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UN DICÞIONAR BLÃJEAN
DE REFERINÞÃ

U

n dicþionar, la fel ca o
enciclopedie, este o operã
continuã, care trãieºte
prin ediþiile succesive ce-i asigurã
actualitatea. El presupune un volum
mare de muncã de documentare ºi de
cercetare ºtiinþificã, de confruntare a
surselor, pînã la ºlefuirea ultimã a
fiecãrei definiþii. În parametrii acestei sisifice munci de dãruire ºi de
abnegaþie se înscrie ºi dicþionarul de
personalitãþi Oameni de ieri ºi de azi
ai Blajului ([Editura Eventus, Blaj,
1994], Ediþia a II-a, revãzutã ºi
adãugitã, Editura Napoca Star, ClujNapoca, 2012), realizat de profesoara
Ana Hinescu, ani în ºir directoarea
Bibliotecii Municipale Blaj, ºi regretatul ei soþ,
inginerul Arcadie Hinescu. Lucrarea a apãrut cu
ocazia împlinirii a 275 de ani de la întemeierea
Blajului românesc de cãtre episcopul Inochentie
Micu-Klein.
„Urbe scolasticã”, „orãºel de ºcoli”, „micã
Romã”, timp de secole capitala culturii transilvane,
Blajul a fascinat ºi continuã sã fascineze prin puterea sa de iradiere a culturii ºi de întemeiere a
conºtiinþei naþionale româneºti. Aºadar, nu este de
mirare cã primul dicþionar consacrat personalitãþilor
culturale blãjene a apãrut în anul 1911, Dascãlii
noºtri, alcãtuit de istoricul literar blãjean Ioan Raþiu.
Model ºi totodatã îndemn, lucrarea va fi reluatã ºi
îmbogãþitã de Nicolae Comºa, care în 1943 a alcãtuit un amplu dicþionar biobibliografic, Dascãlii
Blajului, structurat într-o serie cronologicã de la
întemeierea ºcolilor Blajului, 1754, pînã la Marea
Unire, 1918. Munca sa avea sã fie continuatã de un
coleg de generaþie, profesorul Teodor Seiceanu,
care a consemnat numele ºi activitatea dascãlilor
Blajului din perioada 1918-1948. În 1994, la
împlinirea a 240 de ani de la întemeierea ºcolilor
Blajului, cele douã „dicþionare” au fost editate întrRevista românã nr. 4 (74) / 2013

un singur volum, în care „schiþa
biograficã a fiecãrui dascãl reprezintã o adevãratã fiºã de roman istoric,
amplu, adeseori dramatic, foarte
bogat în semnificaþii” (Ion Brad).
Indiscutabil, faima Blajului se
datoreazã înainte de toate ºcolilor
sale, aºa cum rezuma interogativ
canonicul Timotei Cipariu la centenarul acestora: „Care loc în naþiunea
românã, care ºcoalã între toate ºcolile româneºti poate sã arate atîþia
bãrbaþi mari ieºiþi din sînul lor…?”.
Cu dicþionarul soþilor Hinescu,
Oameni de ieri ºi de azi ai Blajului,
se face trecerea la un orizont mai
larg al cuprinderii ºi definirii spiritualitãþii blãjene, ce depãºeºte limitele oamenilor
ºcolii, prezentînd personalitãþi care se exprimã în
domeniile vieþii culturale, sociale, economice, ale
cercetãrii ºtiinþifice, artei ºi învãþãmîntului.
Reactualizate, fiºele de dicþionar îmbogãþesc cu
date noi cercetãrile rezumate în dicþionarele anterioare ºi, în acelaºi timp, adaugã fiºe noi, ce reprezintã personalitaþi locale din varii domenii, afirmate
în context naþional ºi internaþional. Fiecare din cele
cinci sute de fiºe, ce corespund la tot atîtea personalitãþi, cuprinde date biografice, referiri la studii,
activitatea ºtiinþificã, cãrþi ºi referinþe bibilografice,
ceea ce face din dicþionar un instrument de lucru
folositor pentru cei interesaþi de fizionomia culturalã a Blajului, în general, cît ºi pentru cercetãtori.
Gestul profesoarei Ana Hinescu de a dedica noua
ediþie (2012), revãzutã ºi adãugitã, memoriei soþului
ei, se constituie într-un pios omagiu adus celui cu
care a zãmislit o Operã culturalã majorã ºi împreunã cu care a ridicat un pantheon spiritului atît de
bogat al Blajului, componentã emblematicã a culturii române.
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