
Lazăr Lădariu, un reper moral 

 

În lungul şir de ani al vieţii, fiecare dintre noi, avem prilejul să cunoaştem şi să 

interacţionăm cu mulţi dintre semenii noştri fapt ce ne marchează, mai mult sau mai 

puţin, felul de a fi, de a gândi şi de a acţiona. Îmi place să cred că, la rândul nostru, şi 

noi le influenţăm, nu neaparat în egală măsură, ceva din existenţa lor. Acest ceva 

este, poate, de dimensiuni infinitezimale şi deci practic necuantificabil dar el există. 

Unii dintre noi avem şansa să ne întâlnim, în existenţa noastră, şi cu oameni 

care simţim evident că ne transferă, în plan spiritual, energii şi valori morale certe, 

inconfundabile şi în volume care sunt importante pentru zestrea noastră sufletească. 

Un astfel de om, care ocupă un loc bine definit în memoria mea afectivă, este Lăzăr 

Lădariu, un intelectual mureşean pe care-l cunosc de câteva zeci de ani. 

Personalitate complexă: cadru didactic universitar, jurnalist, poet, politician, 

parlamentar, militant astrist, Lazăr Lădariu este un om care s-a implicat şi dedicat cu 

mult devotament comunităţii mureşene şi naţionale în acelaşi timp. Cu o solidă 

formaţie umanistă dobândită în Alma Mater Napocensis, la Universitatea Babeş-

Bolyai, pe care şi-a amplificat-o în timp printr-o trudă zilnică specifică unui intelectual 

veritabil, a ajuns un foarte bun cunoscător al culturii naţionale în multiplele ei 

componente: literatură, istorie, etnografie, arte etc. Această cunoaştere a 

patrimoniului cultural românesc este dublată de un respect profund, definit prin 

sintagma bine cunoscută a „patriotismului luminat”, al tuturor elementelor care 

definesc spiritul naţional. Toată această zestre intelectuală dobândită are la bază 

pentru Lazăr Lădariu o matrice moştenită, specifică omului venit din lumea satului 

transilvan cu valorile sale ancestrale.  

Pentru cei care-l cunosc Lazăr Lădariu este o personalitate caracterizată 

printr-o atitudine constantă, care nu acceptă compromisuri ocazionale, în demersul 

său dezinteresat în a veghea la respectul valorilor şi demnităţii naţionale în toate 

formele lor de manifestare. Fie ca s-a aflat la tribuna Parlamentului României în 

calitate de deputat în două legislaturi (1992-1996 şi 1996-2000), fie la cea a 

Consiliului judeţean Mureş, dar mai ales pe prima pagină a cotidianului „Cuvântul 

liber”, al cărui redactor-şef este, Domnia sa a militat cu consecvenţă, curaj şi 

responsabilitate ca valorile naţionale să-şi păstreze nealterat locul ce li se cuvine în 

viaţa societăţii noastre. Şi nu puţine au fost momentele în care „verbul”său ferm i-a 

conştientizat şi i-a făcut pe cei care sunt îndrituiţi să acţioneze în plan politic şi 



administrativ să-şi facă datoria cu mai multă eficienţă, responsabilitate şi dreaptă 

măsură. Volumele sale de publicistică stau mărturie scrisă în timp asupra eforturilor 

sale cotidiene, pe parcursul mai multor decenii, de a fi mereu în miezul problemelor 

sociale şi politice ale comunităţii mureşene şi naţionale. 

Consecvenţa sa doctrinară, neacceptarea nici unui compromis moral şi 

fermitatea sa au devenit deja standarde de referinţă pentru mulţi dintre cei care l-au 

cunoscut. Toate aceste trăsături au făcut ca activitatea sa în spaţiul politic românesc 

să fie marcată şi de momente de cumpănă care l-au determinat să ia decizii 

tranşante prin care şi-a apărat statutul moral dobândit în timp. 

Rememorez cu plăcere perioadele de timp în care am avut calitatea de coleg 

în cadrul unor activităţi politice precum şi în cadrul Consiliului judeţean Mureş când 

mi s-a oferit prilejul să mă conving, pe viu, asupra trăsăturilor sale de caracter 

emblematice. Nu pot să nu remarc şi faptul că, în opinia mea, Lazăr Lădariu este 

unul din cei mai buni oratori pe care am avut prilejul să-i ascult în spaţiul public 

naţional. Prin discursul său a reuşit de fiecare dată să-şi transmită mesajul ideatic, în 

forme de o elocinţă şi o eleganţă deosebită, însufleţindu-şi auditoriul, fie că este 

vorba de Aula Parlamentului fie de sala Căminului cultural din Şerbeni. 

La împlinirea a trei sferturi de secol de viaţă îi urez, cu respect şi prietenie, 

distinsului intelectual Lazăr Lădariu, viaţă lungă în deplină sănătate, zile senine şi 

multe bucurii spirituale într-o Românie cât mai aproape de idealurile sale.  

 

 

Prof.univ.dr.ing Vasile Boloş, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, 

consilier judeţean PSD 

 

(În Volumul “Lazăr Lădariu la 75 de ani – Cărturar şi patriot român”, Editura 

Eurocarpatica,  Sfântu Gheorghe,  2014, pag.41-42) 

 

 

 

 

 

 


