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Prolog

Odată cu trecerea anilor, îmi amintesc, tot 
mai intens și cu multă nostalgie, de perioada 
copilăriei mele, celebrând, în acest fel, satul 
natal. Precum spunea filozoful Lucian Blaga, 
„copilăria și satul se întregesc reciproc alcătu-
ind un întreg inseparabil” de așa manieră încât 
„s-ar putea vorbi chiar de o simbioză între co-
pilărie și sat”1. Într-adevăr, pe măsura curgerii 
timpului, te mistuie un dor fierbinte de locul 
nașterii tale ori a strămoșilor tăi. De asemenea, 
ți-e dor „de codrii verzi de brad și câmpuri de 
mătase”, după cum atât de liric se exprima 
poetul Octavian Goga, de „drumețul sărman, 
muncitor cu sapa”, precum sugestiv descria 
George Topîrceanu. Adică îți este dor de ca-
drul natural în care ai copilărit și de oamenii în 
mijlocul cărora ai crescut și ai muncit până la o 

1  Lucian Blaga, Elogiul satului românesc. Discursul de 
recepție în Academia Română, în „Izvoade”, Ediția a tre-
ia, Editura Humanitas, București, 2011, p. 15. 
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vârstă, de la ei învățând multe lucruri bune și 
folositoare, pentru tot restul vieții tale.

Satul românesc a avut o contribuție ma-
joră la devenirea istorică a poporului român, 
fiind spațiul mioritic în care s-au format mul-
te dintre valorile spirituale, culturale și iden-
titare transmise până la noi. Trebuie să admi-
tem că „cea mai mare parte a istoriei noastre 
s-a desfășurat la sat, în comunități mici și bine 
închegate, în jurul bisericii, al școlii și al «oa-
menilor buni și bătrâni», conduși de un jude, 
numit, de la o vreme, primar”2. Dacă țăranii 
au fost talpa țării, preoții au fost conducătorii 
duhovnicești și sociali. Alături de aceștia, au 
funcționat dascălii satelor care, pe lângă știința 
de carte, ofereau copiilor bogăția învățăturii 
spiritual-morale. O astfel de persoană a fost 
învățătorul Vasile Robu, un eminent pedagog 
de vocație și de suflet, care nu numai că le-a 
oferit contemporanilor săi lumina cărții, dar i-a 
și învățat cum să trăiască. De aceea, a câștigat 
simpatia și respectul tuturor, iar astăzi se bucu-
ră de dragostea și recunoștința imensă a oame-
nilor din Băsești, unde el a ostenit 23 de ani. 

2  Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Satul – esență 
a spiritului istoric românesc, în „Calendarul Renașterea 
2019”, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2019, p. 147.
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