez în Moldova 
6 Cititorii şi tineretul de astăzi pot reţine din viaşa şi activitatea omului de 
cultură moldovean câteva lucruri de permanentă actualitate. În primul rând, 
pasiunea pentru limbile străine de veche şi largă circulaţie: greaca, latina, 
slavona, rusa, pasiune favorizată şi de Şcoala Domnească de la Trei Ierarhi din 
Iaşi, înfiinţată de Vasile Lupu, şi de Colegiul Patriarhal din Constantinopol. 
Şcoala Domnească de la Iaşi sau Academia Vasiliană fusese întemeiată doar 
cu o generaţie mai înainte cu sprijinul mitropolitului Kievului, Petru Movilă, 
tot de origine română. Petru Movilă a sprijinit şi înfiinţarea unei tipografii 
la Iaşi de care se vor folosi cărturarii moldoveni, în frunte cu mitropolitul şi 
poetul nostru religios Dosoftei. La Şcoala Mare de pe lângă Patriarhia greco-
ortodoxă din Constantinopol, Nicolae i-a cunoscut pe Ştefăniţă, feciorul lui 
Vasile Lupu, pe Grigore Ghica, viitor domn al Moldovei, aromâni şi ei, şi pe 
Dositei, viitorul patriarh al Constantinopolului. Interesat de legăturile celor 
două biserici, greacă şi rusă, mitropolitul Dositei al Constantinopolului îl va 
recomanda, printr-o scrisoare elogioasă, ţarului Alexei Mihailovici, tatăl lui 
Petru I, pentru a-l sluji ca diplomat şi traducător al Curţii ţariste. Aflându-se 
într-o misiune diplomatică în Constantinopol, între 1661-1668, N. Milescu 
Spătaru a tradus în limba română, din Septuaginta, Vechiul Testament, care va 
sta la baza textului integral al Bibliei de la Bucureşti,prima traducere completă 
a Bibliei în limba română (Vechiul şi Noul Testament), datorată fraţilor Radu şi 
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Şerban Greceanu, tipărită în Ţara Românească, în 1688, cu sprijinul principelui 
Şerban Cantacuzino. Rangul de mare spătar i-a fost atribuit de Gheorghe Ghica, 
pe care l-a însoţit, pentru o scurtă perioadă, ca domn în Muntenia. Amestecul 
în intrigi şi comploturi îl face pe domnitorul Alexandru Ilieş să dispună tăierea 
nasului, pedeapsă obişnuită în asemenea situaţii, după care cărturarul se va 
convinge că nu există o putere mai mare decât cea a cunoaşterii şi ştiinţei. În 
afara unor scrieri, nu lipsite de valoare literar-ştiinţifică, cele mai importante 
lucrări, rezultate din călătoria pe care a făcut-o în China, sunt Jurnalul de 
călătorie prin Siberia, Documentul de stat al soliei în China, reunite sub titlul 
Jurnal de călătorie în China, şi Descrierea Chinei. Primele două, redactate în 
timpul călătoriei, trebuiau predate ca documente oficiale ţarului. Descrierea 
Chinei a făcut-o după îndeplinirea misiunii diplomatice la Împăratul Chinei.

În ce priveşte cartea lui Tiberiu Moşoiu, Neculai Milescu Spătarul, 
călător în China, surprinde, de la început, precizia şi siguranţa detaliilor, 
ştiinţa comentariului, într-un limbaj elevat, în termeni neologici, juridici şi 
ştiinţifici, explicabili la un profesor de filozofie şi drept roman. Obiectul de 
studiu este Jurnalul de călătorie în China, care reuneşte descrierea călătoriei 
prin Siberia, până la graniţele Chinei, şi raportul oficial al misiunii sale 
diplomatice, nedestinate publicităţii, care trebuiau predate ţarului imediat 
după reîntoarcerea la Moscova. 

Studiul lui Tiberiu Moşoiu are 19 capitole şi urmează, în general, itinerarul 
vieţii şi activităţii, cunoscut încă de la Ion Neculce. Jurnalul este scris în limba 
rusă, când mijloacele expresive ale limbii române culte, dar nici cele ale limbii 
ruse nu erau suficient de dezvoltate.

Autorul cărţii precizează că Neculai Milescu Spătarul s-a născut sub 
strălucita şi îmbelşugata domnie a lui Vasile Vodă, care preţuia viaţa cultivată 
ca pe cel mai bun lucru din lume. Tiberiu Moşoiu este de părere că Spătarul 
Milescu a fost împins la drumeţie, în egală măsură, de vocaţie şi necesitate, de 
dorinţa de cunoaştere a unui spirit curios, multilateral, ispitit de cunoaşterea 
deplină a lucrurilor. 

În continuare, după ce însoţit de Tiberiu Moşoiu, l-am plimbat pe Nicolae 
Milescu-Spătaru prin Oradea, a trebuit să treacă mai bine de un secol până la 
apariţia unei cărţi notabile de călătorie sub formă de jurnal. Este vorba despre 
Însemnare a călătoriei mele, publicată la Buda, în 1826, scrisă de boierul 
cărturar, doritor de progres, Dinicu Golescu, cu ocazia unei călătorii pentru a-şi 
aşeza copiii la şcoli străine. Orientalul, îmbrăcat în haine turceşti, va călători, 
rând pe rând, prin Austria, trecând prin Braşov şi Avrig, care erau atunci în 
Imperiul austriac, Italia imperială, Bavaria, Elveţia. Cultivatul boier se va 
minuna de progresele tehnicii, culturii, artelor din ţările vizitate şi-şi picura în 
multe locuri regretul în legătură cu perpetuarea rânduielilor feudale din ţara sa, 
inclusiv menţinerea iobăgiei, pentru care nu ştia sau nu putea să facă nimic. 
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O altă carte de călătorie, alcătuită de Ion Codru-Drăguşanu, se intitulează 
Peregrinul transilvan, publicată în 1865. Cartea este scrisă în spiritul unui 
moto la numeroasele epistole trimise din ţări străine unui amic din patrie de 
la anul 1835 până inclusiv 1848: „Cine nu părăseşte locul naşterei n-are idee 
de patrie.” Autorul s-a născut la Drăguş, din Comitatul Făgăraş, azi judeţul 
Braşov, a călătorit mult şi şi-a împărţit viaţa şi abilităţile publice între oraşe 
din Transilvania şi Ţara Romanescă.

Moto-ul lui Ion Codru-Drăguşanu mi-a deturnat radical intenţia iniţială de 
a alcătui o schiţă istorică a jurnalului românesc de călătorie. Nu puteam omite 
însă jurnalul de călătorie în India a lui Mircrea Eliade, care mi-a favorizat 
conştientizarea sentimentului propriu al fiinţei româneşti şi europene, a 
spiritualităţii creştine comparativ cu spiritualitatea exotică, miraculoasă a 
budismului. Jurnalul de călătorie în India al lui Mircea Eliade a fost publicat 
în volumul de proză India, Biblioteca Maharajahului, Şantier la Editura 
Humanitas, 2003. Aflăm din exegeza lui Mircea Handoca (Mircea Eliade, 
Biobibliografie, 4 volume, 1997-1999, 2007) că jurnalistul a mai scris despre 
Europa, Asia, America, a lăsat o bogată corespondenţă în care se descriu şi 
călătorii în Italia şi Elveţia, în perioada petrecută în India (1928-1931), în 
Anglia şi Portuglia din timpul celui de-al doilea război mondial, îl putem 
urmări în Parisul deceniilor cinci şi şase, în campusul din Chicago etc. Toate 
segmentele prozei de călătorie sunt note sau însemnări directe, scrupuloase 
despre locurile, instituţiile, oamenii pe care i-a cunoscut. Cu totul deosebite 
i s-au părut în această ţară de un umanism miraculos, panteist, mariajul între 
copii, robia femeii, idolatria, inegalitatea socială, toate motivate, acceptate şi 
justificate de energiile karmei, acea forţă impersonlă, implacabilă, responsabilă 
de destinul indienilor în timpul vieţii şi migraţiei sufletelor. Multe din aceste 
notiţe de jurnal vor fi valorificate în romanul înfiripării şi destrămării brusce 
a sentimentului de dragoste faţă de o indiancă, Maitreyi, publicat în 1933. 
Încă de la începutul secolului XX, stafia naţionalismului extremist cutreiera 
Europa. Ea se va materializa în primul regim totalitar fascist instaurat în Italia 
de Mussolini (1922-1943) şi ulterior de Hitler în Germania (1933). În 1912, 
Giovanni Papini publicase Un om sfârşit, roman autobiografic drastic pătruns 
de spiritul belicos, apocaliptic al începutului de secol. Mircea Eliade, care 
în tinereţe fusese atras de mişcarea legionară din România, dar mai ales de 
personalitatea lui Nae Ionescu în timp ce lucra la Romanul adolescentului 
miop (1927), înaintea experienţei cu totul aparte din India, nu se va lăsa până 
nu-l va vizita la el acasă pe Giovanni Papini, miop şi el, dar avid de cultură şi 
lucruri totalitare: „sânt într-adevăr un om sfărşit, mărturiseşte scriitorul italian 
la sfârşitul cărţii, sânt sfârşit pentru că m-am apucat de prea multe lucruri, şi 
[...] nu mai sunt nimic pentru că am vrut să fiu totul”.7

Mi-am descoperit sentimentul naţional românesc al fiinţei, după ce, cum 
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spunea Ion-Codru-Drăguşanu, am părăsit pentru prima dată locurile natale, 
ţara în care m-am născut. Era între anii 1971/72, când am beneficiat de un 
stagiu de specializare în poetică, la Leningrad, cum se numea atunci Sankt-
Petersburgul de astăzi, şi Moscova. Am luat-o mediat pe urmele lui Puşkin, 
la locul duelului, la casa memorială. L-am urmărit pe Dostoievski de la 
spiţeria modestă din Moscova, unde s-a născut, la Institutul Politehnic din 
Leningrad, la Casa memorială, încropită de soţia devotată Anna Grigorievna, 
am pus mâna pe lornionul şi Biblia scorojită pe care a răscitit-o în Siberia, 
am vizitat mormântul cu epigraful din Fraţii Karamazov, al mântuirii prin 
suferinţă şi moarte. Pe Nevski Prospect, cel mai mare bulevard din Leningrad, 
căutam nasul pierdut de maiorul Kovaleov din Povestiri din Petersburg de 
N.V. Gogol. Am vizitat muzee, biblioteci, am stat de vorbă cu oameni simpli 
pe stradă, în autobus, în tramvai. M-am convins atunci, din discuţii directe, 
că credinţa ortodoxă rusă este mai riguroasă, mai exigentă decât a individului 
român. Criticul Ion Negoiţescu avea să scrie mai târziu că românul crede mai 
mult din superstiţie, de frica de moarte, decât din convingere. Îmi amintesc ca 
o curiozitate a că cele mai mari cozi din perioada comunistă, că cele mai lungi 
şiruri de oameni aşteptând cu răbdare, le-am văzut la Mausoleul lui Lenin din 
Moscova şi duminica dimineaţa, la biblioteci şi restaurante. La Moscova l-am 
cunoscut pe Victor Şklovski, campionul formaliştilor ruşi, ne-am întreţinut 
îndelung pe marginea unor concepte estetice formaliste (insolitare, arta ca 
procedeu, redundanţă, retardare, entropie, limbaj construcţie etc.). Mi-a 
recomandat să stau de vorbă în materie de formalism rus cu mai echilibraţii 
M.M. Bahtin şi Iuri Lotman. Pe Bahtin, savantul care a scris Poetica lui 
Dostoievski şi o monografie masivă despre Rabelais, l-am cunoscut într-un 
apartament de bloc, imobilizat de o infirmitate osteomielitică, pe care l-am 
admirat ca pe un mucenic al scrisului. Văzând că mă interesează formalismul 
rus, mi-a oferit ultimul exemplar xerografiat din cartea sa, Metoda formală 
în ştiinţa literaturii, pe care am tradus-o la Editura Univers, 1993, a doua 
traducere din Europa, după cea în limba cehă, cu numele adevărat al autorului. 
Toate bune şi frumoase, dar de obicei omul preţuieşte mai mult ceea ce-i 
lipseşte. Îmi lipsea, familia, soţia, eram tânăr căsătorit, îmi lipseau colegii, 
prietenii, facultatea, îmi lipsea ţara, după care, toate la un loc, aveam motive 
să tânjesc. Abia atunci, în atari împrejurări, am trăit cu adevărat sentimentul 
naţional, românesc al propriei fiinţe. Prima ieşire din ţară data de fapt din 1968, 
ca translator la Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţilor de la Sofia, dar 
a fost o deplasare oficială, colectivă, fără prea mari urmări în planul unei mai 
bune cunoaşteri comparative a propriului eu. Îmi amintesc că eram în anul 
când armata şi tancurile sovietice au invadat Cehoslovacia şi, la deschiderea 
festivă de pe stadionul naţional, în prezenţa primului secretar al CC al P.C. 
Bulgar, Todor Jivkov, delegaţia română a vociferat puternic împotriva invaziei 
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sovietice şi interzicerii delegaţiei cehoslovace la festival.
Prin 1977, anul cutremurului din martie, din Bucureşti, comparabil cu 

cataclismul din Lisabona, descris de Voltaire în Candid sau Optimistul, 
într-o perioadă de relativ dezgheţ ideologic, Ana Blandiana, viitoarea primă 
doamnă a poeziei civice românesti, şi soţul ei Romulus Rusan primesc 
din partea regimului ceauşist o bursă Fulbright în America. La încheierea 
studiilor, împreună cu soţul, întreprind o vizită prin mai multe oraşe şi state 
ale Americii cu celebrul autobuz Ogarul cenuşiu, dar şi cu trenul, vaporul sau 
pe jos. Rezultatul acestei călătorii sunt două cărţi: Cea mai frumoasă dintre 
lumile posibile, publicată de Ana Blandiana la Editura Cartea Românească, 
în 1978, şi America Ogarului cenuşiu, scrisă de Romulus Rusan, publicată 
cu un an mai târziu, în 1979, la Editura Junimea din Iaşi. Titlul însemnărilor 
de călătorie a Anei Blandiana este o parafrază transparentă a optimismului 
filosofic al lui Leibniz şi Cristian Wolf, după care societatea în care trăim este 
întotdeauna cea mai bună dintre lumile posibile. Voltaire ironizase această 
deviză filozofică în Candid sau Optimistul. Candid, eroul povestirii, care luase 
lecţii de la profesorul Pangloss, adept al filozifiei lui Leibniz, ignorând toate 
peripeţiile prin care a trecut, ajunge în final la concluzia că adevăratul sens 
al vieţii este munca, cultivarea grădinii proprii şi, se subînţelege, inclusiv a 
propriilor virtuţi morale şi intelectuale, care alungă din preajma omului trei 
mari rele: urâtul, patima şi nevoia. Influenţa lui Voltaire asupra Anei Blandiana 
e vizibilă: „visez să-mi lucrez grădina mea. Ţin la această modestă utopie. După 
atâtea nesigure mări, tulburate oceane, singuratice viaducte, visez cu îndârjire 
o fântână cu cumpănă. Pentru că n-am întâlnit în drum niciun Eldorado, pentru 
că n-am avut de pierdut decât iluzii, visez o grădină ca o pagină pe care să o 
aştern liber cu rânduri, ca pe-un tărâm – împrejmuit cu baricade de struguri 
şi garduri de crengi, cu porţi de faguri şi uluci de ştiulete – în care să mă 
pot încăpăţâna, să cred, asemenea lui Candid, că optimistul Pangloss avea 
dreptate”.8 Puţini cititori din 1978, când a apărut jurnalul, şi-au dat seama că, 
de fapt, aceasta este o ironie fină, superioară a utopiei comuniste din ţara care 
a făcut imprudenţa s-o trimită la studii. În timp ce se găseau în America, mama 
Anei Blandiana era foarte bolnavă, dar nu i-a anunţat ca să-şi poată continua 
stagiul. Am cunoscut-o pe această Doamnă, Otilia Coman, fiindcă o vizitasem 
cu puţin timp înainte împreună cu fiica ei, Ana Blandiana. Locuia într-un bloc 
pe strada 1 Mai, azi General Averescu, pe partea stângă a Crişului Repede, 
vis-á-vis de Hotel Continental, la restaurantul căruia am avut de mai multe 
ori privilegiul să stau de vorbă cu Ana Blandiana, de preferinţă în compania 
scriitorului Alexandru Andriţoiu şi a conducătorului meu de doctorat Ion 
Zamfirescu. Ne relata, printre altele, că şi-a descoperit sentimentul european 
al fiinţei abia după ce a vizitat America. Până atunci nu-şi dădea seama decât 
foarte vag ce înseamnă a fi european. Parafrazându-l pe Ion Codru-Drăguşeanu 
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am putea spune că cine nu-şi părăseşte continentul nu poate avea idee despre 
Europa. N-am vizitat multe ţări şi continente, nu puteam neglija Grecia, Italia, 
Anglia, Germania, Turcia, un lectorat în Cehoslovacia, dar toate m-au ajutat 
să-mi conturez mai bine sentimentul românesc şi european al fiinţei.

Ca membru supleant al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare 
în Europa (OSCE), din partea Parlamentului României, am participat ca 
observator la Alegerile generale ale preşedintelui Barack Obama şi pentru 
congresul SUA din 4 noiembrie 2008. Turnurile gemene din New York erau 
încă la pământ, dar Statuia Libertăţii ne primea cu aceeaşi încredere şi speranţă 
în viitor. În campania electorală am cunoscut-o pe Hilary Clinton, căreia i-am 
strâns amândouă mâinile, fiindcă după ce a fost învinsă în competiţia internă 
din Partidul Democrat, s-a avântat cu un impresionant devotament partinic 
la susţinerea lui Barack Obama. Am conştientizat atunci şi am trăit, precum 
soţii Ana Blandiana şi Romulus Rusan înaintea mea, sentimentul european al 
fiinţei, dar m-am şi întărit în convingerea şi în hotărârea să nu dau ţara mea pe 
niciuna dintre cele mai bune lumi posibile. N-am vizitat multe ţări şi continente, 
nu puteam neglija Grecia, Italia, Anglia, Germania, Turcia, lectoratul din 
Cehoslovacia, şi nici intenţia iniţială de a scrie o istorie a jurnalului de 
călătorie, dar toate m-au ajutat să-mi conturez mai bine sentimentul românesc 
şi european al propriei fiinţe.

Note

(Endnotes)
1  S. Iosifescu, Literatura de frontieră, ediţia a II-a revăzută, Ed. 

enciclopedică română, Bucureşti, 1971
2  Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim, 1-3, Editura Univers 

Enciclopedic Gold, 2005
3  I. Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, Espla, 1956, p. 121 

şi urm. De fapt, moşia este la Mileşti, lângă Vaslui
4  Idem, ibidem, p. 121 şi urm.
5  Idem, ibidem, p. 121 şi urm.
6  Nicolae Spătarul-Milescu, Jurnalul de călătorie în China, Editura 

Litera, Chişinău, 2002
7  Giovanni Papini, Un om sfârşit, Elu, 1969, p. 391
8  Ana Blandiana, Cea mai frumoasă dintre lumile posibile, Ed. C.R., 

1978, p. 34
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PROBLEmA UnItĂŢII tUtUROR ROmÂnILOR 
ŞI GÂnDIREA FRAnCEzĂ (1845-1918)

Simona D. IEnCIU
Universitatea Oradea

Abstract
The present paper proposes it to itself to emphasize the huge personality of  

Zaharia Macovei, the first professor of Literary history at Facultatea de Litere 
in Oradea. Under the lead of the great historien Nicolae Iorga, he elaborated 
at Sorbona University in Paris, a doctorate thesis with the title:„Le problème 
de l`union de tous les Roumains et la pensée française (1845-1918)”, which 
was never published.

Key words: Zaharia Macovei, History, The Romanian Union, French 
opinion.

Zaharia Macovei (1911-2005) s-a născut în Bucovina, localitatea Horodnic 
de Sus, judeţul Rădăuţi. A fost poet, pseudonimul său fiind E.Ar Zaharia, din 
grupul Iconarilor, publicist, profesor, dar, mai ales, etern învăţăcel. A studiat la 
Facultatea de Litere şi Filosofie din Cernăuţi, dar, în acelaşi timp, la Bucureşti, 
va audia cursurile unor foarte importanţi profesori ai vremii, cum ar fi Mihail 
Dragomirescu şi Nicolae Iorga. A predat o vreme la liceele orădene, însă după 
venirea la putere a comuniştilor, a fost primul profesor de Istoria literaturii al 
Universităţii Oradea. 

Mânat de pasiunea pentru istorie, dar şi din dorinţa de a studia izvoarele de 
gândire franceză vis-à-vis de traseul istoriei ţarii noastre, în anul 1938, Zaharia 
Macovei obţine o bursă de stat la Paris, unde sub conducerea marelui istoric 
Nicolae Iorga, pe care îl cunoscuse în ţară prin intermediul fiicei acestuia, îşi 
concepe teza de doctorat. În Franţa, la Sorbona, urmează cursurile de literatură 
comparată ale lui J. M. Caré şi cele de lingvistică franceză ale lui Charles 
Bruneau. Aici şi-a realizat teza de doctorat în limba franceză: “Problema 
unităţii tuturor românilor şi gândirea franceză (1845-1918) “.

ZahariA Macovei s-a documentat în cele mai mari biblioteci din Franţa : 
Biblioteca Naţională, Biblioteca de la Sorbona, Biblioteca Sainte Geneviève 
din Paris, Biblioteca Universităţii din Poitiers. Teza, dactilografiată, a fost 
transmisă Directorului Şcolii Românesti din Franţa, profesorul N. Iorga, 
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prin intermediul lui Victor Ianculescu, consul general al României la Paris, 
în septembrie 1940. Lucrarea urma să fie publicată în Franţa, dar teribilele 
evenimente politice ale vremii n-au permis realizarea editorială.

Pornind de la principiul că gândirea precede acţiunea, autorul acestei 
lucrări a urmărit modul în care opinia franceză, prin cutezanţa şi limpezimea 
ideilor, a anticipat cu mult timp realizarea politică a României Mari, în vreme 
ce România, cucerindu-şi drepturile în timpul Primului Razboi Mondial, şi-a 
văzut, în sfârşit, reconstrucţia frontierelor etnice naturale,  recunoscute de 
marii oameni de stat la Conferinţa de pace din 1919.

Istoria românilor păstrează amintirea câtorva dintre domnitorii săi care au 
încercat să unească toate Ţările Române într-un singur stat, vis drag tuturor 
românilor, dar a cărui realizare, deşi de scurtă durată, i-a costat pe precursori 
multe eforturi.

Cadrul atât de natural al Daciei Felix a fost bulversat de evenimentele 
politice ulterioare. Unitatea geografică, şi cu ea unitatea politică, au fost 
dezmembrate; la dreapta şi la stânga, vecini avizi au smuls ţării, sub diverse 
pretexte, cele mai bogate provincii. Transilvania a fost prima răpită şi rămâne 
o mie de ani sub dominaţie maghiară. Dar, de o parte şi de cealaltă, s-a încercat 
adesea trecerea graniţelor şi adunarea aceluiaşi popor român sub singura sa 
conducere legitimă. Mihai Viteazul a plătit cu viaţa planul său atât de greu 
îndeplinit, după ce a cucerit Transilvania şi Moldova. Alte provincii trebuiau 
să urmeze acestora. Dar acest vis de a uni provinciile româneşti smulse din 
trupul ţării l-au avut şi domnitorii români din Moldo-Valahia, ca, de altfel, 
spiritele clar-vazatoare ale Occidentului latin.

Autorul analizează, în egală masură părerile pro şi contra ca fiind probe 
veridice pentru formarea unor opinii, favorabile sau nu României. Adesea, 
aceste păreri s-au dovedit a fi greşite, sărace în informaţii, iar uneori sunt 
expresiile unor interese străine: austriece sau, mai degrabă, ungare. Prin 
opinie, autorul înţelege totalitatea ideilor, afirmaţiilor, principiilor prezentate 
în problema unităţii poporului român în interiorul frontierelor sale geografice, 
politice şi etnice.

Punctele de vedere ale tuturor istoricilor, publiciştilor, oamenilor de litere, 
călători în România sau diplomaţi, sunt puse în valoare de către autor, căci 
ele reprezintă spiritul şi opinia franceză vis-à-vis de România, susţinând-o în 
luptele şi aşteptările sale sau împiedicând-o să-şi realizeze aspiraţiile. Autorul 
a cercetat documentele referitoare la problema unităţii românilor, fie că e 
vorba despre lucrări ale unor autori francezi sau articole apărute în revistele 
franceze, începând cu 1875. 

Opinia franceză, inteligentă, perseverentă, înteleaptă şi profetică a ajutat 
şi continuă să ajute la reconstrucţia unui stat independent şi la întoarcerea 
fraţilor din ţinuturile româneşti într-o Romanie mai mare. Opinia europeană 
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în ansamblul ei n-a fost indiferentă la evenimentele din Romania. Frecvent ea 
şi-a exprimat interesul şi chiar a reacţionat la problemele ridicate de poporul 
român, probleme care au avut un ecou considerabil în presa din  opoziţia de 
extrema ca nuanţa politică.

Tendinţele politice şi aspiraţiile naţionale româneşti au fost analizate de 
aproape şi adesea susţinute cu o magnifică ardoare. România întreagă a fost 
destul de cunoscută publicului european din secolul al XIX-lea, dovadă e 
numărul mare de studii dedicate chestiunilor româneşti, studii care în secolul al 
XX-lea depăşesc măsura obişnuită. Tot acest interes privind unitatea românilor 
face dovada unei profunde simpatii pentru poporul român. Elita franceză, chiar 
şi burgezia, a urmărit evoluţia evenimentelor favorabile realizării României 
Mari şi au manifestat un ataşament considerabil.

Sentimentul pro-român a fost viu în opinia franceză, de la origini, şi timp de 
mai bine de un secol, acest sentiment a crescut pe măsură ce luptele românilor 
s-au accentuat. Urmând cronologia evenimentelor şi cercetând documentele 
vremii, s-a găsit de fiecare dată un călduros ecou în opinia franceză, ecou 
care a fost atins de tot ce se petrece pe malurile Dunării şi în Carpaţi. Această 
opinie, susţinută de o documentare riguroasă, exprimă constant o adevarată 
concepţie politică franceză a cărei realizare corespunde interesului general al 
Europei şi al Frantei. Este vorba, câteodată, de o expresie cu totul personală, 
dar autorul este atunci unul dintre acei precursori vizionari a căror gândire a 
bulversat vechea stare a lucrurilor.

Înainte de 1866, interesul pentru Romania fusese viu manifestat şi a fost 
de mirare să se vadă trasat cu precizie şi îndrăzneală conturul frontierelor 
româneşti ideale într-o vreme în care cele două Principate, Moldova şi Valahia 
nu erau încă unite sub acelaşi domn. Aceste idei ale unei Românii reunite, 
cu fraţii adunaţi, răzbate din mulţimea de publicaţii şi documente oficiale, ca 
şi din corespondenţa diplomatică. Unirea românilor ia proporţii simbolice în 
opinia franceză a secolului al XIX-lea.

După un început timid, evenimentele din interiorul României trezesc 
în Franţa un interes crescând, ca şi o puternică şi fecundă simpatie. Cu 
începere din 1771 (opinia lui Valcroissant), problema unirii este actualizată şi 
importanţa ei subliniată prin diverşi diplomaţi sau scriitori ca: Hugo (1828), 
Bois-le-Comte (1834), Huber (1838), Mortignac (1838); prin intermediul 
ziarelor: „Le Constitutionnel” şi „Le National”, la care trebuie adăugată o 
pleiada de filoromâni ca: L. A. Vaillant, E. Regnault, H. Desprez, E.Quinet, 
A.Thomas, în operele cărora România Mare apare ca un vis clar, o necesitate 
istorică iminentă. Aceasta corespunde efervescenţei  perioadei revoluţionare 
dintre 1842-1848.

După revoluţia de la 1848, dovezile de simpatie şi de întelegere abundă. 
România apare ca un mic stat în devenire, un aliat al ideilor noi, pus în mişcare 
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şi în valoare de Occident. De asemenea, problema unitaţii găseşte o călduroasă 
interpretare în revistele şi ziarele epocii din  Paris, printre care „Revue de Deux 
Mondes”, şi sub pana lui E. Jouve (1855) A. Ubicini (1855), P. Bataillard (1856) 
şi alţii care prevedeau şi susţineau ideea unirii Principatelor, nu fără o anume 
îngrijorare pentru ceilalţi români necuprinşi în noul organism politic, dar pentru 
care va veni ziua României Mari de la Nistru până la Tisa şi apoi până la Marea 
Neagră. Opinii asemănătoare sunt emise de şi de către E. About, Bailleux 
de Narissy, G. le Cler, L. Buloz, Ulysse de Marsillac, Garibaldi şi alții, de o 
importanţă la fel de mare, printre care împăratul Napoleon al III-lea. Acest lucru 
priveşte unirea Principatelor, alegerea lui Cuza şi domnia lui Carol I.

Pentru perioada care începe în jur de 1875, exista o multitudine de mărturii 
favorabile românilor. Începand cu L. Hugonnet şi E. Reclus, E. Marbeau, 
Dumarest, E. About, A. d`Avril, L. de Rosny, E. Picot, Nenoti Garibaldi, Ch. 
Benoist, A. de Gubernatis şi alţii, iar din presă: „Revue de Deux Mondes”, 
„Revue de Paris”, „Nouvelle Revue”, „Revue du Monde Latin”, „Revue 
Politique et Littéraire”, la „Revue Politique et Parlamentaire”, „Le Temps”, 
„Le Figaro”, „L`Estafette”, „Le Correspondant” etc. Evenimentele care au 
determinat o atenţie specială sunt: războiul turco-rus din 1877-1878, domnia lui 
Carol I, regatul din 1894, înclinarea spre Germania şi procesul transilvănean din 
1894 şi 1896. Pentru a le estima la justa lor valoare, este suficient să subliniem 
că, printre ei, niciunul n-a contestat dreptul României de a revendica teritoriile 
populate de fraţii românilor, din contra, au recunoscut că politica europeană e 
cea care a dus la dezmembrarea poporului român, distrugându-i unitatea.Unii 
dintre ei depăşesc cu mult nivelul opiniei generale admise, cum ar fi Gambetta 
sau italianul Garibaldi. Gambetta în nenumărate rânduri a subliniat importanţa 
problemei României şi a românilor care nu rămâne una de ordin local, ci este 
considerată de importaţă europeană. Astfel, Paul Deschanel citează dintr-o 
scrisoare de-a lui L. Gambetta: „Este imposibil să înţelegem evoluţia situaţíei 
din Orient, de unde va decurge poate soluţia problemei franco-germane, fără 
să ne gândim la România. Problema României e una de ordin european.”7

În ce priveşte problema unităţii tuturor românilor a căror unitate de neam, 
de limbă, de tradiţii, de aspiraţii este confirmată de toţi cei care au scris despre 
România, în ce priveşte realizarea idealului unei Românii mari înglobând pe 
vasta sa suprafaţă toate populaţiile româneşti dispersate sub diverse dominaţii 
străine, opinia franceză, acolo unde nu dispune de o informaţie satisfăcătoare, 
se multumeşte să vorbească într-o maniera generală, fără să atace principiul 
necesitaţii unirii românilor.

Astfel, dintr-o simplă privire de curiozitate, se ajunge la o dorinţă naturală, 
un fel de expansiune de vitalitate, fatală. Acum va începe analiza atentă a 
problemei, cu examenul complicaţiilor la nivel continental. Apoi, acest vis se 
creionează din ce în ce mai evident, luminos, imperativ; creşte, se maturizează, 
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se amplifică, ajungand până la paroxism, la momentul istoric decisiv, când un 
singur gest ar fi suficient să răstoarne o întreagă urmare de evenimente fericite. 
Acesta corespunde aspectului final al problemei, cu realizarea României Mari. 
Era o concluzie logică a principiilor puse în valoare de către Franţa şi, în mod 
special, consecinţa naturală a realizării principiului naţionalitaţilor, inaugurat 
dupa razboiul de 30 de ani prin Tratatul de la Westfalia. Graţie acestui principiu 
modern, statele europene şi-au schimbat faţa; polonezii, grecii, italienii, sârbo-
croaţii, românii, cehii şi-au dobândit dreptul  de a dispune de ei înşişi, de a se 
grupa dupa afinităţile, originea, moravurile, limba sau aspiraţiile lor naţionale.

Concepţia generală care se desprinde din opinia franceză expusă este 
că România trebuie să conţina în limitele sale naturale toate populaţiile de 
origine română; acesta este un imperativ istoric; este un act de justiţie umană; 
este valorificarea principiului modern al naţionalităţilor independente; este 
o garanţie de securitate luată pentru viitor şi pentru pace în Europa sud-
orientală. România trebuie să-şi recucerească teritoriul, dreptul şi viitorul, 
înciuda vicisitudinilor istoriei sale.

Secolul al XX-lea se caracterizează printr-o crestere a prestigiului pentru 
naţiunea  română. Poate fi menţionată mişcarea şi războiul balcanic din 1912-
1913 care au pus mai amplu problema unei Românii unite. În acest sens s-u 
exprimat majoritatea ziarelor, revistelor şi a publicaţiilor franceze cunoscute: 
„Revue des Deux Mondes”, „Journal de Génève”, „Européen”, „Petit Parisien”, 
„Revue Hebdomadaire”, „Le Radical”, „La France”, „Revue Bleue”, „Revue 
de Nations”, „Petit Journal” etc. şi autori precum: A. Chéradame, R. Henry, 
Réné Pinon, A. Gauvain, G. Hanot şi alţii. Începutul războiului mondial pune 
problema pentru ultima dată şi într-o manieră decisivă. Opinia franceză este 
tranşantă: România trebuie să-şi câştige fraţii. Ea va intra în lupta alături de Aliaţi 
care reprezintă dreptatea popoarelor. Toate periodicele renumite enumerate mai 
sus, plus multe altele, s-au exprimat pentru România mare, la fel ca şi o serie 
de intelectuali şi diplomati de prim rang. Toată această perioadă constituie o 
bogaţie neaşteptată  care şi-a atins scopul la Conferinţa de pace din 1919.

În ceea ce priveşte situaţia graniţelor geografice, naturale, politice propriu-
zise, trebuie considerată realitatea astfel: partea majoritară a autorilor, fiind 
suficient informată, adica opinia generală a spiritului francez, dădea românilor 
aproape limitele actuale, singura diferenţă se datoreză lipsei de precizie 
statistică sau dintr-o dorinţă exagerată de a nu îngloba şi ramaşiţe ale altor 
naţionalitaţi în noul organism naţional. Astfel, modificările defavorabile 
românilor, adunate de anumiţi autori, reprezintă ezitările celor care se temeau 
de complicaţii în viitor.

În general, opinia franceză ne recunoaşte dreptul la graniţele actuale: 
mai mult, ea a devansat Conferinţa de pace în ceea ce priveşte Transilvania, 
Banatul şi Bucovina.
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Pentru Transilvania, teritoriul de dincolo de Carpaţi până la Tisa, opinia 
franceză este aproape unanimă cu referire la acest subiect: ea recunoaşte 
prezenţa unui element etnic foarte puternic, acela al românilor, înainte de a 
reveni în viitoarele limitele politice ale României.

Maramureşul, Crişana şi Banatul, parte omogena a unei provincii româneşti, 
cu cateva infiltrări străine, trebuie, în egală masură, să se întoarcă în sânul 
patriei mame.

Bucovina este considerată în ansamblu ca şi o provincie românească 
deoarece a fost smulsă Principatului Moldovei. Diversele aluviuni rutene, 
maghiare, germane şi altele nu i-au schimbat caracterul iniţial care rămane 
în totalitatea sa românesc, cu excepţia unei părţi mici din nordul extrem unde 
populaţia rutenă este destul de densă, rezultat al politicii austriece de colonizare. 
Opinia franceză nu este deloc straină în legătură cu cauzele şi motivul. Ea 
apreciază suprafaţa, populaţia, rolul economic al regiunii, semnificaţia istorică 
de prim ordin pentru Romania Mare. Conclude că o cedare integrală a acestei 
provincii se impune. Astfel, problema Bucovinei s-a pus definitiv cu ocazia 
intrării în război a Romaniei în 1916. Ruşii, de altfel, nu voiau să renunţe la 
partea nordică şi cereau chiar şi capitala, Cernauţi, dar Brătianu a refuzat să fie 
de acord cu aceste pretenţii. Apoi, Bucovina va intra în întregime în limitele 
naţionale ale statului român reconstituit.

Cât despre Basarabia, nu poate fi vorba de o înapoiere naturală la România 
în aceleaşi circumstanţe, în aceeaşi logică de evenimente. Anumiţi autori s-au 
pronunţat asupra întoarcerii sale la România, dar cum ruşii o păzeau încă, nu 
se putea spera la mare lucru. De când Rusia a devenit aliată a Franţei, opinia 
franceză a păstrat liniştea asupra problemei Basarabiei; rar s-a mai spus că 
Basarabia este românescă şi trebuie să se întoarcă la România. Din momentul 
când înţelegerea franco-rusă a intrat în vigoare, problema Basarabiei nu mai 
este la ordinea zilei ca în presa germană şi austriacă. Se găsesc totuşi câteva 
mărturii importante din partea francezilor ca şi a ruşilor. Nistrul este un 
fluviu românesc şi trebuie să fie cuprins în interiorul frontierelor româneşti, 
dar acesta repune în discuţie alte probleme mai complexe, cu cât Rusia îşi 
schimbă guvernarea, ţarismul devine comunism. Ca urmarea a circumstanţelor 
survenite, Basarabia se întoarce la regatul Romaniei, conform dorinţei 
populaţiei, eminamente română. Aceasta coincide în mod fericit cu opinia 
câtorva autori francezi.

 Despre alte frontiere ale poporului român, despre alţi fraţi latini, 
românii din Imperiu, din Tesalia, Macedonia, Ungaria, Bulgaria, Serbia şi 
chiar din Rusia, opiniile sunt foarte variate. Se recunoaşte imposibilitatea de 
a-i uni într-un regat dac, ţinand cont de mişcările de populaţie care au avut loc 
de-a lungul vremii. Dar, câţiva vizionari, de ici şi de colo, şi anumiţi publicişti 
au preconizat crearea unui stat român care s-ar întinde până la Adriatica şi 
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Constantinopol. Însă, ar fi fost o imposibilitate cel puţin materială, mai ales 
că cele câteva grupuri de minorităţi, în centrul României, protestaseră deja şi 
aveau îndoieli asupra viabilităţii unei asemenea repartiţii. Există, deci, în afara 
graniţelor actuale ale României, aşa cum a şi fost recunoscut la Conferinţa de 
pace din 1919-1920, un număr important de populaşii româneşti: 100 000 de 
români în Iugoslavia, 300 000 în Bulgaria, 800 000 în Macedonia, 500 000 
în Rusia, 80 000 în Ungaria, fără să fie scocotiţi cei din America sau cei care 
formează grupuri mai mici, isolate, în alte părţi. Pentru aceştia din urmă, orice 
ar spune opinia franceză, ora nu a sosit.

Scriitorii şi publiciştii care s-au pronunţat într-o anume măsură împotriva 
realizării integrale a idealului românesc, fie prin critici de ordin etnografic, 
fie prin neînţelegeri politice, constituie o minoritate în raport cu un numar 
considerabil de oponenţi, iar opiniilor lor au fost nefondate mânate de diverse 
motive neobiective. Nimeni vreodată în Franţa nu a încercat să se opună 
revendicărilor foarte juste ale românilor de pretutindeni. Dacă francezii s-au 
declarat pentru statu quo în Europa Occidentală, ei au remarcat destul de 
repede cât era de imprevizil să menţii o stare de lucruri devenită instabilă.

Am văzut că originile acestui soi de gândire, la început o divinizare şi 
dragoste platonică, sunt vagi şi firave; cum ea devine mai puternică, mai fermă, 
mai îndrăzneaţă, pentru a se exprima mai apoi într-o manieră categorică ca, 
în final, să-si atingă succesul final. S-au văzut cazuri când autorii au citit în 
viitor cu precizie matematică şi cu puterea unor profeţi. Cu un fel de forţă 
propulsatoare necesară oricărei porniri, ea devine din ce în ce mai impregnată 
de mistcism şi ardoare, câştigă puţin câte puţin marile canale ale opiniei 
publice şi pare o putere invincibilă. Acesta este momentul când lucrurile ating 
evoluţia lor maximă. După o perioadă critică, spre septembrie-octombrie 
1914, decembrie 1916-1917, ideea câştigă, prinde aripi şi devine capul de 
afiş. Rezultatul concret al acestei lupte de opinie europeană, în care gândirea 
franceză păstrează întotdeauna iniţiativa, este, dublat de eforturile românilor 
din timpul razboiului, realizarea României Mari. Astfel, se realizează visele, 
cugetările profetice şi dorinţele celei mai mari părţi ale gândirii franceze. 
Este o cucerire a spiritului public. Poziţia finală a Franţei în ceea ce priveşte 
revendicările românilor este ilustrată nu numai în presa din perioada 1919-
1920, ci şi la Conferinţa de pace, dar şi prin atitudinea sa ulterioara vis-à-vis de 
România. Este interesul Franţei ca România să-şi păstreze forma redobândită 
prin unire, precum e şi interesul României să o aiba de partea ei.

Graţie Franţei, ideilor şi ajutorului său, un ideal drag s-a realizat în forma lui 
cea mai magnifică, graţie sacrificiilor românilor de atâtea generaţii, şi în timp 
ce alte naţiuni ne-au considerat o pradă pentru apetitul lor mereu nesatisfăcut, 
Franţa ne-a dat mereu frontiere şi zbor întins.
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PROFESORULUI şI CRItICULUI DE ARtĂ 

IOn zAmFIRESCU

UnIOnIStISCHE EInStELLUnGEn DES 
PROFESSORS UnD KUnStKRItIKERS

IOn zAmFIRESCU

Cristina Iuliana ALEXE 
Universitatea din Oradea

zusammenfassung: 
Die Mission und die moralische Pflicht, die Ion Zamfirescu in seinem 

Schicksal sah, bestand darin, für die Idee der Kultur zu kämpfen, die in jedem 
Prozess der rumänischen Affirmation und Renaissance als entscheidender 
Meilenstein genommen wurde. Nationalismus durch Kultur ist ein gewohntes 
Thema bei Ion Zamfirescu, der behauptete, dass eine erste Pflicht, die wir 
haben, wenn wir das Problem des Nationalismus erörtern, darin besteht zu 
erkennen, was sein Wesen ausmacht.

Rezumat:
Misiunea şi datoria morală pe care Ion Zamfirescu a întrezărit-o în dreptul 

destinului său a fost aceea de a milita pentru ideea de cultură, luată ca reper 
hotărâtor în orice proces de afirmare şi renaştere românească. Naţionalismul 
prin cultură este o temă des întâlnită la Ion Zamfirescu, afirmând că o primă 
obligaţie pe care o avem, atunci când dezbatem problema naţionalismului, 
este să ne dăm seama de ceea ce formează esenţa lui.

Schlüsselwörter: Nationalismus, Union, Pflicht, Kultur

Cuvinte-cheie: naţionalism, unire, datorie, cultură

Războiul de întregire naţională a poporului român, a găsit sufletul neamului 
nostru de pretutindeni, la începutul secolului XX, pregătit pentru jertfele ce i 
se cereau în prejma realizării unităţii sale politice. România Mare, împlinirea 
visului milenar, a fost necurmat în cugetele poporului român. Acţinile se 
reflectau multiplu în conştiiţa acestuia, atât ca satisfacţie generală pe raţiuni 
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istorice, cât şi ca datorie imediată pe planurile sufleteşti ale fiecăruia. Se 
cuvenea să se justifice şi să se consolideze, şi prin creaţie spirituală, ceea ce 
s-a câştigat sub contingenţă militară, diplomatică şi politică.  

Pe viitorul profesor şi critic de artă, Ion Zamfirescu, îl găsim în perioadă 
imediat următoare a Marii Uniri, pe băncile facultăţii de litere, unde spiritul şi 
ecoul acesteia era încă viu, sub diferite forme, stăruia încă în aer. Înfăţişarea, 
dimensiunea şi durata acestei conflagraţii zguduise lumea, iar imaginile 
de apocalips şi frica de repercusiuni, au trezit în cugetul tânărului student 
neaşteptate şi tulburătoare probleme de viaţă.

Pe plan internaţional tratatele de pace încheiate la sfârşitul primului 
război mondial se presupunea că ar fi clarificat unele din vechile controverse 
internaţionale. Însă, se pare că pacea şi liniştea erau încă departe de a se 
aşterne în lume. Societatea Naţiunilor cu bunele ei intenţii şi dorinţe de a 
aduce pacea în lume se zdruncina vazând cu ochii, Războiul „cald” încetase, 
însă un altul cu dimensiuni mult mai malefice şi insidioase avea să-l urmeze. 
Pe fondul acestui nisip mişcător, tinerele cugete ale epocii începeau să se 
frământe. O multitudine de întrebări, cu privire la ce se întâmpla, ce gândeau 
şi ce întreprindea intelectualii vremii, le veneau în minte.

Pe plan intern, cel naţional atmosfera dominantă era una de încredere şi 
lumină. Nu se punea problema să se dea uitării durerea şi suferinţele îndurate 
de către poporul român prin ocupaţia germană, însă, plutea în aer bucuria că 
România Mare, visul fiecărui român de pretutinde, s-a împlinit.

Pentru Ion Zamfirescu acel moment a fost esenţial, era altceva. A avut prilejul 
de a fi martor  direct al celui mai cuprinzător şi mai revelator eveniment al 
istoriei nostre naţionale, de la descălecat încoace. A păşit într-o perioadă cheie 
a anilor de modelare, avea motive puternice,  pentru a se socoti ca făcând parte 
dintr-o generaţie de pionierat, generaţie care trebuia să dea măsuri de judecată, 
de acţiune dreaptă în noile chemări şi situaţii ale ţării. Sub raportul datoriei, Ion 
Zamfirescu alături de colegii lui, trebuia să aibă o imagine exactă a realităţii 
în joc „trebuia să ne pătrundem de ideea că reîntregirea noastră naţională, în 
partea ei majoră, în adevărul ei istoric şi moral, era opera noastră”1.

 Ion Zamfirescu a simţit că are dreptul să se bucure, să salte de fericire 
pentru şansa pe care a avut-o de a trăi acele evenimente, însă, de asemenea, a 
simţit că are şi datoria „de investigat, încă de scos la suprafaţă, încă de aşezat 
în concepte definitorii, atât ceea ce am înfăptuit până acum în lume, cât şi ceea 
ce, cu vocaţia noastră pentru sensul umanist al vieţii, vom fi chemaţi să dăm 
lumii de acum înainte”2.

Misiunea şi datoria morală pe care a întrezărit-o Ion Zamfirescu în dreptul 

1 Zamfirescu Ion, Pagini memorialistice, Editura Aius, Craiova, 1995, p. 10
2 Ibidem
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destinului său a fost aceea de a milita pentru ideea de cultură, luată ca reper 
hotărâtor în orice proces de afirmare şi renaştere românească. În numeroasele 
sale prelegeri milita pentru o Românie în care „ideea naţională nu este numai 
un produs ideologic al vremurilor moderne, ci reprezintă un concept organic, 
pe care îl putem întâlni încă de la originile alcătuirii noastre ca stat”3.

Naţionalismul prin cultură4 este o temă des întâlnită la Ion Zamfirescu. 
Acesta ne spune că o primă obligaţie pe care o avem, atunci când dezbatem 
problema naţionalismului, este să ne dăm seama de ceea ce formează esenţa 
lui. Factorii care contribuie la  permanenţa spirituală a naţionalismului sunt: 
factorul politic, militar, economic, rasial, empiric sau psihologic cât şi cel 
cultural.

Factorul politic în istoria popoarelor a fost auxiliar de prim ordin al 
doctrinei naţionaliste, însă, numai prin el însuşi acest factor n-ar putea exista 
şi n-ar reprezenta nimic expresiv. Acest factor trebuie să se bizuie pe ceva: pe 
un sistem de valori, de credinţă, de conţiinţă, şamd. Totodată, factorul politic 
este trecător, toată fundaţia lui este una schimbătoare, instabilă, iar el poate 
să realizeze cu adevărat forme valabile în procesul social şi naţional al unei 
colectivităţi, doar atunci când ştie să se subordoneze realitaţii şi nu invers. 

Factorul militar nu poate fi, de asemenea, exclusiv, la baza naţionalismului. 
Acţiunile de armă se manifestă periodic, în timp ce naţionalismul trebuie să fie 
unul continuu. Oricât de inevitabil sau necesar ar fi timpul în care se folosesc 
arme, tot mai apreciat şi dorit este timpul în care armele nu sunt folosite, acela 
de pace. 

Factorul economic este unul însemnat, iar popoarele au dat acestui factor 
o importanţă sistematică, funcţională. Dar, cu toate acestea nu trebuie să i se 
acorde o importanţă desăvârşită, pentru că „ aşa cum poate fi o forţă de prim-
ordin când se încadrează ansamblului de norme şi de realităţi, tot aşa el poate 
deveni o forţă cu imensă acţiune dizolvantă, când se lasă stăpânit de propia 
lui lege”5. 

Factorul rasial a trecut de-a lungul vremii prin numeroase schimbări, 
interpretări, suişuri şi coborâşuri. Această problemă este una complexă, însă 
cu toate acestea nu este un factor care stă la baza identităţii naţionale. 

Factorul empiric sau psihologic. Despre naţionalism se afirmă că în 
esenţa lui este o chestiune de sentiment, că nimeni nu obligă pe cineva să fie 
naţionalist, ci este un sentiment care vine în mod natural, prin limba vorbită, 
prin locul natal, şamd. Cu toate acestea, nici acesta nu poate fi unicul factor 
care să stea la fundamentul identitaţii naţionale.

3 Zamfirescu Ion, Scrieri filosofice, vol. II, Editura Alama, Craiova, 2007, p. 195
4 Zamfirescu Ion, Conferinţă susţinută la Ateneul Român, 11 mai 1941
5 Zamfirescu Ion, Scrieri filosofice, vol. I, Editura Alama, Craiova, 2007, p. 217
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Ion Zamfirescu doreşte să soată în evidenţă că toţi aceşti factori, care 
au fost trecuţi în revistă, sunt „interesanţi în alcătuirea şi în mersul acţiunii 
naţionaliste, însă niciunul dintre ei nu are proprietatea de a-i da acesteia o bază 
permanentă şi definitivă, de a-i construi o esenţă”6.

Factorul decisiv, pe care Ion Zamfirescu, îl susţine în existenţa unei naţiuni, 
este cultura. Într-o altă ordine de idei, o naţiune îşi poate legitima dreptul ei la 
viaţă, în măsura în care este capabilă să dea la iveală creaţii culturale. 

O clauză esenţială a naţionalismului adevărat este ca acesta să aibă durată 
şi să realizeze forme de viaţă statornice, iar singurul factor care poate înfăptui 
acest lucrul este cel cultural, deoarece toţi ceilalţi factori au valori temporare. 
„Faptul de cultură, în schimb, are o valoare eternă. Peste el trec secole, stiluri 
şi toate transformările posibile, fără ca acestea să-şi poată disloca eminenţa 
caracteristică, ci, dimpotrivă, întărindu-i-o”7.

Ion Zamfirescu în toate scrierile sale susţine ideea de cultură, ideea de 
identitate naţională prin cultură, iar scopul adevărat al unei naţiuni trebuie 
să fie realizarea unei culturi naţionale. Rezultatele acesteia pot mărturisi tot 
ceea ce este adevărat şi durabil în destinul unei naţiuni. Cultura pe care o 
poate crea, poate fi, pentru o naţiune, certificatul ei de legitimitate, justificarea 
sensului fundamental pe care îl reprezintă. „O naţiune nu poate trăi, nu se 
poate impune şi nu poate actualiza un moment de evoluţie, fără existenţa unei 
culturi proprii”8.

Prin misiunea pe care a avut-o, Ion Zamfirescu, mărturiseşte că nu şi-a 
atribuit vocaţia de creator, dar, a ales să fie purtător de cuvând şi mesager, 
mai exact să vorbească despre creaţie şi creatori, să pledeze pentru valorile 
inteligenţei şi ale sensibilităţii umane, să ajute oamenii să se cunoască pe ei 
înşişi, punând în toate: străduinţă, credinţă şi dragoste. 

6 Ibidem, p. 220
7 Ibidem, p. 221
8 Zamfirescu Ion, Spiritualităţi româneşti, Editura Vivaldi, Bucureşti, 2001, p. 468
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UnIVERSUL COPILĂRIEI 
în OPERA POEŢILOR ROmÂnI 

DIn BAnAtUL SÂRBESC

Brânduşa JUICĂ
Facultatea de Învăţători din Belgrad 

şi Şcoala de Înalte Studii de Specialitate 
pentru Educatori ,,Mihailo Palov” din Vârşeţ, Serbia

Rezumat: 
Articolul de faţă exprimă intenţia autorului de a investiga şi releva un aspect 

important al biografiei românilor din Voivodina. Este vorba de literatura în 
limba română pentru copii, parte integrantă a literaturii care a apărut la 
confluenţa literaturii române şi sârbe, într-un context specific, marcat de 
întâlnirea dintre culturi. Acest demers s-a întreprins cu scopul de a propăşi 
cercetările în domeniul literaturii pentru copii, care sunt reduse din punct de 
vedere numeric. S-a acordat atenţie unor opere literare ale scriitorilor români 
din Serbia, pe care autorul le-a perceput merituoase pentru păstrarea şi 
cultivarea limbii materne, pentru cunoaşterea specificului cultural într-o lume 
a multiculturalităţii, dar şi valoroase din punct de vedere artistic şi educativ. 

Cuvinte-cheie: literatura pentru copii, autobiografie, poezii pentru copii, 
conotaţii valorice

noţiuni introductive
Domeniul literar-artistic, ca de-altfel întreaga mişcare literară din Banatul 

Sârbesc, a fost privilegiat de faptul că s-a născut şi a evoluat la confluenţa 
a două mari literaturi, literatura română şi sârbă. Aceste afirmaţii nu sunt 
noutăţi, ele reprezintă opinia comună a cercetătorilor autohtoni şi a analiştilor 
din România, care şi-au îndreptat atenţia spre realizările scriitorilor noştri.

Dezvoltarea organizată a literaturii în limba română a fost favorizată de 
evoluţia contextului socio-cultural iugoslav, care s-a creat în urma celui de-al 
Doilea Război Mondial. Premise ale apariţiei unei epoci cultural-literare existau 
încă din perioada interbelică, acestea însă fiind mult prea modeste, în special 
când e vorba de literatura română pentru copii. Dacă în peisajul cultural naţional 
perioada interbelică a fost profund marcată de evoluţia literaturii, românii rămaşi 
în Banatul de dincolo de Banat învăţau să trăiască vremuri cenuşii.
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Printre primii paşi de conturare a climatului literar românesc, a fost şi 
apariţia revistei „Bucuria pionierilor”, supliment al ziarului ,,Libertatea”, care 
a apărut în anul 1946, la Vârşeţ, cea care avea să asigure orizonturi deschise în 
dezvoltarea literaturii române pentru copii şi tineret.

Asumându-şi rolul de intermediari între universul copilului şi lumea 
adultului, scriitorii români, apartenenţi ai diferitelor generaţii literare, au 
început să publice cărţi pentru sau despre copii şi tineret abia din anul 1970, 
cu excepţia volumului de versuri Poemele anului, Pasteluri, al scriitorului 
Teodor Şandru, publicat în anul 1953. 

Aşadar, timp de aproape două decenii creaţiile literare destinate copiilor 
români au apărut în paginile revistei ,,Bucuria pionierilor” / ,,Bucuria copiilor”. 
Din anul 1972, la Editura „Libertatea”, a început să apară şi ,,Tinereţea”, o 
revistă menită adolescenţilor. 

Cărţile pentru copii şi tineret, publicate în limba română, au un registru 
tematic variat. Scriitorii abordează teme inspirate din viaţa oamenilor, cu 
probleme şi bucurii cotidiene, din frumuseţea peisajelor bănăţene, din trecutul 
istoric..., dar mai ales din lumea copilăriei.

Creaţiile literare care au ca temă copilul şi copilăria, de multe ori, nu sunt 
menite copiilor în mod special, ci cititorului în general. Autorii lor, chiar 
dacă şi-au ales drept personaje copiii, privesc universul inocenţei prin ochii 
adultului. Copilăria este descrisă prin intermediul amintirii, aducerii aminte, 
cu scopul de a face cunoscute unele evenimente petrecute cândva, sau de a 
reliefa specificul cultural ori educaţional în anumite perioade de timp. Purtând 
în sinea lor cromatica unor vremuri apuse, aceste creaţii sunt considerate astăzi 
adevărate materiale documentare.

Statisticile întocmite de cercetătorii autohtoni indică faptul că poezia ,,este 
creaţia cea mai împlinită din punct de vedere estetic şi, prin specificul expresiei 
şi a universului său tematic, exprimă întregul proces creator în care a apărut 
şi a evoluat literatura pentru copii în acest spaţiu cultural.” (Lăzăreanu 2004: 
11).

În contextul expunerii de faţă propunem o incursiune în lumea acestui timp 
de poezie, având în vedere unele volume de versuri semnate de poeţi care nu 
au scris doar pentru copii. Ei aparţin unor generaţii literare diferite, unii şi-au 
încheiat rostirea, însă continuă să existe prin scrierile lăsate moştenire. Aşadar, 
referinţele vizează creaţiile scriitorilor: Ioan Baba (1951), Cornel Mata (1940-
2012), Miodrag Miloş (1933-1998) şi Ana Niculina Ursulescu (1957).

Creaţiile literare selectate, care au în centrul preocupărilor copilul şi 
copilăria, sunt distribuite în două categorii tematice: Copilăria din amintiri 
şi Poezii pentru copii. Fiecare unitate compoziţională este însoţită de câte un 
moto semnificativ, care are rolul de a lansa ideea dezvoltată în cuprinsul lor. 
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Copilăria din amintiri

„Lumea aceasta a amintirilor din copilărie, a vorbelor şi a jocurilor 
pe care le născoceam mi se va părea, mereu, dureros 

mai adevărată decât cealaltă lume”.
 Antoine de Saint-Exupery

În acest grupaj tematic, care împrumută titlul volumului de proză scurtă1 
al scriitorului Radu Flora, ne-am exprimat opiniile referitoare la realizările a 
doi poeţi dintre cei amintiţi mai sus, care prin intermediul amintirii se întorc în 
copilărie, singura modalitate care oferă această posibilitate. Pe lângă nostalgia 
după vârsta inocentă, versurile acestor poeţi exprimă şi unele aspecte inedite, 
importante pentru recunoaşterea unor însemne identitare şi cunoaşterea unei 
lumi dispărute. Este vorba de volumele Trei fire de păpădie (1980), autor Conel 
Mata şi Năzbâtii candide şi alte fantezii între două solstiţii  (1994), autor Ioan 
Baba. Astfel de creaţii se alătură contribuţiilor în proză care conturează cadrul 
de sorginte rurală, în care şi-au petrecut copilăria majoritatea scriitorilor noştri.

Cornel Mata (1940-2012), ziarist, cadru didactic, scriitor, traducător, 
pasionat culegător de folclor, este unul dintre puţinii scriitori români care 
a publicat doar cărţi pentru copii. În palmaresul său figurează titlurile unor 
lecturi şcolare şi două plachete de versuri pentru copii: Trei fire de păpădie, 
Editura „Libertatea”, Panciova, 1980 şi Ariciul înaripat, Editura „Libertatea”, 
Novi Sad, 1988.

Poet al meleagurilor natale şi al multiplelor aspecte ale copilăriei, Cornel 
Mata, în placheta de versuri Trei fire de păpădie, creează un discurs original, 
care se distinge prin muzicalitatea versurilor, a jocurilor de cuvinte şi a temelor 
abordate. Eroii poeziilor sale sunt prietenii din copilărie, care şi-au împletit 
trăirile vârstei cu firea locului2.

Placheta Trei fire de păpădie conţine 19 poezii, ale căror versuri rimate şi 
ritmate, reînvie pe de-o parte natura bogată şi variată, iar pe de altă parte imagini 
veşnicite în memorie, prin care poetul îşi respectă statutul de fiu al locului.

 Atmosfera idilică din mediul rural (consolidată de repere semnificative: 
construcţii - moara, bucate tradiţionale - sarmale, grătare, torturi, personaje 

1 Radu Flora, Copilăria din amintiri – proză pentru copii şi despre copii, Editura „Libertatea”, 
Panciova, 1985
2 Într-un interviu, pe care poetul ni l-a acordat în anul 2006, spunea că eroii poeziilor sale 
,,sunt desculţii de la şcoala primară din satul natal. De ce desculţii? Pentru că noi, şcolarii din 
perioada imediat următoare dezastruosului război mondial, ne întreceam primăvara la eroism, 
zis între ghilimele. Cel care vine primul desculţ la şcoală este cel mai îndrăzneţ. Eroismul nu 
se datora îndrăznelii ci faptului că opincile, pe care le purtaserăm în timpul iernii, nu se mai 
puteau folosi.”
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din lumea necuvântătoarelor ...) nu este umbrită de capriciile realităţii, aşa 
cum am putea deduce din convorbirea cu poetul: „M-ai întrebat, prietene,/ de-
atâtea ori,/ în scrisori,/ cum arată/ satul meu./ Răspunsul nu e greu:/ satul meu/ 
e o minunată/ grădină de flori.//” (Satul meu). ,,Jocul amintirii reînvie satul 
copilăriei scăldat în lumină şi frumuseţi nepieritoare.” (Lăzăreanu 2004: 16).

 Având menirea să descrie lumea copiilor, interesele lor, frumuseţile 
naturii, poeziile semnate de acest poet încântă prin ritm alert, prin multitudinea 
figurilor de stil şi prin felul de a fi al creatorului. Urmărind în permanenţă 
să facă cunoscute meleagurile copilăriei proprii, acesta acţionează în direcţia 
transformării cititorilor în parteneri de dialog: Ce-o fi, aia, oare,/ lângă râul 
cel din vale?/ (Moara) sau - Veniţi, vă rog, neaparat!/ (Trei fire de păpădie). 

*
Între cărţile dedicate copilăriei din amintiri se află şi volumul de versuri 

Năzbâtii candide şi alte fantezii între două solstiţii, care a apărut la Editura 
„Libertatea” din Novi Sad, în anul 1994. Autorul volumului este cunoscutul 
poet Ioan Baba, redactorul publicaţiei ,,Lumina” - Revistă de literatură, artă 
şi cultură transfrontalieră, care în acest an împlineşte şapte decenii de apariţie 
continuă. 

 Povestirile în versuri libere cuprinse în acest volum, care nu au pretenţia 
de a fi doar pentru copii, transmit o nostalgie ce aspiră către rememorarea unui 
univers intangibil. Comentarul confesional redă tablouri inedite, împânzite de 
realism local şi optimismul traiului patriarhal. Nu există vremuri mai bune 
decât cele în care omul trăieşte. Ochii copilului percep trăirile ca evenimente: 
,,papucii făloşi” care veneau odată cu bucuria sărbătorii de Paşti, jocul 
de-a indienii şi cowboy, cutia fermecată a radioului, electrificarea satului, 
modernizarea sa ,,cu dolarii de peste mările sărate”, nelipsitele năzbâtii ... sunt 
doar câteva dintre elementele care concurează în redarea imaginii satului natal 
al poetului.

În memoria eroului liric au rămas vii şi ,,verile argintii”, în care se răsfaţă 
năzbâtiile copilului ştrengar şi minunile născute de natură, apoi înzestrate, de 
poet, cu simţiri umane: „În amurg / O buburuză a rătăcit / Printre trupuri de 
floare // Şi-a aşternut mersul / Cu sărutul aprins pe o petală // La deschiderea 
ploapei / S-a pus pe drumuri / Urca în palmă lăcrimând de dor / Se avântă cu 
aripile / Înhămată de gânduri / Zbura pe drumurile-n zări / Alene cu clipele //” 
(Buburuză înhămată). 

Din când în când, seninul şi zburdălniciile vârstei se pololesc neputincioase 
în faţa unor evenimente tragice, cum a fost sfârşitul pământean al bunicului, 
care a strecurat tristeţe în sufletele apropiaţilor: „Cu mâinile ridicate-n sus / a 
exclamat: ,,Zburaţi, zburaţi / înspre ceruri.” Porumbeii şi-au înălţat zborul / iar 
bunicul a opit ceasul / cu capul rezimat de pat. / Tata m-a trimis în fugă după 
lumânări / şi nu-ni era clar, căci / bunicul ţinea ochii deschişi. / Atunci când 
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a trecut în nefiinţă / oile bunicului şi-au găsit alt stăpân, / Prietenul devotat al 
bunicului / pândea tăcerea din cimitirul/ de pe dealul satului. Deasupra capului/ 
încerca să descifreze gânduri încordate. / De-atâtea ori l-am întrebat pe tata- / 
ce ar face bunicul dacă ar alunga / glia de pe buze, / când lumina ar picura în 
beznă? / - Din fluier ar doini / să-şi adune cioporul din stele / şi câinele nu s-ar 
mai tângui. //” (Moartea bunicului)

Nu doar copilăreştile amintiri ale poetului contribuie la întruparea 
atmosferei tradiţionale rurale, ci şi figurile omeneşti, tipice, precum şi broderia 
inedită de cuvinte şi expresii dialectale.

Poezii pentru copii

„Copiii sunt cea mai frumoasă minune.”
Miodrag Miloş

Colajul liric Poezii pentru copii – suprinde lumea jocurilor, a jucăriilor şi a 
tuturor minunăţiilor, care cresc şi vieţuiesc în împărăţia Măriei Sale Copilul.

Pentru a ilustra unele dintre aceste preocupări am apelat şi de această dată 
la opera a doi poeţi, deşi numărul lor poate fi majorat în orice clipă, având în 
vedere faptul că poezia este o formulă de creaţie preferată în spaţiul nostru 
literar.

Din opera lui Miodrag Miloş (1933-1998), unul dintre cei mai prolifici 
scriitori pentru copii, am oferit prioritate plachetei de versuri Hai, hui pe 
cărărui, care a apărut în anul 1990, la Editura Libertatea. 

Placheta conţine 34 de poezii, pe care poetul le-a repartizat în patru cicluri 
cu titluri sugestive:  Albiniţe din grădiniţe, Aleargă zilele, lunile, Hai, hui pe 
cărărui (cel mai extins), care a dat şi numele cărţii, şi Gânduri pentru patru 
ochi şi patru urechi. Datorită formei, fondului de idei şi sentimente, poeziile 
primelor trei cicluri sunt accesibile copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară 
mică, în timp ce ultimul se adresează copiilor mai mari.

De la bun început, poetul se apropie de cititorii săi cu multă dibăcie. În prima 
poezie Albiniţă, se identifică cu copilul preşcolar, a cărui preocupare de bază 
este jocul, care îi oferă oportunitatea de a însuşi cunoştinţe noi, de a-şi forma 
şi dezvolta deprinderi pentru viitor. Muzicalitatea versurilor, rima vocalică, 
accesibilitatea limbajului sunt alte mijloace prin care autorul îşi declară dorinţa 
de a se pune la dispoziţia celor mici. Copiii sunt cea mai frumoasă minune şi 
alături de ei eul poetic gustă din creşterea anilor şi a nesfârşitelor de ce-uri.

Cel de-al doilea ciclu de versuri - Aleargă zilele, lunile, cuprinde opt poezii, 
pe care autorul le dedică primăverii şi însemnelor ei, între care şi Ziua mamei.  

 Hai, hui pe cărărui, ciclul care a dat nume cărţii, aminteşte de vacanţa 
mare, cea aducătoare de libertate, bunăstare şi noi prietenii. Între toate bucuriile 
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vacanţei, un loc aparte ocupă zilele petrecute la bunici, printre vieţuitorele 
şi tainele rurale. Poeziile La Bunicul, Când am fost ... şi În bătătură sunt 
reprezentative în acest context.

Urmărindu-şi drumul propriu, dar ţinând cont de modelele sonore, Miodrag 
Miloş construieşte imagini tomnatice şi iernatice, înzestrate cu acelaşi spirit 
vioi şi vesel: „Frunzuliţă dintr-un pom,/ ţie-ţi este, poate somn/ de-ai căzut la 
pământ/ fără ploaie, fără vânt?” (Frunza). Presărate cu diminutive, întrebări, 
interjecţii, expresii plastice, versurile acestor poezii cultivă deprinderi şi 
sentimente distinse.

În mod aparte impresionează şi ciclul de poezii dedicat copiilor aflaţi în 
pragul adolescenţei, care se confruntă cu provocări diverse şi intense. Prin 
Gânduri pentru patru ochi şi patru urechi autorul se apropie de literatura sârbă 
pentru copii şi tineret. 

Claritatea stilului, pluralitatea şi plasticitatea formelor de expresie conferă 
cărţii o valoare aparte, atestând, în acelaşi timp, maturitatea artistică a poetului. 

*
În ultima secvenţă a acestui demers vom releva câteva opinii referitoare la 

volumul de versuri Alfabetul prieteniei, al autoarei Ana Niculina Ursulescu, 
care a văzut lumina tiparului în anul 2014, la aceeaşi Editură „Libertatea” din 
Panciova.

Cu studii superioare de drept, Ana Niculina Ursulescu s-a manifestat 
de-a lungul anilor ca ziaristă, actriţă, scriitoare traducătoare şi redactor de 
emisiuni pentru copii. Deconectându-se deseori de la propria existenţă, Ana 
Niculina Ursulescu se dedică copiilor mici şi mari, oferindu-le posibilitatea 
de a se înfrupta din deliciile literaturii, muzicii, ale tradiţiilor şi obiceiurilor 
româneşti, relevând buna cuviinţă şi farmecul vârstei cu jocuri nemuritoare. 
Ca scriitor a îmbogăţit literatura română pentru copii cu povestiri şi versuri 
inedite cuprinse în cinci cărţi3.

În Alfabetul prieteniei descoperim un joc minunat, ca toate jocurile, ale 
cărui reguli sunt stabilite de poet cu abilitate şi dăruire.

În zborul său nepotolit, şi de această dată, spiritul creator rămâne fidel ideii 
de a satisface capriciile ludice, fără a neglija valenţele educative şi frumuseţea 
limbii noastre. Punctul final se localizează cu uşurinţă şi precizie, iar motivul 
aventurii decurge chiar din cuvintele autoarei: ,,Am scris această carte pentru 
voi, cei care abia vă aburcaţi spre soare. Am scris-o şi pentru noi, cei trecuţi 
prin curcubee... Cu ea sub braţ, lumea e mai frumoasă, cerul mai albastru, iar 

3 Soarele mofturos, versuri,  Libertatea, Panciova, 1991; Soare, bună dimineaţa!, proză, Editu-
ra Societăţii de Limba română, Novi Sad, 1998; Cu soarele-n creştet, proză, Libertatea, Pan-
ciova, 2006; Vine Moş Crăciun, povestiri, Libertatea, Panciova, 2010 şi Alfabetul prieteniei, 
versuri, Libertatea, Panciova, 2014
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dragostea pune din nou stăpânire pe întreaga lume ...” (Ursulescu 2014: 61).
Scenariul artistic îşi începe derularea cu două povestiri sugestive (Povestea 

lui Bu Bu cel trist şi Scrisorica mătuşei Ana), apoi cuprinde, prin intermediul 
versurilor, universul literelor alfabetului. Cele douăzeci şi şase de poezii, care 
poartă numele literelor, conţin versuri sprinţare, încărcate de muzicalitate şi 
ornamente lingvistice.

Personajele ce urzesc poveştile literelor provin din toate lumile: umană, 
animală, vegetală şi a jucăriilor. Între ele însă nu sunt prea mari deosebiri, 
fiindcă toate ştiu: să crească, să vorbească, să râdă şi să plângă, să se bucure de 
sosirea lui Moş Crăciun, dar mai ales să se joace. Geta, Nicu, Oana, Mărioara, 
mama, tata şi bunica, un Ionel şi-un Aurică, ori Lăbuş, girafa de catifea, 
şoricioaica Chiţ, Ţestoasa Ţe, ursuleţul Bu Bu sunt doar unii din protagoniştii 
care, prinşi în hora prieteniei, îi ajută pe copii să înveţe alfabetul. 

Portretele ,,eroilor”, realizate cu multă măiestrie şi prezentate pe un ton 
amuzant, răspândesc un farmec aparte: „Negru, mic, muiat în tuş/ E căţelul 
meu Lăbuş./ Isteţ foc, tovarăş bun./ Voi nu credeţi ce vă spun?// Ba chiar şi 
să latre ştie -/ ieri mi-o dovedise mie:/ A răcnit la rândunici, la motani şi la 
bunici.// Şi mai are calităţi:/ fulg din perină-n mustăţi/ şi-ntre ochi - doi stropi 
de lapte// furat. Vai urâte fapte!/ Are-n loc de canapea/ Un pantof de catifea.// 
Este vorbă, mi se pare:/ ,,nepoftitul scaun n-are!”// (C)

sau:
„Îmi strecor printre volane/ doi ochi cât două bomboane/ pentru ca să mă 

prezint:/ în persoană - Oana sunt!// De la ciufulite plete/ până mai jos, pe la 
ghete,/ (dacă mama se îndură/ să dea jos adunătură// de volane şi fundiţe/ de 
pe piept şi din cosiţe)/ toată-s Oana cea cuminte/ ce ştie să se alinte// şi cu-n 
zâmbet să dea gata/ şi pe mama şi pe tata!//” (O).

Alfabetul liric este urmat de trei poveşti inedite (Scufiţa Roşie aşa cum n-aţi 
mai citit-o, Povestea ursului şi Povestea pomului de Crăciun), care relevă 
din plin stilul original al scriitoarei şi au menirea de a consolida însuşirea 
alfabetului, precum şi de a readuce în prim plan dorul de copilărie.

Dragostea pentru copii, vocaţia şi iscusinţa scriitoarei de a se întoarce în 
copilărie rămân atributele cheie ale operei sale.  

Concluzie
Literatura pentru copii şi tineret este parte componentă a literaturii române 

din Republica Serbia, care a început să se dezvolte în primii ani de după cel 
de-al Doilea Război Mondial, odată cu apariţia revistei Bucuria pionierilor 
(Vârşeţ, 1946), care din anul 1956 şi-a schimbat numele în Bucuria copiilor, 
nume pe care îl are şi în prezent. A urmat în evoluţia sa o cale ascendentă şi 
a avut un rol important în păstrarea şi cultivarea limbii noastre materne. În 
aceeaşi măsură, îndeplineşte misiunea nobilă de a întregi şi promova imaginea 
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valorilor culturale, care identifică şi afirmă minoritatea naţională română în 
contextul multicultural din Voivodina.
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DIn VIAŢA mARILOR LUPtĂtORI BĂnĂŢEnI:
IGnAtIE VUIA (1809-1852)

Cornel JUICĂ
Episcopia ,,Daciei Felix”, Vârseţ, Serbia

Rezumat:
În ultimele decenii, cercetările care vizează trecutul istoric al Banatului 

s-au intensificat şi în spaţiul cultural românesc din Banatul Sârbesc. O serie 
de studii aduc la lumină evenimente inedite şi numele înaintaşilor care au 
slujit, prin activitatea lor, la propăşirea culturii pe aceste meleaguri.

În acest articol prezentăm câteva aspecte din viaţa şi activitatea unui 
vrednic slujitor al altarului, care a militat pentru separarea ierarhică a Bisericii 
Ortodoxe Române de Biserica Ortodoxă Sârbă. Este vorba de Ignatie Vuia, 
episcop al Vârşeţului. 

Cuvinte-cheie: luptători, personalităţi, despărţirea ierarhică

În  mişcarea culturală şi de redeşteptare naţională, Banatul a avut oameni 
însemnaţi din cele mai vechi timpuri, începând cu preoţii Ştefan Herce al 
Caransebeşului, Moise Peştişel  al Lugojului, cu dascălul Efrem Zăcan din 
Caransebeş, toţi trei traducători ai „Paliei” tipărită la Orăştie, în anul 1582, şi 
cu episcopul Teodor al Vârşeţului, care a condus o răscoală împotriva turcilor, 
pregătind astfel terenul unirii românilor bănăţeni. Şirul oamenilor de cultură 
se continuă cu Mihai Halicu din Caransebeş, care publică cea dintâi odă în 
limba română cu litere latine, în anul 1674, apoi cu marele apostol, martir, 
Paul Iorgovici- Brâncoveanu din Vărădia (1764-1808), şi cu mulţi alţi luptători 
bănăţeni, angajaţi în mişcarea culturală şi de redeşteptare naţională. Între 
luptătorii de seamă un loc de frunte ocupă Ignatie Vuia, episcopul Vârşeţului, 
în timpul revoluţiei din anii 1848-1849.

Ignatie Vuia s-a născut în anul 1809, în luna decembrie, în comuna 
Voivodinţ, lângă Vârşeţ (astăzi în Banatul Sârbesc), din părinţi ţărani, cu o 
stare materială foarte bună. Tatăl său a fost 32 de ani primar (chinez, cum se 
zice în Banat).

De mic copil, Ignatie avea mare iubire şi atragere de carte, de aceea tatăl 
său l-a înscris la şcoala poporală din Voivodinţ şi văzând hărnicia lui adesea 
zicea: Îl dau să înveţe, să ajungă vlădică. A absolvit şcoala poporală din 
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Voivodinţ, apoi s-a înscris la şcoala nemţească Iarinay din Oraviţa, unde a 
învăţat limba germană şi de aici a mers la Timişoara, unde a absolvit clasele 
gimnaziale. A studiat, apoi, filozofia la Pesta. Dorinţa lui a fost alta, a avut o 
mare atragere pentru cariera preoţească, de aceea înscrie teologia la Vârşeţ, în 
timpul arhipăstoriri epscopului de Vârşeţ, Maxim Stanoiloviciu.

S-a căsătorit cu tânara Susana, fiica preotului Gheorghe Pătraşcu din Lugoj. 
În ziua de 10 aprilie 1832, în duminica Rusalilor, a fost hirotonit diacon de către 
episcopul Vârşeţului Maxim  Manuilovici, iar pe data de 12 octombrie 1832 
a fost hirotonit preot-capelan, ajutând pe socrul său. După moartea socrului, a 
preluat funcţia acestuia şi a devenit parohul Lugojului, în 18 aprilie 1833. În 
anul următor, mai precis pe 24 decembrie, soţia Susana a născut o fetiţă şi i-au 
pus numele Sofia, dar Suzana, soţia lui Ignatie după naştere a murit. Aceasta a 
fost o lovitură grea a soartei ce-l apăsa, căci a rămas văduv cu o fetiţă abia de 
o oră. De creşterea fetiţei sale s-a îngrijit soacra sa.

În anul 1834, pe data de 8 iulie, Ignatie Vuia a fost numit asesor consistorial 
şi a fost distins cu brâul roşu, pentru meritele sale deosebite. Era un mare 
orator, personalitate impunătoare şi vorbea: româneşte, sârbeşte, nemţeşte, 
ungureşte şi latineşte.

Episcopul Vârşeţului Iosif Raiacici l-a chemat să preia funcţia de profesor 
la Institutul Teologoc din Vârşeţ, la despărţământul românesc, unde a predat 
disciplinele: teologia domnatică, polemica, gramatica românească, tălmăcirea 
evangheliei, cântare bisericească. A rămas în această funcţie din anul 1835 
până în anul 1847. Aici îl întâlneşte pe marele Andrei Şaguna şi pe savantul 
Nicolae Petru Tincu-Velea. 

De la Institutul Teologic din Vârşeţ, unde a fost profesor 13 ani, este ales 
protopop  de Oraviţa (1847-1848), doar scurt timp. Ca protopop s-a îngrijit 
foarte mult de bisericile şi şcolile româneşti. El a sfinţit biserica din Secaş.

Ţinea mult la naţionalitatea sa, ceea ce se vede şi din numele său, nu şi-a 
adăugat un „ici sau vici”, după cum cerea Mitropolitul Stratimiroviciu. A fost 
respectat şi de fruntaşii diecesei, căci toţi îi recunoşteau capacitatea şi calităţiile 
sale. A avut îndrăzneala de a-l însoţi pe episcopul Şaguna la Sibiu, în anul 
1848. Era mare susţinător al ideilor de despărţire ierarhică şi independenţă a 
Bisericii Ortodoxe Române. Avea relaţii foarte bune cu fruntaşii români din 
acele timpuri: Vasile de Făgăraşi, Eftimie Murgu, Pascu Bojincă....

La Adunarea românilor bănăţeni, ţinută între 15/27 iunie 1848 la Lugoj, 
sub preşedenţia lui Eftimie Murgu, Emanuil Gojdu şi alţii, în deputaţiumea 
alcătuită din 16 persoane, care aveau sarcina de a lucra la coînţelegerea cu 
ceilalţi români despre treburile religioase ale românilor din Ungaria, Ignatie 
Vuia a fost ales episcop al Vârşeţului.
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În scrierile sale, Valeriu Branişte1 afirmă că: „Vuia a fost proclamat doar 
ca Vicar şi administrator al Episcopiei Caransebeşului, în care calitate a şi 
funcţionat atât cât a durat dominaţia maghiară.”

Guvernul revoluţionar maghiar îl recunoaşte ca episcop, dar nu se ştie dacă 
a fost hirotonit întru episcop, nici dacă fusese călugărit. 

Petru Bizerea consemna2: ,,În luna iulie, Ignatie Vuia se instalează ca 
episcop al Vârşeţului, nu însă în Vârşeţ, ci în satul său natal, Voivodinţ, unde 
era încojurat de numeroasele sale rudenii, unde se simţea în siguranţă”. Din 
Voivodinţ şi-a condus Eparhia până la înfrângerea revoluţiei maghiare (13 
august 1849).

După ce maghiarii depun armele la Şiria (Vilagos), Ignatie Vuia apucă 
drumul pribegiei, împreună cu directorul şi şeful revoluţiei maghiare Laioş 
Ludovic Koşuth şi cu comandantul armatelor maghiare Iosif Ben, trece în Ţara 
Românească, Turcia, Bulgaria ajunge în Serbia şi se stabileşte la Negotin. Se 
stinge din viaţă la 26 februarie 1852, la vârsta de 43 ani.

Despre zilele din urmă ale lui Ignatie Vuia circulă două versiuni: a trecerii 
la catolicism,   ajungând chiar preot romano – catolic în Ecica, Becicherecul-
Mare, predicator şi spiritual al închisorilor din Timişoara, apoi protopop 
catolic la Bulgăruş (Bogaros), din judeţul Timiş-Torontal, până în anul 1893, 
când s-a pensionat şi s-a mutat la Budapesta, unde se stinge din viaţă în anul 
1905, la vârsta de 96 ani.

Altă versiune sârbească susţinea că, Ignatie Vuia în timpul pribegiei sale 
prin Turcia, ar fi trecut la religia musulmană.

Ajungând potopop de Vârşeţ, Trăian Oprea cercetează cu de amănuntul 
pribegia lui Ignatie Vuia. În 15 martie 1928 primeşte un act oficial din Negotin, 
de la Biserica cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt, care a fost transcris din 
cartea a III-a a răposaţiilor, 46, din 1852 luna februarie 27, numărul curent 19. 
Aici se menţionau următoarele: „Robul lui Dumnezeu protoprezbiterul Ignatie 
Vuia locuitorul Voivodinţului din Banat, fiind spovedit înaintea obştescului său 
sfârşit de duhovnicul Milan Stoiadinovici, şi împărtăşit cu cinstitele daruri”, 
a fost înmormântat în grobniţa din Negotin. Copiat şi pentru auteticitate 
garantează Nicolae Popovic, preot paroh – traducere.”

După spusele fiicei sale, Sofia Marcovici: „a fost înmormântat cu mare 
pompă, participând şi episcopul sârbesc de acolo”.

Acest act oficial risipeşte cele două versiuni menţionate mai sus, şi se vede 
clar că este vorba de două persoane, una ortodoxă şi alta catolică3. Ignatie Vuia, 

1 Valeriu Braniște, „Drapelul”, Lugoj
2 Petru Bizerea, revista „Școala Bănățeană”, anul VIII, 5 noiembrie 1928, Caransebeș, p. 106-
108
3 Revista BOR, seria III-a, iulie 1928, tipografia „Cărților Bisericești”, București,  p. 603-607
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care a fost protopopul (episcopul Vârşeţului), a cârmuit această Eparhie în 
cele mai grele vremuri pentru românii bănăţeni, întrerupând seria episcopilor 
sârbizaţi.

A trecut la cele veşnice ca un bun şi adevărat creştin ortodox, un vrednic 
luptător pentru dezrobirea bisericii române din Banat de sub ierarhia bisericii 
sârbe.
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II. Centenarul marii Uniri

tHE PLACE AnD tHE ROLE OF VASILE GOLDIş 
In tHE mAKInG OF tHE GREAt UnIOn

LOCUL şI ROLUL LUI VASILE GOLDIş 
în REALIzAREA mARII UnIRI

Eugen GAGEA 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,

Centrul de studii şi cercetare „Vasile Goldiş”

Abstract:
In the autumn of 1918, Vasile Goldiş was involved, together with the most 

important personalities of Transylvania, in the political life. He was noted as 
an important leader of the Romanians because he came with his own vision. 
It was he who, after the failure of the negotiations with the representatives 
of the Hungarian government, supported the convening of a Great National 
Assembly, where the Romanians would pronounce on the issue of the Union. 
He was involved in organizing the Great National Assembly in Alba-Iulia, 
the one who, on 1 December 1918, read the resolution of the Union. By 
what he said in Alba Iulia, Vasile Goldiş stated that he was a visionary who 
traced Romania’s politics for two decades, being the one who presented to the 
Romanian political class a personal view of the state and the nation.

Rezumat:
În toamna anului 1918, Vasile Goldiş a fost implicat, împreună cu cele mai 

importante personalităţi ale Transilvaniei, în viaţa politică. El s-a remarcat 
ca un important lider al românilor, pentru că a venit cu propria sa viziune. 
El a fost cel care, după eşecul negocierilor cu reprezentanţii guvernului 
ungar, a susţinut convocarea unei Mari Adunări Naţionale, în care românii 
să se pronunţe asupra problemei Unirii. A fost implicat în organizarea Marii 
Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, fiind cel care la 1 Decembrie 1918 a citit 
rezoluţia de Unire. Prin ceea ce a afirmat la Alba Iulia, Vasile Goldiş a fost 
considerat un vizionar care a trasat direcţii în politica României timp de două 
decenii, fiind cel care a prezentat clasei politice române o viziune personală 
asupra statului şi a naţiunii.
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În toamna anului 1918, Vasile Goldiş era implicat alături de cele mai 
importante personalităţi din Transilvania în viaţa politică a românilor. A fost 
printre cei care au pus bazele C.N.R.C la Arad, în 30 octombrie, considerat 
„supremul şi unicul for politic al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania” 
(Gagea, 2013, 77). C.N.R.C. a fost expresia modului în care politicienii români 
au înţeles şi pus în practică principiul autodeterminării, un rol important în 
cadrul său revenindu-i lui Goldiş, considerat doctrinarul partidului. 

O altă măsură importantă a fost reapariţia ziarului „Românul”, la 7 
noiembrie 1918, considerat ziarul oficial al Consiliului Naţional Român, care 
era sub conducerea lui Vasile Goldiş cu scopul de a face cunoscute în rândul 
românilor măsurile luate de consiliu. În comunicatul oficial al C.N.R.C. din 
9 noiembrie 1918 se arată că scopul reapariţiei ziarului era de a „aduce zilnic 
toate ştirile pe care comitetul şi consiliul naţional le consideră folositoare 
cauzei” (Roz, 1993, 171). Redacţia ziarului „Românul”, condusă acum de 
Vasile Goldiş, a avut un rol important în mobilizarea populaţiei şi realizarea 
Marii Uniri. 

Situaţia românilor la începutul lunii noiembrie 1918 este clar descrisă de 
Goldiş, care a dat în numele C.N.R.C. un interviu ziarului unguresc „Aradi 
Kozlony”, unde a interpretat principiile wilsoniene şi s-a pronunţat în legătură 
cu declaraţiile făcute de preşedintele american la sfârşitul războiului. Vasile 
Goldiş arată că România are pretenţii asupra „teritoriului lingvistic românesc 
din Ungaria”. Fiind de părere că autoritatea C.N.R.C. trebuie să ajungă până 
la Ketegyhaza, pentru că sunt români, lucru prevăzut şi în alianţa României 
cu Antanta, Vasile Goldiş consideră că poziţia preşedintelui Wilson este în 
numele Antantei. 

Referindu-se la situaţia românilor din Transilvania la sfârşitul războiului, 
Vasile Goldiş scrie un articol în ziarul „Românul” referitor la graniţele 
României. Politicianul arădean pleacă de la principiile wilsoniene şi declară că 
toţi cei care vorbesc o limbă trebuie să formeze un stat, iar „Ardealul se desface 
de Ungaria” („Românul”, 30 octombrie/12 noiembrie 1918). Considera că 
dacă românii sunt majoritari trebuie să aibă dreptul de a se guverna.

Un rol important l-a avut Vasile Goldiş în timpul tratativelor de la Arad cu 
reprezentanţii guvernului şi Consiliului Naţional Maghiar, delegaţia maghiară 
fiind condusă de sociologul Oscar Jaszi, care era ministrul naţionalităţilor. 
Încă de la începutul negocierilor Vasile Goldiş a protestat că din delegaţia 
maghiară făceau parte şi „persoane care nu erau în guvernul maghiar” (Gagea, 
2013, 82).
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În numele delegaţiei române a luat cuvântul Vasile Goldiş, care a arătat 
că propunerile făcute de reprezentanţii guvernului maghiar au ridicat o serie 
de probleme şi trebuie discutate în cadrul Consiliului Naţional Român. 
Politicienii români au respins propunerile guvernului maghiar, care erau 
considerate inacceptabile, şi au cerut organizarea unei Adunări Naţionale, 
unde reprezentanţii românilor să se pronunţe asupra viitorului Transilvaniei. 

Prin tratativele de la Arad s-a decis viitorul unor state din Europa Centrală 
şi s-a făcut un pas important pe calea destrămării Monarhiei dualiste şi a 
afirmării statelor naţionale. Poziţia românilor a fost importantă, pentru că a fost 
exprimată înaintea poziţiei adoptate de sârbi şi slovaci. Astfel, cele hotărâte la 
Arad au avut impact şi asupra celorlalte popoare din Monarhie. 

După eşuarea negocierilor româno-maghiare şi terminarea tratativelor cu 
guvernul de la Iaşi, conducerea C.N.R.C. la Arad a decis convocarea Marii 
Adunării Naţionale de la Alba-Iulia, unde românii să se pronunţe asupra 
unirii. Referindu-se la necesitatea organizării unei Adunări Naţionale, Vasile 
Goldiş cere ca să fie prezenţi reprezentanţi din toate cercurile electorale, 
reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor şi societăţilor culturale şi ai tuturor 
claselor sociale. Vasile Goldiş scria în ziarul „Românul” din 30 noiembrie 
1918 că „la adunarea Naţională vom hotărî unirea tuturor românilor. Noi ne 
ţinem strict de principiile fixate de Wilson şi voim în sensul cel mai larg al 
cuvântului să introducem toate drepturile democratice. La Bucureşti va fi 
Parlamentul tuturor, parlamentul tuturor provinciilor româneşti”. Referindu-
se la activitatea desfăşurată de Vasile Goldiş, Traian Mager, participant la 
evenimentele din 1918, îl considera pe Vasile Goldiş doctrinarul generaţiei 
şi sublinia că „toate manifestările importante întâmplate la Arad, pornesc din 
concepţia lui Goldiş”. 

În 30 noiembrie 1918 la Arad se făceau ultimele pregătiri, ocazie cu care 
a fost convocată o conferinţă lărgită a C.N.R.C., unde a fost elaborat textul 
Rezoluţiei, care a fost scris de Vasile Goldiş. Textul Rezoluţiei a suferit unele 
modificări. La punctul al III-lea au fost introduse „tezele reprezentanţilor 
social-democraţilor susţinuţi cu căldură de Vasile Goldiş”. (Gagea, 2013, 82). 
Cerinţele social-democraţilor vizau introducerea votului universal, realizarea 
unei reforme „agrare radicale” şi asigurarea de drepturi pentru muncitori. După 
cinci ore de dezbateri proiectul a primit forma definitivă şi a fost împuternicit 
Vasile Goldiş să îl prezinte spre a fi aprobat de Adunarea Naţională.

La 1 Decembrie 1918, Vasile Goldiş  a citit Rezoluţia Unirii la Alba Iulia, 
document prin care societatea românească era organizată pe baza unui sistem 
democratic, fapt care marchează naşterea unei noi perioade istorice. Prin 
cele spuse la Alba Iulia, politicianul arădean a reuşit să „aştearnă în cele mai 
lapidare fraze ideea unirii” şi să sintetizeze în forme constituţionale furtuna de 
dorinţe a mulţimilor” (Gagea, 2008, 230). Rezoluţia Marii Uniri este expresia 
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viziunii politice a lui Vasile Goldiş, este o nouă concepţie despre stat prin 
care se „tălmăceşte o evanghelie a civilizaţiei umane” (Dragomir, 1936, 16). 
Intelectualul arădean pleacă de la principiul autodeterminării şi afirmă că 
progresul naţional poate fi atins numai „prin îndeplinirea ideilor de libertate 
naţională şi egalitate socială” (Măduţă, 2013, 118). Prin cele exprimate 
în document, Vasile Goldiş se afirmă ca un vizionar politic şi subliniază 
necesitatea colaborării între naţiuni. 

Prin cele spuse, politicianul arădean aduce o serie de argumente prin care 
arată necesitatea Unirii, pentru ca românii să nu-şi piardă identitatea naţională. 
Considera că în urma războiului naţiunile şi-au dobândit libertatea, iar „Dreptul 
naţiunii române de a fi eliberată îl recunoaşte întreaga lume, îl recunosc acum şi 
duşmanii de veacuri”. Arăta ca datorită sacrificiilor făcute în timpul războiului 
naţiunea română şi-a câştigat libertatea, a scăpat de robie şi „aleargă în braţele 
dulcii sale mame”. Pentru Vasile Goldiş, libertatea naţiunii române înseamnă 
Unirea cu România. Vasile Goldiş considera că prin realizarea Unirii se repara 
o nedreptate istorică, iar la sfârşitul războiului Unirea era „cea mai firească 
pretenţiune a civilizaţiei” (Şora şi Gagea, 2006, 71).

Prin cele spuse în 1 Decembrie 1918, Vasile Goldiş anticipa un nou mod de 
organizare a lumii, care trebuia să aibă la bază principiile lumii democratice, 
principiul libertăţii adevărate a tuturor neamurilor.  La Alba Iulia, Vasile Goldiş 
s-a afirmat ca un vizionar care a trasat politica României timp de două decenii, 
fiind cel care a prezentat clasei politice româneşti o viziune proprie despre 
stat şi naţiune, care era, potrivit lui Silviu Dragomir, expresia convingerilor 
personale ce oglindeau o stare de spirit, o mentalitate politică. 

Politicianul arădean atrage atenţia că la Alba Iulia nu a fost elaborat un 
simplu program politic, ci o doctrină, care este rezultatul luptei pentru 
realizarea idealului naţional, dar şi al punerii în practică a unor principii ale 
lumii democratice şi civilizate. Deci prin Rezoluţia de la Alba-Iulia, s-a realizat 
o „nouă concepţie superioară despre stat, gândită a sta la baza României Mari” 
(Şora şi Gagea, 2006, 85).
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FROm tHE COntRIBUtIOn OF tHE BAnAt 
ROmAnIAn LAwYERS tO tHE COnStItUtIOn 
AnD ACtIVItY OF tHE ROmAnIAn nAtIOnAL 

COUnCILS AnD GUARDS In tHE AUtUmn OF 1918

DIn COntRIBUŢIA AVOCAŢILOR ROmÂnI DIn BAnAt 
LA COnStItUIREA şI ACtIVItAtEA COnSILIILOR 

şI GĂRzILOR nAŢIOnALE ROmÂnEştI 
în tOAmnA AnULUI 1918

Vasile DUDAş 
Lazăr GRUnEAnŢU

Muzeul Banatului Timișoara

Abstract:
In the second half of 1918 the Central Powers armies were defeated on 

all fronts of the First World War. After the truce was signed, following the 
dissolution of military structures of Danube Monarchy, the decay of local 
administration occurred. Like in other regions of the dualist state, in Banat 
too began an ample process of rebuilding national councils and guards.

As from the title thereof, the present study aims to highlight the role played 
by the Romanian lawyers from Banat in the formation and activity of Romanian 
military and political organizations which for a brief period took over the 
local administration power.

In a short while most of them were forced to cease their activity as a result 
of dispositions taken by the Serbian and French military commandments, 
which by the end of November 1918 occupied the whole of historic Banat.

Rezumat:
În a doua jumătate a anului 1918, armatele Puterilor Centrale au fost 

înfrânte pe toate fronturile Primului Război Mondial. După ce a fost semnat 
armistiţiul, după dizolvarea structurilor militare ale Monarhiei Dunărene, 
s-a produs dezintegrarea administraţiei locale. La fel ca în alte regiuni ale 
statului dualist, şi în Banat a început un amplu proces de formare a consiliilor 
şi gărzilor naţionale.

După cum arată şi titlul său, prezentul studiu îşi propune să sublinieze rolul 
jucat de avocaţii români din Banat în formarea şi activitatea organizaţiilor 
militare şi politice româneşti care, pentru o perioadă scurtă de timp, au 
preluat conducerea administraţiei locale.
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În scurt timp majoritatea lor au fost forţate să îşi înceteze activitatea, ca 
urmare a dispoziţiilor luate de comandamentele militare sârbe şi franceze, 
care până la sfârşitul lunii noiembrie 1918 ocupau întregul Banat istoric.

Key words: Romanian lawyers, Romanian national councils and guards, 
fall of 1918

Cuvinte-cheie: avocați români, Consilii Naționale și Gărzi Naționale 
Românești, toamna anului 1918

La începutul anului 1918, se împlineau trei ani şi cinci luni de la declanşarea 
ostilităţilor militare între Puterile Centrale şi cele ale Antantei. Conştient 
că intrarea SUA în război va putea înclina în scurt timp balanţa în favoarea 
adversarilor, Marele Stat Major General al armatei germane a propus aliaţilor 
reluarea ofensivelor pe toate fronturile de luptă pentru obţinerea  cât mai 
grabnică a victoriei finale. 

La 20 februarie 1918 a avut loc la Spa o întâlnire între împăraţii Wilhelm al-
II-lea şi Carol I. Cu acest prilej, suveranul german a solicitat interlocutorului său 
să sprijine ofensiva propusă de comandamentul armatei sale prin declanşarea 
unei acţiuni asemănătoare pe frontul de sud-vest. Ideea a fost acceptată şi în 
lunile următoare au început pregătiri de mare amploare atât pe frontul vestic 
cât şi pe cel italian. 

Pornită la 21 martie 1918, sub denumirea de bătălia kaizerului vasta 
operaţiune ofensivă germană pe frontul francez deşi a produs grele pierderi 
aliaţilor a fost în cele din urmă oprită. La fel s-a întâmplat şi cu celelalte 
atacuri câte i-au urmat în lunile următoare (Popa, 1979, 404-410). 

Pe frontul italian atacul principal a fost declanşat la 15 iunie de-a lungul 
fluviului Piave şi avea drept scop forţarea ieşirii în zona de câmpie. Ofensiva 
se va sfârşi cu consecinţe catastrofale pentru armata austro-ungară. Au fost 
decimate 12 divizii care cuprindeau aproximativ 150.000 de militari. (Popa, 
1979, 415).

În urma acestui insucces, tot mai mulţi soldaţi şi ofiţeri erau demoralizaţi. 
Starea de insubordonare se răspândeşte cu repeziciune pretutindeni. Pe măsură 
ce războiul se prelungea, resursele se împuţinau, afectând atât starea psihică 
a combatanţilor cât şi a locuitorilor de la oraşe şi sate.Treptat, unele din 
fenomenele caracteristice care s-au manifestat încă de la începutul războiului 
în rândurile militarilor armatei austro-ungare, cele al noncombatului, trecerii 
la inamic şi opţiunii pentru voluntariat, pentru a lupta împotriva foştilor 
camarazi s-au accentuat. 

Situaţia a devenit catastrofală pentru Puterile Centrale după destabilizarea 
fontului balcanic. La 15 septembrie 1918 prin atacul bine pregătit al Antantei 
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la Dobropolje-Vetrenik, în Macedonia, s-a năruit apărarea armatei bulgare. 
La 26 septembrie guvernul bulgar a solicitat armistiţiu iar peste 3 zile armata 
sa a capitulat fără condiţii. În cursul lunii următoare exemplul său este urmat 
de Turcia. Drumul trupelor aliate era deschis acum spre graniţele sudice ale 
Austro-Ungariei. 

Armatacesaro-crăiască mai lupta însă pe frontul italian. După patru luni de 
intense pregătiri, la 24 octombrie, italienii, în cooperare cu aliaţii francezi şi 
englezi, susţinuţi şi de  câteva mii de voluntari polonezi, sârbi, cehi, slovaci 
şi români, proveniţi din rândul prizonierilor austro-ungari, au pornit ofensiva 
care se va dovedi a fi decisivă. Aflate în plin proces de dezintegrare, diviziile 
imperiale au părăsit linia frontului. La 3 noiembrie în Villa Giusti situată în 
apropierea Padovei a fost semnată convenţia de armistiţiu. În această situaţie, 
unităţile austro-ungare care nu fuseseră capturate au trecut la o retragere 
dezordonată. Toate mijloacele de transport au fost luate cu asalt, o parte din 
arme şi muniţii aruncate pentru a uşura reîntoarcerea acasă. Armata austro-
ungară încetase să mai existe. Bucuria era mare. Totul avea semnificaţia  unui 
triumf al vieţii şi libertăţii. Pretutindeni cea mai rostită propoziţie era cea care 
conţinea cuvântul pace. Sub presiunea demonstraţiilor de stradă, atât la Viena 
cât şi la Budapesta, cele două capitale ale Monarhiei Dunărene, guvernele 
demisionează iar consiliile naţionale constituite vor proclama republica ca 
formă de guvernământ.

Revenirea celor ce fuseseră concentraţi în localităţile natale a fost urmată de 
numeroase confruntări cu foştii puternici ai zilei: jandarmi, notari, slujitori ai 
primăriilor, stăpâni ori arendaşi ai marilor moşii, care simţindu-se vinovaţi de 
abuzurile săvârşite în cei patru ani de război serefugiaseră din calearăzvrătiţilor.

Un rol important în derularea evenimentelor în spaţiul Banatului istoric 
l-a avut Consiliul Naţional Român Central şi organizaţiile sale teritoriale 
comitatense, cercuale şi comunale: consiliile şi gărzile naţionale româneşti. 
Constituit la Budapesta în dimineaţa zilei de 31 octombrie 1918, ca urmare 
a colaborării reprezentanţilor Partidului Naţional Român şi ai Secţiei române 
a Partidului Social Democrat din Ungaria, el şi-a început practic activitatea 
peste câteva zile la Arad unde şi-a stabilit şi sediul.

Întrucât în multe părţi ale Ardealului, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi 
Maramureşului situaţia scăpase de sub control, pentru înlăturarea anarhiei, 
apărarea proprietăţii private şi a vieţii, unul din primele documente elaborate de 
către nouaorganizaţie politică a fost editarea şi răspândirea  unui Manifest  care 
îndemna la încetarea violenţelor şi constituirea unor consilii şi gărzi naţionale. 
Semnat în numele Consiliului Naţional Român Central de către avocatdr. 
Ştefan Cicio Pop, apelul întitulat Către Naţiunea Română! însera:„Fraţi 
Români! Fraţi ostaşi, cari v-aţi întors după atâtea suferinţi lungi şi grozave la 
vetrele voastre, voi cari cu gurile mute a-ţi fost purtaţi prin toate câmpurile de 
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războiu, pline de sânge şi suferinţe, voi cari venind acasă aţi aflat poate familiile 
voastre flămânzite şi neîndreptăţite ascultaţi de sfatul conducătorilor voştri de 
un sânge şi o lege!Fraţi şi soldaţi români, fiţi cu răbdare! Fiţi cu atragere şi iubire 
către neamul vostru, cari în aceste zile a intrat în rândul naţiunilor libere, fiţi mari 
la suflet în ceasurile acestea grele ale anarhiei şi vă arătaţi demni de încrederea 
şi sprijinul anticipat de naţiunile mari culte, fiţi demni de iubirea dezinteresată a 
celui mai mare om de astăzi, al preşedintelui republicii americane Wilson, care 
ca un al doilea Messia a dus la învingere idea, că fiecare popor şi fiecare individ 
să fie egal îndreptăţit şi stăpân pe soarta sa.

Consiliul Naţional Român, compus din următorii bărbaţi dr. Teodor Mihali, 
Vasile Goldiş, dr. Alexandru Vaida Voevod, dr. Ştefan C. Pop, dr. Aurel Vlad 
şi dr. Aurel Lazar, apoi dintre reprezentanţii partidului social democrat român 
Ioan Fluieraş, Iosif Jumanca,Aenea Grapini, Tiron Albani şi Iosif Rănoi, 
reprezintă astăzi întreg neamul românesc din Ungaria şi Ardeal, este recunoscut 
nu numai de puterile mari ale lumei, ci şi de guvernul unguresc revoluţionar.

Fiecare soldat român, dezlegat de jurământul datîmpăratului, are libera voie 
să intre în sfatul militar naţional (garda naţională română), să poarte simbolul 
mândrual suveranităţii lui naţionale, tricolorul şi este supus numai şi numai 
consiliului naţional român. Fraţi români! În curând o să apară între voi bravi 
soldaţi şi ofiţeri ai gardei naţionale române. Alăturaţi-vă către ei şi daţi-vă 
braţele şi inimile voastre române întru ajutorul şi sprijinul lor” (Documentele 
Unirii 1918 – album, 1993, p. 128). Răspândit în sute de exemplare, publicat 
apoi în primul număr după reapariţie  a gazetei „Românul”, documentul de mai 
sus reprezintă un punct de referinţă în derularea ulterioară a evenimentelor. 
(„Românul”, 26 octombrie/8 noiembrie 1918)

Şi fruntaşii românilor bănăţeni îşi intensifică acţiunile înfierând tulburările 
şi îndemnând populaţia la linişte, la respectarea avutului, calmarea spiritelor 
şi restabilirea odinei. La 5 noiembrie 1918, dr. Ioan Nedelcu, avocat în 
Oraviţa, lansa un apel locuitorilor români din împrejurimi în care însera: 
„Fraţi români!Trecutul meu politic de zeci de ani mă îndreptăţeşte, ba chiar 
mă obligă, să vă adresez în aceste vremuri mari următoarele. Dezrobirea 
popoarelor e ajunsă în pragul înfăptuirii. Începe a se crăpa de ziuă, s-au ivit 
zorile zilei mari când ni se vor dezlega lanţurile în care ne-a aruncat asprimea 
vremurilor de până acum. Să ne pregătim de această mare sărbătoare a neamului 
românesc, înlăturând din toate ascunzişurile sufletului orice bănuieli, orice 
nedumeriri, orice mâhniri şi întristări, pricinuite de zilele grele pe care le-am 
trăit. Lacrimile durerii au secat. De acum înainte numai lacrimi de bucurie pe 
faţa fiecărui român. Astăzi nu mai putem învinovăţi penimeni căs-areclinti 
de lângă steagul naţional, pe care cei buni ai noştri l-au apărat învremurile 
grele, acoperindul cu trupurilelor, trecând adseseori prin codru de suliţi până 
ce au izbutit să-l aducă la biruinţă. Renegaţi neamului nostru acum nu mai 
pot fi. Astăzi toţi românii sunt substeagul naţional. În asemenea clipe mari, 
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îmbrăţişându-ne de bucurie, n-avem să mai judecăm pe nimeni. Fiecare român 
îşi va da seama de faptele şi sentimentele sale înaintea conştiinţei sale proprii. 
Şi acum fraţilor mei, cine dintre D-voastră n-ar fi pe deplin lămurit asupra celor 
ce se petrec în momentele de faţă, iată v-o spun şi pe calea aceasta cu slovă. 
Am ajuns la izbânda principiillor din programul Partidului Naţional Român, 
cuprinse şi învederile din solia lui Willson, din care va răsări libertatea deplină 
a popoarelor, principii susţinute cu bărbăţie în casa ţării şi de vrednicul nostru 
deputat Alexandru Vaida Voevod. Şi acum dânsul a grăit din sufletul nostru al 
tuturora, urmează în mod firesc, că şi noi toţi românii din această ţară aderăm şi 
şi aşteptăm cu dor realizarea idealului nostru naţional, în felul cum l-au susţinut 
d-nul Vaida în Dieta ţării. Măreţia acestui ideal naţional, însă, ne impune să ne 
arătăm vrednici de soarta ce ni s-a croit prin bărbăţia partidului nostru şi prin 
ajutorul preţios ce ni l-au dat şi ni-l vor da încă şi alte neamuri mai avântate 
decât noi. Drept aceea repet, fraţilor mei buni, purtaţi-vă omeneşte, feriţi-vă 
de fapte urâte, ce ne-a putea tulbura veselia marelui praznic naţional la care 
ne pregătim. Toţi câţi îmi veţi citi aceste rânduri spuneţi şi altora care nu vor 
ajungă să le citească: să-şi ia la inimă aceste poveţe binevoitoare, pe care mi 
le-a dictat îngrijorarea ce-am avut-o tot deauna pentru scumpul meu neam 
românesc. Puneţi toţi umărul pentru menţinerea ordinei şi a siguranţei publice, 
pentru scutirea de înstrăinare a averii voastre şi a tuturor concetăţenilor voştri, 
ca astfel să ne găsească ziua învierii nepătaţi, căci numai aşa putem fi socotiţi 
şi noi românii între popoarele civilizate ale lumii izbândindu-ne în felul acesta 
visul poetului: Viitor de aur România are şi prevăz prin secoli a ei înălţare” 
(Munteanu, 1983,53)

Apelurile fruntaşilor români au avut urmări importante în rândurile 
comunităţilor româneşti bănăţene. În scurt timp, acţiunile anarhice s-au 
diminuat.

După cum rezultă din numeroase mărturii ale vremii, un rol important 
în restabilirea ordinei s-a datorat acţiunilor întreprinse de către consiliile şi 
gărzile naţionale româneşti. Constituirea acestora a avut loc în cadrul unor 
întruniri bine organizate. Într-un amplu reportaj, gazeta arădeană „Românul” 
relata la 13 noiembrie 1918 despre organizarea, atmosfera entuziastă şi 
însufleţirea naţională creată la Caransebeş cu prilejul constituirii Consiliului 
Naţional Român. Intitulat Adunare Naţională la Caransebeş acesta consemna: 
„Românii din Caransebeş au ţinut joi la orele şase seara în sala cea mare a 
magistratului orăşenesc o impozantă adunare naţională, pentru a se pronunţa 
în faţa situaţiei politice schimbate. Sala era în înţelesul strâns al cuvântului 
arhiplină de românii din  Caransebeş şi jur, iar galeria era împodobită cu 
cununa damelor române din localitate. Mândrul drapel tricolor adumbrea 
mulţimea. Vrednicul protopop al Caransebeşului, Andrei Ghidiu, deschide 
măreaţa adunare printr-o vorbire însufleţită. Îi urmează discursul înţelept al 
directorului dr. Petru Barbu despre scopul întrunirii şi despre folosirea în 
mod demn a libertăţii noastre naţionale. Dr. Cornel Cornean expune luptele 



136

Colocviu internațional

şi străduinţele neamului românesc în cursul celor trecute vremi şi apoi 
propune ca adunarea să făgăduiască credinţă neclintită Consiliului Naţional al 
Românilor din Ungaria şi Transilvania, unicul for chemat a conduce treburile 
obştei româneşti să aleagă un sfat naţional al românilor din Caransebeş, căruia 
i se supune prin rostul căpitanului Maniu şi al locotenentului dr. Al. Morariu 
şi sfatul militar român, încredinţat cu organizareagardei naţionale române. 
Adunarea primeşte propunerile şi jură credinţă Sfatul Naţional Român, apoi 
alege sfatul naţional local. Un convoi nesfârşit porneşte cu Deşteaptă-te 
române şi Pe al nostru steag spre reşedinţa episcopală, aducând omagii P. S. 
Sale episcopului dr. Miron Cristea. P. S. Pronunţă cu acest prilej unul din cele 
mai clasice şi însufleţite discursuri, din câte a rostit  vreodată. Apoi mulţimea 
se întoarce în ordine iarăşi în piaţă, unde, între accentele puternice ale imnului 
trei culori, înfige drapelul naţional pe frontispiciul magistratului orăşenesc”.

De cele mai multe ori, întrunirile convocate pentru constituirea acestor 
organizaţii politice şi militare în mediul rural, au fost conduse de către un 
intelectual al localităţii sau un delegat al consiliului naţional comitatens ori 
cercual.Referindu-se la atmosfera entuziastăîn care s-au derulat aceste adunări 
în satele din jurul Caransebeşului şi la rolul reprezentanţilor consiliului 
cercual,  în calitate de martor ocular, Gheorghe Neamţu consemna peste ani 
că „emisarii neobosiţi, străbăteau câte două şi chiar trei sate pe zi şi în fiecare 
lăsau aroma unei atmosfere mai curate, respirată cu plăcere de români, lăsau 
încredere în ei şi poporul vedea şi simţea că cineva se interesează de soarta 
lui din dragoste şi nu din calcule ca până aici. Pretutindeni exmişii consiliului 
erau primiţi cu dragoste. Anunţat dinainte, poporul îi aştepta în număr mare, 
gătit de sărbătoare, senin. Adunarea se deschidea. Le vorbeau întâii ai lor 
preotul ori dascălul. Le vorbea apoi exmişii consiliului şi în adunare poporul 
îşi alegea apoi consiliul. Iar când exmişii plecau, consiliul se apuca de lucru” 
(Neamţu, 1927, 28)

În multe cazuri, odată cu alegerea consiliilor naţionale se alegea şi garda 
naţională care într-un cadru solemn depunea jurământul de credinţă faţă de 
naţiunea română.

Din lecturarea documentelor încheiate cu prilejul acestor dezbateri care 
au avut loc, rezultă că în componenţa lor au intrat reprezentanţi ai tuturor 
categoriilor sociale şi au fost aleşi prin vot deschis drept conducători, oameni 
politici români în mare parte slujitori ai şcolii, bisericii dar şi avocaţi, cunoscuţi 
în opinia publică ca fruntaşi ai luptei naţionale. 

Întrucât rolul acestora din urmă a fost mai puţin evidenţiat în studiile de 
specialitate publicate până în prezent, ne vom referi în rândurile ce urmează 
la activitatea câtorva avocaţi români care au avut o contribuţie importantă în 
constituirea şi activitatea desfăşurată de aceste organisme politice şi militare 
româneşti din satele şi oraşele Banatului.

Avocat dr. Aurel Cosma (1867-1931) (Muntean, 1989, 192-193) În preajma 
Primului Război Mondial avocatul Aurel Cosma devenise o personalitate 
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cunoscută în  rândul elitei intelectuale bănăţene. Întrucât despre viaţa şi 
activitatea sa au fost publicate mai multe volume, studii şi articole de presă,ne 
vom referi numai la activitatea sa desfăşurată în toamna anului 1918. Deşi 
se apropia de vârsta de 50 de ani, în februarie 1916 elprimise ordinul de 
mobilizare. Sfârşitul războiului l-a găsit în postura de comandant al lagărului 
de prizonieri de război care funcţiona în cartierul timişorean cunoscut sub 
numele de Pădurea Verde. Alături de ceilalţi ofiţeri români aflaţi la Timişoara 
el  urmărea cu atenţie derularea evenimentelor de pe fronturile de luptă.

 În cursul dimineţii de 31 octombrie 1918, primcomitele György 
Kórossy a primit o notă telegrafică din partea Consiliului Naţional Maghiar 
care preluase puterea la Budapesta, în care se solicita ca autorităţile locale 
să recunoască acest for central şi să constituie Consiliul Naţional Maghiar 
comitatens. Pentru aceasta, la orele 10 el a convocat la o primă consultare 
la primărie pe toţi fruntaşii politici locali. Întruniţi în biroul primarului 
Geml József, aceştia au căzut de acord asupra unei liste de 20 de persoane, 
reprezentând liderii organizaţiilor politice locale şi au hotărât ca la orele 16 să 
se reunească într-un cadru festiv pentru a constitui oficial Consiliul Naţional 
Maghiar al comitatului Timiş (Geml. 1924, .94) 

Între timp şi baronul Hordt, comandantul militar al garnizoanei a primit un 
aviz telefonic de la Viena din partea Marelui Stat Major General al armatei 

imperiale privind constituirea consiliilor militare pe naţionalităţi. Pentru 
menţinerea ordinei, împăratul Carol I anunţase în dimineaţa zilei de 31 
octombrie 1918 libertatea de a se constitui consilii militare pe naţionalităţi. 
În înţelegere cu şeful Marelui Stat Major al garnizoanei lt. col. Bartha Albert, 
baronul Hordt a convocat pentru ora 11, în sala mare a Cazinoului militar pe 
toţi ofiţerii aflaţi în localitate. La întrunire au fost invitaţi şi câţiva fruntaşi 
aiorganizaţiei locale aPartidului Social Democrat din Ungaria printre care s-au 
numărat dr. Ottó Róth, Alfred Pinker şi Leopold Somló. În faţa câtorva sute 
de participanţi, el a citit telegrama menţionată, care anunţa libertatea tuturor 
celor aflaţi sub arme de a se constitui în consilii militare naţionale. Vestea a 
surprins pe cei prezenţi. În această atmosferă de nedumerire, la tribună a urcat 
Ottó Róth şi a comunicat că potrivit informaţiilor sosite în cursul dimineţii 
din Budapesta, revoluţia a izbucnit pretutindeni, regele Carol al IV-lea a 
abdicat, Ungaria s-a despărţit de Austria iar comanda militară locală va trece 
în mâinile locotenentcolonelului Albert Bartha. El a explicat apoi necesitatea 
înfiinţării unui Sfat al Poporului, care urma să cuprindă reprezentanţi ai tuturor 
naţionalităţilor existente în zonă şi să înceapă demersurile pentru încheierea 
păcii. Şi-a încheiat alocuţiunea cu cuvintele: Trăiască Republica. Majoritatea 
ofiţerilor, după ce l-au aplaudat şi-au îndepărtat de pe chipiuri rozeta cu 
inscripţiile monarhului (Geml. 1924, .93)  .  

Printre ofiţerii prezenţi în sală se aflau şi cei de naţionalitate română. 
Sesizând intenţia lui Róth,Aurel Cosma, şi-a dat seama că trebuia să intervină. 
După ce s-a urcat pe tribună, el a făcut cunoscut că militarii români aflaţi 
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în garnizoană se vor conforma întocmai dispoziţiilor primite şi vor constitui 
în scurt timp un Consiliu Militar Naţional Român. Peste ani, rememorând 
acele momente istorice, Ottó Róth sublinia într-un interviu acordat publicaţiei 
Temesvarer Zeitung că: „dl. dr. Aurel Cosma, evident că a aşezat idealul cel 
mai înalt al fiecărui om politic român: România Mare. Şi a făcut-o evident 
aceasta, într-un timp, într-un loc şi într-un mod foarte riscant. Eu m-am jucat  
cu viaţa mea proclamând republica în conferinţa aceea a ofiţerilor din 31 
octombrie 1918 şi numai după consumarea faptei, mi-am dat seama că atunci, 
din cei 700 de ofiţeri prezenţi nu s-a găsit nici unul, care să fi tras sabia fie 
pentru Habsburgi, fie pentru contele Tisza. Dar tot aşa puteau să-l taie bucăţi 
acolo şi pe Cosma, deoarece el a fost singurul, care sărind pe tribuna scenei 
din sala cazinoului militar în sala îmbibată de o atmosferă pătimaşă a tunat: 
Români, după mine Trăiască Sfatul Naţional Român” („Nădejdea”, 68426 
septembrie 1927). 

Micul grup de ofiţeri români s-a retras apoi în sala mică a restaurantului 
Kronprintz, aflat în apropiere şi s-a constituit într-un Consiliu Militar Naţional. 
Mărturiile vremii consemnează numele colonelului Jivan din Caransebeş, 
locotenent coloneilor Iosif Musteţiu, Miron Şerb, Sebastian Brânduşa, 
maiorului Murariu, căpitanului dr. Aurel Cosma, căpitanului auditor dr. 
Ioan Popovici, căpitanului dr. Lucian Georgevici, locotenenţilor dr. Iustin 
Nemeth, TitMalaiu, Vasile Eremiciu, Sever Barbura. Conştienţi că fără o bună 
organizare militară şi fără sprijinul locuitorilor români din satele învecinate 
nu se vor putea impune s-a stabilit ca pe plan local, comanda militară să fie 
preluată de către lt. colonelul Miron Şerb, care deţinuse până atunci mai multe 
funcţii importante în cadrul cercului de recrutare local. Căpitanului Lucian 
Georgevici i-a revenit misiunea de a coordona activitatea de organizare a 
formaţiunilor militare româneşti, avându-se în vedere faptul că de-a lungul 
anilor în calitate de avocat de Recaş avea mulţi cunoscuţi în localităţile din 
împrejurimi. În încheiere, cei prezenţi l-au ales în funcţia de preşedinte pe 
dr. Aurel Cosma, liderul organizaţiei comitatului Timiş al Partidului Naţional 
Român şi au  redactat un comunicat-declaraţie. Documentul a fost formulat 
de către Aurel Cosma şi Ioan Popovici. Consiliile militare naţionale şi 
muncitoreşti din localitate aflate în curs de constituire erau informate că: 1. 
Ofiţerii şi soldaţii români care se găseau pe teritoriul comandamentului militar 
al garnizoanei Timişoara „declară astăzi Consiliul Naţional al soldaţilor de 
constituit; 2. Atitudinea lor va fi întru toate conformă cu “rezoluţia Marelui 
Sfat Naţional Român, la care ne ataşăm cu credinţă neschimbată”; 3. Militarii 
români subliniau că vor contribui  „în orice moment şi cu promptitudine la 
păstrarea ordinii interne şi a liniştei” (Clopoţel, 1943, 15-16). Documentul a 
fost apoi semnat de către toţi cei prezenţi şi pus la dispoziţia opiniei publice. 
La punctul al doilea declaraţia făcea aluzie la Marele Sfat Naţional Român 
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Central, despre care cei prezenţi se pare ca în acel moment nu aveau nici 
o informaţie (Consiliul Naţional Român Central s-a constituit în noaptea de 
30/31 octombrie la Budapesta.) Prevăzători, ofiţerii români întruniţi şi-au dat 
seama încă din primul moment că pentru o reuşită deplină, activitatea tuturor 
consiliilor militare naţionale ce urmau să se constituiască în localităţile cu 
populaţie românească din Transilvania şi Banat trebuia condusă unitar. În 
cursul serii cei prezenţi au redactat o telegramă pe care au expediat-o lui Teodor 
Mihali preşedintele Clubului parlamentar român în  care subliniau faptul că 
„Ofiţerii şi soldaţii români din garnizoana Timişoara şi cei de pe teritoriul 
comandei militare a Timişoarei s-au constituit în consiliu militar naţional 
român, care ţine să vă aducă la cunoştinţă că aceşti ofiţeri şi soldaţi stau 
solidari la dispoziţia Consiliului Naţional Român ales de organele poporului 
nostru român” („Drapelul”, nr. 112,  1918)

Pentru a se consulta şi hotărî în funcţie de evoluţia evenimentelor locale, 
militarii români au hotărât să reunească în acelaşi loc în cursul după amiezii.

După ce au părăsit întrunirea ofiţerilor, reprezentanţii  social-democraţilor 
s-au reunit într-o şedinţă cu ceilalţi fruntaşi ai organizaţiei P.S.D. Timişoara şi 
au luat hotărârea ca manifestaţia şi mitingul ce urmau să aibă loc peste puţin 
timp să fie folosite pentru proclamarea republicii.

Conform scenariului pregătit, după ce încetaseră munca, câteva mii de 
timişoreni cu zeci de drapele roşii în mâini s-au îndreptat la orele amiezii spre 
Piaţa Libertăţii pentru a participa la mitingul anunţat. Circulaţia tramvaielor  
încetase iar cea mai mare parte a magazinelor îşi închiseseră porţile. În sala 
festivă a Primăriei, liderii politici locali, sub presiunea străzii au aprobat 
propunerea reprezentantului social-democrat Franz Geistlinger de constituire 
a Sfatului poporului din Banat care urma să preia conducerea provinciei. În 
fruntea noului organism politic au fost desemnaţi doi conducători: comisar 
civil Ottó Róth iar comisar militar Bartha Albert. Din balconul Primăriei, cei 
doi s-au adresat mulţimii, comunicând hotărârile luate. În intervenţia sa, Róth 
a precizat că: „Revoluţia a venit, dar de acum s-a şi încheiat. Noi am arătat 
lumii, noi am arătat urmaşilor noştri că poporul Banatului şi al Timişoarei a 
ştiut să-şi cucerească republica şi un viitor mai bun fără vărsare de sânge” 
(Marin, 1978, 63).

După discursul lui Bartha fanfara garnizoanei a intonat imnul de stat maghiar 
şi Marsilieza. A urmat adunarea generală municipală în care Sfatul Poporului 
a fost considerat ca exponent al Consiliului Naţional Maghiar constituit la 
Budapesta în ziua de 25 octombrie şi care preluase puterea începând cu ultima 
zi a lunii octombrie.

Comentând acest eveniment,publicaţia timişoreană „Volkswille”, editată 
de către organizaţia locală a Partidului Social Democrat înseraîntr-un articol 
întitulat S-a trezit poporul! „Ruşinoasă este prăbuşirea vechii Monarhii 
Dunărene în aceşti patru ani ai războiului. S-a căutat să se menţină în sânge 



140

Colocviu internațional

şi fier aceasta uniune nenaturală de popoare. Caci dacă vreodată un cuvânt 
celebru a fost transformat în groaznică realitate, a fost acela care nu s-a putut 
face cu baioneta. Reacţiunea s-a sprijinit aici la ţară mereu pe forţa şi pe puterea 
brutală a militarismului. Lui i-a fost dată menirea de a supune şi înăbuşi orice 
mişcare liberă a poporului; acum a falimentat complet, spre marea spaimă a 
adoratorilor săi. Când la 31 octombrie au apărut cu steaguri în faţa Primăriei 
din Timişoara sute de muncitori şi soldaţi, ei n-au venit pentru a ucide şi a 
prăda, ci au venit pentru a proclama democraţia. Trăiască republica!, se striga 
din o mii de guri şi ca semn al sincerităţii a fost arborat steagul libertăţii” 
(Muntean, 1983, 48)

Informat despre constituirea Consiliului Militar Naţional Român, comisarul 
militar Bartha l-a invitat pe Aurel Cosma la o întrevedere în timpul căreia 
i-a solicitat concursul. Cu acest prilej, fruntaşul român a precizat că potrivit 
comunicatului difuzat anterior vor putea colabora pe linie militară numai în 
conformitate cu punctul al treilea referitor la apărarea ordinii publice interne.

Acţiunea militarilor români a găsit un larg ecou atât în cartierele oraşului 
cât şi în localităţile din împrejurimi. Din toate părţile au început să sosească 
locuitori români de toate vârstele, dornici de a fi martori oculari la derularea 
evenimentelor istorice începute în cursul dimineţii. Conform cu cele stabilite 
anterior, la orele 17, Consiliul Militar Român s-a reunit tot în sala mică a 
hotelului menţionat. Militarilor prezenţi în cursul dimineţii li s-au alăturat 
acum şi avocaţii: dr. Pompiliu Cioban, dr. Ioan Doboşan, dr. George Adam, 
protopopul Ioan Oprea, Dimitrie Balaş consilier la înalta curte de casaţie a 
Ungariei şi alţi fruntaşi locali. Atmosfera era însufleţită, sala arhiplină iar la 
intrare aştepta o mare mulţime. Pentru organizarea locuitorilor români din 
satele de pe cuprinsul comitatului s-a luat hotărârea ca în fiecare plasă să fie 
trimis câte un ofiţer. El avea ca sarcină principală să organizeze o formaţiune 
militară în fiecare localitate rurală. Comanda generală a gărzilor naţionale 
româneşti ce urmau să ia fiinţă, revenea conform hotărârilor stabilite în cursul 
dimineţii, căpitanului în rezervă dr. Lucian Georgevici. După ce s-a trecut 
în revistă derularea evenimentelor din ultimele ore, cei prezenţi au desemnat 
un comitet executiv. El avea în componenţă pe locotenent colonel Sebastian 
Brânduşa, căpitan dr. Ioan Popovici, căpitan dr. Lucian Georgevici, căpitan 
dr.Aurel Cosma, căpitan dr. Sever Barbura, sublocotenent dr. Titus Mălaiu şi 
apotecar militar Vasile Eremiciu. Din acel moment, Consiliul Militar Naţional 
Român activa încalitate de Consiliul Naţional Român al comitatului Timiş 
(Păiuşan, 1993, 114-115). Toţi cei prezenţi s-au îndreptat apoi în acordurile 
cântecului Deşteaptă-te române spre Piaţa Libertăţii aflată în apropiere şi-au 
organizat un miting în faţa Primăriei. Urcat pe o masă adusă dintr-un birou, 
dr.Aurel Cosma a ţinut un discurs înflăcărat, cerând asistenţei să-şi unească 
eforturile sub conducerea Consiliului Naţional. „Am şi acuma înaintea ochilor 
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tabloul grandioasei adunări naţionale din faţa Primăriei oraşului Timişoara. 
Regretatul avocat dr. Aurel Cosma vorbind înflăcărat mulţimii.” („Unirea 
română”, 385, 1932).

Va relata mai târziu un participant la întrunire. În ropote de aplauze, 
mulţimea a manifestat apoi pe străzile oraşului până noaptea târziu. „Şi încă în 
aceeaşi seară - îşi amintea şi dr. Ottó Róth în interviul amintit - se cutremurau 
străzile sub pasul puternicelor sale gărzi, care cu el în frunte se duceau la 
Primărie cântând Deşteaptă-te române şi aclamând România Mare” (Păiuşan, 
1993,. 113-114 ) 

Peste puţin timp,  Comitetul Executiv al Consiliului Militar Român din 
Timişoara va lansa un apel către toţi locuitorii comunităţilor româneşti de 
pe cuprinsul comitatului Timiş, prin care solicita să primească cu încredere 
reprezentanţii săi în vederea constituirii gărzilor naţionalecare urmau să fie 
organizate pe cercuri. Însemnul era tricolorul purtat la chipiu.

Lucian Georgevici (1875-1940) (Munteanu, Zaberca, Sârbu, 1992, 208-
209). După cum am văzut anterior, printre ofiţerii români concentraţi în 
garnizoana Timişoara la sfârşitul lunii octombrie 1918 se afla şi avocatul 
căpitan dr. Lucian Georgevici. După ce au fost informaţi, în dimineaţa zilei 
de 31 octombrie 1918, de către baronul Hordt că toţi cei aflaţi sub arme 
au libertatea de sa se organiza în consilii militare naţionale, ofiţerii români 
au constituit Consiliul Militar Naţional Român. După mai multe discuţii 
s-a convenit ca avocatul dr. Lucian Georgevici să coordoneze acţiunile de 
organizare a gărzilor naţionale româneşti în satele din împrejurimile oraşului 
Timişoara. Se avea desigur în vedere faptul că în calitate de avocat de succes, 
el devenise o personalitate cunoscută în numeroase localităţi rurale timişene.

Începând cu primele zile ale lunii noiembrie 1918, în majoritatea localităţilor 
bănăţene a început un amplu proces de constituire a unor consilii  naţionale 
precum şi a unor gărzi naţionale româneşti, sârbe, germane, maghiare şi a 
altor naţionalităţi conlocuitoare. Pentru intensificarea acestui proces în satele 
şi oraşele în care românii erau majoritari, Comitetul Executiv al Consiliului 
Militar Naţional Român din Timişoara care preluase prerogativele Consiliului 
Naţional Român comitatens lansează o chemare prin care apela la conaţionali 
să se organizeze în consilii naţionale şi să primească cu încredere delegaţii 
săi „spre înfiinţarea gardelor naţionale române” („Drapelul”, 116, 1918) care 
urmau să fie constituite şi organizate pe cercuri în cadrul comitatului.

Peste puţin timp, dr. Lucian Georgevici făcea cunoscut printr-un comunicat 
dat publicităţii că în calitate de comandant al gărzilor naţionale româneşti 
din comitatele Timiş şi Torontal aşteaptă rapoarte scrise periodice de la 
comandanţii localităţilor referitoare atât la activitatea desfăşurată cât şi la 
armele şi muniţia necesară pentru a asigura ordinea publică. De subliniat că 
referitor la localităţile în care alături de români convieţuiau germani, sârbi şi 
maghiari, bulgari, slovaci cehi sau alte naţionalităţi el solicita ca  în interesul 
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păcii şi bunei înţelegeri, să se înfiinţeze garde mixte în proporţia sufletelor 
conlocuitoare (,,Românul”,  4,  1918)

Legat de constituirea şi activitatea gărzilor naţionaleîn comitatul Timiş, 
Aurel Cosma junior1, consemna faptul: „Şi eu am fost printre primii care, 
imediat după ziua istorică de la 31 octombrie 1918, m-am înrolat ca voluntar în 
garda naţională română din judeţul Timiş înfiinţată de unchiul meu. Deoarece 
această unitate militară nu îşi avea sediul de organizare, nici pentru arhiva 
sa, căpitanul dr. Lucian Georgevici, şi-a pus la dispoziţia comandamentului, 
localurile biroului său de avocatură, care era situat la etajul imobilului din 
colţul străzii actuale Gheorghe Lazăr (pe atunci „Szerbutca”) şi a vastei Pieţe 
a Unirii de astăzi (numită odinioară de „Domplatz”). Când a ajuns dr. Lucian 
Georgevici să fie comandantul gărzilor naţionale române din judeţul nostru, 
la îndemnul unchiului meu, noul comandant de unitate militară a naţiunii 
române, a făcut apel la mine ca să-i fiu de ajutor în acţiunea de organizare pe 
teren a gărzilor şi ca să-i ţin evidenţa lor într-o arhivă păstrată în acest birou, ca 
fiind un tânăr foarte activ şi însufleţit, după cum mă lăudase unchiul meu. Tot 
la stăruinţa sa am acceptat această nouă sarcină, fiind mândru de încrederea ce 
mi se acordase din partea lui şi a comandantului meu. Desigur că am dorit în 
primul rând să-1 ajut pe unchiul meu, ca să pot realiza planul său de acţiune 
şi de organizare a gărzilor, la care ţinea foarte mult. Tenacitatea cu care mi-
am desfăşurat această sarcină nouă mi-a adus satisfacţia şi în special lauda 
unchiului meu şi a comandantului dr. Lucian Georgevici. Am cutreierat toate 
satele noastre din judeţ, am stat de vorbă cu oamenii extrem de înflăcăraţi 
pentru cauza idealului naţiunii noastre şi am ajuns în scurtă vreme să pot 
raporta că avem deja un efectiv de 60.000 de oameni în gărzile din judeţ. Am 
purtat cu zel şi evidenţa recrutărilor şi a activităţii acestor unităţi militare de 
ordin naţional” ( Cosma - jr. mss). 

La 12 noiembrie, dr. Lucian Georgevici făcea cunoscut printr-un Comunicat 
că la Timişoara se constituise un comandament al gărzilor naţionale din 
comitatele Timiş şi Torontal. Cu acest prilej el solicita ca în cazul că existau 
localităţi în care din diferite motive nu se putuseră constitui astfel de gărzi 
„fruntaşii comunelor să se sfătuiască imediat şi să înfiinţeze după numărul 
locuitorilor garde naţionale” („Românul”, 4,  1918)

Avocat dr. Coriolan Băran (1896-1979) (Zgârciu, 2015, 106). În anul 1915, 
student fiind în anul II al Facultăţii de Drept din Budapesta, este chemat la 
recrutare şi  repartizat la regimentul de infanterie nr. 46 din Szeged. După 
un scurt stagiu de instruireeste transferat la Şcoala de ofiţeri din Sibiu. 
După examenul de absolvire a fost înaintat la gradul de plutonier iar peste 
câteva săptămâni la cel de cadet. A urmat apoi un curs practic de mânuire 
a mitralierelor cu care era dotată armata austro-ungară şi trimis pe frontul 

1 Aurel Cosma jr. (1901-1983) a fost nepot de frate al dr. Aurel Cosma, primul prefect al 
județului Timiș- Torontal. 



143

Europa: Centru și margine

italian. Rănit la mâna dreaptă, cu toată asistenţa medicală de care a avut parte, 
va rămâne cu o infirmitate permanentă. În luna ianuarie 1918 va fi trimis din nou 
pe frontul italian, pe aliniamentul Piave–Levicico-Grigno. Aici îl cunoaşte pe 
generalul de brigadă Gheorghe Domăşneanu cu care va colabora în Timişoara, 
în anii interbelici. Sfârşitul lunii septembrie îl găseşte la Budapesta unde susţine 
examenele restante la facultate. Participă în capitala Ungariei la evenimentele de 
stradă generate de citirea declaraţiei Wilsoniene, dar şi la numeroasele întâlniri 
organizate la sediul societăţii Petru Maior, unde a cunoscut pe majoritatea 
fruntaşilor români ce militau pentru apărarea intereselor naţiunii române. După 
cum mărturiseşte în Memorii, în data de 17 octombrie Ştefan Cicio Pop, îi 
comunică să adune 5-6 studenţi români, ofiţeri în rezerva, îmbrăcaţi în uniforma 
militară, să fie prezenţi la clădirea parlamentului de la începutul şedinţei până 
la plecarea din Parlament a deputatului Alexandru Vaida Voievod. Îmbrăcaţi în 
uniforma armatei K.u.K. (Kaiserlicheund Koniglike Armee) mai mulţi tineri au 
asigurat paza conform sarcinilor trasate, abia în ziua următoare aflând despre 
discursul susţinut de către reputatul om politic şi  impactul acestuia asupra 
deputaţilor (Băran, 2009, 169-170).

Potrivit însemnărilor sale, într-o şedinţă ţinută la clubul ,,Jagerhorn”, 
la care au fost prezenţi mai mulţi fruntaşi ai Partidului Naţional Român şi 
reprezentanţi ai studenţilor români aflaţi la studii, Ştefan Cicio Pop a făcut apel 
la tineri  să se îndrepte spre localităţile natale, să ia legătura cu organizaţiile 
locale ale partidului, să  explice conaţionalilor situaţia politică nou creată şi să 
participe la organizarea unor gărzi naţionale. Reîntors la Nerău a luat contact cu 
consăteanul său avocat Nestor Oprean care din anul 1885 avea biroul avocaţial 
la Sânnicolau Mare şi preotul dr. Petru Fleşeriu care funcţiona la parohia din 
aceeaşi localitate. Se deplasează  apoi la Timişoara unde stabileşte legături 
cu  reprezentanţii Consiliului Militar Naţional Român. Este primit de către  
locotenent colonelul magistrat Sebastian Brânduşa, care-i trasează sarcina 
de-a participa la organizarea gărzilor naţionale în zona Sânnicolau Mare.
„Fărăzăbavă - consemnează el - am început organizarea. În ziua următoare în 
toate comunele din plasă gărzile erau în funcţiune. De arme şi muniţii n-am 
dus lipsă. Au adus oamenii de la regiment tot felul de arme, până şi mitraliere. 
Dezordini nu au fost în plasă, afară de comuna Beşenova Veche, azi Dudeştii 
Vechi, locuită de bulgari, unde noi n-am intrat. În restul comunelor mai mult 
femeile au avut răfuieli mai mărunte cu notarii, care au trebuit să răspundă 
pentru multe abuzuri săvârşite în timpul războiului” (Băran, 2009, 173-174).

După sosirea trupelor sârbe şi dizolvarea gărzilor naţionale este nevoit să se 
refugieze la Arad, unde-şi va oferi serviciile maiorului Alexandru Vlad, care 
preluase comanda supremăa tuturor gărzilor naţionale româneşti din Ardeal, 
Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş (Tomoni, 2013, 38-39). 

Avocat dr. George Gârda (1879-1948) (Tomoni,2003,38-39). În anul 1917 
este concentrat şi înrolat în Regimentul 8 infanterie Honvezi din Lugoj. 
După o scurtă perioadă de instruire efectuată la Oroshaza, va fi înaintat în 
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grad şi trimis pe frontul din Galiţia. Fiind rănit este internat pentru îngrijiri 
o scurtă perioadă în spitalul militar din Viena iar apoi la Lugoj. Sfârşitul 
războiului îl găseşte în convalescenţă în Făget unde avea din anul 1909 biroul 
avocaţial. Este invitat să participe la întrunirea organizată de reprezentanţii 
organizaţiei comitatense a Partidului Naţional Român în ziua de 3 noiembrie 
1918 la Lugoj. Mitingul a avut loc în grădina hotelului „Concordia”. În 
faţa unui public numerosalcătuit din români lugojeni şi locuitori sosiţi din 
satele din împrejurimi, cunoscutul lider local al Partidului Naţional Român, 
Valeriu Branişte, a rostit la început o emoţionantă cuvântare legată de lupta 
românilor pentru libertate şi unitate. Cu unanime aprobări au fost primite 
apoi şi cuvântările înflăcărate rostite de prof. dr. Victor Bârlea (care împreună 
cu dr. Trifon Liţiu şi Alexandu Vasile a fost desemnat notar al adunării), de 
avocaţii dr. George Gârda din Făget şi dr. George Dobrin din Lugoj, precum 
şi de episcopul greco-catolic dr.Valeriu Traian Frenţiu, ales în unanimitate ca 
preşedinte al întrunirii. Legat de cuvântarea cunoscutului avocatului făgeţean 
gazeta „Drapelul” consemna:„Urmează, între aplauze, locotenentul dr. 
George Gârda, poetul nostru bănăţean, înrolat de la începutul războiului, ca 
într-un discurs pătrunzător bogat în imagini vii luate din viaţa poporului, să 
facă apel  la înrolarea în primul batalion românesc, a cărui meniţiune, nu este 
continuarea războiului, ci asigurarea operei păcii pe acest teritoriu, primejduit 
de bande de tăciunari şi jefuitori.Să ne apărăm avutul - a subliniat el - căci e 
pagubă naţională fiecare fir de grăunte distrus de vandalismul, ce trece şi pe 
hotarele comitatului nostru. Să grăbească toţi cei ce pot purta arme să ne păzim 
avutul şi să asigurăm pentru toţi siguranţa personală şi averei, fără privire 
la naţionalitate şi confesiune. Să fie mândri feciorii acestui prim batalion 
romanesc al păcii, gândindu-se, că odată la bătrâneţe, stând la gura cuptorului 
şi legănând pe genunchi nepoţii, vor putea povesti că au făcut parte  din primul 
batalion romanesc” („Drapelul”, 113, 1918). Cu multă satisfacţie s-a derulat 
momentul înfiinţării Gărzii Naţionale Române cu efectivul unui batalion. 
,,Ofiţerii şi soldaţii acestui batalion românesc - consemna în continuaregazeta 
citată - care erau de faţă cu cocarde naţionale pe chipiu, au făcut obiectul celor 
mai călduroase aclamaţiuni, iar vorbitorul lor, căpitanul dr. George Gârda, a 
trezit lacrimi de emoţie, când a făcut din adâncul inimii sale româneşti, apelul 
să se înroleze feciorii români în primul batalion romanesc” („Drapelul”, 113, 
1918). Întrunirea a luat sfârşit prin apelul avocatului dr. George Dobrin care a 
arătat că,,pentru acţiunea pornită sunt necesare şi mijloace materiale. În acest 
sens el a propus  un impozit naţional, o coroană de suflet, ca astfel să avem la 
îndemână cele trebuitoare pentru primul pas propus.”2 

2  La rubrica Informațiuni gazeta lugojeană  consemna faptul că: „După poeticul 
discurs al domnului dr. George  Gârda, în care făcea apel la înrolarea în batalionul românesc, 
se desface din public domnul asesor al epitropiei orfanale C. Tunei și mergând drept spre 
masa unde sta dl.maior și comandant al batalionului romanesc Remus Dobo zice:Domnule 
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În zilele următoare, în localităţile din jur, a fost răspândit un apel, prin care 
toţi cei apţi de a purta arme erau chemaţi să se înroleze în batalionul românesc 
lugojean. Fiecare membru al noii formaţiuni militare trebuia să depună 
jurământul de credinţă, săpoarte uniformă militară sau civilă,  cu o panglică 
tricoloră pe braţ cu inscripţia: Garda Naţională Română. În ceace priveşte 
armamentul, acesta era fie cel adus de pe front sau celpreluat de la fostele 
structuri militare maghiare dezarmate. Comandantul primul batalion românesc 
a fost ales maiorul Remus Dobo, în conducere fiind cooptat şi avocatul dr. 
George Gârda, care datorită prestigiului de care se bucura în localităţile din 
jur va deţine şi funcţia de comandant suprem al gărzilor naţionale române 
constituite în zona Birchiş-Făget. 

Avocat dr. Mihai Gropşianu (1869-1952) (Munteanu Zaberca, Sârbu, 
1992, 216-217). Odată cu declanşarea Primului Război Mondial esteînrolat 
în armata austro-ungară şi trimis pe frontul din Albania. Încetarea ostilităţilor 
îl găsesc la Oraviţa în concediu. Începând cu primele zile ale lunii noiembrie, 
împreună cu avocatul dr. Petru Corneanu (Gruneanţu, 2017, p. 107-108)  va 
avea un rol important în derularea evenimentelor în cadrul comunităţilor din 
împrejurimile oraşului.

La 10 noiembrie 1918, opinia publică de pe Valea Caraşului era 
informatăcă:,,Sub presiunea evenimentelor mari pentru viaţa noastră actuală, 
în 31 octombrie 1918 s-a constituit Comitetul Naţional Român în Oraviţa 
Montană sub prezidiul lui dr. Petru Corneanu. Deodată cu acest comitet s-a 
format şi Consiliul Militar Naţional Român. Aceste două comitete au lansat un 
manifest care s-a împărţit în 800 exemplare” („Legiunea română”, 1, 1918).

 Într-adevăr, potrivit apelului menţionat mai sus, semnat de către avocat dr. 
Petru Cornean în numele Consiliului Naţional Român şi avocat dr. Mihai Gropşian 
în cel al Comitetului Militar Naţional, locuitorilor satelor din împrejurimi li se 
aducea la cunoştinţă că,,pe temeiul dreptului de dispunere asupra sorţii noastre 
ca naţiune română independentă, Comitetul Naţional Român s-a constituit cu 
sediul în Oraviţa Montană sub prezidiul lui dr. Petru Cornean. Tot pe baza 
acestui principiu s-a constituit şi Consiliul Militar Naţional sub comanda lui 
dr. Mihai Gropşian în Oraviţa Montană, care s-a alăturat Consiliului Militar 

maior, aici mi- i scutirea de serviciu armat, o înapoiez și intru în batalionul românesc. Alt 
moment - după discursul donului dr. George Dobrin, care propusese un impozit național de 
1 coroană de suflet pentru crearea unui fond național în scopul acoperirii speselor ce se vor 
ivi, s-au anunțat îndată contribuenți benevoli și pe scurta cale de la grădina „Concordia” 
până la locuința domnului dr. Valer Branisce i s-au înmânat pe stradă contribuiri, care se 
urcă la suma de1761 coroane,  mai contribuindu-se  în același răstimp și la mâna domnului 
dirigent al „Albinei”, Dominic Rațiu 221 coroane. Iar domnul avocat dr. Corneliu Antal a 
adus din comuna Cireș suma colectată de 2470 coroane (la care a contribuit domnia sa cu 
1000 coroane) punând în vedere continuarea colectei. De atunci curg mereu contribuțiile la 
administrația „Drapelului”, unde se administrează deocamdată banii contribuiți în acest scop. 
Despre toate sumele încasate se va da raport separat, pe care il vom tipări în broșură”.
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Român din Timişoara, sub comanda vicecolonelului Miron Şerb comandantul 
regimentului 61. Avem veşti îmbucurătoare că în majoritatea comunelor 
române s-auformat asemenea comitete şi consilii:acestea fără zăbavă să caute 
legătura cu noi prin 2-4 bărbaţi, subofiţeri şi soldaţi de încredere şi serioşi. 
Unde nu vorfi aceste comitete constituite, aceasta are imediat a se face şi a ni 
se va raporta, ca să lucrăm sub comandă unitară” (Munteanu, 1983, 54) 

Informându-şi cititorii despre evenimentele care au avut loc în acest spaţiu 
şi gazeta ,,Românul” consemna faptul că organizaţia locală a Partidului 
Naţional Român ,,şi-a reînceput activitatea cu 1 noiembrie st. n. ca centrul Văii 
Caraşului sub prezidiul fruntaşului advocat şi director al băncii ,,Orăviţeana” 
dr. Petru Corneanu, fiind prezenţi toţi intelectualii şi măieştri din ambele 
Oraviţe. Tot atunci s-a constituit şi consiliul militar român, alegându-şi de 
prezident pe inimosul advocat căpitan dr. Mihai Gropşianu iar de comandant 
al gardei naţionale compusă din 80 de gardişti pe căpitanul activ Petru Balică. 
Comitetul şi garda noastră naţională a organizat întreg jurul, aşa că deja avem 
comitete şi garde naţionale în fiecare comună, care sunt în deplină activitate 
şi au restabilit şi susţin ordinea în 38 de sate” („Românul”, 5, 1918), Peste 
ani, la solicitarea unor amici, dr. Mihai Gropşianu va rememora detaliat, 
cronologic într-un mic volum întitulat Revoluţia anului 1918 din Oraviţa - 
Caraş (Gropşianu, 1935) acele zile fierbinţi pe care le a trăit la Oraviţa in 
cursul lunii noiembrie 1918.

Un rol important în organizarea si activitatea consiliilor şi gărzilornaţionale 
din satele cărăşene l-au avut avocaţii:Cornel Ţeicu care a organizat,,Legiunea 
Română” la Ilidia,  Ilie Gropşianu (Gruneanţu,  2017, 179) şi Alexandru Coca 
(Gruneanţu, 2017, 101) care au organizat exemplar gărzile naţionale din Sasca 
Montană3 şi Ciclova Montană şi avocatul Maxim Radovan etc.

Gărzile  naţionale româneşti au funcţionat până la intrarea în Banat a 
armatei regale sârbe, care după cum am văzut, în scurt timp a sistat activitatea 
acestora, a interzis  manifestările populaţiei româneşti, mai mult au reţinut, 
arestat şi întemniţat mai mulţi fruntaşi români, bănuiţică audesfăşurat activităţi 
de propagandă în favoarea unirii cu România.

Evocând receptivitatea locuitorilor din satele din împrejurimile 
Caransebeşului faţă de instituţia gărzii, Gheorghe Neamţu arăta că ,,aceştia 
au răspuns cu multă însufleţire. În fiecare comună s-a înrolat în gărzi elita 

3 Privitor la evenimentele care au avut loc la Sasca Montană gazeta „Românul”, consemna 
faptul  că: „Încă la 4 noiembrie (st.n.)s-a constituit Consiliul Național Român și Garda 
Națională compusă din 63 gardiști. Prezidentul Consiliului Național Român e Ion Murgu iar 
al gardei avocat dr. Ilie Gropșianu. Comandant sublocotenent Ștefan Ieremia. Prin colectă s-a 
adunat din această comună cu 1888 suflete suma considerabilă de 18.000 coroane. Garda din 
acest loc ca și a celorlalte comune din jur e supusă conducerii centrale din Oravița în frunte 
cu căpitanii dr. Mihai Gropșianu și Petru Balică. („Românul”, VII, nr. 19,  din 18 noiembrie 
/1 decembrie 1918)
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satului, oameni voinici, sănătoşi la trup şi mai ales la suflet. Ei au reuşit să se 
impună prin număr şi spirit de dreptate, dovedind un înalt spirit patriotic şi în 
acele momente de cotitură istorică. Pe aceşti bărbaţi puteai să te bizui, având 
certitudinea că-şi vor face datoria chiar cu preţul vieţii lor” (Neamţu, 1972,36) 

Deşi activitatea lor a fost întreruptă brusc la finele lunii noiembrie 1918, 
prin dispoziţiile armatei sârbe, care în intervalul 5-20 noiembrie 1918 ocupase 
întreg Banatul istoric, rolul consiliilor şi gărzilor naţionale române a fost 
important. Pe durata scurtei activităţii, ele au asigurat ordinea publică, au apărat 
proprietatea privată a locuitorilor şi au luat o serie de măsuri pentru rezolvarea 
problemelor  de ordin economic, social şi administrativ ale comunităţilor. 
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SEVER BOCU –  O mARE PERSOnALItAtE 
A  BAnAtULUI
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Abstract:
Sever Bocu (1874-1951) joined the Romanian delegation at the Paris 

Peace Conference (1919-1920) in order to gain the recognition of the Great 
Union. He was a technical adviser for the Romanian delegation on the issues 
of integrity of the historical Banat. In the interwar period, he advocated for 
an independent Romania, in which to be respected the citizens’ rights as well 
as the possibility of affirmation of the historical provinces. He was a fierce 
follower of the administrative decentralization and of „regionalism”. He was 
one of the founders of the West University of Timișoara and he contributed 
decisively to the reestablishment of the Banat Metropolitan Church. He died 
on January 21st, 1951 in the prison of the Sighet, having been imprisoned by 
communist regime.

Rezumat :
Sever Bocu (1874-1951) s-a alăturat delegației române la Conferința de 

Pace de la Paris (1919-1920), pentru a obține recunoașterea Marii Uniri. 
Va fi consilier tehnic pe lângă delegația română, în problemele integrității 
Banatului istoric. În perioada interbelică, a militat pentru România 
independentă, în care să fie respectate drepturile cetățenești, precum și 
posibilitatea de afirmare a provinciilor istorice. A fost un adept înverșunat 
al descentralizării administrative și al„regionalismului”. A fost unul dintre 
întemeietorii Universității de Vest din Timișoara și a contribuit decisiv 
la reînființarea Miropoliei Banatului. A decedat la 21 ianuarie 1951 în 
închisoarea de la Sighet întemnițat de regimul comunist.

Key words: decentralization, regionalism, nationalism, conference, rights, 
tolerance

Cuvinte-cheie: descentralizare, regionalism, naționalism, conferințî, 
drepturi, toleranță
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Ideile acestui bănățean din prima jumătate a secolului al XX-lea, Sever 
Bocu, au rămas la fel de actuale și astăzi, când se produc atâtea fenomene 
la nivel continental. Recitind Lupta pentru Banat (1923) și amintirile din 
perioada participării la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920), când 
au fost trasate hotarele Banatului, ne lămurim asupra multora din evoluțiile 
noastre ulterioare. Practic, de la spintecarea de atunci a unei regiuni unitare și 
integrate s-au tras multe din relele anilor care au urmat.

În anul 1939, „Calendarul Vestul” îl definea pe Sever Bocu astfel: „Fruntaș 
între fruntașii bănățeni, a fost sortit să fie întotdeauna purtătorul de cuvânt, 
autorizat al bănățenilor. (...) Cine l-a auzit ținând un discurs, nu poate a-l 
numi altfel decât Tribunul Banatului [BOCU, 2011:9]. Participarea sa, pe cont 
propriu, la Conferința de Pace i-a adus însă multă amărăciune. Sever Bocu 
a activat pe lângă delegația română la Conferința de Pace, ca un consilier 
tehnic, în problemele integrității Banatului istoric [MUNTEANU, 1999: 
17]. În acest scop, publică la Paris două importante lucrări documentare, a 
căror valoare informațională privind realitățile sociale, etnice și demografice 
din Banatul istoric este recunoscută de către marele savant francez, Em. de 
Martonne [VESTUL, 1934:3]. În delegația română atitudinea față de Banat nu 
era unitară. Ion I. C. Brătianu susținea alipirea întregului Banat la România, 
iar Take Ionescu înclina către o împărțire a regiunii între români și sârbi. Cele 
două părți neajungând la un acord, problema a fost reluată de către Comisia 
Teritorială a Conferinței de Pace, care a hotărât împărțirea Banatului după un 
proiect englezesc, care însă a fost respins, atât de către români, cât și de către 
sârbi. Brătianu refuzând orice discuție pe această temă, a fost adoptată, în 
cele din urmă, varianta franceză, corespunzând în linii mari graniței actuale 
[BOCU 2011: 16]. La 10 august 1920 a fost încheiat un tratat de delimitare a 
frontierelor între marile puteri și statele interesate (România, Regatul Sârbo-
Croato-Sloven, Polonia și Cehoslovacia), tratat care urma a fi ratificat de către 
fiecare dintre aceste state [BOCU, 2011:17].

Pe lângă Take Ionescu, un alt „defetist” în problema Banatului aflat în 
delegația României a fost Octavian Goga. Când Bocu îi reproșa lui Take 
Ionescu atitudinea sa, acesta i-a răspuns: „Nu pot să fiu mai bănățean decât 
Goga!” [BOCU,2011: 19]. Revenit acasă, Sever Bocu se simțea învins, după 
cum declara el însuși: „M-am întors acasă, pe locurile copilăriei mele, de unde 
am pornit. Pentru mine, țara mea restrânsă, Banatul, era singură, exclusă de 
la un buchet al popoarelor, care toate își serbau resurecția. Singura care cu un 
ochi râdea, cu altul plângea, și care acum avea nevoie de ajutorul fiilor ei” 
[BOCU, 2011: 20].

După părerea lui Bocu, o primă greșeală săvârșise Ionel I.C.Brătianu încă 
înaintea intrării în război, când nu a fost solicitată și semnătura Serbiei pe 
tratatul secret de alianță care promitea întregul Banat României [BOCU, 
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2011:38]. Apoi, la Paris, el a manifestat o atitudine atât de intransigentă, încât 
cei patru care creionau noile hotare (Woodrow Wilson, Lloyg George, George 
Clemenceau și Orlando) nu mai aveau nici raporturi personale cu Brătianu, 
reacția lor fiind de a trasa „hotare pedeapsă” României [BOCU,2011: 38-39].

Sever Bocu nu era informat, desigur, că încă din 11 august 1916 fusese 
încheiat u n acord secret între Framînța și Rusia, prin care acestea acceptau 
să semneze tratatul cu România, promițându-i acesteia tot ce dorea pentru 
intrarea în război, însă la conferinâa de pace aceste pretenții nu ar mai fi 
fost susuținute. Astfel, chiar dacă față de România marile puteri se angajau 
să-i recunoască întregul Banat, încă de atunci ele stabiliseră ca acesta să fie 
împărțit între români și sârbi. Revoluția bolșevică din 1917 avea să scoată 
între timp Rusia dintre decidenți, însă este cert că, dacă la Conferința de Pace 
ar fi luat parte și Imperiul Țarist, granița tranșată în Banat ar fi fost și mai 
nefavorabilă românilor [KIRIȚESCU, 1989: 197]. Bocu a rămas să protesteze 
singur: „Vreau să se știe adevărul, ca cei rămași în nedreptate să nu cadă în 
deznădejde. Vreau să se știe că în aceste hotare nu sunt sancțiuni imanente, 
ci greșeli omenești, reparabile. Vreau să zdruncin încrederea în trăinicia unui 
lucru efemer, împotriva căruia se răzvrătește nu numai istoria noastră, ci toate 
legile biologice. Vreau să se știe că hotarul bănățean este un hotar de pedeapsă, 
care ni s-a dat pentru păcatele noastre...” [BOCU, 2011:43].

Membrii delegației române manifestaseră de asemenea multă ignoranță în 
privința Banatului: „Instinctul nostru pierdea simțul just al limitelor... cine 
știa în București unde sunt limitele juste? Cine venea înainte de război prin 
Becicherec, prin Doloave, Panciova, Satu Nou sau măcar în Timișoara? La 
adunarea lui Murgu de pe Câmpia Lugojului au mai fost C. Rosetti, Epureanu, 
dar pe urmă cine a mai fost? Geambașii, care cumpărau cai pentru armata 
română?” [BOCU, 2011: 44]. Din aceste motive, localități românești au fost 
pierdute: „Ofcea din fața Belgradului este o fortăreață din cimentul cdelui 
mai teribil sânge românesc (...) Tribuna din Arad, ziar cotidian, avea în Satu 
Nou pe lângă Panciova 100 de abonați” [BOCU, 2011: 45]. Deja cu mult timp 
în urmă, observatorii străini remarcaseră caracterul predominant românesc al 
Banatului, afirma Bocu: „În 1787, Caterina a II-a preconiza restaurarea Daciei 
cu frontiera Dunărei și Tisei, ca un stat tampon între Rusia, Turcia și Austria. Pe 
statuia ecvestră din Viena a lui Iosif al II-lea stă gravat „Rex Daciae”. Niciun 
călător care a umblat de atunci prin Banat n-a putut fi mistificat privitor la 
caracterul acestui pământ. Griselini, Thornton, Thouvenel, Demidoff, Kanitz, 
Saint-Marc Girardin, Picot vorbesc de Banatul de Temesvar ca de un pământ 
românesc” [BOCU, 2011:45].

Prin urmare, dezmembrarea Banatului era denumită de Sever bocu în 
discursul din 1923 drept o „monstruozitate”, adresându-se auditoriului astfel: 
„Banatul, domnilor, a fost un permanent teatru de război al Europei. Numai 
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cei două sute de ani din urmă, ani ai păcii pentru el, care l-au cruțat  ca un fel 
de revanșă pentru trecut, i-au permis progresul din urmă, progresul de azi, 
care l-a prefăcut într-un Canaan. Ungurii îl numeau grânarul lor, grânarul 
Ungariei” [BOCU, 2011:55].

Hotarele nou trasate erau  de-a dreptul iraționale: ele treceau peste șosele, 
tarlale, pomi, prin ogrăzile locuitorilor și prin cimitire, care erau împărțite în 
două. Direcțiunea societății pentru reorganizarea apelor Aranca-Bega-Timiș 
se afla în România, iar pompele în Iugoslavia. Prin aceasta, însăși existența 
canalului Bega era pusă în  mare pericol. Calea ferată Modoș-Jimbolia, „artera 
de viață a șase comune”, nu mai funcționa [BOCU, 2011: 59]. Orașele Vârșeț 
și Biserica Albă „altădată emporii de civilizație și comerț”, ajunseseră într-o 
stare deplorabilă [BOCU,2011: 61]. Portul Baziaș, „cel mai important înainte 
de război”, fusese atribuit României fără calea ferată care îl lega de Timișoara 
și Arad” [BOCU, 2011:61]. Și totul –afirmă Bocu, datorită ignoranței noastre: 
„Nimic nu era fixat în conștiința generală și adevărul e că și miniștrii se 
întrebau la facerea alianțelor ce să ceară și ce nu, căci dacă i-ai fi întrebat pe 
fiecare în parte, niciunul nu ar fi știut măcar atât, până unde neamul nostru își 
mutase la vest hotarele sale etnice” [BOCU, 2011: 63].

În anii care au urmat, Sever Bocu va depune un efort uriaș pentru a scoate la 
lumină personalitățile locului, strădania lor de afirmare a spiritului autohton, 
lupta dusă sub acoperământul armoniei etnice, care va avea momentele ei 
de tensiune, dar și împliniri peste care, din păcate, memoria noastră, până și 
astăzi, așterne o uitare nepăsătoare [BOGDAN, 1999: 167]. 

Conferința de Pace de la Paris încheie un capitol și în viața lui Sever 
Bocu. Se întoarce acasă, la Lipova, și începe drumul spre oameni . Dacă 
până acum viața lui putea fi urmărită  în volumul autobiografic, primul din 
Drumuri și răscruci, cea nouă, de după 1919, o poți reface din paginile celor 
două publicații pe care le-a editat: Voința Banatului și, mai cu seamă, Vestul.
Se disting astfel două drumuri: cel al omului politic , deputat , apoi, în anii 
guvernării Partidului Național Țărănesc, director al Directoratului banatului, 
și cel al omului de cultură, militant activ al cauzei afirmării românești. Cele 
două drumuri se întrepătrund în ceea ce am putea numi bănățenismul lui 
Sever Bocu, în fapt apărarea răspicată a drepturilor localnicilor în raport cu 
Capitala, cu centralismul suficient și disprețuitor practicat la București, „Care 
n-a mai cunoscut provincia în cei 200 de ani ai ei de diferite experiențe. Acest 
pericol ne amenință direct cu distrugerea. De unde vreți ca provincia să poată 
scoate mijloacele pentru apărarea sa, ca să nu mai vorbim de mijloace pentru 
o politică de expansiune, de imperialism, când toată vlaga i se cară de acolo 
exact ca înainte cu 200 de ani la Constantinoplol” [BOGDAN, 1999:171].

Mai cu seamă acest „bănățenism”, „regionalism” îi va aduce cele mai multe 
necazuri din partea adversarilor, dar și a unor prieteni politici, el, în schimb, 
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va  rămâne credincios crezului său până la capăt. Această credință pornește, 
așa cum singur o mărturisește în fața celor 7000 de participanți, din 30 de 
cxomune, la Adunarea național-țărănistă Caransebeș, din anul 1936, de la 
nedreptele – după părerea sa – hotărâri ale Conferinței de Pace de la Paris. „În 
1917-1918 mă aflam la Paris, vreme când se croiau hotarele noastre. Oligarhia 
românească a săvârșit atunci –apreciază Sever Bocu – fatale greșeli, pe care 
noi a trebuit să le plătim cu mutilarea noastră, cu știrbirea Daciei Traiane, 
astfel că hotarele României Mari n-au fost întinse acolo unde le-a trasat divul 
Traian latinității. Această nelegiuire s-a făcut prin lipsa noastră documentată 
. Sârbii erau bine organizați, bine documentați și mai presus de toate solidari. 
Reprezentanții noștri la Conferința păcii nu cunoșteau Banatul...” [BOGDAN, 
1999 : 172]. Și continuă Sever Bocu: „...Am asistat protestatar la această 
trunchiere a patriei noastre și din acest protest mi-am făurit o credință pe care o 
numim regionalism, dar pe care noi bănățenii, o numim bănățenism. Eu afirm 
însă ce cel care nu are simțul regional, acela n-a trecut prin filiera satului, acela 
n-a împărtășit nevoile multe și mari ale baștinei sale, iar în ce ne privește acela 
nu e bănățean care nu simte durerea înjumătățirei provinciei sale. Prin acest 
regionalism noi suntem patrioți...” [BOGDAN, 1999 : 172].

Din aceste  aserțiuni urma să se cristalizeze conceptul de bănățenism, 
afirmat la o adunare a voluntarilor din 1934 de către Sever Bocu: „....aș putea 
rezuma bănățenismul nostru la câteva criterii, cari nu ne sunt comune cu a 
altor români, sau cel puțin nu într-o măsură egală. Acestea sunt:

1. Un sentiment organic al unității românești așa cum el s-a manifestat prin 
Paul Iorgovici, Dimitrie Țichindeal, Eftimie Murgu, Mocioneștii

2. Un atașament inerent față de dinastia întregitoare de neam și simbolizatoare 
a acestei unități, așa cum acest atașament s-a manifestat prin mișcarea pentru 
Restaurație, pornită de aici din Banat

3. O toleranță față de națiunile conlocuitoare cu cari împreună am realizat 
o civilizație și cari trebuie să accepte și să prefere pe acest pământ, stăpânirea 
românească fără constrângere

4. Un sentiment iredent, pe cari nu-l pot avea în aceeași măsură ceilalți 
români, cari n-au lăsat ca noi, rude, frați, surori dincolo de hotarele nedrepte, 
asupra cărora nouă nu ne este permisă tranzacția nici vremelnic.

Acesta este după părerea mea – afirma Bocu – bănățenismul. Aceasta este 
ceea ce, cu românii de pretutindeni, ne și unește, ne și separă.Ceea ce ne separă 
este un plus de românism, un românism mai pronunțat, mai superior, mai fără 
tocmeală, care nouă ne este impus” [BOGDAN, 1999 : 173-174].

Firește nu lipsesc precizările necesare: „Noi suntem regionaliști. Dar nu 
suntem federaliști, separatiști. Noi ne simțim puternic, indisolubil legați, atașați 
de ideea unității de neam. Prin toate fibrele, prin toți fiorii sângelui  nostru. 
În privința aceasta totul trebuie să fie foarte limpede, foarte clar, cu nici o 
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posibilitate de subînțelesuri” [BOGDAN, 1999 : 174]. Acuzațiile nenumărate 
care i-au fost aduse în anii interbelici de „regionalism” sau de „bănățenism” 
porneau, în realitate, de la eforturile sale în afirmarea și argumentarea acestui 
obiectiv democrat, ca soluție a consolidării statului român unitar. În conferința 
publică referotoare la istoria orașului Lipova, Bocu argumentează următoarea 
teză:„Centralismul nu are naționalitate;el a dus, fie că a fost unguresc sau 
românesc, la aceleași concluzii logice:exploatare sau sărăcia” [BOCU, 
1939: 24]. Va declara în nenumărate rânduri că deși susține descentralizarea  
administrativă, nu este „în idealul său de a înfăptui o descentralizare  care să 
meargă până la marginea unde să amenințe unitatea”. Nu urmărește o „politică 
federativă” [VOINȚA BANATULUI, 1936:1], ci instituirea unei politici 
sănătoase în organizarea statului român.

Banatul ca entitate cu particularități istorice aparte, a creat și un om cu 
nuanțe diferite în peisajul românesc: „Aș îndrăzni să spun că un bănățean se 
caracterizează, în primul rând, prin un fel de bunătate omenească, o bunătate 
care, e curios, cum trăiește  alături de atâtea egoisme, venind din aceeași sursă 
a solului generos pe care el trăiește. Bunătatea nu este  un sentiment apreciat. 
Totuși, cred, este  primul sentiment. Hristos n-a voit să fie mai cuminte, mai 
învățat, mai deștept, ci mai bun. Pe lângă-i firea divină, calitatea aceasta o 
avea de la solul galileean, fecund, generos, magnific. Și acolo lupta era acerbă 
cu egoismul antitetic al fariseilor, dar un sol generos este, în același timp, un 
sol de antiteze, de ciocniri ideologice.

Între un bănățean, ardelean și regățean simțul de apărare reacționează, după 
mine, cam în următorul fel: la bănățean prin forța bunătății; la ardelean prin 
forța urii; la regățean prin forța ipocriziei. De aceea, acesta din urmă se crede 
și mai deștept. Bănățenii se apropie ca fond sufletesc mai mult de moldoveni, 
funciarmente buni și ei” [BOGDAN, 1999: 174]. Acest tip uman, în pofida unui 
pragmatism de moștenire germană, pentru care a fost mereu luat în derâdere, și 
după Bocu, de altfel, ascunde o fire de artist. E nevoie să amintim aici de pleiada 
condeierilor țărani, de tradiția centenară a corurilor sătești și muncitorești, a 
teatrului popular, de ziarele și tipăriturile ce existau aici din Vechime? Nu 
vorbea Liucian Blaga de „preaplinul sufletului bănățean”? Întreg Banatul a 
fost dintotdeauna o țară a frumosului. O spune, de altfel, mai bine însuși Bocu, 
în 1933, la inaugurarea cursurilor Școlii de Arte Frumoase, mutată de la Cluj 
la Timișoara: „E cert, acest Banat este o parte a artelor, peste toată corupțiunea 
de forme ce n-o putem ascunde, pământ de stil, de armonii, de inspirație, de 
intuiție artistică...” [BOGDAN,1999: 174-175]. Și adaugă Bocu: „Începem 
reacțiiunea prin revoluționarea simțului nostru estetic. E interesant, în Bănat 
primul element de revoltă este contra barbarismelor cari ni-au invadat în urma 
secolelor...De multe ori nu ne mai mulțumește mediocritatea  moștenirilor ce 
ne înconjoară, etalarea lipsei de gust și de originalitate, electismul antiartistic, 
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desintegrat, denivelarea democratică antiartistică care a alterat latinitatea din 
noi și care corespunde eclectismului politic, anarhic, procesului de pulverizare 
a forțelor poloitice, străinismelor din noi, corumpătoare, contra cărora se 
redresează, în rânduri strânse, sentimentul nostru de unitate” [BOGDAN, 
1999: 175].

Într-o conferință, Sever Bocu argumenta motivațiile pentru care Banatul și 
bănățenii nu mai dau culturii, ca în urmă cu câteva decenii mari talente: „S-a 
afirmat în vremea din urmă că Banatul nu mai dă talente, că mina seculară ar 
fi epuizată, secătuită. Eu spun, nu poate da talente câtă vreme durează această 
exploatare a ei nerațională, câtă vreme sufletul bănățean e stors, vlăguit, 
scoatem din el mai mult dcâ el poate restitui – aceasta e principala cauză  și a 
denatalității – după mine, oricât am alerga după altele. Un secol acest pământ 
a dat din el valori după valori, mai mult ca oricare altă regiune. Dar aceste 
valori au țâșnit din o ambianță fericită, din un mediu bogat, prielnic. O, și 
privighetorile fug dintr-un crâng pustiit. Pe holdele noastre se înfiripa doina 
fiindcă izbucnea dintr-un sentiment de mulțumire, îndestulare, de fericire, aș 
putea spune.  Ion popovici Bănățeanul izbucnea dintr-un mediu muncitoresc, 
lugojenesc. Unde e acel mediu? Lipsește el sau talentele? Lipsește el! 
Vidu, Brediceanu, Drăgoi au răsărit din ambianța cântării, a doinelor de pe 
luncile Timișului și Văii Mureșului. Nu la întâmplare. Logic, firesc, necesar. 
Mocioneștii, Babeșii, Bredicenii, Aurel C. Popovici, pe toți ni-i putem 
explica, lămuri...Dar mai există o viață publică, bănățeană? Unde este un ideal 
bănățean, în Banatul mutilat, abandonat, trădat...Unde esta Banatul lui Andrei 
Mocioni pentru care el și-a sacrificat toate bunurile pământești, câtă vreme 
noi, pentru bunuri pământești am sacrificat Banatul” [BOCU, 2011: 34-35].

În paralel cu lupta purtată împotriva puternicilor zilei, Sever Bocu s-a 
ocupat, pe plan intern bănățean, cu alte activități demne de interes. A inișiat 
primele ziare românești din regiune după Unire, într-un moment când 
minoritarii dispuneau de 17 publicații. Declarat în 1933 cetățean de onoare 
al Timișoarei, Sever Bocu continua o serie ilustră din care mai făceau parte 
contele Mercy, primarul slovacc Telbisz, Emanuil Ungureanu, Heinrich 
Baader, dr.Aurel Cosma și generalul Domășneanu. Mulți ani Bocu s-a zbătut 
pentru deschiderea universității timișorene, care a avut loc abia în 1945. În 
Darea de seamă pe care a prezentat-o cu acest prilej, el amintea faptul că dacă 
Ungaria ar fi rămas în granițele din 1914, la Timișoara ar fi fost înființată cea 
de-a patra universitate maghiară, deși pentru aceasta concuraseră  și Aradul, 
Brașovul și Sibiul [BOCU,2011:152].

Greutățile aveau să-l învingă în cele din urmă, iar Sever Bocu și faptele 
sale au intrat într-o nemeritată uitare. Meritele sale în trecutul Banatului și al 
românilor nu pot fi însă șterse. El a fost respectat de toți locuitorii Banatului – 
și nu numai – indiferent de naționalitate. Când era văzut pe străzile timișoarei 
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era adeseori însoțit de remarci de tipul: „O az!”(El este!), ori „Schau! Der 
Bocu!” [BOCU,2011:76].

Între cei arestați atunci, în noaptea de 5-6 mai 1950, în ceea ce acum se 
denumește drept „Noaptea demnitarilor”, au fost și importante personalități 
bănățene, sau legate de Banat. Este vorba despre patru deținuți bănățeni la 
Sighet: Sever Bocu, Dimitrie Nistor, Coriolan Băran și Aurel Baciu. Dintre ei, 
Sever Bocu și Aurel Baciu au decedat în închisoare, Dimitrie Nistor a murit 
tot în închisorile comuniste, doar Coriolan Băran a supraviețuit regimului 
comunist [GIURESCU, 2000 : 375].
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Abstract:
At the beginning of the twentieth century Vasile Goldiş, secretary of the 

Episcopate of Arad, affirmed himself as an important personality of the 
Romanian ecclesiastical world, being the one who had links with the hierarchs 
of the epoch, the Metropolitan Ioan Meţianu, the bishops of Arad, Iosif Goldiş 
and Ioan I. Papp or the Bishop of Caransebeş, Miron Cristea. Through 
collaboration with these personalities of the church and cultural-political life 
of Transylvania and Banat, Vasile Goldiş imposed himself as an important 
leader, defender of the Romanian confessional schools when the Hungarian 
political class took the toughest measures of denationalization.

Rezumat: 
La începutul secolului al XX-lea Vasile Goldiş, secretar al Episcopiei 

Arad, s-a afirmat ca o personalitate importantă a lumii ecleziastice româneşti, 
fiind cel care avea legături cu ierarhii din epocă, mitropolitul Ioan Meţianu, 
episcopii Aradului, Iosif Goldiş şi Ioan I. Papp sau episcopul de Caransebeş, 
Miron Cristea. Prin colaborarea cu aceste personalităţi ale bisericii şi ale 
vieţii cultural-politice a Transilvaniei şi a Banatului, Vasile Goldiş s-a impus 
ca un lider important, apărătorul şcolilor confesionale româneşti, atunci când 
clasa politică maghiară a luat cele mai dure măsuri de deznaţionalizare.

Keywords: church, bishop, Romanian, school, denationalization
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Prin activitatea pe care a desfăşurat-o Vasile Goldiş s-a remarcat ca un 
susţinător al şcolii şi bisericii, elementele de bază ale societăţii româneşti, care 
trecea printr-un proces dur de deznaţionalizare, ca urmare a măsurilor luate de 
clasa politică de la Budapesta. 

Timp de trei decenii Vasile Goldiş a activat în slujba bisericii, fiind 
secretarul Episcopiei din Arad. Şi-a început activitatea ca secretar în 1901, 
după pensionarea sa, atunci când episcopia era păstorită de unchiul său, Iosif 
Goldiş. În 1901 Vasile Goldiş s-a stabilit la Arad, fiind ales în funcţia de 
secretar prin decizia Consistoriului din 14/27 aprilie 1901. În procesul verbal 
al şedinţei se arată: „consistoriul cu totalitatea voturilor alege de secretar 
consistorial în mod definitiv pe profesorul Vasile Goldiş cu un salar anual 
de 2400 coroane” (Gagea, 2015, 41). Fiind un apropiat al episcopului Iosif 
Goldiş, în 21 iunie 1901 acesta l-a numit pe Vasile Goldiş „rector al cancelariei 
consistoriale cu dreptul de a dispune asupra personalului din Cancelarie şi de a 
lua toate măsurile trebuincioase în folosul serviciului” (Ibidem).

Moartea episcopului Iosif Goldiş în 1902 a dus la numirea unui nou 
prelat, Ioan I. Papp, care şi-a început activitatea în 1903. Cu noul episcop 
Vasile Goldiş a colaborat, fiind printre cei care l-au sfătuit în momentele cele 
mai grele. Pentru I.I. Papp, Vasile Goldiş a rămas un apropiat şi un om de 
încredere. A fost cel care a redactat şi semnat majoritatea proceselor verbale 
ale Consistoriului şi Senatului şcolar, dar şi unele circulare, care apoi au fost 
semnate de episcopul arădean şi trimise preoţilor şi protopopilor din Episcopia 
Aradului. Activitatea desfăşurată în plan politic de Vasile Goldiş, care după 
1907 s-a afirmat ca un apărător al identităţii naţionale, l-a determinat pe 
episcopul arădean să îl susţină. 

În 1908, Vasile Goldiş era printre cei care luptau pentru crearea Fondului 
diecezan bisericesc, care avea ca scop ajutorarea şcolilor sărace. După punerea 
în practică a legislaţiei maghiare, acestea erau obligate a cere ajutor de stat şi 
a introduce astfel limba maghiară în şcoală. Vasile Goldiş a fost cel care s-a 
ocupat cu gestionarea fondului. 

 În 4 iulie 1914, Vasile Goldiş era trimisul episcopiei la Budapesta, pentru a 
prezenta cererile Consistoriului plenar politicienilor maghiari.  Întors la Arad, 
Vasile Goldiş a prezentat un raport episcopului, în care a amintit că a cerut 
explicaţii ministrului instrucţiunii în legătură cu „sistarea ajutorului de sta 
pentru consistoriu” (Chiş, 2000, 84). Liderul arădean a mai discutat şi despre 
înfiinţarea la Arad a unei şcoli pedagogice pentru fete, care să funcţioneze 
în cadrul Preparandiei arădene. Potrivit celor mărturisite de Vasile Goldiş, 
ministrul a promis că va susţine înfiinţarea unei şcoli pedagogice pentru fete şi 
„chiar va aloca fonduri pentrui edificarea noului internat” (Ibidem). Amploarea 
pe care a luat-o conflictul declanşat în 28 iulie a făcut ca promisiunile 
ministrului să nu se mai poată concretiza.

În anii războiului, Vasile Goldiş, în calitate de secretar, dar şi de lider al 
românilor, a fost cel care a trimis autorităţilor maghiare o serie de scrisori 
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şi memorii prin care arăta starea dificilă în care au ajuns unele instituţii de 
învăţământ. În 1915, Vasile Goldiş a cerut autorităţilor de la Budapesta să 
acorde ajutor de stat pentru 12 şcoli din Episcopia Aradului. Demersul său nu 
a dus la niciun rezultat, pentru că, din cauza războiului, ajutorul pentru  şcoli 
se dădea numai unde „este absolut indispensabil” (Chiş, 2000, 86).

În 1916, Vasile Goldiş a fost cel care, în numele episcopului I. I. Papp, a 
trimis un memoriu ministrului Cultelor şi Instrucţiunii, Bela Jankovich, unde 
s-a afirmat ca un apărător al naţiunii române greu încercate de război. Liderul 
arădean arăta că românii duc greul războiului, dar în ciuda acestui fapt tot mai 
mulţi români îşi pierd libertatea şi ajung a fi internaţi în lagărele maghiare, fiind 
suspectaţi de „lipsă de fidelitate”. Vasile Goldiş a cerut respectarea drepturilor 
cetăţeneşti, pentru că „majoritatea celor în cauză, nici măcar nu li se spune 
pentru ce au fost ridicaţi, cu ce s-au făcut vinovaţi, iar judecata lor întârzie” 
(Şora, 1980, 185). În urma acestui memoriu autorităţile maghiare au eliberat 10 
persoane şi au suspendat „interdicţiile personale pe raza Consistoriului Arad”.

Vasile Goldiş a fost şi unul dintre colaboratorii mitropolitului Ioan Meţianu, 
pe care l-a respectat pentru activitatea desfăşurată în slujba bisericii, atât în 
calitate de episcop al Aradului, cât şi de mitropolit al Ardealului. A fost cel 
care a avut ocazia să poarte mai multe discuţii cu înaltul prelat. În 1929 Vasile 
Goldiş elogia personalitatea lui Ioan Meţianu şi amintea de aceste discuţii, 
afirmând că fostul episcop i-a mărturist că a făcut atâtea vizite canonice cât 
nu a mai făcut „nici unul dintre fericiţii mei antecesori în arhierie de când 
există dieceza” (Goldiş, 2012, 583). Vasile Goldiş îl considera pe înaltul prelat 
ardelean un adevărat organizator al Eparhiei Aradului, fiind cel care „a scos 
Şcoala normală şi Institutul teologic din mizeria în care se găseau” (Ibidem). 
Mai aminteşte că a a susţinut şi educarea tinerilor, prin acordarea unor burse, 
iar printre bursieri era şi Vasile Goldiş.

Moartea mitropolitului Ioan Meţianu şi numirea de către autorităţi a unor 
comisari guvernamentali pe lângă şcolile româneşti a nemulţumit conducerea 
bisericii, care acum era atent supravegheată. În acest context, Vasile Goldiş a 
protestat şi împreună cu profesorii Institutului Pedagogic-Teologic au trimis 
un memoriu autorităţilor de la Budapesta, prin care arăta că prin numirea 
comisarilor autorităţile depăşesc limita fixată prin lege şi „vatămă drepturile 
autonome ale corpului didactic ale bisericii noastre ca susţinătoare de şcoli” 
(Mărturii, 1986, 352). Poziţia adoptată de Vasile Goldiş şi de profesorii arădeni 
a făcut ca autoritatea comisarului să se zdruncine, iar comisarul nu a putut 
pune în practică cele decise la Budapesta.   

Numirea lui Vasile Mangra în 1916 în funcţia de mitropolit l-a nemulţumit 
pe Vasile Goldiş. Acceptarea de către Vasile Mangra a numirii comisarilor 
guvernamentali pe lângă cele mai importante şcoli din Transilvania l-a 
nemulţumit pe Vasile Goldiş. În timpul lucrărilor sinodului arădean din 1917, 
Vasile Goldiş a luat poziţie şi a declarat că „nu ia act de alegerea de mitropolit 
al Ardealului a lui Vasile Mangra” (Popeangă, 2007, 271). Noul mitropolit 
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era considerat de Vasile Goldiş omul lui Tisza, care avea nevoie de sprijinul 
românilor pentru ca după război să „concilieze politica maghiară cu cea 
românească” (Eppel, 2006, 333). După alegerea noului mitropolit, episcopul I. 
I. Papp şi Vasile Goldiş au luat măsuri prin care să blocheze politica guvernului 
maghiar de a controla activitatea consistoriilor. 

În toamna anului 1918, odată cu dezmembrarea monarhiei şi moartea 
mitropolitului Vasile Mangra biserica ia o serie de măsuri prin care renunţa la 
politica de loialitate faţă de împărat şi începe să sprijine activitatea politicienilor 
români. Această schimbare este marcată de Adeziunea episcopilor români 
adresată Marelui Sfat al Naţiunii române din Ungaria  şi Transilvania semnată 
de episcopii ortodocşi şi greco-catolici din Transilvania. În document se arată 
că înalţii prelaţi sunt cei care apără „interesele de viaţă ale neamului românesc ai 
cărui păstori sufleteşti suntem”. Semnatarii documentului recunosc autoritatea 
Consiliului Naţional Român Central şi exprimă totodată dorinţa de a colabora 
cu liderii consiliului, care era socotit „reprezentantul şi conducătorul naţiunii 
române” (Biserică şi Şcoală, 18 noiembrie/1 decembrie 1918).

Este perioada în care Vasile Goldiş colabora cu episcopii I. I. Papp şi Miron 
Cristea, având ca obiectiv principal realizarea României Mari. Un rol important 
l-a avut  episcopul Ioan I. Papp, care era şi locţiitor al mitropolitului. În acest 
context, la două zile după publicarea Adeziunii a avut loc la Arad Sinodul 
Episcopesc al Mitropoliei Ortodoxe Române din Ungaria şi Transilvania, 
for care a recunoscut încă o dată autoritatea C.N.R.C. ca „singurul îndreptăţit 
să hotărască soarta politică a românilor”. Tot atunci Sinodul a adoptat şi 
„Rugăciunea de îngenunchiere”, scrisă de Gheorghe Ciuhandu, care  a fost 
citită la Alba Iulia la 1 decembrie 1918 de episcopul Miron Cristea. În toamna 
anului 1918 episcopul arădean a gestionat relaţiile bisericii cu C.N.R.C. şi cu 
Gărzile naţionale, un rol important revenindu-i lui Vasile Goldiş.

În timpul negocierilor de la Arad dintre politicienii maghiari şi cei români, 
Vasile Goldiş a avut o permanentă legătură cu episcopii Ioan I. Papp şi Miron 
Cristea, ultimul fiind venit la Arad.  

Printre înalţii prelaţi cu care a colaborat Vasile Goldiş în toamna anului 
1918 a fost şi Roman Ciorogariu, care din 1917 a fost numit vicar la Oradea. 
În 1918 cei doi au trecut peste neînţelegerile care i-au separat şi au activat în 
scopul realizării României Mari. Într-o scrisoare din 9/22 noiembrie liderul 
arădean, ca membru al C.N.R.C., îl anunţa pe Roman Ciorogariu că în calitate 
de preşedinte al Consistoriului greco-ortodox român Oradea „sunteţi membru 
din oficiu al Adunării Naţionale ce se va ţine la Alba Iulia”. Colaborarea 
bisericii cu liderii românilor a făcut posibilă Marea Unire. În 23 noiembrie 
1918 episcopul I.I. Papp, care era locţiitor al mitropolitului, a convocat la 
Arad şedinţa sinodului Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania şi 
Ungaria. A fost redactată circulara cu nr. 147 din 1918. Prin aceasta se anunţa 
abdicarea împăratului şi regelui Carol de Habsburg, care „îi dezleagă pe toţi 
de jurământul făcut faţă de tron” (Suciu şi Constantinescu, 1980, 1009) şi 
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recunoaşte dreptul de autodeterminare a popoarelor supuse. În circulară se 
arată că datorită schimbărilor produse biserica proclamă autoritatea Marelui 
Sfat al Naţiunii Române, care era considerat de biserică „cea mai înaltă 
autoritate a poporului român” (Liţiu, 1968, 685) care, alături de biserică, 
trebuia să organizeze poporul român sub forma unei stăpâniri naţionale. 

Implicarea lui Miron Cristea şi a lui Vasile Goldiş în realizarea idealului 
naţional este demonstrată şi de alegerile făcute de Marele Sfat Naţional în 2 
decembrie 1918, când s-a constituit delegaţia care avea să ducă regelui Ferdinand 
actul Unirii. Printre cei aleşi în delegaţie erau şi cei doi. La Bucureşti discursul 
oficial a fost rostit de Vasile Goldiş, care a arătat că Unirea este expresia poporului 
român fiind un „rezultat firesc al legilor istorice, o consecinţă inevitabilă a 
civilizaţiunii” (Goldiş, 2012, 117). Apoi a urmat un discurs al lui Miron Cristea, 
care a „omagiat meritele lui Ferdinand şi ale reginei Maria” (Alic, 2013, 361), 
apoi actul unirii a  fost înmânat regelui de Alexandru Vaida-Voevod. 

Colaborarea lui Vasile Goldiş cu înalţii prelaţi în scopul realizării idealului 
naţional dovedeşte că liderul arădean era şi o importantă personalitate a lumii 
ecleziastice transilvănene, pentru că la începutul secolului s-a impus ca un 
important lider, apărător al şcolii confesionale româneşti, atunci când clasa 
politică maghiară lua cele mai dure măsuri de deznaţionalizare. 
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tHE tEACHERS OF PEDAGOGICAL-tHEOLOGICAL 
InStItUtE PARtICIPAntS In tHE GREAt UnIOn

PROFESORII InStItUtULUI PEDAGOGIC-tEOLOGIC 
PARtICIPAnŢI LA mAREA UnIRE

Sebastian-Dragoş BUnGHEz,
Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova, jud. Arad,

Abstract:
In the autumn of 1918, the teachers of the Pedagogical-Theological 

Institute of Arad contributed to the struggle for the national emancipation 
of the Romanians in Transylvania. Teodor Botiş, Sabin Evuţianu and Lazăr 
Iacob were part of the editorial staff of the daily „Românul” newspaper from 
Arad, an official press organ of the Romanian National Council. Teodor Botiş 
was elected as a delegate of the Theological Institute at the Great National 
Assembly in Alba-Iulia, and in the same capacity were elected professors Sabin 
Evuţianu from the Pedagogical Institute, Silviu Bejan and Nicolae Mihulin, 
who represented the Society for the Help of Romanian Journalists from 
Transylvania and Banat, and the parts inhabited by Romanians in Hungary 
and Lazar Iacob from the electoral circle Arad. They all participated in the 
Great National Assembly in Alba Iulia, among the 1228 official delegates who 
unanimously decided to unite with Romania.

Rezumat: 
În toamna anului 1918 profesorii Institutului Pedagogic-Teologic din 

Arad şi-au adus contribuţia la lupta de emancipare naţională a românilor 
din Transilvania. Teodor Botiş, Sabin Evuţianu şi Lazăr Iacob au făcut parte 
din redacţia cotidianului „Românul” din Arad, organ oficial al Consiliului 
Naţional Român. Teodor Botiş a fost ales delegat al Institutului Teologic la 
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, iar în aceeaşi calitate au fost aleşi 
şi profesorii Sabin Evuţianu, din partea Institutului Pedagogic, Silviu Bejan şi 
Nicolae Mihulin, care au reprezentat Societatea pentru ajutorarea ziariştilor 
români din Transilvania şi Banat şi părţile locuite de românii din Ungaria, şi 
Lazăr Iacob, din partea cercului electoral Arad. Toţi au participat la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia, fiind printre cei 1228 de delegaţi oficiali 
care au hotărât în unanimitate unirea cu Romania. 
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Cuvinte-cheie: Institutul Pedagogic-Teologic, Arad, profesori, delegaţi, 
Marea Adunare Naţională

La începutul secolului al XX-lea Institutul Pedagogic-Teologic din Arad 
era una dintre cele mai importante şcoli ale românilor din Monarhia Dualistă. 
În jurul acestei şcoli activau câteva dintre cele mai cunoscute personalităţi, 
care s-au implicat şi în viaţa politică şi culturală. În 1918 şcoala arădeană a 
fost reprezentată la Adunarea Naţională de la Alba Iulia de profesorii Sabin 
Evuţianu şi Teodor Botiş, iar profesorii Nicolae Mihulin, Silviu Bejan şi Lazăr 
Iacob au participat fie ca delegaţi aleşi ai altor asociaţii sau ai cercului electoral, 
fie ca persoane particulare. La 1 Decembrie 1918, majoritatea profesorilor 
şcolii arădene erau la Alba Iulia, unde au trăit clipe de neuitat. 

Sabin Evuţianu, născut în 11 iulie 1889, în Pecica Română, azi parte a oraşului 
Pecica din judeţul Arad, ca fiu al preotului Ioan Evuţianu, a urmat cursurile 
Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Budapesta, iar după „absolvirea 
cursului universitar obţinu diploma de profesor din ştiinţele naturale” (Botiş, 
1922, 391). În perioada 1912-1913 a fost profesor al Institutul Pedagogic 
din Caransebeş, iar din toamna anului 1913, după  moartea lui Petru Pipoş, 
a fost numit profesor de pedagogie în locul acestuia la Institutul Teologic-
Pedagogic din Arad. Aici s-a remarcat ca un foarte apreciat profesor şi a şi 
publicat importante articole în presa vremii. Potrivit lui Sabin Evuţianu, a fi 
profesor în acea perioadă la o şcoală confesională românească era „o carieră 
de jertfelnicie” (Dobrescu, 1983, 376).

Teodor Botiş, născut la 17 noiembrie 1873 în satul Valea Neagră din comuna 
Bratca, judeţul Bihor, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie la Cernăuţi, 
obţinând în 1900 titlul de doctor. La începutul secolului al XX-lea a activat ca 
profesor la Institutul Pedagogic şi apoi şi Teologic din Arad. S-a remarcat ca 
un important intelectual al generaţiei sale, fiind cel care a redactat Calendarul 
Diecezan în anii 1905-1919 şi 1921-1923, precum şi periodicul Biserica şi 
Şcoala, în perioada 1917-1921 (Botiş, 1922, 648-649). 

După plecarea lui Roman Ciorogariu ca vicar la Oradea în 1917, Teodor 
Botiş a fost numit director al Institutului Pedagogic-Teologic, funcţie pe care 
a deţinut-o timp de două decenii (Botiş, 1973, 702).

Silviu Bejan s-a născut în 2 februarie 1885 în comuna Sârbi din judeţul 
Bihor. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Cluj, specializarea 
limba şi literatura română şi maghiară. În 1908 şi-a început activitatea ca 
profesor al Institutului Pedagogic-Teologic, unde a predat orele de limbă 
maghiară şi istorie (Botiş, 1922, 384).
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Nicolae Mihulin, născut la 29 martie 1878, a studiat la Facultatea de Filosofie 
a Universităţii din Budapesta (1893-1897), apoi la  Facultatea de Filosofie a 
Universităţii din Cluj (1897-1902). Şi-a început activitatea ca profesor al şcolii 
arădene în anul şcolar 1902-1903. În 1905 a urmat şi cursurile Institutului 
Teologic din Arad, pe care le-a absolvit în 1905. În 1906 a fost hirotonisit 
diacon, iar în 1916 preot (Vesa, 2008, 348-349).

Lazăr Iacob s-a născut la 28 martie 1884 în comuna Peştiş, judeţul Bihor. A 
absolvit Institutul Teologic din Arad, apoi a obţinut titlul de doctor al Facultăţii 
de Teologie din Cernăuţi în 1908, cu calificativul summa cum laude. Şi-a 
început activitatea didactică în acelaşi an, când a fost numit profesor suplinitor 
la catedra de drept bisericesc a Institutului Teologic din Arad, iar în 1909 a fost 
hirotonisit diacon (Vesa, 2008, 359-360). 

Profesorii arădeni au luat parte activă la lupta naţională a românilor arădeni 
din toamna anului 1918, care a contribuit la Marea Unire de la 1 Decembrie. În 
acele împrejurări Aradul a jucat un rol crucial în mişcarea naţională românească 
din Transilvania, fiind sediu al Consiliului Naţional Român Central. 

Una dintre problemele cu care se confrunta mişcarea naţională românească 
de la Arad era aceea a lipsei unui mijloc adecvat pentru comunicarea deciziilor 
C.N.R.C. De aceea în seara de 7 noiembrie 1918 s-a organizat o consfătuire 
la care au participat mai mulţi fruntaşi ai românilor în casa lui Ştefan Cicio-
Pop din Arad, care juca şi rolul de sediu al C.N.R.C. Cu acest prilej s-a decis 
să se publice din nou ziarul Românul, care fusese interzis de autorităţile 
maghiare în martie 1916. Din redacţia iniţială a cotidianului reapărut făceau 
parte şi trei profesori ai Institutului Pedagogic-Teologic, Sabin Evuţianu, 
Teodor Botiş şi Lazăr Iacob, alături de Vasile Goldiş, care era director, de 
avocatul Sever Miclea, ce avea funcţia de redactor responsabil, şi de Al. Rusu, 
editor responsabil. Pentru tipărirea ziarului s-a recurs la sprijinul personalului 
tipografiei diecezane a episcopiei ortodoxe din Arad (Tomoni, 2014, 115). 

Sabin Evuţianu relatează în amintirile sale că sursele de informare ale 
ziarului erau de-a dreptul primitive: „ziarele indigene, curierii ocazionali, 
corespondenţele şi telefoanele particulare, toate după putinţă şi prin bunăvoinţă” 
(Tomoni, 2014, 115). Cu toate acestea, Românul şi-a îndeplinit admirabil rolul 
de informare şi mobilizare a românilor în lupta de emancipare naţională, datorită 
entuziasmului, hărniciei şi talentului literar al membrilor redacţiei sale.

Articolele scrise de profesorii arădeni au fost printre cele care s-au bucurat 
de un puternic ecou în rândul românilor. 

Dintre articolele lui Teodor Botiş, cel intitulat „Fapte”, publicat în numărul 
3 al ziarului, din 30 octombrie/12 noiembrie 1918, chema la punerea în practică 
a principiului „liberei dispuneri de noi înşine, dreptul natural şi indiscutabil 
al Consiliului nostru naţional de a lua în mâinile sale teritoriile locuite de 
românii din Transilvania şi Ungaria” (Botiş, 1974, 94).
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Tot Teodor Botiş a scris şi articolul de fond intitulat „Eşuarea tratativelor cu 
ministrul Jàszi”, publicat în numărul 7 din 3/16 noiembrie 1918 al Românului. 
În acest articol se relatează cum au decurs tratativele de la Arad dintre membrii 
Consiliului Naţional Român Central şi trimisul guvernului maghiar, Oszkàr 
Jàszi, şi sunt publicate propunerile făcute de acesta românilor, precum şi 
răspunsurile oficiale ale C.N.R.C., prin care respectivele propuneri au fost 
respinse (Botiş, 1993,120).

Sabin Evuţianu aminteşte şi el că a publicat în Românul mai multe articole, 
ca „Orbii”, „Inferioritate culturală”, „Datorie, nu merit” şi altele. Articolele 
sale au fost apreciate. De exemplu, deşi multe din articolele publicate în 
Românul erau nesemnate, directorul ziarului, Vasile Goldiş i-a cerut, fiindcă 
îi plăcuse mult, să-l semneze pe cel intitulat „Cain”, în care erau deplânse 
excesele unităţilor militare sârbe care ocupaseră Banatul (Evuţian, 1936, 71). În 
articolul „Golgota”, publicat în ziarul arădean în 16/29 noiembrie 1918, autorul 
făcea o paralelă între lupta naţională a românilor şi suferinţele Mântuitorului, 
considerând că duminica de 18 noiembrie/1 decembrie 1918 e o adevărată zi de 
înviere a transilvănenilor. Articolul s-a bucurat de un mare ecou, fiind reprodus 
în mai multe ziare româneşti. Fiindcă fusese publicat nesemnat, mai mulţi 
delegaţi prezenţi la Alba-Iulia l-au felicitat pentru el pe Vasile Goldiş. Acesta, 
generos, li l-a prezentat pe Sabin Evuţianu ca adevăratul autor al celor publicate 
în Românul, spre marea satisfacţie a profesorului arădean (Evuţianu, 2014, 68).

După eşuarea tratativelor dintre Oszkàr Jàszi şi reprezentanţii C.N.R.C., 
a avut loc o şedinţă a C.N.R.C. în ziua de 2/15 noiembrie 1918, în sala de 
gimnastică a Şcolii civile greco-ortodoxe române din Arad, unde s-a decis 
convocarea unei Mari Adunări Naţionale a românilor care să decidă unirea 
cu România a Transilvaniei şi a celorlalte teritorii locuite de români aflate 
pe teritoriul Ungariei (Roz, 1993, 177). Într-o altă şedinţă, ţinută în aceeaşi 
sală, în ziua de 3/16 noiembrie 1918, s-a luat hotărârea ca Marea Adunare 
Naţională să aibă loc la 1 Decembrie stil nou, în oraşul Alba-Iulia, nu doar 
datorită semnificaţiei istorice a acestuia, ci şi posibilităţii ca în gara oraşului şi 
în gările din apropiere să poată fi primite numeroasele trenuri, cu care urmau 
să sosească 100.000 de oameni. Tot în Alba-Iulia se putea asigura şi adăpost 
în faţa frigului iernii pentru participanţii la Adunare, în cele trei cazărmi mari 
existente, în şcoli şi în cazematele cetăţii (Roz, 1993, 179). Într-o nouă şedinţă 
a C.N.R.C., desfăşurată la 6/19 noiembrie 1918, s-a citit o scrisoare sosită din 
partea lui I.I.C.Brătianu şi s-a luat decizia de a se alcătui o convocare solemnă 
la Marea Adunare Naţională. Textul convocării, datat 7/20 noiembrie 1918, a 
fost redactat de Vasile Goldiş şi semnat de Ştefan Cicio-Pop, ca preşedinte al 
C.N.R.C., şi de Gheorghe Crişan, ca secretar al aceluiaşi organism românesc. 
Numeroase periodice româneşti au publicat-o, între care Telegraful român şi 
Românul (Roz, 1993, 180).
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După un scurt preambul, care începe cu faimoasele cuvinte „Istoria ne 
cheamă la fapte”, convocarea detalia modul de reprezentare a românilor la 
Adunare. Se preciza, între altele, că urmau să fie aleşi „de la fiecare institut 
teologic, pedagogic şi şcoală civilă câte 1 reprezentant al colegiului profesoral” 
(Românul, 8/21 noiembrie 1918).

Ca urmare, în ziua de 10/23 noiembrie 1918 au avut loc şedinţe ale 
consiliilor profesorale, în prezenţa tuturor membrilor acestora, care au ales 
delegaţii la Marea Adunare Naţională ai Institutelor Teologic şi Pedagogic 
din Arad (Roz, 1993, 192). Potrivit protocolului şedinţei corpului profesoral 
de la Institutul Pedagogic, a fost „esmis” ca delegat din partea sa profesorul 
Sabin Evuţian (Bogdan, 2012, 437). Acelaşi lucru îl afirmă şi Credenţionalul 
emis de conducerea şcolii arădene şi semnat de directorul Teodor Botiş şi 
de profesorul Silviu Bejan, în calitate de notar, o copie a căruia se găseşte 
la Muzeul Memorial Universitar „Vasile Goldiş” din Arad. Ca delegat al 
Institutului Teologic a fost ales profesorul Teodor Botiş, care îndeplinea şi 
funcţia de director (Gagea, 2013, 100).

Pe lângă delegaţii desemnaţi de Institutele Pedagogic şi Teologic, la Marea 
Adunare Naţională de la Alba-Iulia au participat şi alţi profesori ai şcolii 
arădene. Silviu Bejan şi Nicolae Mihulin au reprezentat „Societatea pentru 
ajutorarea ziariştilor români din Transilvania şi Banat şi părţile locuite de 
românii din Ungaria” (Vesa, 2013, 362), în timp ce Lazăr Iacob a fost printre 
cei cinci delegaţi ai   cercului electoral Arad, care au fost „autorizaţi a lua parte 
cu vot decisiv la Marea Adunare Naţională Română” (1918 la români, VIII, 
1989, 35).

Încă înainte de a merge la Alba-Iulia, delegaţii anticipau importanţa 
Adunării ce urma a avea loc pentru istoria românilor. Astfel, în articolul 
intitulat „Zi de sărbătoare”, publicat în ziarul Românul din chiar ziua de 18 
noiembrie/1 decembrie 1918, profesorul Lazăr Iacob aprecia: „Adunarea 
naţională a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania îşi exercită dreptul 
firesc de a-şi croi singură soarta şi de a-şi asigura singură viitorul.

În virtutea acestui drept se va spune răspicat şi la înţeles lumii întregi că 
naţiunea română scutură iobăgia seculară şi înfăptuieşte întregirea neamului 
românesc, care până astăzi – contrar dreptului şi dreptăţii, prin uneltiri viclene 
şi păcătoase – a fost împărţit şi nedreptăţit în chipul cel mai barbar.” Dascălul 
arădean îşi încheia inspirat articolul cu cuvintele: „De aceea, fraţi români, 
scrieţi în inimile voastre ziua aceasta mare, care a adus întregirea neamului 
românesc de la Nistru pân’ la Tisa şi să o prăznuiţi ca sărbătoarea cea mai 
mare.

Şi de bucurie inimile românilor să se unească în armonia unei rugăciuni 
fierbinţi către atotputernicul Dumnezeu, să dea viaţă lungă şi fericită neamului 
românesc, să-i asigure bunăstarea şi fericirea cel puţin atâtea veacuri cât a 
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ţinut durerea. Dumnezeu să orânduie cărarea noastră. Trăiască, crească şi 
înflorească România Mare!” (Românul, 18 noiembrie/1 decembrie 1918).

După participarea la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, profesorii 
aleşi ca delegaţi au publicat articole sau memorii în care şi-au exprimat 
impresiile despre aceasta. 

Teodor Botiş a fost puternic impresionat de excelenta organizare şi ţinuta 
gărzilor naţionale româneşti, care au asigurat o ordine şi o disciplină perfecte 
pentru cei 100.000 de participanţi: „La gară aşteaptă într-o ţinută mândră 
compania de onoare a locotenentului Ovidiu Gritta, Comanda Legiunii 
Naţionale din Alba-Iulia. Când intră trenul în gară, compania locotenentului 
Gritta dă onor la dreapta. Glasul biruitor al goarnei se amestecă cu puternicele 
acorduri ale imnului naţional („Deşteaptă-te române” n.n.), cântat de elevii 
institutului nostru teologic, care cu însufleţire sub stindard naţional, cu culorile 
aranjate orizontal, veniră la marea adunare... 

Pretutindeni cântece şi jocuri, ordine şi disciplină, care ar putea servi 
spre lauda celor mai civilizate neamuri. Mulţumită admirabilei organizări 
şi a muncii gigantice, ce a prestat-o locotenentul Gritta, în calitate de şef al 
poliţiei, nici un incident neplăcut n-a conturbat şi profanat evlavia şi măreţia 
serbării” (Botiş, 1974, 95).

Iar la aniversarea a 10 ani de la Marea Unire, într-o conferinţă ţinută cu 
acel prilej, Teodor Botiş aprecia astfel modul în care se realizase aceasta: 
„Stăpân pe destinele Ardealului, poporul român a trecut cu demnitate prin 
acele zile periculoase de anarhie. Nu s-a pătat cu sânge, nu s-a răzbunat 
asupra asupritorilor săi, ci şi-a încheiat socotelile cu fosta stăpânire într-un 
mod uman, fără zguduiri şi represalii. Istoria acestui timp este martora lumii 
întregi despre bunătatea şi umanitatea sufletului nostru de obârşie nobilă” 
(Botiş, 1974, 96). 

La rândul său, Sabin Evuţianu scria, la scurt timp după ce luase parte la 
Marea Adunare Naţională, articolul „Un gând, o inimă”, publicat în Românul 
din 25 noiembrie/8 decembrie 1918. Pedagogul arădean nota: „O sută de mii 
de români au văzut învierea neamului românesc în cetatea Voievodului Mihai 
Viteazul, o sută de mii din toate colţişoarele, înfruntând neajunsurile, intrigile 
şi opreliştea vremilor de mari prefaceri. Dar suta aceasta de mii a contopit în 
sufletul ei frământarea unui popor de aproape patru milioane şi voinţa unui 
neam de patrusprezece milioane. Cei rămaşi acasă şi-au trimis la Alba-Iulia 
gândul şi inima lor şi cu întreg sufletul lor au fost de faţă şi ceilalţi fraţi ai 
noştri” (Românul, 25 noiembrie/8 decembrie 1918).

La cincizeci de ani de la Marea Unire, acelaşi profesor, ajuns între timp 
pensionar, şi-a aşternut amintirile într-un articol publicat în Mitropolia 
Banatului. Relatarea sa e emoţionantă: „(...) când Ştefan Cicio-Pop a anunţat 
că sunt de faţă reprezentanţi din Ţara-Mamă (ale căror nume au rămas în 
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anonimat), când V. Goldiş, în moţiune a amintit pentru întâia oară cuvântul 
România Mare şi întreaga asistenţă a ovaţionat în picioare, când acelaşi a 
vorbit în legătură cu revendicările noastre teritoriale din Transilvania, când 
reprezentantul social-democraţiei, cu glas ridicat, a anunţat «declarăm în faţa 
internaţionalei şi în faţa întregii lumi că cerem unirea tuturor românilor», când 
în acelaşi timp răzbeau în sală uralele neostenite ale lumii de afară, căreia, 
în ger, îi ţineau discursuri, în grupe, între alţii, arhiereii, Ştefan Cicio-Pop, 
Silviu Dragomir, Aurel Lazăr ş.a. când preşedintele G. Pop de Băseşti, după 
acceptarea cu aclamaţie a moţiunii şi în urale care au durat minute de-a rândul, 
depunând pe masa biroului mandatul Consiliului Naţional Român care şi-a 
împlinit misiunea, nu a mai putut continua decât cu parafrazarea exclamaţiei 
din Biblie a dreptului Simion: «Acum slobozeşte, Doamne, pe robul Tău că 
văzură ochii mei mântuirea neamului meu românesc», şi când, după alegerea 
Marelui Sfat Naţional, sala întreagă a intonat «Pe-al nostru steag e scris 
unire...», şiroaie de lacrimi brăzdau obrajii tuturor celor prezenţi, sus pe podiu 
şi jos în sală” (Evuţianu, 1968, 120).

După participarea la Marea Adunare de la Alba-Iulia, profesorii 
Preparandiei s-au întors la Arad, unde au continuat o vreme să fie membri ai 
redacţiei Românului, după care, în 1919, şi-au reluat preocupările didactice. 
Dintre ei, Teodor Botiş (1873-1940) avea să se remarce în funcţia de rector 
al Academiei Teologice din Arad (numele pe care l-a primit în perioada 
interbelică Institutul Teologic ortodox român), pe care a îndeplinit-o timp de 
20 de ani. El a devenit cunoscut nu doar ca un excelent pedagog, ci şi ca un 
important istoric, autor al două lucrări citate şi azi: Istoria Şcoalei Normale 
(Preparandiei) şi a Institutului Teologic din Arad, publicată la Arad în 1922 şi 
premiată de Academia Română cu premiul „Năsturel”, şi Monografia familiei 
Mocioni, apărută la  Bucureşti în 1939 (Botiş, 1973, 702).

Nicolae Mihulin (1878-1941) a fost numit director al Liceului „Moise 
Nicoară” din Arad în anul 1919, iar în perioada 1920-1929 a condus Liceul de 
fete „Elena Ghiba Birta” din acelaşi oraş. (Vesa, 2013, 361).

Silviu Bejan (1885-1940) a funcţionat ca profesor al şcolii arădene până 
în vara anului 1919, când a fost numit director al Liceului „C. Diaconovici-
Loga” din Timişoara. (Botiş, 1922, 384).

Lazăr Iacob (1884-1951) a activat ca profesor de drept bisericesc la Institutul 
Teologic din Arad până în 1921. În 1921 a fost numit profesor la Academia 
de Drept din Oradea, fiind şi membru al Consiliul Eparhial de la Oradea şi 
al Congresului Naţional Bisericesc (Tomoni, 2014, 115). La Oradea a fost 
preţuit de colegii săi pentru competenţa şi bunătatea de care dădea dovadă şi a 
fost ales decan în perioada 1925-1927. În 1934, când Academia din Oradea a 
fuzionat cu Universitatea de la Cluj, Lazăr Iacob a ajuns profesor la Facultatea 
de Drept din Cluj, al cărei decan a fost în anii 1940-1941. În 1938 a ajuns 
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profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde a activat până în 1948. 
(Vesa, 2008, 360-361). 

Sabin Evuţianu (1889-1977) avea să devină după Unire director al Liceului 
„Traian Doda” din Caransebeş (1919-1923), apoi inspector al şcolilor 
secundare din Regiunea I şcolară Timişoara (1923-1929), inspector şcolar 
general al învăţământului preuniversitar din Banat (1929-1946), iar în 1946 
s-a pensionat. În paralel a desfăşurat o bogată activitate culturală, fiind, între 
altele, preşedinte al Regionalei „Astra Bănăţeană” în anii 1937-1947. (Tomoni, 
2014, 28-44).

Cu toţii au fost oameni vrednici de pomenire, iar fără acţiunile lor, a celor 
din „generaţia Unirii”, visul unităţii naţionale nu ar fi putut să devină realitate.
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tHE ACtIVItY OF IOAn FLUERAş 
In tHE COnDUCtInG COUnCIL
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Abstract:
The study aims to present, on the basis of sources and literature, the activity 

of Ioan Flueraş in the Conduct Council in Sibiu, in 1918-1919, as representative 
of the Social Democratic Party, together with Iosif Jumanca. During the 8 
months in which he held the Health and Social Care Ministry, Ioan Flueraş 
carried out a sustained and efficient activity aiming at the rehabilitation, 
reorganization of the social and healthcare system in Transylvania, Banat and 
the western parts, the fight against corruption, the organization of deposits of 
medicines.

At the same time, as a representative of the Conducting Council, Ioan 
Flueraş left for the Paris Peace Conference, where he defended the Romanian 
cause, fighting against the arguments of the Hungarian socialists and other 
social-democratic parties who supported the organization of a plebiscite in 
Transylvania, obtaining the socialist support French. He resigned from the 
Congressional Council, together with Iosif Jumanca, in the context in which 
the Romanian National Party did not support the granting of the right to 
vote for women, nor the application of other points in the Alba Iulia Union 
Resolution.

Rezumat:
Studiul îşi propune să prezinte, pe baza izvoarelor şi a literaturii de 

specialitate, activitatea lui Ioan Flueraş în Consiliul Dirigent de la Sibiu, 
în 1918-1919, ca reprezentant al Partidului Social-Democrat, alături de 
Iosif Jumanca. În cele 8 luni în care a deţinut resortul Sănătate şi Ocrotiri 
Sociale, Ioan Flueraş a desfăşurat o activitate susţinută şi eficientă, având 
ca scop refacerea, reorganizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială din 
Transilvania, Banat şi părţile vestice, combaterea corupţiei, organizarea unor 
depozite de medicamente. 

În acelaşi timp, ca reprezentant al Consiliului Dirigent, Ioan Flueraş a 
plecat la Conferinţa de Pace de la Paris, unde a susţinut cauza românească, 
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combătând tezele socialiştilor unguri şi ale celorlalte partide social-democrate 
care susţineau organizarea unui plebiscit în Transilvania,obţinând sprijinul 
socialiştilor francezi. Şi-a dat demisia din Consiliul Dirigent,împreună cu 
Iosif Jumanca, în contextul în care Partidul Naţional Român nu a susţinut 
acordarea dreptului de vot pentru femei şi nici aplicarea altor puncte din 
Rezoluţia de Unire de la Alba Iulia. 

Key words: socialist, health, social work, ordinance, conference

Cuvinte-cheie: socialist, sănătate, asistenţă socială, ordonanţă, conferinţă 

Studiul îşi propune să prezinte, pe baza izvoarelor şi a literaturii de 
specialitate, activitatea lui Ioan Flueraş în Consiliul Dirigent de la Sibiu, 
în 1918-1919, ca reprezentant al Partidului Social-Democrat. A jucat un 
important rol politic în anul 1918, susţinând parteneriatul social-democraţilor 
cu Partidul Naţional Român, pentru realizarea idealului naţiunii române- 
Marea Unire. Astfel, Ioan Flueraş i-a propus liderului P.N.R., Ştefan Cicio 
Pop, ca modalitate de colaborare cu socialiştii, în vederea acţiunii pentru 
înfăptuirea Marii Uniri, formarea unui consiliu alcătuit din 12 membri, 6 
socialişti şi 6 naţionali. Reprezentanţii P.N.R. au acceptat această formă de 
colaborare în cadrul Consiliului Naţional Central [PASCU 1983:86]. Ioan 
Flueraş a participat ca reprezentant al Consiliului Naţional Central în delegaţia 
care a negociat la Arad, în 13-14 noiembrie 1918 cu reprezentanţii guvernului 
ungar, conduşi de ministrul Jászi Oszkár statutul administrativ al Transilvaniei 
în contextul prăbuşirii Imperiului Austro-Ungar [ROZ 2002: 237]. 

În 25 noiembrie 1918, Ioan Flueraş a făcut în C.N.R.C. un expozeu detaliat 
exprimând atât dorinţa arzătoare a muncitorilor de Unire a Transilvaniei cu 
patria mamă, cât şi referitor la drepturile munictorilor pe care le cer garantate 
în noul stat unitar [ROZ 1993:88].  În ziua de 30 noiembrie 1918, când s-a 
dezbătut proiectul de hotărâre a unirii cu completări şi amendamente propuse 
de reprezentanţii socialiştilor din CNRC, Ioan Flueraş a declarat, în şedinţa 
parlamentului României din 6 februarie 1928, că punctele referitoare la situaţia 
muncitorilor au fost dictate de el lui Vasile Goldiş, „cu revendicările Partidului 
Social-Democrat, pentru a duce lupta  mai departe faţă de orice evenimente, 
care ni se vor pune în cale” [PASCU 1983:174]. În biroul adunării naţionale 
de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia a fost ales şi Ioan Flueraş în calitate 
de vicepreşedinte [PASCU 1983:190]. 

Trecând peste prejudecăţile socialiste existente în epocă, Ioan Flueraş, ca 
şi Iosif Jumnaca, a acceptat să facă parte din Consiliul Dirigent, care avea 
menirea de a conduce afacerile curente ale Transilvaniei, până la integrarea 
instituţională cu regatul României. În Consiliul Dirigent au fost aleşi 15 
membri, Ioan Flueraş preluând domeniul Sănătate şi  Ocrotiri sociale [RADU 
2012:59].  
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Social-democraţii şi-au exprimat în repetate rânduri acordul cu privire 
la intrarea lui Ioan Flueraş şi Iosif Jumanca în Consiliul Dirigent [RADU 
2012:60]. Prezenţa social –democraţilor Ioan Flueraş şi Iosif Jumanca în 
Consiliul Dirigent de la Sibiu şi participarea lor la actul de guvernare, în 
colaborare cu Partidul Naţional Român, a ridicat probleme de principiu, 
determinate de prejudecăţile existente în epocă cu privire la tactica alianţelor 
politice. Aşa se explică şi nevoia conducerii Partidului Social Democrat din 
Ardeal şi Banat de a se justifica şi de a da explicaţii [JURCĂ 1994:112]. 

Raporturile dintre membrii aparţinând Partidului Naţional şi cei ai 
Partidului Social-Democrat din Consiliul Dirigent nu au fost armonioase, ci 
deseori tensionate, putând oricând evolua în direcţia ruperii acestora. Astfel, în 
3/19 februarie 1919, Flueraş şi Jumanca, la solicitarea Comitetului Executiv al 
PSD, şi-au prezentat demisiile, în semn de protest faţă de abuzurile autorităţilor 
în raporturile cu muncitorimea din Ardeal [ RADU 2012:60]. Acest moment 
tensionat a fost aplanat, în urma asigurărilor pe care social-democraţii le-au 
primit că situaţia se va îndrepta. 

În calitate de şef al resortului Sănătate şi Ocrotiri Sociale din Consiliul 
Dirigent, Ioan Flueraş s-a preocupat de îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei din Ardeal, a reţelei medicale şi reorganizarea sistemului de asistenţă 
socială. La 15 decembrie 1918 l-a numit pe dr. Iuliu Moldovan în funcţia 
de secretar general al resortului  Sănătate şi Ocrotiri Sociale [MOLDOVAN 
1996:41-55]. Ulterior, Ioan Flueraş a completat structura resortului pe care 
îl coordona cu: Lazăr Popoviciu – consilier de resort la Direcţia Ocrotirilor 
(Octavian Costea şi Elisabeta  Lemenyi – consilieri de Secţie la aceeaşi direcţie), 
Marius Sturdza -  consilier de resort la Direcţia Sănătăţii, Alfred Binder – 
consilier de resort la Direcţia tehnică, Bazil Terneveanu – director al Direcţiei 
contabilităţii, Tudor Moisil – Contencios, Aurel Vasile – Direcţia asigurărilor 
sociale, Gheorghe Cuteanu – farmacist la depozitul de medicamente, Coriolan 
Petreanu – inspector al muzeelor şi Emil Isac – inspector al teatrelor [IANCU, 
IANCU 1976:431-432].  

În Consiliul Dirigent, Ioan Fluraş a derulat o activitate susţinută, laborioasă, 
lui revenindu-i sarcina de a reorganiza viaţa sanitară din Transilvania, Banat 
şi părţile Crişana, afectată negativ de consecinţele primului război mondial  
dar şi de politica discriminatorie faţă de români a guvernelor Austro-Ungariei. 
După Marea Unire, toate chestiunile de natură sanitară, igienică şi de ocrotire, 
care aparţinuseră până atunci Ministerelor de Interne, Comerţ, Industrie şi 
Război ale fostului regim, au intrat în competenţa resortului Ocrotirilor Sociale  
[IANCU 1985:284]. 

Încă din decembrie 1918, Ioan Flueraş este preocupat în mod direct de 
refacerea reţelei sanitare, grav afectată de distrugerile primului război mondial. 
În 15/28 decembrie 1918, a adresat un apel medicilor români din Tansilvania 
şi Banat, civili şi militari, cu rugămintea de a lucra în sistemul sanitar şi de 
a anunţa acest lucru prin telegramă sau în scris şefului de resort, pentru a 
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se alcătui un tablou cuprinzător al medicilor. Printr-o notă circulară adresată 
prefecţilor, Ioan Flueraş solicită acestora să alcătuiască, în cel mai scurt 
timp, situaţia medicilor (privaţi şi integraţi în sistemul sanitar), din fiecare 
comitat, semnalând inclusiv posturile vacante. Tabelele medicilor urmau să 
evidenţieze: numele, sediul, anul naşterii, calificarea (diploma), religia, anii de 
serviciu sanitar, specialitatea, precum şi limbile vorbite. Măsura era necesară 
pentru ca Ioan Flueraş să îşi formeze o viziune de ansamblu asupra situaţiei 
reale din sistemul sanitar din Transilvania, cu scopul de a lua măsurile cele 
mai eficiente pentru reorganizarea sistemului [RADU 2012:62]

Pentru Ioan Flueraş a fost prioritară eliminarea corupţiei din spitale şi 
reorganizarea lor. A intervenit rapid şi eficient pentru a elimina abuzurile 
săvârşite de directorul spitalului de alienaţi din Sibiu, dr. Pándy Kálmán, care 
făcea speculă cu produsele ce reveneau instituţiei pe care o conducea, în interes 
personal, în timp ce bolnavii sufereau de lipsuri cronice de alimente, haine şi 
medicamente. Din relatările presei dar şi din alte surse, Ioan Flueraş a aflat 
de neregulile din spital, de mortalitatea foarte ridicată, de frigul din saloane, 
de mizeria din instituţie, fără ca directorul dr. Pándy Kálmán să se implice 
câtuşi de puţin. Flueraş a numit o comisie de anchetă, condusă de locotent-
colonelul Cornel Bardossy care a analizat condiţile de locuire şi de tratament 
ale bolnavilor, controlând şi verificând inclusiv sumele de bani cheltuite. În 
urma raportului comisiei de anchetă care a prezentat amănunţit toate abuzurile 
săvârşite de directorul spitalului de alienaţi din Sibiu, ministrul Ion Flueraş a 
dispus suspendarea din funcţia de  a dr. Pándy Kálmán şi numirea unui nou 
director, dr. Révész [RADU 2012:62-63]. 

De asemenea, Ioan Flueraş a luat o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea 
sistemului de asistenţă socială din Transilvania şi Banat. În 3 februarie 
1919 a adresat prefecţilor de judeţ o notă circulară în privinţa instituţiilor 
de ocrotire a invalizilor, inclusiv a mutilaţilor de război. Până la data de 1 
martie 1919, prefecţii trebuiau să trimită Resortului Sănătate şi Ocrotiri 
Sociale următoarele date: ce instituţii de ocrotire (orfelinate, azile, sanatorii, 
ambulatorii pentru tuberculoşi, şcoli pentru orbi, şcoli pentru invalizi etc.) 
existau pe teritoriul comitatului, câte persoane benficiau de protecţie socială, 
cine le- activat şi când, cine le susţinea, ce avere posedau, cine le conducea, 
cum funcţionau. Ministrul era interesat să afle numărul şi tipul societăţilor 
şi fundaţiilor filantropice care existau în fiecare comitat şi ce edficii, clădite 
pentru alte scopuri, erau libere  sau uşor de eliberat, care puteau fi utilizate în 
scop de ocrotire socială [FLUERAŞ 1919:45]. În şedinţa din 4/17 februarie 
1919, la propunerea lui Ioan Flueraş, Consiliul Dirigent a aprobat conscrierea 
invalizilor, orfanilor şi a văduvelor de război, având în vedere oferirea unui 
ajutor financiar [PROCESELE VERBALE 1998:64]. 

În vederea procurării medicamentelor şi materialelor sanitare, care lipseau 
din spitale, Ioan Flueraş a înfiinţat un organism special- Depozitul Central 
Sanitar- care s-a focalizat pe asigurarea importurilor necesare pentru buna 
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funcţionare a sistemului medical, în special din Austria şi Germania [IANCU 
1985:288]. Ioan Flueraş a luat măsuri importante şi în privinţa organizării 
şi administrării depozitelor cu material sanitar, având în vedere stoparea 
furturilor, ministrul luând decizia ca toate materialele sanitare rămase de la 
armata austro-ungară sau germană să se concentreze în 3 depozite, la Sibiu, 
Braşov şi Cluj, destinate aprovizionării spitalelor militare şi civile [FLUERAŞ 
1919:49]. Pentru a evita specula cu medicamente, Ioan Flueraş a emis o 
ordonanţă, în 2 iunie 1919, cu privire la importul de materiale farmaceutice 
şi sanitare, condiţionându-l de aprobarea prealabilă a Resortului Ocrotirilor 
Sociale, acordând dreptul la import doar firmelor specializate în acest tip de 
comerţ [GAZETA OFICIALĂ 1919:312].

Ioan Flueraş a manifestat o preocupare specială pentru îmbunătăţirea vieţii 
muncitorilor din Transilvania şi Banat. Prin ordonanţa nr.5/18 din 14 martie 
1919, resortul  Sănătate şi Ocrotiri Sociale a preluat dreptul de a exercita 
supravegherea, controlul şi administrarea caselor cercuale de asigurare 
muncitorească şi a casei întreprinderilor pentru ajutorarea bolnavilor din 
întreaga Transilvanie [FLUERAŞ 1919:170].  Ioan  Flueraş a dispus, în 23 
aprilie 1919, măsuri de reorganizare a acestor instituţii, introducând limba 
română la întocmirea documnetelor ce proveneau de la aceste instituţii, 
admiţând însă şi utilizarea în paralel a limbii maghiare. În decurs de un an, 
toţi funcţionarii caselor de asigurare şi ajutorare muncitorească trebuiau să îşi 
însuşească limba română, scris şi citit [RADU 2012:64]. 

În 2 aprilie 191, Ioan Flueraş a adoptat o Ordonanţă despre procedura 
caselor cercuale pentru ajutorarea muncitorească, privitor la descoperirea 
victimelor de accident,  care stabilea condiţiile în care victimele accidentelor 
de muncă beneficiau de ajutoare financiare. [FLUERAŞ 1919:170-171]. 

La începutul lunii mai 1919, Ioan Flueraş a luat iniţiativa, ca ministru al 
Resortului Sănătate şi Ocrotiri Sociale, organizării unui ciclu de prelegeri pe 
tema reorganizării sistemului sanitar din Transilvania şi Banat, prima prelegere 
fiind ţinută de dr. Iuliu Moldovan la Sibiu, focalizată asupra înfiinţării unor 
cursuri pentru formarea unor surori de ocrotire [RADU 2012:65]. 

În 4 iunie 1919, prin ordonanţă, Ioan Flueraş a înfiinţat Casa Regnicolară 
pentru asigurarea muncitorimei în caz de morb şi accident, pentru Transilvania, 
Banat şi ţinuturile ungurene, cu sediul în oraşul Sibiu. În scopul angajării de 
personal, a fost organizat un concurs pentru ocuparea a 31 de posturi, care 
puteau fi obţinute atât de către vorbitori de limba română, cât şi de vorbitori 
ai limbii maghiare dar aceştia din urmă trebuiau să înveţe limba română în 
decurs de un an. [RESORTUL OCROTIRILOR SOCIALE 1919:224-225]. 
În 25 iulie 1919, Ioan Flueraş a obţinut acordul membrilor Consiliului 
Dirigent pentru acordarea sumei de 760 000 de coroane cu scopul cumpărării 
Institutului de Salvare din Cluj, în favoarea Institutului pentru Surori de 
Ocrotire. [PROCESELE VERBALE 1998:122]. 

În aceeaşi perioadă în care deţinea Resortul  Sănătate şi Ocrotiri Sociale, 
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Consiliul Dirigent l-a trimis la Paris pe Ioan Flueraş, în 12 martie 1919, cu 
misiunea de a sprijini eforturile delegaţiei României la Conferinţa de Pace şi de 
a convinge partidele socialiste din străinătate în privinţa susţinerii cauzei drepte 
a Unirii Transilvaniei cu România [DEAC 1979:60].  În cadrul Conferinţei de 
pace, Ioan Flueraş a prezentat ”Declaraţia Partidului Socialist şi a Uniunii 
Sindicale din România”, precum şi liste semnate de mii de muncitori români, 
prin care aceştia îşi exprimau adeziunea la hotărârile de unire de la Alba Iulia 
şi îşi manifestau dorinţa de a trăi în România întregită  [DEAC 1979:61].

Era necesară prezenţa lui Flueraş la Paris, deoarece la 2 februarie 1919, 
la conferinţa internaţională a partidelor social-democrate de la Berna, sub 
influenţa socialiştilor unguri, a fost adoptată o rezoluţie, prin care se solicita 
organizarea unui plebiscit în legătură cu unirea Transilvaniei şi a Banatului cu 
România. Această teză a fost reafirmată de Conferinţa internaţională socialistă 
de la Amsterdam, din 26-29 aprilie 1919, care s-a menţinut pe poziţia 
organizării de plebiscite în fostele teritorii ce au aparţinut Austro-Ungariei 
[JURCĂ 1994:114-119]. Plecarea lui Ioan Flueraş la Paris s-a datorat şi 
demersului lui Alexandru Vaida -Voevod, care făcea eforturi considerabile de 
a menţine cauza românească în atenţia presei europene, indiferent de culoarea 
ei politică [MAIOR 1993:83-84].

Dintr-o scrisoare adresată de Emil Isac, aflat la Berna, lui Alexandru Vaida-
Voevod, în 10 martie 1919, rezultă clar că misiunea lui Ioan Flueraş era de 
a face lobby pentru cauza românească, printre socialiştii vest-europeni, care 
erau dezinformaţi asupra situaţiei demografice reale din Transilvania şi Banat 
şi nu simpatizau cu cauza românească, datorită propagandei ostile maghiare. 
Flueraş îl ţinea la curent pe Vaida-Voevod în legătură cu acţiunile liderilor 
socialişti români de combatere a propagandei maghiare [Dr. ALEXANDRU 
VAIDA VOEVOD 2001:283-285]. Implicarea lui Ioan Flueraş în acţiunea 
diplomatică de recunoaştere a unirii Transilvaniei şi Banatului cu România 
a fost condamnată dur de către socialiştii şi comuniştii maghiari [RADU 
2012:67]. Bela Kun, ministrul de externe bolşevic al Ungariei, într-o telegramă 
adresată Partidului Social –Democrat din Elveţia, din 24 martie 1919, adresa 
o serie de acuze socialiştilor români şi în special lui Ioan Flueraş, pentru 
că se puseseră în serviciul guvernului Brătianu şi a aliaţilor din Antantă şi 
organizaseră în Elveţia un birou de propagandă contra maghairilor [Dr. 
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 2001:327]. Misiunea lui Ioan Flueraş la 
Conferinţa de Pace de la Paris s-a încheiat în 30 martie/12 aprilie 1919, după 
ce a obţinut un succes remarcabil în susţinerea cauzei româneşti, sprijinul 
Partidului Socialist Francez, condus de Léon Blum [RADU 2012:69]. 

Dezbaterea proiectului de lege electorală din Transilvania, Banat, Sătmar 
şi Maramureş, a stârnit pentru prima dată un dezacord profund între social-
democraţi şi membrii Partidului Naţional Român, pe tema acordării dreptului 
de vot pentru femei şi a respectării, în acest fel, a Rezoluţiei de la Alba Iulia. 
În şedinţele Consiliului Dirigent din 2,3, şi 18 iulie 1919, în care s-s discutat 
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proiectul legii electorale, Ioan Flueraş şi Iosif Jumanca au intrat în contradicţie 
cu ceilalţi membri, pe tema dreptului de vot pentru femei şi a reprezentării 
proporţionale. În 29 iulie 1919 au început dezbaterile în cadrul Marelui Sfat 
Naţional în privinţa adoptării proiectului reformei electorale. În 2 august 1919, 
Ioan Flueraş a intervenit în cadrul dezbaterii, opinând că socialiştii români cer 
să se respecte programul şi hotărârile de unire de la Alba Iulia. Ioan Flueraş 
era deranjat de declaraţiile susţinute, în cadrul Marelui Sfat Naţional, de către 
Octavian Goga, Ioan Suciu, Teodor Mihali şi alţii, care erau dispuşi să renunţe 
la unele puncte din Rezoluţia Unirii, din necesitatea realizării cât mai grabnice 
a unificării legislative a statului. Fără a contesta necesitatea acordării dreptului 
de vot femeilor, reprezentanţii Partidului Naţional Român susţineau că acest 
drept va trebui consacrat de viitoarea Adunare Constituantă a României, punct 
de vedere prezentat de Iuliu Maniu [RADU 2012:72-73].

În şedinţa Consiliului Dirigent din 4 august 1919, Ioan Flueraş şi Iosif 
Jumanca şi-au depus demisia din funcţiile de şef al Resortului Sănătate şi 
Ocrotiri Sociale, respectiv Industrie. În locul lor au fost numiţi Emil Haţieganu 
şi Aurel Vlad, din partea P.N.R. [RADU 2012:75]. 
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Deschiderea oficială a Colocviului Internațional „EUROPA: centru și margine. 
Cooperare culturală transfrontalieră”, Ediția a VI-a, 19-20 octombrie 2017

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad
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Rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, 
adresează mesajul de bun-venit tuturor invitaților la colocviu
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Florina Vasilescu, Director Cancelarie, a transmis, în cadrul Colocviului Internațional 
„Europa: centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, 

organizat de Universitatea de vest „Vasile Goldiş” Arad, 
mesajul Prefectului Judeţului Arad, doamna Florentina Horgea

Cuvânt de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. TIMOTEI,
ARHIEPISCOPIA ARADULUI
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Alvaro Rocchetti, Professeur émérite
Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Président de l’A.I.P.L.

Înmânarea „Diplomei de excelență” a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, de 
către prof. Vasile Man, coordonatorul Colocviului Internațional „Europa: centru şi margine. 

Cooperare culturală transfrontalieră”, domnului prof. emerit dr. Alvaro Rocchetti
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Înmânarea „Diplomei de excelență” a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, de 
către Rectorul Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci și prof. Vasile Man, coordonatorul 

Colocviului Internațional „Europa: centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, 
doamnei conf. univ. dr. Virginia Popović, de la Universitatea din Novi-Sad, Serbia

Cuvânt de salut din partea CS dr. Viviana Milivoievici, de la Academia Română, 
Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”
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Înmânarea „Diplomei de excelență” a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, 
de către Rector Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci și prof. Vasile Man, coordonatorul 

Colocviului Internațional „Europa: centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, 
doamnei prof. univ. dr. Doina Bogdan-Dascălu și domnului prof. univ. dr. Crișu Dascălu, 

de la Academia Română, Filiala Timișoara

Cuvântul de bun-venit din partea directorului și fondatorului revistei „Studii de Știință 
și Cultură”, prof. Vasile Man, coordonatorul Colocviului Internațional „Europa: 

centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”
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Înmânarea „Diplomei de excelență” a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, de 
către Rectorul Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci și prof. Vasile Man, coordonatorul 

Colocviului Internațional „Europa: centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, 
domnului prof. univ. dr. Louis Begioni, Vicepreședinte al Asociaţiei Internaţionale de 

Psihomecanică Lingvistică (AIPL), Universitatea Charles-De-Gaulle – Lille 3, Paris, Franţa

Participanții la Colocviul Internațional „Europa: centru şi margine. Cooperare culturală 
transfrontalieră”, Ediția a VI-a, 19-20 octombrie 2017, Aula „Ștefan Cicio-Pop” 

a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
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Delegația din Serbia la Colocviul Internațional „Europa: centru şi margine. Cooperare 
culturală transfrontalieră”, alături de reprezentanții UVVG și ai Arhiepiscopiei Aradului
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Cărțile pregătite pentru lansare
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La microfon, lector univ. dr. Brândușa Juică, Universitatea din Belgrad, Serbia

Autografe – acordate de C.S. Dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română Filiala 
Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”.
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Moment din timpul lansării cărților

Prietenie academică: Conf. Univ. Dr. Virginia POPOVICI, Universitatea Novi Sad Serbia și 
C.S. Dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română Filiala Timișoara, 

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”.
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Autorii cărții Ziua de Azi, Viviana MILIVOIEVICI și Vasile MAN
Împreună cu Ivița MILIVOIEVICI
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Moment din timpul desfășurării lucrărilor Colocviului Internațional Europa: Centru și 
Margine. Cooperare culturală transfrontalieră, Ediția a VI-a, 20 octombrie 2017


