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Europa: Centru și margine
COLOCVIUL INTERNAȚIONAL EUROPA,
O MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CULTURALĂ
DE PRESTIGIU INTERNAȚIONAL
Prof. Vasile MAN
Coordonator de proiect
Asociația pentru cultură, educație și tineret „Vasile Goldiș” Arad,
Centrul Municipal de Cultură Arad, Universitatea de Vest “Vasile
Goldiș” din Arad, Revista „Studii de Stiință și Cultură” Arad, Academia
Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu
Maiorescu” au organizat, recent: Colocviul Internațional „EUROPA:
Centru și margine, cooperere culturală transfrontalieră”, ediția a VIIa,18-19 octombrie 2018.
Desfășurarea lucrărilor au avut loc în Aula “Ștefan Cicio Pop” a
Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Arad, vineri 19 octombrie 2018,
începând cu deschiderea oficială, prezentată de prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, președinte și rector fondator al Universității de Vest „Vasile
Goldiș” din Arad, care a transmis celor prezenți Un Cuvânt de Bun
Venit! Din partea oficialităților locale și a participanților din țară și
străinătate, au adresat Cuvinte de Salut: Ing. Dr. Gheorghe Falcă,
Primarul Municipiului Arad, Florentina Horgea, Prefectul Județului
Arad, Prof. emerit dr. Alvaro Rocchetti, Universitatea Sorbona, Paris 3,
Franța, Prof. univ. dr. Emilia Parpală, Universitatea Craiova, C.S. dr.
Viviana Milivoievici, Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de
Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan,
Universitatea de Vest Timișoara, Conf. univ. dr. Virginia Popović,
Universitatea Novi Sad Serbia.
Lucrările științifice au fost prezentate, de către cei peste 30 de
autori, în două secțiuni: I. Centenarul Marii Uniri și II.Cultură și
spiritualitate, care vor fi publicate într-un volum.
Pentru merite excepționale în activitatea de cercetare științifică și
de colaborare cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și revista „Studii
de Știinta și Cultură”, s-au acordat de către Președintele UVVG Arad,
prof. univ. dr. Aurel Ardelean:
Medalia de Aur, domnului profesor emerit dr. Alvaro
ROCCHETTI, Universitatea Sorbona Paris 3 Franța;
Diploma de Excelență, pentru:
Academician Mihai CIMPOI, Academia de Științe a Republicii Moldova,
Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN, Universitatea de Vest Timisoara,
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C.S. dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română Filiala Timișoara,
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”,
Prof. univ. dr. Emilia PARPALĀ, Universitatea Craiova.
Au fost lansate cărțile:
Viviana Poclid Dehelean, Albastru - Infinit, ediție bilingvă românăgermană, Editura Gutenberg Univers Arad, România, 2018. Au
prezentat: Rudolf Windisch, Rodica Biriș
Viviana Poclid Dehelean, Albastru - Infinit, ediție bilingvă românâ-sârbă,
Editura Gutenberg Univers, Arad, România, 2018, au prezentat: Virginia
Popović, Vasile Man
Vasile Man, Revelația iubirii, Editura Gutenberg Univers, Arad,
România, 2018. Au prezentat: Dumitru Mihăilescu, Florica Cândea
Revista „Studii de Stiință și Cultură”, volumul XIV, Nr. 3 / septembrie
2018. A prezentat: Viviana Milivoievici, Vasile Man.
În încheierea Colocviului, cei prezenți au vizitat Muzeul „Vasile
Goldiș”.
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DESCHIDEREA FESTIVĂ
COLOCVIUL INTERNAŢIONAL „EUROPA: CENTRU ŞI MARGINE,
COOPERARE CULTURALĂ TRANSFRONTALIERĂ”,
EDIŢIA A VII-A, 18- 19 OCTOMBRIE 2018
19 OCTOMBRIE 2018 – ORA 10,00- AULA „ŞTEFAN CICIO-POP”
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD,
ORGANIZATOARE A MANIFESTĂRILOR
ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE
DEDICATE CENTENARULUI MARII UNIRI
Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN
Președinte, Rector - fondator al
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Onorat şi distins auditoriu,
Stimaţi invitaţi,
În numele întregii comunităţi academice a Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, al doamnei Rector prof. univ. dr. Coralia
COTORACI, şi al meu personal, permiteţi-mi să vă transmit un
călduros Bun venit la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad!,
pentru a prezenta, prin lucrările Dumneavoastră, noi rezultate ale
cercetării ştiinţifice şi culturale, dedicate Centenarului Marii Uniri.
Colocviul Internaţional „EUROPA: Centru şi margine,
cooperare culturală transfrontalieră”, Ediția a VII-a, este onorat de
prezenţa unui mare număr de cercetători ştiinţifici şi cadre universitare din ţară, dar şi din străinătate: Franţa, Germania, Serbia, Republica
Moldova.
Conform Programului oficial, Colocviul cuprinde două secţiuni:
I – Centenarul Marii Uniri; II – Cultură şi spiritualitate; precum
şi lansări de carte dedicate Marii Uniri.
Dintre manifestările şi acţiunile realizate de Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad (sau în colaborare), în acest an al Centenarului
Marii Uniri, amintim:
 Congresul Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a XI-a – „Presa
Marii Uniri”, Arad, 20-21 aprilie 2018, organizat de Asociaţia
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Română de Istorie a Presei şi Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad;
 Sesiunea de comunicări ştiinţifice Administraţia românească
arădeană –Aradul, capitala politică a Marii Uniri (16 mai a.c)
 Publicarea trimestrială, în Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”,
de articole care evocă personalitatea lui Vasile Goldiş, cât şi rolul
Aradului în înfăptuirea marelui act istoric de la 1 Decembrie
1918.
Dintre lucrările publicate în revista Studii de Ştiinţă şi Cultură,
amintim: Vasile Goldiş şi Statul universal - Autor: Marius Ioan Grec,
Ioan; Manifestări de cenzură după Marea Unire - Autor: Marian Petcu;
Contribuţia lui Vasile Goldiş cu privire la rolul culturii şi artei - Autor:
Marţian Iovan; Rolul Aradului în pregătirea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918 - Autor: Eugen Gagea; Tribuniştii arădeni, artizanii
modernizării Partidului Naţional Român din Transilvania - Autor: Doru
Sinaci.
În calitate de reprezentant al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, şi membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, în cadrul Sesiunii
Omagiale, 100 de ani de la Marea Unire. Contribuţia Franţei şi a
Misiunii Franceze condusă de Generalul Mathias Berthelot, la refacerea,
dotarea şi instruirea Armatei Române în Primul Război Mondial,
organizată de către Academia Română (14 iunie 2018) – subsemnatul
a susţinut comunicarea ştiinţifică cu titlul Generalul Henri Mathias
Berthelot şi Misiunea Militară Franceză la Arad şi în Vestul României
Mari (1918-1919);
 La 21 august 2018, în cadrul manifestării cultural-ştiinţifice –
„Zilele Aradului”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a
participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema Aradul
Centenar, iar pentru 21 noiembrie 2018, pregătim, în cadrul
Universităţii, organizarea Simpozionului Aradul, capitala politică
a Marii Uniri.
În completare, aş menţiona o bogată activitate editorială, prin
publicarea de cărţi, a căror conţinut se referă la pregătirea şi realizarea
Marii Uniri.
ARADUL, este locul unde s-a gândit, organizat și programatic
realizat, MAREA UNIRE de la 1 decembrie 1918, locul unde au trăit
CORIFEII MARII UNIRI: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop, Ioan Suciu.
Locul unde a funcționat Consiliul Național Român Central,
organismul politic al românilor ardeleni și bănățeni, care a pregătit
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Marea Unire, care s-a proclamat la Alba Iulia pentru că așa au
hotărât arădenii…
(Vasile Goldiş, Cuvânt rostit la 1 Decembrie 1932): „Pentru
toate veacurile rămâne gloria Aradului că Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia a fost concepută şi convocată de aici, de la Arad,
organizarea ei s-a făcut de către arădeanul şi bunul nostru prieten dl.
Ioan Suciu iar destinul a voit ca propunerea unirii s-o facă arădeanul
care vă vorbeşte acum.”
Discursul solemn ţinut de Vasile Goldiş la Marea Adunare de la
Alba Iulia din Decembrie 1918, atrăgea atenţia ca statul naţional român
întregit va avea datoria de a asigura tuturor cetăţenilor săi, fie ei de orice
naţionalitate, aceleaşi drepturi, dar şi aceleaşi îndatoriri faţă de patria
mamă.
Întreaga sa activitate de până la 1918 i-a adus stima şi respectul
unor numeroase personalităţi din ţară şi străinătate, iar Aradul a intrat în
conştiinţa naţională ca cetate a Marii Uniri. Vasile Goldiş a continuat să
îşi slujească ţara şi în anii care au urmat, ca deputat în Parlamentul
României Mari, în mai multe legislaturi, şi ca ministru al cultelor şi
artelor (1926-1927).
Triada: Şcoală, Biserică, Naţiune cuprinde, la superlativ, întreaga
activitate a lui Vasile Goldiş din domeniile în care s-a afirmat mai
puternic personalitatea sa robustă, înzestrată cu talente excepţionale.
Prin opera sa, Vasile Goldiş poate sluji celor tineri - ca exemplu
viu de dăruire pentru neamul nostru şi cultura românească.
Întreaga comunitate academică a Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, aducem un omagiu celui care îi datorăm cel mai
important act din istoria post- modernă a României – apariţia Statului
Unitar Român.
Onorat Auditoriu,
Stimați invitați,
În baza unei ample colaborări științifice și culturale dintre
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Universitatea Sorbona
Paris 3 Franța, pentru aportul excepțional al domnului profesor emerit dr.
Alvaro ROCCHETTI, de la Universitatea Sorbona Paris 3 Franța, Senatul
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad acordă distinsului
professor Alvaro ROCCHETTI, MEDALIA DE AUR – 100 de ani de la
Marea Unire, în semn de înaltă prețuire a activității sale, și susținerii
relațiilor academice dintre universitățiile noastre.
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Pentru promovarea, în spațiul academic internațional al imaginii
științifice dintre universitatea noastră și universități europene, prin revista
Studii de Știință și Cultură, se acordă DIPLOMA DE EXCELENȚĂ
domnilor/doamnelor:
Acad. Mihai CIMPOI, Academia de Științe Chișinău, Republica
Moldova
Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN, Universitatea de Vest,
Timișoara
C.Ș. dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română, Filiala
Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”
Prof. univ. dr. Emilia PARPALĂ AFANA, Universitatea din
Craiova
Vă rog să îmi permiteți, să vă urez succes deplin în susținerea
lucrărilor dumneavoastră, la cele două secțiuni ale Colocviului Europa:
CENTENARUL MARII UNIRI;
CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE
După susținerea lucrărilor, vă invităm să vizitați Muzeul
Memorial „Vasile Goldiș” din Arad.
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COLOCVIUL INTERNAȚIONAL
EUROPA: CENTRU ȘI MARGINE,
COOPERARE CULTURALĂ TRANSFRONTALIERĂ,
EDIȚIA A VII-A,
UN REPER ACADEMIC ȘI CULTURAL PENTRU ARAD
Gheorghe FALCĂ
Primarul municipiului Arad
În acest an în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri, municipiul
nostru își îndeplinește promisiunea făcută odată cu depunerea
candidaturii pentru Capitală Culturală Europeană, atunci când ne-am
asumat reabilitarea infrastructurii culturale pe 3 direcții –
cinematografele arădene, Palatul Cultural – sala Filarmonicii, respectiv
teatrul arădean. Ne îndeplinim obiectivul ca în anul 2021, când vom fi
parteneri ai Timișoarei – Capitală Culturală Europeană, să avem
infrastructura culturală finalizată și să găzduim evenimente de anvergură.
În Arad și-a început activitatea, acum o sută de ani, Consiliul
Național Român Central, la conducerea căruia s-au aflat politicienii
arădeni Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Flueraș și Ioan Suciu. La
câteva săptămâni de la înființare, Consiliul Național Român Central a
anunțat convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, adunare
care a marcat momentul nașterii României moderne.
Suntem mândri de înaintașii noștri, iar amintirea lor trebuie să ne
oblige. Așa cum acum 100 de ani, reprezentanții Aradului au fost în
fruntea României, tot așa și astăzi trebuie să fim printre cei care duc
România înainte.
De o sută de ani suntem o națiune întreagă, iar misiunea noastră
este să apărăm cetățenii acestei patrii, libertățile cetățenești, și să facem
auzite vocile celor care cer mai mult și mai bine pentru țara noastră.
România este astăzi o țară deplină doar împreună cu națiunile
europene. Aradul e un oraș românesc și un oraș european. Suntem legați
de Europa prin interese economice dar, mai ales, prin valori comune,
sociale și culturale.
Aradul e un oraș matur, care nu îmbătrânește niciodată. Cetățeni,
administrație și agenți economici și instituții de învățământ superior,
ducem mai departe, împreună, tradiția de oraș liber și generos, care se
dezvoltă prin propriile forțe.
Trăim împreună, acum, bucuria intelectuală a unei noi ediții a
Colocviului Internațional Europa – centru și margine. Însă de această
dată, este vorba, așa cum spuneam, despre un an special. În Aradul anului
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1918, intelectualii vremii de atunci au pus sămânța acestui mare
eveniment național. Iar atunci când dorești ca o sămânță să crească rodul
frumos, nu poți să faci acest lucru decât pe baza educației.
Acum două secole, aici, în Arad, ne puteam mândri cu școala
Preparandia. Acum un centenar, ne puteam mândri cu ziarele românești
care au militat pentru Unire și cu oamenii politici ai vremii, ale căror
reprezentant de seamă a fost Vasile Goldiș. Păstrăm cu onoare respectul
numelui acestuia în cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din
Arad.
Comunitatea noastră nu mai este ceea ce era în anii 1990, nici
măcar cea din anii 2000. Investițiile în infrastructură au făcut ca la
această dată să existe un număr mare de investitori români și străini, iar
efectele se reflectă în comunitate. Orașul nostru a devenit tot mai
primitor, însă niciodată nu poate fi mai bun și mai frumos fără mediul
universitar și fără cultură. Acestea două, fericit împletite în activitatea
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, reprezintă axe prioritare
ale preocupărilor noastre, iar evenimente științifice precum cel de astăzi
ne îmbogățesc spiritual și aduc împreună o comunitate intelectuală
remarcabilă.”
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CUVINTE DE SALUT

Prof. emerit dr. Alvaro ROCCHETTI,
Universitatea Sorbona Paris 3 Franța
Bonjour M. le Professeur Vasile Man,
Je me permets d'intervenir dans le colloque Europa: centru și
margine qui se tient ce vendredi 19 octobre 2018 à l'Université Vasile
Goldiș d'Arad, bien que, par suite de mes obligations parisiennes, je n'aie
pas pu être présent parmi vous comme c'était le cas l'année passée où
nous étions trois membres de l'AIPL (les professeurs Louis Begioni et
Philippe Loubière m'accompagnaient) à avoir fait le déplacement à
ARAD.
Je voudrais simplement souligner que les échanges se font dans les deux
sens, puisque les 17, 18 et 19 mars de cette année trois représentants de
l'Université Vasile Goldiș d'Arad (les professeurs Vasile Man et Viviana
Milivoievici accompagnés de leur traductrice) sont venus à Paris et sont
intervenus dans le cours de littérature roumaine assuré par Mme Andreea
Teletin. On peut les voir sur les photos que je vous envoie, pendant la
présentation de leur volume commun de poésie, Ziua de Azi, ainsi que
des volumes de M. Vasile Man – O mână întinsă spre cer et Miracolul
luminii– et celui de Viviana Milivoievici, Albastru-Infinit. Les Actes du
précédent colloque EUROPA: centru și margine étaient aussi en bonne
place dans la présentation comme le montrent les photos.
Plus près de nous, le 25 septembre 2018, c'est le Président de l'Université
„Vasile Goldiș” qui nous a fait l'honneur d'une visite en compagnie de sa
traductrice. Nous avons visité, avec eux, la bibliothèque d'italien et de
roumain de notre université ainsi que la bibliothèque universitaire du
Centre Censier. Non loin de là, nous avons fait un tour dans le jardin des
plantes et c'est devant le Muséum National d'Histoire Naturelle qu'ont été
prises les deux photos du Président Aurel Ardelean et de sa traductrice.
Comme on peut le constater avec la présence aujourd'hui de Madame
Eudochia Sevciuc, titulaire d'un doctorat à l'Université de Paris IV
Sorbonne, participante régulière de nos séminaires du ScoLaR
(Systématique Comparée des Langues Romanes) et, elle aussi, auteur de
13
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poèmes que nous apprécions, les échanges entre nos établissements vont
bon train.
En ce qui concerne les publications, elles ne sont pas en reste :
nous citerons le volume de poèmes Albastru-Infinit de Viviana
Milivoievici qui a été traduit en français par Philippe Loubière et, dans
l'autre sens, la publication dans la revue "Studii de Știință și Cultură" des
Actes des Colloques Internationaux de l'AIPL (Association Internationale
de Psychomécanique du langage) de Naples (2012), de Québec (2015) et
de Paris (2018), ces derniers étant en partie encore à paraître.
Devant ce bilan très positif, tant entre l'Université de Paris 3 - Sorbonne
Nouvelle et l'Université Vasile Goldiș d'Arad, qu'entre cette dernière et
l'AIPL, il ne reste plus qu'à souhaiter que les échanges se poursuivent.
Nos vœux vous accompagnent pour que votre colloque EUROPA: centru
și margine connaissent le même succès.
Merci à Madame Eudochia Sevciuc pour la lecture publique de cet
aperçu de nos échanges.
Alvaro Rocchetti, Professeur émérite
de l'Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3
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Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC
Université Paris IV, France
Cher Monsieur le Président et fondateur de l’Université de l’Est
Vasile Goldis d’Arad, Professeur universitaire, Docteur, Monsieur Aurel
Ardelean,
Chère Madame le recteur de l’Université, Professeur
universitaire, docteur Coralia Cotoraci,
Cher Professeur Vasile Man, le rédacteur en chef , fondateur de la
prestigieuse revue „Studii de Stiință și Cultură”,
Chers professeurs,
Chers étudiants,
J’ai le grand plaisir de vous accueillir au nom des Universités
Paris -3 Sorbonne Nouvelle et l’Université Paris IV-Sorbonne, au nom de
l’Association Internationale de Psychomécanique du Langage, du groupe
de recherche SCOLAR, dont le directeur est Monsieur Alvaro Rocchetti,
Professeur émérite à l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, rédacteur
en chef de la revue Studii de Stiinta si Cultura, éditée à l’Université
Vasile Goldis d’Arad, au nom du département d’études italiennes et
roumaines de l’Université Paris - 3 Sorbonne Nouvelle, je souhaite
remercier les organisateurs pour leur invitation à participer à ce Colloque
International « Europa Centru si Margine ».
Nous vous remercions de la collaboration entre l’Université
Vasile Goldis d’Arad et les Universités Paris 3 - Sorbonne Nouvelle et
Paris IV-Sorbonne, pour les relations culturelles entre les universités, qui
contribuent au prestige du comité de rédaction, la conduite scientifique
commune comme le Colloque International « Europa, Centru si
Margine » de cette année 2018. Nous souhaitons que cette collaboration
devienne de plus en plus précieuse. L’association Internationale de
Psychomécanique du langage remercie les responsables de la revue
Studii de Stiinta si Culture de l’Université Vasile Goldis d’Arad et tout
particulièrement Monsieur Vasile Man, d’accueillir dans les numéros de
la revue Studii de Stiinta si Cultura les communications des membres de
cette association qui viennent de différents pays.
Nous souhaitons poursuivre nos collaborations scientifiques et
éditoriales entre la Roumanie, l’Université Vasile Goldis d’Arad et les
Universités Paris - 3 Sorbonne Nouvelle et Paris IV-Sorbonne. Je
souhaite du fond du cœur de grands succès à tous les participants à ce
Colloque : au professeurs, enseignants, personnalités extérieures,
étudiants, qui participent à ce colloque ici, à Arad, une ville avec une
grande visibilité européenne.
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Aula „Ştefan Cicio-Pop”
19 octombrie 2018
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,
Onorat prezidiu,
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 VII-a, din 1819 octombrie 2018, de la Arad!
În nume personal, doresc să vă mulţumesc pentru onoarea că, în
baza unei foarte bune colaborări, în cadrul parteneriatului dintre
Academia Română, Filiala Timişoara, prin Institutul de Studii Banatice
„Titu Maiorescu” şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin
revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, am devenit parteneri în organizarea
acestei manifestări de înaltă ținută științifică, grație profesorului,
directorului și fondatorului acestei prestigioase reviste, de renume
internațional, domnul Vasile Man.
Pentru comunitatea academică din ţară şi străinătate, numele
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad înseamnă onoare şi
demnitate!
Vă mulţumesc!
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Conf. univ. dr. Virginia POPOVIĆ
Universitatea din Novi Sad,
Facultatea de Filosofie,
Departamentul de Limba și Literatura Română
Stimate Domnule prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Președintele
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,
Stimată Doamnă prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, Rectorul
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,
Stimate Domnule profesor, Vasile Man, redactor-șef și
fondator al revistei „Studii de Știință și Cultură” din Arad,
Stimați Membri ai Colegiului Academic,
Stimați Colegi și Prieteni,
Stimați Studenți,
Stimată Asistență,
Cu ocazia deschiderii a celei de-a VII-a ediție a Colocviului
Internațional „Europa: Centru și Marigine. Cooperare culturală
transfrontalieră”, organizat sub egida Universității de Vest „Vasile
Goldiș” din Arad, îmi face deosebită plăcere să mă pot adresa
Dumneavoastră în numele Universității din Novi Sad. Pentru românii din
Voivodina, participarea la acest coloviu înseamnă onoare și bucurie că
putem, pe de o parte să ne spunem părerile despre cultura de dincolo de
granița cu România dar și să auzim cercetări de ultima oră în legătură cu
tema acestei conferințe, de foarte mare actualitate și specifică ambelor
părți ale frontierei, unde conviețuiesc foarte multe naționalități și unde se
cultivă interculturalitatea la toate nivelurile.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” susține cultura și tradițiile
tuturor popoarelor și contribuie prin acest colocviu la o mai bună
înțelegere a specificului comunităților în mijlocul cărora trăim. Ne
bucurăm foarte mult că putem să ne spunem părerile despre unele lucruri
foarte importante pentru comunitatea de unde venim, cu dorința de a
aduce la suprafață problemele cu care se confruntă și bucuria de a fii
considerată parte din patrimoniul cultural general românesc.
Doresc organizatorilor colocviului de astăzi mult succes și să ne
vedem încă mulți ani la alte ediții viitoare.
Arad, 19 octombrie 2019
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Dragi colege/colegi,
Prof. univ. dr. Emilia PARPALĂ-AFANA
Universitatea Craiova
În numele Universității din Craiova, transmit un cald salut
colegial și dorința de a continua să progresați pe drumul temerar pe care
v-ați așezat consecvent de la începuturi.
În nume personal, exprim acum, ca și altădată, admirația pentru
relațiile de cooperare academică internatională pe care le-ați instituit,
pentru vocația științifică și pragmatică.
Felicit revista „Studii de Știință și Cultură” care, grație devoțiunii
profesorului Vasile Man, a dobândit recunoaștere națională și
internatională.
Primiți mulțumirile mele pentru invitația de a participa la
colocviul Europa – centru și margine – o dezbatere a problemelor lumii
actuale în contextul celebrării centenarului României.
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I. CENTENARUL MARII UNIRI

ACTIVITATEA PENTRU UNIRE A ROMÂNILOR
ARĂDENI ÎN ROMÂNIA
Stelean BOIA
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Abstract
During the war, the struggle for the unification of Transylvania
with Romania went beyond the borders of the Romanian state, being
worn by prisoners and politically exiles in Russia, Italy, France and the
United States of America.
At the end of the 19th century and the beginning of the 20th
century, the links and interactions of the cultural elites from
Arad/Transylvania with Romania intensified, supporting the cause of
the Romanians from Transylvania and their desire for union with the
Romanians beyond the Carpathians.
Rezumat
În timpul războiului lupta pentru unirea Transilvaniei cu
România a depășit hotarele statului român, fiind dusă de prizonieri și
exilați politici în Rusia, Italia, Franța și Statele Unite ale AMERICII.
La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX se intensifică
legăturile oamenilor de cultură din Arad/Transilvania cu România
susținând peste Carpați cauza românilor din Transilvania și dorința lor
de unire.
Keywords: union, autonomy, solidarity, culture, policy, identity
Cuvinte cheie: unire, autonomie, solidaritate, cultură, politică,
identitate
În anii Primului Război Mondial, lupta pentru unirea
Transilvaniei cu România a depășit hotarele statului român, fiind
demersul prizonierilor și exilaților politic, în Rusia, Italia, Franța și
Statele Unite ale Americii. În această întinsă arie de acțiune vom întâlni
prezența unor oameni din părțile Aradului, care au activat cu abnegație și
devotament pentru realizarea actului memorabil de la 1 Decembrie 1918.
La începutul secolului al XX-lea, legăturile cu cercurile culturale
din Vechiul Regat au devenit mai intense, reflectând și pe acest plan
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reluarea activismului politic în Transilvania. Astfel, Ioan Russu-Șirianu a
publicat în 1904 la București lucrarea Românii din regatul ungar. Din
Arad, el întreținea o susținută corespondență cu Nicolae Iorga
[TOROUȚIU 1940: 242]. Chemarea apărută în Semănătorul, a fost
publicată și în Tribuna ca un simbol al identității de opinii. De la Arad îi
scria în acest timp marelui istoric și Iudita Secula, mulțumindu-i pentru
revista pe care i-o trimisese și pe care „numai cine înțelege problema
sfântă a unirii neamului nostru o știe valora” [TOROUȚIU 1940: 204’].
Nicolae Iorga îl rugase pe Sever Secula, cu ocazia trecerii sale prin Arad
în 1905, să-i procure colecția revistei arădene Biserica și școala. Stabilit
în 1900 în Arad, Sever Secula care-și susținuse în 1895 licența în istorie
la Universitatea din București și fusese un timp și în serviciul Bibliotecii
Academiei Române, colaborase la săptămânalul arădean. Învățătorul
P.Vancu din Măderat a continuat să întrețină relații cu cercurile culturale
de peste Carpați, întreținând schimburi de reviste și contacte cu
intelectuali craioveni, de la care afla în 1909 că în Craiova sunt mulți
cărturari craioveni care susțin lupta românilor de peste Carpați
[POPEANGĂ 978: 224].
La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea
au întreținut relații strânse cu țara liberă și alți numeroși oameni de
cultură din părțile Aradului. Între aceștia își înscrie numele și Constanța
Hodoș (1861-1934), fiica notarului Constantin Taloș din Zimbru, unde sa născut, copilărind la Hălmagiu până în 1877-1878 [MAGER 1937:
168]. Creațiile sale literare vor reflecta mediul în care-a a trăit : câmpia și
podgoria Aradului cu oamenii lor harnici și iubitori de limbă
strămoșească și tradiție, precum și ținutul Hălmagiului. Prima sa culegere
de nuvele Spre fericire, apărută la București în 1897, a fost propusă de
I.C.Negruzzi pentru premiere Academiei Române[POPEANGĂ 1978:
224]. Imaginile din peisajul social – arădean și întâmplările cunoscute din
povestirile din familie au constituit substanța epică a romanului Martirii.
Colaborarea Constanței Hodoș la Semănătorul și Luceafărul se înscrie pe
aceeași linie, cea de a asigura unitatea culturală a românilor[POPEANGĂ
1978: 224].
În anii 1905-1907 și 1914-1916 a apărut Revista noastră, având
ca edactori pe I. Gorun și Constanța Hodoș. În articolul – program al
primului număr, Constanța Hodoș fixează obiectivul cultural al noii
publicații: dorința ca revista „să devină o oglindă credincioasă a
colaborării intelectualității femeiești la patrimoniul comun culturalnațional”. În 1916 când reapărea publicația, Constanța Hodoș reafirmă
rolul periodicului pe care-l conducea, acum singură, la propășirea
culturală a românilor. Preocuparea sa pentru angajarea femeii în
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activitatea obștească și culturală devine mai intensă după ce în 1915
inițiase înființarea asociației Unirea culturală a femeii române
[POPEANGĂ 1978: 224-225].
După izbucnirea Primului Război Mondial, în paginile revistei
vor apărea articole în care idealul național este afirmat cu hotărâre.
Mircea Russu - Șirianu, fiul lui Ion Russu - Șirianu și al Constanței
Hodoș, afirma cu tonul vizionaarului că războiul trebuie să aducă unirea
Transilvaniei cu România: „Transilvania! Ne trebuie Transilvania! Iată
ecoul care răsună în toate părțile, tot mai convins, tot mai
puternic”[RUSSU-ȘIRIANU 1914]. Tânărul ziarist era convins că
România se afla tot mai aproape de realizarea dorinței seculare de unire
a tuturor românilor într-un singur stat. În același fel gândea și Constanța
Hodoș în ianuarie 1916 [HODOȘ 1916]. Rolul Revistei noastre la
realizarea unității culturale este oglindit și de colaborarea statornică de
care s-a bucurat din partea unor scriitori a căror operă a circulat în
ambele sensuri peste Carpați: George Coșbuc, Maria Cunțan, I. U.
Soricu, Nerva Hodoș, Victor Eftimiu, Sofia Nădejde, Elena Văcărescu,
Elena Farago, Ion Minulescu, George Topârceanu, Tudor Pamfile, Radu
Rosetti, și alții, angajați să contribuie prin scrisul lor la afirmarea femeii
în viața socială și culturală a țării.
O activitate meritorie a desfășurat Alexandru Tălășescu, fratele
Constanței Hodoș, a cărei finalitate era tot realizarea unității noastre
naționale. Născut în Hălmagiu (1863), a urmat studiile universitare la Iași
unde și-a luat doctoratul în medicină. A colaborat la Enciclopedia
română editată de ASTRA și a activat în cadrul Ligii culturale, iar în
1914 în colaborare cu Mircea Russu-Șirianu, a asigurat apariția revistei
Selecțiunea, organ al Ligii pentru apărarea limbii [POPEANGĂ 1978 :
226]. Ideea cizelării exprimării se impusese în Transilvania ca o formă de
luptă împotriva tendințelor de maghiarizare . Selecțiunea și-a propus să
lupte pentru înfăptuirea idealului național, publicând în acest sens un apel
semnificativ adresat „tuturor bunilor români iubitori de limbă și cu
credința în idealul național”. Conservarea individualității naționale a
românilor se poate înfăptui nu numai prin organizarea judicioasă a vieții
publice de stat, ci și printr-un șir de acțiuni care să asigure păstrarea
vitalității limbii române și a frumuseții ei. În acest sens se acționa și prin
Liga pentru apărarea limbii, precum și prin revista a cărei apariție vroiau
să o asigure. După apariția ziarului Românul, Alexandru Tălășescu a
devenit colaborator al său. În articolul Cum vorbim (1912) făcea o
analiză a periodicelor din Transilvania , insistând asupra necesității
cultivării limbii. Într-un alt articol, analizează rolul politic al Ligii
culturale, instituție care a determinat o opinie publică în țară în favoarea
21

Colocviu internațional
unei politici de demnitate națională și de luptă pentru realizarea idealului
național [TĂLĂȘESCU 1913]. Mircea Russu-Șirianu a reprezintă în
lupta pentru realizarea unirii Transilvaniei cu România un caz exemplar,
care s-a jertfit pe sine în 1916 pe câmpul de bătaie în Dobrogea pentru a
vedea îndeplinit idealul național al românilor.
Activitatea lui Mircea Russu - Șirianu a urmărit intrarea României
în război împotriva Puterilor Centrale. Considera că scopul politic pentru
care românii trebuie să lupte era formarea unui „stat puternic, o solidă și
viguroasă unitate politică, pătrunsă de convingerea că acestei Românii
Mari îi este rezervat un viitor mare” [RUSSU-ȘIRIANU, 1914].
Solidaritatea latină era pentru el în circumstanțele deosebite ale
războiului european un factor de înclinare a balanței victoriei de partea
țărilor latine. În configurația politică creată în Europa după izbucnirea
războiului, pentru România realizarea unității naționale devenise o
problemă politică vitală. Împărțirea politică a românilor era provizorie în
condițiile războiului. „Nimeni nu va putea afirma că actuala configurație
a statului român este o formație definitivă. Suntem o frântură de stat” –
afirma el, gândindu-se la faptul că „Țara” nu va putea progresa fără
unirea Transilvaniei și realizarea unirii statale [RUSSU-ȘIRIANU, 1914.
Dezmembrarea Imperiului austro-ungar , caracterizat ca „un mozaic de
popoare și un adevărat anacronism al timpurilor moderne”, era unul din
obiectivele pe care trebuia să le realizăm pentru a asigura întregirea
patrimoniului nostru național [RUSSU-ȘIRIANU, 1915].
În cursul anilor în care s-a aflat la Paris (1912-1916), Mircea
Russu - Șirianu a desfășurat o prodigioasă activitate pentru informarea
publicului francez cu privire la lupta românilor pentru realizarea unității
naționale. În capitala Franței se afla între anii 1912-1914 un grup
numeros de studenți români, dispunând de societățile Căminul român,
Societatea Vasile Alecsandri, condusă de V. V. Haneș și Cenaclul politic
și literar. Mircea Russu-Șirianu a fost unul dintre principalii organizatori
ai activității acestei grupări. La 10 nmoiembrie 1912, un număr mare de
studenți a organizat o adunare în sala „Voltaire” pentru a cere guvernului
de la București să apere drepturile românilor din Transilvania, unul
dintre organizatorii manifestării fiind Mircea Russu-Șirianu. Activitatea
sa în capitala Franței a depășit însă aria de acțiune a studențimii române,
el căutând să acționeze asupra opiniei publice franceze , motiv pentru
care apelează la ziarul Le Temps, comunicându-i redactorului informații
cu privire la Transilvania și la problema națională din Ungaria. Mircea
Russu-Șirianu găsise sprijin de asemenea la Roberto Fava, care prin
Corrispondenza rumena informa opinia publică italiană despre idealul
nostru de unitate națională. El publică în revista Ligii pentru apărarea
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dreptului popoarelor, un articol intitulat Les roumains de Transylvanie,
în care subliniază exploatarea pe care o îndurau românii [RUSSUȘIRIANU 1914]. După pacea de la București a continuat activitatea în
capitala Franței, dovedind o cunoaștere temeinică a realităților politice și
culturale din Imperiul austro – ungar. În întreaga sa activitate a fost
călăuzit de ideea realizării unității naționale. În 1912, declara la Paris:
„Poate noi vom fi de mult țărână, când ea, patria noastră cea mare, va fi
întreagă”.
În capitala Franței, Mircea Russu - Șirianu a deschis un Birou
român de informațiki politice, care edita un buletin informativ (1914),
continuat de publicația Les annales politiques (1915), având ca director
pe Mircea Russu - Șirianu și redactor- șef pe Al. Emil-Lăzărescu. Biroul
român din Paris a desfășurat timp de zece luni o bogată activitate, oferind
lumii politice europene informații despre poporul român și aspirațiile sale
naționale. Analizând într-un articol problema Transilvaniei, formulează
concluzia că ea este pivotul politicii externe a României [RUSSUȘIRIANU, 1915]. Într-o lucrare remarcabilă, Situation juridique des
roumains de Transylvanie, prezentată ca teză de doctorat în științe
juridice și economice la Facultatea de drept, Mircea Russu-Șirianu pune
probleme fundamentale pentru istoria Transilvaniei. În Transilvania –
afirmă el – drepturile naționalităților au fost sacrificate pentru a se
asigura hegemonia națiunilor dominante. Soluția pe care o preconiza era
unirea acestei provincii cu România ca o expresie a suveranității
naționale [RUSSU - ȘIRIANU 1920]. El nu împărtășea punctul de vedere
al lui A. C. Popovici, ci afirma principiul libertății naționale ca una din
coordonatele civilizației moderne.
Din pleiada harnicilor bibliografi grupați în jurul lui I. Bianu la
Biblioteca Academiei Române și care au adus o contribuție remarcabilă
la dezvoltarea noastră culturală – între care și ardelenii Nerva Hodoș,
Ilarie Chendi, Șt. Pop, V. Lazăr – face parte Iuliu Tuducescu, fiul
cunoscutului învățător și autor de manuale școlare din Lipova. A lucrat în
secția de manuscrise a Academiei din 1894 până în 1933, remarcându-se
prin volumul de muncă imens în descifrarea vechilor documente care au
intrat în patrimoniul cultural al înaltului for științific al țării
[TEODORESCU 1972 : 110]. Lui i se datorește și organizarea fondului
Moise Nicoară din secția manuscrise a Bibliotecii Academiei [MANGRA
1907]. Colaborarea sa la Românul literar, Revista istorică, Revista
arhivelor a întregit activitatea legată de vechile documente românești.
În primul deceniu al secolului al XX-lea se înregistrează legături
și consultări politice între fruntașii politici arădeni și Ioan Slavici și
Eugen Brote. Aflat la Măgurele, unde conducea Institutul Ottetelieșianu,
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Ioan Slavici a continuat să întrețină relații cu cercurile pedagogice
arădene. Ioan Slavici a înlesnit școlarzarea unor eleve arădene în
instituția pe care o conducea. Ioan Slavici a continuat colaborarea la
Tribuna, subliniind în articolele sale rolul pe care-l avea școala în
realizarea unității naționale [SLAVICI 1909]. Situația românilor din
Transilvania îl interesa în mod deosebit [SLAVICI 1908]. Scriitorul
întreținea relații strânse cu Roman Ciorogariu, Vasile Mangra și Eugen
Brote.
Marea răscoală a țăranilor din 1907 a avut un ecou ce s-a resimțit
în toate provinciile locuite de români. Tribuna a dezbătut în paginile ei
problema țărănească, Ioan slavici și Eugen Brote exprimându-și opiniile
lor cu privire la revolta țăranilor din Vechiul Regat. În această atmosferă
apăsătoare , în august 1907, Roman Ciorogariu și Vasile Mangra au mers
la Găiceana, în județul Bacău, unde se afla Eugen Brote ca administrator
al unei moșii a lui D. A. Sturdza. Aici a venit și Ioan Slavici și între 5-9
august 1907 cei patru au stabilit pentru ei înșiși o platformă de acțiune
cunoscută sub denumirea „Pactul de la Găiceana” [CONSTANTINESCU
1965].
Ioan Slavici a continuat să dezbată diferite aspecte ale problemei
naționale din Transilvania în paginile ziarului Minerva (1908-1916) al
cărui redactor a fost. La acest ziar au colaborat și Constanța Hodoș, Al. I.
Hodoș (Ion Gorun), Octavian Goga, G. Bogdan-Duică, Mihail
Sadoveanu, Ștefan O. Iosif și alții.
După izbucnirea marii conflagrații mondiale din 1914-1918,
mișcarea națională a românilor a intrat în faza acțiunilor decisive.
Fruntașii politici arădeni caută modalități de a se informa asupra
acțiunilor diplomatice ale Țării. Din delegația românilor transilvăneni
care a participat la funeraliile regelui Carol, decedat la 11 octombrie
1914, au făcut parte Vasile Goldiș și Ștefan Cicio-Pop. Din Transilvania
au trecut în România forțe intelectuale care au jucat un rol însemnat în
conducerea Partidului Național Român: Octavian Goga și Vasile
Lucaciu. Românul și-a pierdut dintre colaboratorii săi pe Octavian Goga,
V.Stoica, Onisifor Ghibu, revizorul școlilor din Transilvaniași pe Cassian
R. Munteanu. Sever Bocu se afla încă din 1912 la Techirghiol [BOCU
1939: 115].
În anii neutralității României (1914-1916), ziariștii transilvăneni
care trecuseră Carpații au asigurat apariția revistei Tribuna, cea de a treia
în istoria presei românești. Noua revistă a apărut la București între 20
martie 1915 – 3 iulie 1916, între colaboratori aflându-se Sever Bocu,
Gheorghe Popp, Gheorghe Stoica, Onisifor Ghibu, O. C. Tăslăuanu care
contribuiseră prin scrisul lor la afirmarea ziarului din Arad. În articolul
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redacțional se relevă continuitatea spiritului tribunist: „după trei ani de
tăcere și moarte aparentă, Tribuna din Arad se ridică din mormânt”
[POPP 1905]. Tribuna de la București se considera o promotoare a ideii
că făurirea unirii era o datorie de conștiință și o responsabilitate în fața
istoriei. Din această perspectivă etică, Tribuna considera că e o datorie
națională să lupte împotriva Austro – Ungariei. În toamna anului 1914 se
înregistrează trecerea peste Carpați a unor tineri pentru a se înrola în
armata română. Astfel, Vasile Stoica, fostul redactor al Românului în
1916, s-a înrolat voluntar în armată, fiind rănit în luptele de la Turnu
Roșu și Pitești [STOICA 1926]. Ion Neacșu, pedagog la seminar, originar
din Streza – Cârțișoara (Făgăraș), trece Carpații în 1914 și cade pe
câmpul de luptă la Brașov [CIOROGARIU :20]. Sever Bocu a fost
încorporat în cadrele armatei care lupta pe frontul de la Jiu [BOCU
1939:127]. Cu armata română a trecut Carpații și profesorul Mihai Novac
de la Preparandie [BOTIȘ 1922: 140]. Din raportul privind situația
învățământului în anul școlar 1917-1918, înaintat de către revizorul
școlar R, Frateș Consistoriului Episcopiei din Arad [A.E.A. 1918],
rezultă că în acel an școlar fuseseră mobilizați 109 învățători
[POPEANGĂ 1978:234]. Unii dintre ei erau prizonieri în Rusia și Italia,
iar alții se înrolaseră în armata română: M.Dragoș (Curtici), Alexie
Turicu Grăniceri), Patriciu Covaci (Sebiș), Petre Craioveanu (Comloșu
Mare). După ce guvernul ungar a inițiat acțiunea „declarațiilor de
fidelitate” față de Ungaria, la Iași a avut loc o consfătuire a refugiaților
din Transilvania, care și-au ales un comitet alcătuit din 12 persoane, care
au semnat declarația de război împotriva Austro-Ungariei. Din comitet au
făcut parte și Sever Bocu, alături de Vasile Lucaciu, Octavian Goga și
alți reprezentanți ai refugiaților transilvăneni.
Viața politică arădeană s-a desfășurat în conexiune cu acțiunile pe
care guvernele de la București le inițiau pentru afirmarea României pe
plan european și pentru întărirea solidarității naționale. Fruntașii luptei
naționale au întreținut relații active cu cercurile politice din capitala
României, creindu-se o tradiție de consultare și cooperare politică
reclamată de solidaritatea națională și idealul făuririi unității naționale.
Această consultare nu a fost împiedicată nici de condițiile vitrege ale
războiului. În perioada pregătirii Adunării Naționale de la Alba Iulia ea
devenise o necesitate politică pentru elaborarea marilor hotărâri istorice
din noiembrie/decembrie 1918.
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PRINCIPII DEMOCRATICE ÎN DISCURSUL LUI VASILE
GOLDIŞ DE LA ALBA IULIA
DEMOCRATIC PRINCIPLES IN VASILE GOLDIȘ’ SPEECH
FROM ALBA IULIA
Conf. univ. dr. Eugen GAGEA
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad
Centrul de studii și cercetare „Vasile Goldiș”
Rezumat
În toamna anului 1918 Vasile Goldiș s-a remarcat ca ideologul
generației sale, care a contribuit în mod decisiv la realizarea Marii
Uniri. Ideile și principiile sale democratice se regăsesc în toate
documentele Marii Unirii. Rezoluţia Marii Uniri este expresia viziunii
politice a lui Vasile Goldiş care exprimă o nouă concepţie despre stat și
despre națiune, în care intelectualul arădean pleacă de la principiul
autodeterminării. Prin cele exprimate la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918
Vasile Goldiş se afirmă ca un vizionar politic şi subliniază necesitatea
colaborării între naţiuni.
Cuvinte cheie: principii, stat, națiune, unire, intelectual
Abstract
In the autumn of 1918, Vasile Goldiş was noted as the ideologist
of his generation, who contributed decisively to the realization of the
Great Union. Its ideas and democratic principles are found in all the
documents of the Grand Union. The resolution of the Great Union is the
expression of the political vision of Vasile Goldiş which expresses a new
conception of the state and of the nation, in which the Arad intellectual
proceeds from the principle of self-determination. By the ideas expressed
in Alba Iulia on December 1, 1918 Vasile Goldis stands out as a political
visionary and stresses the need for cooperation among nations.
Keywords: principles, state, nation, union, intellectual
Un rol important în realizarea Marii Uniri a revenit lui Vasile
Goldiş, care în 1 Decembrie, la Alba Iulia, a citit Rezoluţia Unirii,
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, 2013, 230).
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Rezoluţia Marii Uniri este expresia 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” (Măduța 2013, 118). Prin cele exprimate în document, Vasile
Goldiş se afirmă ca un vizionar politic şi subliniază necesitatea
colaborării între naţiuni.
În cuvântarea sa, intelectualul arădean face apel la istorie pentru
că a fost un bun cunoscător al trecutului şi credea în „justiţia istoriei”
(Măduța 2013, 118) Vasile Goldiş scotoceşte trecutul pentru a demonstra
originea şi vechimea românilor.
Prin cele spuse, politicianul arădean aduce o serie de argumente
prin care arată necesitatea unirii pentru ca românii să nu-şi piardă
identitatea naţională. Vasile Goldiş, asemenea politicienilor din apus,
considera că războiul a fost unul „pentru libertatea naţiunilor nu de
dragul acestor naţiuni”, ci pentru ca omenirea să evolueze. 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”. Pentru Vasile Goldiş libertatea naţiunii române
înseamnă unirea cu România. Datorită sacrificiilor făcute în timpul
războiului naţiunea română şi-a câştigat libertatea, a scăpat de robie şi
„aleargă în braţele dulcii sale mame”. Oratorul arată că la sfârşitul
războiului s-au creat condiţii favorabile desăvârşirii unităţii naţionale şi
arată că basarabeanul de la Nistru, se poate înţelege cu crişanul din
apropierea Tisei pentru că aparţin naţiunii române. Vasile Goldiş
considera că prin realizarea unirii se repara o nedreptate istorică, iar la
sfârşitul războiului unirea era „cea mai firească pretenţiune a civilizaţiei”
(Șora, Gagea, 2006, 71). Subliniază că motivaţia unirii are la bază
„dreptul nostru istoric asupra acestor teritorii, care de la descălecatul lui
Traian sunt teritorii, româneşti. Consideră că nu este în lume vreo mare
putere care să nu accepte „dreptul nostru de proprietate asupra acestor
teritorii iar orice falsificare a istoriei este zadarnică pentru că „ după
drept şi dreptate românii din Ungaria, Banat şi Transilvania dimpreună cu
toate teritoriile locuite de dânşii trebuie să fie uniţi cu Regatul Român”
(Șora, Gagea, 2006, 71).
Politicianul arădean consideră că au apărut condiţii favorabile
pentru o „nouă unire care de data aceasta se face pentru eternitate, se face
prin strălucita biruinţă a armelor purtate pentru civilizaţie în numele unei
concepţii de viaţă superioare lumii ce se prăbuşeşte” Încă înainte de
tratativele de la Paris, Vasile Goldiş anticipa un nou mod de organizare a
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lumii care trebuia să aibă la bază principiile lumii democratice, principiul
libertăţii adevărate a tuturor neamurilor dar considera că pentru a preveni
unele catastrofe trebuie să fie aplicat „principiul întovărăşirii tuturor
naţiunilor libere într-o comisiune internaţională spre a împiedice
nedreptatea şi a scuti pe cei mari şi cei mici deopotrivă” (Grec, Boia,
Iovan, 2012, 98). Prin cele spuse în 1 Decembrie, Vasile Goldiş s-a
afirmat ca un vizionar care a trasat politica României timp de două
decenii. La Alba-Iulia, Vasile Goldiş prezenta clasei politice româneşti o
viziune proprie despre stat şi naţiune care era, potrivit lui Silviu
Dragomir, expresia convingerilor personale care oglindeşte o stare de
spirit, o mentalitate politică. Politicianul arădean considera unirea ca
fiind trainică numai dacă se va respecta noua „concepţie a civilizaţiunii”
şi dacă vor fi respectate principiile democratice astfel încât politicienii să
nu se mai răzbune, să ia măsuri prin care să pedepsească neamurile
conlocuitoare, ci dimpotrivă vor respecta drepturile altor neamuri pentru
că toţi locuitorii trebuie să aibă aceleaşi drepturi şi obligaţii. În finalul
discursului, arată că a venit ceasul în care să „jurăm credinţă de aici
înainte numai naţiunii române, dar tot atunci să jurăm credinţă tare
civilizaţiunii umane” (Grec, Boia, Iovan, 2012, 98). Discursul memorabil
rostit de Vasile Goldiş se încheie cu prezentarea Rezoluţiei care este
citită de politicianul arădean în numele „Marelui Sfat al Naţiunii române
din Ungaria, Banat şi Transilvania”. Rezoluţia propunea unirea
Transilvaniei, Banatului şi a Ţării Ungureşti cu România Documentul
avea la bază respectarea principiilor naţionale şi prevedea deplina
libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare se prevede
dreptul ca fiecare popor „se va instrui administraşi judeca în limba sa
proprie” şi va primi dreptul de a fi reprezentat proporţional în parlament
şi guvern. Pe lângă libertatea naţională este garantată şi libertatea
confesională. Vasile Goldiş arată în Rezoluţie că pentru realizarea unui
regim „curat democratic” trebuie să se facă o serie de reforme, ca
reforma agrară radicală prin care să se creeze condiţii ca ţăranul să aibă
o „proprietate cel puţin atâta cât să poată munci el şi familia lui” (Grec,
Boia, Iovan, 2012, 99). Muncitorilor li se asigură aceleaşi drepturi ca şi
în statele din apus. Rezoluţia cuprinde şi o serie de cerinţe care vizau
modernizarea societăţii româneşti, ca introducerea votului universal
direct, egal, secret pentru ambele sexe, începând cu vârsta de 12 de ani,
dar şi libertatea presei, libertatea de asociere şi de întrunire. La punctul
IV al documentului Vasile Goldiş îşi exprimă părerea că în legătură cu
organizarea lumii, după finalizarea păcii, cere ca „dreptatea şi egalitatea
să fie asigurate pentru toate naţiunile”, iar „în viitor să se elimine
războiul ca mijloc pentru regulare raporturilor internaţionale”. La punctul
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IV se amintea că a dispărut Austro-Ungaria şi naţiunile asuprite şi-au
câştigat libertatea în acest context „Adunarea naţională salută cu iubire şi
entuziasm liberarea naţiunilor subjugate până aici în jugul monarhiei
Austro-Ungare şi anume naţiunile cehoslovacă, austro-germană,
iugoslavă, polonă şi ruteană şi doreşte ca acest salut al său să se aducă la
cunoştinţa tuturor acelor naţiuni” (Grec, Boia, Iovan, 2012, 99). În
document se mai aminteşte şi de românii care au participat la război şi şiau sacrificat viaţa pentru ca visul secular să se împlinească. Ultimul
punct al Rezoluţiei decretează o autonomie a Transilvaniei care urma a fi
reprezentată de Marelui Sfat Naţional.
Rezoluţia a fost votată în unanimitate de delegaţii de la AlbaIulia, în aceste condiţii politicianul arădean, Vasile Goldiş, declară unirea
cu România. Un martor al evenimentelor, Sabin Evuţianu, nota în
memoriile sale că Vasile Goldiş a prezentat Rezoluţia unirii, iar când a
amintit expresia România Mare întreaga asistenţă a „ovaţionat în
picioare”. (Evuțian, 1968, 592) Apoi, Vasile Goldiş a prezentat
revendicările românilor din Transilvania, ocazie cu care a anunţat
„declarăm în faţa... întregii lumi că cerem unirea tuturor românilor”
(Evuțian, 1968, 592).
În cuvântarea rostită la Alba-Iulia, Vasile Goldiş pleacă de la
dreptul naţiunilor la autodeterminare, drept susţinut de preşedintele
american Wilson, dar a negat dreptul marilor puteri de a se implica în
politica internă şi de a revendica în numele războiului „dreptul de a
stăpâni pe mai departe naţiunea română”. Era convins că organizarea
noilor state trebuia să aibă la bază egalitatea în drepturi a tuturor
cetăţenilor.
Vasile Goldiş a subliniat importanţa momentului afirmând că
„pacea şi demnitatea unui întreg popor, viaţa sau moartea sa rămân de
acum nedespărţite legate de sfinţenia acestei hotărâri”(Dragomir,1936,
29). 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
Românie Mari” (Șora, Gagea, 2006, 85). Potrivit istoricului Ioan Lupaş
răspunderea „istorică şi politică pentru hotărârea de la Alba-Iulia n-o are
vreun partid politic, ci o are înaintea tuturor autorul care s-a simţit alături
de sufletul poporului român, cu adevărat iubitor de dreptate şi libertate”
(Lupaș, 1993, 272). Acelaşi istoric subliniază că Vasile Goldiş era un bun
cunoscător al problemei naţionale, fiind adeptul egalităţii naţionale se
bazează pe cele spuse de politicianul arădean care în 1928 când afirma
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„am propovăduit aceste credinţe când făceam parte dintr-un neam asuprit
nu le-am renegat şi nu le reneg nici azi, când cu ajutorul lui Dumnezeu
fac parte dintr-o naţiune stăpânitoare asupra sa în statul său propriu”
(Lupaș, 1993, 272).
Analizând discursul, putem considera că politicianul arădean a
fost „de departe cea mai puternic conturată personalitate a Marii Uniri,
ideolog şi tribun în acelaşi timp” (Șora, 1993, 371).
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ROMÂNII DIN BANATUL SÂRBESC
LA MAREA UNIRE DE LA ALBA IULIA
Lucian MARINA
Novi Sad - SERBIA

Anul acesta se celebrează Centenarul Marii Uniri, măreaţa succesiune
de evenimente istorice, când s-au unit cu Regatul România, mai întâi
Basarabia, la 27 Martie/9 aprilie 1918, apoi Bucovina la 28 Noiembrie
1918 şi, în final, Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, la 1
Decembrie 1918.
Prin succesiunea de evenimente desfăşurate în anul 1918, s-a realizat
Proiectul de Ţară, afirmat în zilele Revoluţiei din 1848.

Poporul la Adunarea Naţională de la Alba Iulia scanda ,,Unire, Unire,
Unire…”
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Demn de menţionat faptul că acest, aşa-numit Proiect de Ţară a
îmbinat armonios idealul modernizării şi al integrării în Occidentul
civilizat cu idealul naţional, al obţinerii independenţei şi al reunirii
tuturor românilor într-un singur stat.
După cum este bine ştiut, la 1 Decembrie 1918, la Marea Adunare
Naţională convocată la Alba Iulia s-au întrunit mai mult de 100.000 de
români care au venit din Banat şi Transilvania, dar şi din Ungaria,
respectiv din Crişana şi Maramureş.1
Totodată, la Cetatea Uniirii au sosit şi delegaţi de la Budapesta şi de
Viena, care s-au întrunit în epicentrul vechii Uniri a lui Mihai Viteazul,
pentru a proclama secesiunea provinciilor locuite de ei de Regatul
Ungariei şi unirea lor cu Regatul României.2
Astfel a fost consfinţită şi dorinţa conaţionalilor din alte ţări, dar şi a
participanţilor la Congresul Românilor din Bucovina care a avut loc la
15/28 noiembrie 1918 când a fost hotărătă în unanimitate „Unirea
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechiile ei hotare până la
Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României.”3
Consiliul Naţional Român Central a convocat pentru 18 noiembrie / 1
decembrie 1918, la Alba Iulia, o adunare naţională a românilor din
Transilvania şi Ungaria.
De ce la Alba Iulia? Mai întâi, datorită faptului că, 1 noiembrie 1599
Mihai Viteazul intrase în cetate, care a devenit capitala domnitorului în
timpul scurt cât reuşise să săvârşească Unirea Ţărilor Române.
Mai apoi, în anul 1784, pe platoul Cetăţii din Alba Iulia, Horia şi
Cloşca au fost frânţi pe roată, în urma condamnării lor. Pentru buna
desfăşurare a lucrărilor urma să fie aleşi 600 de deputaţi pe bază de vot
universal şi 628 reprezentanţi ai organizaţiilor şi societăţilor culturale. În
timp de două săptămâni, au fost aleşi câte 5 reprezentanţi de
circumscripţie.4
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Gheorghe Tătărescu: Mihai Viteazul
La evenimentul istoric din epocalul an 1918, cea mai numeroasă
prezenţă în lista principală de delegaţi a mandatarilor unor localităţi cu
populaţie românească (care, indiferent de participarea lor la Actul Unirii,
nu au ajuns între graniţele finale ale Regatului României), a fost lista
delegaţilor din regiunea care, astăzi, aparţine Districtului Banatului de
Sud, din cadrul Provinciei Autonome Voivodina şi care, împreună cu
districtele Banatului Central şi Banatului de Nord, constituie ceea ce în
România se numeşte Banatul de Vest sau Banatul Sârbesc.
Demn de menţionat faptul că, la acea vreme era vorba de oraşe şi sate
arondate judeţelor Torontal şi Timiş.5
Conform datelor disponibile6, respectiv în baza semnăturilor originale
ale celor 1.228 de delegaţi care au semnat actele Marii Uniri, (semnături
care se păstrează la Muzeul Unirii din Alba Iulia)7, s-a constatat cu
certitudine că, opt delegaţi proveneau din Vârşet, al doilea oraş ca
mărime din Disctrictul Banatului de Sud.
Din oraşul Biserica Albă, pentru Marea Adunare de la Alba Iulia, au
fost aleşi cinci delegaţi.
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Doi delegaţi erau din Panciova, cel mai mare oraş şi reşedinţă a
Districtului Banatului de Sud, şi tot doi delegaţi din Mărghita. Iar, câte un
delegat reprezenta localităţile Voivodinţi, Alibunar, Satul Nou,
Petrovasâla, Sân Mihai, Seleuş, Sân-Ianăş, Doloave, Glogoni, Omoliţa,
Nicolinţ şi Ofcea (Ovča).8

Listele ,,deputaţilor de drept“ şi ale delegaţilor supleanţi prezenţi la
Alba Iulia
În această ordine de idei, neapărat trebuie subliniat faptul că
participarea delegaţilor bănăţeni la Marea Adunare a fost dificilă
deoarece oficialităţile care au ocupat Banatul, au încercat să
zădărnicească deplasarea delegaţilor la Marea Unire din 1 Decembrie
1918 care, după cum sublinia acad. Florin Constantiniu „a fost şi rămâne
pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti”.9
De asemenea, în afară de lista delegaţilor principali („deputaţii de
drept”10 Teodor Cătălina, Romulus Silviu Molin11, Iacob Păuşan,
Iosif Popa, Nicolae Raicu, Patrichie Râmneanţu12 şi Pavel Rudeanu),
a existat şi o listă de delegaţi supleanţi, aleşi pentru a-şi reprezenta
comunităţile la Actul Unirii în absenţa delegaţilor principali.13
Printre aceştia s-a găsit şi Virgil Voina din Vârşeţ, apoi Cornel
Moise din Voivodinţi, precum şi Andrei Drencea, Svetozarie Drencea,
Ştefan Băla, Dimitrie Radivoi, Ioan Bălan, Gavril Ciolac, Tit Mălai,
Traian Cârcioban şi Remus Bortoş, toţi nouă din Cuvin. Tot din
Banatul de Sud au fost şi cei trei delegaţi supleanţi din Deliblata (Aurel
Novac, Victor Popovici şi Sava Guţu), respectiv cei trei delegaţi din
Panciova (Petru Penţia, Ioan Soriceanţu, Aron Cătălină), precum şi
Teodor Petrică din Nicolinţ, Ioanichie Neagoe din Petre (azi
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Petrovăsâla-Vladimirovaţ), George David din Uzdin, Ştefan Popa din
Seleuş în timp ce Pavel Obădean a fost delegat supleant ales în
Becicherecul Mare, azi Zrenianin, reşedinţa districtului Banatului Central
din Provincia Autonomă Voivodina.14
În mod deosebit reamintim faptul că, la Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918 în sala „Casinei
ofiţerilor” şi a căror lucrări au fost prezidate de Gheorghe Pop de
Băseşti, preşedintele Partidului Naţional Român, au participat 1.228 de
delegaţi (deputaţi) aleşi15 printre care şi cei 51 din Banatul Iugoslav16.

Demn de amintit şi faptul că, la Marea Adunarea Naţională, Vasile
Goldiş a rostit cuvântarea solemnă, încheiată cu renumitul proiect de
rezoluţie: „Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la
Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români
şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România.”17
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În concluzie, se poate afirma pe bună dreptate că, românii din Banat
Iugoslav au adus o însemnată contribuţie la reuşita măreţei Adunări
Naţionale, convocată la Alba Iulia pentru data de 8 noiembrie/1
decembrie 1918 şi care a fost considerată de contemporani decisivă
pentru „unitatea naţională a tuturor românilor.”18
NOTE:
1. ,,Credenţionale”, Muzeul Unirii din Alba Iulia, vol. VI.
2. Idem
3. ,,Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei româneşti.
cronologie“, Ziarul ,,Unirea” din 27 iunie 2018
4. Prof. Mihai MANEA, ,,Marea Unire a românilor – 1 Decembrie
1918”, Internet, Facebook, Mihai Manea, Preşedintele Asociaţiei
Profesorilor de Istorie din România (APIR-Clio),
5. Alexandru Cristian SURCEL,
marturiilehierofantului.blogspot.ro, 26 aprilie 2018
6. Aurel Turcuş, Constantin C. Gomboş: ,,Marea Unire
reflectată în presa românească din Banat”, Editura ,,Excelsior
Art”, Timişoara, 2003, pag. 166
7. ,,Credenţionale”, Muzeul Unirii din Alba Iulia, vol. VI., pag. 557
8. Alexandru Cristian SURCEL,
marturiilehierofantului.blogspot.ro, 26 aprilie 2018
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Marea Unire din 1918”, Editura Mitropoliei Banatului, 1992
11. Costa Roşu, ,,Personalităţi româneşti din Voivodina”, Editura
,,Libertatea”, Panciova, 2005, pag. 147-148
12. C. Roşu, op. cit., pag. 179-180; Vasile Mircea Zaberca, ,,Români
din Banatul Iugoslav şi Marea Unire”, Timişoara, 1995: Dr.
Marius Bizeria, ,,Patrichie Rămneanţu (1879-1960), învăţător şi
luptător pe tărâm cultural şi economic”, ,,Contribuţii la istoria
culturală a românilor din Voivodina”, vol. II, Edit. ,,Libertatea”,
Panciova, 1976
13. Muzeul Unirii din Alba Iulia, ,,Credenţionale”, şi Al. C.
SURCEL, marturiilehierofantului.blogspot.ro,
14. Idem
15. ,,Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei româneşti.
Cronologie“, Ziarul ,,Unirea” din 27 iunie 2018
16. Vasile Mircea Zaberca, ,,Dascălii români din Banatul Sârbesc,
delegaţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia”, Reşiţa,
1998
17. ,,Marea Adunare de la Alba Iulia”, Agerpres.ro
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MAREA UNIRE REFLECTATĂ ÎN DISCURSURILE
PARLAMENTARE DIN PRIMUL DECENIU INTERBELIC
THE GREAT UNION REFLECTED IN THE PARLIAMENTARY
DISCUSSIONS OF THE FIRST INTERWAR DECADE
Dr. Sebastian-Dragoș BUNGHEZ
Liceul „Atanasie Marienescu”, Lipova, Jud. Arad
Rezumat
Discursurile parlamentare despre Unire din primul deceniu
interbelic pot fi împărțite în două categorii: cele special consacrate
Unirii și cele în care se vorbește și despre Unire, alături de alte
probleme. În primul Parlament al României Mari numărul vorbitorilor e
mai mare, iar discursurile mai ample, dar în anii următori numărul
vorbitorilor scade, ca și mărimea discursurilor lor. Acestea par
variațiuni pe aceeași temă: se invocă rolul monarhilor, al armatei
române, al realizatorilor Unirii, se aduc omagii celor căzuți, iar la
sfârșit se face un apel la unitate și muncă temeinică pentru consolidarea
Unirii și propășirea patriei. O cauză a scăderii importanței date
sărbătoririi Unirii în primul deceniu interbelic poate fi aceea că oamenii
implicați în evenimentele Unirii intraseră în luptele politice și erau
priviți ca adversari politici de moment, așa că era dificil pentru unii
politicieni să-i laude.
Abstract
The parliamentary speeches on the Union in the first decade of the
interwar period can be divided into two categories: those uniquely
dedicated to the Union and those in which the Union is spoken, along
with other issues. In the first Parliament of Great Romania the number of
speakers is bigger, and the speeches are broader, but in the following
years the number of speakers decreases, as is the size of their speeches.
These seem to be variations on the same theme: the role of the monarchs,
of the Romanian army, of the Union's creators, the tributes to the fallen,
and finally a call for unity and diligent work to consolidate the Union
and the propensity of the homeland. One reason for the decline in the
importance of celebrating the Union in the first decade of the interwar
period may be that the people involved in the events of the Union entered
the political battles and were regarded as political opponents of the
moment, so it was difficult for some politicians to praise them.
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Cuvinte cheie: Unire, Parlament, discursuri, primul deceniu
interbelic
Keywords: Union, Parliament, speeches, first interwar decade
Activitatea parlamentară în România interbelică a început abia în
ultimele luni ale anului 1919. Parlamentul ales în mai 1918, în timpul
guvernului Alexandru Marghiloman, când o mare parte a țării se găsea
sub ocupația Puterilor Centrale, fusese dizolvat pe 5 noiembrie 1918,
încă înainte de sfârșitul Primului Război Mondial (MAMINA, 2000, 256257). Iar primele alegeri parlamentare din România Mare, desfășurate pe
baza votului universal avuseseră loc abia în prima decadă a lunii
noiembrie a anului 1919. De aceea activitatea parlamentară interbelică a
debutat abia la data de 20 noiembrie 1919 (MAMINA, 2000, 257)
Ca de obicei, sesiunea parlamentară a început cu citirea Mesajului
Tronului de către regele Ferdinand, în ședință reunită a celor două
camere. În cuvântul său regele ura bun venit atât reprezentanților din
Vechiul Regat, cât și celor din noile provincii - „Basarabia, Bucovina,
Ardeal, Maramureș, Crișana și Banat” –, considerând că acestea sunt
„unite pentru vecie în Statul Român”. Cerea și „unirea sacră a tuturor
românilor iubitori de țară pentru dezlegarea problemelor interne și
externe”1, iar în încheiere le reamintea parlamentarilor că sunt „chemați”
să desăvârșească „organizația constituțională care trebuie să se întindă pe
tot cuprinsul României întregite” (SBÂRNĂ, 2007, 29-30).
Discursuri în care este evocată și Marea Unire rostesc membrii
conducerii Camerelor după alegerea lor în funcțiile respective.
Președintele Senatului, Paul Bujor, membru al Partidului Țărănesc, ține
un astfel de discurs în 28 noiembrie 1919. După ce mulțumește pentru
alegere declară că împlinirea visului românilor, Unirea, se datorează
„poporului nostru”, care a muncit în timp de pace și „în timp de război a
sângerat pe câmpul de luptă”. La îndeplinirea visului a contribuit și
regele, care a ajutat la desăvârșirea democrației „prin darea de pământ și
de vot pentru țărănime” (SBÂRNĂ, 2007, 31).
Liderul transilvănean Teodor Mihali, ajuns vicepreședinte al
Senatului, vorbește și el în aceeași ședință. Pentru Unire adresează
mulțumiri în primul rând „către Atot Puternicul Dumnezeu” Apoi laudă
conducătorii țării, care au decis să ne aliem „cu Apusul cult”, în primul
rând pe regele Ferdinand și pe regina Maria. Consideră însă că „factorul
1

Aluzie la Conferința de pace de la Paris, care tocmai își desfășura lucrările, iar în acel
moment reprezentanții Marilor Puteri încercau să convingă România să semneze tratatul
de pace cu Austria într-o formă nefavorabilă țării noastre. A se vedea MOISUC, 1983.

42

Europa: Centru și margine
principal care a întrupat idealul nostru este viteaza armată română” și
proslăvește memoria soldaților căzuți „pe câmpul de luptă”. Mulțumește
și „aliaților noștri”, Franța, Italia, Marea Britanie și Statele Unite, care au
dat „lovitura definitivă vrăjmașilor noștri” (SBÂRNĂ, 2007, 33-34). La
sfârșitul discursului își exprimă convingerea că „principiile exprimate în
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de libertate, frățietate și
egalitate, vor fi păstrate și aplicate cu sfințenie pentru toți locuitorii țării
acesteia de orice rasă și de orice religiune ar fi” (SBÂRNĂ, 2007, 34).
Tot la 28 noiembrie 1919 ține un discurs și Alexandru VaidaVoevod, după alegerea sa ca președinte al Adunării Deputaților. Pentru
început aduce mulțumiri basarabeanului Vasile Stroescu, care fusese
primul președinte al Camerei, datorită faptului că era decanul de vârstă al
deputaților. Laudă binefacerile făcute de acesta din averea sa, în folosul
națiunii asuprite. Evocă memoria celor ce s-au jertfit pentru înfăptuirea
unității naționale și declară că pentru aceasta a îndurat chinuri „sufletești
și trupești” întregul popor român. Mulțumește și armatei, fără acțiunea
căreia nu ar fi fost cu putință Unirea. Ca factori ce au contribuit la Unire
îi numește și pe rege și regină, precum și pe țările aliate (SBÂRNĂ,
2007, 34-35). La sfârșit îi asigură pe românii rămași în afara graniței, din
„Macedonia, Serbia, dincolo de Nistru, în Ungaria”, că „România nu-i va
da uitării” (SBÂRNĂ, 2007, 36).
După numirea ca prim-ministru, la 1 decembrie 1919, a lui
Alexandru Vaida-Voevod, Adunarea Deputaților și-a ales un nou
președinte. Acesta a fost Nicolae Iorga, care a ținut și el un discurs de
mulțumire pentru alegere, pe 9 decembrie 1919. Ca și ceilalți conducători
ai Camerelor, și Iorga a menționat Unirea, spunând că poporul „nu s-a
unit numai prin silințele noastre de astăzi și prin opera îndeplinită prin
mâinile noastre, dar prin voia lor, a acelora care zac în vechile și
proaspetele morminte ale luptelor noastre pentru unitatea națională”
(SBÂRNĂ, 2007, 37).
După semnarea tratatului de pace cu Austria, Vaida-Voevod, în
calitate de prim-ministru și de ministru de externe, a ținut un discurs în
Cameră pe 16 decembrie 1919, pentru a justifica această acțiune. Încă de
la începutul discursului, primul-ministru face un istoric al luptelor
poporului român pentru independență și unitate națională, de la Mircea
cel Bătrân și Ștefan cel Mare, până la sfârșitul războiului mondial. El
spune despre Unire: „Armata română reintră în acțiune, iar până la
terminarea preparativelor pentru ocuparea efectivă a ținuturilor române
de dincolo de hotare, acestea se grăbesc să-și decreteze din liberă voință
și hotărâre Unirea lor pe veci cu țara mumă” (SBÂRNĂ, 2007, 37-39).
Pentru menținerea Unirii este necesar însă „concursul” și „recunoașterea
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de drept din partea puterilor aliate și asociate”. Deși „Conferința de pace
nu ne-a îndeplinit toate așteptările”, n-a făcut-o din rea voință, ci pentru
că au fost necesare compromisuri pentru împăcarea numeroaselor
interese „eterogene” care „colindau” acolo. Chiar dacă jelim „ruperea
unei părți din Banat”și „pierderea comunelor apusene în Maramureș”, nu
trebuie să uităm ceea ce am câștigat și trebuie să ne îngrijim să obținem
„aranjarea definitivă a unității Basarabiei cu țara mumă”. Iar semnarea
tratatului cu Austria și a tratatului minorităților au fost necesare, pentru a
salva țara „de urmările grave ale unei rupturi cu aliații”. Pe viitor e
necesar „să putem așterne, prin așezăminte de Stat bine chibzuite,
fundamentele solide și veșnice ale scumpei noastre Românii” (SBÂRNĂ,
2007, 39-42).
În aceeași zi, 16 decembrie 1919, a început un discurs în Cameră
fostul prim-ministru, Ion I.C. Brătianu, pe care l-a terminat abia a doua
zi, 17 decembrie 1919. La începutul expunerii sale, șeful liberal și-a
exprimat emoția că vorbește pentru prima oară în Parlamentul României
Mari, în care se găseau „toți acei care pentru această mare realizare au
muncit, s-au jertfit, (...) au crezut în înfăptuirea pe care noi trebuie să o
întărim și de care trebuie să se bucure șirurile generațiilor ce vin”
(SBÂRNĂ, 2007, 42). Tot restul discursului a fost o justificare a acțiunii
sale în timpul Primului Război Mondial și la Conferința de Pace2.
În Senat a luat cuvântul pe 17 decembrie 1919 episcopul de
Caransebeș, Miron Cristea, viitor patriarh al României. El a spus că se
aștepta ca „primul guvern al României Mari”, al „primei Adunări
Naționale”, să fie unul de uniune națională, în care să fie reprezentate
toate partidele intrate în Parlament. Chiar dacă nu este așa, el salută
faptul că acest prim guvern este compus, în majoritate, din
„reprezentanții provinciilor dezrobite” și că în el se găsesc „mulți din acei
luptători ai neamului românesc de dincolo de Carpați, care în cele mai
dificile împrejurări, cu mândrie, cu bărbăție și cu mare îndrăzneală și-au
apărat neamul” (SBÂRNĂ, 2007, 76-77).
Partea cea mai importantă a discursului episcopului Cristea este
însă o pledoarie pentru obținerea întregului Banat de către România,
urmată de o declarație oficială în același sens, făcută în numele
episcopilor din Senat, a senatorilor bănățeni membri ai Partidului
Național Român și independenți, precum și a reprezentanților șvabilor
din Banat (SBÂRNĂ, 2007, 78-81).

2

Pentru acțiunea lui Ionel Brătianu la Conferința de Pace de la Paris a se vedea
SPECTOR, 1995.
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Pe 18 decembrie 1919 a rostit în Cameră un discurs deputatul
german Rudolf Brandsch. Acesta a declarat în numele germanilor din
România că aceștia s-au alipit statului român de bună voie și că îi vor fi
cetățeni „credincioși și leali”. A salutat noua patrie și a urat poporului
român și celorlalte popoare din această țară, „un viitor binecuvântat”. De
asemenea, și-a exprimat convingerea că hotărârile de la Alba Iulia, prin
care se promite o protecție reală minorităților, vor fi aduse la îndeplinire,
și că toți democrații adevărați vor colabora în mod cinstit „în toate
ramurile progresului cultural, social și economic” (SBÂRNĂ, 2007, 8182).
În Cameră a vorbit în aceeași zi și Iuliu Maniu, președintele
Partidului Național Român. El a exprimat sincera „gratitudine a acelor
care am venit de peste Carpați ” către conducătorii Vechiului Regat și
către viteaza armată română, care a ajutat la dezrobire (SBÂRNĂ, 2007,
82-83).
Apoi a deplâns faptul că, deși prin tratatul încheiat de aliați cu
România și prin hotărârile de la Alba Iulia se decidea Unirea la statul
român a unor teritorii mai mari, Conferința de Pace a decis să nu dea
României o parte din Banat și unele părți ungurene locuite de români.
Totuși, deși aliații noștri au încălcat și promisiunea făcută de ei în scris,
prin convențiile de alianță cu România, și dreptul la autodeterminare,
exprimat prin hotărârile de la Alba Iulia, guvernul nu a avut altă opțiune
decât de a semna tratatul de pace (SBÂRNĂ, 2007, 84-86).
Iar în politica internă, deși acest guvern va promova ideea
națională, celorlalte popoare „care trăiesc în această țară” le vor fi
respectate libertatea și drepturile naționale (SBÂRNĂ, 2007, 87).
La 26 decembrie deputatul Ion Inculeț a rostit un discurs în care a
prezentat pe scurt situația Basarabiei în timpul stăpânirii rusești,
incluzând și un istoric al mișcării naționale românești din Basarabia, din
1905 până la Unirea cu România. A citit și un fragment din Actul Unirii
de la 27 martie 1918, arătând că dacă acesta prevede autonomia
Basarabiei în cadrul statului român e numai pentru că în acel moment în
România nu se adoptase încă votul universal, nu se înfăptuise reforma
agrară și nu erau garantate drepturile minorităților. Se credea că dacă
aceste drepturi, dobândite deja în Basarabia, se vor menține, „vor fi o
chezășie pentru drepturile din întreaga Românie” (SBÂRNĂ, 2007, 93).
În încheiere fostul președinte al Sfatului Țării și al Republicii
Democratice Moldovenești le-a mulțumit ardelenilor și bucovinenilor
care au venit în Basarabia și au dat ajutor mișcării naționale românești de
acolo și a declarat că în colaborarea cu guvernul liberal din România nu a
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întâmpinat dificultăți, ci „multă bunăvoință, față de noi, față de frații
dezrobiți” (SBÂRNĂ, 2007, 95).
În condițiile unei amenințări sovietice care părea iminentă, după
cucerirea Kievului de către Armata Roșie la 12 decembrie 1919,
Alexandru Vaida-Voevod a decis să plece la Paris ca să obțină
recunoașterea imediată de către Conferința de Pace a Unirii Basarabiei cu
România, singura provincie al cărei statut nu fusese încă decis pe plan
internațional. Pentru a da o mai mare autoritate morală delegației
românești s-a luat hotărârea să fie ratificate de către Parlament decretelelegi emise de regele Ferdinand I prin care era acceptată Unirea cu
România a celor trei provincii (SPECTOR, 1995, 280).
În expunerea de motive a fiecărei legi, prezentată de câte un
reprezentant al celor trei provincii (Ion Inculeț, Ion Nistor și Ștefan Cicio
Pop), se făcea, în cuvinte emoționante, câte un scurt istoric al fiecăreia
dintre cele trei Uniri. Parlamentul a votat unanim, prin aclamațiuni, cele
trei legi de ratificare a celor trei decrete, în ziua de 29 decembrie 1919
(SBÂRNĂ, 2007, 117-124).
În februarie 1920 , la propunerea unui grup de deputați,
Parlamentul a adoptat o lege prin care s-a decis ca ziua de 24 ianuarie să
fie „sărbătoare națională a Unirii tuturor românilor”. Ziua de 24 ianuarie
fusese sărbătorită încă din primii ani de după 1859, iar Spiru Haret luase
inițiativa de a promova această sărbătoare prin intermediul școlilor
(SBÂRNĂ, 2007, 129-130).
Ziua de 1 decembrie a continuat însă să fie și ea sărbătorită. La 1
decembrie 1920 vicepreședintele Camerei, bănățeanul Avram Imbroane,
fost delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia, a luat cuvântul. El a
amintit că se împlineau doi ani de la întrunirea care proclamase Unirea și
a adus omagii regelui, armatei și „tuturor acelora care prin cuvintele și
faptele lor au săvârșit marea minune a unirii noastre naționale”. A
încheiat îndemnându-i pe toți parlamentarii să dea dovadă de patriotism
și să se arate „urmași vrednici ai celor ce au dispărut din mijlocul nostru”
(STRĂULEȘTI, 2008, 45-46).
În 1921 mai mulți parlamentari au luat cuvântul pe 1 decembrie
pentru a celebra Marea Unire. Mai întâi deputatul bănățean C. Savu a
cerut colegilor săi ca împreună cu el să înalțe „un călduros și sfânt imn în
onoarea acestui eveniment și a acelora care cu munca și cu sacrificiul lor,
au contribuit la desăvârșirea măreței opere și la înfăptuirea mărețului
ideal, visul nostru de veacuri, unirea fraților de un sânge de la Nistru
până la Tisa”. Tot el a urat deputaților să se arate toți „vrednici prin a
consolida și asigura pentru vecie integritatea și trăinicia țării”
(STRĂULEȘTI, 2008, 47-48).
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A urmat la cuvânt ministrul Domeniilor, T. Cudalbu, care a spus că
guvernul „se asociază la manifestarea de bucurie exprimată” de deputatul
Savu. A mai spus că el crede că toți bunii români vor ajuta orice guvern
se află la conducere „pentru ca această țară să se poată dezvolta în
liniște” (STRĂULEȘTI, 2008, 48).
Doctorul C.P. Secelea a ținut să vorbească și el, în numele
Maramureșului, după ce antevorbitorii săi luaseră cuvântul în numele
Banatului, respectiv al guvernului. El a spus că ziua de 1 Decembrie
amintește de „marele și sfântul act de cuminecătură, de împărtășirea
Ardealului cu roadele victoriei armatei române, conduse de înțeleptul și
viteazul ei Căpitan, Majestatea Sa Regele Ferdinand”. A evocat și
contribuția la Unire a patrioților din Vechiul Regat, cât și a martirilor și
eroilor ardeleni. Și a încheiat spunând că având în vedere imaginea
eroilor, rostul deputaților este de a pune la „temelia României întregite o
legislație largă, democratică, luminată și patriotică” (STRĂULEȘTI,
2008, 48-49).
În 1 Decembrie 1921 doctorul Ilie Beu, membru al majorității
parlamentare, are în Senat o scurtă intervenție, în care spune că trebuie
exprimată recunoștința senatorilor pentru cei 100.000 de români care în
urmă cu trei ani „s-au adunat la Alba Iulia și au înfăptuit dorința de
veacuri a poporului românesc” (STRĂULEȘTI, 2008, 49-50).
La cuvintele lui Ilie Beu se asociază și senatorul Gh. BogdanDuică, în numele opoziției. (STRĂULEȘTI, 2008, 50). Președintele
Senatului, generalul C. Coandă, propune să i se adreseze președintelui
Adunării de la Alba Iulia „o telegramă prin care Senatul să-și exprime
recunoștința sa” (STRĂULEȘTI, 2008, 50), iar Ilie Beu propune și el să
se consemneze în procesul verbal al ședinței „expresiunea recunoștinței
noastre față de toți acei care s-au adunat la Alba Iulia și au hotărât unirea
noastră cu Patria-Mumă”. Propunerea senatorului Beu este adoptată
(STRĂULEȘTI, 2008, 50).
Un alt discurs care face referire la Marea Unire ține deputatul
liberal Mircea Djuvara, pe 2 decembrie 1924, în cadrul discuției asupra
proiectului de răspuns al Camerei la Mesajul Tronului. El afirmă că
socoate că prima datorie a deputaților este de a exprima „adâncă
recunoștință și dragoste” față de rege, care alături de regină, a prezidat
„cel mai mare eveniment din istoria neamului românesc”.
Deputatul liberal consideră că, deși neamul românesc e unitar, iar
populația rurală e omogenă cum puține popoare sunt în Europa,
dominațiile străine au lăsat o urmă negativă asupra provinciilor
românești. Pătura de intelectuali români e „prea subțire” acolo, iar
„sistemele economice” din aceste provincii au fost îndreptate „într-o altă
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direcție decât spre Vechiul Regat”. De aceea este nevoie de măsuri „spre
a se da acestor provincii caracterul românesc care se cuvine, și, în această
privință, și a sistematiza organizarea lor politică și economică în așa fel,
încât la vârf să nu fie interese străine, ci interesele neamului românesc”
(STRĂULEȘTI, 2008, 51).
La 1 Decembrie 1925 vorbesc în Cameră mai mulți oameni politici
despre Marea Unire. Primul este deputatul I. Conciatu, care invocă
figurile lui Mihai Viteazul și Avram Iancu și spune că în ziua de 1
Decembrie toți românii trebuie să aducă mulțumire Cerului „pentru cele
înfăptuite în chip atât de măreț într-aceeași unitate de sentimente și de
jertfe”. La sfîrșitul discursului el face apel la abandonarea dihoniilor și
dușmăniilor, fiindcă doar așa țara astfel unită se va putea dezvolta „liberă
în lumina creatoare a soarelui” (STRĂULEȘTI, 2008, 53).
Urmează la cuvânt ministrul Sănătății și Ocrotirilor Sociale, N.N.
Săveanu, care declară că guvernul se asociază acestei manifestări. Afirmă
că locuitorii Vechiului Regat au „avut ochii ațintiți” mereu la
evenimentele de dincolo de Carpați și nu au rămas indiferenți la ele, iar
când s-a putut, a fost îndeplinit dorul poporului. Jertfele făcute pentru
înfăptuirea României Mari „de la Nistru până la Tisa” nu sunt regretate,
dar numai prin munca tuturor se va putea face „dintr-o Românie Mare o
Românie consolidată” (STRĂULEȘTI, 2008, 53-54).
După ce președintele Adunării Deputaților, M.G. Orleanu, declară
că întreaga Cameră „se asociază la cuvintele rostite de d. Conciatu și de
d. ministru Săveanu”, ia cuvântul și Nicolae Iorga. Acesta declară că pe
lângă armata română, fără de care Unirea nu ar fi fost posibilă, doi factori
au jucat un rol „în crearea României noi”: „factorul moral” și „un factor
de luptă”. Factorul moral a fost creat „prin jertfele de mai multe generații
ale intelectualității românești”, iar celălalt este reprezentat de partidul
care la ardeleni „cuprindea toată națiunea de acolo” și a fost condus de
domnii Cicio Pop, Maniu și Vaida. Acest partid, „în frunte cu această
treime conducătoare a știut să reziste la toate împotrivirile silii și la toate
ispitele corupției”. În final și marele istoric face apel la muncă și la
solidaritate, pentru ca România unită să poată fi lăsată ca moștenire
„strălucită” altor generații (STRĂULEȘTI, 2008, 54-55).
Ultimele discursuri importante referitoare la Marea Unire din
primul deceniu interbelic sunt susținute în Parlament în 1926. Primul ia
cuvântul Vasile Goldiș, în acel moment ministru al Cultelor și Artelor,
care vorbește în Senat pe 1 Decembrie 1926. El amintește că în acea zi se
împlineau opt ani de la Adunarea de la Alba Iulia, prin votul căreia „s-a
întrupat, integral și definitiv, visul de veacuri al strămoșilor noștri:
unitatea românilor într-un singur stat național.” Marele patriot evocă
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amintirea suferințelor trecute și laudă „vrednicia neamului nostru” care a
făcut posibilă „România Nouă”. În încheiere aduce un omagiu regelui și
face apel la înfrățirea tuturor românilor, pentru a îndruma „patria spre
culmile progresului” (STRĂULEȘTI, 2008, 57).
Senatorul N. Costăchescu aduce un omagiu înaintașilor, atât celor
de peste Carpați, cât și celor din Vechiul Regat. Invocă și contribuția
regelui la Unire, precum și a celor 300.000 de „sfinți mucenici”. În
încheiere declară că Alba Iulia reprezintă „o culme de regenerare, de
reconfortare” în sufletul românilor (STRĂULEȘTI, 2008, 58).
Urmează discursul lui Ermil Pangrati. Acesta afirmă că 1
Decembrie e „cea mai solemnă zi din istoria neamului nostru”. Deși
sforțările din timpul războiului au fost de-a dreptul „cvasinebunești”, dat
fiind frontul lung de aproape 2000 de kilometri pe care se găseau numai
inamici, totuși românii și-au îndeplinit „datoria de patriotism”, iar jertfa
lor a fost răsplătită prin Marea Unire. Aceasta „poate fi dată ca exemplu
tuturor popoarelor care au întregit naționalitățile lor după războiul
mondial”. Totuși, jertfele au fost mari. Pe lângă cei 300.000 de ostași
morți despre care vorbea N. Costăchescu, au pierit și 500.000 de civili,
adică totalul jertfelor se ridică la 800.000 dintre fiii țării.
În încheiere oratorul aduce omagiu celor ce s-au jertfit pentru Unire
și regelui, care era grav bolnav, și face un apel la apărarea unității
neamului (STRĂULEȘTI, 2008, 59-60).
Președintele Senatului, generalul C. Coandă, exprimă și el
gratitudinea membrilor acestei camere pentru vorbitorii care au exprimat
„prinosul lor de recunoștință pentru sărbătorirea zilei de azi”
(STRĂULEȘTI, 2008, 60).
În Adunarea Deputaților, în 3 decembrie 1926, I. Lupaș, ministrul
Sănătății și Ocrotirilor Sociale, spune că înfăptuirea politică a unității
naționale este „meritul zilei de 1 Decembrie 1918”, dar ea nu ar fi fost
posibilă fără „eroismul neprecupețit al armatei române”. Fără „ajutorul
efectiv al armatei” nici unul din programele politice, proclamațiunile și
„pronunciamentele” din trecut ale românilor de peste Carpați, oricât de
bine au fost argumentate, nu au putut fi realizate.
Iar „pecetluirea definitivă a Unirii Ardealului cu România”,
consideră vorbitorul, s-a făcut în 15 octombrie 1922, prin încoronarea de
la Alba Iulia (STRĂULEȘTI, 2008, 60-61).
Cu vorbele lui I. Lupaș se termină seria discursurilor parlamentare
consacrate Marii Uniri sau care au pasaje semnificative despre Marea
Unire, din primul deceniu interbelic.
După cum s-a putut vedea sărbătorirea Marii Uniri nu era o
constantă a activității parlamentare din această perioadă. Dacă în primul
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Parlament al României Mari, la doar un an după Unire, când încă se mai
negocia recunoașterea ei pe plan internațional, numărul vorbitorilor e mai
mare, iar discursurile mai ample, pe măsura trecerii timpului numărul
vorbitorilor scade, la fel ca și mărimea discursurilor lor. Acestea apar ca
adevărate variațiuni pe aceeași temă: se invoca rolul monarhilor, al
armatei române, ai celor ce înfăptuiseră unirea în cele trei provincii, se
aduceau omagii celor căzuți, iar la sfârșit se făcea un apel la unitate și la
muncă temeinică pentru consolidarea unirii și propășirea patriei. Desigur,
emoțiile erau reale, fapt dovedit și de aplauzele prelungite și entuziaste
menționate în „Dezbaterile parlamentare”. Totuși, poate că evenimentele
erau încă prea apropiate, oamenii implicați în ele intraseră în luptele
politice și nu erau priviți doar ca înfăptuitorii Unirii, ci și ca adversarii
politici de moment și era dificil pentru unii politicieni să-i laude. Poate că
lipsea încă detașarea adusă de timp pentru ca oamenii să realizeze
adevărata importanță a Marii Uniri și să recunoască adevăratul rol al
înfăptuitorilor ei, fără a se lăsa orbiți de patimile politice.
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CURTICI TOWN IN GREAT UNION CONTEXT
ORAȘUL CURTICI ÎN CONTEXTUL MARII UNIRI
Sorin BULBOACĂ
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Abstract
The article aims to present the events that took place in the
town of Curtici in the year 1918, on the basis of investigation of springs
and specialized literature. We also included the memoirs of Gheorghe
Stan, a member of the National Guard, referring to 1918, as he lived in
Curtici, including attending the National Assembly in Alba Iulia on 1
December.
1918, the year of the Great Union, represents an important
moment in the history of the locality, when the National Guard and the
National Council were formed and the Romanian administration
(November) was established. The citizens of Curtici elected him as
official delegate at the National Assembly of Alba Iulia the lieutenant
Ioan Julean, the de facto ruler of the locality.
Rezumat
Articolul își propune să prezinte evenimentele desfășurate în
localitatea Curtici în anul Marii Uniri- 1918, pe baza investigării
izvoarelor și a literaturii de specialitate. Am inclus în articol și amintirile
lui Gheorghe Stan, membru al Gărzii naționale locale, referitoare la
anul 1918, așa cum l-a trăit în Curtici, inclusiv participarea la Adunarea
Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie.
1918, anul înfăptuirii Marii Uniri, reprezintă un moment
însemnat în istoria localității, când s-au format Garda Națională și
Consiliul Național și s-a instaurat administrația românească
(noiembrie). Cetățenii din Curtici îl aleg ca delegat oficial la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia pe locotenentul Ioan Julean,
conducătorul de facto al localității.
Key words: Union, national council, national guard, administration,
elections
Cuvinte cheie: Unire, consiliu național, gardă națională, administrație,
alegeri
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În condițiile destrămării Imperiului Austro-Ungar, s-au
intensificat mișcările naționale ale popoarelor din monarhia dualistă,
inclusiv ale românilor bănățeni, transilvăneni și bucovineni. În primăvara
anului 1918, la Curtici se desfășoară acțiuni îndreptate contra moșierilor
și a organelor locale ale administrației ungare[ROZ 1993: 108]. Încă din
luna octombrie 1918, conacele unor mari stăpâni de terenuri agricole din
zonă sunt devastate. În Şofronea, conacul lui Hámory Laszló, castelul lui
Károlyi Laios de la Macea, conacul lui Zselenszky Robert de la Utviniş,
sunt atacate şi jefuite. Încă de la începutul lui noiembrie 1918 au loc
mişcari ţărăneşti îndreptate împotriva autorităţilor maghiare. Valul
revoltei populare a activat şi pe cei din Curtici, care în 5-6 noiembrie, au
atacat prăvăliile unor negustori. Ţăranii români și unguri au fost conduşi
de plutonierul Stan, reîntors de pe front. Garda civilă trimisă împotriva
lor a reuşit cu greu să restabilească ordinea.
În toamna anului 1918, în contextul revoltei populare din
Transilvania și Banat, în comitatul Arad au fost atacate localurile
primăriilor și jandarmeriilor; au fost alungați notarii și primarii maghiari,
armata intervenind împotriva răsculaților [PASCU 1983:79]. Treptat, în
Banat și Transilvania, a fost înlăturată administrația ungară, instaurânduse administrația românească reprezentată de consiliile naționale și gărzile
naționale. Și în localitatea Curtici a fost introdusă administrația
românească, în ciuda opoziției vehemente a trupelor maghiare și a
guvernului de la Budapesta [BULBOACĂ 1999: 193].
După încercarea nereușită, din 2 noiembrie, a generalului Resch,
de a-i reține pe ofițerii români din Arad de a forma Garda Națională, în 3
noiembrie, seara, s-a depus primul jurământ al gardiștilor români. Printre
cei 30 care au depus jurământul către națiunea română și către Consiliul
Național Român Central s-a numărat și ofițerul Ilie Ișpan din Curtici.
Apoi, după cum se hotărâse, fiecare ofițer urma să plece spre locurile
natale sau acolo unde era mai cunoscut, pentru a organiza găzile
naționale române. În acest scop, toți cei de depuseseră jurământul au
primit ”credenționale” (împuterniciri) din partea Consiliului Național
Român Central. Aceste împuterniciri, semnate de Ștefan Cicio-Pop, îi
autorizau pe trimișii C.N.R. pentru organizarea satelor locuite de români
și totodată, pentru menținerea ordinei [MANEA 1977:318].
La 4 noiembrie, notarul maghiar din comună este alungat.
Abia în 4/17 noiembrie 1918 s-a putut constitui Garda Națională
din Curtici, la inițiativa locotenentului Ioan Julean, economist de
profesie, participant la primul război mondial în armata austro-ungară dar
trecut de partea mișcării naționale, provenit dintr-o familie de
țărani[***1918 la români. Documentele Unirii, vol. VII, 1989: 377]. Se
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constituie Consiliul Naţional Român local, sub președinția preotului
ortodox Colșeriu şi Garda Naţională din localitate sub conducerea
plutonierului major Ilie Stan.
Ziua de 17 noiembrie „a fost serbată de curticeni în mod
grandios. Cele trei steaguri ale gardei naționale au fost sfințite în văzul
lumei întregi, pe piața din fața bisericii ortodoxe. Steagurile au fost
arborate pe casa primăriei și pe edificiile școlare din localitate”. Gărzile
Naţionale locale trebuiau să folosească uniforma militară cu tricolor, şi
inscripţia Garda Națională Romană.
Ziua de 17 noiembrie 1918 înseamnă începutul administrației
românești în localitatea Curtici. Din acest moment, locotenentul Ioan
Julean preia conducerea efectivă a comunei, manifestând multă dăruire în
susținerea cauzei naționale și competență în conducerea treburilor
publice [BULBOACĂ 1999: 194]. Un raport al preotului paroh, Ioan
Nicorescu, referitor la alegerile C.N.R. din Curtici, menţionează că:
«Între aleşi sunt unii din clasa săracilor, soldaţilor de prin tranşee, dar
așa e vremea democratică, trebuie să ne mulțumim. De altminteri, dânșii
sunt oameni de pace și înțelegere, ceea ce a dovedit ședința de
constituire și deciderea altor cauze destul de împortante...Aceste toate ne
îndreptățesc a crede că sfatul nostru nu-i rău ales, deși bogații nu snut
aproape deloc reprezentați. Acesta e doar spiritul vremii, soarta s-a
întors...» [Arhivele Naționale Istorice Centrale, București, fond 874,
C.N.R. Arad, dosar nr. 21/1918, f. 1]. În 13/28 noiembrie 1918,
prezidentul alegerilor pentru Garda Națională din Pecica era Ioan Giula
din Curtici [***1918 la români. Documentele Unirii, vol. VIII,1989: 4344].
Garda Națională din Curtici a dezarmat subunitățile germane în
retragere și a reținut hergheliile de cai jefuite de către acestea din țara
noastră [ROZ 1993: 164]. La 15/28 noiembrie 1918, cetățenii din Curtici
îl aleg ca delegat oficial la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia pe
locotenentul Ioan Julean [***1918 la români. Documentele Unirii, vol.
VIII,1989:47]. Alegătorii din Curtici au ținut neapărat să fie reprezentați
de un economist și patriot ca Ioan Julean, căruia îi înmânează
credenționalul justificator.
În 21 noiembrie/4 decembrie 1918 se constituie Consiliul
Național Român din Curtici unde au fost aleși cu precădere reprezentanți
ai soldaților din tranșeele primului război mondial și din categoria
săracilor, cetățenii bogați fiind aproape deloc reprezentați [ROZ 1993:
132]. Un rol important în Consiliul Național local l-a avut Nicolae
Bulboacă [***1918 la români. Documentele Unirii, vol. VIII,1989: 586587]. Imediat după constituire, Consiliul Național a luat o serie de măsuri
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în vederea unei bune gospodăriri a localității, făcând repetate percheziții
comercianților pentru confiscarea petrolului ascuns, care a fost distribuit
populației
[ROZ, Consiliul Național Român Central și Gărzile Naționale Române
din Arad (1918). Acte și documente, vol. I, 1993: 77].
Consiliul Național din Curtici a întreprins demersurile necesare
pentru ca 6 000 de kilograme de făină ascunse de unul din marii
proprietari locali, descoperite de Garda Națională, să fie împărțite
populației înfometate din Curtici, pentru a asigura hrana, în condițiile
grele de după război, în iarna 1918/1919 [ROZ 1993: 148].
Economistul Ioan Juliean, ales în cadrul cercului electoral Arad,
este reprezentant al localității Curtici, cu credențional, cu drept de vot,
între cei 1228 de delegați, la Marea Adunare națională din 1 Decembrie
1918 [ROZ 1999: 153-154]. Alături de Ioan Julean, la Alba Iulia au
participat câteva zeci de țărani curticeni, exprimându-și adeziunea
entuziastă față de înfăptuirea Marii Uniri.
Dar cel mai detaliat tablou al anului 1918 ni-l oferă Gheorghe
Stan, născut în 1885 în Curtici. Încadrat în Garda Naţională Română din
localitate, a participat, alături de alţi delegaţi, la Adunarea Naţională de la
Alba Iulia. Într-un material memorialistic datat Curtici, 15 ianuarie 1921,
Gheorghe Stan se confesează: «La scurt timp după declanşarea primului
război mondial, tatăl meu Ioan Stan, deşi om în vârstă, a fost mobilizat în
armata austro-ungară şi trimis pe frontul din Galiţia. În ziarul Românul
din 19-20 septembrie 1914 s-au publicat primele liste cu răniţii din
Balcani, Galiţia şi Italia. Mulţi erau din Curtici şi Ineu. Peste câteva zile
am fost anunţaţi că tata a murit pe front în timpul unui atac. În ultimele
luni ale anului 1914 au primit ordine de chemare fraţii mei Ilie, Teodor
şi Florea, iar la începutul anului 1915 am fost încorporat şi eu. Acasă a
rămas doar mama singură să aibă grijă de gospodărie. Fratele mai
mare, Ilie, care urmase şi trei clase gimnaziale, a fost avansat până la
gradul de plutonier major. Pe la mijlocul lunii octombrie 1918, când
nemulţumirile maselor populare din imperiu deveniseră tot mai generale,
iar lupta popoarelor nemaghiare şi negermane pentru drepturi şi
libertăţi sociale şi naţionale se ridică la cote maxime, am părăsit frontul
îndreptându-mă spre casă. Ajuns la Curtici, l-am găsit pe fratele Ilie.
Sosise cu câteva zile mai devreme. Peste câteva zile s-au întors şi ceilalţi
fraţi. În dimineaţa zilei de 31 octombrie, românii din Curtici s-au adunat
la Casa Parohială în cadrul unei adunări generale. După ce s-a discutat
despre situaţia de pe front şi din ţară, precum şi despre dorinţa noastră
de unire cu România, adunarea a constituit Consiliul Naţional sub
preşedinţia preotului Colceriu şi Garda Naţională Română, în fruntea
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căreia a fost desemnat plutonierul major Ilie Stan, fratele meu. A doua zi,
femeile din sat au confecţionat un steag tricolor, pe care l-au înmânat
Gărzii Naţionale. Tot atunci, au depus jurământ de credinţă faţă de
naţiunea română şi reprezentantul ei, Consiliul Naţional Român Central.
Apoi ne-am deplasat la primărie, unde am înlăturat vechile autorităţi şi
am instalat noile organe ale puterii locale: Consiliul Naţional. Când am
ajuns la postul de jandarmi, şeful acestuia, plt Dudaş, văzând ca n-are
altă cale de ales, ne-a predat armamentul şi muniţia. Peste câteva ore,
jandarmii au părăsit comuna. Încercând să se opună înfăptuirii dorinţei
românilor ardeleni şi bănăţeni de a se uni cu fraţii lor de peste Carpaţi,
în cursul nopţii de 2/3 noiembrie, plt. Dudaş, însoţit de grofii Purgly din
Macea şi Friebeisz din Curtici, au pătruns în comună şi l-au împuşcat
mortal pe Ilie Stan, comandantul Gărzii Naţionale Române, iar pe
Teodor Stan l-au bătut crunt, lovindu-l în cap şi piept, producându-i răni
grave, apoi făptaşii au dispărut.
În zilele următoare, am întărit paza localităţii. Ne-am pregătit
pentru Marea Adunare Naţională ce urma să se ţină la Alba Iulia. În
cadrul unei adunări săteşti, toţi locuitorii comunei au subscris la actul de
adeziune privind unirea Transilvaniei şi Banatului cu România. Spre
sfârşitul lunii, când din nou s-au întrunit românii din Curtici, aceştia, pe
lângă delegaţii oficiali, au ales o solie alcătuită din 5 persoane, care să-i
reprezinte la Marea Adunare Populară de la Bălgrad, care să susţină
împlinirea idealului naţional. Din rândul acestei delegaţii am făcut şi eu
parte.
Din Arad am plecat cu trenul în dimineaţa zilei de 29 noiembrie,
ajungând la Alba Iulia în ziua următoare. Prin toate gările am fost
întâmpinaţi de mulţimi de români cu steaguri tricolore şi cântece
naţionale. În gara din Alba Iulia am fost primiţi cu mare fast. Oraşul era
gătat de sărbătoare. Acolo am văzut delegaţi din toate părţile
Transilvaniei şi Banatului.
La 1 decembrie ne-am adunat pe Câmpul lui Horea de la
marginea cetăţii, unde din timp s-au construit mai multe tribune. Pe la
amiază, în mijlocul nostru au sosit delegaţii Marii Adunări Naţionale.
Aceştia ne-au vorbit despre necesitatea imperioasă a unirii tuturor
românilor într-un singur stat, apoi s-a dat citire rezoluţiei adoptate de
forul oficial, referitoare la unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei,
Sătmarului şi Maramureşului cu România. Împlinind voinţa
nestrămutată a locuitorilor români din Curtici, împreună cu ceilalţi
delegaţi, am primit actul unirii cu nespusă bucurie şi entuziasm» [SJAN
ARAD, fond serviciul agricol, dosar 5/1924 : 14-21].
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ECCLESIASTICAL PERSONALITIES AND THE
ACCOMPLISHMENT OF AN ANCIENT DREAM:
THE GREAT UNION DAY
PERSONNALITÉS ÉCCLÉSIASTIQUES D'ARAD ET
L ACCOMPLISSEMENT D'UN RÊVE DE SIÈCLES:
LA GRAND UNION
PERSONALITĂȚI ECLEZIASTICE ARĂDENE ȘI ÎMPLINIREA
UNUI VIS SECULAR: MAREA UNIRE
Pr. Drd. Petru URSULESCU
Parohia Micălaca-Nouă, Arad
Abstract
The role of the Transylvanian Orthodox Church, through the
remarkable effort of its bishops, priests and believers was to keep the
faith, the unity and the Romanian language alive. During the governance
of Ioan Ignatie Papp, in his dual role as a Bishop and Archbishop of
Arad after the death of Vasile Mangra, the Episcopacy of Arad was both
the political and religious centre for all Romanians in
Transylvania. National Unification of the Three Romanian Principalities
was conceptualised in Arad and came to realisation on Unification Day
1st of December 1918 in Alba Iulia. The study focuses on the
personalities of some of the bishops and orthodox priests who fought for
a supreme accomplishment : The Great Union Day.
Résumé
Le r le de l glise Ortodoxe de Transylvanie, avant la Grande
Union, a t tr s important par l implication des v ues, des popes et du
peuple vrai-croyant pour garder l unit de la croyance, de la nation et de
la langue du peuple roumain. L Ev ch d Arad, par l v ue Ioan Ignatie
Papp, ui etait en m me temps l adjoint du m tropolite d Ard al apr s la
morte de Vasile Mangra, est devenue outre un centre politique, un centre
écclésiastique des roumains de Transylvanie. L id e de l unit des
roumains de trois Principaut s est n e a Arad et elle est devenue realit a
l occasion de la Grande Assembl e Nationale de Alba Iulia, la 1
Decembre 1918. Dans cet étude, nous allons évoques la personalité de
quelques évêques et popes ont lutté pour réaliser cet idéal, la Grande
Union.
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Rezumat
Rolul Bisericii Ortodoxe din Transilvania a fost unul covârșitor
prin implicarea ierarhilor, a preoților și a poporului dreptcredincios în
păstrarea unității de credință, de neam și de limbă a poporului român.
Episcopia Aradului prin episcopul Ioan Ignatie Papp, care era și
locțiitor de mitropolit al Ardealului după moartea lui Vasile Mangra, a
devenit pe lângă un centru politic și un centru bisericesc al românilor
din Transilvania. La Arad s-a plămădit ideea unității românilor din cele
trei Principate, ce s-a materializat odată cu Marea Adunare Națională
de la Alba-Iulia, la 1 decembrie 1918. În acest studiu vom evoca
personalitatea unor ierarhi și preoți care au luptat pentru înfăptuirea
acestui ideal: Marea Unire.
Key words : Church, Great Union Day, 1918, Arad, Alba Iulia, bishop,
priest.
Mots clés: Église, Grande Union, 1918, Arad, Alba Iulia, évêque, pope
Cuvinte cheie: Biserica, Marea Unire, 1918, Arad, Alba Iulia, episcop,
preot
Introducere
Până la 1 Decembrie 1918, poporul român din ținuturile locuite
de acesta aflate sub dominație străină a avut în Biserica ortodoxă un
sprijin și un îndrumător puternic. Biserica ortodoxă din Transilvania s-a
opus celor ce o oprimau apărându-și autonomia dar și ființa neamului și
unitatea lui. Românii din Transilvania, Banat și Crișana aflați sub
stăpânire austro-ungară erau legați prin origine, limbă, credință și tradiții,
dorind unirea într-un stat unitar-național. Rolul Bisericii în acest context
a fost covârșitor prin implicarea ierarhilor, a preoților și a poporului
dreptcredincios în realizarea acestui ideal secular, unitatea națională.
În anul 1706, Episcopia Ortodoxă a Aradului și-a mutat sediul de
la Ineu, la Arad, devenind un centru de dezvoltare culturală și de întărire
a conștiinței drepturilor poporului român. În contextul procesului de
catolicizare impus de Curtea din Viena, Aradul s-a dovedit a fi prin
preoții și ierarhii săi un centru de coagulare a ortodoxiei românești din
Transilvania. În prima jumătate a secolului al XIX-lea mișcarea națională
a prins elan prin alegerea episcopilor de neam român și obținerea
autonomiei bisericești. Un alt moment important îl constituie despărțirea
ierarhică decisă în 1864, în cadrul Sinodului de la Carloviț. Decizia a fost
finalizată prin Decretul imperial din 24 decembrie același an. Tot atunci
s-a reînființat Mitropolia Ortodoxă a românilor din Imperiul habsburgic
iar episcopul Andrei Șaguna a devenit mitropolit. În toamna anului 1868,
mitropolitul Șaguna a convocat Congresul Național Bisericesc al
românilor din cuprinsul Mitropoliei ce avea ca episcopii sufragane
58

Europa: Centru și margine
Aradul și Caransebeșul, ce a elaborat Statutul Organic sau Statutul
Șagunian, aprobat în anul următor de forurile politice, dându-i-se putere
de lege. În primul articol al Statutului Organic s-a stabilit că „eparhia își
administrează și conduce independent afacerile sale bisericești, școlare și
fundaționale în toate părțile și factorii ei constitutivi, după forma
reprezentativă.” (POPEANGĂ, 1991, p. 10)Totodată în cadrul sinoadelor
eparhiale erau aleși și mireni. Obținerea autonomiei bisericești a
reprezentat o realizare majoră în istoria noastră națională și pentru faptul
că Biserica „reprezenta singura formă de organizare națională”.
(MARICA, 1969, p. 299)Astfel că Biserica din Transilvania a devenit în
perioada dualismului austro-ungar apărătoarea aspirațiilor naționale ale
românilor.
Cuprins
În data de 12 octombrie 1918 s-a întrunit la Oradea Comitetul
Executiv al Partidului Național din Transilvania și Ungaria unde s-a
adresat Parlamentului maghiar „Declarația” alcătuită de Vasile Goldiș,
secretarul Episcopiei din Arad, în cadrul căreia nu se mai recunosc
parlamentul și guvernul maghiar drept reprezentante ale poporului
român, document citit în parlamentul maghiar de Alexandru Vaida în
data de 18 octombrie. De acum, procesul de desființare a monarhiei nu
mai putea fi oprit. Consiliul Național Român și-a stabilit sediul la Arad în
primele zile ale lui octombrie 1918, unde veneau oameni din satele din
jur însoțiți de preoți și învățători.
Episcopul Aradului Ioan Ignatie Papp, având și calitatea de
locțiitor de mitropolit, după trecerea la cele veșnice a lui Vasile Mangra,
a convocat la Arad Sinodul mitropolitan în 10 noiembrie 1918 pentru a
legaliza sub aspect canonic schimbările politice intervenite.
(POPEANGĂ, 1991, p. 24) În periodicul arădean „Biserica și Școala” a
fost publicată Rugăciunea de îngenunchere de la Alba-Iulia, întocmită de
către părintele Gheorghe Ciuhandu, consilierul cultural al Episcopiei
arădene. (BISERICA ȘI ȘCOALA, 1918, p. 1) Tot episcopul Aradului a
comunicat episcopului de Caransebeș, viitorul Patriarh al României
faptul că ar fi în interesul întregii națiuni române dacă episcopatul român
din Transilvania ar adera la ideea unui guvern provizoriu al națiunii
române. În această Circulară se spunea că „războiul mondial a scos la
iveală principiul social atât de creștinesc, că fiecare popor are pe viitor
dreptul de a dispune liber asupra sorții sale... recunoaștem Marele
Consiliu Național Român ca și conducător politic al națiunii române din
Ungaria și Transilvania”. (BISERICA ȘI ȘCOALA, 1918, p. 1)
În data de 8/21 noiembrie ziarul Românul a publicat Convocarea
Adunării Naționale de la Alba-Iulia în care se spunea că ”ne-am trezit din
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somnul cel de moarte și vrem să trăim alături de celelalte națiuni ale
lumii, liberi și independenți... națiunea română din Ungaria și
Transilvania să-și hotărască însăși soarta sa, de acum înainte”.
(ROMÂNUL, 1918, p. 1)Pentru a asigura o reprezentare cât mai largă și
mai democratică a națiunii române, în această Convocare s-au stabilit
criteriile după care vor fi aleși reprezentanții clerului și mirenii. În cursul
lunii noiembrie 1918, preoții români au participat la constituirea
Consiliilor și a Gărzilor naționale, la alegerea deputaților care să-i
reprezinte la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia.
Românii și-au ales un număr de 1228 de reprezentanți ai
poporului care să reprezinte la Alba-Iulia dorința ca toți să fie una. Dintre
reprezentanții Episcopiei Aradului vom aminti o seamă de ierarhi,
consilieri eparhiali, protopopi, profesori de teologie și preoți care au
participat la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, la 1 Decembrie
1918.
1. Ioan Ignatie Papp - episcopul Marii Uniri.
În toamna anului 1918, după moartea mitropolitului Ardealului
Vasile Mangra, scaunul mitropolitan a fost ocupat provizoriu de
episcopul Aradului, Ioan Ignatie Papp. În această situație, pe lângă centru
politic, Aradul a devenit și centrul bisericesc al românilor din
Transilvania. La Arad s-au ținut și sinoadele mitropolitane, datorită stării
precare de sănătate a episcopului, unde au fost luate hotărâri importante
ce au vizat situația politică și bisericească a românilor din întreaga
Transilvanie.
La începutul lunii noiembrie 1918, vicecomitele Aradului a
solicitat episcopului Aradului să ceară protopopilor și preoților liniștirea
spiritelor, deoarece autoritățile din localitățile județului Arad au fost
alungate de români. Apelul n-a avut nici un succes, deoarece preoții și
învățătorii erau în același gând cu credincioșii lor care doreau Unirea.
Biserica Ortodoxă s-a alăturat mișcării naționale deoarece politica de
deznaționalizare promovată de guvernul de la Buda Pesta a lovit și în
interesele clerului, care s-a implicat activ în cadrul mișcării naționale.
(VESA, 2008, p. 223)
În 10/23 noiembrie în cadrul Sinodului mitropolitan de la Arad,
unde a participat și episcopul Caransebeșului Miron Cristea, a fost emisă
o Circulară intitulată „Către înaltul cler al Mitropoliei ortodoxe a
românilor din Ungaria și Transilvania”, ce anunța abdicarea împăratului
Carol de Habsburg precum și omiterea pomenirii acestuia la sfintele
slujbe. În locul pomenirii împăratului Austriei, se pomenea Marele Sfat
al Națiunii Române, Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia. Această
scrisoare pastorală se încheie cu Rugăciunea de îngenunchere alcătuită de
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părintele Gheorghe Ciuhandu și care s-a rânduit a fi citită după
Rugăciunea amvonului în Catedrala din Alba-Iulia, la 1 Decembrie.
(BISERICA ȘI ȘCOALA, 1918, p. 2) La Sfânta Liturghie de la AlbaIulia serviciul divin a fost pontificat de episcopul Aradului care în cadrul
otpustului a adăugat „Cel Ce a înviat din morți și a înviat astăzi din morți
și neamul nostru românesc, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru...”
Mare a fost povara de pe umerii episcopului Ioan Ignatie Papp în
vremurile premergătoare Marii Uniri și multă înțelepciune trebuie să fi
avut pentru a reprezenta drepturile credincioșilor săi și a menține relații
de echilibru cu guvernul de la Buda Pesta. Dar rămân memorabile
cuvintele sale: „Unde merge poporul, mergem și noi vlădicii”.
2. Episcopul Roman Ciorogariu - un arădean, ajuns episcop
al Oradiei-mari
Una dintre personalitățile vieții bisericești, culturale și politice a
românilor din Transilvania este Roman Ciorogariu, care și-a dedicat viața
apărării drepturilor românilor transilvăneni și înfăptuirii unității
naționale. Arădean de origine, născut la Pecica, se remarcă încă din
copilăria sa având o minte luminată, fiind angajat ca arhivar la
Consistoriul eparhial, devenind profesor, apoi director al Institutului
teologico-pedagogic din Arad, vicar și episcop de Oradea. Încă din
tinerețe s-a evidențiat ca un militant de seamă al mișcării de eliberare
națională a românilor. Nicolae Iorga avea să-l caracterizeze ca „un vechi
om de luptă și un excelent administrator”. (IORGA, 1923, p. 59)
În anul 1892 a luat parte la alegerea delegației din Arad pentru
Conferința Națională de la Sibiu, care a hotărât înaintarea
Memorandumului, Curții din Viena. Nu a fost absent nici cu ocazia
mișcărilor ce au fost provocate de procesul Memorandumului, în 1894.
La propunerea Episcopului Iosif Goldiș, în 1900, Roman Ciorogariu a
devenit asesor referent al Senatului școlar, condamnând controlul pe care
guvernul maghiar dorea să-l exercite asupra școlii românești, numind
aceasta „pedagogie polițială”. (VESA, 2008, p. 216)
În februarie 1917, contele Stefan Tizsa dorea să obțină o
declarație de fidelitate a intelectualilor transilvăneni față de monarhia
austro-ungară. Această declarație a fost semnată de 182 de persoane din
rândul clerului și intelectualilor transilvăneni. Au refuzat să semneze
Vasile Goldiș, Valeriu Braniște, Ioan Lupaș, Roman Ciorogariu. Rămâne
memorabilă atitudinea lui Roman Ciorogariu care i-a răspuns lui
Gheorghe Popa atunci când acesta i-a cerut să semneze declarația:
„Gheorghe, eu declarația aceasta n-o iscălesc să știu că mă trag în țeapă,
dar, dacă poftești, aici sunt profesorii, nu te împiedec a încerca la ei știam că fără iscălitura mea, nu iscălesc nici ei”. Atunci când Vasile
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Mangra i-a spus că e pierdut dacă nu semnează, el i-a răspuns răspicat,
”Pierdut să fiu, dacă-i pierdută și România”. (VESA, 2008, p. 218)
După alegerea lui Vasile Mangra în scaunul de mitropolit al
Ardealului, profesorul de teologie Roman Ciorogariu este ales în postul
de vicar episcopesc la Oradea. În timpul activității sale de la catedră și ca
vicar episcopal el a colaborat cu diferite ziare și reviste, cum ar fi
„Tribuna” din Sibiu, Tribuna Poporului din Arad, semnându-se
„Unchieșul”, sau „Preotul bătrân”. Între anii 1900 și 1917 a fost
redactorul publicației „Biserica și Școala” din Arad, organul oficial al
diecezei arădene.
Alegerea în funcția de vicar la Oradea a fost foarte greoaie,
deoarece se afla în vizorul autorităților maghiare, ca un dușman al lor.
Până la urmă, invocându-se principiul autonomiei bisericești, alegerea s-a
realizat. În această calitate a participat la toate evenimentele care au dus
la înfăptuirea actului de la 1 Decembrie 1918. În Vinerea Mare din 1919,
a fost ridicat de la reședința sa de o patrulă de soldați secui, fiind
condamnat la moarte, însă, ulterior a fost eliberat.
Odată cu înființarea Episcopiei de Oradea în anul 1920, a fost ales
episcop al acestei eparhii. Tot în acel an a devenit membru al Senatului
României iar în anul 1921 a fost ales membru de onoare al Academiei
Române.
5. Pr. Traian Vățianu - protopopului Aradului
Protopopul Traian Vățianu a fost o personalitate marcantă a
preoțimii arădene a celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea și
prima jumătate asecolului următor. După absolvirea cursurilor primare și
gimnaziale a studiat Teologia în Arad. În 1895 a fost hirotonit preot pe
seama parohiei Arad-Centru. În 1917 a fost ales protopop al Aradului,
fiind hirotesit de episcopul Aradului, Ioan Ignatie Papp. Ca protopop a
avut parte de o perioadă grea, atât înainte, cât și după Marea Unire.
(CODREANU, 1940, pp. 174-175)
Părintele Traian Vățianu, alături de Roman Ciorogariu, Ioan
Russu-Șirianu, Ioan Suciu, Vasile Mangra a făcut parte din Clubul
național arădean. A sprijinit familiile ostașilor români plecați pe front.
Deasemenea a ajutat la constituirea Gărzilor Naționale Românești. A
reprezentat protopopiatul său ca delegat la Marea Adunare Națională de
la Alba-Iulia.
Spovedit și împărtășit de duhovnicul său Gheorghe Ciuhandu,
protopopul Traian Vățian s-a despărțit de familia sa mică, și de cea mare,
preoții și credincioșii din protopopiatul Aradului, ultimele sale cuvinte
fiind „Dumnezeu cu voi!” iar „fața i s-a înseninat ca a unui școlar cu
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lecția bine făcută, ca a unui om cu datoria împlinită.” (CODREANU,
1940, p. 174-175)
Concluzii
Nu se poate să nu-i amintim aici pe părinții protopopi și delegații
acestora, ce au participat la Alba-Iulia. Rememorăm aici pe protopopul
Ion Georgia și Mihai Cosma de la Ineu, pe protopopul Fabriciu Manuilă
de la Lipova, pe protopopul Procopie Givulescu de la Radna, pe
protopopul Cornel Lazăr de la Hălmagiu, pe protopopul Mihail Lucuța de
la Șiria, pe protopopul Florian Roxin de la Buteni, pe protopopul
Dimitrie Barbu de la Chișineu-Criș, pe protopopul Sava Seculin și
Patrichie Țiucra de la Vinga, pe protopopul Ștefan Cioroianu de la
Comloșu Mare, pe protopopul Gherasim Sârbu de la Belinț și mulți alți
păstori de suflete care au păstrat vie în inima românilor năzuința unității
naționale. (POPEANGĂ, 1991, pp. 30-35)
În an centenar, gândurile noastre se îndreaptă spre ierarhii,
preoții și întregul popor român dreptcredincios, care au consfințit idealul
secular al românilor de a fi una, prin participarea la Marea Adunare
Națională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918.
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CONTRIBUȚIA EPISCOPIEI ARADULUI
LA REALIZAREA MARII UNIRI
Protos. Teodor – VID Lucian
Ziua Unirii este rodul unui ideal împlinit, minuțios pregătit și
mult așteptat. Ca orice eveniment important al istoriei neamului, și
Unirea tuturor românilor, poartă amprenta Bisericii, prin reprezentanții ei
de seamă.
Biserica Ortodoxă Română a reușit să reprezinte interesele
poporului păstorit, mobilizând atât elita intelectuală în săvârșirea unei
acțiuni care să fie recunoscută de forurile internaționale, cât și mulțimea
de credincioși, care să transmită că România mare este rodul voinței lor.
Cuvinte cheie
Actul de la 1 decembrie 1918, o împlinire a idealului tuturor
românilor pentru unitate națională.
Episcopia Aradului și Marea Unire de la 1918
Actul memorabil de la 1 decembrie 1918, a marcat începutul unei
noi ere și pentru românii bănățeni și crișeni care, prin Unirea cea Mare,
au revenit efectiv în propria matcă etnică.3
Începând cu anul 1718, Banatul fusese militizat și inclui în cadrul
Imperiului habsburgic și abia după două secole își va recăpăta libertatea
și conștiința de neam, unindu-se cu celelalte provincii românești. Istoria
poporului român, înregistrează cu cinste nume de clerici și oameni ai
Bisericii Ortodoxe Române care și-au adus partea de contribuție la
luptele pentru o viață mai bună, pentru câștigarea libertății naționale și
pentru un mai bun progres social. Prin ierarhii, preoții și credincioșii ei,
Biserica a împărtășit soarta și aspirațiile poporului român.
Dintotdeauna, români au fost și s-au considerat liberi și datorită
acestei simțiri, „ei nu mai erau dispuși să-și subordoneze interesele altor
națiuni”4 și astfel se cristalizează tot mai mult un program de emancipare
culturală și politică la realizarea căreia erau chemați toți românii.5
Revoluția maghiară din 1848-1849, pornită împotriva monarhiei
austriece a aflat admiratori și sprijinitori între clericii români din aceste
părți, desigur în convingerea că succesul acestor revoluții va aduce un
3

Pr. drd. Florin Carebia, Istoriografia Bisericească din Banat din 1918 până în prezent,
în Altarul Banatului, nr. 7-9, anul 2001, p. 146.
4
Pr. Dr. Gheorghe Lițiu, Clerici Arădeni sprijinitori ai luptei poporului român pentru
libertate națională și progres social, în Mitropolia Banatului, nr 5-8, anul 1976, p. 518.
5
Pr. Dr. Gheorghe Lițiu, Clerici Arădeni sprijinitori ai luptei poporului român pentru
libertate națională și progres social, în Mitropolia Banatului, nr 5-8, anul 1976, p. 518.

65

Colocviu internațional
trai mai bun pentru credincioșii lor, care făceau parte pe atunci din
Ungaria. Documentele amintesc numele preoților Eftimie Novac din
Micălaca și Petru Caracioni din Pecica, participanți activi la
evenimentele revoluționare însă după reprimarea revoluției, ambii au
suferit ani grei de inchisoare din partea monarhiei. Așdar românii au
primit cu simpatie, formarea guvernuui unguresc din Budapesta în
primavara anului 1848.
Un istoric al nostru scria: „Înghit cu lacomie formele libertății,
dar cuvântul de ordine îl vor aștepta de la conducătorii proprii”6. Acest
cuvânt de ordine n-a venit și nu putea veni decat de la Arad, orașul cu
cele mai bune tradiții românești și ortodoxe. Aici se aflau încă din 1812
un institut preparandial, din 1822 unul teologic care, împreună cu
Episcopia, în fruntea căreia, din anul 1829, se afla un episcop român, au
contribuit la crearea unui climat românesc sănătos. De aici începe urcușul
spre unitate și dorintă de libertate.
Dupa 1860, se încearcă o mișcare cu caracter cultural-național
puternic sprijinit de clerici ortodocși români și se înființează în 1863
„Asociația arădeană pentru cultura poporului român”. În comitetul de
inițiativă figurează numele protopopului Ioan Rațiu, nepot al episcopului
Gherasim Rațiu, o personalitate deosebit de actică în lupta națională.
Chiar dacă era persecutat și urmărit, pastrează legături cu Avram Iancu,
cu generalul Maghieru, care il și vizitează la Arad, dar și cu alți fruntași
ai mișcării revoluționare din Moldova și Tara Românească.7
La sfârșitul veacului al XIX-lea, alături de lupta pentru
emancipare națională se intensifică și lupta muncitorilor români pentru
condiții mai bune de viață. Astfel, la Arad se organizează o manifestare
pașnică de către sindicatul muncitorilor tipografi, iar Episcopia, care avea
și ea o tipografie cu angajați, a participat prin arhimandritul Augustin
Hamsea, reprezentând pe Episcopul Ioan Mețianu. „Prezența delegatului
Bisericii Ortodoxe Române, a fost salutată cu ovații.”8 Tot în această
perioadă, se desfășoară și lupta naționaliștilor din imperiu împotriva
asupririi naționale și sociale. Vasile Mangra, cleric Arădean, profesor de
teologie și vicar la Oradea, a fost reprezentantul politicii naționale
intransingente, după cum il caracterizează un contemporan, trezind
conștiințele și exaltând sentimentul național.9
6

Silviu Dragomir, Revoluția Românilor din Transilvania și Ungaria în anii 1848-49,
vol. V, Editura Academiei Române, Cluj, 1946, p. 330.
7
Andrei Caciora, Începuturile „Asociației Arădene”, în „Cariatide”, supliment al
ziarului „Flacăra Roșie”, Arad, august 1973, p. 11.
8
Aradul și Provincia, ziar local, nr. 1 din 3 mai 1890.
9
Teodor Neș, Oameni din Bihor, 1848-1918, Oradea, 19937, p. 469.

66

Europa: Centru și margine
Începutul secolului XX, cu venirea primului război mondial,
accentuează în cugetele românilor dorinta de unitate. Astfel, românii din
Transilvania organizau un Consiliu Național Român Central (3 noiembrie
1918), cu sediul la Arad, întărit de o serie de consilii naționale, județene
și comunale care urmau să pregătească local Unirea. La 27 martie 1918,
Basarabia arătase că unirea cu românia este un fapt realizabil.
La 30 octombrie, episcopul Aradului Ioan I. Papp, a cerut
episcopilor ortodocși români și greco-catolici, să-și precizeze atitudinea
cu privire la Consiliul Național Român Central. Printr-o adresă comună,
din 21 noiembrie, semnată de toți episcopii ortodoxși și greco-catolici din
Teansilvania, Consiliul Național Român era recunoscut ca for. În data de
14 noiembrie 1918 Vasile Goldiș, secretar al Episcopiei
Araduluiprimește o scrisoare de la membrii Guvernului refugiați la Iași,
prin care i se recomandă convocarea imediată a unei adunări naționale,
de preferință la Alba Iulia, care să proclame alipirea necondiționată a
României.
La 1 decembrie 1918, La Alba Iulia, Biserica românească a fost
reprezentată de 5 episcopi, alaturi de care preotopopi și preoți, însoțiți de
credincioși lor, care purtau prapori cu inscripții: ”Trăiască România
Mare, Vrem Unirea sau Unirea cu Țara Românească”10.
Astfel actul de unire a fost pus sub Binecuvântarea lui
Dumnezeu, pentru un bun început. Episcopul Aradului Ioan I. Papp, a
fost unul dintre președinții aleși, iar secretarul Episcopiei Aradului,
Vasile Goldiș, a dat citire Declarației istorice de Unire a Transilvaniei cu
România. În toate bisericile din Ardeal clopotele au început să bată, dând
astfel de veste tuturor românilor că Unirea era un fapt împlinit. În
dimineața zilei unirii, înainte de începeutul Adunării naționale, în fața
altarului bisericii de la Alba Iulia, serviciul divin a fost oficiat de
episcopil Ioan I. Papp, care în otpustul (încheierea) Sfintei Liturghii, a
rostit ”Cel ce a înviat din morți și a înviat astăzi și neamul românesc,
Hristos adevăratul Dumnezeu”.
Discursul de încheiere a fost rostit tot de episcopul Ioan I. Papp
al Aradului arătând că: ”Ne-am prezentat aici îndeosebi cu scopul și
dorința ca, precum antecesorii noștri, vrednici de pomenire episcopi de
pe vremuri, au suspinat împreună cu clerul și poporul credincios sub
povara sistemului de impilare a tot ce a fost românesc, acum tot împreună
cu clerul și poporul nostru să prăznuim bucuria zilei în care ne-a răsărit și
nouă soarele dreptății, care ne este chezășia unei vieți viitoare ca
10

Prof. Dan Popescu, Contribuții ale Caransebeșenilor la actul Unirii Transilvaniei cu
România, în Altarul Banatului, nr. 1-3, anul 2008, p. 125.
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națioune românească liberă și unică îndreptățită a dispune de soarta sa
prezentă și viitoare.”11
După Unire, vedem că Episcopia Aradului ocupă un rol
important, fiind mandatată de Marea Adunare, ca până la instaurarea
definitivă a autorității de stat românești, Consistoriul eparhial arădean să
asigure Administrația Română a Transilvaniei.
Concluzii
Precum în celelalte părți ale pământului românesc, așa si in
Banat-Crișana, clerul și credincioșii Bisericii ortodoxe au fost alături de
popor, și-au plecat urechea la nevoile și aspirațiile lui, aducându-și partea
de contribuție la lupta pentru libertate și unitate națională, făurind un loc
de cinste poporului român, între popoarele lumii.
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II. CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE
O FILĂ DIN ISTORIA JURNALISMULUI INTERBELIC –
„BANATUL LITERAR”. REVISTĂ LUNARĂ
CS dr. Viviana MILIVOIEVICI
Academia Română, Filiala Timișoara
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”
Introducere
Marea Unire de la 1
Decembrie 1918 a fost urmată de
adânci prefaceri în planul vieții
sociale, economice, politice, culturale
și artistice, astfel deschizându-se o
cale către noi perspective ale culturii,
literaturii și publicisticii românești din
perioada imediat următoare. Înainte de
toate, ceea ce caracterizează oamenii
de cultură interbelici este solida
formație intelectuală. Acest fapt a
permis un acces nelimitat spre zone de
cunoaștere dintre cele mai diferite.
În domeniul publicisticii, se
remarcă apariția multor publicații, de
cele mai diverse orientări și
preocupări, pe întregul cuprins al țării.
Una dintre aceste publicații, la care
facem referire în lucrarea de față, este revista lunară „Banatul literar”.
Scurt istoric al revistei
„Banatul literar” (1934-1938) este cunoscută drept o revistă
apărută lunar pe parcursul a patru ani, 1934-1938, la Timişoara (anul I,
numărul 1 – septembrie 1934; anul I, numărul 2 – octombrie 1934),
Lugoj (anul I, numerele 3-4, noiembrie-decembrie 1934; anul I, numerele
5-6, ianuarie-februarie 1935; anul II, numerele 9-12, septembriedecembrie 1936; an III, numărul 1, seria II, 31 ianuarie 1937, cu titlul
„Banatul literar, artistic și social”), Craiova (anul II, numerele 1-2,
octombrie-noiembrie 1935; anul II, numerele 3-4-5, decembrie 1935ianuarie-februarie 1936; anul II, numerele 6-7-8, martie-aprilie-mai 1936;
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anul IV, numerele 8-9-10, august-septembrie-octombrie 1938), Bucureşti
(anul I, numărul 7, martie 1935; anul I, numărul 8, aprilie 1935; anul I,
numerele 11-12, iulie-august 1935), Caransebeş (anul I, numerele 9-10,
mai-iunie 1935; anul III, numerele 2-8, februarie-august 1937; anul III,
numerele 9-12, septembrie-decembrie 1937; anul IV, numerele 1-4,
ianuarie-aprilie 1938; anul IV, numerele 5-7, mai-iulie 1938; anul IV,
numerele 11-12, noiembrie-decembrie 1938). Așadar, în decursul celor
patru ani, revista a apărut astfel: anul I – 8 apariții, anul II – 4 apariții,
anul III – 3 apariții și anul IV – 4 apariții.
Directorul fondator al acestei reviste a fost scriitorul Lucian
Costin12, iar revista a apărut pentru prima dată la Timişoara, în anul 1934.
Ca subtitlu, pe frontispiciu, apare fie ca fiind „revistă lunară”, fie ca
„revistă literară”. Numai un singur număr al revistei, cel din 31 ianuarie
1937, tipărit la Lugoj, apare cu titlul „Banatul literar, artistic și social”.
Din echipa redacţională a acestei reviste făceau parte: Lucian
Costin, Grigore Bugarin (1937-1938), Mia Cerna, Gheorghe Cătană, Ion
Miuţa, Ioan J. Bănăţanu, Damian Izverniceanu etc. Colaboratori ai
revistei au fost o multitudine, printre care amintim: Eusebiu Camilar,
Nichifor Crainic, C. Miu-Lerca, Alexandru Ţânţariu, Gheorghe Roiban şi
alţii.
După spusele lui Ioan Hangiu „«Banatul literar» urmărea
«concentrarea tinerelor talente în jurul veteranilor, (...) încurajarea lor
prin muncă serioasă pe ogorul literaturii, (...) îndrumarea spre nou şi
sănătos estetism literar».”13
În paginile revistei îşi au locul articole de critică literară, proză,
monografii, versuri, eseuri, studii, epigrame, dar nu lipsesc nici cronicile
şi însemnările pe marginea revistelor şi cărţilor apărute în acea vreme.
Revista nu are un articol-program bine definit, dar după tematica
abordată, se poate spune că are câte ceva din ideologia gândiristă a lui
Nichifor Crainic14.
12

Lucian Costin (11 septembrie 1887, Lisaura, jud. Suceava – 10 septembrie 1951,
Caransebeș, jud. Caraș-Severin), este pseudonimul lui Ion Gheorghe Costiniuc, poet,
memorialist, folclorist, dialectolog, pedagog, geograf, publicist și traducător, fondator al
revistei „Banatul literar” (1934-1938). (Cf. Enciclopedia Banatului, vol. I, Literatura,
coordonator general Crișu Dascălu, Timișoara, Editura David Press Print, 2016, p. 200)
13
Ioan Hangiu, Dicţionar al presei literare româneşti (1790-1982), argument de Ion
Dodu Bălan, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 56
14
Nichifor Crainic (22 decembrie 1889, Bulbucata, jud. Giurgiu – 20 august 1972,
Mogoșoaia, jud. Ilfov) este pseudonimul lui Ion Dobre, teolog, scriitor, poet, ziaist,
politician, editor, filosof, fondator și conducător al revistei „Gândirea”, promotor al
tradiționalismului spiritualizant.
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„Banatul literar” – problematică și trăsături definitorii
În continuare, în lucrarea de față, vom realiza o scurtă prezentare
a fiecărui număr al revistei, încercând să scoatem în evidenţă trăsăturile
definitorii ale problematici abordate, supunând atenției cele mai
reprezentative articole publicate.
Astfel, în primul număr al revistei „Banatul literar.” Revistă
lunară, Timişoara, septembrie 1934, directorul acesteia, Lucian Costin,
publică un studiu de o importanţă deosebită, şi anume: Estetica
constructivismului în limbă, articol în care autorul e de părere că:
„Farmecul limbii se manifestă la orice popor, conştient de soarta şi istoria
sa. Limba le-a legat cele mai superioare instincte de vitalitate şi
continuitate. Prin farmecul limbii, popoarele s-au grupat în naţiuni mici şi
mari şi astfel am intrat şi noi ca una din cele mai frumoase limbi
europene în cadrele filologiei universale. (...) Literatura e factorul
constructivist şi reprezintă tezaurul creator al ideilor...”15 De asemenea,
aduce în discuţie marile nume ale literaturii române: fraţii Văcărescu,
Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, Mihai Eminescu. Un alt articol
important e şi cel al profesorului Aurel E. Peteanu, Natura şi poezia, în
care acesta realizează un studiu comparat în ceea ce priveşte poezia
anticilor şi a modernilor, identificând o deosebire esenţială. Damian
Izverniceanu semnează articolul Excursiuni în Banat, o evocare a unor
regiuni pitoreşti: Ochiul Beiului. Dintre colaboratori, îi amintim pe: M.
Ar. Dan, Epigrame, Gh. Atanasiu, Şi mâine…(versuri) etc. În încheierea
revistei sunt făcute referiri la alte reviste şi cărţi apărute în acea perioadă,
cronici semnate de Lucian Costin, Ion Miuţa şi Dinu Forini.
Al doilea număr al revistei, apărut tot la Timişoara, în octombrie
1934, debutează cu o veste tristă, stingerea din viaţă a unui mare literat
transilvănean, Gheorghe Bogdan-Duică (1866-1934). Alte articole
reprezentative sunt: Estetica constructivismului în arta poetică, Capitolul
II: Asperităţile, de Lucian Costin, care notează: „Ce căutăm deci în
poezie, dacă nu pe acela, în care curg efluviile de sentimente de la eu la
eu. Deci iată teza: o poezie e ceva organic, ceva ce se spiritualizează din
suflet în sentimentul, care desparte două lumi ale eului, materia şi
spiritul. (s. a.) […] A poetiza un sentiment înseamnă a concretiza
frumuseţile aromatice ale sentimentului în noui forme: arta poetică în
valorile cele noui, adică poezia.”16 Din cuprinsul acestui număr mai
15

Lucian Costin, Estetica constructivismului în limbă, în „Banatul literar”. Revistă
lunară, anul I, Nr. 1, Timişoara, septembrie, 1934, p. 4
16
Lucian Costin, Estetica constructivismului în arta poetică, în „Banatul literar”.
Revistă lunară, anul I, Nr. 2, Timişoara, octombrie, 1934, p. 9-10
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menționăm: Răbdare de monografist, de Gh. Atanasiu, Simfonia
vântului, Soare, soare! (versuri), Cerb mare soră n-are (folclor
bănăţean), de Lucian Costin, Sonete, de Grigore Bugarin, Linişte
(poezie), de Aurel Contrea. Mai apare şi o pagină dedicată începătorilor
bănăţeni, aceasta regăsindu-se în fiecare dintre numerele ulterioare ale
revistei. În această rubrică debutează: V. Moşoarcă, I. Ciucurel, Sergiu
Vierul etc. Ca de altfel toate numerele revistei, şi acesta conţine la final,
notaţii referitoare la diverse cărţi, conferinţe, reviste, apariţii noi, toate
grupate sub genericul „Cronica”, semnată de membrii redacţiei.
Numerele 3-4, noiembrie-decembrie 1934, sunt publicate la Lugoj
într-o sigură broşură. Din cuprins, amintim: Scriitori şi scriitori, Elegii
romane de I. W. Goethe (poezii), Detlev von Liliencron, semnate de
Lucian Costin, poeziile Strigoii şi Iubirea mea, semnate de Ioan Miuţa,
Fresce, de Mia Cerna, Sonete, de Grigore Bugarin, Sonet matinal, de V.
Flueraş.
La fel şi numerele 5-6, ianuarie februarie 1935, anul II, sunt
publicate tot la Lugoj şi conţin studii, proză, versuri: Pe câmpia
Banatului, de Damian Izverniceanu, Sonete, de Grigore Bugarin şi V.
Flueraş, Galbănul Împăratului. Pirotind la soare, proză, de Mia Cerna,
Cercetări asupra ghicitorilor bănăţene. Vântul (studii de folclor
bănăţean), de Lucian Costin, poezii: Iarna, de Ioan J. Bănăţanu, O
dimineaţă de iarnă, de Lucian Costin etc.
Revista se mută apoi la Bucureşti, apărând aici numerele 7 şi 8,
martie-aprilie 1935. Se continuă studiile şi cercetările de folclor
bănăţean: Ghicitorile lui Lucian Costin, continuarea prozei Galbănul
Împăratului. Pirotind la soare de Mia Cerna, Sonetele lui Grigore
Bugarin, Poem vesperal şi Elegie, ale lui Eusebiu Camilar, Foileton:
Reşiţa. Instantanee, impresii, Instantanee din Arad, de Lucian Costin,
poezii: Zădărnicie, de Ioan J. Bănăţanu, Înviere, de Ion Miuţa, Privirea
ta, de I. Chincea, Răzvrătire, de D. Psatta, Vine Crist, de Silviu Lazăr,
Învierea lui Iisus, de Lucian Costin, cele din urmă fiind închinate Sfintei
Sărbători a Paştelui.
Mai apoi, în perioada mai-iunie 1935, revista „Banatul literar”.
Revistă lunară apare la Caransebeş, într-un număr dublu, 9 şi 10. În
paginile revistei îşi fac apariţia articole ca: Din vieaţa scriitorilor.
Ceasuri literare. Maeştrii folklorişti, cu Artur Gorovei, semnat de Lucian
Costin, poemul Miei Cerna, Unui portret, Amintirile din copilărie ale lui
George Cătană, poeziile Isvod de primăvară şi Martie, semnate de E. Ar.
Zaharia, Foileton: Lugoj. Aspect. Comori. Epigoni, de Grigore Bugarin
etc.
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În lunile iulie şi august 1935, revista apare iar la Bucureşti, deși
pe copertă este scris că ar fi apărut la Caransebeș, însă, se pare că este o
eroare de tipar, deoarece, tot pe copertă, este menționată Tipografia
„Fântâna darurilor”, de pe strada 13 Septembrie, No. 74, București VI.
Apare tot într-un număr dublu, 11 şi 12, dezbătându-se aici probleme de
istorie şi critică literară, poezii, proză, epigrame, foileton. Ceea ce atrage
însă atenţia cititorilor este articolul lui Lucian Costin, Personalismul în
literatură, autorul fiind de părere că: „Mulţi scriitori recurg la cel mai
lucid realism pentru a se personaliza până în nucleul cel mai intim al
eului. (...) Atât proza cât şi poezia ne prezintă un vast material de
concentraţie şi selecţiune. Scriitorul personal e înzorzonat în fiece
moment cu afecţiunile vertebrate, fără care ochiul său ca şi gândul nu
poate recurge la un inductor poetic în adevăratul înţeles al cuvântului.
Eul său e totul, fiecare vertebră simte numai pentru ea; surâsul e al eului,
bucuria e a eului, durerea personalizată în nucleul persoanei numai pentru
a-l impune pe acest nesincer eu, care complică mult geneza acţiunii.”17
Alte articole interesante sunt: Reînviere. Din manuscrisele inedite, de Al.
Ţânţariu (proză), Miniaturi. Ceaiul, Mărţişor, de Mia Cerna, Foileton. La
un examen, de Lucian Costin, poeziile În lumea mea…, de Geo Pajişte,
Sonetele lui Grigore Bugarin, Răspântie, de Ion Th. Ilea, Şi cum aş
vrea…, de Ioan J. Bănăţanu, Voevozii şi cronicarii. În graiu arhaic.
Poemul V din „Ecourile veacurilor”, semnat de Lucian Costin.
Din luna octombrie 1935 până în mai 1936, revista „Banatul
literar” se va muta la Craiova, având subtitlul de „Revistă literară” şi
apărând tot la două luni în numere duble. Astfel, în anul II, în numerele
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 apar articole semnate de redactorii permanenţi ai
revistei precum: Lucian Costin – Din viaţa scriitorilor. Ceasuri literare.
Cu D-l Octavian Goga, Cu D-l Liviu Rebreanu; Metoda de investigaţie în
folclor. Cântece, strigături; În Geneza baladei bănăţene, acesta afirmă:
„Basmul şi cântecul sunt cele două colonade, pe care se razimă edificiul
monumental al literaturii populare. Dacă proza populară se nuanţează în
atâtea specii ale sale, nu mai puţin că şi cântecul are multe variaţii de
producţii psihologice ce se afişează ca artă populară. O forţă în popor e
povestitorul, altă forţă cântăreţul. Ambii sunt precursorii literaturii culte

17

Lucian Costin, Personalismul în literatură, în „Banatul literar”. Revistă lunară, anul I,
Nr. 11-12, Bucureşti, iulie-august, 1935, p. 1-2
5
Lucian Costin, Geneza baladei bănăţene, în „Banatul literar”. Revistă literară, anul II,
Nr. 3-4-5, Craiova, decembrie 1935-ianuarie-februarie 1936, p. 13

73

Colocviu internațional
în proză şi poezie.”18; Note din literatura germană, poezii: Simfonie, Ziua
Domnului, Omul); Mia Cerna (Tu n-ai vrut fericirea); George Catană
(Eftimie pustnicul, Păţania părintelui Spiridon, Amintiri din copilărie),
dar şi de diverşi colaboratori: Gheorghe Negru (Tăcere, Când am plecat,
Cântul meu); Salustia Bona (Toamnă); Mihai Lungianu (Apucăturile
femeii); Sorion Duma (Amurg, Se năruie flăcări); Gheorghe Lică-Olt
(Toamna vieţii). Tot la Craiova, în 1936, apare şi o ediţie specială a
revistei, semnată în întregime de directorul fondator al acesteia, Lucian
Costin, intitulată De prin secoli… În graiul arhaic, şi cuprinde poeme ca:
Voevozii şi cronicarii, Dragoş Vodă, Alexandru Vodă cel Bun, Ştefan
Vodă la Războieni, Răzbunarea lui Ştefan Tomşa, Moartea lui Alexandru
Vodă Lăpuşneanu, Muşatinii, Moldova (Apoteoză), dar şi diverse recenzii
ale revistelor apărute la acea vreme.
La Lugoj, apare începând cu luna septembrie până la sfârşitul
anului 1936, având patru numere: 9-12, tot cu subtitlul „Revistă literară”,
director Lucian Costin, iar redactor era Gheorghe Lică-Olt. Revista
debutează cu o privire retrospectivă asupra celui de-al doilea an de
apariţie, făcându-se o succintă trecere în revistă a marilor realizări asupra
prozei, poeziei, folclorului şi teatrului: „Pas cu pas ne-am trezit cu 2 ani
încheiaţi. O muncă programatică fără şovăire pentru a desţelina pajişti
literare, pe cari stau presărate în adierea zefirului floricele (talente) şi
buiezi (netalente). Cu o privire ondulatorie am cuprins această pajişte a
Banatului să izolăm buiezile de floricele. În coloanele revistei noastre sau părândat tineri şi bătrâni alături la o muncă neprecupeţită (...) Au fost
2 ani de încercare ca alte încercări. […] Mărturisim sincer, că stăm
totdeauna de veghe pe meridianul obiectivităţii cu ochii ficşi la cei 2 poli
ai Banatului: realul şi irealul.”19 Aici, mai apar: Balada bănăţeană
(Structura), Marcu, note de folclor, Instantanee diplomatice (foileton),
Rugă (Lucian Costin); Râul coboară din munţi (Grigore Bugarin); Maica
Trufia (Gheorghe Cătană); Bornete Tolbarul, De la tavernă la cămin
(schiţă) (Gheorghe Lică-Olt); poezii: Poem la ţară, Cântă un orb
(Gheorghe Chlopina); Tu nu înţelegi iubirea, Împărţire (Gheorghe
Negru); Osânditul (Geo Fane-Pajişte).
La Lugoj, la 31 ianuarie 1937, revista apare cu titlul „Banatul
literar, artistic și social”, cu mențiunea „apare lunar”.

19

Redacţia, Încheind al II-lea an al revistei „Banatul literar”, în „Banatul literar”.
Revistă literară, anul II, nr. 9-10-11-12, Lugoj, septembrie-octombrie-noiembriedecembrie 1936, p. 2
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În acest număr semnează articole: Lucian Costin, Poezia
reprezentativă, Pavel Jumanca, Învățătorul și mediul social, Grigore
Bugarin, Treimea Duhului Românesc. În loc de cuvânt introductiv pentru
noua linie a „Banatului literar” etc. Din acest articol, menționat anterior,
reținem următoarele: „«Banatul literar», supus cerințelor vremii de azi,
pornește de la noul drum călăuzit de torța gândirii lui Nichifor Crainic și
în duhul cugetului său, pentru că în completul de gând românesc,
armonia gândului integral al dlui Nichifor Crainic, strălucește simbolul
tradiției noastre. [...]
Din totalitatea specificului românesc, noi cei de la această tribună,
ne-am ales românitatea bănățeană. Pe aceasta o slujim în linia gândirii lui
Nichifor Crainic. Tindem spre valorificarea unui specific local românesc.
Dorim să legăm caracterul culturii românești din Banat de
specificul celorlalte provincii, nu în sens de subordonare, ci de emulație.
De aceea voim să avem în acest «Banat literar» pagini oltene, ardelene,
macedo-române, muntene, moldovene, așa cum avem în acest Bănat
suflet din sufletul tuturor românilor, din Tisa peste Nistru, și din Carpații
Păduroși până în inima Pindului, înfrățit în baștina bănățeană.”20
Se conturează astfel noile linii directoare ale revistei în contextul
general al publicisticii românești, în perioada interbelică.
Tot în anul al treilea, revista apare din nou la Caransebeş, între
lunile februarie şi decembrie 1937, numerele 2 până la 12. Şi acum
subtitlul revistei este „Revistă literară”, directorul acesteia fiind tot
Lucian Costin, iar redactor este Gheorghe Lică-Olt. Ca o introducere,
redacţia „Banatului literar” semnează articolul Despre o anumită
spiritualitate bănăţeană. Câteva cuvinte în al III-lea an al revistei
noastre: „Nu ne-am afişat cu pretenţii orgolioase, ci am lucrat şi
contribuit la exondarea spiritualităţii bănăţene: tezaurizarea graiului
bănăţean în cadrul cel mare al filologiei romanice, exondarea comorilor
de folclor pe baze analitice de studii şi tratate speciale, gruparea
elementelor sociabile pentru muncă onestă şi fără reclamă, îndrumarea
spre o şcoală literară nouă şi rigidă în colaborare cu celelalte provincii,
orientarea serioasă spre un naţionalism sincer şi tradiţionalist. Apoi
purificarea limbii, pe care o enunţăm de la această tribună literară:
progres în progresie... Construim, clădim cu material solid, bine
selecţionat. Nu ne îmbată fermecătoarele aparenţe ale acelor reviste
bănăţene cu vitrina largă şi înzorzonată de reclame. Se impune de la sine
20

Grigore Bugarin, Treimea Duhului Românesc. În loc de cuvânt introductiv pentru
noua linie a „Banatului literar”, în „Banatul literar, artistic și social”, an III, nr. 1, seria
II, Lugoj, 31 ianuarie 1937, p. 4-5
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o şcoală literară bănăţeană în mâna unui bărbat bine pregătit, cu o
adevărată sursă de regenerare şi creare a forţelor. Mulţi au venit la noi...
dar puţini aleşi. Mulţi s-au speriat de munca programatică şi au şters-o
englezeşte de la tribuna noastră, unica de prezent, adică o tribună
literară.”21 Au mai publicat: Mia Cerna (Pastel de câmp, Pastel rural,
Dimineaţa); Gheorghe Cătană (Iubiţi şi pe vrăjmaşii voştri); Viorica
Jumanca (Trilogia gândului trist); A. Parţanu (Anotimpurile); Gheorghe
Lică-Olt (Nuneasca – piesă teatrală); Const. T. Stoika (Parfum antic);
Lucian Costin (Novăceştii în balada bănăţeană, În amurg, Dragoş Vodă,
Estetica artei poporane, Stilul, cultura şi orientarea literară a lui Mihail
Gaşpar).
În decursul anului al patrulea, şi ultimul de altfel, au apărut, la
Caransebeș, numerele 1-4, ianuarie-aprilie 1938, numerele 5-7, mai-iulie
1938 și numerele 11-12, noiembrie-decembrie 1938, iar la Craiova, trei
numere, 8, 9 şi 10, grupate într-o sigură fasciculă, cuprinzând lunile
august-septembrie-octombrie 1938. Revista revine asupra subtitlului
iniţial de „Revistă lunară”, director fiind Lucian Costin. Aici se dezbat
probleme de istorie şi critică literară, ca de exemplu: Curente literare,
articol semnat de întreaga redacţie a „Banatului literar”, Probleme de
estetică în poezie, semnat de Lucian Costin, poezii de Salustia Tr. Bona,
Te vreau pentr-o altă floare, Vagabondul, monografia Din viaţa şi
activitatea prof. Dr. I. Popovici. 1876-1928. Studii primare, secundare şi
universitare, de Dr. Aurel Peteanu, Lucian Costin semnează şi studiul
dedicat folclorului bănăţean: Unelte agricole, casnice, alimente etc. în
ghicitori, iar, în cele din urmă, revista se încheie cu binecunoscuta
Cronică ce cuprinde recenzii la diverse reviste şi ziare.
Apariţia revistei „Banatul literar” a continuat până la sfârşitul
anului 1938, mutându-se din nou la Caransebeș, aici fiind publicate
ultimele două numere, 11-12, noiembrie-decembrie 1938, în format de
ziar, cuprinzând patru pagini, ca de altfel și celelalte numere apărute pe
parcursul anului 1938, tot la Caransebeș. În afară de aceste numere
menționate, celelalte, apărute în decursul timpului, erau tipărite pe format
tip carte, cuprinzând, în medie, 20-30 de pagini.
În arhiva Bibliotecii Judeţene „Sorin Titel” Timiş, secţia
Documentare, cota revistei este P. III. 1.552 şi pot fi consultate
următoarele numere ale acesteia: anul I: 1934, nr. 3-4; anul I: 1934/1935,
21

Redacţia, Despre o anumită spiritualitate bănăţeană. Câteva cuvinte în al III-lea an
al revistei noastre, în „Banatul literar”. Revistă literară, anul III, nr. 2-8, Caransebeş,
februarie-august 1937, p. 1
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nr. 1-6, 8-12; anul II: 1935/1936, nr. 3-12; anul II: 1935/1936, nr. 7 +
suplimentul 16; anul III: 1937, nr. 2-12; anul IV: 1938, nr. 8-10.
În colecția Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din
Cluj-Napoca, la secțiunea „Biblioteca digitală”, se regăsește întreaga
colecție a revistei „Banatul literar”, în format digital, publicația fiind
scanată.
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LUCIAN BLAGA ȘI „CASA BREDICENILOR” DIN LUGOJ
– A BIBLIOTECII MUNICIPALE LUGOJ –
Adriana WEIMER
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În „Casa Bredicenilor” și în „Casa de la vie” din Lugoj,
poetul și filosoful Lucian Blaga (1895 - 1961),
alături de soția sa Cornelia Blaga Brediceanu,
a găsit o binemeritată linişte creatoare,
locuind aici timp de trei ani (1924-1926)
Poet, filosof, dramaturg, jurnalist, traducător, profesor universitar
şi diplomat român, personalitate culturală majoră a României interbelice,
Lucian Blaga este, poate, cel mai complet şi cel mai universal gânditor
român.
Ca o recunoaştere deplină a valorii lui culturale, în anul 1936
Lucian Blaga a fost numit membru titular al Academiei Române.
În acest an, 2018 – al Centenarului Marii Uniri – s-au împlinit
123 ani de la naşterea, în 9 mai 1895, la Lancrăm – Sebeș-Alba, a
poetului Lucian Blaga.
În perioada 1914-1916, Lucian Blaga a urmat cursurile Facultăţii
de Teologie din Sibiu şi Oradea, pe care le-a finalizat cu licenţă în 1917.
A studiat filosofia şi biologia la Universitatea din Viena, între anii
1916-1920, obţinând titlul de doctor în filosofie.
Între anii 1917-1918, în perioada studenţiei la Universitatea din
Viena, o fostă colegă, Silvia T. Bălan, îşi aminteşte:
„La acest tânăr înalt, cu părul bogat şi uşor buclat, m-a
impresionat fruntea înaltă, bombată, privirea scrutătoare şi totuşi de o
vagă melancolie, expresivitatea figurii sale, care denota o personalitate
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aparte. Blaga rămânea gânditor şi tăcut; nu bănuiam că în el se
plămădeau atunci poemele viitorului”.
Iar, în 1919, Ion Agârbiceanu nota, plin de încredere în poetul şi
filosoful Lucian Blaga:
„Un tânăr înalt, palid, cu părul negru, creţ, cu o înfăţişare de o
înaltă distincţie, tăcut şi liniştit. Din întreaga lui fiinţă radiază ceva
imaterial, parcă o viaţă de vis, o lumină discretă, binefăcătoare. De la
întâiul contact cu el, o taină în care crede, pe care o înţelege, în care
trăieşte”.
Viena studenţiei, a poeziei, a iubirii şi a tinereţii a fost pentru
Lucian Blaga un timp al acumulărilor spre împlinirea creaţiei de mai
târziu.
În lungile lui călătorii prin lume, aflat la Viena, Lucian Blaga îşi
găseşte, ca loc de refugiu, Biblioteca Universităţii, unde o reîntâlneşte pe
Cornelia Brediceanu, lugojeancă, studentă la medicină.
Începutul unui basm se înfiripă odată cu apropierea de Cornelia
Brediceanu; dincolo de cuvinte ia naştere o dragoste ce se va dovedi, în
timp, profundă.
Într-un octombrie auriu, Lucian Blaga îşi petrece după-amiezele
împreună cu Cornelia; plimbări pe străzile Vienei, în muzee, în teatre şi,
mai cu seamă, în peisajul pitoresc al Pădurii Vieneze.
Despre acest moment existenţial din viața lui Lucian Blaga,
despre drumeţiile studenţeşti vieneze, din care nu lipsea Cornelia, poetul
mărturiseşte:
„Umblam în tineresc extaz ca printr-o lume de cristal [...].
Căutam să descoperim tot alte şi alte păduri şi văi. [...] Mă plimbam cu
Cornelia. Eram prea tineri, poate, ca să fi putut prevedea liniile istorice
mari, ce încercau să se nască sub ochii noştri.””(Hronicul şi cântecul
vârstelor).
În timpul plimbărilor, cei doi tineri îndrăgostiţi îşi făureau visuri
de viitor.
În această lume mirifică, Lucian Blaga oscilează într-o nedefinită
senzaţie poetică: „Cum stăm în faţa toamnei, muţi,/ sporeşte-mi inima co ardere, cu-un gând.” (Vară de noiembrie).
Despre această perioadă vieneză a părinților ei, și fiica poetului,
Dorli Blaga, mărturisește:
„Amândoi părinții mei au trăit, în studenție, la Viena, ceea ce nu
a avut numai un efect cultural, dar și un comportament civilizat, corect,
european.” (Dorli Blaga, Tatăl meu, Lucian Blaga, Editura Biblioteca
Apostrof, Cluj-Napoca, 2004).
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„Mama mi-a mărturisit că atunci când s-a întâlnit cu Tata,
pentru prima dată la Viena în 1916, la biblioteca Universității, a fost
impresionată de expresivitatea mâinilor lui.” (Tatăl meu, Lucian
Blaga).
În perioada 1918-1919, la vârsta când nu a putut simţi şi trăi cu
jumătăţi de măsură, i-a scris Corneliei Brediceanu rânduri de dragoste şi
multe poezii:
„[...] ţi-am trimis un poem. [...] Cum ne-adânceam în umbrele de
noapte... Curgea în calea ta şi-a mea lumina. [...] Şi totuşi, totuşi, s-antâmplat minunea...”(Hronicul şi cântecul vârstelor).
În 1919, la Viena, Cornelia Brediceanu şi Lucian Blaga decid
să se căsătorească.
Liniştea şi plenitudinea sufletească au fost sentimente pe care
Lucian Blaga le-a trăit în acea perioadă intens.
Dragostea a fost pentru Blaga un impuls al creaţiei poetice şi
filosofice.
Toate trăirile strânse atunci au dat rod; astfel, în 1919 îi apar două
volume: Poemele luminii (volum de poezii, reeditat în acelaşi an la
Editura Cartea Românească, în Bucureşti; manuscrisul volumului a fost
trimis de Cornelia Brediceanu lui Sextil Puşcariu, la Cernăuţi) şi Pietre
pentru templul meu (volum de aforisme).
În toamna anului 1919, Lucian Blaga era un nume deja cunoscut,
un poet recunoscut.
La 16 decembrie 1920 are loc căsătoria lui Lucian Blaga cu
Cornelia Brediceanu.
Anul 1921 este pentru Lucian Blaga un an plin de realizări
literare: astfel, în februarie 1921, Blaga devine membru al Asociaţiei
„Viaţa românească”; în aceeaşi lună vede lumina tiparului al doilea
volum de poezii semnat de Lucian Blaga, Paşii profetului.
La 1 mai 1921 apare la Cluj primul număr al revistei „Gândirea”,
printre fondatorii căreia se numără şi poetul Lucian Blaga, detaşându-se,
însă, de gruparea „Gândirii”, atât ca poet, cât şi ca gânditor.
Tot în 1921, Academia Română îi decernează Premiul
„Adamachi” pentru Debut, pentru volumele Poemele luminii (poezii) şi
Pietre pentru templul meu (aforisme), Lucian Blaga devenind acum şi
membru al Societăţii Scriitorilor Români.
În 1921, lui Blaga îi apare şi drama Zamolxe.
În 1923 îi apare drama Tulburarea apelor.
Anul 1924 a fost pentru Lucian Blaga un nod existenţial, dar şi
un pas important al marii călătorii creatoare.
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În luna mai a anului 1924, Lucian Blaga publică la Cluj volumul
de poezii În marea trecere, volum în care poezia este o revelaţie
interioară, o translaţie între întuneric şi lumină în spaţiul
subconştientului, întunericul punând în evidenţă lumina, pentru că, în
esenţă, poemele lui Blaga rămân poeme ale luminii.
Cele trei volume de poezii scrise până în acest moment
marchează o certă evoluţie în viziunea poetică a lui Blaga.
În vara acestui an 1924, Lucian Blaga se stabileşte la Lugoj,
împreună soţia sa, Cornelia Blaga-Brediceanu, în „Casa Bredicenilor”
și în „Casa de la vie” sau „Casa de la grădină” – locuința și casa de vară
a familiei Corneliei, distinsa familie a Bredicenilor din Lugoj:
Coriolan Brediceanu, Tiberiu Brediceanu, Caius Brediceanu, Mihai
Brediceanu.
Pentru Lucian Blaga, „Casa Bredicenilor” (str. Victor Vlad
Delamarina, nr. 4, fosta str. Făgetului) și „Casa de la vie” – aflată la
ieşirea din Lugoj, la poalele Dealului Viilor –, au fost locuri pitorești,
unde:
„lumina atinge cu puteri mediteraneene globul solar al boabei de
strugure şi unde seara coboară boarea răcoroasă a pădurilor de stejar.”
(Hronicul şi cântecul vârstelor).
Lugojul – acest loc minunat – a fost pentru Lucian Blaga un loc
de taină, un popas la poarta câmpiei fără sfârşit a Banatului şi un izvor
de energii creatoare; aici se întâlnesc nostalgiile muntelui şi ale câmpiei,
aici e „raiul provincial de lângă Cimiș” (Tatăl meu, Lucian Blaga).
În tihna „Casei Bredicenilor” și a „Casei de la vie” din Lugoj
inspiraţia poetului a excelat, această perioadă fiind un moment-cheie în
evoluţia lui Lucian Blaga ca dramaturg, poetul mărturisind:
„[...] în teatrul pe care-l scriu mă preocupă îndeosebi problema
psihanalitică. Ea oferă un imens material, cu extraordinare efecte
dramatice”.
Astfel, în 1925 văd lumina tiparului nu mai puţin de patru drame:
Daria (dramă autobiografică în patru acte), Ivanca, Învierea (pantomimă
în patru tablouri) şi Fapta (joc dramatic).
În 1926 apare volumul Ferestre colorate (însemnări şi
fragmente).
Tot în 1926, la Lugoj gândeşte şi scrie drama Meşterul Manole
(dramă în cinci acte), pe care o definitivează şi o tipăreşte abia în 1927.
Cornelia Blaga-Brediceanu a mărturisit că, în anii petrecuţi la
Lugoj (1924-1926), în „Casa Bredicenilor” a părinților ei și în „Casa
de la vie”, Lucian Blaga „a trăit trei ani de tăcere meditativă,
schiţându-şi un program de plăsmuiri pentru următorii treizeci”.
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În Lugoj, Lucian Blaga a găsit o binemeritată linişte creatoare,
concentrându-se în această etapă a biografiei lui asupra zidirii operei lui,
făcând un uriaş pas spre autodepăşire.
Acest cadru a fost pentru poetul, filosoful şi dramaturgul Lucian
Blaga un anotimp sufletesc al efervescenţei şi echilibrului lăuntric,
temelia construcţiei viitoarei opere, într-un cadru deopotrivă real şi
mirific, dar şi poetic.
Din marea călătorie creatoare, Lucian Blaga îşi surprinde,
admirabil, propria existenţă în poezia Biografie (din volumul Lauda
somnului, 1929):
„Unde şi când m-am ivit în lumină nu ştiu,/ din umbră mă ispitesc
singur să cred/ că lumea e o cântare./ Străin zâmbind, vrăjit suind,/ în
mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare./ Câteodată spun vorbe care nu mă
cuprind,/ câteodată iubesc lucruri care nu-mi răspund./ De vânturi şi
isprăvi visate îmi sunt/ ochii plini,/ de umblat umblu ca fiecare:/ când
vinovat pe coperişele iadului,/ când fără păcat pe muntele cu crini./
Închis în cercul aceleiaşi vetre/ fac schimb de taine cu strămoşii,/
norodul spălat de ape subt pietre./ Seara se-ntâmplă molcom s-ascult/ în
mine cum se tot revarsă/ poveştile sângelui uitat de mult./ Binecuvânt
pâinea şi luna./ Ziua trăiesc împrăştiat cu furtuna.// Cu cuvinte stinse în
gură/ am cântat şi mai cânt marea trecere,/ somnul lumii, îngerii de
ceară./ De pe-un umăr pe altul/ tăcând îmi trec steaua ca o povară.”.
Începând cu data de 12 mai 2016, la împlinirea a 100 de ani –
1916-2016 – de la momentul când Cornelia Brediceanu l-a întâlnit pe
Lucian Blaga, pentru prima dată la Viena, în 1916, la biblioteca
Universității, Biblioteca Municipală Lugoj a primit – ca spațiu de
desfășurare a evenimentelor culturale și literare – „Casa Bredicenilor”
din Lugoj, care se află în imediata apropiere de bibliotecă (str. Victor
Vlad Delamarina, nr. 4), casă cu o deosebită încărcătură spirituală și
valoare culturală, în această casă locuind, dinainte de 1918, familia
Brediceanu, familie de intelectuali adevărați (muzicieni, compozitori,
oameni politici, oameni cu un deosebit simț cultural și artistic): Coriolan
Brediceanu, soția sa Cornelia Brediceanu și copiii lor – Tiberiu
Brediceanu, Caius Brediceanu și Cornelia Blaga-Brediceanu – soția
poetului și filosofului Lucian Blaga – și nepotul Mihai Brediceanu.
„Casa Bredicenilor” din Lugoj este acum un binecunoscut
Centru memorial cultural, care oferă comunității evenimente culturale
și literare, cât și spațiu expozițional.
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MIHAI EMINESCU, POÈTE NATIONAL DES ROUMAINS.
M. EMINESCU EN FRANCE
MIHAI EMINESCU, POET NAȚIONAL AL ROMÂNILOR.
M. EMINESCU ÎN FRANȚA
Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC
Université Paris IV-Sorbonne, France
Résumé
Les Roumains reconnaissent dans Eminescu leur plus grand
poète, c'est parce que justement Eminescu a su exprimer de manière
remar uable1’âme de son pays et traduire avec fidélité les aspirations
ou les rêves de ses compatriotes. Synthèse personnelle, sa poésie est
également la synthèse de ce que l'on pourrait appeler la spiritualité
roumaine. A ce titre, elle mérite d'être connue dans son exactitude.
Rezumat
Mihai Eminescu este considerat cel mai mare poet al românilor
pentru că anume el a știut să exprime cu o maniera remarcabilă sufletul
țării sale și să traducă cu fidelitate aspirațiile și visele compatrioților
săi. Sinteză personală, poezia sa este de asemenea ceea ce am putea
numi spiritualitate română, fapt ce merită sa fie cunoscută in toata
veridicitatea sa.
Mots clés: Mihai Eminescu, poète roumain, po sie, œuvres , traductions
françaises
Cuvinte cheie: Mihai Eminescu, poet român, poiezie , opère , traduceri
franceze
Le génie du « dernier grand romantique » de l'Europe, Eminescu
ne devait être reconnu au-delà des frontières de la Roumanie, qu'avec un
certain retard.
La série des traductions de ses œuvres, toujours plus complètes et
plus étudiées, constitue un chapitre posthume, qui continue de s'enrichir
de nombreuses et louables tentatives. Leur nombre impressionnant nous
oblige à flous limiter aux plus significatives aux plus réussies, en
diverses langues, qui ont «transposé» la pensée lyrique profonde et
sensible du génie d'Ipotești.
En langue française Marguerite Miller- Verghi publia, en 1892, à
Paris, le volume Quelques Poésies..., comprenant 42 des créations
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d'Eminescu les plus connues, qui fut réédité en 1910, à Bucarest, et en
1921, à Paris. En 1938, elle publia un autre volume Poésies (traduites
par... Préface par Titu Maiorescu) qui comprenait 75 poèmes, ainsi que,
en guise d'introduction, les souvenirs de A. Vlahuță sur son grand ami, et
une lettre d'hommage adressée à la traductrice par la poétesse Elena
Văcărescu (celle-ci, par ailleurs, avait elle-même traduit, dans sa
jeunesse, quelques-unes des créations d'Eminescu, qu'elle publia dans
diverses revues françaises, et qui furent incluses dans ses volumes de
vers parus ultérieurement en France).
Pour continuer dans l'ordre chronologique, il faut rappeler
également la version du professeur A. Gr. Sutu (M. Eminescu: Quelques
poésies, traduites en français, Jassy, Imprimerie H. Goldner, 1911)
tentative qui aurait été poursuivie sans doute pour confirmer le succès des
six premiers poèmes parus en traduction juxtalinéaire dans le recueil
mentionné, si leur traducteur «profond connaisseur du roumain et du
français et possédant une haute culture classique» disait l'historien et
philosophe A. D. Xenopol (1847-1920) dans une note-préface - ne s'était
pas éteint avant de mener sa tâche à bonne fin. On enregistre ensuite la
tentative méritoire de l'abbé Barrai qui, en 1934, publia à Paris Poèmes
choisis, comprenant 50 titres, auxquels il ajouta plus tard une plaquette
des sonnets d'Eminescu. Outre les nombreuses traductions publiées au
cours des ans dans divers journaux et revues, et de multiples éditions, il
reste à mentionner encore, en ce qui concerne la langue française, le
volume Quatre poèmes (présentés par Hubert Juin, Editions Hautefeuille,
Paris, 1958) ainsi que le recueil très réussi de Mihail Stériade, Michel
Eminesco- Destin roumain, voix universelle, «poèmes transposés en
français par... », qui comprend 17 poèmes.
Cependant l'œuvre d'Eminescu avait franchi les frontières
roumaines dès 1881 puisque, alors, 19 de ses poèmes parurent à Bonn,
réunis en recueil où furent inclus, dans une seconde édition, en 1886,
l'admirable Hypérion puis cinq nouvelles créations dans une troisième
édition (1889).
LA GENÈSE INTÉRIEURE DE LA POÉSIE D’EMINESCU
Ancien professeur à la Sorbonne, Alain Guillermou a publié, on
1963. La genèse int rieure de la po sie d’Eminescu , monographie qui
avec celle de Rosa del Conte représentent les grandes exégèses publiées
en Occident consacrée à la recherche « des sources » -La genèse…met en
évidence l’originalité de la poésie d’Eminescu, ainsi que sa supériorité
par rapport à certains modèles.
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Vaste et autoritaire incursion scientifique exemplifiée par une analyse
approfondie sur le texte, La genèse donne une image éloquente du poète:
« Si les Roumains reconnaissent dans Eminescu leur plus grand poète,
c'est parce que justement Eminescu a su exprimer de manière
remarquable1’âme de son pays et traduire avec fidélité les aspirations ou
les rêves de ses compatriotes. Synthèse personnelle, sa poésie et
également la synthèse de ce que l'on pourrait appeler la spiritualité
roumaine. A ce titre, elle mérite d'être connue dans son exactitude.
(Fragments)
Par le titre que nous avons donné au présent travail nous avons
voulu signifier à la fois sa nature et ses limites.
La formule « genèse intérieure », ne s'oppose pas à proprement
parler, à la formule « genèse extérieure » laquelle ne correspondrait à
aucune réalité: saisissable. Toute genèse est en soi, intérieure.
Cependant, appliquée à notre propos, - l'étude d'une œuvre
poétique, - la distinction entre l'intérieur et l’extérieur recouvre la
distinction entre l’invention propre et l’influence subie.
Le lieu n’est pas ici d’étudier la manière théorique si l’invention
est, dans tous le cas , absolument originale ni, non plus, si l’influence
étrangère est ou non déterminante.
Il suffit de poser au départ cette évidence qu’une œuvre poétique
peut être appréhendée de deux manières : on peut étudier comment elle
s’insère dans une littérature nationale et dans la littérature universelle. On
discernera alors des filiations, des courants d’influence, des « sources ».
L’on peut aussi examiner comment une œuvre se développe par un effort
de création renouvelée. Sans négliger les forces qui agissent, du dehors,
sur cet effort de création, on mettra davantage en évidence l’apport
individuel du créateur , apport qui n’est pas strictement déterminé par les
influences subies.
*
A vrai dire l’étude d’une œuvre poétique , pour être complète, ne
doit négliger aucune des deux méthodes d’approche. Si, dans le présent
travail, nous avons négligé délibérément la première, la recherche des
« sources », c’est parce que cette recherche a été l’objet d’abondantes
enquêtes de la part des critiques roumains[…].
Notre travail a pris lui-même l’aspect d’une suite de
monographies. Notre souci a été de choisir à l’occasion de chacune
d’entre elles, la distance – par rapport au sommet du cône,- où il
convenait de faire intervenir la coupe. Cette distance , n‘a pas été la
même dans tous les cas : nous avons poussé très loin l’analyse , de
certains poèmes, d’autres , les traductions par exemple, n’ont été l’objet
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que d’un rapide coup d’œil . Si nos développements ne sont pas d’une
longueur homogène- ni toujours proportionnelle à la longueur de l’œuvre
étudiée -c’est parce que nous avons eu ce constant souci : renoncer à
l’accessoire mais ne rien négliger d’important.
Il nous a semblé et l’on nous pardonnera encore cette image que
l’œuvre d’Eminescu est analogue à ces plantes qu’on appelle
rhizomateuses et qui , tel l’iris , poussent hors de terre des tiges douées
en apparence d’autonomie , mais liées entre elles par une même grosse
racine qui court sous le sol.
Pour reconstituer, dans un champ d’iris , les tracés exacts des
grosses racines, il faut répéter et classer par filles homogènes les tiges.
De même pour Eminescu :on peut suivre à la trace les grands
thèmes de son lyrisme en examinant de près et en reliant les uns aux
autres les passages et fragments par quoi ces thèmes se traduisent ici ou
là.
De même enfin que le rhizome une fois repéré on peut y rattacher
à coup sûr telle tige qui semblait, à la première vue, isolée, de même
certains aspects de détail du lyrisme éminescien trouvent leur explication
au cours de notre enquête.
Des thèmes en apparence gratuits récupèrent, dans l’ensemble où
ils viennent se replacer, leur signification exacte.
Cette méthode de rapprochements systématiques, dira-t-on est
justement celle que nous avons reproché aux critiques roumains
d’employer.
Sans doute. Mais autre chose est de partir d’une ressemblance
entre tel passage de tel écrivain et tel passage d’Eminescu pour conclure,
hâtivement, qu’Eminescu a subi l’influence de cet écrivain-là, autre
chose est de d’appuyer sur les similitudes qui unissent entre eux un très
grand nombre de passages d’Eminescu pour mieux définir les constantes
générales de son inspiration.
A la limite, ce qu’on découvre , c’est l’influence exercée par
Eminescu sur Eminescu, si l’on peut dire sans verser dans le jeu de mots.
Tout épanouissement, tout développement original, toute genèse
intérieure n’est d’ailleurs pas autre chose qu’une suite d’influences
prononcées par soi sur soi, sources véritables du renouvellement dans la
continuité.
*
Si tel fut notre propos, découvrir, en scrutant les manuscrits
d’Eminescu, comment par quel effort de création et quelle maturation
interne, sont nées ses poésies, il ne faudrait pas croire que toute recherche
fondée sur les techniques de la littérature comparée nous semblât
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désormais inutile. Loin de nous cette pensée. Bien au contraire, nous
croyons qu’une enquête comme est la nôtre ne prend sa véritable
signification que si elle permet aux comparatistes de fonder leurs
rapprochements sur une information plus exacte.
On pourra plus sûrement délimiter les influences qu’a subies
Eminescu lorsqu’on saura comment , seul à seul en face de ses
brouillons, il s’est appliqué à enrichir et à transformer parfois
profondément , les données premières de chacune de ses œuvres.
Peut-être alors estimera-t-on que les apportes extérieurs,
impossibles à nier, nous le reconnaissons bien volontiers-comptent moins
que le procès d’élaboration qui les a métamorphosé.
De même un architecte pourra, étudiant une vielle église, repérer
dans la maçonnerie des blocs de pierre empruntés à telle ruine romaine
du voisinage. Il s’intéressera, en technicien, à la façon dont ces blocs ont
été sertis dans la voûte. Un archéologue, un historien des idées, ayant
découvert que le baptistère de cette même église a été construit à l’aide
des débris d’un temple païen dépassera cette constatation élémentaire et
notera l’importance de la substitution du culte chrétien au culte païen ou
l’originalité du christianisme par rapport aux autres religions à
mystères…
Ainsi pour notre auteur: on ne niera pas qu’il soit l’écho danubien
du romantisme occidental ni que les poètes allemands l’aient influencé.
Mais on saisira mieux-le domaine de l’apport extérieur une fois
circonscrit,-en quoi Eminescu apporte lui-même une richesse originale et
neuve au fonds commun de la littérature européenne.
Statue de Mihai Eminescu. Le sculpteur Ion Vlad
Située à l'intersection de la rue des Ecoles, où certains de nos
grands hommes ont leur statue comme Ronsard , Michel de Montaigne,
Puvis de Chavannes, Octave Gérard, et celle de Jean de Beauvais, cette
statue en bronze, réalisée en 1989, se trouve à quelques pas de l'église
roumaine orthodoxe des Saints Archanges. Elle représente Mihai
Eminescu, le plus grand poète roumain mort en 1889 à Bucarest.
Créée par le sculpteur roumain Ion Vlad, enterré au cimetière du
Montparnasse, la statue représente le poète debout, regardant droit
devant, bras droit tendu et livres équilibrés sur le bras gauche plié. Il
semble porter une armure cassée et est flanqué de ce qui semble être des
branches d’arbres impressionnistes. Ces détails peuvent concerner l’un de
ses poèmes. C’est une représentation assez inhabituelle et vaut
certainement la peine d’être vue si vous vous promenez dans le quartier
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latin. Les jours chauds, le piédestal bas et large qui soutient la statue est
un endroit agréable pour s’asseoir et se rafraîchir dans la zone ombragée.
Sur le plan artistique cette œuvre en bronze, réalisée en 1989,
dégage une certaine respectabilité et un romantisme de l'attitude, avec
Eminescu cheveux longs , tête haute , portant des livres . Mais son corps
est morcelé d'éclats et sa taille enserrée dans une corde, comme s'il avait
subit des mauvais traitements ! C'est une œuvre vraiment originale...
Le chef d’œuvre d’Eminescu est le poème Luceafărul (Hypérion).
Il réunit le thème romantique de la condition du génie et le mythe du
Voleur.Une très belle princesse Catalina, est tombée amoureuse
d’Hypérion. Tous les soirs, elle l’appelle en soupirant de la fenêtre du
palais, jusqu’à ce que, Hypérion, tombé lui aussi amoureux d’elle, la
rejoigne dans sa chambre, transformée en un très jeune homme. Il
propose à la jeune fille de devenir sa femme et de le suivre dans son
monde, mais la jeune fille décline sa proposition. Il revient une seconde
fois, mais la jeune fille le refuse toujours. Elle lui demande, au contraire,
de descendre sur la terre et de devenir mortel comme elle. Pour pouvoir
accomplir la demande de sa bien-aimée Hypérion doit aller en demander
la permission du Suprême Créateur. Mais pendant son absence la jeune
fille accepte l’amour d’un mortel. Le Créateur ne veut pas accepter la
demande d’Hypérion. Il lui révèle l’abîme qui existe entre les mortels et
les immortels et lui montre l’infidélité de Catalina qui sous la clarté de la
lune caressait son amant. Profondément déçu Hypérion accepte sa
condition et s’isole fière et résigné dans sa solitude de génie. Le poème
illustre la condition du génie dans une société qui a perdu le sens des
véritables valeurs.
Hypérion (en roumain Luceafărul, titre diversement traduit par
l’Étoile – ou l’Astre – du matin, l’Étoile – ou l’Astre – du soir, Lucifer
etc.) est un poème narratif de 392 vers, composé par l’écrivain roumain
Mihai Eminescu et paru pour la première fois en 1883. Généralement
considéré comme le chef-d’œuvre de son auteur, le poème est aussi l’un
des sommets de la littérature roumaine, et l’un des derniers
flamboiements de la poésie romantique en Europe.
Prenant place dans un plus vaste ensemble – ou « constellation »
– de poèmes, l’œuvre prit à Eminescu dix ans à concevoir, et sa forme
définitive fut en partie réalisée par le philosophe Titu Maiorescu. Tout au
long de ce processus de création, l’auteur vint à incorporer des
ingrédients du folklore roumain, des thèmes romantiques, et différents
éléments de la mythologie proto-européenne, pour aboutir, au départ d’un
conte de fées versifié, à une mythopoïèse et à une réflexion sur sa propre
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condition de génie, ainsi qu’à une transposition littéraire de sa
philosophie de l'amour.
L’être céleste éponyme, Hypérion, a généralement été identifié
comme étant l’alter ego d’Eminescu; cette figure combine en elle des
caractéristiques de l’ange déchu, des démons, des incubes, mais
n’apparaît toutefois jamais malveillant ou délibérément séducteur. Sa
mission quotidienne dans le firmament est perturbée par les voluptueux
appels de la princesse Cătălina, qui le sollicite de « glisser » jusqu’à elle
et de devenir son compagnon. Ayant été persuadé par elle de renoncer à
son immortalité, ce qui requiert l’acquiescement d’un troisième
protagoniste, le Démiurge, l’Étoile du matin résout de se rendre chez
celui-ci aux confins de l’univers, mais ne rapportera de son voyage que la
révélation de l’inconsistance du genre humain. Entre-temps, pendant sa
brève absence, la princesse a été séduite par un congénère mortel. Aussi,
après qu’il a regagné sa place dans le ciel, Hypérion s’avise-t-il que le
Démiurge avait raison.
Luceafărul est célèbre non seulement à titre de chef-d’œuvre de
l’art poétique, mais encore en tant qu’il s’agit de l’une des toutes
dernières œuvres achevées et lues en public par Eminescu avant sa grave
maladie mentale et son internement. Le poème a persisté dans la
mémoire culturelle autant comme objet d’étude pour la critique
universitaire que comme œuvre plébiscitée par le grand public. Il fut
traduit dans de nombreuses langues, notamment par Günther Deicke,
Zoltán Franyó, Mite Kremnitz, Leon Levițchi, Mate Maras, Corneliu M.
Popescu, David Samoylov, Immanuel Weissglas, Todur Zanet et Vilém
Závada; la dernière traduction française est due à Jean-Louis Courriol. Le
poème a laissé des empreintes dans les œuvres des écrivains Mircea
Eliade, Emil Loteanu, Alexandru Vlahuță, et, peut-être, d’Ingeborg
Bachmann, et inspira des compositeurs tels que Nicolae Bretan et Eugen
Doga, en plus de plusieurs artistes visuels.
LUCEAFĂRUL – HYPERION (L’Astre du soir)
(Fragment)
Dans ce vieux conte il y avait
Une belle pucelle, l’image
De la beauté qui fait rêver,
Née d’un royal lignage,
Enfant aux charmes uniques et maints,
Dans tout ce qu’est sans égale,
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Comme la Vierge parmi les saints,
La lune face aux étoiles.
Elle se dirige de son pas lent,
Sous l’ombre des fières voûtes,
Vers la fenêtre où l’attend
L’Astre du Soir, sans doute.
De là elle aime voir comme il tend
Ses rais de lumière
Et guide les noirs bateaux géants
Sur leurs voies éphémères.
Le contemplant jour après jour,
Elle lui dédie son âme.
L’ayant vu si belle, à son tour,
Il s’éprend et s’enflamme.
Quand elle repose sur ses frêles bras
Son front, sur l’embrasure,
Elle sent le vif désir qui a
Rempli son âme si pure.
Et lui scintille vivement
Chaque nuit vers la fenêtre
Du vieux château, quand il s’attend
Qu’elle va réapparaître.
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POVEȘTI DE LA PALAT
Lucia BIBARȚ
Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol” Arad
Palatul Cultural adăpostea pe la începuturile lui, în anul 1911, trei
instituţii: cu denumirile de atunci, Filarmonica, Muzeul şi Biblioteca
orăşenească, ultima înfiinţată abia în 1913. Ridicarea Palatului s-a făcut
din colectă publică, cu un ajutor de la stat, dar şi din fondurile Societăţii
Culturale „Kölcsey”.
Cladirea etalează o diversitate de stiluri. Fațada în stil neoclasic,
este ornată cu un fronton sprijinit de masive coloane în stil corintic, iar
deasupra lui străjuiește un turn masiv. Aripile laterale sunt dominate de
elemente ale Renașterii italiene. În partea dinspre parc, arhitectul s-a
inspirat din elementele castelului de la Hunedoara, clădire gotică. Urcând
scările monumentale, vizitatorul intră într-un frumos hol lucrat în
marmora de Moneasa și de aici are acces în magnifica sala de concerte.
Pe frontispiciul Palatului Cultural arădean s-au adunat parcă
pentru a insufleți pe cei dăruiți muzical, de Apollo sau de D-zeu, muzele
artelor, dar şi ale ştiinţei. Ferestrele sunt încă originale realizare în stil
„nouveau-art”. Pictura de pe bolta cupolei imaginează sistemul solar și
cometa Haley.
În anii 1900 tendinţa Art Noveau a pătruns în toate formele lui de
expresie, în arhitectură, în literatură, grafică, până şi în modă.După,
instalarea noii stăpâniri austro-ungare, în anul 1867, tendinţa acesteia a
fost de a transforma noile oraşe ale Imperiului dual după prototipul
architectural al Vienei, capitala Austriei.
Edificiul s-a ridicat între anii 1911-1913, dar demersurile pentru
ridicarea lui s-au făcut mult mai devreme,Se pare că încă din anul 1901.
Filarmonica a luat fiinţă prin notabilele strădanii a doi mari muzicieni:
Nicolae Boboc – devenit primul director al Filarmonicii arădene și
prietenul său Nicolae Brânzeu.
Pentru a cuprinde amploarea pe care autorităţile locale ale acelor
vremuri au dat-o viitorului edificiu cultural, viitor simbol al Oraşului de
pe Mureş şi desigur pentru o paralelă cu practicile de azi, care nu ne
onorează defel, ne putem imagina un concurs de proiecte care a avut, nu
mai puţin de 27 de participanţi.O concurenţă serioasă între arhitecţii
Europei din: Paris, Berlin, Budapesta.Şi nici unul dintre aceste proiecte
nu a răspuns exigenţelor comisiei arhitecturale locale, în afara aceluia
propus de arădeanul Ludovic Szantay, căriua i-a revenit marea misiune şi
onoare de-a înălţa, multaşteptatul Palat Cultural.
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După acceptarea proiectului s-a ales un loc potrivit. Și care loc
putea fi mai potrivit, decât malul Mureşului, la adăpost de forfota
orașului, tocmai pentru ca melomanul să se simtă împlinit, după deliciile
unui concert, şi de peisaj,
Legenda povesteşte că locul ales, albia Majoră a Mureşului, nu a
oferit condiţii prielnice de stabilitate şi fiabilitate.Fapt pentru care s-ar fi
pornit asanarea terenului.
Se spune, că masiva instituţie stă pe un pod, o terasă enormă de
trunchiuri de stejari. Ca să nu se risipească trunchiurile, acestea au fost
încinse cu un uriaş brâu de bronz. Se mai spune, că acel loc ar fi fost
gândit, iniţial, pentru altă destinaţie, pentru Mausoleul celor 13 generali
ai armatei revoluţionare maghiare din 1848-1849, executaţi lângă Cetatea
Aradului.
Deşi, în general, buni gospodari, autorităţile mghiare arădene de
la începutul secolului al XX-lea nu au întocmit actele de întabulare ale
clădirii Palatului, cum, de altfel, nici cele româneşti de după Marea Unire
n-au făcut-o, situaţie care a durat până după Revoluţia din Decembrie
1989.
În aceași sferă de preocupări, în anul 1890 se fondează la Arad
Societatea Filarmonică, o societate, care vine în descendenţa
Consevatorului arădean, înfiinţat în 1833, cel de-al 6-lea consevator din
Europa după cele din: Paris, Praga, Bruxelles, Viena şi Londra.
Societatea Filarmonică avea în dotare orchestră cu 37 de
instrumentiști şi cor care funcţionau după proiecte muzicale riguroase şi
ambiţioase, încă de la acea vreme!
Din anul 1948 Societatea Filarmonică se transformă în
Filarmonica de Stat, corul şi orchestra capătă statut profesionist, iar
„activitatea artistică se desfăşoară în stagiuni continue a câte zece luni
(septembrie-iunie), cu o ritmicitate de cel puţin un concert pe săptămână,
fiecare având un alt repertoriu şi alţi protagonişti”. (vezi site-ul
Consiliului Judeţean Arad )
Inaugurarea Palatului Cultural a avut loc sâmbătă 12/ 25 și
duminică 13/26 octombrie 1913, (revista „Biserica și școala”) „în
prezenţa notabilităţilor locale, a unor oficialităţi venite din capitală şi din
diferite oraşe ale regatului, precum şi a reprezentanţilor diferitelor culte,
a societăţilor culturale din regat, de faţă fiind un numeros public din oraş
şi din împrejurimi”, dar şi stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog (Gheorghe
Lanevski).
După spusele aceluiaşi muzeogrf, organizarea evenimentului s-a
făcut deosebit de riguros, pe baza invitaţiilor şi a confirmărilor.
Concertul inaugural s-a ţinut în data de 25 octombrie 1913. La
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pupitrul orchestrei Filarmonicii arădene s-a aflat contele Zichy Geza de
la Viena, într-o sală plină de melomani, 780 de locuri, impresionantă ca
şi arhitectură şi acustică. Conform surselor muzicologului Ioan Tomi,
dirijorul permanent al orchestrei era Alexander Zellner, care a dirijat
pentru prima oară Rapsodia română în La maj, op.11, în anul 1912, la
hotelul „Crucea Albă”. Concertul de deschidere a inclus piese de
Schubert, Goldmarck, Bizet si Beethoven.
A doua zi, după fulminantul concert, arădenii au vizitat sălile
Muzeului şi ale Bibliotecii, colecţiile de exponate, tablouri, arme, piese
etnografice şi cărţile.Aproape în exclusivitate proveneau din donaţii
particulare şi publice. Inaugurarea Palatului Cultural din Arad a însemnat,
fără dar şi poate, europenizarea oraşului şi accesibilizarea actului de
cultură, în diversitatea lui.
Dar, să nu uităm că Palatul Cultural adăpostea 3 instituţii de
cultură proaspăt înfiinţate.
Pe partea intrării în Parcul Copiilor, în paralel cu Filrmonica de
Stat, Muzeul şi-a mutat colecţia de artă de la Teatrul de Stat, înfiinţată in
urmă cu două decenii 1893, conţinând relicve ale revoluţiei paşoptiste, în
Palatul Cultural, locul în care se găseşte şi azi.
Muzeul – azi Complexul Muzeal Arad –, reprezenta o instituţie
de o mare importanţă pentru urbea arădeană.
În perioada comunistă secţiile muzeului au căpătat organizare şi
conţinut politic. Tot atunci a fost mutată şi Secţia Artă a Muzeului în
actualul sediu.În 1992, Muzeul s-a degajat de conţinutul proletcultist şi a
înfiinţat secţia Stiinţele naturii şi un an mai târziu, Secţia Istorie
Interbelică.Se editează apoi reviste de specialitate şi-şi continuă
activitatea Atelierul multimedia Kinema Ikon, Se deschid noi filiale
muzeale în judeţ.
În Palatul Cultural funcţionează acum două secţii ale muzeului:
secţia istorie cu intrarea dinspre B-dul Dragalina şi secţia ştiinţele naturii,
cu intrarea dinspre Parcul Copiilor.
Secţia arheologie cuprinde 15 săli de expoziţie situate la primul şi
la al doilea etaj. Colecţia arheologie / istorie s-a imbogăţit, de la
momentul inaugurării instituţiei, cu un număr de 20.000 de exponate care
„ilustrează evoluţia zonei arădene, de la primele urme ale prezenţei
umane până la instaurarea regimului comunist şi constau în machete ale
unor cetăţi medievale, sigilii, obiecte meşteşugăreşti, manuscrise vechi,
accesorii vestimentare, podoabe, fotografii de epocă” (vezi site-ul
Consiliului Judeţean Arad).
Dintre cele mai preţioase piese din colecţia acestei secţii se
numără: „uneltele cioplite din silex şi opal de 100.000 de ani,
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reprezentând cele mai vechi urme ale prezenţei umane în zona Aradului;
figurina de pe peretele unui vas „Venus de la Sâmpetru German”,
datatând din 3900 î. Hr.; monedele dacice de argint din sec. III, II î. Hr de
la Şilindia; descoperirile din Cetatea de Pământ de la Vladimirescu,
datată sec. VIII - IX; diploma de oraş liber regesc a Aradului, înmânată
autorităţilor locale în anul 1834; obiectele personale ale celor 13 generali
ai armatei revoluţionare maghiare; steaguri, arme şi acte oficiale ale
Gărzilor şi Consiliilor Naţionale Române, din perioada realizării Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918”.
Secţia „Ştiinţele naturii” a „Complexului Muzeal” conţine:
„colaje fotografice reprezentând galaxii, supergalaxii, supernove,
sistemul nostru solar, precum si machete ale unor rachete şi nave
cosmice.Altă secţiune a expoziţiei conţine colecţia mineralogică şi
ecologică cu „eşantioane ale mineralelor specifice vestului şi nordvestului României şi diorame ale ecosistemelor caracteristice judeţului
Arad”, din toate zonele de relief:Aici a fost amenajată o peşteră,
reprezentând mediul carstic al Aradului.Acestora li se adaugă colecţia
paleontologică şi sala acvariilor”.
Secţia „Artă” a Complexului îşi are sediul la et. al II-lea, în
clădirea comună cu Biblioteca Judeţenă, de pe str. Gh. Popa de Teiuş.Aici
se găsesc colecţii de pictură europeană sec. XVI - XIX, interioare de
epocă, porţelan şi faianţă sec. XVIII-XIX, covoare orientale şi
transilvane, galeria de artă românească sec. XIX- XX. Tot în această
locaţie vizitatorii pot admra tablouri semnate de: Theodor Aman, Nicolae
Grigorescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Munkacsy Mihaly, Barabas
Miklos, Lotz Karoly.
În anii ce au urmat Complexul Muzeal şi Filarmonica n-au suferit
schimbări de sediu, precum I s-a întâmplat surorii lor Biblioteca, care a
schimbat până la cel astăzi, din str Gh. Popa de Teiuş, încă două.La
deschiderea Bibliotecii orăşeneşti fondul de carte era de 25.000 de
volume, volume provenite din donaţiile ungureşti particulare: Atzel,
Fabian, Czaran.Primul director al bibliotecii a fost Vajassy Arpad.În
perioada interbelică fondul de carte al Bibliotecii A. D.Xenopol era de
100.000 de cărţi. După 1 Decembrie 1918, numărul volumelor din
colecţia bibliotecii creşte mereu datorită donaţiilor făcute de importanţi
oameni de cultură ai ţării, precum şi de instituţii centrale şi locale. Fondul
se îmbogățește cu colecțiile provenite de la: Vasile Goldiș, Iosif
Moldovan, Coriolan Petranu, Orczy-Vásárhely, biblioteca Minoriților.
După încorporarea donaţiei Xenopol, donaţie săvârşită de văduva
acestuia Riria Xenopol, la moartea savantului, la 12 mai 1921 are loc
inaugurarea Bibliotecii „Alexandru Dimitrie Xenopol”. Conţinutul, de
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2032 de cărţi deosebit de valoroase pentru Arad, ne parvine la îndemnul
lui Vasile Goldiş adresat istoricului moldav.Îmbogăţirea fondului
bibliotecii cu acest număr mare de cărţi româneşti reprezintă un pas
important pentru cultura românescă aradeană.Directorul instituţiei era la
vremea aceea Lazăr Nichi.Astfel, în anul 1940, biblioteca număra
325.000 de volume.În anul 1956 Biblioteca este ridicată la rangul de
Bibliotecă raională. Pe vremea directoratului lui Ilie Mihailovici, Fondul
de copii de la Palatul Cultural se mută într-un nou spaţiu situat pe str.
Miron Constantinescu, nr. 2-4, Lucian Blaga, azi.Aceasta se întâmpla în
anul 1977, urmând ca anul următor biblioteca să se mute, în totalitatea ei,
în aceeaşi locaţie.Cauza acestei operaţiuni a fost lipsa de spaţiu a unei
colecţii în extindere.Din acelaşi motiv, după numai 6 ani biblioteca se
mută în locaţia de azi, atunci pe str. Stejarului nr. 2-4, azi Gh. Popa de
Teiuş.Între timp apăruseră filialele. Din 1974 Biblioteca Municipală Arad
se transformă în Biblioteca Judeţeană. Directorul ei era Cătălin
Ionuţaş. În anul 1982 fondul de carte al Biliotecii Judeţene însuma peste
394.00 de cărţi. În anul 1995, la 4 aprilie, au loc Zilele
Bibliotecii „Alexandru Dimitrie Xenopol”. De la acea dată biblioteca nu
şi-a mai schimbat titulatura, iar pe faţada instituţiei stă de atunci numele
patronului său spiritual.Pănă la acea dată, biblioteca avuse doar o sala ce
purta, la vedere, numele savantului.
Azi, unităţile de bibliotecă au ajuns la cifra de aproz. 500.000 de
volume, dintre care 22.000 de cărţi aparţin fodului de colecţii speciale,
(editate în limbile: în limbile latină, maghiară, franceză, germană,
română, italiană, engleză, greacă, ebraică), peste 600 de manuscrise şi 22
de incunabule. Directorul instituţiei este azi este istoricul Doru Sinaci.
Palatul Cultural a găzduit numeroase personalităţi muzicale din
ţară şi de peste hotare, oferind arădenilor înalte momente de încântare
artistică.
Au înnobilat Aradul cu talentul lor: tenorul Traian Grozăvescu,
Franz Liszt (1846), Johann Strauss (1847), Anton Rubinstein (1867),
Pablo Sarasate şi Henry Wieniawski (1877), Johannes Brahms şi
Josef Joachim (1879), iar mai apoi Pablo Casals (1913), George
Enescu (1922, 1931, 1943), Bela Bartok(1924, 1926), Zoltan Kodaly,
(1934 )
Lui George Enescu la împlinirea vârstei de 50 de ani, în anul
1931, în aceeaşi sală în care intrăm şi ascultăm concerte noi astăzi, i s-a
conferit titlul de Cetăţean de Onoare al Aradului.
„L-au omagiat pe maestrul Enescu primarul E. Radu şi deputatul
A. Crişan, directorul liceului Moise Nicoară. Repertoriul marelui
violonist a cuprins, cu acest prilej, piese de G. F. Händel, R. Schumann,
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Leclair, G. B. Vitali, A. Dvořák, G. Tartini” – „Biserica şi şcoala”.
„În cotidienele „Erdeli Hirlap”, „Aradi Közlöny” şi „Aradi
Reggel” semnează cronici dr. Szelle Károli şi dr. Ungár care iau interviuri
maestrului Enescu. Acesta evocă prietenia sa cu Pablo Casals şi Fr.
Kreisler. Dar ceea ce merită să reţinem, după trecerea anilor, este marea
omenie de care a dat dovadă Enescu şi cu acest prilej; a donat 5000 de lei
pentru şomeri”. Ion Mierluţiu- Restituiri revista Arca-2011
Despre compozitorul şi violonistul român George Enescu s-a
spus că era firesc şi modest. „Cel mai vestit violonist din lume” - spunea
directorul Palatului, cu ocazia primului său concert din Arad- 1922 a fost
primit de către arădeni cu ovaţii, florii şi aplauze.Presa maghiară
notează: „La intrarea sa pe scenă e întâmpinat din loji cu aplauze
furtunoase şi de la parter - cu ploaie de flori.Ce să însemne asta_Intuiţia
acea ce va urma, vraja numelui celebru.”
Dar Palatul şi Aradul au o mulțime de alte şi alte poveşti
minunate!
În anul 1847, la 7 noiembrie, compozitorul şi pianistul Imperiului
Austro Ungar, Franz Liszt poposea pentru prima oară în oraşul
nostru.Artistul a sosit la Arad însoţit de alţi mari muzicieni: Johann
Strauss-fiul (1847), Johannes Brahms (1879), Pablo Casals (1912) și alții.
Primul concert al lui Liszt a avut loc pe data de 8 noiembrie, în incinta
hotelului Crucea albă – Ardealul de azi.Acolo au concertat şi ceilalţi
oaspeţi.Următorul concert al lui Liszt a avut loc în sala Primăriei vechi,
după două zile. „Concertele oferite de către Liszt unor comunităţi în care
astfel de evenimente erau extrem de rare, au fost primite de publicul
român cu mult entuziasm. Însăşi sosirea marelui artist în oraşe
precum Timişoara, Arad, Cluj, Iaşi sau Bucureşti a reprezentat un
eveniment în sine: Timişoara a fost împodobită ca pentru sărbătoare, cu
ferestrele clădirilor luminate, balcoanele pline de flori, iar pe arcul de
triumf din faţa catedralei se putea citi: „Bine ai venit, Franz Liszt”; la
Arad a fost întâmpinat cu fanfară şi orchestra populară, iar la Cluj,
mulţimea l-a aşteptat cu urale şi taraf de lăutari”. - Societatea Română de
Radiodifuziune.
Arădenii au în patrimoniu, la Palat, un pian „Max Eilinger”, pian
pe care a cântat Liszt, în călătoria sa în Transilvania. Se cuvine să
amintim că în anul 1950 se înfiinţează la Arad Corul Academic ala
Filarmonicii, care se instituţionalizează în anul 1954.Iniţiativa înfiinţării
lui a avut-o profesorul Adrian Demian.Activitatea corului a stat sub
îndrumarea şi mentoratul unor muzicieni precum: Kurt Mild, Anatol
Goreaev, Paul Paradenco, Iovan Miclea, Doru Şerban. Alături de aceştia,
Corul Academic Arădean a înregistrat puneri în scenă în premieră:
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Antoniu Dvorak-Te Deum, Anton Brukner-Misa în fa minor nr. 3, Seghei
Rahmaninov – Vecerniile op. 37, Ildebrando Pizzetti-Requiem.Anul 1958
aduce Filarmonicii şi Corului arădene o premieră muzicală naţională.Întro perioadă în care Cantata scenică a compozitorului neamț. Carl Orff,
Carmina Burana, se cânta rar chiar şi în Europa, la Arad, în 14 iunie, se
îndrăzneşte punerea ei în scenă.Era o premieră naţioanlă cu muzicieni
arădeni. Printre ei Elza Stephan.
De-a lungul anilor ansamblul simfonic i-a avut la pupitru ca
dirijori permanenţi pe Nicolae Brânzeu, Nicolae Boboc, Jan Hugo Huss,
Eliodor Rău, Victor Golescu şi Ion Marin. Dorin Frandeş şi Cristian
George Neagu giranții activității simfonice în prezent.
Un pian Steinway se găseşte şi azi la Palat, într-o stare excelentă,
stare confirmată, de altfel, de specialistul în parametrii tehnici ai sălilor
de concerte şi în acordajul pianelor, Martin Dernbach. Pianul acesta are şi
el povestea lui, povestea drumului din Germania în România, peripeţiile
transportului acestui instrument de 800 de kilograme.
Orchestra de cameră a Filarmonicii de Stat Arad concertat în vara
lui 2006, în 26-28 de state ale Americii.A susţinut în total cam 50 de
concerte, cu săli arhipline şi a bătut 25.000 de km. Un succes al
directoratelor Filarmonicii îl constituie venirea la Arad, în anii 80-90 a
unor muzicienii unici: Ion Voicu, Iosif Conta, Ruha Ştefan, Dan Grigore,
Jonny Răducanu, Anca Parghel, dar și a numeroase răsunătoare nume ale
muzicii mondiale.
Multe povești o fi știind Palatul. Una dintre ele le întrece pe toate.
Între doi instrumentiști de Filarmonică s-a legat o vrajă, pe care ar
fi râvnit-o mulți.Drept pentru care, la un concert în care erau implicați
amîndoi, în momentul atingerii clapelor pianului, diafana pianistă a simțit
cum fiecare deget îi e străpuns de mii de ace invizibile.
Pe clapele pianului cineva îi presărase fire de vată de sticlă...
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PERIPHERAL BANAT, EUROPEAN BANAT:
IDENTITY AND DIFFERENCE
BANAT MARGINAL, BANAT EUROPÉEN:
IDENTITÉ ET DIFFÉRENCE
BANATUL MARGINAL, BANATUL EUROPEAN:
IDENTITATE ŞI DIFERENŢĂ
Grațiela BENGA-ŢUŢUIANU
Academia Română, Filiala Timişoara
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”
Abstract
The article contains a brief historical introduction and tries to
depict the way in which the ethnic mixture in Banat has framed a
possible pattern of cultural diversity, acknowledgment, tradition change
(or even fusion). It has also generated new shapes, whose roots might be
identified among the enlightenment ideas. The ”educational ethos” (a
specific mark of the Central-European way of thinking) not only
influenced the multicultural structure and the hybrid identity, bul also
enhanced the cultural transfer.
Facing the coexistence of many dissimilarities, the European
identity needs (more than ever) an honest dialogue, so that a (posthuman) humanism might emerge and understanding otherness could
drop the negative connotation out. This difficult process may look at the
Banat cultural pattern (with all its triumphs and failures) as if it were a
significant pillar.
Résumé
Après une brève aperçue sur l’histoire du Banat, notre d marche
présente la manière dont le mélange ethnique du Banat est devenu un
possible exemple d’acceptation de la diversit culturelle, du changement
(de l’union) des traditions et de la cr ation de nouveaux modèles fond s
sur les idées des Lumières. "L'éthos de la formation" (en tant que marque
particulière de l'esprit de l'Europe centrale) s’est pr t e à la
structuration multiculturelle et à l'identité hybride, tout en intensifiant le
transfert culturel.
Configurée
sur la coexistence des différences et sur
l'harmonisation des contraires, l'identité européenne a plus que jamais
besoin d'un dialogue honnête qui ouvre la voie à un humanisme (posthumain) capable de dépasser la compréhension de l'altérité dans sa
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dimension négative. Dans ce processus, le modèle culturel du Banat,
avec ses succès et ses faiblesses, pourrait être un point de repère.

Rezumat
După o scurtă incursiune în istoria Banatului, articolul
urmăreşte modalitatea în care melanjul etnic din Banat s-a constituit
într-un posibil exemplu de acceptare a diversităţii culturale, a
modificării (contopirii) unor tradiţii şi un reper de generare a unor
modele noi, pe temelia ideilor luministe. „Ethosul instruirii” (ca marcă
distinctă a spiritului central-european) s-a pliat pe structurarea
multiculturală şi pe identitatea hibridă, intensificând transferul cultural.
Configurată pe coexistenţa diferenţelor şi pe armonizarea
contrariilor, identitatea europeană are nevoie, mai mult ca oricând, de
un dialog onest care să deschidă calea unui umanism (postuman) capabil
să depăşească înţelegerea alterităţii în dimensiunea ei negativă. În acest
proces, modelul cultural al Banatului, cu reuşitele şi slăbiciunile lui,
poate fi un jalon de orientare.
Keywords: history, educational ethos, multiple identity, cultural
transfer, umanism
Mots-clés: histoire, ethos de la formation, identité multiple,
transfert culturel, humanism
Cuvinte cheie: istorie, ethosul instruirii, identitate multiplă,
transfer cultural, umanism
Câteva repere istorice
Pe vremea când erau stăpânite de turci, locurile Banatului au
ajuns să fie extirpate de europeni din trupul cartografiat al vechiului
continent. Regiune a necunoscutului funest şi a morţii perfide, spaţiul
bănăţean era acela despre care se scria că „timp de 164 de ani (15521716) stăpânirea semilunii a distrus tot ceea ce munca constructivă a
harnicului popor băştinaş a creat întru propăşirea acestei provincii,
aruncând-o cu secole îndărăt, în cea mai primitivă stare. […] Regiuni
întregi au rămas depopulate, sate vechi au dispărut cu totul, iar cele
ce au rămas aveau puţine case de locuit. […] S-au înmulţit, în
schimb, lacurile şi mlaştinile, adăpostind roiuri de insecte, care nu
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lăsau odihnă oamenilor şi vitelor, nici ziua, nici noaptea.”22
(MARCHESCU, 2014, 49) Se vâna şi se creşteau vite, pomi fructiferi
se vedeau doar arareori în jurul locuinţelor, iar manufactura şi
industria erau inexistente. Împletituri de paie încheiau bordeiele
sărăcăcioase, abia acoperite cu un strat de pământ; bărbăţii se ocupau
cu olăritul, iar femeile torceau şi ţeseau.23 (GRISELINI, 1926, 110111) Aşa arătau meleagurile bănăţene în 1716, când armata prinţului
Eugeniu de Savoya a eliberat cetatea Timişoarei de sub ocupaţia
turcească.
Abia în 21 iulie 1718, Pacea de la Passarowitz a pus capăt
bătăliilor şi a definitivat eliberarea Banatului, devenit provincie a
Imperiului Austriac, cu un statut special: întreaga administraţie se
concentra la Timişoara şi, din pricina faptului că avea un dublu
caracter (militar şi cameral), depindea de Consiliul de Război şi de
Camera Curţii din Viena. Statutul special era justificat de
poziţionarea strategică indubitabil favorabilă a noii privincii: cum se
afla la frontiera cu Imperiul otoman şi marca o răspântie a comerţului
cu Balcanii, a fost firesc să fie transformată într-o regiune însemnată
din punct de vedere militar, economic şi politic. Este, într-un fel,
momentul zero al Banatului, a cărui evoluţie va fi fost, de atunci
înainte, impresionantă pe toate planurile - demografic, economic,
educaţional, cultural, social. Au fost aduşi agronomi experimentaţi
(cu deosebire italieni), a fost începută creşterea viermilor de mătase,
s-a configurat cartierul Fabric din Timişoara şi s-au adus maşini
pentru fabricarea mătăsurilor, hârtiei, stofei, uleiului etc. S-a purces la
secarea mlaştinilor şi la reglarea cursului apelor. Dar, mai ales, noua
administraţie a cunoscut importanţa drumurilor şi a altor căi de acces
spre pieţele de consum.
Reformismul împărătului Iosif al II-lea (fiul Mariei Tereza) a
generat extinderea unei viziuni care coagula raţionalismul cu
emanciparea prin educaţie şi pragmatismul cu dezvoltarea
tehnologică. Iar această viziune nu a apărut de nicăieri. Prima
călătorie a lui Iosif al II-lea în Banat avusese loc în 1768, după ce
Maria Tereza primise un memoriu în care erau denunţate abuzurile
administraţiei imperiale. „Bunul împărăt” (după cum a intrat în
22

Antoniu Marchescu, Grănicerii bănăţeni şi comunitatea de avere (Contribuţii istorice
şi juridice), ediţia a II-a, îngrijită şi prefaţată de acad. Păun Ioan Otiman, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2014, p. 49.
23
Francisc Griselini, Istoria Banatului Timişan, traducere de Nicolae Bolocan,
Bucureşti, Tipografiile Române Unite, 1926, p. 110-111.
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memoria colectivă) a colindat timp de o lună prin spaţiul bănăţean, a
cercetat organizarea, i-a ascultat pe ţărani şi a descris toată situaţia
găsită în această provincie periferică a Coroanei într-un jurnal. Nu a
fost singurul voiaj al împăratului prin Banat, Transilvania şi
Bucovina. I-au urmat alte patru. În cea de-a treia călătorie (din 1773),
Iosif al II-lea a adunat informații despre administrația civilă și
militară, dar şi despre situația financiară a zonelor traversate. În
reformele sale, prioritare au devenit introducerea codului civil și a
codului penal, reforma magistraturii, cărțile funciare, arhivarea
documentelor, reglementarea activității instituțiilor reprezentative și a
funcționarilor lor, punerea în ordine a funcționării breslelor,
înființarea de manufacturi și fabrici în funcție de materiile prime
exploatate, controlul medical, mărirea salariilor funcționarilor și
desființarea obligației țăranilor de a-i întreține pe aceștia etc.24
(BOZAC, PAVEL, 2007, 204-205)
În 1774 Banatul avea (potrivit recensământului înregistrat de
funcţionarul imperial Ehrler) 220.000 de români, 100.000 de sârbi şi
greci, 53.000 de germani, 2.400 de unguri şi bulgari, 340 de evrei.25
(APUD NEUMANN, 1997, 11) Cu aproape şaizeci de ani în urmă, la
plecarea turcilor din Banat, românii constituiau peste 80% din
populaţia regiunii, iar în Timişoara, în afară de români şi sârbi, se
descoperiseră 12 familii de evrei spanioli.26 (CF. MARCHESCU,
2014, 50) Veritabilul melanj etnic care s-a format în Banat în urma
valurilor succesive de colonizări ar fi putut degenera iremediabil. În
realitate, s-a constituit într-un posibil exemplu de acceptare a
diversităţii culturale, a modificării / contopirii unor tradiţii. Sau întrun mecanism de generare a modelelor noi, pe temelia ideilor
luministe.
În 1786 a avut loc ultima peregrinare a împăratului pe
meleaguri bănăţene. Şapte ani mai târziu, un român născut la Vărădia,
aproape de Oraviţa, Paul Iorgovici27 pe numele lui, încerca să
tipărească la Viena (împreună cu Ioan Molnar-Piuariu) un ziar în
24

Vezi Ileana Bozac, Teodor Pavel, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania
la 1773, Vol. I, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 2007, p. 204205.
25
J. J. Ehrler, Das Banat von Ursprung bis jetzt -1774, apud Victor Neumann, Identităţi
multiple în Europa regiunilor, Timişoara, Editura Hestia, 1997, p. 11.
26
Cf. Antoniu Marchescu, Op. cit., p. 50.
27
Paul Iorgovici (1764, Vărădia, jud. Caraş-Severin - 1808), om de cultură, jurist,
cercetător al originii latine a poporului român. A fost printre primii oameni de cultură
din Banat care au scris româneşte folosind alfabetul latin.
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limba română. Nu a reuşit să-şi ducă proiectul la capăt, dar în 1795 a
înfiinţat „Societatea filosoficească a neamului rumânesc în mare
Prinţipatul Ardealului”, în care reunea elita românească a
Transilvaniei. Patru ani după aceea, a tipărit la Pesta Observaţii de
limbă rumânească, în care justificarea latinităţii limbii române se
îmbina cu arzătoare chestiuni de pedagogie. Este fundamental de
înţeles că „învăţaţii din Banat, fie ei români, maghiari, sârbi, bulgari,
evrei, germani se întâlneau la aceleaşi izvoare de informare culturală.
Este meritul unora dintre aceştia de a fi conştientizat relativ devreme
prioritatea comunicării şi importanţa schimbului de valori. Oamenii
cultivaţi, învăţătorii şi preoţii, ofiţerii regimentului de graniţă,
profesorii Liceului Piarist28 din Timişoara şi aceia ai Preparandiei din
Arad29, jurnaliştii şi scriitorii manifestau acelaşi spirit deschis.”30
(NEUMANN, 1997, 22)
Margine şi centru
De la Sfântul Gerardus31 (Cf. UNGUREANU, 2015, 6-9) la
Mihail Halici, Paul Iorgovici şi Constantin Diaconovici Loga,
Banatul şi-a dovedit apetenţa pentru educaţie. Element esenţial al

28

Şase şcoli au funcţionat în Europa Centrală, întemeiate de Ordinul romano-catolic al
călugărilor piarişti (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum
Piarum, fondat în scopuri educative de către Sfântul José de Calasanz la Roma in anul
1597). În Banat, Liceul Piarist are o istorie sincopată, a cărei origine se află în
localitatea arădeană Sântana, unde un grup de călugări a deschis în 1751 un gimnaziu.
În 1788, în urma dispoziţiilor date de Iosif al II-lea gimnaziul a fost mutat la Timişoara.
Clădirea în care a funcţionat, în Timişoara, Liceul Piarist aparţinuse călugărilor
franciscani veniţi din Bosnia după cucerirea cetăţii de armata lui Eugeniu de Savoya. Un
nou ansamblu a devenit necesar la începutul secolului XX, când deteriorarea vechilor
ziduri şi numărul tot mai mare de elevi au impus construirea unui alt edificiu, pe un
teren eliberat în urma distrugerii zidurilor cetăţii Timişoarei. Clădirile au fost ridicate în
stilul Secessión, cu accente clasice, şi finalizate în 1909. Activitatea liceului a încetat în
1948, fiind interzisă de regimul comunist. Clădirile au fost naţionalizate, găzduind unele
secţii ale Politehnicii timişorene. Din 1995, între zidurile fostului liceu piarist se
adăposteşte liceul teologic romano-catolic „Gerhardium”. (n. n.)
29
Preparandia din Arad şi-a început activitatea în 6 noiembrie 1812. În anul şcolar
1876-1877 s-a contopit cu Teologia într-o singură şcoală denumită Institutul PedagogicTeologic, organizându-se şi un internat pe cheltuiala Eparhiei Aradului. Printre
profesorii instituţiei arădene s-au aflat Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici
Loga, Ion Vidu ş. a. (n. n.)
30
Victor Neumann, Identităţi multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea
Banatului, Timişoara, Editura Hestia, 1997, p. 22.
31
Cf. Cornel Ungureanu, Literatura Banatului. Istorie, personalităţi, contexte,
Timişoara, Editura Brumar, 2015, p. 6-9.
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modelulul cultural central-european, „etosul instruirii”32 (Cf.
NEMOIANU, 1997, 168-172) a fost metabolizat în aşezările
bănăţene indiferent de statutul social al locuitorilor. Această fericită
realitate educaţională a Banatului a fost explicată de Virgil Nemoianu
prin rădăcina luministă a proiectului raţionalist de guvernare,
influenţa neoclasicismului şi neoumanismului în Europa Centrală,
instituţionalizarea conceptelor şi atitudinilor Biedermeier şi influenţa
fermă a catolicismului (care a generat spiritul comunitarist şi
solidaritatea, în defavoarea individualismului competitiv).
Conceput ca izbitoare întretăiere între bine şi rău, între
experienţă creatoare şi autonegaţie, Banatul a devenit un perimetru
racordat (cu o fermitate variabilă) la spiritul central-european – cu tot
melanjul lui paradoxal care îmbina, răvăşitor, ordinea şi disoluţia. În
aceste locuri (aflate, din Evul Mediu încoace, mereu la periferie,
prinse între frontiere nu o dată în mişcare) s-a impus o recuzită de
tradiţie imperială, o cultură a sărbătorescului, a tradiţiei culinare, a
vestimentaţiei etc. Însă, mai mult ca orice, aşezarea între graniţe, la
marginea regatelor şi imperiilor, la încrucişarea drumurilor
comerciale care leagă Europa Centrală de sudul mediteranan, a
determinat o anume stare de spirit, o sensibilitate distinctă şi un
comportament aparte.
Identitate, multiplicitate, hibridare
Relaţie internă, comunicare, chiar intercondiţionare se puteau
descoperi în Banatul cel liniştit, în care tensiunea etnică trecea în
sfera accidentului bizar. În dubla ei accepţiune, identitatea multiplă a
Banatului reclădea legătura dintre Europa marginilor şi Centrul ei. Iar
dublul înţeles al conceptului la care facem referire a prins contur din
studiile istoricului Victor Neumann - care concepe identitatea
multiplă ca sursă a patrimoniului comun, incluzând produsele
culturale şi de civilizaţie ale românilor, germanilor, maghiarilor,
evreilor slovacilor, romilor ş.a. din Banat33 (Cf. NEUMANN, 1997,
23-30) -, respectiv din cercetările Smarandei Vultur, care subliniază
că „termenul multiplu are în vedere nu doar caracterul multietnic al
spaţiului de investigat (Banatul), ci trimite la caracterul mişcător,
32

Cf. Virgil Nemoianu, Cazul etosului central-european, în vol. Europa Centrală.
Nevroze, dileme, utopii, coord. de Adriana Babeţi şi Cornel Ungureanu, Iaşi, Editura
Polirom, 1997, p. 168-172. Textul a apărut prima dată în Utrecht Publications in
General and Comparative Literature Series, 1993, vol. 31, John Benjamins Publishing
Co., Amsterdam/Philadelphia.
33
Cf. Victor Neumann, Op. cit., p. 23-30.
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variabil, al identităţii şi al modurilor de raportare la ea, la rândul lor
informate cultural şi supuse transformărilor social-istorice. Avem în
vedere identitatea grupurilor ca o chestiune de redefinire a
frontierelor ce le separă, dar şi de articulare a zonelor pe care ele
interacţionează şi identitatea indivizilor, ca un mod de a proiecta o
imagine în sine, ca o modalitate de diferenţiere şi reinserare în
reţeaua unor multiple dependenţe (percepute sau nu ca atare), ce
redefinesc raporturile individului cu societatea.”34 (VULTUR, 1998,
203) Perspectivei istorice i se adaugă, aşadar, un orizont comparatist
aplicat asupra realităţilor Banatului, într-o complementaritate
metodologică necesară pentru a surprinde nu doar informaţii
cuantificabile, ci şi spiritul acestor locuri care au (re)trezit mitul
paradisului interetnic sau, după cum notează Adriana Babeţi, un
„pământ al Făgăduinţei, o Terra Nova, Mica Americă, ba chiar un
Eldorado. Evident, aceste sintagme idealizează şi chiar idilizează un
ţinut de a cărui sălbăticie şi inospitalitate îşi aduc aminte doar primii
călători şi colonişti. Nu e mai puţin adevărat însă că, de atunci şi până
astăzi, Banatul a devenit ţinta a sute de mii de oameni porniţi de la
casele lor în căutarea bunăstării, cu un gust al riscului şi chiar al
aventurii spre un ţinut îndepărtat şi necunoscut, chiar dacă nu aurul
era principala sa bogăţie.”35 (BABEŢI, 2007)
Din spaţiu periferic şi loc exotic stăpânit de strigoi, Banatul
s-a metamorfozat într-un topos coagulant. Mărginit de râuri, Dunăre,
Mureş, Tisa şi culoarul Cernei, amintea de „străvechiul Eden”36
(IBIDEM). Desigur, nu a fost singura regiune care a trecut asemenea
mirabile transformări. Boemia, Silezia, Moravia au suferit şi ele
deveniri uimitoare. Au fost când perimetre marginale, când centre
exemplare. Au decupat, împreună cu Banatul, zone de pasaj. Sau
spaţii intermediare. Au definit, paradoxal, căderea şi elanul expiator.
Sunt întinderi ambivalente, a căror rodnicie se arată şi pe palierul
ratării şi experimentului inovator. Dar şi la nivelul structurării
multiculturale şi al identităţilor hibride. Sau al transferului cultural –
34

Smaranda Vultur, Teren. Proiecte şi proiecţii identitare, în A treia Europă, 1998, nr.
2, p. 203.
35
Adriana Babeţi, Banatul – un paradis între frontiere, în vol. Le Banat: Un Eldorado
aux confins, textes réunis par Adriana Babeţi, coordination éditoriale Cécile
Kovacshazy, Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Université
de Paris-Sorbonne, 2007. Textul apare în limba română la adresa
http://www.memoriabanatului.ro/index.php?page=banat [ultima accesare, 12 martie
2018].
36
Ibidem.
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situat între tendinţa către fuziune şi orientarea spre sciziune
comparatistă.37
Aflat la o răspântie a culturilor, Banatul a fost puternic
infuzat de impulsurile experimental-cosmopolite, chiar dacă şi-a
păstrat cu fermitate etosul regional. În preajma Marii Uniri, ţesutul
social al acestei regiuni primise o formă distinctă şi determinase un
anume mod de a-l privi pe Celălalt (indiferent de forma re-prezentării
lui, ca individ, grup, mentalitate, formă artistică, ideologie, model
cultural ş.a.). Frontierele flexibile ale acestui spaţiu şi-au extins
dinamica permisivă asupra reperelor identitare, ceea ce a condus la o
abordare relaxată a problematicii care circumscrie, cu generozitate,
conceptul de diferenţă. „Nimeni nu poate înţelege Banatul dacă nu
apelează la culturile din imediata apropiere. Prin extindere, nimeni nu
poate înţelege cultura română aşa cum se cuvine dacă ignoră culturile
din vecinătate.”38 (UNGUREANU, 2002, 374) Şi totuşi
comparatismul românesc a sondat mai degrabă afinităţile literaturii
române cu literaturile occidentale decât să fructifice legăturile cu
Europa Centrală şi Sus-Est, ceea ce a fost, de altfel, o pricină în plus
pentru izolarea culturală pe care o deplângem (şi) astăzi.
Dincolo de concreteţea lui incontestabilă, Banatul e (prin
istoria lui neliniştită şi prin definitoria lui hibridare) indisolubil legat
de un concept difuz, controversat, depreciat, anatemizat. E un spaţiu
central-european, în măsura în care e (rămâne) o zonă a deschiderii, a
complementarităţii şi a dialogului. Iar ceea ce nu poate fi uitat este
tradiţia unui policentrism cultural adânc impregnat în ţesătura
afectivă a bănăţeanului. Pe urmele lui Joseph Roth39, trebuie
evidenţiat un fapt peste care se trece prea adesea cu vederea: forţa
centrului nu se stabileşte decât prin raportare la vigoarea periferiei
care îl circumscrie. Kurz gesagt, centrul se află (şi) la periferie - iată
axioma întemeietoare a unui policentrism generator de metropole
regionale (în Banat, în Bucovina, în Boemia, în Galiţia etc.). Iar dacă
zonele marginale afirmau un policentrism impresionant nu înseamnă
că au lăsat în urmă valorile naţionale – pe care le-au conservat de-a
lungul secolelor şi pe care, începând din a doua jumătate a veacului al
XIX-lea, au început să le susţină tot mai îndârjit. Mitul naţional a fost
37

Despre transfer cultural vorbeşte pe larg Jacques Le Rider în Idem, Europa Centrală
sau paradoxul fragilităţii, Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 42 şi urm.
38
Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 374.
39
Joseh Roth (1894-1939), scriitor austriac, autor al romanelor Marşul lui Radetzky
(1932) şi Cripta Habsburgilor (1938), pe tema crepusculului imperial.
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(re)animat după revoluţia de la 1848: atunci s-a limpezit principiul
naţionalităţii, pe care se vor rezema toate acţiunile ulterioare ale
românilor bănăţeni si transilvăneni.40
Policentrismului inoculat în mentalul bănăţean, care
prezervase cu îndârjire valenţele naţionale, i s-a opus după 1918
autoritarismul centrului unic. Pentru România, Banatul era „un spaţiu
marginal, dar, în acelaşi timp, spaţiul cel mai european.”41
(NEUMANN, 1997, 45) La 100 de ani de la Marea Unire şi la 60 de
ani de la înfiinţarea Comunităţii Economice Europene (care a
premers, după cum bine ştim, Uniunii Europene), discuţiile despre
margine şi centru au rămas la fel de actuale. Minate de expansiunea
etnocentrismului şi de exacerbarea naţionalismului, destule dezbateri
uită de existenţa unei identităţi colective europene (definită prin
solidaritatea existentă între europeni în competiţiile interne sau în
raport cu ceilalţi) şi ignoră unul dintre principiile fundamentale pe
care se întemeiază Europa Unită – anume acela că statele-naţiune din
spaţiul european se raportează direct la Uniunea Europeană, dar fără a
se dizolva în cadrul acesteia, printr-un proces politic complex care
implică repoziţionări şi reconfigurări cartografice.42 (Cf. MC NEILL,
2000, 36)
Aşadar, identitatea europeană se întemeiază pe arhitectura
complexă a armonizării contrariilor. Sau pe ceea ce Edgar Morin
numea „coexistenţa conflictuală a diferenţelor.”43 (MORIN, 2002,
160) Dacă specificitatea culturală a Banatului se întemeiază pe o
tradiţie identitară instituită de problematica diferenţelor, punerea în
armonie a antagonismelor Europei se zideşte în prezent şi ţinteşte (cu
o viziune mai mult sau mai puţin clar conturată) ziua de mâine. Întrun timp al căutării unor modalităţi eficiente de îngemănare a
40

O Înştiinţare din 9/21 mai 1848 şi un Memoriu adresat guvernului maghiar cuprind
revendicări care ar fi adus o relativă autonomie provinciei bănăţene, printre care
folosirea limbii române în problemele interne şi numirea de ofiţeri români în
regimentele grănicereşti. Hotărârile adoptate la Adunarea Naţională de la Lugoj ( 15/27
iunie 1948) sunt şi mai tranşante, opuse obiectivelor pe care le aveau politicienii
maghiari: înfiinţarea armatei române şi numirea lui Eftimie Murgu drept căpitan suprem
al acesteia, independenţa Bisericii române din Banat, limba română să fie recunoscută
ca limbă oficială în toată provincia ş.a. (Cf. Ioan Munteanu, Banatul istoric. 1867-1918.
Aşezările. Populaţia, vol. 1, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006, p. 13.)
41
Victor Neumann, Identităţi multiple în Europa regiunilor, p. 45.
42
Cf. Donald Mc Neill, McGuggenisation? National Identity and Globalisation in the
Bassque country, în “Political Geography”, 2000, 19, 473-494, p. 36.
43
Edgar Morin, Gândind Europa, traducere din limba franceză de Margareta Batcu,
Bucureşti, Editura Trei, 2002, p. 160.
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diversităţii culturilor naţionale cu revigorarea unităţii politice
autentice (fără de care identitatea europeană se va şubrezi
iremediabil), dialogul deschis şi onest despre realităţile definite prin
ancore conceptuale ca margine, centru, policentrism, identitate
naţională, identitate multiplă, identitate europeană, dar şi despre
modificările substanţiale prin care trec structura cognitivă şi corpul
uman este unul dintre condiţiile esenţiale pentru saltul calitativ în
afara frontierelor care mărginesc (şi deformează) umanismul sprijinit pe noţiunea de alteritate ca dimensiune negativă în logica
binară a identităţii. Iar pentru acest tip de dialog reflectarea identităţii
multiple specifice spaţiului cultural bănăţean poate constitui (cu
reuşitele şi slăbiciunile lui) un reper pentru a privi umanul dintr-o
perspectivă inclusivă, diversă şi empatică, bazată pe etica instruirii şi
pe energia transformării capabile să răstoarne semnul definitoriu al
realităţii. În acest mod, până şi un perimetru al dezagregării poate fi
domolit astfel încât locus terribilis să devină, într-o măsură cât mai
mare, locus amoenus.
În plină revoluţie industrială, în care viitorul nu mai poate fi
conceput fără inteligenţă artificială şi digitalizare, evoluţia Banatului
(prin extensie, a României şi a Europei întregi) trebuie să se sprijine
pe colaborarea transfrontalieră, pe implementarea unor proiecte şi
programe care să aibă în vedere creşterea competitivităţii autentice.
Pentru aceasta, exigenţa faţă de celălalt se cere însoţită de exigenţa
faţă de sine şi dublată de un exerciţiu de discernământ care să
selecteze, lucid şi justificat, modélele de competitivitate (dar şi
valorile etice şi estetice) la care ne raportăm. Efortul competitivităţii
nu înseamnă că gândim împotriva cuiva, ci că ne orientăm gândirea
pentru ceva care ne priveşte pe toţi. Dacă ne uităm în urmă,
(re)cunoaştere celor mai bune modele a iniţiat şi asigurat mecanismul
bănăţean de convieţuire, evoluţie şi transfer cultural. Iar dacă privim
înainte, opţiunile ne sunt la îndemână – modéle/informaţii fake,
„religia datelor”44 sau exemple de colaborare, competitivitate reală şi
umanism (postuman) reverberant.
44

Despre trecerea de la o viziune homocentrică asupra lumii la una datacentrică (şi la
„religia datelor”) scrie Yuval Noah Harari în Homo deus. Scurtă istorie a viitorului,
traducere de Lucia Popovici, Iaşi, Editura Polirom, 2018. Controversată, cartea lui
Harari scoate în evidenţă probleme asupra cărora se cuvine să reflectăm. „Dataismul nu
este nici liberal, nici umanist. Ar trebui să subliniem totuşi faptul că dataismul nu este
antiumanist. Nu are nimic împotriva experienţelor umane. Pur şi simplu consideră că nu
valoare intrinsecă. […] Un dataist ar explica, de pildă, că Simfonia a V-a transmite mult
mai multe date decât cântecul de iniţiere al pigmeilor, deoarece foloseşte mai multe
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acorduri şi game şi creează dialoguri cu mult mai multe stiluri muzicale. Prin urmare, ai
nevoie de o putere de calcul mult mai mare ca să descifrezi Simfonia a V-a şi dobândeşti
mult mai multă cunoaştere făcând acest lucru.”
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ȘCOALA DIN BANATUL SÂRBESC, IERI ȘI AZI.
CRIZĂ ȘI REFORMĂ
Conf.univ.dr. Virginia POPOVIĆ
Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie
Limba maternă este parte importantă a asumării unei identităţi ale
unui popor. Provincia Voivodina, care este situată în nordul Serbiei,
cunoaşte profund şi nuanţat, în istoricul existenţei sale, experienţa
multiculturalismului. Aici trăiesc alături mai multe popoare, precum
sârbi, slovaci, maghiari, români, ruteni, bulgari, germani, care au trăit şi
încă mai trăiesc alături, învăţând şi practicând respectul reciproc într-o
zonă adesea pusă la incercări de ordin istorico-politic. Orașul Novi Sad
este ales capitală europeană a culturii pentru anul 2021 și capitală
europeană a tineretului pentru anul 2019 pentru multiculturalitatea pe
care o exprimă mozaicul etnic, susținut de instituții cu caracter
multilingv: specializări academice, institute de cercetare și de promovare
a culturii și civilizației, teatre, operă, festivaluri, evenimente culturale
importante la nivel internațional, care au loc în de-o parte și de alta a
cetății Petrovaradin, emblemă istorică a orașului. Într-un plan urbanistic
aerisit, care armonizează foarte bine vechiul cu noul, istoria cu
modernitatea, se întâlnește Europa Centrală cu inflexiuni balcanice, dând
farmec așezării. Temelia spirituală a vorbitorilor unei limbi este
școlarizarea în limba maternă. În cinstea celor opt decenii de învățământ
în limba română, vă oferim o modestă trecere în revistă a datelor şi
evenimentelor care au consemnat întemeierea, dezvoltarea și persistenţa
sa
până
în
zilele
noastre.
Învățământul în limba română a apărut în zona de vest a Banatului
Istoric, respectiv teritoriul care este astăzi parte componentă a Provinciei
Autonome Voivodina, în secolul al XVIII-lea. Cea mai veche atestare
despre invatamantul din Voivodina o găsim „în Cronica lui Nicolae
Stoica de Haţeg, care susţine că, încă în 1773 episcopul ortodox din
Vârşeţ îi instruia pe tinerii clerici în palatul episcopal, unde aceştia
învăţau cântarea bisericească şi regulamentele bisericeşti”. Cea mai
însemnată instituţie şcolară sârbo-română la Vârşeţ în decursul secolului
al XIX-lea a fost Institutul Teologic Sârbo-Român, unde au învățat unele
personalități marcante ale istorie poporului român cum erau: Andrei
Șaguna, Damaschim Bojincă, Petru Râmneanțu, ș.a. Pornind de la
premisa necesităţii unei pregătiri de specialitate a învăţătorilor, la
începutul secolului al XIX-a, au fost înființate două preparandii: la SentAndrei – în limba sârbă și la Arad – în limba română. În același timp, la
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Vârșeț a fost înființat Institutul Clerical Sârbo-Român pentru pregătirea
cadrelor preoțești. Pe lângă Școala Gramaticală, precursoarea actualului
liceu din Vârșeț, această instituție de învățământ este una dintre cele mai
vechi instituții școlare de la noi, în cadrul căreia procesul de învăţământ
s-a
derulat
şi
în
limba
română.
După terminarea Primului Război Mondial, dezmembrarea Austro–
Ungariei, divizarea Banatului și plecarea cadrelor didactice în România,
majoritatea școlilor din localitățile noastre au rămas fără învățători, iar
posturile vacante au fost completate cu învățători care nu au cunoscut
suficient limba română. În perioada respectivă nu au existat școli medii
cu limba de predare română.
Situația s-a schimbat considerabil prin semnarea, în anul 1933, a
,,Convenției iugoslavo-române privind reglementarea școlilor primare
minoritare din Banat”, prin care s-a prevăzut ca în școlile primare din
Banatul Iugoslav, învățământul să se desfășoare în limba română, iar în
școlile sârbeşti și croate, din Banatul Românesc, în limba sârbo-croată.
Prin semnarea Convenţiei referitoare la orânduirea şcolilor
primare minoritare din Banat, în anul 1933, s-a început „rezolvarea
propriu-zisă a chestiunii cultural-şcolare a românilor din Banatul sârbesc.
[…] au fost angajați învățători contractuali, veniți din România, care au
„contribuit simţitor la instruirea şcolarilor români şi la îmbunătăţirea
activităţii societăţilor culturale pe sate, Convenţia a asigurat și
deschiderea secţiilor în limba română pe lângă Şcoala Normală şi Liceul
din Vârşeţ, ceea ce a accelerat formarea unei pături de intelectuali care
vor juca în deceniile următoare un rol deosebit de important în viaţa
culturală şi şcolară a românilor din Banatul iugoslav.”
Pentru noi, românii care trăim pe aceaste meleaguri, este foarte
important faptul că unele din anexele acestei convenții s-au referit la
deschiderea secțiilor în limba română pe lângă Liceul și Școala Normală
din Vârșeț. Comisiile școlare iugoslavo-române, care au semnat
Convenția, au fost de acord, ca pe bază de reciprocitate, să se înființeze
clasele I-IV la Liceul din Vârșeț unde se va preda în limba română, și
clasele I-IV la Liceul „Constantin Diaconovici-Loga” din Timișoara unde
se va preda în limba sârbă. Mai târziu au fost înființate și clasele V-VIII.
Convenția școlară iugoslavo-română a soluționat o problemă esențială a
învățământului minoritar, totuși multe discipline școlare au fost
desfășutare în limba sârbă. Aceste instituții de învățământ, au pus bazele
unei noi elite intelectuale care, după cel de-al Doilea Război Mondial, a
devenit promotorul vieții şcolare, culturale, științifice, politice şi în
general a întregii vieți sociale a românilor din Voivodina.
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Începutul învățământului în limba română în orașul de la poalele
Dealului se consideră a fi anul şcolar 1934/1935, când la liceul de aici a
fost deschisă o clasă (clasa întâi) în limba română. Un an mai târziu, în
anul școlar 1935/1936, s-a înfiinţat şi clasa întâi a Secţiei române de pe
lângă Școala Normală din Vârșeț. Prima generație de absolvenţi,
constituită din șase elevi, și-a susținut examenul de bacalaureat în luna
iunie a îndepărtatului an 1940. În anii următori, Secția în limba română a
devenit instituţie de sine stătătoare – Liceul Complet Român.
În anii șaptezeci ai veacului al XX-lea, pe teritoriul întregii
Iugoslavii s-au aplicat o serie de reforme, care au modificat în mod
semnificativ sistemul de învățământ şi au produs schimbări esenţiale în
învățământul mediu. Astfel, în Voivodina în locul liceelor din acele
vremuri se introduce așa numitul învățământ mediu comun (astăzi, anul I
și II de școală medie) și învățământul mediu orientat (respectiv anul III și
IV). Prin reforma școlară din anii nouăzeci, se reactualizează
învățământul liceal, astfel că la Liceul „Borislav Petrov Braca” din
Vârșeț, pe lângă profilul real și umanist în limba sârbă, este înființată și
secția de profil general în limba română, care se menține până în zilele
noastre.
În anul 1973, Şcoala Normală s-a transformat în Academie
Pedagogică unde învățământul s-a desfășurat în limba sârbă și limba
română. După o serie de alte reforme, în anul școlar 1993-1994,
Academia Pedagogică s-a transformat în Școala Superioară pentru
Instruirea Educatorilor, iar în anul 2007/2008 în Școala de Înalte Studii
de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor care poartă numele
cunoscutului pedagog Mihailo Palov. În această instituție de învățământ,
astăzi se vorbeşte şi se învață în trei limbi – sârbă, română și romă. În
prezent, pregătirea învăţătorilor, atât în limba sârbă cât şi în limba
română, se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Învățători din Belgrad,
Secția din Vârșeț. Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii din
Novi Sad, oraş considerat adevărată capitală a provinciei, asigură
învăţământul în limba maternă (română, slovacă, maghiară, ruteană)
pentru comunităţile etnice importante de aici. Departamentul de Limba și
Literatura Română combină, actualmente, studierea limbii şi literaturii
române ca limbă maternă și nematernă cu studierea limbii şi literaturii
române ca limbă străină, studenţii care urmează cursurile
Departamentului având origine etnică atât română, cât şi sârbă.
Iniţial, Departamentul a avut statut de Lectorat, fondat la 1
noiembrie 1974 în cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Franceză,
funcţionând, mai apoi, în cadrul Institutului de Limbi Străine, până în
1979, când româna şi ruteana au fost considerate limbi materne ale
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minorităţilor etnice, nu limbi străine, astfel că ele vor fi preluate de către
Institutul de Pedagogie. La început, limba română a fost limbă de studiu
facultativă, mai ales pentru studenţii de la limbi romanice; odată cu
schimbarea apartenenţei, profesorii precum sunt dr. Mihailo Palov, dr.
Radu Flora şi dr. Lia Magdu redactează un proiect de plan şi programă de
învăţământ pentru o grupă de studii specializată în limba şi literatura
română, pentru perioada 1981-1985, care funcţionează deocamdată tot în
cadrul Institutului de Pedagogie; anul 1981 este anul primei generaţii
înscrise la această specializare, care depăşeşte cadrele studiilor
facultative şi opţionale anterioare, rămânând, totuşi, o specializare
secundară, combinată cu studiul altor limbi (mai ales franceza şi sârba).
Astfel, din anul 1987, intră în funcţiune o nouă programă pentru o primă
generaţie de studenţi, care va obţine licenţa de profesori de limba şi
literatura română, existentă şi în învăţământul preuniversitar din
provincia Voivodina, lectoratul devenind Catedră, iar actualmente
funcţionează ca Departament. Studiile de limba şi literatura română au
cunoscut o frumoasă evoluţie, de la statutul facultativ, la cel opţional,
mai apoi la cel de Lectorat, de Catedră şi, acum, Departament.
Preocupările cadrelor didactice din Cadrul Departamentul de
Limba și Literatura Română al Facultăţii de Filosofie din Novi Sad
includ studii de literatură română şi comparată, studii de limba română şi
comparată. Cadrele didactice au fost cuprinse în proiecte ample, precum:
Cercetarea limbii, literaturii şi culturii minorităţilor naţionale din Serbia,
Cercetarea evoluţiei limbilor contemporane ale popoarelor şi
naţionalităţilor din Voivodina, Limbi și culturi în timp și spațiu etc. De
asemenea, sunt prezente cu articole de specialitate în Serbia, România,
Moldova, Ucraina, Polonia, Slovacia, Brazilia: studii de literatură română
şi comparată, lingvistică comparată, studii de onomastică, studii de
etnologie şi folclor; participă cu lucrări ştiinţifice în cadrul unor
manifestări naţionale şi internaţionale (simpozioane, colocvii, conferinţe
ştiinţifice), având şi o susţinută activitate în domeniul traductologiei.
Începând cu noua formulă de reacreditarie a Instituțiilor
superioare de învățământ, Departamentul de Limba și Literatura Română
a acreditat un program dublu de studii română-italiană și românăspaniolă. De asemenea, în ultimii anii s-a mărit numărul studenților care
vor să studieze limba română ca limbă străină. Studenții departamentului
au posibilitatea să concureze pentru bursele Erasmus+ și să plece la studii
în România pentru un semestru.
Cadre didactice, studenți cercetători contribuie la menținerea
identității asumate, îmbogățind peisajul culturii și civilizației
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voivodinene, iar statutul de capitală europeană nu poate produce decât o
atmosferă de emulație, o racordare la lumea marii prin valorile proprii.
Învățământul primar a întâmpinat de-a lungul timpului greutăți, când se
simțea lipsa de profesori, pe de o parte, apoi de material didactic, pe de
cealaltă parte, totuși, prin semnarea acordurilor bilaterale iugoslavoromâne, s-au creat condiții mai bune pentru minoritatea română din
Banatul sârbesc şi a cea sârbească din Banatul românesc, în privința
problemelor școlare și culturale.
Despre istoria școlilor din Banatul sârbesc s-au scris mai multe
studii, însă foarte puține sunt studiile care prezintă real situația școlară
din Voivodina. Un articol foarte interesant al domnului profesor dr.
Trăilă Spăriosu, în care sunt date foarte obiectiv unele probleme însoțite
cu soluțiile acestor probleme. Un apel deschis pentru intelectualii din
aceste zone, dar și pentru familiile a căror copii frecventează sau vor
frecventa școlile cu limba de predare română.
Prof. dr. Trăilă Spăriosu pentru revista „Glasul Cerbiciei” din
Vârșeț aduce unele păreri în privința învățământul românesc din Banatul
sârbesc. Deoarece școala își pierde treptat prestigiul și valoarea de
odinioară, ea fiind cândva „unul din stâlpii culturii sătești și a neamului
românesc de la noi” (Spăriosu). Dacă ea a înregistrat progrese, cel puțin
din unele puncte de vedere și în unele perioade de dezvoltare și activitate,
astăzi școala noastră se confruntă cu multe greutăți. Pentru unele
probleme există soluții, însă pentru altele, nu. Profesorul Trăilă Spăriosu
nu face gradația problemelor școlare din Voivodina, după niciun criteriu
și principiu, problema cea mai actuală fiind „gravitatea și chiar
imposibilitatea soluționării ei, este cea demografică, în special elementul
natalității”. Elevii care frecventează școlile românești din Banatul sârbesc
provin, în cea mai mare parte, din mediul rural. Organizarea unei școli
din acest mediu, dimensiunile și structura ei, sunt determinate, în cea
mai mare măsură, de fenomenul demografic. Anume, numărul de elevi
dintr-o asemenea școală sătească reprezintă unul din factorii cei mai
importanți în existența ei.
Asupra numărului de elevi influențează, pe lângă elementele
demografice și:
- dinamica populației localității,
- populația activă și pasivă existentă în mediul rural
- distrubuția populației satului pe vârste și profesii,
- situația sanitară,
- mortalitatea,
- mobilitatea și migrațiile sat-oraș sau sat-străinătate
- natalitatea populației.
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În ultimii ani în localitățile cu populație românească sau unde
trăiesc familii mixte are loc o migrație mare a tinerilor de la sat la oraș,
ceea ce foarte mult influențează numărul de elevi în școlile primare
sătești. La fel o foarte mare influență asupra numărului elevilor o are
procentul mic al natalității, dar, în satele românești s-a menținut
mentalitatea familiilor de țărani bănățeni de a avea unul sau eventual doi
copii, pentru a se păstra moșia în mod integral și a evita împărțirea ei. O
mare influență asupra numărului mic de copii o au căsniciile mixte și
trecerea elevilor în clasele cu limba de predare nematernă. Toți acești
factori duc la micșorarea claselor cu limba de predare română și până la
urmă frica de închidere/ desființare a școlilor în satele unde sunt foarte
puțini copii.
Dacă ar trebui să se ia măsuri concrete pentru evitarea dispariției
claselor, este nevoie de mobilizarea persoanelor angajate în activitatea
școlară, pentru angajarea lor de a atrage copiii spre învățământul cu
predare în limba română. Pe de altă parte, angajarea profesorilor de limba
română pentru a explica părinților rolul și funcția lingvistică a limbii ca
mijloc de comunicare a copiilor în limba maternă. Rol important o are
Comunitatea Locală din sat precum și asociațiile culturale, care pot
influența asupra educației părinților în privința importanței menținerii
școlii în mediul rural pentru viața culturală și socială a populației locale.
Filialele Comunității Românilor din Serbia au obligația să se ocupe de
menținerea, afirmarea și dezvoltarea minorității române din Serbia, dar și
pentru angajarea lor directă în menținerea limbii materne prin intermediul
învățământului. La fel, Consiliul Național al Minorității Române, prin
intermediul Departamentului pentru învățământ ar trebui să ia măsuri
necesare și concrete pentru a împiedica reducerea numărului de elevi în
clasele generale românești. La fel, rol important o au presa, radioul și
televiziunea în limba română precum și alte mijloace de informare care
pot cuprinde, în programele lor și teme cu privire la situația
învățământului românesc, care pot oferi explicații despre avantajele
lingvistice și pedagogice – psihologice ale studiului școlar în limba
maternă.
Prin reforma școlară, procesul educativ-instructiv în limbile
minorităților suferă din plin. Mai ales prin adoprarea unui regulament
care prevede numărul total de elevi într-o clasă. Anume clasa poate
funcționa doar dacă este formată din mininum 25 de elevi. Până acum,
acest regulament nu este în vigoare, deoarece majoritatea școlilor nu pot
îndeplini această condiție.
Acestea sunt unele dintre problemele cu care se confruntă azi
învățământul în limba română în Banatul sârbesc. Greutăți și piedici au
122

Europa: Centru și margine
apărut și în trecut, când a trebuit să fie aplicată Conveția școlară
iugoslavo-română, ele există și azi, au existat numeroase implicații ale
organelor de stat locale, regionale, ale ministerelor de externe și
învățământ al Iugoslaviei și României, ale Consulatului sau ale
persoanelor direct însărcinate cu problemele școlare bilaterale etc., însă
învățământul românesc a persistat, chiar dacă din an în an numărul
elevilor este tot mai mic și, în general, populația românească din
Voivodina s-a micșorat drastic, începând cu anii nouăzeci ai secolului
trecut.
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Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze câteva aspecte ale
evoluţiei literaturii scrisă în limba română în Voivodina, Republica
Serbia. În centrul atenţiei se află preocupările actuale ale scriitorilor
români, care publică şi cărţi pentru tineret. În acest context ne-am
îndreptat privirea spre două realizări editoriale şi anume: romanul
Mona (2005), semnat de Eugenia Bălteanu şi romanul Fiorela (2016), al
autoarei Mariana Stratulat. Ambele cărţi au apărut la Editura Libertatea
din Panciova, care de mai bine de şapte decenii slujeşte la altarul
culturii şi limbii române.
Cuvinte cheie: literatura în limba română, tendinţe actuale, literatură
pentru tineret
Preliminarii
Literatura română pentru tineret, alături de creaţiile pentru copii,
reprezintă o parte integrantă a literaturii române din Voivodina,
Republica Serbia, care s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului trecut.
Această literatură s-a născut şi a evoluat la confluenţa literaturii române
şi sârbe, dar în acelaşi timp şi-a construit o fizionomie proprie.
La baza apariţiei şi dezvoltării literaturii române din Voivodina se
află realizările culturale obţinute de românii de pe aceste meleaguri de-a
lungul vremurilor. Arhivele păstrează mărturii elocvente conform cărora
începuturile scrisului românesc datează din perioada marcată de biruinţa
limbii române asupra celei slavone.
Dezvoltarea organizată a literaturii în limba română a fost
favorizată de transformările socio-culturale din spaţiul iugoslav care, în
perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, au impus la ordinea
zilei apariţia instituţiilor şi publicaţiilor în limba minorităţilor naţionale.
Astfel, în concordanță cu spiritul vremii şi a orientărilor de atunci, viața
culturală a minorităţii naţionale române a fost marcată de momente
deosebit de importante, când s-au pus bazele instituționalizării culturii în
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limba maternă. Unul dintre acestea a fost înființarea presei în limba
română.
Prima publicație în limba română din perioada amintită a fost
săptămânalul Libertatea, care a apărut în ziua de 27 mai 1945, la Vârșeț.
Din anul următor, s-au publicat suplimentele Libertății: Cuvântul
tineretului, Libertatea literară și Bucuria pionierilor. În luna septembrie
a anului 1946, suplimentul Bucuria pionierilor a început să apară ca
revistă lunară, fondată și editată de Casa de Presă și Editură Libertatea,
iar în anul 1947 s-a înfiinţat cunoscuta revistă Lumina, care continuă să
apară şi în prezent.
În acest context, la mijlocul secolului al XX-lea, literatura în
limba română cunoştea prima fază a evoluţiei sale, cea marcată îndeosebi
de influenţele survenite din spaţiul literar majoritar şi de modele
interbelice româneşti.
Timp de aproape două decenii de la fondarea primelor publicaţii
literare în limba română, scriitorii români nu au publicat cărţi menite
copiilor şi tineretului. Primele cărţi de acest gen au început să apară abia
din deceniul şapte al secolului trecut. Autorii lor sunt scriitori din mai
multe generaţii, respectiv promoţii literare, care scriu literatură pentru
adulţi. Volumele de versuri şi proză abordează o gamă tematică variată şi
au în vedere cultivarea limbii române literare, deşi pentru redarea culorii
locale se apelează din belşug la subdialectul bănăţean.
În prezent, promovarea creaţiilor literare menite copiilor şi
tineretului, şi în general a literaturii scrise în limba română în Voivodina,
se face prin intermediul mass-mediei, relevantă fiind Revista de
literatură, artă şi cultură transfrontalieră Lumina, a manualelor şcolare şi,
în mod deosebit, prin manifestările culturale şi ştiinţifice organizate de:
Societatea de Limba Română, Casa de Presă şi Editură Libertatea,
Institutul pentru Cultură al Românilor din Voivodina, şcolile cu predare
în limba română.
Scopul în sine care a călăuzit elaborarea acestei lucrări este
promovarea literaturii române din Voivodina, precum şi stimularea
interesului pentru exprimarea opiniilor critice referitoare la operele
literare contemporane. Pentru realizarea celor propuse, demersul analitic
se axează pe două secvenţe centrale, analiza romanelor Mona de Eugenia
Bălteanu şi Fiorela de Mariana Stratulat. Cele două unităţi structurale
sunt concepute în mod similar. Astfel, opiniile şi comentariile romanelor
sunt precedate de schiţele biobibliografice ale prozatoarelor, două
reprezentante din generaţii literare diferite. Preliminarii-le şi Concluzii-le
sprijină integritatea modestelor noastre reflecţii. Selecţia volumelor
comentate este motivată de faptul că aceste cărţi sunt apropiate de lumea
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noastră, de florile şi mucegaiurile ei şi, de asemenea, de publicul cititor
căruia îi sunt menite.
Tendinţe actuale în proza pentru tineret scrisă în limba română
Răsfoind publicaţiile referitoare la istoria literaturii române din
Voivodina (astăzi în Republica Serbia, mai de mult în Iugoslavia),
cititorul interesat va observa că cercetătorii adoptă o opinie comună în
ceea ce priveşte apariţia romanelor scrise în limba română. Aşadar, este
demn de remarcat faptul că primele romane-foileton au apărut în paginile
ziarului Libertatea45 şi ale revistei Lumina46, începând din anul 1950.
În anii care au urmat, traversând perioada iniţierilor scriitorii
români au început să publice romane. În acest context amintim numele
scriitorului Mihai Avramescu, autorul romanului Tinereţe frântă, care a
apărut la Editura Libertatea, în anul 1953.
În deceniile următoare, romanul scris în limba română a avut o
evoluţie ascendentă, dobândind amploare în anii şaptezeci, în timpul
lansării generaţiei ,,spărgătorilor de tipare". Este perioada schimbărilor,
orientarea scriitorilor spre modernism, dar şi momentul maturizării
condeierilor români.
În contextul înnoirilor care s-au instituit în spaţiul literar, şi
cultural în general, au apărut şi primele cărţi în limba română pentru
copii şi tineri, care bineînţeles nu au fost scrise în mod exclusiv pentru
acest public cititor. Primele creaţii de acest gen, mai târziu şi altele, au
fost incluse în patrimoniul literaturii pentru copii şi tineret datorită
gradului de accesibilitate, mesajului arstistic şi apanajului tematic.
Din perspectiva genurilor literare, în deceniile al optulea şi al
noulea poezia deţine locul privilegiat, atât în literatura pentru adulţi, cât
şi pentru copii şi tineret, dar aceeaşi perioadă a reuşit să impună şi proza.
La sfârşit de secol şi mileniu numărul volumelor în proză a crescut
considerabil, acoperind un bogat evantai tematic. Romanul pentru tineret
s-a desprins şi el din anonimat, urmărind nu doar reconstruirea reală sau
fictivă a unor destine, ci apropiindu-se de spiritul epocii, de obsesiile
acestei lumi, folosind o recuzită variată. Remarcăm, de asemenea,
interesul prozatorilor, în mod special al prozatoarelor, pentru crearea
personajelor feminine, ca eroine de roman. Ultimile decenii literare
relevă această orientare în evoluţia romanului scris în limba română.

45

Romanul Crucea, autor Radu Flora, a fost publicat în foileton în ziarul Libertatea
între anii 1950-1951.
46
Romanul foileton O zi însemnată, de Miu Mărgineanu, în revista Lumina, în perioada
1952-1953.
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Cele două romane, Mona şi Fiorela, selecţionate cu scopul de a
satisface obiectivele acestei lucrări, confirmă odată în plus afirmaţia
criticului şi istoricului literar Ioana Pârvulescu, care în scrierile sale
susţine că ,,examenul de maturitate la prozatori este romanul".47
Ţinând cont de anul publicării romanelor amintite, primele
referinţe vizează romanul Mona, semnat de Eugenia Bălteanu.
Eugenia Bălteanu (1948) este poetă, prozatoare şi un exersat om
de presă. A lucrat ca ziaristă la Radio Novi Sad, Redacţia Programului în
Limba Română, apoi o perioadă îndelugată (1979-2013) la C.P.E.
Libertatea din Panciova, unde a îndeplinit funcţia de redactor-şef şi
responsabil al revistei Bucuria copiilor, precum şi de redactor al
săptămânalului Libertatea. A debutat cu versuri în revista Bucuria
copiilor, în anul 1958, iar editorial în anul 1976, la Editura Libertatea, cu
volumul de versuri Variaţii în albastru (1976). Au urmat apoi volumele
de poezii: Inevitabilul fluviu (1982), Concert pentru strada mea, (1994),
Cascade de lumină (1997) şi volumul de proză scurtă pentru copii Ultima
poveste înainte de zbor (1999). După o scurtă perioadă de ,,tăcere",
Eugenia Bălteanu se desparte de poezie, în care ,,romantismul rămâne o
stare de fapt" (Popa 1997: 261) şi publică, la Editura Libertatea din
Panciova, o serie de romane: Mona (2005), Tangoul (2008), Trei
anotimpuri (2009), Speranţa (2011), Scrisori din Pasadera (2014) şi
Drumul împărătesc (2016).
Primul roman al prozatoarei amintite, Mona, distins cu Premiul
,,Cartea anului editorial 2005", a Editurii Libertatea din Panciova
(distincţie care a revenit şi romanului Speranţa, în anul 2011), deschide
noi perspective în evoluţia romanului românesc pentrut tineret, din
Serbia.
Îmbinând fantezia cu poezia şi romantismul, Mona, cartea în care
autoarea şi-a propus să păstreze ,,statornicia clipei pure a tinereţii, ca pe
un adevăr luminos al existenţei." (Bălteanu 2005: 4) se deschide în sânul
unei familii cu preocupări artistice, care încearcă să menţină o anumită
tradiţie, bazată pe legi nescrise.
Romanul cuprinde doar două capitole, două nume Mona şi Luca,
urmate de un Epilog. Neîndoielnic că această alcătuire, sintetizată în trei
cuvinte, este un fel de strategie a prozatoarei, prin care oferă cuvintele
cheie ale romanului, restul se poate descoperi în cele o sută nouăzeci de
pagini pe care le pune la dispoziţia cititorilor. Considerăm că este o
tactică benefică, care are scopul de a ne încetini fuga prin viaţă. Cine va
47

În articolul ,,Despre literatură cu bucurie", în revista România literară, Nr. 38
(25/09/2009-01/10/2009).
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accepta jocul, iniţiat de autoare încă în cărţile copilăriei, va descoperi o
nouă aventură care creşte printre tineri şi pentru tineri, printre timpurile
noastre bântuite de tot felul de lumini şi umbre, în care Mona şi Luca
evoluează ca personaje centrale.
Privit în ansamblul său, romanul se axează pe relaţia dintre Mona şi
Luca, restul naraţiunilor se scurg spre acest punct central, astfel încât am
putea citi Mona ca pe un roman al aventurilor sentimentale, care a fost
conceput în strânsă legătură cu realitatea contemporană. Deşi discursul
narativ se dezvoltă în lumea adolescenţilor, apar şi incursiuni în lumea
copilăriei, privită ca oază edenică.
În prima parte, cea mai extinsă, domină imaginea personajului
feminin Mona, o tânără de 18 ani, după spusele mamei sale ,,cu capul în
nori". Provine dintr-o familie în care se cultivă frumosul. Părinţii sunt
oameni de succes în domeniul designului, mama designer de modă, tata
designer proiectant. Din confesiunile eroinei deducem că pentru tatăl său
designul este mai mult decât o profesie, ,,este punctul de reper, modul de
a concepe lucrurile, de a le transpune în frumos, de a le da un nou înţeles,
un nou sens ... îl fascinează Italia, deoarece acolo este vârful creaţiei
europene, dar, ce deziluzie, toţi designerii renumiţi s-au mutat la
Londra.” (Ibidem: 19). Din aceeaşi familie fac parte şi gemenii Alec şi
Alex, fraţii mai tineri cu trei ani şi jumătate decât Mona, care erau
fascinaţi de muzika rock end roll şi nu credeau în modestie.
Pentru majoritatea personajelor situaţia materială nu constituie o
piedică în calea ascensiunii lor profesionale ori a vieţii de zi de cu zi.
Călătoresc şi studiază prin ţări străine, se îmbracă după ultima modă, au
gusturi rafinate, citesc, ascultă şi creează muzică etc. Problemele lor sunt
de natură sentimentală şi apar când păşesc pragul adolescenţei. ,,Atunci
acţiunea se desfăşoară în contrastul celor două culori: alb - negru!
Fericire şi tristeţe! Bine şi rău! Noapte şi zi!” Atunci apar întrebările
grozave, filosofice, cu şi fără răspunsuri. Se nasc şi cresc şi în gândurile
Monei. Ce este de fapt fericirea? Sigură pe sine, eroina defineşte
fericirea proprie.
În primii ani de liceu, pentru Mona, fericirea este M., şeful
formaţiei muzicale ,,Morisson”, apoi ceasornicul lăuntric ce bate într-o
ordine perfectă, o floare care-şi desface petalele, zefirul de primăvară,
prima zăpadă, vizita la bunici, prietenia cu Luca. Potrivit teoriei sale,
,,fericirea este: când vezi, când auzi, simţi, taci, râzi...” Mai târziu, când
face paşi mai mari în viaţă, se întâlneşte cu deziluzia, cu infidelitatea, cu
insomniile. Dar Mona, inteligentă, ambiţioasă, devotată prieteniei,
optimistă are destulă răbdare cu sine, reuşind să găsească drumul spre
fericire.
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Luca, eroul care a dat nume celei de-a doua părţi a romanului, este
prietenul devotat al Monei, care a ajutat-o şi a înţeles-o în orice
împrejurare. A urmat-o şi a iubit-o în tăcere, în vis, în gând, în realitate.
,,Acolo unde era Luca, totul era cuprins de linişte”. Drumurile lor s-au
apropiat şi s-au depărtat, s-au dus şi s-au întors, în dependenţă de adierile
şi furtunile vieţii care i-au încercat. Pentru pacienţa sa, pentru faptul că
ştia să tacă şi să ajute necondiţionat, Luca era respectat şi adorat şi de
colegii lui, studenţi la Facultatea de Medicină. La fel ca Mona, s-a
realizat în plan profesional, a ajuns medic şi scriitor cunoscut.
Cei doi protagonişti sunt liderii galeriei de personaje care, prin
atitudinile şi caracterele lor, le-au influenţat acestora viaţa. Este vorba de:
M., tânărul muzician care a trezit sentimente de iubire în sufletul Monei,
Lucia şi Nicol, un timp prietene cu Luca, Maggie, Mili şi Victor, Fiona,
Alina, Carmen, Ziggi, James, colegi ori prieteni ai Monei. Sentimentele
sincere au fost însă fortăreaţa i-a protejat pe cei doi de vitregii. În final
aflăm că lait-motivul relaţiei lor se exprimă astfel: ,,Ca să-ţi găseşti
drumul, trebuie să-l cauţi.”
În urma lecturii romanului se observă faptul că autoarea a dăruit
majorităţii personajelor un destin împlinit, fiind mult mai severă cu
Alina, colega Monei, care şi-a trădat prietena şi a stârnit animozităţi în
rândul colegilor de liceu.
În realizarea primului său roman, Eugenia Bălteanu nu se desparte
definitiv de poezie. O serie de descrieri etalează sensibilitatea liricoromantică a poetului consacrat deja. De asemenea, menţionăm şi faptul
că în conţinutul narativ autoarea lansează câteva motive care vor face
carieră în romanele următoare - Speranţa, Trei anotimpuri.
Fiorela, cel de-al doilea roman menit să ilustreze preocupările
actuale ale prozatorilor care scriu în limba română, este semnat de
scriitoarea Mariana Stratulat.
Mariana Stratulat (1977), poetă, prozatoare şi ziaristă la Casa de
Presă şi Editură Libertatea din Panciova a abordat în scrierile sale mai
multe genuri literare şi scrie pentru toate categoriile de vârstă: copii,
tineri, adulţi. A debutat cu versuri în revista Bucuria copiilor, iar editorial
în anul 2002, cu volumul de versuri Doar copii!, poezii pentru copii.
A publicat poezii şi proză scurtă pentru copii (Mitzi şi Puff, poezii
(2008), Aventurile lui Alex, proză (2009), Visul Dianei, piese de teatru
(2013)), este coautor la trei monografii şi o antologie. Primul său roman,
intitulat Nelinişti şi speranţe, a văzut lumina tiparului la Editura
Libertatea din Panciova, în acelaşi an cu Mona (2005). În anul 2016, la
aceeaşi editură publică romanul pentru tineret Fiorela. Acest roman are
la bază povestirea ,,Lecţie online pentru tata”, care a fost premiată la
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concursul pentru proză scurtă, organizat cu ocazia aniversării a 65 de ani
de activitate continuă a Casei de Presă şi Editură Libertatea din Panciova
(27 mai 2010).
Fiorela este un ,,roman inspirat de viaţa semenilor noştri şi modul
de trăire actual, care dă posibilitate cititorului de a se analiza pe sine...”48
şi de a se întâlni cu preocupările şi convingerile generaţiei milenialilor.
Titlul romanului nu este preluat din lumea telenovelelor, aşa cum sar putea crede, ci simbolizează firea eroinei, care, prin faptele sale,
răspândeşte fiori vizibili şi invizibili. Romanul nu impresionează prin
numărul de pagini (117), ci prin numărul de 15 capitole, numerotate cu
cifre romane şi finalizate prin Epilog.
Numărul personajelor care se implică în derularea firului narativ
este redus. Autoarea a creionat cu grijă câteva personaje tip ca: Fiorela şi
tatăl ei, Stefan, Stefania, doctorul Florescu, soţia sa şi Stivi, în spatele
cărora fiinţează mulţimile după chipul cărora au fost create. Ele sunt doar
faţeta vizibilă a realităţii sau irealităţii.
Romanul este structurat pe două planuri paralele care au rolul de a
aduce la lumină două lumi diferite, cea reală şi cea virtuală. Deşi
deosebite ca natură şi destin, aceste entităţi se apropie de multe ori,
transferând protagonişti, cu chip de îngeri şi demoni, dintr-o zonă în alta.
49
Lumea reală, în care s-au stins valorile, e o coborâre împletită din
jocuri teribile, minciuni, lăcomie..., în care nu mai există loc pentru
sentiment. Nimeni nu mai iubeşte pe nimeni, idealurile sunt bolnăviciose,
iar frumuseţea falsă. Sufletele osândite se zbat fără astâmpăr. Marea
tragedie a pierderii copiilor se vindecă prin clonare.
Meandrele alienării umane îmbrăţişează neomenescul, naturalul.
Mai mult, natura devine complicele întunecimii, care promite ieşirea din
labirint: ,,Acum apa freamătă, mă cheamă, mă îndeamnă. Să-mi regăsesc
liniştea (de care nu am avut parte niciodată!), la fundul lacului. Da, voi
face un pas şi încă unul, şi totul se va termina. Nu am pentru ce să trăiesc
..." (Stratulat 2006: 59).
Şi dacă realitatea degradantă şi deprimantă constituie un adevăr
înspăimântător şi sumbru, personajele captive în propriul destin se
refugiază în lumea ireală. Aici, se pare că, totul este simplu, nu au
obligaţii, nu trebuie să lupte cu dificultăţile, nu se ucid şi sinucid cu arme
48
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pe care l-am publicat în revista Lumina, Anul LXX, Seria nouă, 1-3 (586-588)/2017.
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şi iubiri deşarte. Printr-un simplu click pot reface tot ce nu le place. Nu
mai au nevoie de repere spirituale. Pot fi ceea ce doresc. Pot avea un alt
chip, idealizat.
Dialogurile care se derulează în lumea virtuală potolesc foamea de
informaţii, desfiinţează graniţele lumii reale, lansează dimensiuni
infinite. De asemenea, prind viaţă şi se derulează departe de temeri.
Toate acestea sunt extrem de tentante, dar nu pot fi transferate prin copy
şi paste în lumea reală. ,,Fiorela mea cea fermecătoare în lumea virtuală,
nu e decât o femeie uşoară în lumea reală." (Stratulat 2006: 33), ne
aminteşte Băiatul disperat.
În urma celor spuse se naşte întrebarea firească: Care lume e mai
bună?
Răspunsul ar fi desigur atât de simplu dacă nu s-ar ivi şi alte
întrebări, izvorâte tot din textura romanului, ca de exemplu: - Dar ce ne
facem cu însingurarea? - Cum vom mai simţi căldura mâinii întinse şi
bătaia ritmică din piept? - Cum să pierdem contactul cu ceilalţi oameni,
care ne văd aşa cum suntem, fără chipul ,,îmbunătăţit la comandă”. (...)
Lista interogaţiilor rămâne deschisă, la fel şi cea a răspunsurilor, cititorul
fiind împuternicit de autoare să le afle singur.
În final deducem că protagoniştii, Fiorela-85 şi Stefan, Băiatuldisperat, care plutesc deopotrivă în reală şi cea virtuală, precum şi
apropiaţii-depărtaţii lor, nu sunt decât oameni. Iar oamenii sunt la fel, fie
că sunt în faţa monitorului, fie că păşesc pe pământ. Noi singuri decidem
ce cale vom urma, spre realitate sau iluzie. ,,Într-un mod bizar,
imaginarul ne pune în faţă cu noi înşine. Ne întreabă cine vrem să fim? Şi
noi alegem: realitatea sau iluzia. Iar, atunci când ne dă drumul în lumea
reală, ne arată ce vom culege: adevăr sau minciună.” (Stratulat 2006: 59).
Concluzii
Literatura pentru tineret scrisă în limba română în Voivodina, în
prezent, relevă câteva caracteristici semnificative. În primul rând
menţionăm faptul că scriitorii români, diferiţi ca generaţii literare,
manifestă interes pentru roman. În ultimii ani o serie de romane au fost
publicate de autori femei. Prozatorii pledează pentru teme inspirate din
realitatea contemporană şi raportul realism-irealism.
Remarcăm, de asemenea, interesul prozatorilor, în mod special al
prozatoarelor, pentru crearea personajelor feminine, ca eroine de roman.
Această orientare este evidentă în ultimile decenii literare.
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UN ALT FRAGMENT DIN POVESTEA VIEŢII NOASTRE
Brânduşa JUICĂ
Vârşeţ - SERBIA

Între realizările editoriale ale anului 2018, care au văzut lumina
tiparului sub egida Editurii Societăţii de Limba Română din Voivodina,
Republica Serbia, un loc aparte ocupă ,,MONOGRAFIA REDACŢIEI
ROMÂNE A RTV NOVI SAD 1975-2015”, elaborată de Lucian
Marina. Titlul amintit, precum şi subtitlul - 40 DE ANI DE PROGRAM
ÎN LIMBA ROMÂNĂ - oferă primele informaţii despre preocupările şi
interesul cărţii de faţă, care însumează 286 de pagini, format înalt.
Acest demers memoralistic adună într-un mănunchi texte inedite
şi imagini (majoritatea color), care simbolizează patru decenii de
activitate a Redacţiei Programului Informativ în Limba Română al
Televiziunii Novi Sad - Radio Televiziunea Serbiei, actualmente
Televiziunea Voivodinei. Privite în ansamblul lor, aceste materiale
documentare oferă cititorilor oportunitatea de a parcurge „cu ochii minţii
evenimente semnificative, cu adânci rezonanţe care, de-a lungul anilor,
au marcat existenţa străbunilor, a strămoşilor şi a părinţilor lor.”
(Lucian Marina în Nota autorului, p. 7).
Având la bază dorinţa autorului „de a aduce un omagiu acestor
locuri şi acestui oraş, iar înainte de toate, minunaţilor oameni care au
construit Televiziunea Novi Sad, actualmente Postul public al
Televiziunii Voivodinei” şi deopotrivă colegilor săi merituoşi, precum şi
telespectatorilor loiali, monografia s-a clădit pe discursul memoriei
colective şi pe mărturiile păstrate în arhive. Aşadar, monograful şi
colaboratorii săi s-au văzut nevoiţi să apeleze la mai multe metodologii
de lucru, care să permită obţinerea unor informaţii veridice şi relevante.
Cele patru decenii prezentate în paginile monografiei reprezintă
perioada de activitate prodigioasă a Redacţiei Programului în Limba
Română, care a avut caracteristicile ei. Anii limită sunt semnificativi.
Anul 1975 este sinonim cu începutul unei noi epoci în viaţa culturală a
românilor de pe aceste meleaguri. În ziua de 7 decembrie 1975, la ora 8,
din Studioul Televiziunii Belgrad, Programul 1, s-a transmis prima
emisiune în limba română intitulată Magazin TV. Cealaltă coordonată
temporală, anul 2015, se asociază cu inventarierea rezultatelor la ceas
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aniversar, momentul când se naşte Rubrica în Limba Română a
Televiziunii Voivodinei.
Distanţa în timp dintre cele două evenimente este marcată de
evoluţie, care a impus Programul informativ în limba română al Radio
Televiziunii Novi Sad drept mijloc de informare deosebit de important
într-o lume în mişcare. Pe lângă aceasta, şi-a asumat însă şi rolul
culturalizator, prin furnizarea de cunoştinţe cultural-ştiinţifice, prin
contribuţia adusă la promovarea valorilor artistice, precum şi la
cultivarea limbii române literare, doar unele dintre argumentele
relevante.
Multitudinea de informaţii cuprinse în paginile monografiei se pot
clasifica în câteva secvenţe structurale, care însă tind spre acelaşi scop,
de a urmări calea urmată de Redacţia Română a RTV Novi Sad, în cei 40
de ani de existenţă. Partea introductivă a lucrării, pe lângă Nota
autorului, se referă la cadrul istoric în care a apărut şi a evoluat
televiziunea la nivel mondial. Solicitând din plin sursele
documentaristice, autorul prezintă fazele de dezvoltare a televiziunii,
începând de la apariţia primului televizor alb-negru şi finalizând cu
televiziunea digitală. În acest context apar nume şi date importante
memorate de istoria umană, alături de incursiuni în domeniul
tehnologiilor şi terminologiei specifice lumii în imagini.
După acest concis excurs prin istoria televiziunii, se deschid rând
pe rând paginile dedicate devenirii în timp a programelor de radio şi
televiziune difuzate în limba română. Reconstruirea momentelor de
constituire, de perfecţionare, evidenţierea specificului emisiunilor
transmise, a rolului lor şi, nu în ultimul rând, a celor ce au contribuit la
bunul lor mers, reprezintă aspecte care asigură relevanţă şi rigurozitate
temei abordate. Toate acestea nu fiinţeză într-un context singular, ci
poartă amprenta vremii şi a contextului socio-cultural, precum şi a
redactorilor şi colaboratorilor interni şi externi.
Traversând itinerarul istoric, atât al Programului în limba română
al Postului de Radio Novi Sad, cât şi al Programului TV în limba română,
expus în paginile monografiei, accedem la cunoaşterea diversităţii
domeniilor abordate în cadrul emisiunilor, a protagoniştilor, a
caracteristicilor limbajului, tendinţelor... toate cu istorie vocaţie şi destin.
În acelaşi timp, între redactorii, ziariştii, colaboratorii, lectorii,
crainicii, membrii redacţiilor celor două programe recunoaştem numele
multor personalităţi ale minorităţii naţionale române. O bună parte dintre
aceştia ,,vorbesc" ei însişi despre faptele lor, împlinirile, eforturile
depuse, gânduri şi sentimente în Contribuţii la Monografia Redacţiei
Programului în limba română a Televiziunii Novi Sad - Televiziunea
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Voivodinei, partea centrală a cărţii. Iar despre profesionalismul şi
devotamentul celor care şi-au încheiat rostirea pământeană îşi aduc
aminte prietenii, colegii ori numeroasele documente audiovizuale. În
acest loc, mai precis în cadrul secţiunii Evocări, răsar treizeci şi şapte de
chipuri brăzdate de zâmbet tineresc ori de experienţa anilor duşi, care
prin relatări directe sau indirecte, momente inedite, senine sau sumbre,
uneori chiar tragice (precum Agresiunea NATO) conturează traseul
existenţial al emisiunilor în limba română. Pe lângă scrierea filelor de
istorie, se profiliază şi imaginea umană, care reflectă identitate,
spiritualitate, fapte de cultură, modul cum ştim să trăim şi să
supravieţuim.
Cu intenţia de a construi o imagine cât mai clară despre
activitatea Redacţiei programului în limba română a Postului de
Televiziune Novi Sad, autorul monografiei vizualizează şi rezultatele
diferitelor cercetări realizate de Secţia pentru cercetarea opiniei publice,
a programului şi auditoriului, care anterior a purtat mai multe denumiri.
Prezentate în plan istoric, acest tip de cercetări s-au întreprins în diverse
domenii şi au avut o influenţă benefică asupra conceperii conţinutului
viitoarelor emisiuni de radio şi TV.
Albumul foto cu imagini din activitatea Redacţiei Programului
Informativ în Limba română al Televiziunii Novi Sad - Televiziunea
Voivodinei, pledează pentru integritatea monografiei, sporindu-i
autenticitatea, expresivitatea şi aspectul estetic. În acelaşi timp, reprezintă
o formă deosebită de a păstra emoţii, impresii, amintiri, primăveri,
toamne timpurii şi târzii, însoţite de spiritul vremii şi al locului în care sau născut.
Apariţia MONOGRAFIEI REDACŢIEI ROMÂNE A RTV NOVI
SAD 1975-2015 sperăm să producă bucurie tuturor iubitorilor de carte,
căci cărţile sunt ferestre deschise spre eternitate, iar însemnările de mai
sus le dorim a fi semnale adresate publicului cititor interesat de propriul
rost, dar şi călătorilor prin istorie care doresc să ne cunoască.
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VALORILE MORALE ȘI PATRIOTICE DESCOPERITE ÎN
JURNALUL UNUI SOLDAT DIN REGIMENTUL 33
INFANTERIE – CETATEA ARADULUI,
ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Conf. univ. dr. Florica FAUR
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Cercetând corespondența de front sau jurnalelele soldaților din
Primul Război Mondial (Regatul României și Imperiul Austro-Ungar) se
remarcă o notă comună a tuturor scrisorilor: sinceritatea nedisimulată față
de condițiile vitrege la care sunt supuși, exprimarea afecțiunii față de
familia rămasă acasă și o formă de patriotism față de valorile pe care le
impunea condiția de cetățean imperial sau monarhist.
I.
Urmele unui război
Corespondența de front dintre soldați și familiile lor este o pagină
importantă în istoria poporului român și reprezintă realitatea tristă a
acelor vremuri. Ardealul anilor 1914-1918 aparținea Imperiului AustroUngar, iar Regimentul 33 Infanterie din Cetatea Aradului a fost trimis în
1915 pe frontul de est, cu Rusia, în Galiția. Acest regiment datează încă
din 1741, sub conducerea împărătesei Maria-Teresia. În 15 iunie 1915
moare pe front chiar comandantul IR33, Dimitrie Burdea, care-și doarme
somnul de veci la Cimitirul Eternitatea din Arad.
Jurnalul sau cărțile poștale, destul de rare, din Primul Război
Mondial, oferă o imagine a soldatului, de regulă tânăr, și a familiei sale,
de obicei din mediul rural, dar și urban. Se poate vedea nivelul de
instruire și atitudinea pe care o are asupra războiului sau a relației cu
ceilalți soldați și cu superiorii, sentimentele pe care le exprimă. Arhiva
Națională a României găzduiește scrisori și documente de pe mai multe
fronturi din perioada amintită, subiectul de față însă este singular,
soldatul Ioan Bogjea, al cărui jurnal a fost găsit, a făcut parte din
Regimentul 33, Cetatea Aradului, cunoscut ca IR 33, și nu apare în vreo
arhivă.
Cuvintele exprimate de pe front sunt dincolo de măști, dincolo de
replici patriotarde. Cenzura nu poate înlătura mesajele de dor, de iubire
sau de teama că până la următoarea scrisoare expeditorul poate fi ucis.
Puțini sunt cei care se aruncă în luptă doar de plăcerea de a lupta.
Cercetată la o sută de ani, istoria nu mai seamănă cu cea de atunci. Se
poate pune întrebarea retorică: ce cuvânt aveau în 1914 cei 60% de
analfabeți din cei 80% de țărani, care formau populația țării? Visau ei toți
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cu ardoare la idealul național? Sunt întrebări ale căror răspunsuri se
explică prin mărturiile soldaților-țărani pe care nu le-a cerut nimeni și
care au stat rătăcite prin sertare, cufere zeci de ani, timp în care s-au tras
concluzii, s-au adus argumente și s-au dat verdicte.
Vestea uciderii arhiducelui austriac Franz Ferdinand și a ducesei
Sophia Albina, în 28 iunie 1914, s-a aflat pe prima pagină a ziarelor din
întreaga lume, iar urmările au fost devastatoare pentru tinerii care urmau
să plece pe front. Istoria trăită de fiecare soldat în parte compune istoria
celor mai bine de o sută de ani ce s-au scurs până astăzi, în anul
Centenarului. De la distanță se poate vedea mai bine contextul unui
război în care imperiile abia mai rezistau, iar dorința de libertate a
popoarelor făcea ca Europa să stea pe un butoi de pulbere. Fiecare
învingător își construiește propria istorie, la fel ca și cel învins, potrivită
cu propriile frustrări. Anii care au urmat după instaurarea comunismului
au schimbat optica asupra Primului Război Mondial. S-au transmis cifre
referitoare la numărul de morți și răniți, scrisori de condoleanțe și de
felicitare, decorații post-mortem. Nimic din ființa celui înfometat,
înfrigurat, însingurat, întristat, din frământările sale de soldat tânăr care
până la Războiul cel Mare nu știa să țină în mână decât sapa și coasa.
Hotărârile superiorilor nu s-au bazat pe convingerile viitorilor
soldați și ele au fost interpretate adesea eronat ca reale forme de
patriotism. Curățenia morală a multora reiese din scrisori, iar credința era
în familie, în Dumnezeu și în bătrânul împărat Franz Josef, pentru cei din
Ardeal. Paradoxul situației românilor din Ardeal și al celor din Oltenia
este că fiecare lupta pentru împăratul sau regele său, care nu este același.
II.
Jurnal de front – trei ani de pribegie
Știm despre soldatul Ioan Bogjea că venea din comuna Târnova,
jud. Arad, că a fost înrolat într-o zi de duminică a lunii iulie, 1914, în
armata Împăratului Franz Josef. Era căsătorit și avea copii. Jurnalul său
are forma unei balade cu versuri scurte și dense și vorbește despre viața
grea lipsită de hrană, într-un pericol continuu. Pe front, soldatul își
amintește de fratele său, de părinți și de frați. Scenele prezentate sunt
dramatice prin realismul lor, soldații răniți, prea departe pentru a fi
salvați din vizorul inamicului, mor înghețați. Soldatul Bogjea notează
întâmplările în ritmul unei camere ce focalizează prea puțin pe o
întâmplare. Morala omului de la țară se întâlnește cu camaraderia de
front și lipsa altor informații decât ceea ce înregistrează el singur. Trei
ani de război și prizonierat într-un război despre care nu deține
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informații. Singura realitate este a sa, ca soldat înspăimântat că va trebui
să ucidă oameni, și a lipsurilor la care este supus. Le acceptă pe toate ca
un brav luptător, fără să fi fost pregătit în prealabil pentru aceste
întâmplări. Ucide și supraviețuiește, mănâncă carne de cal și rabdă, când
e cazul.
Mai jos, jurnalul său, recuperat de la un camarad de front, de pe
Valea Mureșului, supraviețuitor:
Ioan Bogjea prinsioneri la rusu în Asia din 1915 martie 19 –le
Zâle triste din război 1914-1915-1916
Ne-am dus toți din sat în sat
Frunză verde lemn uscat
Până de apă am dat
De-acasă când am plecat
Mă uitam spre răsărit
Multă jale am lăsat
Văzui vaporu venind
În luna lui iulie
Tot cu steaguri îmbrăcat
Tocmai chiar duminică
Și pe vapor ne-a încărcat
Am căpătat porunca
Pe apă în jos am plecat
Să las eu soția mea
Până de Țalingrad am dat
Să mă duc pănă în Jula
De pe vapor ne-a descărcat
În Jula trei zâle am stat
Și în oraș ne-au băgat
Până haine am căpătat
Zece zâle acolo am stat
Dacă haine am căpătat
Până poruncă am căpătat
Pe toți ne-au strâns la jurat
Ră veste am mai aflat
Am jurat toț cu frațâie
Căci rusu câne turbat
Și-am pornit toț la Sârbie
În Galiția a întrat
La Sârbia când am plecat
Noi poruncă am căpătat
Rămas bun eu m-am luat
Să fim gata de plecat
Foaie verde măierană
Noi gata am tot stat
--------------------------------------Până la tren am plecat
----------------Și trenu a fluierat
Și pe noi ne-au străinat
De la tată de la mama
Patru zâle ne-am tot dus
Foie verde de sălcie
Până în Galiția am ajuns
De la a mea dulce soțâie
În Galiția am întrat
De la frați și de la fii
Rău semn ni s-a arătat
De la neamuri și socrii
Soarele ni s-a ascuns
De la săteni și vecini
Deatâta jele și plâns
Și de la toț împreună
Sau ascuns și luna în nori
Eu m-am luat zâua bună
De la jelea de la beții feciori
Foie verde lemn uscat
Căci tare să văietau
Din Jula când am plecat
Și după părinț strigau
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Vai săraci ai mei părinț
Știu bine că mă doriț
Căci de un an de zâle
Nu mai știți nimic de mine
Foie verde de pe rât
Nici de voi nu știu nimic
Nici de un frate ce-am avut
Cu care bine am trăit
Căci bine ne-am ascultat
Cât la alaltă am stat
Când de el m-am străinat
Cu mult suspin l-am lăsat
Cu suspin și cu oftat
Din gură i-am cuvântat
Și de la tată i-am grăit
Rămas bun tată iubit
Iartă-mă de ți-am greșit
Căci nu este om în lume
Să le facă tăte bune
Dar eu câte le-am putut
Tăte bune le-am făcut
Rămas bun soție dragă
Rămas bun socrii și fii
Căci eu sunt în țări pusti
Foie verde de sălcie
-----------------------------------------------------În Galiția în pustie
În Galiția cât am stat
Prin mare foc am umblat
În Lenberg când am intrat
O poruncă am căpătat
Să părăsim orașul
Că ne înconjoară rusul
Și rusu ne-a înconjurat
Și mâncarea ne-au luat
Ne-au luat și ne-au bătut
Și noi năpoi am fugit
Cu multă foame și sete
Numai Dumnezeu ne crede
Am fugit într-o pădure
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Pădure lungă și mare
Unde nu era mâncare
Numai trifoi pe cărare
Mâncam trifoi ca vita
Ca-să nr treacă foamea
În pădure cât am stat
Mare foame ne-au mâncat
De gândeam că ne prăpăde
Din pădure când am ieșit
Noi mâncare n-am găsit
Numai curechi și gurgune
Dar ne păreau foarte bune
Din pădure când am ieșit
La drum am călătorit
Pe drum nimic n-am găsit
Numai tot morț și răniț
Fără mâini fără picioare
Și strigau cu gură mare
Haidaț fraț de ne legaț
Și-aicea nu ne lăsaț
Și în cocii ne aruncaț
Noi cocie nu aveam
Ci cu trăganu-i duceam
Cari erau mai de-aproape
Noi îi mai scăpam de moarte
Noi fugeam și îi legam
Și din sânge îi scotem
Care erau mai în-depărtare
Strigau toț cu gură mare
Haidaț fraț de ne legaț
Și de moarte ne scăpaț
Căci suntem soldaț în sânge
Și n-are cine ne stânge
Fără Maica Precistă
De și-ar pune mila Sa
Două trei zâle au stat
Și acolo au înghețat
De durere au scăpat
Durerea lor ce-a scârbită
Dară fiind otrăvită
Cu otravă de la rus
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Bată-L Domnul Cel de Sus
Rusu șarpe ne-adormit
Șede-n tufă tupilit
Când era pe la amneaz
Rusu ne făcea năcaz
Când eram după mâncare
Ne lu-au în fuga mare
Căci cu grănade dădea
Groapă în pământ făcea
Veneau plumbii fluierând
Prin codri lemne rupând
Dacă cuina ne zărea
Tot cu șrapnele pușca
Tătă cuina ni-o spărjia
De mâncare ne lipsea
Noi ne lipseam de mâncare
Și-o luăm în fuga mare
De mâncare nu-i da-minte
Par c-aș fi mâncat plăcinte
Căci grănatul când venea
Vai mulți feciori prăpădea
Dar mai pe mulți îi chilăvea
Care cum îl ajungea
------------------------------------------------------În aer îl arunca
Când jos la pământ cădea
Zău nici au nu mai zâcea
Și pe loc mort rămânea
Măiorul nostru striga
Și la cal pinteni îi da
Și naite ne mâna
Că noi să-ne pregătim
Ca pe rus să-l biruim
Că dacă-im țara lui mare
Și Împăratul nostru tare
Că de câte răle au dat
De când s-au ancorat
Ca mai fost război în lume
Armele acu-s mai bune

Foie verde lemn uscat
Când în Șemisli am intrat
Rusul ne-a înconjurat
Foie verde lemn pupit
Dar și noi ne-am pregătit
Cu tot cu tunuri mari și grele
Ce pușcau tot cu șrapnele
Grănadu unde pica
Doamne mulți ruși omora
Cu grănate furt dădeau
Până gardul îl făceau
Și orașul îl îngrădeau
Cu gard de drod înpletit
Înpletit și înspinat
Și cu bombe îmbrăcat
Foie verde-a nucului
Pe seama muscanului
Muscanu-i câne turbat
Și el la drod au plecat
Când de drod s-au apropiat
A noști cu șrapnele au dat
Cu șrapnele și grănade
De ne durea în piept și spate
Dădeau și cu puștile
Picau rușii cu miile
Dar noi cu toț după ei
Ca-sa-i putem prăpădii
Căci ei tot s-au mai sporit
Și la noi mulți au murit
Și-au murit în luptă mare
Pentru a Cetății apărare
Au murit cu moarte grea
Ca-să apărăm Cetatea
Cetatea s-o apărăm
Și de dușman s-o scăpăm
Dușmanu câne turbat
Tot după aceia au umblat
Ca-să ie-e Cetatea
Să fie a lui Galiția
Foie verde lemn uscat
Cât în Șeminsli am stat
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Multă foame am răbdat
Căci mâncarea am gătat
Și noi alta n-am mâncat
Numai tot carne de cal
Carne de cal fiartă în apă
Cu gurgune amestecată
Caii dacă i-am gătat
Cu noi lemne am cărat
Am cărat lemne în oraș
Cu mult chin și cu năcaz
Că ancorau lemne pe noi
Ca și birișii pe boi
Le duceam cale departe
Și ne durea în piept și-n spate
Foie verde de alun
Tocmai în zâua de Crăciun
Ieu în slujbă am fost dus
De la Lipovița-n sus
Și ședeam în post afară
Și mă uitam peste țară
În neauă până-n jenunți
Și mă uitam peste munț
Mă uitam spre răsărit
Văzui cozacii venind
Turmă mare de cozaci
Înarmaț ca niște draci
Cu puști, săbii și cu bănci
De-m tremura carnea-n fălci
Frunză verde lemn uscat
La cialalț semn le-am dat
Și după ei am pușcat
Cu pintenii la cai au dat
Și-n pădure s-au băgat
Și de moarte au scăpat
Dar și eu m-am supărat
De ce după ei am pușcat
Au picat dintre ei doi
Și-au rămas morț la noi
Și un cal ce-a fost pușcat
Noi după el am cătat
Am cătat și l-am aflat
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Foie verde de săcară
A doua zi ne schimbară
Care pe noi ne-au schimbat
Calul ei tot l-au mâncat
Și nouă nu ne-au lăsat
Vai Doamne flămânz eram
De nici lumea n-o vedeam
Și noi în sat ne băgam
Din casă în casă umblam
Ca clebă să căpătam
Clebă, cartofi și mleca
Ca-să ne treacă foamea
Dar ei nimic nu ne-au dat
De ce le-am dat foc la sat
Dar noi deaceea foc le-am dat
Că rusu au fost în sat
Și rusu să iasă afară
Și să treacă-ntralui țară
Foie verde lemn uscat
Șemisli oraș cruntat
Șese luni în tine-ne-am stat
Festungu ți-am apărat
Până mâncarea am gătat
Dacă mâncarea am gătat
Și caii toț i-am mâncat
Noi ne-am gătat de plecat
Și orașu l-am lăsat
Foie verde iederă
Și gheneralul striga
Și cătă feciori zicea
Haideț feciori toț ca frați
Să trecem către Carpaț
Și la Carpaț de-am ajunge
Și în Ungaria ne-am duce
Am plecat cu toț cântând
Dar mare frică având
Că știam că rusu-i tare
Și nouă ne stă în cale
Cu tunuri de-acelea mari
Tunuri mari și îngreunate
Ce pușcau tot cu grănate
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De ne prăpădeau pe moarte
Din noi opt mii au picat
Noi când gardul l-am tăiat
Frunză verde și una
Rușii din gură strigau
Predați-vă austriți
Dacă vreț să mai trăiț
Că de nu viața voastră
Ie acum în mâna noastră
Dar țâpăț arma din mână
Vă predaț de voie bună
Noi puștile le-am țâpat
La ruși prinsonieri ne-am dat
Foie verde plop înalt
Rusul acela blăstămat
Noi puștile când le-am dat
Iel su mână ne-au luat
Și ne mână dinapoi
Ca pe gulea cea de boi
Și tot pe jos ne-au mânat
Până am ajuns în sat
Noi în sat dacă am întrat
Rușî poruncă ne-au dat
Să-ne luăm de mâncat
Iei mâncarea scumpă o dau
Și feciorii bani n-aveau
Căci noi banii i-am gătat
În focuri cât am umblat
Foie verde lemn crescut
Care bani au mai avut
Tare rău n-or petrecut
Căci mâncare își cumpărau
Și de fome le treceau
Dară noi care bani nu aveam
Mâncare nu cumpăram
Doamne, rău o petreceam
În casă când ne băgam
Noi de țivili ne rugam
Să ne de-a ceva mâncare
Că nu putem sta în picioare
Alții pâne ne dădea

Alții de spate ne înpingeau
Și pe ușă ne scoteau
Și ușile le închideau
Nici loc de dormit nu dau
Dar și vaișamar de noi
Că ne culcam ca niște boi
Dimineața ne sculam
Lui Dumnezeu ne rugam
--------------------------------------Și la drum cu toț plecam
Și meream din sat în sat
Până Lenbergu l-am aflat
L-am aflat tot încărcat
Tot cu clebă și slănină
De care gândeam că-i bună
Care aveau bani cumpărau
Cari or cumpărat or mâncat
Care or furat or mâncat
Și așa toț s-au săturat
Din Lenberg când am ieșit
Foamea de noi s-a lipit
Ne-au luat pe drumul mare
Noi ne îmbătam toț de foame
Foie verde lemn uscat
Dintră noi mulți au picat
Și-n cocii erau aruncaț
Până satu l-am aflat
Satul dacă l-am aflat
Mâncare acolo ne-a dat
Și pe toț ne-au numărat
Pe toț în glidă ne-au pus
Până cozacii or ajuns
Foie verde lemn uscat
Ei poruncă au căpătat
Și la drum ei ne-au luat
Cozacii veneau călare
Noi pe jos pe drumu mare
Ei cu caii tropăind
Noi după ei suspinând
Am suspinat cu greutate
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Căci ne-au dus cale departe
Trei săptămâni tot pe jos
Până boconcii s-or ros
Tălpile s-au descojbat
De-a tâta drum ce-am umblat
Până țara n-am lăsat
Frunză verde trei coline
Acum trec în țări straine
Frunză verde și una
Tocmai în Galiția
Galiția cu apă
Noi am trecut peste ea
Ș-am ajuns în Rusia
Prin Rusia tot ne-am dus
Până la stație am ajuns
La stație am sosit
Pe mașână ne-a suit
Cu noi mașina a plecat
De țară o ne-a îndepărtat
Ne-a depărtat rusul tare
Iera chiar în postul mare
Ne-au depărtat și ne-au dus
Paștile pe drum ne-a ajuns
Foie verde și una
Trenul cu noi fluiera
Și la stație stătea
La stație cât am stat
Rușii poruncă or căpătat
Să ne de-a de mâncat
Ei de mâncat căci ne-au dat
Clebă cu ciai am mâncat
Noi de pe tren ne-am uitat
Rușii paști au mâncat
Și nouă nici nu nior dat
Frunză verde și una
De ce faci rusule așa
De ne omori cu foamea
Că la un praznic așa mare
S-ar cădea la noi mâncare
O mâncare și un ou
Să facem un praznic nou
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Trenu tare a fluierat
Și din stație a plecat
Și pe noi ne-a depărtat
Și trenu tare ne-o dus
Pân la stație am ajuns
În stație când am sosît
De pe tren ne-au coborât
Muieri multe am întâlnit
Și una s-a îndurat
Și mie un ou mi-a dat
Și noi cinci inși l-am tăiat
Și în loc de paști l-am mâncat
Noi când l-am mâncat
Am suspinat și am optat
Căci mă văd înstreinat
Înstreinat de al meu bine
De mine nu știe nime
Căci eu sunt în țeri streine
Țeară străina și blăstămată
Și de păduchi încărcată
Optsprăzece zile am vinit
------------------------------------------------------Și noi rău ne-am hodinit
Păduchii rău ne-au mâncatu
Și noi rău ne hodineam
Foie verde arnolber
Am eșit din Rusia
Și-am intrat în Asia
În Asia rusului
Pe pământ de-al turcului
Asie țară pustie
Focul și pecura te știe
Că în tine cât am venit
Noi orașe n-am găsit
Numeri tot pustietate
Cari orașe noi vedeam
Acolo nu ne opream
Tot mai departe ne-a dusu
Până-n Sămărcan am ajuns
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Frunză verde și una
Aicia e stația
De pe tren ne scoborau
Și în orașiu ne ducea
Ne duceau fără de seamă
Până la douăsprezecea casarmă
Frunză verde crengurie
Ma ajuns un dor și-o jele
De copii și de muiere
Nevestile văduvesc
Cu copii mici năcăjesc
Vai Doamne că mult aș da
Să scap din Rusia
Foie verde spic de brazi
Să vă scriu al meu năcaz
Care-n Rusia l-am tras
Foie verde plop înalt
Și Crăciunul l-am mâncat
În Rusia încuiat
În loc de colaci și friptură
Ne-au dat pită pe măsură
Și în loc de cârnț fript
Ne-au dat curechi opărit.
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Concluzie:
Corespondența invită la interpretarea proprie, mai mult decât o
cercetare științifică impersonală. Istoria se scrie în fiecare zi și se
interpretează la distanțe de timp, excluzând adesea factorul uman, ființa
care visează, plânge, strigă după ajutor sau e victima ignoranței celorlalți.
Avem șansa de a ne descoperi adevărata identitate și a ne redirecționa
viitorul în anul Centenar, printr-un exercițiu simplu de empatie cu
soldatul Ioan Bogjie.
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FOAIA CODRENILOR
LA CEA DE-A OPTA APARIŢIE EDITORIALĂ
prot. Cornel JUICĂ
Episcopia ,,Daciei Felix” - Vârşeţ, Serbia
Rezumat
Primul număr al ziarului „Foaia Codrenilor” a văzut lumina
tiparului în ziua de 1 mai 2016, de Sărbătoarea Învierii Domnului. Este o
publicaţie locală, care apare ca supliment al ziarului ,,Tibiscus" din
Uzdin, editată de parohiile Sălciţa, Iablanca şi Mesici. Aşa cum se poate
observa şi din subtitlul ziarului, preocupările redacţiei se orientează spre
relevarea faptelor de cultură, de ieri şi de azi, a tradiţiei şi spiritualităţii
satelor de la codru. În cuprinsul publicaţiei apar articole cu caracter
religios, prezentarea unor evenimente din viaţa bisericilor din cele trei
localităţi amintite, portrete ale oamenilor de seamă din loc, precum şi
date importante din calendarul creştin ortodox pe anul în curs. Foaia
Codrenilor apare de trei ori pe an, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, a
praznicului Adormirea Maicii Domnului şi Sărbătorii Naşterii Domnului.
Este periodic afiliat al Asociaţiei Publiciştilor Presei Rurale din Banat.
Cuvinte cheie: ziar, cultură, tradiţie şi spiritualitate

Biserica Ortodoxă Română a avut, şi are, o contribuţie însemnată
la promovarea conştiinţei unităţii spirituale a neamului românesc.
Biserica a cultivat în sufletele românilor conştiinţa trează că au aceeaşi
origine ca neam, aceeaşi limbă şi credinţă. Astfel de sentimente au stat şi
la baza înfiinţării ziarului Foaia Codrenilor, care apare în Serbia.
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Foaia Codrenilor - Pagini de cultură, tradiţie şi spiritualitate este primul ziar editat de parohiile Sălciţa, Iablanca şi Mesici. Este
supliment al ziarului ,,Tibiscus" din Uzdin şi periodic afiliat al Asociaţiei
Publiciştilor Presei Rurale din Banat. Ziarul a primit acest nume datorită
faptului că localităţile amintite sunt numite satele de la codru. Subtitlul
semnifică sferele tematice ale publicaţiei.
Imaginea simbol a ziarului reprezintă reproducerile icoanelor:
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Pogorârea Duhului Sfânt şi Împăraţii
Constantin şi Elena, de fapt hramurile bisericilor Sălciţa, Iablanca şi
Mesici, din Protopopiatul Vârşeţului.
Primul număr al ziarului Foaia Codrenilor a văzut lumina tiparului
în ziua de 1 mai 2016, de Sărbătoarea Învierii Domnului. Foaia
Codrenilor apare de trei ori pe an, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, a
praznicului Adormirea Maicii Domnului şi a Sărbătorii Naşterii
Domnului. Până în prezent au apărut 8 numere, primele 5 cu
binecuvântarea Preasfinţitului Daniil, până nu demult Episcop al Daciei
Felix, iar ultimile trei numere au apărut cu binecuvântarea Preasfinţitului
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi Locţiitorul
Episcopiei ,,Daciei Felix”. Fiecare număr al ziarului se deschide cu
cuvântul arhiereului, scrisoare pastorală de Sfintele Paşti, de Crăciun şi
de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Articolele şi imaginile care
urmează în urma lor sunt inspirate din celelalte domenii menţionate în
subtitlu. Voi expune în mod sumar cuprinsul celor 8 foi.
În primul număr a fost publicată Circulara nr. 6, din 1866, a
Preasfinţitului Episcop Ioan Popasu, trimisă protopopilor din cuprinsul
Eparhiei Caransebeşului, pentru a sprijini material construirea unei
capele în satul Mesici. Localitatea Mesici a fost unicul sat românesc care
nu avea biserică, în urma despărţirii ierarhice a Bisericii Ortodoxe
Române de Biserica Ortodoxă Sârbă. Următorul articol, însoţit de
imagini, este dedicat bisericii nou construite la Mesici, după un secol şi
jumătate de la scrierea circularei menţionate mai sus.
Paginile de cultură şi tradiţie sunt dedicate textelor care ,,vorbesc”
despre atestarea documentară a satului Iablanca, semnate de Gheorghe
Novac, despre activitatea învăţătorului contractual Ioan Băltăteanu şi a
unor ţărani cărturari, Stefan şi Ioan Putnic din Mesici. Ultima secvenţă a
ziarului cuprinde fotografiile unor codreni, îmbrăcaţi în port popular.
În numărul 2 al ziarului s-a publicat un articol despre Sinodul
Panortodox din Creta (iunie 2016) semnat de Peasfinţitul Daniil.
Articolul Învăţături şi rugăciuni de la Sfântul Ardealului deschide seria
de texte despre personalitatea Părintelui Arsenie Boca, care vor fi
prezente în următoarele numere, cu excepţia numărului şase.
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Din cuprinsul aceluiaşi număr, cititorii au aflat despre înfiinţarea
parohiei Iablanca şi unele date biografice despre preoţii care au slujit în
această biserică. Semnează Gheorghe Novac. Aceste date sunt urmate de
un medalion biografic dedicat poetului ţăran Aurel Păsulă, din Mesici,
apoi sunt prezentate unele însemne ale locului, precum: Crucea
Coriştilor şi Ruga Albă, aflate între localităţile Sălciţa şi Iablanca.
A treia Foaie a Codrenilor, apărută de Sărbătoarea Naşterii
Domnului, conţine, pe lângă Pastorală, articolele din seria textelor
dedicate Părintelui Arsenie Boca, medalionul biobliografic al poetului
Mihai Condali din Iablanca, un interviu cu pictorul Damian Corbuţ,
originar din Sălciţa şi articolul semnat de Teodor Groza Delacodru
referitor la toponimele meleagurilor mesicene.
Configuraţia structurală a următoarelor numere s-a menţinut, astfel
că în numărul 4 al ziarului au fost publicate: Pastorala, texte referitoare la
Săptămâna patimilor, personalitatea Părintelui Arsenie Boca (text semnat
de monahia Maria Suciu), portretul scriitorului Ioan Bălan şi date despre
clopotele bisericii din Sălciţa. Grupajul de imagini central readuce în
atenţie momente de la sfinţirea crucii şi a locului în care s-a ridicat
Biseria din Mesici, cu ocazia împlinirii a unui deceniu de la acest
moment istoric.
Cea de-a cincea Foaie a Codrenilor a debutat cu articolul: Românii
din Serbia au un nou episcop dedicat personalităţii Preasfinţitului Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi Locţiitorul
Episcopiei Daciei Felix.
În acelaşi loc, Preasfinţitul Episcop Daniil semnează articolul
Mănăstirea de pe Corabie, urmat de Minunile Părintelui Arsenie Boca.
Din cuprinsul aceluiaşi număr menţionăm şi artocolele: Sinteze la
un secol şi jumătatea de la trecerea la cele veşnice a primului protopop
român al Vârşeţului - Nicolae Tincu Velea, Un bănăţean la Viena, despre
tânărul Geogel Popa, originar din Sălciţa, dirijorul Corului BOR din
Viena, portretul scriitorului Simion Drăguţa. Imaginile (color) sunt
grupate în două părţi, cele care reprezintă Aniversarea jubileului de 10
ani de la sfinţirea bisericii din Mesici şi binecuvântarea holdelor, oficiată
de doi IPS Ioan, Mitropolitul Banatului şi PS Daniil.
Foaia Codrenilor numărul 6 a apărut cu ocazia Sărbătorii Naşterii
Domnului şi conţine: Scrisoarea Pastorală, textul intitulat Sfântul Ioan
Botezătorul, portretul teologului Paul Krizner din Arad, Corindatul cu
banda (Florica Rantea Cândea, Arad), Gheorghe Putnic-Bumbu medalion
biografic, un text despre plantele medicinale din jurul Mesiciului şi
poezia în grai bănăţean Dân poveşcile lu moşu. Imaginile reproduc
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momentul vizitei Preasfinţitului Siluan la Mesici şi Iablanca, precum şi
unele aspecte din culturale.
Numărul 7 a apărut anul acesta cu ocazia Învierii Domnului. Are
structură similară cu restul ediţiilor şi cuprinde: Scrisoare Pastorală,
Săptămâna patimilor, Sfaturile Părintelui Arsenie Boca, articolele Ignatie
Vuia (1809-1852) şi contribuţia sa la mişcarea de redeşteptare culturală
şi naţională, Crucile de la răspântia drumurilor, Interviu cu scriitorul
Cornel Mata (1940-2012) (reeditare) şi Un preot ortodox român în
Elveţia.
Grupajul de imagini, aşezat în centrul publicaţiei prezintă lucrările
de construcţie a bisericii din Mesici.
Ultimul număr, numărul 8, a apărut cu ocazia sărbătorii Adormirea
Maicii Domnului. Publicaţia se deschide cu cuvântul arhiereului,
exprimat în articolul Maica Domnului, Maica noastră şi ocrotitoarea
neamului creştinesc şi a întregii lumi, care este urmat de Schiţă de
autoportret - Nevăzătorul cu duhul, semnată de Episcopul Daniil. Din
articolul Semnul sfintei cruci cititorii primesc informaţii despre puterea,
importanţa şi minunile Sfintei Cruci. În cuprinsul ziarului, un spaţiu
semnificativ (patru pagini) este destinat expoziţiei ,,Icoane pentru suflet”,
care reprezintă fotografiile icoanelor pictate în tempera de părintele
Arsenie Boca, pe zidurile Bisericii Sfântul Nicolae din localitatea
Drăgănescu, de lângă Bucureşti.
Icoanele au fost pictate în decurs de 15 ani, începând din anul 1968,
după ce părintele Arsenie a ieşit la pensie. În vremea aceea i-a fost
interzis să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, astfel s-a adresat
oamenilor prin pictură, prin icoane care reprezintă adânci învăţături
duhovniceşti, teologice şi vizionare. Pe bună dreptate Biserica de la
Drăgănescu a fost numită ,,Capela Sixtină a Ortodoxiei Româneşti”.
Această expoziţie a fost inaugurată la Muzeul ,,Konkordia” din
Vârşeţ, în ziua de 30 iunie 2018, fiind unica expoziţie dedicată picturii
realizate de părintele Arsenie Boca, atât în ţară cât şi în străinătate.
Imnul Unirii şi articolul intitulat Codrenii şi marea Unire încheie
grupajul de texte publicate în Foaia Codrenilor numărul 8. Imaginile
expuse pe cea de-a doua copertă redau aspecte din jurnalul de activitate
spirituală şi cultural-ştiinţifică al redacţiei publicaţiei.
Viitorul număr al publicaţiei Foaia Codrenilor va apărea cu ocazia
sărbătorii Naşterii Domnului.
Bibliografie
Colecţia publicaţiei Foaia Codrenilor - Pagini de cultură, tradiţie şi
spiritualitate, nr. 1-8.
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ORAŞULUI NOVI SAD UN TITLU DUBLU:
CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ÎN 2021
ŞI CAPITALA TINERILOR ÎN ANUL 2019

Steluţa MARINA
Novi Sad, Serbia

,,CALEIDOSCOPUL CULTURII EUROPENE”
Oraşul Novi Sad se pregăteşte, cu paşi grăbiţi, pentru anul 2021, când
va debuta cu titlul de Capitală Europeană a Culturii. Dar, pregătindu-se
pentru acest prestigios rol, „Atena sârbească”, cum îi mai zice, anul
acesta şi-a luat startul cu diferite manifestări şi programe culturale. A
făcut-o aceasta şi în anul 2016, imediat după ce a câştigat cadidatura de
Capitală Europeană a Culturii, oraşul Novi Sad fiind considerat capitală a
spiritualităţii sârbeşti.
Anume, la Novi Sad, capitala Provinciei Autonome Voivodina, anual
se defăşoară mai mult de două sute de manifestări, aproape în fiecare
uichend, iar în timpul verii şi în fiecare zi, astfel că şi calendarul
evenimentelor culturale cuprinde festivaluri şi manifestări de importanţă
internaţională.
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Aş menţiona, proiectul intitulat „Caleidoscopul Culturii Europene”
o bogată paletă de programe şi manifestări, care s-au derulat la Novi Sad
în perioada 25 august-30 septembrie 2018 şi au întrunit artişti, instituţii
culturale, organizaţii nonguvernamentale şi, bineînţeles, cetăţeni. În
cadrul acestui impozant proiect au avut loc mai mult de 4 sute de
programe desfăşurate la peste 80 de locaţii şi la care au participat peste o
mie de artişti din Serbia şi din străinătate, precum şi 60 de organizaţii.
,,Caleidoscopul culturii“, un proiect unic al „Fundaţiei 2021” a debutat
cu un program artistic realizat de o echipă de tineri artişti, ghidaţi de idea
creativităţii în comun a spaţiului şi a programelor culturale. Prin diferite
evenimente culturale, aceşti artişti au promovat imaginea diversităţii
oraşului Novi Sad, oraş multinaţional, multicultural şi multiconfesional,
de care ne mândrim. Proiect dedicat culturii comuniunii a întrunit, după
cum am menţionat, peste o mie de artişti din domeniul literaturii,
arhitecturii, artei vizuale şi aplicată, şi care s-au prezentat prin diferite şi
neobişnuite performanţe. „Caleidoscopul culturii” a cuprins un concept
de programe cu totul diferit, în care au fost incluşi, nu numai promotorii
culturali, ci şi publicul propriu-zis, care, la fel, a participat la crearea
culturii. Astfel, cetăţenii adică publicul prezent a devenit creator activ şi
nu spectator pasiv care ,,consumă“ cultura şi acest lucru constituie idea
generatoare şi călăuzitoare, care ne va convinge, în următorii 3-4 ani,
cum că şi cultura este un mod de a trăi.
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În acele 40 de zile din august-septembrie curent, la acest proiect au
luat parte artişti şi din România, Moldova, Bulgaria, Rusia, Spania,
Ukraina, Japonia, Slovacia, Italia, Belgia, Canada, Franţa şi mulţi alţii şi,
în acest fel, a fost promovată imaginea dorită a viitoarei Capitală
Europeană a Culturii. Iar, „Perla” proiectului „Caleidoscopul culturii”

Novi Sad, a fost concertul din 15 septembrie curent, organizat în aer
liber, pe corzoul de odinioară de pe Bulevardul Mihailo Pupin, din faţa
Guvernului Voivodinei.
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Roman Bugar, directorul Orchestrei Simfonice Voivodineană,
Nemanja Milenković, preşedintele Fundaţiei „Novi Sad 2021” şi
Dalibor Rožić, preşedintele Direcţiei pentru Cultură
a oraşului Novi Sad
Minunatul concert a fost susţinut de Orchestra Simfonică
Voivodineană, al cărei director este românul nostru, Roman Bugar,
cunoscut violinist, dirijor al Orchestrei Consiliului Naţional al Minorităţii
Naţionale Române din Serbia. Pentru organizarea acestui grandios
concert a fost oprită circulaţia rutieră pe Bulevardul central al oraşului,
unde a fost montată o scenă splendidă, iar concertul a început sâmbătă, 15
septembrie la ora 20 şi 21 de minute. Acest ceas a simbolizat şi vestit
anul 2021, când oraşul Novi Sad va trăi în aura Capitalei Europene a
Culturii.

Orchestra Simfonică Voivodineană şi numeroşi solişti vocali au
interpretat arii şi partituri din compoziţiile lui Bize, Mozart, Pucini,
Rosini, Şostakovici, Verdi, Haceaturian, Kalman, Markez, Bernştain şi
Stevan Hristici.
Concertul de neuitat a fost urmărit de peste 10 mii de spectatori,
iubitori ai muzicii clasice, care au aplaudat frenetic interpreţi şi muzica
încântătoare, dovedindu-se, şi prin această manifestare că oraşul Novi
Sad poate şi merită că fie Capitală Europeană a Culturii.
„Caleidoscopul culturii” simbolizează unitatea diversităţii oraşului
Novi Sad, care într-o perioadă din trecut s-a mai numit şi Neoplanta.
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Să nu uităm că nouă, novosădenilor, deja ne bate la uşă şi titlul de
Capitala Tineretului din Europa în anul 2019, adică anul viitor, pentru
care ne pregătim intens şi paralel cu programele Capitalei Europene a
Culturii.
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1918 - ANUL CENTENAR! ANUL COȘBUC! CONSEMNĂRI!
Florica R. CÂNDEA
Considerații
Născut în satul Hordou, Bistrița Năsăud, la 8 septembrie 1866,
George Coșbuc provine dintr-o familie de preoți, iar atmosfera din sat i-a
oferit prilejul de a versifica, în stil propriu, încă de la vârstă fragedă,
strigături pentru petrecerile cu iz țărănesc din sat.
Încă din vremea studiilor liceale, dovedește o pasiune pentru
lectură, fiind interesat de poeții greci și latini, de poezia germană și de
cea a lui Ș. Petofi.
Remarcăm prezența, ca președinte al Societății Literare a elevilor
Virtus Romana Rediviva, dar și în revista-manuscris Musa Someșană. Cu
două facultăți, Teologie și Filosofie neabsolvite, își va trece în palmares
cei mai roditori ani ca fiind aceia de redactor sau colaborator la revistele
vremii.
Astfel, în 1889 pleacă la București, remarcat de Titu Maiorescu,
unde începe colaborarea la Convorbiri Literare și participă la ședințele
Junimii.
În 1894 1896 editează împreună cu Ioan Slavici și I. L.
Caragiale revista ilustrată Vatra, apoi în 1897 redactează Foaia
interesantă, urmând și alte colaborări la Albina, revistă de iluminare a
satelor, Literatură și artă română, Noua revistă română, Flacăra, Revista
noastră, Minerva ș.a. De fapt, în acestan, 1897 va obține Premiul
Academiei, la popunerea lui Iosif Vulcan, premiu care fusese dobândit
până acum de Vasile Alecsandri și Alexandru Odobescu. În anul 1901 va
fi alături de Al. Vlahuță, directorul revistei Semănătorul, iar în 1906 va
edita o altă revistă de tendință semănătoristă, Viața literară, alături de I.
Gorun și Ilarie Chendi.
La propunerea lui Iosif Vulcan devine, în 1900, membru
corespondent al Academiei, iar la 2 iunie 1906 va deveni membru activ.
La intrarea în Academia Română, Constantin I. Istrate spunea: „V-ați
scoborât prin voința voastră la București, între noi, de pe înălțimile
frumoase și românești ale plaiurilor de la Năsăud”.
În anul 1911 a luat parte la Semicentenarul Astrei la Blaj unde
avea să cunoască personalități de seamă ale culturii și literaturii: Șt. O.
Iosif, Aurel Vlaicu, Ion Agârbiceanu, I. L. Caragiale, O. Goga, Nicolae
Iorga, Sextil Pușcariu ș.a., iar ca om al satului a rămas, pentru totdeauna,
un admirator al acestuia.
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Ostenit să devină preot, dar cu o concepție creștină despre viață,
se va exprima, încă de la debutul consemnat la vârsta de cincisprezece
ani, în Foaia pedagogică, Școala practică, având exprimarea în numele
unui Ideal al Binelui, „Trăiesc acei care vor să lupte.” (Gazel).
BIOGRAFIA LUI COȘBUC NU ÎNCEPE ÎN ANUL NAȘTERII,
CI ÎN ANUL MORȚII (G. Călinescu)
În anul debutului lui Mihai Eminescu, 1866, în revista de la Pesta,
„Familia”, condusă de Iosif Vulcan, se ivea, înspre zorii vieții, G.
Coșbuc, și se va stinge din viață în Anul Unirii, 1918.
Remarcat de Titu Maiorescu, tocmai în anul1889, anul morții lui
Eminescu, criticul literar avea să exprime: Mai presus de toți stă,
incontestabil, marele talent al lui G. Coșbuc”. Cu o notă lirică aparte,
nouă, cu o poezie, care, după Țiganiada lui I. B. Deleanu, avea să
deschidă Transilvaniei o cheie înspre poezia națională cu bucurie de
viață, cu bucuria de a trăi nu în orașe obosite și triste, ci în satele senine
de echilibru. Fiu al Bisericii Române Unite cu Roma, Coșbuc oglindea în
poezie, apele vuind în vaduri, ca niște cascade săltând printre sălbatice
pietre, poezia coșbuciană lumina! Dinspre înălțimea clasicismului antic,
cu imaginea satului ardelenesc în care se-mpletesc cărări ce duc la moară,
cătând iubiri și tristeți, candori și sfieli, Cântecul fusului, La oglindă cu
Spinul, astfel că poeziile devin Pasteluri rural-sublime cu note de Odă, iar
Omul este prezent în toate momentele cruciale ale vieții. Dar, așa cum
avea să observe D. Micu (1961), Coșbuc nu va rămâne dator pentru
reflectarea cu aspect monografic a satului transilvănean, idee ce îi
încolțise spre a făuri o Epopee cu un ciclu de poeme cu substanțe extrase
din poveștile poporului.
De fapt, Coșbuc a călătorit neobosit în spiritualitatea românească
și și-a așezat tematica poemelor ca pe un puzzle sau poster revărsându-se
și azi, la Centenarul Morții, viu, expresiv, vesel, deopotrivă cu plăcerea
autenticului rural, jovial, mustind de relief artistic și geografia cotidianlui
prin imersiuni de vajnic călător-țăran, sau Poetul țărănimii!
ANUL UNIRII 1918 – ANUL MORȚII LUI COȘBUC
Printre românii exponențiali din Anul Centenarului, se numără și
George Coșbuc, data morții fiind 9 mai 1918. Și Lucian Blaga avea să
vadă lumina zilei la data de 9 mai 1895, această zi fiind cu adâncă
rezonanță în calendarele istorice.
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Poet, critic și traducător din Transilvania, Coșbuc a lăsat o
versiune completă a operei lui Dante, Divina Comedie, a tradus foarte
mult din lirica străină și a adaptat operele Eneida și Odiseea.
Opera lui Coșbuc aparține patrimoniului cultural național, iar în
marea lume literară s-a ridicat cu Istoria în picioare, iar poporul își scotea
din jug, grumazul. Este Întâiul poet pe care ni l-a dat Ardealul, poet al
trăirilor neamului, original și vizionar al spiritului românesc, „scoborând
din munți / de-a dreptul / par în lupte - oșteni bătrâni /ați văzut cm pun ei
pieptul / Sire, sunt români” (În spital). Elasticitatea poemelor vibrează de
sentimente încărcate de patriotism, iubire de neam, iubire de natură,
conferindu-i operei, valoare canonică de necontestat: „Tu, mergi și cată /
pe pământ / O casă-n care, niciodat /N-au fost dureri și nici nu sânt”
(Legenda trandafirilor).
Tribunistul G.Coșbuc, publicist, editor-critic și un mare
traducător, a lăsat moștenire o operă substanțială de mare sensibilitate.
S-a născut în anul 1866, anul în care Carol I venea în Principatele Unite
ale Moldovei și Valahiei. Însuși, poetul mărturisea: „Eu mi-am clădit
acest poem al meu / Din tot ce noi mai plin de glorie-avem / Am scos din
cronici fapte și istorii / Și-am fost oglinda veșnicelor glorii.” (Scrisoarea
lui Firdusi către Șahul Mahmud).
O lucrare mai puțin cunoscută a lui Coșbuc este Povestea unei
Coroane de Oțel cu implicații profunde care reies din următoarele
constatări coșbuciene: Neamul românesc a fost și este neam statornic
așezat / Patria și Dreptul meu sunt Patru cuvinte.
Povestea Coroanei face parte dintr-o lucrare vastă, Războiul
nostru pentru neatârnare, povești pe înțelesul tuturor, București,
Tipografia Gutenberg, Joseph Gobl, 1899. Această carte a fost tipărită în
șase ediții, ultima fiind în 1914.
Coșbuc a visat Unirea, dar ultimul strop l-a savurat cu ceva
vreme, devreme, adică Momentul Reunirii Basarabiei, 27 martie/9 aprilie
1918. Marea Unire săvârșindu-se la câteva luni după petrecerea din viață
a poetului, 9 mai 1918!
Azi, în An Centenar, vă invităm să parcurgem geana ochilor în
calendar istoric și să repomenim momentele-conotații.
9 mai - Proclamația Independenței României.
9 mai -Victoria Coaliției Națiunilor Unite în Cel de-al Doilea
Război Mondial.
9 mai - Ziua Uniunii Europene.
Azi, în An Centenar, nimeni, dar nimeni, nu strecoară în
Calendarul Cultural-Literar ziua de 9 mai comemorarea unui poet al
Transilvaniei, cel care ne-a lăsat Testamentare versuri din „Scumpă Țară
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românească-Scumpă Țară Românească / Cuib în care ne-am născut /
Câmp pe care sa văzut / viteja românească / Scumpă Țară românească /
Te salut!”
Iată testamentare strigăte ale unui poet care dorea „Frăție să fie /
Ca să poată muri”.
Și, azi, în An Centenar, Poetul Țărănimii nu se poate sau nu sa putut bucura de un Ospăț european! sau, acum, se aude strigătul
„Copilă, tu crede, poeții ce scriu / Căci lor li s-a dat o putere / S-audă mai
bine / Să simtă mai viu, întreagă / A lumii, durere”.
În aceste momente, de An Centenar, sunt potrivite câteva catrene
din Imnul Studentului: „Cântăm libertatea și numele sfânt / Al țării
străvechi și-al acestui pământ” sau Strigări strigate: „Uite, de-ar fi lege /
Să popim pe toți aceia /cari fac vinului ocară / Și zoresc că-i om nebun /
Cine crede-n hori și fete / Eu, pe cinstea mea vă spun / De m-ați bate
toată ziua / Nici de dascăl n-aș fi bun” (Unul, ca o sută).
Acum, la 100 de ani fără Coșbuc, sunt mai vii ca oricând spusele
scrise călinesciene „Din tot ce a fost, în 1915, pierzând unicul fiu,
Alexandru, devine o Schemă palidă, fugară. Scrisul lui trăiește, Coșbuc
va trăi cât va trăi neamul românesc”.
PREZENȚA DE SUFLET ÎN ARAD
George Coșbuc este prezent sufletește la Arad, dar și ca Simbol și
Tehnician al prozodiei pe care o folosea în întreaga operă.
Dacă azi, o stradă arădeană centrală îi poartă numele, cum de
altfel în toată țara, ne reamintim, din presa vremii cum îi plăcea să adaste,
poposind printre alte nume, la Hotel Crucea Albă, azi Ardealul. Acest
hotel a fost fondat în 1841 și a fost construit de Franz Mahler pe locul
unui fost han din sec. al XVIII-lea .
Aici, au concertat Franz Liszt, 1846, Johann Strauss jr., 1847,
Johannes Brahms, 1879.
La Crucea Albă s-au perindat Octavian Goga, I. L. Caragiale,
Ady Endre, George Enescu, Arany Janos ș.a.
În rondul de pe partea stângă a intrării în Palatul Cultural, Arad,
se află Bustul G. Coșbuc, instalat în 1929, operă a sculptorului Gheorghe
Groza. Bustul este turnat în bronz, pe un soclu de travertin.
Pe Aleea Poeților Ardeleni, din comuna Macea, Ansamblu
sculptural donat și semnat Pavel Mercea
(perioada anilor de
instalare aici, conform surselor, 1990-1997) se află și George Coșbuc,
alături de Andrei Mureșanu, Alexandru Negură, Aron Cotruș, Lucian
Blaga, Octavian Goga, Mihai Eminescu.
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Pe aceste busturi sunt inscripționate datele biografice și un citat
semnificativ din opera poeților înșirați mai sus.
Sunt memorabile versurile coșbuciene: „Din zei de-am fi
coborâtori / C-o moarte tot suntem datori... / Dar nu-i totuna leu să mori
/Ori câne-nlănțuit!” (cf. Monumente de for public, însemne memoriale,
construcții decorative și parcuri decorative din județul Arad, Horia
Truță, Dan Demșea, Editura Nigredo, Arad, 2007, p. 26, respectiv p. 96)
Acum în An Centenar, 1918, Anul trecerii în eternitate a celui
care a introdus gazelul, ca specie orientală, în literatura română, a celui
care a tradus Eneida și Odiseea, autorului canonic - G. Coșbuc i se cuvine
să-i cinstim memoria așa cum și-a rostit, sieși
„Sunt Suflet în sufletul neamului meu
Și-i cânt bucuria și-amarul.”
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ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ. EVOCARE
Corina BEJAN VAȘCA
Rezumat
Autoarea articolului evocă momente din viaţa poetului. Prezenţa
sa în tinereţe la Buteni, la mătuşa sa, Ecaterina Bejan, născută Stoica,
din Caporal Alexa.
Apoi prima sa întâlnire cu poetul, în vara anului 1984 la
Bucureşti, la redacţia revistei „Secolul XX”. A doua întâlnire a fost în 13
mai 2001, la Caporal Alexa, la festivitatea de conferire a numelui Ştefan
Augustin Doina, şcolii cu clasele I-VIII.
Cuvinte cheie: Ştefan Augustin Doinaş, poetul, festivitate, şcoală
Abstract
The author of the article evokes moments in the life of the poet:
his presence în Buteni while visiting his aunt, Caterina Bejan, neé Stoica,
the first meeting while the poet, during the summer of 1984 in Bucharest,
at the headquarters of „XXth Century Magazine”.
The second meeting in May, 13th 2001, in the village of Caporal
Alexa. When during a ceremony the name of the poet Ştefan Augustin
Doinaş was attributed to the school.
Key words: poet, Ştefan Augustin Doinaş, school, festivity
Nu s-a vorbit prea mult în epoca trecută despre Ștefan Augustin
Doinaș, dar se vorbește mult despre acest clasic cu influențe
postmoderniste după 1990 și, cu siguranță, se va vorbi și mai mult de
acum. Nu asupra aprecierilor, culturii și talentului incontestabil al celui
mai mare poet contemporan al pustei arădene și, nu numai, mă voi opri,
ci asupra unor evenimente inedite din viața mea, referitoare la cum am
luat cunoștință de existența poetului și apoi de valoarea lui.
În anii de școală, în casă la noi, la Buteni, auzeam pe mătușa
preoteasa și pe unchiul (preot în Buteni), amintindu-și cu umor de Ștefan.
Nu știam cine este acesta. Cum venea, tânăr fiind, la ei, la Buteni, cum,
într-un an, de Sfintele Paști, vremea era foarte rece și, îndrăgostit de Cati
Parscuta (viitoare învățătoare și soție a fostului ei profesor Ioan Banu din
Blaj), îl rugase pe unchiul să-i împrumute paltonul său nou, că oricum el
trebuia să îmbrace hainele preoțești. Dascăl la Gurahonț, seara și dupămesele cobora până la gară, să vadă cum trec trenurile. Uneori, cu dor de
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ducă, fugea până la ei, la Buteni, lăsând cărțile citite (romanele lui G.
Călinescu). Apoi a apărut și numele Irinel, înțelegeam că o ființă fragilă
și frumoasă, care-l iubea pe Ștefan „cu asupra de măsură”. Ceva despre
niște caiete și un an de pușcărie, dar fiind foarte tânără și distrată, doar
înregistram printre alte povești ale lor, fără să mă intereseze, cine era
acest Ștefan despre care povesteau. Rețin doar că mătușa sa bună și a
mea prin alianță, era rudă cu el prin mama sa, din familia Laza, bogată ca
și tatăl său, dar gingașă și fragilă asemenea mătușii noastre.
Apoi a venit vremea, după moartea Episcopului Dr. Andrei
Magier, că mătușa sa a fost data afară din învățământ ca soție de preot,
iar unchiul nostru a fost exilat la 1 martie 1962 la Hălmagiu. Cu un simț
al umorului amar, desigur, Doinaș i-a spus unchiului că el a cunoscut
înaintea lui Hălmagiul ca dascăl și „i-a deschis drumul, simțind gustul
amar al trădării.” Desigur, eu îmi petreceam toate vacanțele la Hălmagiu
și, îmi amintesc că, la o masă copioasă cu prăjitură cu frăguțe (venise și
nepotul unchiului după sora mai mare, mare profesor de filosofie, parcă
și fost director la Cotroceni, la Palatul Pionierilor până prin 1973),
mătușa îi povestea cu umor cum Doinaș, plecat din București, a ajuns și
la ei la Hălmagiu. Nu a putut reface timpul său petrecut ca dascăl acolo,
pentru că, Irinel, disperată „de dispariția lui”, l-a găsit la ei și au plecat
spre București.
Și, mai apoi, a venit momentul cumplit când, matură fiind, am
pierdut-o pe mătușa, mama mea spirituală, în 24 martie 1984. În vara
anului 1984, am plecat la o instruire la București și am luat cu mine cele
câteva rânduri și o amintire de familie, pe care mătușa îmi spusese să le
dau lui Ștefan, știind că merg de câteva ori pe an la cursuri/ instruiri la
București. Studiasem între timp poezia cunoscută de cei mai mulți din
liceu, dar și foarte valoroasă, Mistrețul cu colți de argint. Nu-mi amintesc
decât cum am interpretat eu motivul poeziei, dânsul mi-a spus varianta
sa, care i-a inspirit personajele poeziei. Între timp, citisem și m-am
îndrăgostit de câteva poezii de dragoste, dintre care îmi și notasem,
parcă, Stea albastră și, cu siguranță, Astăzi ne despărțim, pentru care
făcusem de-a dreptul o pasiune, deși, la acea vârstă, eram încă foarte
tânără și cu un suflet optimist. Nu mai știu nici cum am aflat că poetul
lucrează la revista „Secolul 20”, nici telefonul și adresa, cert este că am
întârziat puțin, să-mi schimb ținuta. Cred că locația era pe Victoriei, o
locație destul de mare, cu balcon în jurul etajului I (poate mă înșel); am
urcat și m-am prezentat. Scuzându-mă pentru întârziere, că a trebuit să
îmi schimb uniforma, m-a întrebat cu o ironie bonomă: „Aveți și
uniformă acum?” Am înțeles atunci, mai mult din discuțiile auzite în
familie, că Doinaș a rămas vertical. Cum eu am izbucnit în plâns,
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povestindu-i ultimul an de viață al mătușii, a devenit cald, înțelegător și
s-a ajuns la întrebarea dacă am citit ceva din poeziile lui. I-am spus că nu
prea multe, dar cel mai mult mi-a plăcut și o am în suflet poezia Astăzi ne
despărțim. A zâmbit, a zis ceva despre o poveste de dragoste din tinerețe
care i-a insuflat-o și că, probabil, sunt și eu îndrăgostită. Nu bănuiam că,
peste ani, versurile poeziei îmi vor suna în minte și suflet cu o tainică
durere, că parcă au fost scrise pentru timpul meu viitor: „Astăzi nu mai
cântăm, nu mai zâmbim./ Stând la început de anotimp fermecat,/ astăzi
ne despărțim/ cum s-au despărțit apele de uscat.” […] „Oamenii vor
crede că suntem dușmani./ Între noi, lumea va sta nemișcată/ ca o pădure
de sute de ani/ plină de fiare cu blana vărgată.” Ne-am despărțit banal, nu
eram interesată de poeți, nici nu cred că el era interesat de mine, și că nu
am făcut o impresie bună, pe măsura mătușii noastre, fiind superficială,
cu alte gânduri în cap. Nu realizam cu ce uriaș al culturii contemporane
mă întâlnisem. Ajunsă la vila unchiului meu, unde locuiam eu, doar când
acesta mi-a vorbit la superlativ despre poet, în mintea mea s-a născut
întrebarea: „Dacă e așa de mare poet, de ce are un sediu atât de modest?”
Acum știu.
Nu credeam că îl voi mai întâlni vreodată, citeam ce scrie despre
el, când, într-o zi de mai, sosește un plic pe adresa „Protopopului Petru
Bejan”, comuna Buteni – era o invitație din partea Primăriei Sântana, la
festivitatea de conferire a numelui Ștefan Augustin Doinaș Școlii cu
clasele I – VIII din Caporal Alexa – 13 mai, ora 12. Unchiul, preotul
Bejan, avea 92 de ani, dar era viguros și în putere, gata mereu de ducă, la
toate activitățile la care era invitat. Cum să nu meargă la Caporal Alexa
(Cherechi), unde își găsise aleasa inimii și acceptase să facă acolo
cununia religioasă, ducând după el părinții, nașii (protopopul Ștefan
Lungu al Butenilor) și neamurile, deși tatăl lui avea cârciumă și făcea
produse din carne de animale, de vânzare, în Buteni. Eu, ca de obicei, pe
post de șofer. Ajunși la școală, l-am întâlnit pe pastoral penticostal
Gheorghe Domșa, soțul verișoarei poetului.
Aveam și eu aparatul de fotografiat, dar domnul Emil Șimăndan a
redat cu lux de amănunte mirifica apariție a poetului, care era însoțit de
acesta, de Inspectorul General adjunct al I.S.J. Arad, profesorul Sorin
Haiduc, de domnul Falcă Gheorghe, pe care atunci l-am văzut prima
dată, de Primarul Sântanei și multe alte oficialități. În curtea școlii,
minunat amenajată, mulțimea de elevi și profesori l-au întâmpinat pe poet
cu buchete de flori. După cuvântări, elevii școlii au interpretat la chitară
melodii pe versurile poetului, deși nu toate poeziile sale se pretau acestui
gen de muzică. Am urmărit și fotografiat fizionomia lui Doinaș, de la
uimire la satisfacție și mult interes. Nu voi cita aici și versurile, dar
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olimpianul, clasicul și recele Doinaș era inundat de o lumină ce-i
strălucea pe față, din adâncul sufletului pornind. De la o măsuță rotundă,
Irinel, singură, cu bărbia sprijinită în mână, ca întotdeauna, n-avea ochi
decât pentru „dulcele ei Doinaș”. A urmat o agapă; doamna Irinel era de
o distincție și căldură pe care n-o bănuiam, iar poetul își primea
recunoașterea de la cei între care s-a născut și a primit harul.
Despărțirea de părintele Bejan, unchiul, cum îi zicea, a fost
optimistă, amândoi păreau încrezători într-o revedere, dar anul 2002 a
fost nefast pentru ei, plecând spre Cel ce ne hotărăște sorții, lăsând în
urma lor faptele.
Trebuie amintit despre sfințirea și dezvelirea plăcii de către poet
în prezența preotului și a asistenței și despre acel Laudatio bine inspirat
de Duhul Sfânt, și de cultura, și de sufletul mare al profesorului Ioan
George Ciama, căruia îi mulțumesc pentru câte mi-a povestit și pentru că
mi-a permis să dau aici spre cunoașterea tuturor, a toată munca sa pentru
conștientizarea elevilor și a consătenilor, de valoarea lui Ștefan Popa.
Poetul ȘTEFAN Aug. DOINAȘ
(LAUDATIO)
Motto: „Ceea ce mi-a dat satul a hrănit mereu
ceea ce mi-a dat Sibiul.”
O veche legendă povestește că Poetul se naște într-o clipă de
miracol, când toate energiile lumii terestre și cosmice înfrățite participă la
săvârșirea miraculoasei nașteri. Mai spune legenda că această oră astrală
este situată în miezul Primăverii, atunci când Natura renăscută, Spiritul
reînnoit, irepresibila Iubire și explozia Frumuseții se logodesc pentru a da
vieții strălucire, sufletului intensitatea trăirii și privirii culoare.
Oare este o întâmplare că poetul Doinaș s-a născut în miezul
Primăverii sau un destin? Și oare este satul natal „centrul arhimedic” al
lumii pentru o oră, „spațiul ideal”, locul originar al muzelor inspiratoare
și al ursitoarelor de basm care-l menesc pe Făt-Frumos căutării „tinereții
fără bătrânețe” a Poeziei?
„Iar pentru vina de-a se fi născut/ el se va pedepsi precum
urmează:/ La stâlpul dragostei va fi ținut/ optzeci de ani sub soarele deamiază;/ un preafrumos călău îl va-nfiera c-o stea în frunte, pentru ca
mulțimea/ să-i jinduie întruna înălțimea și norocul...”
Și oare nu este Poetul prințul căutător, aparent de himere, în
realitate de valori spirituale, pe care apoi să le încorporeze într-un limbaj
poetic original, Poezia având menirea să eternizeze aceste valori?
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Muzele, înzestrându-l cu un talent de geniu orfeic, zeița
înțelepciunii cu o inteligență debordantă și o cunoaștere înalt-filosofică a
omului, vieții și lumii, Poetul hrănindu-se din „cornul abundenței”
acestora, a dat literaturii române și europene o poezie polimorfică, bogată
în sensuri ontice și filosofice, o „lirosofie” profundă prin înălțimea
cugetării, originală prin sinteza dintre sensibilitate și intelect, pură prin
armonia muzicală, desăvârșită prin tehnica și ritmica versului,
strălucitoare prin plasticitatea imaginii. După Eminescu, Blaga și Barbu,
nimeni n-a atins grația divină a ideii ca Ștefan Augustin Doinaș.
Concepând poezia ca „supremă și sublimă libertate a Spiritului”,
care să cuprindă „codurile existențiale ale Ființei”, Poetul ridică tradițiile
limbii și „poezia folclorică” la modul lirei moderne europene și
universale, la înălțimea sprirituală ultimă a Ființei, ca destin și rost al
viețuirii. Căci la Doinaș, Ființa se exprimă prin și se depozitează în
poezie. De aceea, nouă ni se pare că poezia lui Doinaș nu aparține unui
anumit timp, ci este o poezie a tuturor timpurilor: sinteză a artelor poetice
și a stilurilor din trecut, o mărturie spirituală despre prezent și o profeție
pentru viitor, privind resursele și puterea modelatoare a limbii materne:
„Stăpânul meu este poemul, doamnă a inimii mele – limba
maternă.”
În același timp, poezia doinașiană transgresează timpul
dimensionat pe orizontală (trecut, prezent, viitor), situându-se pe
verticala spirituală a timpului etern. Deși cele 25 de volume de poezie
originală sunt situate în continuumul temporal al ultimei jumătăți de
secol XX, fiecare volum depune mărturie pentru altă vârstă spirituală a
poetului. Doinaș nu transpune ideea poetică în registru sentimental, ci
într-un registru intelectual – problematic, fără a „trăda” însă „demnitatea
lumii sensibile”, transpunând în imagerie plastică frumusețea poetică a
ideii și construind un text muzical. Doinaș stăpânește la perfecție arta
transpunerii experienței trăite și a experienței gândite într-o formă de
expresie impresionantă prin capacitatea de a echilibra forma și expresia.
Puterea mentală superioară, iluminările și revelațiile, intuiția sigură,
elanul irezistibil și abilitățile tehnice ale versului fac din Doinaș un poet
demn de un premiu Nobel.
Ca „figură a spiritului creator”, poemul lui Doinaș este atât
imagine a lumii exterioare și a lumii interioare a omului, cât și imaginea
unui Paradis Spiritual intuit, imaginat, trăit și încorporat într-o metaforă –
cheie, într-un dialog maieutic, într-o alegorie filosofică, într-un vers
aforistic, dintr-o ipostază a umanului într-o cheie a misterului pe care
limba atotbiruitoare o poate cuprinde.
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Fiindcă poemul este un Paradis al ideii, poemele lui Doinaș nu au
vârstă, asemeni îngerilor creați de Dumnezeu: forme desăvârșite locuite
de existențe desăvârșite create de Spirit, care și El este desăvârșit. „Ispita
poetului de a soma Poezia traduce tentativa lui de a cunoaște și de a se
cunoaște prin Cuvânt, de a-i surprinde lumina, misterele, mutațiile, de a-i
exploata valențele: cuvântul – vocabulă, cuvântul – vers, cuvântul –
poem, dar mai ales cuvântul – univers, a cărui prezență conferă liricii lui
Doinaș o particulară frumusețe galactică.” (Aurel Martin) Căci ce este
„voluptatea limitelor” decât aspirația spiritului umanist de „a sparge
barierele imposibilului pentru a descoperi noi orizonturi în încercarea
temerară de a înfăptui utopia poeziei pure?” Ca într-o nouă Divină
Comedie, avem în poezia lui Doinaș un Paradis al ideii, un Infern al
realității și un Purgatoriu al omului în ipostazele sale mitice, istorice,
sociale, spiritual – simbolice și religioase, poetul fiind, în același timp
sau pe rând, în funcție de vârstele sale spirituale: plastician, exorcist,
diagnostician și taumaturg. Poetul absoarbe toate formele artei clasice,
romantice, moderne și postmoderne; le topește, le distilează și le
modelează – nu așa cum se modelează văile, dealurile, munții, ci cum se
modelează stelele, constelațiile, galaxiile.
La ceas aniversar, fie ca Mumele să-l ocrotească pe om, Muzele
să-l inspire pe poet, iar România să-l omagieze pe cel mai mare poet
român în viață!
LA MULȚI ANI FERICIȚI!
Dăm textul unei scrisori adresate de poet domnului Ciama (din multele
scrisori).
Ultima poezie
Tu care orbești
„Tu care orbești pentru mine, fruct al
devotamentului sinucigaș, cum
ți-aș putea dărui lumina din mine?
Mi-ai dansat destinul, mi-ai pornit viața
aprinzând o lumânare în beznă.
Crinul nostru înflorește acuma
din propriu-i scrum, respirația ta
mă face nemuritor. Altceva nu
se va învrednici niciodată să
participe la miracolul nostru.
Aș vrea să mai fim alături și-n somnul
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în care visăm că am trăit cândva
și să plângem că n-am trăit destul de
minunat ca să merităm să trăim.
Joi, 17 mai 2002, orele 19:20.”
Acest sonet s-ar putea să fie ultima poezie a lui Ștefan Augustin
Doinaș, întrucât, după câteva zile, el s-a internat la spital pentru o
operație la gât și, după câte știu eu, a decedat după o anestezie prea
puternică, în 25 mai 2002. Ceea ce a urmat se știe, Irinel fiindu-i alături,
ca întotdeauna, și în somnul veșniciei, finalizând „cea mai frumoasă
poveste de dragoste din cultura română”, după cum inspirat declara
Președintele de atunci al României, Ion Iliescu.
Informatori:
Prof. Ioan George Ciama, fost director al Școlii Gimnaziale (astăzi
Ștefan Augustin Doinaș) din Caporal Alexa;
Preot Petru Bejan, soțul mătușii sale, învățătoarea Caterina Stoica din
Caporal Alexa;
Memoria autoarei, Corina Bejan Vașca.
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III. RECENZII

EUROPE 2030. LES TERRITOIRES PRENNENT LA PAROLE.
LOCAL LEADERS SPEACK OUT, ÉDITION BILINGUE /
BILINGUAL EDITION, FRÉDERIC VALLIER, ANGELIKA
POTH-MÖGELE, NATHALIE NOUPADJA (COORD.), PARIS,
EDITIONS AUTREMENT, 2018, 382 P.
Speranța Sofia MILANCOVICI
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Peisajul editorial european al acestui final
de an s-a completat cu un volum colectiv
curajos, de actualitate imediată, la baza căruia se
află inițiativa CCRE (Consiliul Comunelor și
Regiunilor Europei), organism care aduce
împreună peste 130.000 de colectivități
teritoriale din 42 de state europene. De această
dată, efortul conjugat al editorilor și al autorilor,
guvernați de ideile vizionare ale lui Jean Monnet
și Robert Schuman, au generat un volum
complex, dar totodată echilibrat, care încearcă să
stabilizeze balanța între euro-entuziaști și eurosceptici, în spiritul unei Europe mai puternice, mai integrate, mai sudate
și totuși, în egală măsură, mai deschise spre lume.
Reunind contribuții semnate de 111 autori provenind din areale
europene diferite, însă cu preocupări similare în sectorul păcii durabile, a
guvernanței eficiente, a progresului și, în general, a bunăstării societății,
volumul lasă, dintru început, impresia de eterogenitate. Aceasta nu
impietează însă asupra coeziunii lucrării în ansamblu, fiecare
componentă a acesteia fiind subsumată acelorași valori pro-europene și
mai ales ideii potrivit căreia „Comunitatea europeană reprezintă aventura
politică cea mai extraordinară a spiritului uman” [p.5].
Frédéric Vallier, secretar general al CCRE și, totodată, unul dintre
coordonatorii volumului, așază întregul demers sub semnul
responsabilității fiecărui cetățean european, în spiritul aserțiunii că
Europa va fi ceea ce facem noi înșine din ea. Sub zodia vremurilor,
continentul este supus unor diverse categorii de tulburări: blocaje
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instituționale și politice, BREXIT, schimbări climatice, crize economice,
migrație, conflicte militare în imediata vecinătate, atacuri teroriste,
radicalism, naționalism extremist, tensiuni sociale... toate aceste
provocări constituind atât elemente care dinamitează construcția
europeană, dar, totodată, tot atâtea provocări care, prin coeziune și
strategie integrată, pot fi transformate în oportunități.
Volumul este divizat în trei părți masive, bine organizate ca
structură și ca informație, fiecare dintre acestea cu subcapitolele aferente.
Cercetarea se deschide cu o privire panoramică succintă asupra
contextului european actual, dar și cu o pledoarie pentru parteneriat.
Dacă primele două părți ale volumului sunt, așa cum menționează
editorii, transversale, explorând condițiile sine qua non ale unei Europe
care, în anul 2030, să răspundă așteptărilor cetățenilor săi, partea a treia
este una tematică.
Prima subdiviziune a volumului, intitulată Gouverner en
partenariat: construisons l’avenir ensemble, aduce împreună viziunile
despre viitorul Europei ale unor actori administrativi implicați în
mecanismul guvernanței europene actuale. Subiectele abordate ating
zone de importanță fundamentală, precum: descentralizarea efectivă și
generalizată, servicii publice de calitate, mecanisme inovative de
finanțare, reguli financiare flexibile în zona Euro, reformarea instituțiilor
europene, politici publice coerente și, înainte de toate, poziționarea
cetățeanului european în centrul acțiunii, dar și ca prioritate fundamentală
a oricărui demers.
Volumul în discuție este traversat, în ciuda diversității temelor și
perspectivelor de abordare, de idei directoare care converg spre aceleași
valori care au stat, de altfel, la baza construcției europene. Ca principii
partajate de autori și coordonatori, numim cele ale respectării valorilor
democratice, egalității de șansă și drepturilor fundamentale ale omului.
Decurgând în mod firesc din acestea, într-o Europă organic marcată de
diversitate, ideea dialogului, a colaborării politice și a descentralizării
constituie axe prioritare ale oricărei guvernări. Fundamentându-se pe
valori și principii solide, Europa, așa cum o vedem astăzi, reprezintă, fără
doar și poate, un exemplu unic de integrare politică și de coerență, deși
contextul actual se dovedește unul dintre cele mai dificile ale istoriei
proiectului european.
Printre conceptele-cheie vehiculate de autorii care se regăsesc în
volum, se numără cele de transparență și climat de încredere. Aceste
două elemente definesc gândirea strategică a viceprimarului austriac
Carmen Kieffer, un strateg al Europei consolidate în spiritul intereselor
cetățenilor săi, chiar în detrimentul numărului de state membre.
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Pe de altă parte, Michael Häupl, primar și guvernator al capitalei
austriece, introduce în discuție conceptul de orașe – laborator,
considerând că se impune atribuirea unei mai mari marje de manevră
acordate marilor orașe, în cadrul conturării politicilor europene. Prin
puterea lor germinativă pe palierul creativității și inovației, metropolele
decid, în mare parte, viitorul dezvoltării societății.
În completarea acestui punct de vedere, primarul suedez Yoomi
Renström discută despre orașele cu două fețe, acestea cuprinzând, în
egală măsură, o zonă obscură, cu excluși social, șomeri, persoane
neintegrate corespunzător în viața socială. Ca soluție, se poate întrevedea
colaborarea între mediul urban și cel rural, într-o manieră integrativă,
bazată în mod decisiv pe educație. Eradicarea analfabetismului efectiv
sau funcțional reprezintă o provocare majoră pe plan european, în ciuda
dezvoltării spectaculoase a anumitor sectoare de cercetare. Doar într-o
cultură a dialogului și a transparenței, permanentele provocări ale unei
societăți supuse asaltului tehnologic și informațional pot fi gestionate
eficient,
Erion Veliaj, primar al Tiranei (Albania) preia un moto care se
regăsește în cultura specifică republicii Haiti, transpunându-l în context
european actual: uniunea ne face puternici. (L’union fait la force).
Viitorul Europei depinde, în viziunea sa, de capacitatea de a rămâne unită
în diversitatea care o caracterizează structural.
Autorii nu scapă din vedere nici subiectele sensibile ale integrării
refugiaților în comunitățile locale, cel al statutului femeii sau al
BREXIT-ului. Aceste teme generatoare de multiple dezbateri sunt privite
atât ca provocări, cât și ca oportunități, în contextul în care Europa se
dorește un adevărat sanctuar al drepturilor omului și al demnității umane.
( idee promovată de Irena Guidikova, șef al Diviziei Politici Culturale,
ale Diversității și ale Dialogului, responsabil cu Orașele Interculturale în
cadrul Consiliului Europei).
Fără a epuiza complexitatea contribuțiilor și a temelor atinse de
articolele reunite în volum, adăugăm faptul că autorii au adus în discuție,
în egală măsură, concepte care susțin fundația edificiului Uniunii
Europene: democrație, cooperare, egalitate, guvernanță inteligentă,
libertate și solidaritate. Nu au fost omise însă nici elemente din sfera
tehnologizării, a inovației, a parteneriatelor strategice și a orașelor
inteligente.
Conceperea volumului drept o structură bilingvă, franco-engleză,
facilitează accesul larg la conținutul ideatic al acestuia și permite o
difuzare mondială a lucrării. Corpusul de texte este completat de un
index de autori și un altul tematic, precum și de o listă a membrilor
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CCRE, ustensile indispensabile pentru cercetătorul interesat de domeniul
construcției europene.
Prin complexitatea ideatică, prin calitatea grafică și a îngrijirii
editoriale, dar mai ales a conținutului, prin contribuția unor voci
reprezentative în administrația europeană contemporană, volumul
Europe 2030. Les territoires prennent la parole. Local leaders speack
out își câștigă locul în bibliografia necesară a domeniului relațiilor
internaționale și al studiilor europene.
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LA GOUVERNANCE ET LE MONDE / GOVERNANCE
AND THE WORLD,
JEAN-LOUIS BISCHOFF (COORD.), PARIS,
NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITÉ, 2017, 245 P.
Ștefan IAROSLAV DANIEL
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Ca organism cu statut participativ pe lângă
Consiliul Europei, Federația Europeană a Școlilor –
FEDE este un actor din ce în ce mai vizibil pe scena
învățământului superior european. În contextul
priorităților educaționale pe care organizația și le-a
asumat, publicarea unor lucrări științifice constituie
o axă fundamentală de activitate a experților
internaționali care colaborează cu aceasta.
Scriitorul și filosoful Jean-Louis Bischoff și-a asumat
coordonarea unui volum recent de studii dedicate guvernanței la nivel
global, reunind într-un demers științific bilingv, sub titlul La
gouvernance et le monde / Governance and the World, studii ale unor
specialiști din arii diferite precum studiile juridice, sociologice,
jurnalismul, pedagogia sau chiar medicina. Scopul demersului este,
evident, unul de facilitare a accesului publicului larg la conceptele
fundamentale care stau la baza unei guvernanțe eficiente și orientate spre
viitor.
Autorii celor opt capitole sunt personalități științifice ale
domeniilor de expertiză anterior menționate, care, într-un efort de
sinteză, reușesc să cuprindă, în paginile aferente studiilor proprii, esența
subiectelor abordate.
Pornind de la etimologia și semnificația conceptului de
guvernanță, ca ansamblu de măsuri, de reguli, de organisme decizionale,
de informare și de supraveghere care permit asigurarea bunei funcționări
și controlul unui stat, a unei instituții sau a unei organizații [13],
coordonatorul volumului ne introduce în domeniul abordat, stabilind
obiectivele studiului și finalitatea acestuia.
Primul subiect abordat face trimitere spre problema complexă a
credințelor religioase, în special a conceptului de laic în lumea
contemporană, așa cum îl percepe cercetătorul Jean-Michel Quillardet,
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specialist în științe juridice. Acesta analizează aspectele legale privind
situația religioasă a diverselor areale geografice: Mexic și zona Americii
Latine, Statele Unite ale Americii, Africa, India și Asia continentală,
aspectele singulare ale Turciei, țările musulmane, Canada, Israelul și,
firește, laicitatea după model francez.
Remarcabil este, dincolo de conținutul ideatic, caracterul
sintetizator, autorul reușind, în câteva pagini, un excurs solid
fundamentat în mentalitățile religioase ale lumii contemporane. Demersul
său este completat și de o secțiune care dezambiguizează aspecte
terminologice și lansează întrebări deschise asupra subiectului.
Internaționalizarea învățământului superior, provocările în acest
sens determinate de emergența economiilor africane și de politica
educațională actuală a Chinei sunt subiecte atinse de Salima Laabi Zuber,
specialist în sociologie politică, geo-economie și inteligență strategică. În
contextul creșterii accelerate a numărului de studenți străini în Europa și
a unei mentalități comerciale care a impregnat domeniul învățământului
superior, studiul în discuție propune o încercare de fundamentare a
necesității internaționalizării acestui domeniu, în era mondializării.
Marc Delachaussée, cercetător în domeniul strategiei
organizațiilor, propune o abordare sintetică a domeniului finanțelor
mondiale, cu accent pe problematica stabilității financiare, a riscurilor
sistemice și a crizelor financiare.
Capitolul al patrulea al volumului prezintă probleme vizând
climatul și catastrofele în lume, dar și aspecte ale Acordurilor de la Paris,
în viziunea coordonatorului volumului, Jean-Louis Bischoff. De la
descrierea succintă a diferitelor tipuri de climat în lume, autorul trece la o
discuție despre catastrofele naturale și la problema acută a încălzirii
globale. Partea rezistentă a cercetării propune o incursiune în subteranul
Acordurilor de la Paris vizând mediul, analizând obiectivele și progresul
implementării acestora.
Alain Tobelem analizează, la rândul său, în capitolul următor,
proiectul societății globale din perspectiva unei guvernări mondiale din
umbră, pentru ca mai apoi atenția să cadă asupra problemelor de sănătate
publică, aduse în discuție în studiul semnat de Alexandre Vallée și de
Jean-Noël Vallée.
Ultimele două capitole ale volumului ating problematica
polivalentă a guvernanței de încredere și, respectiv, a diplomației în
lume. Ali Armand, sociolog, discută complexitatea conceptului de
încredere, iar Genci Burimi, expert în sectorul relațiilor internaționale,
aduce în prim-plan diplomația culturală și implicațiile acesteia.
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Prin natura sa bilingvă, volumul La gouvernance et le monde /
Governance and the World este accesibil unui public internațional, ceea
ce contribuie substanțial la înscrierea sa în circuitul bibliografic larg al
domeniului relațiilor internaționale. Prin concepția atent elaborată, prin
structura sa clară și coerentă și, în egală măsură, prin conținutul științific
și ideatic, lucrarea, în ansamblul său, constituie un instrument util atât
specialiștilor, cât și publicului larg. Completat de scurte biografii ale
autorilor, precum și de un aparat critic solid și actual, volumul apărut sub
egida FEDE își câștigă cu succes locul în bibliografia esențială a
domeniului.
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O CARTE FASCINANTĂ
MATILA C. GHYKA - NUMĂRUL DE AUR. RITURI ȘI
RITMURI PITAGOREICE ÎN DEZVOLTAREA CIVILIZAȚIEI
OCCIDENTALE, EDITURA NEMIRA,
COLECȚIA PORTA MAGICA, 2016, 494 P
Rareș MIHĂILESCU
Matila C. Ghyka (1881-1965),
românul care a reconciliat matematica cu
arta, a fost strănepotul , din partea mamei, al
lui Grigore al V lea Ghica,ultimul domnitor
al Moldovei înaintea Unirii Principatelor. A
fost o personalitate remarcabilă a culturii
române , adevărat cosmopolit , considerat
de Mircea Eliade un uomo universale al
Renașterii rătăcit în secolul XX.Om cu
multiple înzestrări intelectuale , Matila
Ghyka a luat mai multe diplome în domenii
fără legătură între ele . A fost ofițer de
marină , diplomat , estetician , scriitor ,
matematician , inginer și istoric.A debutat la
46 de ani , publicând în 1927 , la Paris ,
lucrarea Estetica Proporțiilor în Natură și în Arte , în care leagă arta de
natură printr-un număr găsit din antichitate și exprimat printr-un raport
numit “secțiunea de aur”. El are în vedere înțelesul noțiunii de număr
din doctrina pitagoreică, de sensurile pierdute ale acesteia, care vedea
armonia în lume născându-se din numere. Matila Ghyka a devenit
obsedat de numărul de aur și a dezvoltat o teorie în legătură cu acesta nu
numai din punct de vedere matematic , cu implicațiile sale geometrice, ci
și în cadrul esteticii.
Apărut în colecția Porta Magica a editurii NEMIRA (2016), la 85
de ani după publicarea sa în limba franceză, volumul semnat de Matila
Ghyka – Numărul de aur. Rituri și Ritmuri pitagoreice în dezvoltarea
civilizației occidentale, 494 pagini , cuprinde o scrisoare către autor
semnată de Paul Valery și o prefață de Basarab Nicolescu, fiind tradus
din limba franceză de Adrian Părtușcă.Autorul mărturisește în Cuvânt
inainte că “Această carte este o continuare și o dezvoltare a Esteticii
Proporțiilor în Natură și în Arte „ (p. 29)
În Prefața intitulată sugestiv Matila Ghyka, noul Pitagora,
Basarab Nicolescu se referă la doi gânditori de origine română, Matila
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Ghyka (1881-1965) și Pius Servien (1902-1959) care s-au impus în
cultura franceză în deceniul al treilea al secolului al XX lea și au pus
bazele unui domeniu nou - estetica matematică. „Amândoi au fost
celebri în Franța, dar au fost (și sunt încă) aproape ignorați în țara de
origine. În sfârșit, amândoi sunt mari precursori ai transdisciplinarității;
opera și activitatea lor traversează domenii extrem de diferite –
matematica, estetica, filosofia științei , poezia , muzica , pictura ,
memorialistica - în cazul lui Pius Servien ; matematica, ingineria,
marina, estetica, literatura, istoria, diplomația, memorialistica – în ce-l
privește pe Matila Ghyka.” (p. 6) Basarab Nicolescu se referă apoi la
Teoria estetică a lui Matila Ghyka, evidențiind trei intuiții fundamentale
care se regăsesc în opera lui Matila Ghyka: rolul central al simetriei
matematice în teoria estetică; necesitatea unei teorii matematice a
ritmului; distincția și corelația între limbajul matematic și limbajul
estetic. În prefață, autorul face referire și la colaborarea între Savador
Dali și Matila Ghyka, lucru puțin cunoscut în România.Publicarea în
1946 a lucrării Geometria în artă și în viață i-a atras atenția lui Salvator
Dali. Matila Ghyka l-a ajutat pe Salvador Dali să înțeleagă mai bine
tehnica picturii lui Leonardo da Vinci. „Separați în timp de o jumătate de
mileniu, Leonardo da Vinci și Salvador Dali aveau, ca și Pius Servien și
Matila Ghyka, aceeși credință: arta și știința sunt două fețe ale uneia și
aceleiași realități.” (p. 16) Salvador Dali s-a dovedit interesat de
proporția de aur într-un celebru tablou – Ultima cină –, o replică la
pictura lui Leonardo da Vinci, Cina cea de taină.
Reunirea sentimentului cu precizia matematică, idée postulată de
Matila Ghyka, l-a apropiat pe acesta de marele regizor de teatru Peter
Brook, a cărui concluzie este foarte importantă: „Convingerea intimă
care m-a condus la Matila Ghyka și la proporțiile armonioase ale
numărului de aur și apoi la învățătura lui Gurdjieff a fost că spiritul
nostru descoperă o ordine la care niciun animal nu are acces. Ființa
umană are acces la această ordine prin matemetică, geometrie, artă și
tăcere.” (p. 18)
Lucrarea care face obiectul însemnărilor de față are o organizare
bipartită: Ritmurile și Riturile. Cele șase capitole ale primei părți au
titluri interesante: Proporția Divină, Canoanele geometrice ale
arhitecturii mediteraneene, Orchestrarea volumelor și armonia
arhitecturală, De la ritm la incantație, De la incantație la iubire. În
această primă secțiune, pornind de la sugestiile lui Pius Servien, autorul
analizează diferite categorii de ritmuri, privite ca expresie artistică:
ritmurile spațiului (arhitectural și plastic ), proporția propriu – zisă etc. În
partea a doua, autorul fsce referire, printre altele, la pentagramă, semn
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geometric al numărului de aur, care a fost și semnul de recunoaștere al
pitagoricienilor; spiritul și numărul, singurele realități științifice;
civilizația occidentală, ca împlinire a ideilor pitagoreice etc.Autorul nu se
limiteză la definirea numărului de aur sau a secțiunii de aur. El dezvoltă
din punct de vedere matematic teoria numărului de aur și , plecând de la
figurile geometriei plane care respectă regulile secțiunii de aur , în
particular pentagonul și pentagrama, apoi trece la prezentarea corpurilor
platonice care se supun acelorași reguli, tetraedrul, cubul, octaedrul,
dodecaedrul și icosaedrul.
Cartea lui Matila Ghyka pornește de la o călătorie fantastică de-a
lungul vieții și al universului, din macrocosmos până în microcosmos și
arată că numărul de aur este baza tuturor lucrurilor considerate frumoase
și armonioase. Ne oferă informație negândit de frumoasă despre
matematică și proporții, despre sensibilitate și magnitudine. Autorul
scrie, spre sfârșitul cărții sale, ca un fel de concluzie : „De asemenea,
chiar de nu ar trebui niciodată să sune ora banchetului divin, unde,
asemenea inițiatului de la Eleusis, vom fi întâmpinați de surâsul ființei
iubite care ne așteaptă pe malul celălalt al fluviului, putem afirma că
singurul sentiment care ne dă în această lume impresia realității, a unei
scântei de realitate absolută, este Iubirea.” (p. 300) Cartea se încheie cu
un amplu capitol (156 pagini) intitulat Note și cu un număr de 66 de
planșe la care autorul se referă în acestă fascinantă carte care este de o
actualitate surrprinzătoare.
Despre valoarea acestei cărți s-a exprimat Solomon Marcus:
„Putem spune fără exagerare că dacă astăzi știm ce trebuie să înțelegem,
nu doar la modul metaforic, prin gramatica unei opere de arhitectură, a
unui menuet, a unei structuri narative, aceasta se datorează, în bună
măsură, și clarificărilor aduse de Matila Ghyka.”
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