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Noi documente privind viaţa 
şi activitatea lui Iuliu Maniu*

Mircea POPA

Fondul Iuliu Maniu de la Arhivele Statului din 
Cluj-Napoca, descoperit recent de noi (dosar 1293), 
ne-a pus pe urmele unor documente importante pri-
vind viaţa și activitatea fruntașului Partidului Naţio-
nal Român, al președintelui Consiliului Dirigent sau, 
mai târziu, a președintelui Partidului Naţional Ţără-
nesc, documentele provenind din etape diferite ale 
activităţii sale politice, din 1918 până în 1937. 

Primele trei documente vizează activitatea depusă 
de Iuliu Maniu ca președinte al Comitetului Naţional 
Român, cu sediul la Arad, pentru păstrarea controlu-
lui asupra forţelor armate române, provenite din tru-
pele dezafectate de după prăbușirea Austro-Ungariei. 
Avându-l alături pe generalul Boeriu, apoi pe genera-
lul de divizie Moga, el a putut – și cu ajutorul colo-
nelului Silviu Herbay, cum a�ăm din documentul de 
faţă – să dirijeze trupele spre ţară, unde aveau să pri-
mească noi misiuni. Retragerea trupelor din Austria 
s-a făcut în colaborare strânsă cu trupele din Italia, 
care formaseră Legiunea Română și ieșiseră de sub 
conducerea austriacă. 

Al doilea document vorbește despre participarea 
trupelor române la campania din Ungaria împotriva 
lui Bela Khun, iar al treilea vine cu date despre ceea ce 
se întâmpla la Conferinţa de pace de la Paris (radio-
grama lui Vaida-Voevod). 

În 1922, când se va sărbători Unirea în marea ca-
tedrală de la Alba Iulia în prezenţa regelui, Maniu va 
primi și felicitările poetei Riria Xenopol, văduva lui 
A.D. Xenopol, care îl va felicita în cuvinte deosebit de 
calde, dovadă a recunoașterii rolului său hotărâtor în 
actul de realizare a Marii Uniri. Același lucru îl va face 
peste ani, în 1934, și generalul Schina, care rememo-
rează, odată cu trecerea timpului, anul când divizia sa 
a fost primită la Sibiu de președintele Consiliului Di-
rigent, adică Iuliu Maniu. 

Mai important decât oricare din documentele de 
faţă ni se pare raportul despre situaţia românilor din 
afara graniţelor ţării, înaintat lui Maniu la 8 aprilie 
1937 de către P. Pavel, care a depus o muncă laborioasă 
în vederea documentării și întocmirii actului respectiv. 
Raportul folosește date provenind din surse diverse 
și reușește să clari�ce în mare situaţia românilor tră-
itori în SUA și Canada, în Cehoslovacia, în Ungaria, 
în Rusia sovietică, în Iugoslavia, Bulgaria, Albania și 
Grecia. După datele oferite de raport, numărul româ-
nilor trăitori în afară ar � depășit cifra de două mi-
lioane de su�ete. Majoritatea acestora nu bene�ciau 
de drepturi naţionale și nici de școli proprii, astfel că 
pericolul deznaţionalizării lor era iminent. Pe deasu-
pra, ei duceau lipsă acută de preoţi, iar slujba în limba 

română începea să �e tot mai rară, mărind astfel peri-
colul desprinderii indivizilor de comunitate. 

Dezvăluind „situaţia dezastruoasă” a acestor en-
clave românești, autorul raportului avea desigur în 
vedere luarea unor măsuri urgente de redresare a 
condiţiilor de viaţă, de școlarizare și a�rmare cultura-
lă prin limbă a populaţiilor românești din ţările veci-
ne, pentru care trebuia intervenit politic. Bănuim că 
președintele Partidului Naţional Ţărănesc a luat unele 
măsuri în acest sens. 

Documentele se publică după originalele lor a�ate 
la Arhivele Statului din Cluj-Napoca, fondul Iuliu Ma-
niu, dosar 1293. 

ANEXA
I.

Raport nr. l     Colonel Silviu Herbay
Către Consiliul Naţional în Arad

Viena, la 14 I XI 1918
În 13/ XI, sosit în Viena după-ameazi, în ședinţa 

secţiei militare a Senatului o�ţerilor și soldaţilor ro-
mâni, sub prezidiul Dlui general Boeriu, am schiţat 
situaţiunea mie cunoscută din Arad. În privinţa îm-
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prumutului aștept venirea dlui Maniu.

Ce se oferă la trimiterea trupelor aici disponibile – 
cam de 2000 de oameni înarmaţi – până acum nu s-a 
putut rezolva în mod favorabil, căci nordul Ungariei 
este deschis, iar prin Croaţia am fost deocamdată, de 
guvernul din Zagreb, refuzaţi. Verosimil vom trimite 
în zilele proxime o comisiune mixtă la Zagreb pentru 
scopul acesta. În caz, deși încercarea aceasta va � za-
darnică, intenţionăm de a trimite soldaţii aceștia prin 
Croaţia-Slavonia cu direcţia Arad, fără arme. O�ţerii 
disponibili – cam 100 – voim în cazul acesta să-i ex-
pediem pe diferite linii ferate la Arad, resp[ectiv] la 
sediul Consiliului Național Român. 

Dacă am obţine permisiunea de a trimite prin Cro-
aţia soldaţi armaţi, atunci intenţionăm să pășim, în 
legătură cu comanda supremă italiană, să ne pună le-
giunea română din Italia, eventual și prizonieri înar-
maţi, la dispoziţie.

De la biroul central pentru transporturi a a�at dl 
căpitan Ilcuș că peste vreo 2 zile va � plecarea trans-
porturilor de pe frontul italian săvârșită, așa dar in-
tenţiunea noastră de a strânge trupele române care 
vin de pe acest front nu se mai poate realiza. Știrile 
acestea vor � controlate zilele următoare. Rezultatul 
îl voi raporta.

Raportul acesta e încredinţat dlui căpitan Iuliu 
Montani.

S-a exprimat părerea (dl Isopescul Grecul) ca să pu-
blicaţi în toate jurnalele noastre din Arad că toţi o�ţe-
rii și amploaiaţii militari activi ori rez[erviști] etc. în 
decurs de 14 zile să se înscrie la Cons[iliul] Naţ[ional] 
Rom[ân], ori la secţia militară în Viena K. M. Mersa-
niu nr. 7, ori în Pesta, la comitetul naţional din Bu-
dapesta. Observând că altcum care nu să înscrie, se 
vor considera că au renunţat în prezent și viitor, ne-
condiţionat la orice serviţiu militar ori civil în statul 
român. La înscriere să aducă cu sine date personale.

Herbay colonel

II.
17/VI 1919, Debreţin

Comandamentul grupului de Nord
Cabinetul Comandantului

Scumpe Domnule Maniu,
Primind scrisoarea Dtale din 10/VI ct., mă grăbesc 

a vă comunica că am acordat căpitanului Cantea un 
concediu de 15 zile spre a se duce la familia sa la Bucu-
rești, în vederea căsătoriei cu d-șoara Mihaly.

Cât privește situaţia relativă la divizia a 16-a, îmi 
permit a Vă face cunoscut că greșala iniţială pe care 
v-am semnalat-o în ianuarie, adică primirea „en bloc” 
a o�ţerilor sași și cinstirea lor cu comandamente în 
tânăra armată ardeleană va avea consecinţe funeste 
și-a produs roadele în timpul luptelor de la vest de To-
kay. Toţi o�ţerii sași și chiar ardeleni au avut o condu-
ită îndoielnică și trupa, care la început s-a luptat cu 
vitejie, văzându-se părăsită și descurajată de șe�i săi, 
a început a da înapoi.

În luptele ulterioare, pentru a spăla rușinea de la 

Tokay, am încadrat batalioanele ardelene cu o�ţeri 
din Regat dintre cei mai distinși. Această bună înca-
drare a dat rezultate strălucite în bătălia de la Ven-
csello, pe malul stâng al Tisei, unde batalionul al 2-lea 
din Regimen[tul] 82 Inf[anterie] condus de căpitanul 
Dumitrescu din Regat, a nimicit în lupta corp la corp 
2 batalioane inamice ce trecuseră râul.

Pentru înălţarea morală a trupelor ardelene am ce-
rut comandantului trupelor din Transilvania să citeze 
prin ordin de zi această strălucită faptă de arme, iar 
Marele Cartier General să publice prin comunicatul 
o�cial isprava ardelenilor noștri. Aici, până astăzi, nu 
s-a primit nici una, nici alta. Cât privește organizarea 
zonei militare, vă trimit raportul ce am înaintat asu-
pra chestiunii. Locot[enentul] Popescu vă va expune 
verbal situaţia de aici.

Primește, scumpe Domnule Maniu, cele mai căldu-
roase salutări de la devotatul D-voastre,

General Holban
[adresa] D-lui Dr. Iuliu Maniu, Președintele Consi-

liului Dirigent Român. În mână

III.
Radiogramă de la Paris primită la 26 oct. 1919

D-Sale, Domnului Iuliu Maniu
Crișan Coltor pleacă la 25 octombrie. Niţescu este 

indispensabil pentru a nu compromite organizarea 
repatrierii transilvănenilor din America. Nu-l pot lăsa 
să plece. După marile servicii pe care Niţescu le-a adus 
aici, în America, Siberia și Rusia pentru repatrierea 
prizonierilor, nereușita sa în alegeri ar � o rușine pen-
tru partidul naţional. Lipsa aceasta de disciplină nu 
poate � schimbată de către Niţescu în 4 zile înainte de 
alegeri; numai autoritatea partidului, personi�cată în 
tine, ar putea să asigure lui Niţescu o circumscripţie.

Fiind singur[ul] delegat îmi este cu neputinţă să 
plec înainte de sosirea unui alt delegat, căci – în situ-
aţia actuală – plecarea ar � o demonstraţie împotriva 
conferinţei și ar produce di�cultăţi.

Vaida Voevod

IV.
10 decembrie 1922

Lui Iuliu Maniu
A. D. Xenopol, marele învăţat și istoric, a spus: „să 

nu credeţi hotarele sfărâmate decât atunci când se vor 
uni su�etele. Hotarele cercuite de dușmani puternici 
vor � doborâte de puterile evoluţiei, cele su�etești nu-
mai de înţelepciunea neamului”.

Cinste Ţie, care ai știut să pășești peste toate hota-
rele și ai venit să înfăptuiești unirea politică a tuturor 
românilor.

Slavă ceasului sfânt care a însemnat acest mare 
fapt, recunoștinţă neţărmurită lui Iuliu Maniu care 
a ascultat porunca vremei și a tuturor acelora ce l-au 
făcut să sune.

În amintirea marelui Xenopol apostolul adevăratei 
Uniri și văduvei lui

Riria A. D. Xenopol
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Legation De Roumanie en Suisse Berna, 25 ianu-
arie 1928

Domnule Președinte,
Am onoarea a vă informa că am expediat prin poș-

tă la adresa Dumneavoastră 2 volume cuprinzând 
studiile savanţilor străini favorabili tezei noastre în 
chestiunea optanţilor unguri, publicate sub îngrijirea 
acestei legaţiuni.

Primiţi vă rog Domnule Președinte încredinţarea 
înaltei mele consideraţiuni,

N. P. Comnen
[adresa] Domnului Iuliu Maniu, președintele Par-

tidului Naţional Ţărănesc, deputat, str. Băilor 1, Cluj

VI.
Societatea de cultură Macedo-Română 
Calea Rahovei nr. 29 București 4 decembrie 1933

Stimate Domnule Iuliu Maniu,
Pentru a face cât mai bine cunoscută în opinia pu-

blică a ţării ramura românilor macedoneni, Societatea 
de cultură Macedo-Română își ia permisiunea de a vă 
trimite alăturatele lucrări, cu speranţa că aducem un 
real serviciu neamului nostru și cauzei românești în 
genere.

Primiţi, vă rugăm, încredinţarea înaltei noastre 
consideraţiuni,

ss Președinte [și] Secretar general

VII.
28.IV. 1934

Scumpe și mult respectate Domnule Maniu,
Peste câteva zile se împlinesc 15 ani de când, tre-

când cu divizia din Basarabia în Ardeal, am avut feri-
cirea de a mă prezenta la Sibiu Domniei Voastre, în 
pretoriul Președinţiei Consiliului Dirigent.

Gesturi mici, care ascund însă, în înfăptuirea lor, 
cele mai mari evenimente ce s-au desfășurat în istoria 
bimilenară a poporului nostru.

La amurgul vieţii unei generaţiuni era realizarea 
visului născut în sufletele strămoșilor ei. Era cre-
pusculul unei epoci de mari suferinţe, care deschi-
dea aurora strălucită a destinelor neamului româ-
nesc.

Lacrămile pe care noi în copilărie le-am vărsat pe 
băncile școalei la citirea durerilor voastre, îndreptă-
ţesc astăzi, nemăsurata fericire ce ne cuprinde pe toţi 
din Nistru până la Tisa.

Îmi permit scumpe Domnule Maniu ca în aminti-
rea acelor clipe ce aparţin istoriei, să vă trimet aceste 
câteva pagini scrise în 1932, ce strâng, în forma lor 
umilă și modestă, subiectul pe care cu atât talent și 
autoritate l-aţi expus deunăzi în splendida Dvoastră 
interpelare ce nu are nimic de învidiat strălucitului 
răspuns al dlui Titulescu.

Primiţi, vă rog, odată cu aceasta și expresia celui 
mai afectuos devotament,

General Schina

VIII.
București, 8 aprilie 1937

Prea Stimate Domnule Președinte,
1) Alăturat îmi îngăduesc să trimit un tablou su-

mar despre situaţia și numărul românilor de peste 
hotare. Aș � încântat dacă aș ști că el va putea com-
pleta alte date pe care le aveţi în această materie. În 
tot cazul puteţi să vă provocaţi la ele, dacă va � cazul, 
�ind adunate din cele mai autorizate surse, după cum 
dovedește citaţiile autorilor cunoscuţi în domeniul et-
nogra�c și statistic.

2) De asemenea, spunându-mi Petrescu, că aveţi 
nevoie de Pactul Societăţii Naţiunilor, mă grăbesc să 
vă împrumut o lucrare din biblioteca mea, cea mai se-
rioasă în această materie, în care veţi găsi tot ce poate 
să vă intereseze și care formează o autoritate la Ge-
neva.

3) În ce privește cartea lui Scotus Viator pe care 
o duce d. prof. Băilă, eu cred că îi voi scrie o recenzie 
într-o revistă de la Paris, ea având anumite lacune, 
erori și mai ales, ea neînsistând asupra activităţii Con-
siliului Dirigent. Zilele acestea voi trimite o scrisoare 
în acest sens directorului revistei Tribune des Nations.

4) Pe la sfârșitul lunii viitoare și în tot cazul la în-
ceputul lunii iunie voi � și eu la Paris și vă puteţi în-
chipui ce fericit aș � dacă acolo �ind, aș putea să vă 
întâlnesc. La Paris sau în altă parte a Franţei.

5) Se observă o mare agitaţie la polonezi în legă-
tură cu zvonul unui pact germano-sovietic. Presa din 
Moscova publică articole severe despre ușurinţa colo-
neilor de la Varșovia.

Vă urez călătorie bună, noroc și sănătate!
Al Dvoastră devotat,  P. Pavel

ROMÂNII DE PESTE HOTARE
Numărul total al românilor de peste hotare, după 

statisticile o�ciale, tendenţioase ale statelor intere-
sate, nu este mai mare de 750.000, inclusiv românii 
din America. După alte statistici însă acest număr se 
ridică la cifra impunătoare de peste 2.000.000 su�ete, 
și anume:

U.S.A., Canada, America de Sud:  200.000 su�ete
Cehoslovacia     25.000 su�ete
Ungaria     60.000 su�ete
Rusia Sovietică   700.000 su�ete
Iugoslavia    500.000 su�ete
Bulgaria    200.000 su�ete
Albania    50.000 su�ete
Grecia    100.000 su�ete

Total:  2.035.000 su�ete

REPARTIZAREA LOR ÎN DIFERITE ŢĂRI
- Românii din Cehoslovacia: Prin tratatele de pace o 

parte a Maramureșului românesc a fost anexată, cu 
toate satele românești, Cehoslovaciei, întocmai ca ju-
deţele: Ung, Bereg, și Ugocia, care de asemenea cuprin-
deau multe elemente românești.

Statisticianul italian, Enrico Aci Monfosca (Le mi-
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noranze nazionali contemplate dagli atti internazionali, 
vol. I, pag. 221), după recensământul din 15 Februarie 
1921, ne arată în Cehoslovacia cifra de 53.515 Români. 
O altă statistică a acestuia ne arată 80.000 Români, 
iar în harta naţionalităţilor, tot a acestui autor, (pg. 
254), Românii din Cehoslovacia sunt trecuți din nou 
cu 53.000 su�ete.

Dr. Wilhelm Winckler dela Viena (Statistisches 
Handbuch der europäischen Nationalitäten, p. 93) ne 
arată abia 13.610 Români în Cehoslovacia; iar Josef 
Chmelar (La minorite polonaise en Tchécoslovaquie), dă 
cifra de numai 12.641 su�ete, adăogând, că acești ro-
mâni au 4 școli publice, cu 26 clase pur românești.

Adevărul însă este, că în Cehoslovacia avem un nu-
măr de aproximativ 25.000 su�ete românești. În satele 
curat românești din vechiul comitat al Maramureșu-
lui, ca: Apșa de Jos, Apșa de Mijloc, Slatina, Ocna-Sla-
tina, Biserica Albă și cătunele lor, acești români își au 
bisericile și școlile lor naţionale.

– Românii din Ungaria: Prin tratatul de la Trianon 
au fost anexaţi Ungariei un număr de 60.000 Români. 
Ei locuiesc în judeţele: Bihor (partea rămasă Ungari-
ei), Cenad, Arad (partea rămasă Ungariei), Jász, Hajdu, 
Borsod și Nógrád.

Teritoriul locuit de fraţii noștri din Ungaria este de 
aproximativ 5000 km. p. Politica de maghiarizare a 
Ungariei a făcut ca în cei 18 ani de după război, prin 
statisticile lor scandalos de tendenţioase, numărul 
românilor să �e redus cu 75 la sută, arătând în 1930 
abia 16.221 su�ete.

În 1925 însă, deputatul ungur Viktor Knaller (în 
ședinţa din 13 Noemvrie a Parlamentului din Buda-
pesta), a spus, că numărul Românilor din Ungaria e de 
aproximativ 50.000 su�ete.

Această cifră ne este con�rmată de o mulţime de 
statistici streine (engleze, franceze, italiene etc.) și 
românești.

În judeţul Bihor (rămas Ungariei) elementul româ-
nesc se menţine în comunele: 1) Almos, 2) Adony, 3) 
Apateu, 4) Bogomir, 5) Bedeu, 6) Cristur, 7) Uifalău, 8) 
Cocad, 9) Sărcad, 10) Comandi, 11) Furta, 12) Homorog, 
13) Jaca, 14) Leta Mare, 15) Micherechiu, 16) Peterd, 
17) Poceiu, 18) Paleu, 19) Săcal, 20) Ugra, 21) Vecherd, 
22) Virtiș etc. – Comunele: Adony, Apateu, Leta Mare, 
Petardeu, Bedeu, Darvas, Jaca, Micherechiu și Săcal sunt 
locuite aproape în întregime de Români. Numai în judeţul 
Bihorului unguresc, locuesc aproximativ 25.000 Români.

În judeţul Cenad Românii locuesc în comunele: 1) Bă-
tania, 2) Chisiratoș, 3) Mezöhegyes, 4) Cenadul Unguresc 
(peste 2000), 5) Macău etc. Datele noastre eparhiale din 
1919/1920 ne arată, că în judeţul Cenad din Ungaria, bi-
sericile românești au avut 8.000 credincioși.

În judeţul Arad (plasa Aletea, rămasă Ungariei) 
sunt români compacţi în comunele: 1) Aletea, 2) Me-
ghieșhaza, 3) Cămărașul Mare etc. Total: 2.300 – 2.500 
su�ete românești.

În judeţul Bichiș (Bekes) sunt români în localităţi-
le: I) Ghiula (3.000 su�ete), 2) Bekescsaba, 3) Ciorva, 
4) Chitighaz (Kotegyhaza) (aproape 4.000 su�ete) 

5) Vesztă etc. În total, cam 8000 su�ete. – Actul No. 
25/1933 al eparhiei ortodoxe române din Arad, privitor 
la românii din Bichiș ne spune: „Judeţul Bichiș are o popu-
laţie românească de peste 8.000 su�ete și două biserici”.

În judeţul Csongrad sunt cam 1.500 români.
În partea rămasă Ungariei a judeţului Satu Mare 

locuiesc români în comunele: Csegöld, Csengerujfalu, 
Gacsáj, Nagjgécz, Pátyod, Rozsüly, Tyukod, Ura etc. în 
total aproximativ 6.000 su�ete.

În judeţele Hajdu, Jász, Szabolcs, Borsod și Nograd, 
Românii sunt aproape cu totul desnaţionalizaţi.

Românii din Ungaria care își mai păstrează și azi 
conștiinţa lor naţională, sunt în număr aproximativ de 
60.000 su�ete.

– Persecuţiile românilor din Ungaria. – Acest număr 
de români conștienţi se va reduce simţitor repede de 
tot. Pentru că românii din Ungaria sunt minoritatea cea 
mai persecutată din Europa. Din 37 de școli confesionale 
ortodoxe și unite din preajma tratatului de pace, românii 
din Ungaria au ajuns astăzi să mai înveţe carte româ-
nească abia în 2-3 școli, și în acestea numai în clasele I și 
a II-a. În restul școlilor confesionale românești de odini-
oară, din care învăţătorii români au fost alungaţi, dascălii 
maghiari îi învaţă pe fraţii noștri a citi, scrie și a vorbi 
ungurește, apoi să ne urască.

Din 34 de parohii românești (18 ortodoxe și 16 greco-ca-
tolice române) din Ungaria de după Trianon, majorita-
tea au rămas fără preoţi. Cele 18 parohii ortodoxe, abia 
au 5 preoţi români, iar restul de 13 sunt și ele fără preoţi. 
Deci din totalul de 34 parohii românești numai 8 sunt 
conduse de preoţi români, iar restul de 26 au rămas fără 
conducători spirituali, lăsate pradă maghiarizării.

Orice manifestare de ordin naţional a acestor fraţi 
este înăbușită de Ungaria. Dacă România nu va face ceva 
pentru cei 60.000 de români din Ungaria, în cel mai scurt 
timp ei vor � scoși din istorie.

– Românii din URSS (Românii transnistrieni): – Ro-
mânii transnistrieni sunt cei mai numeroși. De la Ia-
mopol de pe Nistru și de la limanul acestuia, elemen-
tul românesc sau moldovenesc se întinde sub forma 
unui triunghi, al cărui vârf (la o distanţă de aproape 
250 Km.) trece peste Bug, adâncindu-se în interiorul 
Ucrainei. Acest triunghiu se întinde în direcţia Nord-Est, 
cuprinzând regiunea Tiraspol, Balta, Voznescinsk, 
apoi o parte din regiunea Odesei și a Nicolaevului.

În această regiune, Moldovenii (așa se numesc ei 
între ei), formează o massă compactă de element ro-
mânesc. Extremitatea triunghiului românesc, la Răsărit, 
se termină la satul moldovenesc Glodoși, cam la 150 km. 
pe Nistru.

Satele moldovenești de peste Nistru, în mare par-
te, poartă denumiri curat românești. De pildă: Arcași, 
Balta, Bolovani, Botoșani, Bursucul, Carantina, Căpriţa, 
Cerna, Cerniţa, Coasa, Corniţa, Cornorata, Coșniţa, Cu-
cul, Culmea, Grădiniţa, Doi Bani, Domniţa, Dracul, Fân-
tâni, Floarea, Iancul, Lăpușna, Lunga, Mălai, Mistuita, 
Moldovanca, Moșneagul, Pânzari, Pârâta, Păsata, Peri-
șor, Pisarevca Română, Plopi, Plosca, Răsmeriţa, Scurtu, 
Slobozia (trei comune cu același nume), Strâmba, șap-



5

157

Centenar
te Rediuri, Noi și Vechi, Șerbani, Tiraspol, Traiani, Va-
du-Turcului, Valea Adâncă, Valea Hoţului și altele. Nume 
românești care de care mai frumoase.

D. Ștefan Ciobanu a arătat, că numărul românilor 
de peste Nistru ar � de peste 800 mii su�ete. A. Nour, 
i-a evaluat la peste 1.000.000 (Vezi: V. Harea, Românii 
de peste Nistru, p. 14).

Republica moldovenească s-a în�inţat la 12 Oct. 
1924, conform principiilor născute din revoluţia co-
munistă. La 19 aprilie 1925, Congresul moldovenesc a 
adus o constituţie republicii, delimitându-i fruntariile, 
care sunt departe de a-i cuprinde pe toţi Românii între 
limitele sale. Capitala republicei Tiraspol, oraș pe malul 
Nistrului. Reforma administrativă din 1934 a împărţit 
republica moldovenească în 13 raioane sau regiuni. De-
legaţii raioanelor constitue un Comitet executiv – un fel 
de parlament – la Tiraspol. În Sovietul Naţionalităţilor 
dela Moscova, Republica moldovenească e reprezentată 
prin 5 delegaţi. Dintre aceștia abia unul e moldovean.

„În 1926, Românii transnistrieni aveau 65 școli mol-
dovenești. Tot în acest an, bolșevicii au făcut pregătiri 
pentru deschiderea a încă 60 școli moldovenești. În re-
publică se mai găsesc niște cursuri pentru învăţători, 
5 școli speciale profesionale, din cari una de agricultură, 
una de pomicultură și 3 școli technice; 2 muzee, 7 cinema-
tografe, și 80 teatre sătești”. (Ștefan Ciobanu, Republica 
moldovenească de peste Nistru și cultura română, în Cele 
trei Crișuri, Dec., 1935).

La Balta s-a mai în�inţat o „Editură de stat a Mol-
dovei”, unde se imprimă diverse cărţi de propagandă co-
munistă.

– Românii din Jugoslavia: Numărul Românilor din 
Iugoslavia este de 500.000. Ei au o soarte foarte grea, 
�ind lipsiţi de drepturi și astfel expuși unei desnaţio-
nalizări rapide. Ei pot � împărţiţi în trei grupuri:

I). – Cei din Regiunea Banatului jugoslav. (Românii 
bănăţeni).

II). – Din regiunea Krainei, Pojarevăţ, apoi a Moravi-
ei și Timocului sârbesc. (Românii dunăreni), și

III). – Regiunea Macedoniei sârbești. (Românii ma-
cedoneni sau Aromânii). – În afară de aceste regiuni, 
românii mai trăesc în rânduri compacte și în ţinuturi-
le: Bacica și Barania, Croaţia și Slavonia, Bosnia și Her-
ţegovina, apoi Dalmaţia și Muntenegru.

Italianul Attilio Tamaro (La lotta delie razze nell Eu-
ropa Danubiana, p. 165), spune: „că Românii din Jugos-
lavia formează o unitate etnică de 500.000 su�ete”, între 
fruntariile regatului vecin.

Recensământul jugoslav din 1921 ne arată în în-
treaga Iugoslavie abia 229.398 Români. Statistica 
jugoslavă însă, este falsă. Cifra românilor din Bana-
tul-jugoslav, de pildă, e redusă la mai bine de jumă-
tate. În loc de 150.000 su�ete românești, abia sunt 
arătaţi 72.377 Români. – Numărul de 150.000 reiese și 
din statistica maghiară din 1910!

Un alt statistician italian, citat mai sus, Monfosca, 
arată la pag. 40, deasemenea 500 mii.

D. Sever Bacu (La Question du Banat, pg. 60) la rân-
dul său ne arată o cifră de peste 500.000 su�ete.

Numai în Banatul jugoslav sunt 46 comune pur ro-
mânești, sau aproape. De pildă: Coșteiul, Votvodinţul, 
Iabuca, Sălciţa, Marcovăţ, Mesici, Srediștea Mare, Sre-
diștea Mică, Vloicovăţ, Râtișor, Straja, Miclăuș, Oresni-
ţa, Grebena, Marghita, Sân-Ianăș, Nicolinţul Mare, Mar-
ghita Mică, Seleuș, Dobriţa, Alibunarul, Petrovăselea, 
Satu-Nou, Doloave, Glogon, Ofcea, Mramorac, Deliblata, 
Cuvin, Sărcia, Ecica-Română, Iacahida, Taracul Mare și 
Mic, Tosigul Mare, Uzdin (8000 Români) etc.

Populaţia românească din satele românești ale Ba-
natului jugoslav atinge cifra de 150.000 su�ete dim-
preună cu cea orășănească din centrele: Vârșeţ, Pancio-
va, Biserica Albă, Becicherecul Mare și Chichinda.

În 1918, în comunele românești anexate astăzi 
Iugoslaviei erau 104 posturi de învăţători, cari până la 
încheerea convenţiei școlare cu regatul vecin, au fost 
reduse la 16. Dela aplicarea acestei convenţii, funcţi-
onează 83 învăţători români, dintre care 36 cetăţeni 
jugoslavi și 47 cetăţeni români. Convenţia a intrat în vi-
goare în 1935 și ea nu se aplică celor peste 350.000 de 
români din Craina, Morava, Timoc, Balcanii Sârbești și 
Macedonia sârbească, cari rămân tot fără școli în limba 
lor naţională.

Biserica trece printr-o stare critică, deasemenea. 
Până astăzi n-am reușit să încheiem o convenţie biseri-
cească cu regatul vecin. Iar dacă ea se va face totuși, și 
nu se va aplica decât pe teritoriul limitat al Banatului 
jugoslav, atunci peste 350.000 români din Serbia Ve-
che și Macedonia sârbească, vor � aruncaţi în braţele 
slavizării.

Prin Tratatul de la St. Germain en Laye din 10 Sep-
tembrie 1919 și prin declarația făcută în faţa Ligii Na-
ţiunilor la 5 Decembrie 1919, Iugoslavia s-a obligat la 
o protecţiune de drept a minorităţilor sale naţionale. 
Aceste angajamente de ordin internaţional, însă, au avut 
o aplicare extrem de restrânsă și până la încheierea con-
venţiei școlare cu România, fraţii noștri din Jugoslavia au 
avut un tratament cât se poate de sever, în care trăesc și 
astăzi cei 350.000 români, de cari vorbim mai sus.

- Românii din Bulgaria: – Numărul românilor din 
Bulgaria nu poate � precizat bine, după statisticile 
bulgare. Din manualele lor școlare din preajma războ-
iului balcanic rezultă că acest număr este de 80.000 
su�ete.

Statisticile bulgare de astăzi ne arată abia 57.000 
su�ete.

Ele sunt însă false. Se știe doar, că în jurul Vidinu-
lui și pe valea Timocului, Românii dunăreni locuesc în 
masse compacte. – Bulgarul Mișe�, membru al Acade-
miei din So�a, scria în Otez Paisie (1929), că „numai 
32 sate sunt curat românești în ţinutul Vidinului și alte 
32 sunt bulgaroromâne”. Ori, adevărul este, că și astăzi 
avem în Bulgaria peste 60 sate cu majoritate covârșitoare 
românească.

Preotul bănăţean Samuil Draxin, în veacul trecut 
(1868) a arătat că numărul Românilor dunăreni era 
peste 40.000 su�ete, amintind chiar 52 sate curat ro-
mânești.

Weigand (Die rumänischen Dialekten der kleinen Wa-
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lachei, Serbiens und Bulgariens) scria în 1899 că româ-
nii din jurul Vidinului trăesc în 33 sate curat românești, 
iar numărul lor se ridică neapărat la 50.000 su�ete, căci 
cea mai mare parte din aceste sate erau mari.

G. Vâlsan (Les Roumains de la Bulgarie et de Serbie, 
Paris, 1918), arată, că după Jschirko�, în 1905, trăiau 
în Bulgaria 88.109 români dunăreni și 10.000 români 
balcanici (sau Aromâni). După 30 de ani, Bulgaria ne 
arată în statisticele sale o�ciale abia 57.065 su�ete, adi-
că jumătate.

Monfosca, pe care l-am mai citat, arată 57 sate cu 
populaţie majoritar românească.

E. Bucuţa (Românii dintre Vidin și Timoc) arată cifra 
rotundă de 100.000 su�ete.

Revista Timocul a românilor refugiaţi din Bulgaria, 
(Numerii 4-6 din Apr. Mai Iunie 1936, pg. 2), dă cifra 
de 200.000 su�ete.

Tratamentul românilor din Bulgaria este mai jalnic 
decât persecuţiile din fostul imperiu turcesc. Însuși 
d. T. G. Vlaico�, fost ministru al instrucţiunei publice 
bulgare recunoaște în ziarul Mir (No. 8989-9001), „că 
Românii nu se folosesc de drepturile ce le au minorităţi-
le”. Apoi: „Dând însă și acestora aceleași drepturi, atunci 
a�rmaţia toleranţei noastre va � concretă și cu fruntea în 
sus, noi vom putea prezenta reclamaţiunile noastre înain-
tea judecăţii opiniei publice mondiale”.

Protecţiunea minorităţilor din Bulgaria a fost asi-
gurată prin art. 49-57 ale Tratatului dela Neuilly, care 
însă n-au fost deloc aplicate românilor.

Școlile românești au fost suprimate, din bisericile ro-
mânești s-au con�scat toate cărţile s�nte și li s-a interzis 
o�cierea serviciului divin în limba românească.

În 1927 s-a încercat prin o petiţiune minoritară 
înaintată Soc. Naţ. de a cere școală românească, dar 
acei români cari au adunat semnăturile au fost ares-
taţi, maltrataţi și persecutaţi.

Memoriul con�scat de autorităţile poliţienești, iar ini-
ţiatorii mișcării obligaţi să se refugieze în România, din 
cauza răzbunării bulgare.

Orice încercare din partea României de a ameliora 
soarta fraţilor noștri a rămas zădarnică.

- Românii din Albania: – După însemnările diver-
șilor etnogra�, până la �nea veacului trecut, românii 
din Albania au populat peste 200 localităţi curat ro-
mânești.

Statisticienii streini din secolul trecut, sfârșitul ce-
lui de-al XIX-lea, arată cam 200.000 su�ete. – În 1929 
numărul lor este evaluat de către românul M. Popovici 
la 50.000 su�ete. Monfosca arată, în 1920, 30.000. Iar 
dr. Otto Junghann (National minorities in Europa, New 
York, pg. 64) arată în 1928 cifra de 55.000 români.

În ultimii 50 de ani sărmanii Aromâni au fost des-
naţionalizaţi, și din 200.000 astăzi abia mai avem în 
Albania vro 70.000 indivizi, cu conștiinţă naţională, 
iar restul de 130.000 s-a desnaţionalizat.

Sub stăpânirea turcilor în Balcani, Românii din Al-
bania și-au avut școlile și bisericile lor naţionale, – as-
tăzi nu le mai au.

În 1912/ 1913 Românii din Albania aveau 15 școli 
naţionale și șapte biserici.

Astăzi nici una. Nici școală și nici biserici. Desnaţio-
nalizarea merge deci cu pași gigantici înainte.

- Românii din Grecia: – După o statistică din 1894, 
Grecia propriu zisă e arătată cu 100.000 locuitori vala-
chi, iar Tesalia cu 120.000. Total: 220.000 Aromâni.

Tesalia a fost anexată Greciei la 1881. Memo-
riul-protest al Aromânilor împotriva anexiunei ne arată 
în Tesalia și Epir o cifră de peste 200.000 Aromâni.

Otto Grübner (Geographische Statistische Tabellen, 
1925) ne arată că Valahii și Albanezii locuesc în Gre-
cia, în număr de 200.000 su�ete.

Enrico Aci Monfosca (op. cit. pg. 208) evaluiază nu-
mărul Românilor din Grecia la peste 100.000 su�ete. – 
Statisticile o�ciale grecești ne arată însă numai 19.707 
su�ete. (Vezi: Wilhelm Winkler: Statistisches Handbu-
ch der europăischen Nationalităten, Wien, 1931, Ed. 
Braumtiller). – Otto Junghann, op. cit. pg. 64 arată însă 
că „numărul Românilor din Grecia e de 200.000 su�ete”, 
reprezentând un procent de 3,27 % din populaţia to-
tală a ţării. E o cifră care se apropie de realitate.

În 1912/ 1913, românii din Grecia aveau 2 școli co-
merciale, 31 școli primare mixte, 15 școli primare de bă-
ieţi, 10 școli primare de fete, 85 de institutori, 39 de insti-
tutoare și 26 profesori.

În 1929/ 1930, avem numai 25 școli primare, frecven-
tate de 946 elevi și conduse de 66 institutori români. Mai 
aveau un liceu la Grabena, un gimnaziu la Ianina și școala 
de comerţ superior, la Salonic. Deci o situaţie inferioară 
faţă de 1912-1913.

Prin acordul din 1913, guvernul român și-a rezer-
vat dreptul de a subvenţiona școlile și bisericile româ-
ne din Grecia, cari funcţionează sub controlul statului 
elen.

Prin tratatul dela Sèvres din 10 Aug. 1920, li s-a 
dat Valahilor din Pind un fel de autonomie locală, în 
ce privește instituţiile lor culturale – Statul elen, în 
Ianuarie 1925, printr-un decret privitor la autonomia 
minorităţilor, a voit să le cons�nţească acest drept. 
Decretul însă n-a fost rati�cat de guvernul grec, po-
trivit unei înţelegeri politice între Politis, ministrul 
Greciei la Paris și Khalko�, din Sept. 1924.

În 1912/ 1913 Românii din Grecia aveau 26 biserici, 
35 preoţi și 45 cantori (în Macedonia divizată între cele 
patru state balcanice: 37 biserici, 60 preoţi și 70 can-
tori).

După o statistică din 1930, Românii din Grecia au 
biserici în localităţile: Veria, Selia de Sus, Dolzanz, Gra-
matzcova, Candiova, Paticina, Cupa, Hrupiștea, Grebe-
na, Turia și Salonic.

Total: 10 biserici și 13 preoţi.
– Aceasta este cifra și situaţia dezastruoasă a ro-

mânilor de peste hotare, în câteva cuvinte.

* Text apărut în volumul Momente culturale silva-
ne, Editura Caiete Silvane & Școala Ardeleană, Zalău, 
Cluj-Napoca, 2015.
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Poeme pentru „Caiete Silvane”

Viorel MUREȘAN

Deschidere I

Într-o zi pe balcon mă va aștepta acea doamnă cu capul sticlos
vom arde scrisorile expediate de �ințe prea grave
ne vom aminti de când desenam avioane în fugă pe un hipodrom
răsu�area celui venit să ne vadă va foșni ca un câmp de tutun

de la un timp fruntea mea cu luciu de piatră

Ilustrație de carte

cerul e o frunză întinsă
pe nervurile fulgerelor

o rupi din copac cu gesturi încete
și zâmbind o pui la presat
în cartea pe care o ții pe genunchi

nici nu observi cum îi iau locul
straturi de gura – leului
iar în mijlocul lor
un scaun pliant și o lumânare aprinsă
se pregătesc să își spună
noapte bună

Deschidere II

un om aprinde chibritul în luna septembrie 
la marginea unei coli de indigo

anul acesta e absent ca un ochi într-o spărtură de nor

vine o viață în care bărbatul întins pe un pat alb
citește ziarul
femeia întinsă pe un pat alb clatină rândunele în munți

veniți în seara aceasta la marginea orașului
să construim o mie de scări
plângă pe ele doar �oarea de urzică
poezia seamănă cu limba unui om îngropat în zăpezi
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„În Sălajul lui Maniu”
Traian VEDINAȘ

Centenar

Tatăl mamei mele, Ioan Vedinaș, a părăsit de foarte 
tânăr gospodăria părintească din Lazuri, gospodărită 
pe Uliţa Bercului de Mihai Vedinaș, feciorul lui Petru, 
căsătorit cu Oana Iepure din Giumelciș (Plopiș), veni-
tă slujnică în gospodăria tatălui său. Mihai și Oana au 
avut doi feciori, Crăciun și Ioan și o fată.

Ioan a luat „drumul ţării” și a ajuns în Vârșolţ de 
slugă la o familie înstărită. N-a zăbovit mult acolo și 
s-a mutat în Bădăcin, cociș la Iuliu Maniu, așa că din 
poveștile satului și ale familiei am a�at multe despre 
omul politic numit mai târziu „s�nxul din Bădăcin”, 
dar și „Călugărul Alb”.

În anii regimului totalitar, �gura în lucrări isto-
riogra�ce doar ca președinte al Consiliului Dirigent, 
guvernul provizoriu al Transilvaniei, pentru scurtă 
vreme după Marea Unire.

Din lecturile accesibile când mi-am redactat mono-
gra�a despre Onisifor Ghibu, am citit și am reţinut 
un elogiu scurt și profund despre un Brediceanu din 
Banat:

„Nu-i român ca bănăţanu
Bănăţan ca lugojanu
Lugojan ca Brediceanu”.
Mereu am avut convingerea că și Iuliu Maniu a fost 

preţuit în același stil.
În 2003, o venerabilă doamnă din Șimleu Silvaniei, 

Rozalia Rus (81 ani), mi-a oferit prin nepoata ei, La-
ura Ghiran, textul encomiastic ce era cântat în Bădă-
cin de ziua lui Maniu, sărbătoare la care se aduna „tăt 
satu” și mâncau, beau și cântau. Câteodată cântau:

„Eu sunt roman,
Eu sunt roman,
Să trăiască Iuliu Man”.
Ceva mai târziu am primit, tot prin intermediul 

unui alumn de la sociologie, de la Clement Marian 
din Jac (90 de ani în 2005), o poezie compusă de ta-
tăl său, „un simplu ţăran de la colţul plugului”, pentru 
Iuliu Maniu. Poezia se recita la întâlniri electorale, la 
cererea intelighenţiei locale, „doctori și avocaţi”, după 
mărturia venerabilului Clement. El a recitat poezia la 
o întrunire din Șimleu:

„În Sălajul lui Maniu
Care-i liberal mai viu
Sălăjeni cu mic cu mare
Haideţi ca la adunare.
Cine are su�et viu
Să voteze pe Maniu
C-am răbdat destul în ţară
Și rușine și ocară

Decât să ne-nvingă  hoţii
Mai bine perim cu toţii
Vrem dreptate și lumină
Și libertate deplină
Hai să dăm votul voios
Pe semnul ca cel de jos
Pe Maniu și fraţii lui
Aleșii Sălajului”.
Celebritatea lui Maniu nu a fost una fadă, con-

trafăcută, ci născută din adevărul că omul politic din 
prim planul real al unirii Transilvaniei cu regatul Ro-
mâniei a respectat principiul bărnuţian de la 1848: 
„ţineţi cu poporul ca să nu rătăciţi”. Unul din bătrânii 
satului meu natal a participat la o adunare în Șimleu 
Silvaniei, când a vorbit Maniu. Ca să-l poată vedea și 
auzi, șimleuanii și-au dat ţiglele jos de pe case și s-au 
urcat cu mic, cu mare în podurile caselor ce aveau – în 
acea zi solemnă – acoperiș doar cerul.

Se spunea despre el că știe „șapte limbi”, ceea ce 
l-a supărat pe Mihai Beniuc. Poetul lui Chivără Roșie 
l-a atacat proletcultist într-o versi�care în care se lă-
uda că „știe șapte limbi și rusește”, cum tot defăimat 
era la Liceul „Simion Bărnuţiu” din același Șimleu al 
Silvaniei, de un politruc ajuns dascăl acolo. La orele 
de ceea ce se numea atunci �loso�e, fostul ideolog 
regional la cotidianul „Crișana” din Oradea lovea 
propagandistic în imaginea „S�nxului de la Bădă-
cin”: „Ce om și Maniu ăsta, a fost prim-ministru și 
n-a reușit să facă un drum din Șimleu până în Bădă-
cin”.

Și ungurii de rând l-au preţuit pe cel numit de Petre 
Pandrea „Călugărul Alb”, adică om politic ce a rămas 
prin jurământ „nelumit” (necăsătorit), cu un singur 
ţel, de a promova binele în lume.

În toamna anului 1990, la Bădăcin s-a în�inţat 
Asociaţia Religioasă „Iuliu Maniu”. Am adus de acolo 
hotărârea Tribunalului cu privire la legalitatea asoci-
aţiei și m-am prezentat cu aceasta la un mic atelier de 
făcut ștampile, pe strada cu Bastionul Croitorilor din 
cetatea Clujului. Am întrebat: „Când va � gata ștam-
pila?” Răspunsul a fost neașteptat, dar ferm: „Pentru 
Gyula baci, facem până mune”.

Ionel Pop, nepot de soră al „unchiuţului”, cum îl 
numea familia pe Iuliu Maniu, a lăsat două manuscri-
se pe care le-am parcurs în dactilograme prin bunăvo-
inţa părintelui Boilă.

Din Manuscrisul Genius loci. Locuri și lucruri care 
mi-au fost dragi, a�ăm că în veranda casei din Bădăcin, 
din Dealul Ţarinii, Ion Maniu și Clara Maniu, părinţii 
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lui Iuliu, au alcătuit un mic sanctuar politic: Fotogra-
�a din Iași a lui Simion Bărnuţiu, realizată de Ștefan 
Micle. Trei litogra�i. Una cu Bălcescu, tânăr. Alta, a 
lui Avram Iancu „în cap cu căciulă moţească, cu năfră-
muţă în jurul gâtului”. Al patrulea cadru era vechea 
litogra�e a lui Andrei Mureșanu declamând „Deșteap-
tă-te, Române”. Urma fotogra�a memorandiștilor, în 
frunte cu Iuliu Coroianu, tatăl Clarei Maniu.

Așadar, ochii lui Iuliu Maniu s-au întâlnit din ti-
nereţe cu imaginea fondatorului doctrinei politice a 
românilor ardeleni, cu mesajul vizionar și dureros al 
lui Bălcescu, al eșecului împăcării lui Avram Iancu cu 
Lajos Kossuth. Apoi Avram Iancu însuși, dârzul „Erou 
al Românilor din Munţii Apuseni”. Istoria în imagini 
a patriotismului înalt și jertfelnic al memorandiștilor, 
bărbaţi ai luptei pentru adevăr, judecaţi și condam-
naţi de juriștii dualismului, pentru că au cerut liberta-
te, egalitate și frăţietate.

În al doilea manuscris, numit Bătrânii noștri, sunt 
evocaţi Laurenţiu Man, înnobilat la 1699 de împăra-
tul Leopold I, Teodor Maniu, căsătorit cu Ileana Băr-
nuţiu, Ion Maniu – căsătorit cu Clara Coroianu, cea 
care în 1892 l-a petrecut în temniţa din Seghedin pe 
fratele ei, Iuliu Coroianu, memorandistul. În 1918 a 
fost arestată de Bela Kuhn.

În sfârșit „Unchiuţul” – Iuliu Maniu, participant 
la mișcarea memorandistă, alături de numeroși stu-
denţi. La congresul acestora de la Roman, din anul 
memorandiștilor (1892), studenţii ardeleni au făcut 
jurământul de taină, că „toată viaţa vor lupta pentru 
unirea Transilvaniei cu vechea Românie”.

În anul 1897, la o reuniune a Partidului Naţional 
Român, a pledat pentru părăsirea pasivismului – ne-
participarea la viaţa parlamentară – dar abia în 1905 

se va trece la activism. În 1906 ajunge deputat la Bu-
dapesta, ca reprezentant al cercului electoral Vinţul 
de Jos.

Ionel Pop, �ul surorii Elena a lui Iuliu, mai preci-
zează că între 1903-1918 Maniu a fost conducăto-
rul înţelept și de neclintit al românilor ardeleni spre 
Unire.

În negocierile de la Arad, după întoarcerea lui Ma-
niu din război, ministrul ungar Jószi Oszkár a între-
bat: „În de�nitiv, care e hotărârea Dumneavoastră?” 
Maniu a răspuns: „Telies elszakadás” („Rupere com-
pletă de Ungaria”).

În perioada interbelică, ca lider al PNŢ, a luptat 
pentru democraţie, l-a înfruntat pe Carol al II-lea, a 
acţionat pentru întoarcerea armelor. După ocupaţia 
sovietică a rămas tot democrat, dar „și-a terminat în 
chinuri viaţa în temniţa din Sighetul Marmaţiei, în 
noaptea de 5 februarie 1953, condamnat de un tribu-
nal militar român, pentru... trădare de ţară. Trupul lui 
chinuit a fost aruncat, fără sicriu, într-o groapă săpată 
noaptea pe malul Izei, undeva”.

În memoriile sale, Petre Pandrea are o altă opinie 
a�ată în lumea închisorilor și anume: Trupul lui Ma-
niu a fost aruncat în „groapa de gunoi” a Penitencia-
rului sighetean.

Ionel Pop mai evocă o întâlnire cu Victor Eftimiu, 
poetul ce a fost în perioada interbelică „redactor res-
ponsabil” la „Dreptatea”, cotidianul PNŢ. Poetul i-a 
recitat nepotului lui Iuliu Maniu, „cu lacrimi în ochi”, 
următoarele versuri:

„Apărător de neam și ţară
Scăpași de temniţa maghiară
Și ţi-a fost dat ca să sfârșești
În temniţele românești”.

ceru-i o frunză uscată,
fulgeră-n nervuri o cată

ca și în toamna precedentă,
nu mai sunt frunze în copaci,
ba și lumina e absentă

salon de toamnă ca să-ţi faci

grâul de toamnă pe arături,
iar în cămări, raft lângă raft,
cu liniștite murături
și fructe gata să îţi spună
poftă bună! 



10

157

Cronica literară

Premiul Național de 
Poezie Mihai Eminescu

Viorel MUREȘAN

După cum așteptam să se întâmple, în acest an, Pre-
miul Național de Poezie Mihai Eminescu a fost acordat lui 
Aurel Pantea, pentru o operă poetică recunoscută, având 
o valoare estetică majoră, deasupra oricăror suspiciuni. 
Gruparea echinoxistă și semicentenarul revistei „Echinox” 
nici nu puteau � evidențiate mai reliefat de către un ju-
riu național de poezie. Așternem și noi, în aceste pagini, 
câteva gânduri de cititor despre lirica poetului laureat. Și 
alegem un poem, pe care-l considerăm remarcabil în sine 
și reprezentativ pentru autor.

     
***

Se instalează în mine un om bătrîn, ocupă treptat toate 
cotloanele,
deocamdată conviețuim, avem aceleași vicii, ne plac 
aceleași femei,
dar el crește din lucrurile la care renunț, în anumite mo-
mente,
cînd limbajul însuși are umbră, aud răsu�ări obosite
și atunci spun:

Dumnezeul meu mă digeră, Dumnezeului meu îi e foa-
me,
Dumnezeul meu se droghează, Dumnezeul meu înjură, 
nu face
raționamente,
e un ins direct, te scuipă în față, suferă, limbajele lui 
imediate sînt
disprețul, dragostea și răzbunarea
nu face politică, o suportă și o des�de, Dumnezeul meu 
stă cu toate 
curvele, 
stă cu peștii și pe toți îi iubește, și spune că toți vor în-
via, și tuturor
le e un pic mai puțin teamă cînd vor muri, Dumnezeul 
meu face zi de zi
exerciții de moarte și înviere pe pielea mea, iar eu îl iu-
besc de nu mai pot,
e nevoie să mai iubești, nu-i așa,
despre Dumnezeul meu vorbesc cei mai mulți cu superi-
oritate, e un
Dumnezeu mai greu de îndurat, pentru că, uneori, pute,
și în plus are mulți morți pe conștiința Sa mare, și nu 
toți sînt împăcați,
Dumnezeul meu îmi seamănă, poate � urît și agresiv, și 
chiar este violent
și vicios, vorbind de el, eu îl fac asemenea mie, o � �ind 
păcat, dar
așa îl simt mai aproape, el se naște din slăbiciunile mele, 
de obicei,
în ele locuiește nimicul sau ceva atît de dezinteresat de 
semni�cație,

încît seamănă cu nimicul, dar el îmi iubește nimicul,
cu asta m-a dat întotdeauna gata, el știe că nimicul meu
e sămînța nimicitorului care vrea să mă știe mut 

Pe coperta întâi a unei cărţulii negre ne întâmpină 
poza unui bărbat avându-și ovalul feţei înrămat de o 
barbă și mustăţi cărunte, a�ate într-o studiată neîngri-
jire, însă cu o elegantă pălărie pe cap, ce pare a acoperi în 
spate și un raft de bibliotecă. El nu privește spre noi, ci, 
oarecum, pe deasupra, pe când tocmai auzim căzându-i 
în su�et bolovani, ca într-o peșteră în care s-a stârnit, ca 
din senin, vântul. O înserare nepămînteană e titlul acestei 
fotogra�i, căci volumul nu credem să aibă unul, cel puţin 
pe copertă. (Pot și tropii lua parte la discursul critic, după 
câte știm.) În tinereţe, când barba și părul nu îi albiseră 
încă, Aurel Pantea aducea cu �gura unui vizionar, asupra 
căruia e focalizată lumina într-o pânză a lui Caravaggio. 
În gigantica panoramă, pictată cam pe când pășea Mi-
hai Viteazul în Alba Iulia, se înnoadă spaime și umbre 
medievale. Un dialog cu spaima se prelungește, de la o 
pagină la alta, și în cea mai nouă carte de poeme a lui 
Aurel Pantea, O înserare nepămînteană, Editura Arhipelag 
XXI, Târgu-Mureș, 2014.   

Filonul mistic al poeziei lui Aurel Pantea, scos devre-
me la suprafaţă, dar cu irizări tulburi, acum se clari�că. 
Viziunea creștină asupra �inţei capătă cadenţa unei lita-
nii de amurg, în care trupul se topește de mână cu tim-
pul, făcând loc valorilor spiritului.

Ca să poată � una din vocile prin care neantul exis-
tenţial ne vorbește, Aurel Pantea își asumă „nesăţioasa 
stare gri” (p. 23), construind arhitecturi ce alimentează 
un lirism obiectiv ingenuu, aproape fără cusur, epurat de 
orice carnaţie tropică.

Ipostazierea lirică a bântuirii și apoi a topirii �inţei 
trebuie să își aibă originea în existenţialismul creștin, 
iar în O înserare nepămînteană omul suferă metamorfo-
ze beckettiene, cuprins de tăcerea de dincolo de cuvin-
te. Vocea lirică pare a � un personaj care meditează în 
lăzi de gunoaie, de unde își amintește de Eccleziast și de 
Apocalipsă, imprimând discursului poetic accentele ză-
dărniciei: „La fel cum ai șterge de praf/ un obiect foarte 
îndrăgit,/ pentru a vedea limpezimile lui de odinioară,/ 
apare un chip/ ce ne însoţește vieţile,/ încît se surpă în 
noi aparenţele/ pe care am mizat,/ și ele nu erau decît 
mesageri umili/ a ceea ce trebuia să vedem,/ dar, acum, 
e tîrziu,/ chipul face semne de departe/ că drumul ce 
trebuia urmat s-a șters/ și nu-l pot reface cuvintele 
noastre,/ ce cîntă ostenite, vai, atît de ostenite” (* * *, 
p. 31). Pe de altă parte, omul se construiește din limbaj 
și în interiorul acestuia, ca expresie a unui travaliu spiri-
tual neîntrerupt: „Într-un limbaj bătrîn/ se vede chipul 
unuia ce a privit/ multe apusuri” (* * *, p. 37). Dacă am 
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încerca să demonstrăm, asemenea lui Jacques Derrida 
vizavi de Paul Celan, că temele poeziei lui Aurel Pan-
tea sunt, de pildă, sacrul sau demonicul, am distruge, 
fără nicio îndoială, această poezie. Pentru că divinita-
tea care o bântuie este o amintire privilegiată, cuibă-
rită în cotloanele �inţei, care acum se zbate să capete 
o formă. Iar chinul acesta al ei o poartă de la un text 
la altul, înlăturând posibilitatea cum am mai arătat, ca 
poemele să �e individualizate prin titlu. Textele au, pe 
alocuri, fosforescenţele putregaiului și, dacă încerci să 
te apropii de ele, îţi pot arde ochii: „Un alt anotimp că-
dea atunci/ peste capetele plecate,/ în vacanţele celui 
rău/ găseam chipurile noastre interzise,/ tot mai se-
cătuite,/ cu puterile lor se nutreau, în umbre dense,/ 
slujbași taciturni,/ acum, în vacanţele celui rău,/ ano-
timpurile sunt rugăciuni fără destinatar,/ seamănă cu 
propoziţiile unuia teribil de singur,/ ce se inventează 
pe sine,/ ca să aibă un tu lîngă inima lui,/ ce nu mai 
știe” (* * *, p. 45).

Ceva mai spre începutul acestor rânduri invocam 
spaima de pe chipul unui om tânăr dintr-o pânză pictată 

în clarobscururi bazate pe violente contraste de lumină 
și umbră. Acea spaimă medievală a fost și a tinereţii lui 
Aurel Pantea, a tinereţii multora dintre noi de fapt, dar 
numai el a știut să caute în ea poezia. O poezie cu iri-
zări eseistice și cu elemente autobiogra�ce, care la poe-
ţii minori cad într-un haos liric. Aici însă, sub dogoarea 
unui mare foc interior, tema fricii devine unul dintre 
semnele cele mai sigure pentru a-i identi�ca sunetul in-
confundabil: „Spaima aduce alămuri,/ aduce fanfare,/ 
spaima prinde toate chipurile,/ și lumea îmbătrînește 
subit,/ spaima pătrunde în orașe și glasurile scad,/ iese 
din limbaje muţenia,/ leșia bătrînă,/ eu aduc spaimă,/ 
dar asta se întîmpla tare demult,/ eu, acum, sunt vocea 
tîrîtoare,/ glasul ce crede că mai contează,/ și nu e deloc 
așa,/ pustiuri umede, doar pustiuri umede/ ne privesc 
din �ecare cuvînt” (* * *, p. 43). Asemeni lui Henri Mi-
chaux, în �ecare text de aici poetul se multiplică pe sine, 
se adâncește ca într-o fântână, în a cărei apă, pe măsură 
ce coboară, lasă câte o piatră să-i spargă chipul. O însera-
re nepămînteană e cartea, poate cea mai tulburătoare, a 
unui autor de vârf din literatura actuală.

Sărbătoarea blocului
Alexandru JURCAN

Vine iarna, iar vecinii de la bloc se omoară cu 
procurarea lemnelor, că micul orășel n-are gaz, așa că 
noi suntem tradiționaliști: hornuri, lemne, fum și plase 
de ra�e pentru transportarea zilnică a lemnelor din 
grămezile haotice din spatele garajelor înfrigurate. Eu 
sunt intelectual, mă încălzesc elegant și costisitor cu 
calorifere electrice. Am eu față să urc lemnele la etajul 
șase? Doar n-am mâncat ceapa ciorii! Știu, am studii 
la fefe, adică la fără frecvență intensă, cu specializarea 
de socializare. Să-i fac pe oameni să se salute, să 
comunice, să se înjure mai puțin, să nu se ia la bătaie. 
Așa e în țările civilizate, numai că la noi e cam greu 
să pui în practică. De aceea am copt un proiect super: 
sărbătoarea blocului! Să punem mese afară și �ecare să 
aducă alimente pentru un chef destul de monstruos, 
dar discret, fără înjurături care ar putea să lase urme 
psihice. Am pus anunțul tentant la scara blocului. Am 
idei de milioane! Să-i fac pe oameni mai buni, mai 
puțin violenți, mai generoși, fără ură și egoism. 

    A sosit ziua cea mare. Zece mese am aranjat în fața 
blocului. Am pus din partea mea o sticlă de vin rasat, 
pulpe de pui și castraveciori de tip cornișon. Priveam 
spre etaje, așteptam să vină oamenii cu bunătăți și 
zâmbete. Două ore am stat acolo și n-a coborât nimeni. 
Deodată am simțit o lovitură în moalele capului: cineva 
de sus a aruncat un salam. Apoi au urmat fructe, 
șnițele, brânză, legume, ouă �erte. Toate geamurile 
erau deschise și oamenii vociferau amarnic:

- Na, satură-te, că asta ai vrut!
- Oameni buni, vă aștept să ne bucurăm, să 

socializăm!
- Cu mă-ta să socializezi, deșteptule! 
- Fără violență!
- Bagă în tine și te satură!
- E o neînțelegere! – am strigat.
- Să nu cobor io la tine, urâtule, că mătur cu tine 

casa scărilor!
- Dar ce v-am făcut, oameni buni? – am încercat din 

nou un ton pașnic.
- Că n-ai făcut nimic! Că ești în nu știu ce consilii de 

ajutorare.
- Și hornarul n-a mai trecut pe aici să curețe 

hornurile!
- Te dai mare, nu faci foc cu lemne! Ești mare domn!
- Curva de nevastă-ta nu ne salută!
- Băga-ți-aș naftalină în nas!
- Să ne faci o piscină la vară pentru copii!
- Am auzit că nu-ți plac manelele, apoi nu ești 

român adevărat.
 Nu mai puteam asculta, eram revoltat, înciudat și 

am strigat la ei:
- Tu-vă castraveții mamelor voastre și cine o mai 

lupta să vă domesticească!
Atunci, deodată, am simțit o altă lovitură peste cap. 

Nevasta mea m-a izbit de la etajul șase cu telecomanda:
- Taci dracului și hai sus că-i gata cina, boule!
Am urcat plin de sânge, în huiduielile tuturor. Mi-a 

venit o altă idee de socializare: concurs de înjurături, 
de la diferite etaje, la miez de noapte, cu premii 
consistente.
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Memoria fricii
Imelda CHINŢA

Insularitatea �inţei, memoria fricii, dezrădăci-
narea și realitatea exilului interior sunt doar câteva 
din temele în jurul cărora își construiește mărturisi-
rea Herta Müller, în volumul, Regele se-nclină și ucide, 
apărut la Editura Humanitas Fiction, 2017, traduce-
rea din germană și notele aparţinându-i lui Alexandru 
Al. Șahighian. Cartea este structurată în nouă eseuri 
despre supravieţuire, o privire retrospectivă asupra 
copilăriei și maturităţii timpurii, o încercare de recon-
ciliere cu un trecut dureros resimţit visceral. Scrisul 
Hertei Müller degajă seninătate, onestitate, nimic nu 
pare a � ostentativ sau forţat, ceea ce frapează este 
naturaleţea mărturisirii, deopotrivă luciditatea cu 
care își privește autoarea existenţa abrutizată de sis-
temul comunist. Eseurile sunt re�ecţii asupra vieţii 
și morţii, prieteniei și trădării, crizei din interiorul și 
din afara �inţei, orchestrate de o voce dinamică, volu-
bilă, deloc lancinantă, ce realizează, cu detalii semni-
�cative, cronica unei lumi. 

Titlul, cu o evidentă dimensiune metaforică, an-
ticipează o scriere ce se hrănește din substanţa dra-
matică a sfârșitului de secol XX, o Românie în care 
�inţa se a�a într-o detenţie interioară și exterioară 
impusă de un satrap neîndurător. Regele se-nclină și 
ucide este o carte despre aici și dincolo, despre �inţa 
situată la limita dintre a � și a nu exista, o carte ce 
aduce în prim-plan motivul evadării din Gulagul ro-
mânesc. Discursul glisează dinspre o Românie reală 
spre o ţară de adopţie, Germania la fel de verosimilă, 
în spaţiul căreia autoarea încearcă să găsească răs-
punsuri la marile frământări: „Iar aici, în Germania? 
De ce se rad în cap neonaziștii fără să �e nevoie? Fe-
lul în care se raportează la ei înșiși e profund vici-
at, le lipsește simţul pentru autoumilire”, în timp ce 
în România rasul în cap este un stigmat al lipsei de 
obedienţă faţă de sistem: „Motivele pentru care te 
rădeau în cap alternau”.

Călătoria în universul concentraţionar, retrospec-
tiva scriitoarei aglutinează trăiri efervescente într-un 
discurs concentrat în jurul unui pion devenit simbol al 
mărturisirii, și anume regele. Matrice a puterii, aces-
ta conduce după propriile reguli, instaurând teroa-
re, îngenunchind �inţa și răpind vieţi. Ochii privesc 
neputincioși spectacolul tragic al muţeniei în spatele 
căruia se a�ă omul devenit o unealtă a regimului ab-
surd: „Muncile cele mai grele – căratul sacilor, săpatul 
șanţurilor, prășitul, cositul – erau o școală a tăcerii. 
(...) Uneori, privindu-i, mă gândeam că asist la o scenă 
în care oamenii se dezvaţă să mai vorbească: că vor 

� uitate toate cuvintele când o să termine cu munca 
asta pe spetite”.

Apanajul unei societăţi situate în anticamera te-
rorii rămâne ironia, umorul, gluma, bancul. Oamenii 
și-au exersat o memorie aproape fabuloasă a bancuri-
lor împotriva unei „Puteri criminale”. Atentă obser-
vatoare a socialului, autoarei îi atrage atenţia o recla-
mă în care obiectivul focalizează asupra unui pantof 
ce strivește o mână, motiv de analiză a imaginii pe 
marginea căreia realizează un comentariu pertinent 
în joncţiune cu viaţa reală; mesajul este tulburător: 
oameni frumoși capabili de a distruge în jur ceea 
ce e nevinovat: „Reclama la pantof mă agresează cu 
amintirea unor oameni reali, torturaţi sub dictatu-
ră și la distrugerea cărora am fost martoră. Panto-
ful graţios de pe a�ș, așa mi se pare, e gata de orice 
mârșăvie. Nu-mi voi cumpăra niciodată un asemenea 
pantof și nu l-aș accepta nici dacă cineva mi l-ar face 
cadou. Pentru că n-aș � sigură că pantoful nu se va 
reîntoarce cândva, pe neobservate, la mai vechiul său 
nărav de a strivi mâini”. 

Printr-o eufemistică gravă, autoarea demască oro-
rile unui rege grobian, asistă neputincioasă la caprici-
ile lui, surprinde durerea într-o frază care, în curgerea 
ei, aglutinează, din aluviuni, suferinţe, sentimentul 
visceral al terorii și încearcă să se elibereze de frică, 
mărturisind: „Este un rege de stat. Face speculă la lo-
cul de întretăiere dintre viaţă și moarte: pe inopor-
tuni îi zvârle într-ascuns de la etaj, îi aruncă sub roţile 
trenului sau ale mașinii, le face vânt de pe poduri, îi 
atârnă de-o funie, îi otrăvește – iar apoi își deghizea-
ză omorurile în sinucideri. (...) Regele de la oraș nu 
te lasă să-i ghicești slăbiciunile: când se-mpleticește, 
zici că se înclină, dar el se-nclină și ucide”. Imaginea 
torţionarului revine obsesiv, de asemenea a regelui, 
natură demonică, instinctuală, care din dorinţa de su-
premaţie, se impune prin cruzime. Lungile ore ale in-
terogatoriului au menirea a o învăţa să preţuiască �e-
care zi, determinând-o să trăiască cu frenezie în ciuda 
sistemului intolerabil, să devină propriul rege capabil 
a extirpa tot răul existent, prin detașare, ironie și vo-
inţa de a �: „În perioadele turbulente de interogatoriu 
îmi spunea că sunt un rahat, un gunoi, un parazit, o 
căţea”, „Fiecare zi dobândește un preţ, înveţi să tră-
iești cu plăcere. (...) Această lăcomie de viaţă, crescând 
înlăuntrul tău în ciuda tuturor circumstanţelor exte-
rioare, este și ea un rege”.

Accentele naturaliste completează scenariul ab-
surd al societăţii bolnave, în care oamenii recurg la 



13

157

Cronica literară
gestul sinuciderii pentru a se elibera de sub teroarea 
istoriei, a timpului, a suferinţei. Frica nu este doar un 
element recurent, ea capătă accente de refren-simbol, 
acaparează �inţa, iar viziunea creionată asupra lumii 
creează senzaţia de gol, de infern terestru, de cavernă 
kafkiană: „Mi se părea că, dacă tac, frica amorţește în 
mine”, „În afara fricii de a � omorâtă, nu mai perce-
peam nimic altceva din mine. Din perspectiva de azi 
pare ilogic, din moment ce mă temeam tocmai pentru 
că voiam să trăiesc. Dar eram cu nervii la pământ și 
atât de obsedată de cei ce-mi vârau frica în oase, de 
băgătorii-de-frică, încât simţeam ca pe o victorie să 
pot să mă sustrag de sub nasul lor”.

Evocarea se concentrează asupra unor împrejurări 
și persoane apropiate devenite pioni pe tabla de șah a 
oricărui sistem totalitar, pioni ai unui regim care mar-
șa pe mutarea �nală – mat, în confruntarea cu �inţa 
neobedientă sau care se făcea vinovată de origini con-
siderate nesănătoase: „De Ziua Muncii, un dictator 
setos de prigoană și de construcţii monumentale s-a 
descotorosit de un inginer constructor.(...) Oare cum 
e să �i acasă la tine seara târziu, cineva să-ţi bată la 
ușă, să-i deschizi și acela să-ţi pună ștreangul de gât? 
(...) Autopsia a fost refuzată, regele nu admitea să i 
se uite cineva în cărţi”. Sentimente precum frustra-

rea, dezgustul sunt strict legate de memoria afectivă 
declanșată instantaneu, senzorial, printr-un malaxor 
al amintirilor. Mama autoarei ura cartoful și îl iubea 
deopotrivă, urând, în fapt, realitatea legată de acest 
aliment: „Încă de copil, pe când nu aveam Privirea 
străină, observam pofta bolnavă a mamei după car-
to�. Învăţase deopotrivă să-i iubească și să-i urască de 
la nouăsprezece ani, din 1945, când fusese deportată 
pe cinci ani la muncă silnică în bazinul Doneţului din 
actuala Ucraină”. Privirea străină e stilistic, o metaforă 
pentru acceptarea propriului eu, a trecutului, a teme-
rilor și asumarea propriului destin: „Unica artă cu care 
are de-a face Privirea e arta de a izbuti să-ţi duci viaţa 
cu ea”. 

Motivul fundamental al cărţii este insula, �ecare 
individ este o insulă, �inţând solitar într-un spaţiu al 
fricii, al terorii: „Exista așadar, pe marea insulă imo-
bilă care era ţara, micuţa insulă rătăcitoare care erai 
tu însuţi”. Nefericirea insulei o va cunoaște autoarea 
chiar din copilărie când a fost nevoită să înţeleagă că 
era o străină în propria ţară.

Regele se-nclină și ucide este o mărturisire a fricii, a 
încălcării fundamentale a drepturilor omului, o ma-
nifestare a revoltei tacite, în fapt o pledoarie pentru 
împăcarea cu sine și acceptare. 

Poezia creștină a Călanului în 
prima jumătate a secolului XX 

Constantin NECULA

Credem teologiei ce ne spune că 
�ecărei cetăți Dumnezeu i-a pus de 
strajă un Înger. Un freamăt de lumină 
îl însoțește și din strălucirea acestuia 
se naște poezia cetății. Un soi de cânt 
antifonic în Liturghia ce ține în pome-
nire neamul cetății aceleia, frumusețea 
și viața ei. De aceea, poezia de vibrație 
creștină a unor oameni din cetatea Că-
lanului, la veacul XX, antalogată minu-
nat de Daniel Lăcătuș, vine să conture-
ze viața spirituală, respirația întru cu-
vânt a unei așezări prea ades conturată 
ca un ghetou proletar. 

După ce ne lămurește asupra con-
textului istoric și social în care izvorăsc 
spre noi poeziile ce le veți citi, Daniel 
Lăcătuș ne oferă, miridă cu miridă, po-
emele creștine ale lui Gheorghe Mun-
tean, N. Georgescu, Pârlojan Mar-
gareta, Ioan Opriș, Maria Petresc și 
Mihail Gagea. Veți descoperi colinde 
publicate de reputatul folclorist, te-
olog și pedagog Alexiu Viciu, culese 
de N. Georgescu din satul natal al lui 
Romul Munteanu și al îndrăgitei inter-

prete de muzică populară Mariana An-
ghel, Călanul Mic. Curate și limpezi ca 
zorii Betleemului. 

Din această lumină de zi neînserată, 
cum deseori numim Împărăția lui Dum-
nezeu, se vor naște și poeziile celelalte, 
ale poeților mucenici (Ioan Opriș) și 
mărturisitori fără teamă ai Evangheliei 
lui Hristos (Maria Petresc, din Batiz). 
Legate de lucrarea Oastei Domnului, 
la limita in�uenței poemelor minuna-
tului Traian Dorz, textele aduc un plus 
de cunoaștere lucrării de Har pe care 
teologia populară a adus-o teologiei 
românești. Excelentele punctări istorice 
și documentaristice realizate de autorul 
lucrării, privind istoricul lucrării Oastei 
Domnului în zona Călan și motivele bi-
blice în poezia lui Gheorghe Muntean 
evidențiază un ethos cultural dinamic, 
greu replicabil astăzi. 

Citim, uneori, să nu uităm. Lucra-
rea de față este un astfel de stick de 
memorie, o încercare de a developa din 
retina timpului fragmentul de viață 
poetică a unei secunde astrale. Pioase 

și cert impregnate de cultura emoției 
timpului, textele pe care le veți desci-
fra păreau uitate. Din �rul lecturii de 
odinioară, autorul toarce borangicul 
aducerii înainte, ca o nouă țesătură 
de lumină a ștergurii de cuvânt ce 
îmbrățișează icoana lui Iisus Hristos. 
Din înaltul Cerului ei, poeții întru Cu-
vânt, privesc peste umărul nostru de 
cititor. Și se oglindesc în cuvinte, în 
fraze de noimă creștină. Ca o ectenie 
fără sfârșit. 
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Pseudojurnal*

Marcel LUCACIU 

Într-un sat de la noi
Un sat așezat pe o colină. La poalele ei curge liniș-

tit și per�d Someșul. Poteci care șerpuiesc multidi-
recţional. Case zidite pentru toate gusturile, garduri 
– cel mai adesea – din lemn. Trece baba Lioara. O re-
cunoști, de departe, după sunetul bocancilor grei, pe 
care-i poartă indiferent de anotimp, după broboada 
neagră, după mersul ușor legănat. Rămasă de multă 
vreme văduvă, baba și-a croit un alt rost... S-a închis 
în sine, în ograda ei, unde-și alintă păsările sau, cu 
ochelarii mari, lăsaţi în faţă, brodează. Cei doi �i i-au 
uitat existenţa. Unul dintre ei locuiește pe aceeași 
stradă, altul e aproape... de capătul lumii. De la el baba 
Lioara n-are nicio veste.

E o primăvară târzie. Florile de măr au acoperit 
ograda babei. Părul ei – tot mai alb. Privirea parcă i s-a 
înceţoșat, dar ochii, ochii sunt la fel de albaștri. O as-
cult povestindu-mi despre cea mai frumoasă primăvară 
a vieţii ei: tinereţea... Îmi plac doinele și baladele pe care 
mi le spune cu vocea-i tremurată. Atunci, un zâmbet 
larg invadează chipul brăzdat de riduri și-n momentele 
acelea o văd, o simt atât de tânără. Cu siguranţă că este!

A ieșit în faţa casei și privește, departe, în zare, 
soarele roșu. Zice că îl așteaptă pe Toader. Știu bine: 
nea Toader „a plecat” de mai bine de 15 ani. Dar ea 
așteaptă, mereu, cu o credinţă nestrămutată. Soarele 
s-a stins după dealuri. Din ochii ei cad lacrimi într-o 
singurătate perfectă.

Afară plouă. Vestea că baba Lioara nu mai e mă des-
cumpănește. Pentru o clipă, nu pot să cred, nu vreau 
să cred. Mă învăluie, cumplită, neputinţa de a-mi or-
dona gândurile, gesturile.

...Anii au trecut. Fiul cel mare deţine acum „bruma” 
de avere agonisită de baba Lioara: casa, grădina, liva-
da etc. Însă toate acestea par a �, astăzi, simboluri ale 
paraginii, căci „peisajul” te invită să-ţi ferești privirea. 
Bălăriile au năpădit ograda. În grădina altădată plină 
de verze fabuloase au crescut buruienile, scaieţii și ur-
zicile a căror înălţime înșală orice închipuire. Poartă 
– nu mai există. Gard – nici atât. Tencuiala cade de pe 
pereţii casei, gata-gata să intre în pământ... de rușine! 
Geamurile sunt sparte. Înăuntru, pânza de păianjen a 
acoperit mai totul, iar zidurile sunt posomorâte și, pe 
alocuri, crăpate. În stânga casei, aproape de stradă, e 
ceva care a fost, până nu demult, o fântână...

Și când te gândești că toate acestea vor � vândute 
la un preţ derizoriu! Mă rog, tot mai bine ca în poves-
tea aceea unde stăpânul s-a plictisit să-și îngrijească 
via și a luat geniala hotărâre de a-i da foc...

Se spune că faimosul �lozof Diogene umbla cu o 
lampă aprinsă, în toiul zilei, căutând oamenii. Oare 

azi, azi i-ar găsi? Din păcate, singurul adevăr de care 
nu ne putem îndoi este că trăim într-o lume în care ui-
tăm (de prea multe ori!) să mai �m... OAMENI!

Viața ca o paradă (III)
E o seară de toamnă târzie și friguroasă. Pe strada 

Gheorghe Doja s-au săpat adevărate tranșee. Orașul 
tot e un șantier. Vâjâie vântul. Guri de canal descope-
rite sunt gata să te-nghită. Sătul de surogatul vieţii, îţi 
dorești – iară și iarăși – o cafea cât mai amară.

...Intri pe ușa celei mai apropiate cafenele. Aștepţi 
să �i servit. În faţa ta, o bătrânică plânge, numărân-
du-și bănuţii. Cu mâneca hainei își șterge lacrimile. 
Privește spre femeia de la tejghea, spunând cu umi-
linţă: „N-am, maică, nici de-o cafea”. Femeii i se face 
milă: „Nu-i nimic. Ţine”. Bătrâna întinde mâinile albe, 
uscate și crăpate. Se bucură primind cafeaua aburindă 
și mulţumește. Ochii ei nespus de albaștri te cercetea-
ză. Îi faci semn să stea lângă tine. Asculţi. Poate cea 
mai tristă, nedrept de reală, istorisire. Baba Angheli-
na a lucrat, ca femeie de serviciu, în mai multe loca-
luri din Cluj: Metropol, Continental, Cazino. La numai 
54 de ani, soţul ei a trecut, de mult, în lumină. După 
Revoluţie, s-a întors la Zalău. Trăiește dintr-o pensie 
derizorie, care tocmai i-a fost furată. Mereu e bătută 
de propria-i �ică și trântită pe scări. Singură, într-o 
garsonieră devastată de un ginere euforic, și-a pierdut 
orice nădejde de mai bine. Vocea îi tremură. O șuviţă 
argintie iese, rebelă, de sub basmaua neagră. Pe obra-
zul ridat își face drum o altă lacrimă.

...Cafeaua e chiar mai amară decât ţi-ai dorit-o. Dar 
n-o mai vrei. Femeia, femeia cu nume de înger unde și 
când a plecat?

Omul fără buzunare 
Se a�ă pe cale de răspândire și bântuie pe toate stră-

zile. Știe prea bine că este o nobleţe să faci promisiuni, 
e o prostie să le ţii. Și totdeauna a votat pentru contra. 
Acum e liber(t). Democraţia nu i-a pus nimic în coșul de 
alimente. Dar i-a dat ajutor de șomaj. Zărește vitrinele 
fastuoase, trece prin economia de piaţă mereu între-
bând de vechile preţuri. Se pierde în vălmășagul mili-
onar. Ar vrea și el să-i curgă apa la moară. Ba nu. Mai 
bine, la chiuvetă. Zilnic e „ultimul mohican” la fântâna 
arteziană! Fire contemplativă, nu e trist, nici artist. 
Dacă dorești să-i vorbești, nu va sta niciodată cu mâinile 
în buzunare. Pentru că, pur și simplu, nu le are.

E tânăr, Doamne, tânăr...

*Fragmente din volumul Omul fără buzunare (pseu-
dojurnal), Editura Limes, Cluj, 2001.
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Un creator 
neastâmpărat

Cornel COTUȚIU

Am mai făcut această a�rmație 
pe seama condiției de intelectual a 
bistrițeanului Menuț Maximini-
an. Iar adjectivul din titlu vrea să 
insinueze o conotație de răsfăț ad-
mirativ. Spun așa, �indcă, la vârsta 
lui, de om în plină putere (n. 1979), 
are deja o operă și o mare �delitate 
pentru cuvântul scris.

Mai întâi, e „povara” respon-
sabilității de manager al cotidia-
nului „Răsunetul”, Bistrița, despre 
care redacția ține să pretindă pe 
frontispiciul publicației că este „Cel 
mai știut ziar”. E o îndrăzneală care 
obligă din start ziariștii și colabora-
torii. Mai reținem: redactor muzi-
cal, membru al Uniunii Ziariștilor 
din România, membru al Astrei, 
despărțământul Năsăud.

Sub aspect editorial, titlurile 
acoperă un fastuos evantai tematic 
și stilistic. De la debutul cu o carte 
de interviuri – Confesiuni (2004), 
aproape an de an scoate de sub tipar 
volume de poezie, critică literară, 
etnologie și jurnalism, comentarii 
critice în mai toate revistele literare 
din România. Iar dintre nenumăra-
tele premii obținute în țară și pes-
te hotare, țâșnesc, spre satisfacția 
noastră, cele primite la New York, 
Istanbul, Hamilton, Catalonia.

Și iată-ne în fața volumului Cărți 
și contexte critice (Editura Tribuna, 
Cluj-Napoca, 2017).

Din capul locului, M. Maximini-
an, dorește să știm ce crede el, cri-
ticul, despre condiția scriitorului: 
„Sunt și ei oameni, la fel ca cititorii 
lor, deși unele dintre dialogurile lor 
sunt, poate, mai savuroase”. 

Și-a organizat demersul critic pe 
paliere ce se succed, �rește, după o 
logică proprie, propunând citito-
rului întâietăți și planuri secunde, 
pe seama faptelor beletristice și a 
personalităților luate în vizor. Sunt, 
adică, propuneri.

În capitolul „Dimensiuni ale pro-
zei actuale” nu e di�cil să remarci 
valențele prozastice ale unor scri-
itori pe care-i abordează, precum 
Ioan Groșan, Horia Gârbea sau Ioan 
V. Moldovan. Abordând așa-zisa li-
teratură pentru copii, o consideră 
mijloc de educație a acestora. Bun, 
dar de ce nu puține pagini de acest 
fel plac și maturilor, bunicilor? Dacă 
e vorba de literatură, ea nu e pentru 
copii, handicapați ori cosmonauți – 
e literatură. O, nu, nu e un reproș la 
adresa comentatorului de acum, dar 
ne-am obișnuit și acceptăm aceas-
tă sintagmă falsă. Apropo de asta: 
„Amintiri din copilărie” o încadrați 
la „literatură pentru copii”?

În schimb, a�u despre Ileana 
Vieru (nume necunoscut mie) că, 
prin „Să respir lângă tâmpla ta”, 
este „una dintre cele mai frumoase 
povești așezate în pagini în ultima 
vreme”. Sau, am plăcuta surpriză să 
a�u că, prin romanul „Cercul sca-
len”, poetul Victor Știr are „valențe 
de bun constructor” narativ.

În segmentul „Valori estetice” 
Menuț Maximinian face apreci-
eri pertinente pe seama unor cărți 
care evocă personalități distinc-
te și distinse ale altor vremi: An-
drei Mureșanu, Liviu Rebreanu, G. 
Bacovia, Gavril Istrate, Pavel Dan, 
sau mișcări literare de genul „Saecu-
lum”. Deopotrivă, mă amuză (admi-
rativ!) sintagme stilistice de genul 
următor: Alex Ștefănescu „sparge 
canoanele cu totul”; la Constantin 
Cubleșan socoate că volumul „Poe-
zia, mereu poezie” e, în ansamblul 
lui, „ca o bibliotecă”.

În capitolul „Lectura la zi”, co-
mentând jurnalele sălăjeanului 
Daniel Săuca, conchide, cu un fel 
de sfătoșenie de bunic, că autorul 
este „un om care nu face degeaba 
umbră pământului”. (Parcă M.M. 
ar vorbi despre… sine). La apariția 

cărții „Inventar de tristețe și echi-
libru” a lui Valentin Raus, remarcă 
modul cum scriitorul rememorează 
„frumusețea vieții trăite în doi”.

Foarte atractiv capitolul „Litera-
tura și biserica”. Prin semnăturile 
mitropolitului Andrei Andreicuț, 
ale lui Călin Emilian Cira, Mircea 
Gelu Buta, Ioan Chirilă, Ioan Ale-
xandru Mizgan, Daniel Lemeni, 
arhimandritul Dumitru Cobzaru, 
Stelian Tofană, Iulius Marius Mo-
rariu se conturează/evocă o lume 
distinctă în viața noastră de mireni, 
relevând, deopotrivă, interferența 
dintre biserică și cultură, în diverse 
ipostaze ale ei.

El însuși doritor și iscusit parte-
ner de conversație, Menuț Maximi-
nian e �resc să �e interesat de cărți 
în care confesiunea unor confrați 
ale condeiului adâncește pro�lul ar-
tistic și moral al acestora (vezi capi-
tolul „Dialoguri”).

O oarecare nedumerire mi-a 
stârnit-o locul zgârcit pe care poe-
tul M. Maximinian îl acordă cărților 
de poezie, eu obișnuit �ind că „po-
ezia e regina, deci…” (Nu, nu e un 
reproș). Cum tot așa, convingătorul 
comentariu la cartea de versuri a 
lui �eodor Damian aș � inclus-o 
în capitolul „Literatura și biserica”. 
În ansamblu, opiniile pe seama vo-
lumelor de poezie se subscriu unei 
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strașnice aserțiuni din �nalul unuia 
dintre texte: „Șansa noastră este, 
până la urmă, salvarea prin cuvânt 
(…), acordând faptele imediate în 
anotimpul veșniciei”.

Ca un adevărat cavaler al 
colegialității, Menuț Maximinian 
dedică un spațiu consistent, în pa-
gini, poeților bistrițeni. După ce 
înșiră 29 de nume de poeți ai urbei, 
zăbovește asupra cărților câtor-
va dintre ei, după care, parcă abia 
trăgându-și răsu�area și ștergându-
și fruntea, încheie: „Aceștia sunt 
doar o parte dintre poeții ce trăiesc 
în Bistrița. Mai sunt și alții, cu toții 

scriind, după priceperea �ecăruia, 
versuri în Cetatea Medievală”.

Dacă tot cârteam pe seama or-
dinii capitolelor – din punct de ve-
dere tematic – ei bine, aș � început 
volumul „Cărți și contexte critice”, 
taman cu partea �nală: „Fețele 
tradițiilor”. Iată, spre edi�care, ti-
tlurile: „Farmecul discret al etno-
logiei”, „Când hora te ispitește”, 
„Practicile funerare și pomenirea 
morților”. Căci, vorba lui Leșe, din 
�nalul unui text: „Când apare Dum-
nezeu, cântă Bach. Când cineva 
horește, îngerii stau și ascultă”.

Menuț Maximinian crede în „te-

rapeutica” actului critic. Criticul, 
crede el, face „ordine în ograda li-
teraturii”. Iar dacă sunt „cărți care 
rămân fără ecou, deși sunt bune”, 
această situație are câteva pricini, 
cea mai evidentă �ind comunicarea 
defectuoasă pe traseul editură – li-
brărie – autor – comentator. Crede 
în „esența morală a criticii”, dar nu 
e mai puțin adevărat că uneori o 
carte e comentată impropriu pen-
tru că „dușmanul cel mai mare (…) 
al criticii este confuzia”. Pe de altă 
parte, criticul trebuie să aibă talent 
în demersul său, „altfel, textul critic 
nu va � unul de impact”. Dixit!

Cearcănele lunii*

Ioan-Viorel BĂDICĂ

Umanitatea, în măsura în care e prezumabilă o evo-
luţie a ei dinspre animalitate (!?) s-a născut odată cu 
mythos-ul. Pentru că el, mitul structurează, organi-
zează universul de percepţii și reprezentări în perspec-
tiva unităţii și a spiritului. Două componente, în fond, 
inseparabile.

Unitatea e hen, adică �inţă. Fiinţa e omogenitate, 
anihilarea contrariilor ca atare. „Căci toate vor da soco-
teală, pe rând, de nedreptatea făcută celorlalte �inţe”.

În al doilea rând, mithul instituie spiritul, adică o 
trans�gurare a realităţii perceptive. Des�inţarea mitu-
lui aparenţei și al materialităţii grosiere, care e o pre-
judecată. Fiinţa e transparenţă. Ea se opune întuneri-
cului. Noi suntem arias, luminoșii. Persanii lui Zoroas-
tru sunt rudele noastre. Ei aprindeau focuri și adorau 
Soarele. Suria. Și noi avem, pe teritoriul ţării, Surianul 
– muntele soarelui. Și multe alte însemne (simboluri) 
ale Soarelui. Suntem o civilizaţie a luminii, care insti-
tuie lumina. Lumina este energie, care se răspândește 
fără să se împartă. Lumina este energie divină (Plo-
tin). Lumina este divină.

Homo mythologicus personalizează și, implicit, 
interpretează acele fenomene care îi marchează exis-
tenţa. Fie fenomene ale Naturii, ca ploaia, vântul, sau 
elementele (în număr de patru sau cinci, la urmă), �e 
propriile trăiri: frica, foamea etc. E primul demers raţi-
onal, deși forma e poetică, formularea adesea parado-
xală. Miezul raţional al mithurilor nu a putut � contes-
tat niciodată. Doar că mithul cuprinde întotdeauna un 
tâlc, un sens non-aparent care trebuie descifrat.

Mitul nu explicitează. El doar exempli�că, ilustrea-
ză. Pilduiește. Mitul conservă misterul, îl protejează. 
Mitul e haeon, precum cearcănele lunii, care accentu-
ează efectul ei. Acest efect e o vrajă.

A trecut deja un secol și aproape jumătate de când 
un mare teoretician ne-a dezvăluit secretele mecanis-
mului „dezvrăjirii” (Entzauberung) lumii. Concluziile 
sale și azi sunt valabile. Raţionalizarea se referă expres 
la această stare, situaţie. În sensul că tot se reduce 
la explicaţia cauzală (fără raport de subiectivitate) și 
atunci raporturile naturale mor. 

Mitul concentrează semni�caţiile umane. La urma 
urmelor, totul este mit.

Mitul statuează existenţa actului exemplar, a pri-
mordialului. El, mitul, �xează prototipul, reperele de la 
care nu te poţi abate. De ce? Pentru ca să existe garan-
ţia reușitei lor. Mitul reiterează, esenţa lui e repetiţia.

Legea mitului e eterna reîntoarcere: d. ewige Wie-
derkehr des Das-selbe. Mereu revenire a veșnicului 
aceluiași. Mitul anulează evoluţia. Ce să evolueze? Cor-
si e ricorsi (Vico). Memoria, amintirea faptei primordi-
ale, care a întemeiat.

Întemeietor e Logos-ul, cuvântul înţeles ca factor 
ontologic. Logos-ul e temeiul lumii. E lumen, luminis. 
Mithos-ul exprimă ceva ce nu se mai poate repeta. În-
ceputul. El nu exprimă decât exemplaritatea actului. 
Orice act se exercită. Exercitarea ţine de gest. Al celui 
ce însămânţează ogorul, de exemplu. Sau al celui care 
zămislește. Acte originare, cu consecinţe germinative 
(care rodesc, au urmări, consecinţe ireversibile, pen-
tru că la rândul lor sunt cauze ale altor evenimente) 
ș.a.m.d.

* Fragment din volumul Studii, articole, evocări, în pregătire 
la Editura „Caiete Silvane”, volum ce va închide postuma „tri-
logie” Bădică, antum neapărându-i niciun volum (primele două 
volume i-au apărut tot la Editura „Caiete Silvane”: Eseuri, 2002 și 
Brâncuși după Brâncuși, 2011).
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Joe Satriani – 
What Happens Next

Daniel MUREȘAN

Joe Satriani a renunţat la fotbal 
când a murit Jimi Hendrix, dedi-
cându-se în întregime muzicii. Nu 
știu dacă avea un cuvânt de spus în 
fotbal, dar în muzică a adus o rază 
puternică de lumină.

După Shockwave Supernova ce 
l-am savurat la Cluj, iată o nouă 
bijuterie marca Satriani: What 
Happens Next. Un album ce se în-
toarce la rădăcini, direct, pămân-
tean, cu puternic iz de rock’n’roll. 
Partenerii lui pe acest album? 
Magni�cul baterist Chad Smith 
de la Red Hot Chili Peppers și 
Chickenfoot (proiect unde cântă 
și Satriani), dar și basistul Glenn 
Hughes, a cărui operă solo impre-
sionantă se îngemănează cu Black 
Sabbath și Deep Purple, fapt care i-a 
adus un loc de onoare în Rock and 
Roll of Fame.

Albumul se deschide cu „Energy”, 
o piesă alertă, plină de solo-uri ex-
perimentale, un fel de ambrozie ce 
hrănește spiritul cu idei și imagini, 
cu sunete și culori. „Catbot” sună 
ca un marș futurist, încărcat cu 
efectele lui Joe. Iată-l pe maestrul 
de chitară metalică ce ia locul vo-
calistului. Ne închipuim doi roboți 
care au o lungă conversație bana-
lă, trecând progresiv la rock’n’roll. 
„�under High on the Mountain” 
cred că este cea mai bună piesă a 
albumului; aici întâlnim chitara 
la cel mai înalt nivel, chiar dacă 
la un moment dat simţim că ne 
cufundăm în hăuri întunecate de 
unde se aude un strigăt cu ecou de 
vibrato. A șasea piesă de pe disc, 
„Smooth Soul”, este un îndrăzneţ 
omagiu adus lui Carlos Santana, o 
combinaţie de forţă și determina-
re, așa cum ne-a obișnuit Satriani. 
Trecem la „Looper”, piesă ce ne 
sugerează că arta e prima formă 
a libertăţii. Fără artă, societa-
tea e un fel de turmă neprotejată 

de propriile neajunsuri. Piesa ti-
tlu a albumului, „What Happens 
Next”, e un fel de spectacol Perry 
Mason, ce se termină cu sfaturi 
prietenoase, în po�da abundenţei 
de distracţii nonconformiste. Cea 
mai lungă piesă de pe disc, „Super 
Funky Badass”, este o trecere de 
la ritmurile Smith și Hughes la 
exploratorul Satriani, care nu are 
limite ale imaginaţiei instrumen-
tale. Finalul piesei este un strigăt 
plâns ce se lovește de un zid, un 
semnal de alarmă al unei societăţi 
tot mai puţin ascultată. „Invisible” 
ne arată proeminenţa basului lui 
Hughes, ca într-o gară unde ai pier-
dut trenul și te duci să te speli pe 
ochi la cișmeaua de pe peron. Nu 
mai e nevoie să strigi, te gândești 
că vine primăvara. Finalul albumu-
lui este dedicat, nu se putea altfel, 
lui Jimi Hendrix, un „Forever and 
Ever” plin de vervă și istorie.

Un album fără opreliști și potic-
neli, așa cum îi stă bine lui Satriani, 
un disc pe panta ascendentă a 
creaţiei americanului, ce spulbe-
ră norul de plictiseală al clișeelor 
muzicale. Chitara înconjoară cu 
corzile cerul, redescoperă ceea ce 
este necesar, pleacă mai departe în 
nemărginita nemurire, în etern, în 
universuri armonioase. Noi le nu-
mim simplu ani, ani de zile și de 
nopţi, ani în zăpada timpului, în 
cenușa pesimismului, în trecerea 
timpului. În noi!

Haideţi să încheiem într-un ton 
optimist: în proiectul G3, Satriani 
îi are anul acesta parteneri pe John 
Petrucci de la Dream �eatre și Phil 
Collen de la Def Leppard. Se anunţă 
un show de zile mari!

Tracklist: 
1. Energy
2. Catbot
3. �under High on the Mountain

4. Cherry Blossoms
5. Righteous
6. Smooth Soul
7. Headrush
8. Looper
9. What Happens Next
10. Super Funky Badass
11. Invisible
12. Forever and Ever

Sony Music 2018

Componenţă:
- Joe Satriani – chitară
- Glenn Hughes – bas
- Chad Smith – baterie

Discogra�e Joe Satriani:
•	 Not of �is Earth (1986)
•	 Sur�ng with the Alien (1987)
•	 Flying in a Blue Dream (1989)
•	 �e Extremist (1992)
•	 Time Machine (1993)
•	 Joe Satriani (1995)
•	 Crystal Planet (1998)
•	 Engines of Creation (2000)
•	 Strange Beautiful Music (2002)
•	 Is �ere Love in Space? (2004)
•	 Super Colossal (2006)
•	 Professor Satchafunkilus and the 

Musterion of Rock (2008)
•	 Black Swans and Wormhole 

Wizards (2010)
•	 Unstoppable Momentum (2013)
•	 Shockwave Supernova (2015)
•	 What Happens Next (2018)
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Des�ințarea poeziei 
tinere de către L.I. Stoiciu

Virgil DIACONU 

Nu puține au fost reproșurile ce le-au fost aduse 
în ultimii ani tinerilor, pentru calitatea poeziei pe 
care aceștia o scriu. Reproșurile au venit, desigur, 
din partea criticilor sau poeților maturi, într-un lim-
baj mai mult sau mai puțin potrivit. 

Poetul optzecist Liviu Ioan Stoiciu publică spre 
pildă, în Expres cultural (nr. 10/2017), articolul Dacă 
debutanții trădează „idealurile” valorii estetice, în care 
constată că „pe cât s-au înmulțit debuturile editoria-
le, pe atât se vorbește mai puțin de valoare tânără în 
literatura română”.

(1). Rețin din articolul poetului faptul că tinerii 
poeți „nu reușesc să se impună, să atragă atenția”, 
deși ei sunt premiați �e de Uniunea Scriitorilor, 
�e „la festivaluri-concursuri precum Porni Luceafă-
rul… (la Botoșani), N. Labiș (Suceava), Tudor Arghezi 
(Tg. Jiu), Moștenirea Văcăreștilor și C. Virgil Bănescu 
(Târgoviște) sau Vasile Voiculescu la Buzău, sau con-
cursuri de debut organizate de edituri”. Nici faptul că 
urmează cursuri, „cercuri de scriere creativă”, nu i-a 
ajutat pe tineri. „Florin Iaru și Marius Chivu au făcut 
«business» din asta, le iau câte 800 de lei cursanților 
de căciulă; mă întreb dacă vreunul dintre cei învățați 
de ei să scrie s-a remarcat în literatura română”, ne 
spune poetul LIS. „Nici măcar câștigarea Premiului 
«Mihai Eminescu» Opera Primă nu le crește cota va-
lorică”, nici faptul că Editura Paralela 45 a publicat în 
ultimul an mai multe debuturi literare, vreo 30, cred 
eu, în colecția „qPoem” nu a convins pe nimeni de 
valoarea debutanților, ne face să înțelegem poetul. 

Întrebarea care s-ar cere pusă aici este, desigur, 
cum este posibil ca acești tineri poeți să �e premiați 
la mai toate concursurile naționale, deși ei sunt atât 
de slabi, după cum ne asigură Stoiciu? Adică ce ju-
rii de scriitori maturi, poate chiar de vârsta lui L.I. 
Stoiciu, să spunem, avem noi la aceste concursuri, 
dacă premiem poeți de valoare îndoielnică sau poeți 
lipsiți de valoare? Iar dacă noi nu premiem poeme de 
valoare, ci poeme modeste sau chiar mediocre, cine 
este de vină? Orice premiu presupune un juriu, iar 
acest juriu, matur, fără îndoială, se dovedește nepro-

fesionist… 
„E trist, spune poetul L.I. Stoiciu, dacă debutanții 

trădează «idealurile» valorii estetice, literatura ro-
mână nu mai are viitor…” Dar poezia română nu are 
viitor nici din pricina juriilor mature, care ne livrea-
ză poeți fără valoare, sub masca de „poet premiat la 
marile concursuri ale țării”; jurii care trădează prin-
cipiile estetice ale evaluării, care propun drept valori 
texte care sunt modeste valoric.

(2). Debuturile de astăzi nu se compară, mai spu-
ne LIS, cu debuturile de la editurile Albatros, Cartea 
Românească, Dacia, Eminescu, Junimea și Facla, din 
vremea tinereții sale, adică „din anii 70-80 ai seco-
lului trecut, la care erau trei premiați maximum pe 
an, de �ecare editură (ceilalți remarcați apăreau în 
Caiete ale debutanților)”. Așadar, acum, „a fost o 
adevărată in�ație de titluri de carte de debut, care 
nu s-a comparat cu debuturile prin concurs (cu jurii 
imbatabile) ale editurilor Albatros și Cartea Româ-
nească sau Dacia”, ne asigură poetul. 

Din păcate, vechile debuturi, ca și publicarea 
cărților ce urmau debutului la editurile socialiste, din 
anii 50-89, nu erau tocmai „lacrima Christi”, tocmai 
o imaculată jurizare, „cu jurii imbatabile”, după cum 
spune admirativ și nostalgic Stoiciu, ci erau o adevă-
rată bătaie de joc, de vreme ce cenzura era trează, iar 
ceea ce răzbătea totuși pe sub cenzură, sau pe deasu-
pra ei, nu erau decât relațiile debutantului cu edito-
rul și/sau directorul editurii; sau relațiile cu un critic 
cunoscut ce venea cu debutantul sau cu studenții săi 
debutanți, îndeosebi bucureșteni, ori cu cărțile în 
manuscris ale acestora la editură, susținându-le în 
mascarada „concursului anual de debut la editura X”. 

A uitat L.I. Stoiciu toate aceste lucruri? Mai că 
nu cred! Numai că probabil nu este prea comod pen-
tru el, în prezentul context, să-și amintească. Rar 
întâlnești în presa noastră astfel de regrete după 
debuturile socialiste, în afară de cazul că vreun tâ-
năr de atunci a fost ținut bine în brațe de cineva 
care avea o oarecare in�uență. De fapt, majoritatea 
poeților optzeciști care au debutat în acei ani au fost 
protejații unor personalități literare ale momentu-
lui. Eu unul nu regret, asemenea altora, „corectitu-
dinea” concursurilor socialiste de debut și dispariția 
„juriilor imbatabile”, pe care le apără, aiuritor, Stoi-
ciu. Bine că s-au dus!  

Problema e că după ce aceste jurii s-au dus pe apa 
sâmbetei, nici juriile de poezie de azi, compuse tot 
din critici de prestigiu, nu dovedesc că au făcut vreun 
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progres moral: dovadă calitatea subțire a aproape tu-
turor premiaților de astăzi. Tineri sau nu. În ceea ce 
privește calitatea pe care o au poeții debutanți/tineri 
de ieri și calitatea pe care o au tinerii debutanți de 
astăzi, aceasta nu s-a schimbat nicidecum în struc-
tura ei: și atunci, și acum, calitatea lor se constituie 
din foarte puțini poeți buni și din foarte mulți poeți 
minori. Singura deosebire ar � aceea că actuala liber-
tate de expresie a înmulțit mai mult poeții minori 
și i-a făcut pe aceștia, prin net și alte modalități de 
comunicare, mult mai vizibili. Oricum, generalizarea 
„toți poeții tineri” sau „toți poeții maturi sunt fără 
valoare”, care se face adesea, este imprudentă. Prin-
tre tineri, sunt și câțiva de valoare. 

(3). O altă problemă dezbătută de L.I. Stoiciu este 
aceea a ignoranței de care „se bucură” poeții maturi 
de astăzi în ochii, mintea, inima poeților tineri: „cei 
debutați n-au auzit de cei consacrați, care-i premia-
ză, nu i-au citit, nu sunt interesați deloc de literatura 
scrisă până la douămiiști (s.n.).” Motiv pentru care 
poetul optzecist Stoiciu declară: „personal îi acuz pe 
profesorii lor, «optzeciști» ca vârstă, de liceu sau uni-
versitari, de ruptura produsă, care nu i-au apropiat 
de literatura română contemporană”; adică de litera-
tura optzecistă. 

Acestea �ind zise, ne putem aminti de tinerii poeți 
optzeciști, care la vremea lor nu se s�au nicidecum 
să nege valoarea poeziei șaizeciste sau șaptezeciste 
contemporane lor. Cel puțin L.I. Stoiciu declara nu 
demult (în articolul Despre poezie, azi. La români, din 
revista Argeș, nr. 8/2016): „am scris în «stil optze-
cist», reacționând radical la poezia «șaptezeciștilor»”. 
Și, în continuare, poetul optzecist Stoiciu ne asigu-
ră (în același articol) de faptul că „până la optzeciști 
poezia era uzată de calo�lie, de metafore și locuri 
comune, uniformizată”, în timp ce, situată la polul 
valoric opus, „paradigma optzecistă e un capitol im-
portant în istoria poeziei române”. 

Așadar, conform lui Stoiciu, toată poezia de „până 
la optzeciști”, adică poezia șaptezecistă, șaizecistă, 
poezia contemporană lui Arghezi, Bacovia, Blaga și 
lui Eminescu, cu tot cu acești poeți, „era uzată de 
calo�lie, de metafore și locuri comune, uniformiza-
tă”… Noroc cu intrarea în lume a poeziei optzeciste, 
care a pus lucrurile la punct, restabilind valoarea po-
eziei naționale! 

După această fixare de către Stoiciu a tablou-
lui poetic românesc modern, ne putem întreba: 

dacă nici poetul optzecist Stoiciu nu a luat în brațe 
poezia „șaptezeciștilor” sau poezia de „până la 
optzeciști”, care „era uzată de calofilie, de metafore 
și locuri comune, uniformizată”…, de ce le mai re-
comandă el azi douămiiștilor să citească și să asimi-
leze poezia contemporană, adică poezia optzecistă? 
Și de ce îi mai ceartă el pe profesorii optzeciști care 
nu i-au obligat pe poeții douămiiști să prindă spi-
ritul poeziei optzeciste? Cât despre spiritul poeziei 
de „până la optzeciști”, adică al poeziei lui Arghezi, 
Bacovia, Blaga și a lui Eminescu, acesta pesemne 
că nu contează pentru Stoiciu. Ipocrizia salvează, 
așadar, poezia!  

(4). L.I. Stoiciu deplânge de-a lungul întregului 
său articol starea deplorabilă a poeziei tinere de as-
tăzi, deși aprecierile la grămadă ale oricărei poezii, 
tinere sau mature, spun eu, sunt riscante. Dar să ur-
mărim ce declară Stoiciu despre propria poezie în in-
teresanta revistă Expres cultural (nr. 3, martie 2017), 
unde are rubrică permanentă: 

„N-am nicio rețetă de «carte bună». Personal, mă 
dau cu capul de pereți să găsesc o «formulă de carte». 
Am tot mărturisit: eu scriu spontan și scriu numai 
pentru sertar, de aceea nu am nicio presiune atunci 
când scriu, scriu slab, cel mai adesea mă repet exas-
perant, rar pot să aleg un poem bun, care să � re-
zistat în timp. Pentru o carte, normal că dau buzna 
peste poemele din sertar (…), le recitesc și constat 
că e dezastru, n-am ce să pun deoparte… În această 
situație sunt și azi, motiv să intru în depresie. Ratez 
apariția unui nou volum de versuri. (…). Totuși, am 
67 de ani, poate e cazul să pun uneltele în cui, dacă 
în sertar am numai maculatură. Sufăr enorm că am 
pierdut vremea scriind versuri care nu-mi mai spun 
nimic la recitire.”

Dacă Stoiciu scrie atât de slab, după cum declară 
aici, cum mai poate aprecia el calitatea poeziei tine-
re? Este el un evaluator competent care să evalueze 
poezia altora? 

Peste asta, ar � de observat că acești tineri, 
premiați azi la marile concursuri, vor � scriitorii 
de mâine, mai precis vor � acei scriitori care se vor 
a�a la putere în literatura română, care vor decide 
alte minunate premii și care vor �, desigur, mâine, 
în conducerea Uniunii. Și care vor scrie probabil, la 
rândul lor, pam�ete împotriva poeziei tinere și ma-
ture, deopotrivă, în buna practică a unora dintre 
optzeciștii care îi ceartă astăzi…
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Optimus Magister
Gheorghe MOGA

Cuvinte

Cu relativă și… explicabilă întârziere am a�at des-
pre apariția unei cărți pe a cărei copertă apare numele 
lui G.I. Tohăneanu, cunoscut latinist (traducător al 
Eneidei lui Vergilius), creatorul școlii timișorene de 
stilistică. Prin cărțile acestuia, nouă, profesorilor de 
limba și literatura română, ni s-a deschis un alt ori-
zont de lectură asupra creațiilor literare ale lui I. Bu-
dai-Deleanu, M. Eminescu, I. Creangă, M. Sadoveanu, 
L. Blaga. Iată despre ce este vorba.

În urmă cu două decenii, Ionel Funeriu, unul din-
tre discipolii profesorului G.I. Tohăneanu, îi propu-
ne maestrului realizarea unei cărți de convorbiri, ce 
urma să apară la Editura Amarcord. Cum editura și-a 
încetat activitatea din pricina împrejurărilor econo-
mice vitrege, I. Funeriu își materializează, după do-
uăzeci de ani, ideea amânată, publicând cartea G.I. 
Tohăneanu Optimus Magister la Editura Universității 
de Vest: „Întreprind acest curriculum vitae et operis 
Magistri pentru a întregi portretul unui mare profe-
sor care mi-a marcat destinul intelectual”. Deși Pro-
fesorul se lasă cu greu convins („prin natura sa nu 
era un confesiv”), Ionel Funeriu reușește „să-i smul-
gă” informații și despre zone intime ale vieții. Ionel 
Funeriu regretă (și noi, cititorii, la fel) faptul că în 
răspunsurile scrise la întrebări nu se regăsesc toate 
amănuntele și farmecul zicerii „care făceau sarea și pi-
perul conversațiilor anterioare”. Sunt „topite” în carte 
și opinii și informații din interviurile acordate de G.I. 
Tohăneanu scriitoarei Dana Gheorghiu, interviuri di-
fuzate în perioada septembrie 1996 – februarie 1997 
în cadrul emisiunii „Interferențe culturale” a Studiou-
lui de Radio „Europa Nova”.

Cartea este alcătuită din trei secțiuni. În prima 
parte, cea mai întinsă, sunt reproduse Convorbiri-
le (1996 – 1998). „Întrebările” vin adeseori, după ce 
I. Funeriu își expune propria părere referitoare la o 
situație, la un eveniment, la un coleg; de cele mai mul-
te ori aduce punctul de vedere al studentului. Acesta 
își pune la contribuție toată dibăcia și stăruința pen-
tru a crea o stare prielnică destăinuirilor.

În primele pagini este evocată �gura tatălui, profe-
sorul de liceu Ion Tohăneanu, ale cărui însușiri morale 
le-a moștenit și lingvistul: „Părintelui meu îi datorez 
dragostea și ardoarea, în sensul aproape concret al cu-
vântului, cu care mi-am îmbrățișat și-am cercat să-mi 
plinesc meseria. De la el am a�at, cu emoție și uimire, 
că profesor înseamnă, în limba latină, «mărturisitor» 
și că, prin urmare, dascălul săvârșește – mai exact 
spus: o�ciază – nu numai un act obișnuit de «comu-

nicare», ci și unul de cucernică, perpetuă «cumineca-
re». Cât despre mult lăudata însușire a modestiei, aș 
spune că am deprins-o sau am moștenit-o, iarăși de la 
părintele meu”. „Opțiunile politice ferme” ale tatălui 
îi vor aduce neplăceri și �ului care, însă, „nici o clipă, 
nici o singură clipită” nu și-a învinuit părintele pen-
tru „ situația mașteră” în care se va a�a, mai târziu, 
din pricina „dosarului”. Sunt amintiți apoi cei mai 
luminați �lologi ai vremii: Al. Graur („am învățat de la 
el nu numai multă carte latinească și românească, ci 
și lecția superioară a �rescului și a simplității sub zo-
dia cărora s-a desfășurat, fără nici un efort, întreaga 
mea existență”), Al. Rosetti („boierul incontestabil al 
lingvisticii românești, intelectual de trainică formație 
umanistă și cărturar subtil, cel mai de seamă editor al 
veacului”), D.M. Pippidi („veneratul meu profesor”) 
pe care i-a cunoscut în anii de început ai dăscăliei 
(asistent și apoi lector) la �lologia bucureșteană 
(1949-1952). De o recunoștință aparte se bucură Tu-
dor Vianu în a cărui familie tânărul asistent ajunge 
pentru a-i ușura lui Ionel Vianu (viitorul medic psi-
hiatru și scriitor) pătrunderea în „deliciile aspre ale 
gramaticii latine” și pentru a-i trezi „pasiunea pentru 
versurile lucrețiene”¹.

Dar în vara lui 1952, când cultura și școala româ-
nească erau conduse de Roller (poreclit „Controler”), 
are loc „mazilirea” profesorului G.I. Tohăneanu de la 
Universitatea bucureșteană („dosarul” și participarea 
„osârdnică” a unor colege de la Catedra de lingvistică 
și �lologie au dus la „eliberarea” din funcția pe care 
o onorase patru ani). Menționăm că, vremelnic, au 
fost demiși din funcție și profesorii Al. Graur, Al. Ro-
setti, J. Byck și mulți alții. Urmează o perioadă tristă 
în viața profesorului, nevoit să-și schimbe „locul de 
muncă”: zețar într-o tipogra�e, profesor la o școală din 
Ploiești, redactor la Editura Didactică și Pedagogică 
(în această calitate îl cunoaște pe Gheorghe Guțu, „un 
distins latinist, autorul impresionantului Dicționar 
latin-român, tipărit în 1983). În toamna lui 1956, în 
urma recomandării lui Tudor Vianu, G.I. Tohăneanu 
ajunge la Timișoara unde se în�ințase Facultatea de 
�lologie cu durata studiilor de cinci ani. Noii colegi de 
catedră erau Victor Iancu, șeful catedrei, Eugen Todo-
ran și Liviu Onu, „formați la școala severă și austeră 
a Clujului de odinioară”; �ecare dintre aceștia bene�-
ciază de câte un „portret” alcătuit cu deplină sinceri-
tate. Pentru proaspătul „timișorean”, vizitele profeso-
rilor Tudor Vianu și Iorgu Iordan, desfășurate la date 
diferite, la noua facultate, au fost decisive „pentru 



21

157

Cuvinte
așezarea statornică la Timișoara și pentru dobândirea 
unei perspective ceva mai prielnice privind viitorul”. 
Curgerea cronologică a evenimentelor vieții Profeso-
rului este întreruptă, spre satisfacția cititorilor, de 
numeroase digresiuni („ocolișuri”, cum le numea, în 
altă parte, G.I. Tohăneanu) în care geogra�a, istoria, 
lingvistica, folclorul și poezia se întâlnesc chemate de 
aceeași vocabulă. „Subiectul” ultimelor convorbiri îl 
constituie personalitatea lui G. Călinescu, cel care i-a 
atras atenția asupra valorii expresive a neologismelor 
(caracterizate, îndeobște, prin neutralitate stilistică), 
dacă acestea bene�ciază de o analiză istorică verti-
cală. Exemplele lui G. Călinescu („licoare exprima-
tă” însemnând „vinul” și „orașe exorbitante” pentru 
„orașe provinciale”) au constituit punctul de plecare 
al unei cărți deosebite: Dicționar de imagini pierdute, 
Timișoara, Amarcord, 1995.

Partea a doua se intitulează După douăzeci de ani 
(amintiri, re�ecții, completări). Simțindu-se dator să 
completeze cu secvențe din propria experiență de 
viață unele a�rmații ale profesorului Tohăneanu din 
convorbirile desfășurate în urmă cu douăzeci de ani, 
I. Funeriu nuanțează, aduce argumente în plus întru 
susținerea unor idei, citează opinii ale altor universi-
tari timișoreni referitoare la Magister. Portretul aces-
tuia devine unul complex; însușirilor amintite ante-
rior li se adaugă altele: eleganța expresiei („spunea 
totul răspicat, clar și elegant”), organizarea perfectă 
a prelegerii, naturalețea și spontaneitatea exprimării 
(„nu ne dicta savantlâcuri sterile”), absența invidiei 
profesionale („n-a pus niciodată vreo piedică la pro-

movarea didactică a unui tânăr coleg”, „n-a descurajat 
pe nimeni”). Firește, toți cei care au avut prilejul să-l 
cunoască îndeaproape au ieșit „îmbogățiți spiritual 
din întâlnirile cu el”. Subiectele aduse în discuție (re-
ceptarea critică a operelor lui G.I. Tohăneanu, relațiile 
cu ceilalți �lologi ai Universității din Timișoara, acti-
vitatea de traducător, „modernitatea” concepției asu-
pra studiului limbii și nu a terminologiei) ilustrează 
alte fațete ale Profesorului Tohăneanu.

În partea a treia, Cuvântul elevilor, găsim „scurte 
texte omagiale”, pagini calde ale învățăceilor, unele 
evocatoare, altele căutând să spună multe în puține 
cuvinte despre calitățile Magistrului: generozitatea și 
rigoarea științi�că, harul de „povestitor” al vieții cu-
vintelor („fermecătoarele sale excursii etimologice”), 
subtilitatea observațiilor, pasiunea pentru cuvântul 
intrat în poezie, erudiția, capacitatea de a explica 
simplu lucruri profunde, încrederea în oameni. Pe 
studenții care i-au ascultat prelegerile, prelegeri deve-
nite apoi cărți, îi numește „coautori morali”: „partici-
parea lor discretă mi-a fost reazem și îndemn”. Foștii 
studenți, deveniți acum profesori, își urmează mode-
lul, dând viață astfel unei idei dintr-un crâmpei din 
poemul lucrețian al Naturii, crâmpei „scump” Magis-
trului: „Ca niște alergători de cursă lungă/ Ei își trans-
mit pe rând, din mână-n mână,/ îmbogățită a vieții 
torță”.                  

   1. Ion Vianu, Amor intellectualis, Romanul unei 
educații, Editura Polirom, Iași, 2010, p. 190. 

Perdelele confortului
Alexandru JURCAN

Mi s-a făcut dor de �lmul lui Michael Haneke din 
2005 – Caché/Ascuns – cu Daniel Auteuil și Juliette Bi-
noche, mai ales după ce am vizionat recentul Happy-end, 
în care Haneke plimbă o oglindă implacabilă peste rea-
litatea de-acum, într-un puzzle premonitoriu.

Filmul Ascuns are o tramă polițistă, cu multe 
rami�cații psihologice. Nu-i așa, domnule Freud, 
că e su�cientă o casetă video �lmată clandestin 
din stradă și niște desene bizare, pentru ca întreg 
eșafodajul uman al jurnalistului Georges să se cla-
tine? Ce ai ascuns, domnule Freud, în tăinuitele că-
mări ale subconștientului? Viața se derulează calm, 
cu stereotipii călduțe, fără strigăte. Deodată Geor-
ges povestește ceva hazliu invitaților și, de la umor, 
ridică vocea, latră, urlă, transformă invitația într-un 
șoc, care va avea corespondent în scena cu cocoșul, 

dar și în sinuciderea brutală și neașteptată a lui Ma-
jid. Imaginea obsesivă a �lmării din stradă se joa-
că lent cu nervii spectatorilor, se imprimă morbid, 
fără a avansa spre vreo dezlegare. O simplă casetă 
și devenim ridicoli, cu încrederea ruinată. Cât sun-
tem de vinovați, domnule Kafka? De la duritatea 
de limbaj la imagini-șoc (cocoșul, sinuciderea). Să 
mergem înapoi, încolo, spre copilărie. Ce mai putem 
descoperi? În mișcarea browniană a străzii poate 
exista germenele unui nou început. Acolo se dez-
leagă și se înnoadă multe ițe. Scena cu cocoșul tăiat 
devine coșmarul unei culpabilități inițiale, schema 
unui egoism atroce. Ce devine un cuplu sub sabia 
lui Damocles a unor casete? Avem nevoie de ceilalți 
ori tragem perdelele confortului? De ce nu răspunzi, 
domnule Freud?



22

157

Ethnos

Imaginarul vrăjitoarei 
în raport intercultural

VARGA István Attila

1. Introducerea subiectului
Mentalitatea populară, de care se ocupă din a 

doua jumătate a secolului XIX în mediul anglo-saxon 
așa-numitul folclor, întrunește atât tradiţii, respectiv 
obiceiuri, cât și povești, respectiv legende populare 
sau locale. Această mentalitate, însă, nu este așa cum 
se credea în acea perioadă speci�că unui naţiuni în-
tregi, ci reprezintă numai mentalitatea speci�că unor 
regiuni etnogra�ce1. De asemenea, această mentalita-
te, pentru mult timp, a fost caracteristică doar unui 
grup etnic sau confesional din regiunea etnogra�că. 
Însă, în prezent, așa cum vom vedea, intervin și in�u-
enţe interetnice, dar și in�uenţe internaţionale.

Pentru studiul de faţă am ales să prezint unele 
aspecte ale magiei și ale vrăjitoriei, folosindu-mă de 
două povești culese din zona Crișeni. Astfel, pentru 
început doresc să îmi argumentez alegerea subiectu-
lui și importanţa tematicii, după care trec la prezenta-
rea celor două legende locale culese de mine, urmând 
în �nal analiza celor două texte și a fenomenului vră-
jitoresc din zonă într-o comparaţie interetnică.

M-am oprit asupra acestui subiect �indcă la maste-
ratul de istorie și socio-antropologie a epocii moder-
ne, am avut ocazia să particip la un curs despre magie 
și familie. În urma acestui curs am înţeles, în primul 
rând, că magia este adânc înrădăcinată în spirituali-
tatea umană, ritualurile magice �ind caracteristice 
celor mai vechi civilizaţii. În al doilea rând, am avut 
posibilitatea să văd ce efect a avut asupra societăţii 
românești tradiţionale (ante și interbelică). Chiar mai 
mult, continuă să �e lăsată moștenire generaţiilor 
noastre și să își manifeste efectul asupra acestor men-
talităţi. De asemenea, doar poveștile locale despre 
credinţe se manifestă pe toate cele trei planuri stu-
diate de folclor (spre deosebire de celelalte categorii 
adoptate în literatura de specialitate maghiară despre 
legendele locale)2. 

2. Poveștile locale
La începutul lunii noiembrie, ca profesor, am avut 

ocazia să descopăr de la o persoană, care a primit co-
dul G0003, două povești interesante pe care le voi 
prezenta în continuare, urmând să le și analizez și să 
le compar cu cele din cultura maghiară.

a) „Străbunicul meu îmi povestea că la un moment 
dat tot dispărea laptele de la vacă. Dumnealui a decis 
ca într-o noapte să păzească vaca, să vadă cine fura 
laptele. Pe când să ațipească, observă că la vacă (în po-
iată) a intrat un câine, care s-a ridicat în două labe și a 
început să sugă laptele de la vacă. Străbunicul atunci 

a luat furca și a înțepat un picior al câinelui, iar acesta 
a fugit. Însă (să vedeți), a doua zi se auzea în sat că 
un om avea o rană pe picior, exact ca aceea produsă 
de furcă”.

b) „Unchiul într-o zi a vrut să schimbe roțile (de la 
mașină). Astfel că după ce le-a luat jos, a pus trei roți 
peste olaltă, iar noaptea când a ieșit a observat că erau 
deja patru roți. A legat de gard roata pe care a consi-
derat că nu este a lui. A doua zi dimineața (să vedeți), 
când a ieșit, în locul roții a găsit un om spânzurat de 
acea scândură”.

Discutând cu această persoană, aceasta a mai făcut 
o observație foarte importantă, a�rmând că „strigo-
ii se pot transforma în orice”, subliniind astfel că nu 
doar în animale.  

3. Analiză 
În prima legendă locală putem observa un feno-

men, pe care (dacă ne folosim de literatura de specia-
litate maghiară) îl introducem în categoria poveștilor 
locale despre credințe, iar în cadrul acestei categorii 
îl putem introduce în subcategoria poveștilor despre 
vrăjitoare. Legenda a fost construită în jurul fenome-
nului magic, care în cazul nostru este dispariția sau 
furtul laptelui și în jurul autorului acestui fenomen, 
adică al vrăjitoarei sau vrăjitorului, care în cazul nos-
tru este considerat strigoi. 

Pentru o mai adâncă analiză a legendei locale, să 
presupunem că aceasta se comportă asemenea unui 
mit și se caută micro(-)mitul, după care se analizează 
macro(-)mitul. Astfel, micro(-)legenda se poate consi-
dera furtul laptelui sau metamorfozarea. Prin urma-
re, macro(-)legenda este dată de totalitatea elemente-
lor adăugate. 

Din analiza macro(-)legendei se poate obser-
va că străbunicul era creatorul poveștii, lăsând-o 
moștenire naratorului. De asemenea, se poate obser-
va că procesul magic să referă la furtul laptelui, iar 
�ința supranaturală, considerat de narator ca �ind 
un strigoi, s-a transformat pentru îndeplinirea pro-
cesului într-un câine (și nu în pisică, broască, șarpe, 
gâscă, cocoș etc.)3. În plus, persoana care a fost decla-
rată vrăjitor era un om (care conform dicționarului 
de sinonime este un bărbat) și, spre deosebire de 
majoritatea cazurilor, aici s-a stigmatizat un bărbat. 
Apar astfel întrebările: de ce câinele și de ce bărba-
tul? Oare are o legătură cu societatea din acest sat 
sau doar cu un con�ict social din acea perioadă și din 
acel grup? Datorită literaturii de specialitate care se 
ocupă de sociologia fenomenului vrăjitoresc4, tind să 
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cred că are legătură doar cu con�ictul din interiorul 
acelui grup social.   

A doua legendă locală se încadrează în aceeași ca-
tegorie și în aceeași subcategorie. Însă micro(-)legen-
da în acest caz este doar metamorfozarea unei �ințe 
umane. În timp ce din analiza macro(-)legendei re-
zultă că unchiul era creatorul acestei legende locale, 
lăsând-o moștenire naratorului. De asemenea, se poa-
te observa că lipsește procesul magic, care în general 
se manifesta prin furtul laptelui sau provocarea altor 
pagube și apare doar metamorfozarea �inței umane 
înzestrate cu puteri supranaturale. În plus, se poate 
observa nu doar pierderea motivului tradițional al pă-
gubirii5, dar și modernizarea contextului. Dacă într-o 
societate tradițională se vorbea despre metamorfo-
zarea persoanelor înzestrate cu puteri supranaturale 
în roți de căruțe, în cazul de față se vorbea de trans-
formarea „strigoiului” într-o roată de mașină. Prin 
urmare, asistăm la o modernizare a legendelor locale 
despre vrăjitori și nicidecum la dispariția lor, iar lipsa 
motivului păgubirii arată modi�carea mecanismului 
de apariție a acestor mituri.

Comparând aceste două legende locale provenite 
dintr-o cultură românească, cu cele studiate de mine și 
care provin din cultura maghiară, se pot observa nu-
meroase asemănări. În primul rând, atât în cultura ma-
ghiară, cât și în cea română din Sălaj este speci�c per-
sonajul principal înzestrat cu puterea supranaturală de 
a se metamorfoza în orice. În al doilea rând, metamor-
fozarea atât în câine6, cât și în roată sunt des întâlnite 
în cultura maghiară din Sălaj. În al treilea rând, motivul 
furtului laptelui din primul mit este cel mai des întâlnit 

motiv din poveștile locale referitoare la vrăjitori dintre 
poveștile maghiare din Transilvania. 

4. Concluzii
În �nal, aș dori doar să menționez că într-o co-

munitate mixtă în care conviețuiesc atât români, 
cât și maghiari, încă din secolul al XIX-lea a apărut 
o in�uență interetnică, ceea ce se poate regăsi și în 
aceste legende locale. Astfel, pentru rezultate cât 
mai relevante este nevoie de o cercetare intercultu-
rală. Deși în cazul de față am regăsit doar elemente 
comune (fapt ce dovedește in�uențe interculturale), 
în multe cazuri vom găsi și deosebiri, care dovedesc 
originalitatea spiritului național. De asemenea, se 
mai poate observa o modernizare a acestor legende 
locale, a pierderii motivului central, care este înlocu-
it de senzațional.

1 Katona Lajos, „A népköltés a néplélektan tárgyköbében”, 
în Budapesti szemle nr. 399, pp. 322-323.

2 În primul rând apare ca obicei, pornind de la o acţiu-
ne/întâmplare locală. În cele ce urmează apare însăși legenda 
locală, ce narează acel obicei speci�c localităţii. În al treilea 
rând se manifestă ca tradiţie, prin perpetuarea legendei, adică 
a obiceiului și a ei însăși.  

3 Magyar Zoltán, A Szilágyság mondahagyománya, Balassi 
Kiadó, Budapest, 2007.

4 Mă refer mai ales la lucrările lui Pócs Éva, dar și la alte lu-
crări din literatura de specialitate maghiară, care au fost scrise 
mai ales de etnologi.

5 În majoritatea legendelor locale din cultura maghiară 
din Transilvania referitoare la vrăjitoare, mereu apare ca mo-
tiv central păgubirea naratorului, �e prin furtul laptelui de la 
vaci, omorârea porcilor sau furarea cașului etc.

6 Câinele este, după pisică, al doilea animal în care se me-
tamorfozează vrăjitoarea conform legendelor locale. 

Mioara Lazăr
Am înţelege-o și pe vară

Mi-e dor de mare 
O sete nebună de ape
De merele roșii și coapte
Din vara toropitelor poteci
Când ard în cuptorul Soarelui ulcioare
Purtate-n mâini de fetele fecioare.
De-ar � dat vara drumul la toate sevele
Ne-ar � luat cu valul înspumat 
Ne-ar � ucis, ne-ar �-necat
Și-n amalgamul de miresme încleștaţi
Neputincioși a stăvili puhoiul ce ne ia
Am înţelege-o și pe vară
Că doar acum și-aici ne vrea
Ne-o � cruţat ori n-a putut?
Va imputa-necându-ne odată
Ori mută, n-o va face niciodată?

Neputinţă

Să dau socoteală? Cui?
Zorilor sau ciocârliei trezită prea devreme?
S-o-ntreb de unde  și pe cine cheamă
De-o văd atât de des de la o vreme?
Trilurile-mi ţin întins răsu�area
Îmi dau nemărginirea ce-am râvnit
Tresar și ochiul mi-a încremenit
Sunt eu dar nu egală cu mine
Mă a�u-nfrântă-ntr-un război nedrept
Simt că mâinile mi-au fost amputate
Și ce-o să-mi pună cineva pe piept?
Ochii-mi fac semn se-alungă-n dezertare
Nu mai găsesc un încotro să mă îndrept.
Și semăn tot mai mult a arătare.

(Din al doilea volum de versuri al autoarei, în 
curs de apariție la Editura Caiete Silvane)
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Filmogra�ile Simonei

�e Straight Story (1999)

Simona ARDELEAN

David Lynch este unul dintre 
cele mai cunoscute și provocatoare 
nume ale industriei cinematogra�-
ce americane din secolul XX. Ver-
satil, el îmbrăţișează cu aceeași le-
jeritate și latura de producător, pe 
cea de compozitor (are în discogra-
�e opt albume, a compus melodii 
de fundal pentru �lmele sale), pe 
cea de actor și pe cea de scenarist, 
așa cum face în Eraserhead (1977), 
Omul elefant (1980), Dune (1984), 
Blue Velvet (1986). Ca regizor este 
cunoscut publicului larg nu doar 
prin �lmele sale cult, precum Era-
serhead sau Wild at Heart din 1990 
și Mulholland Dr. din 2001 (cu care 
a câștigat Palm d’Or la Cannes), 
dar și Inland Empire din 2006, pen-
tru care a primit premiul Festivalu-
lui de la Veneţia, ci mai ales pentru 
foarte apreciatul serial de televi-
ziune Twin Peaks (1990-1991) ale 
cărui scene au rămase impregna-
te în memoria afectivă a multor 
telespectatori apropiaţi vârstei 
mele ca un fel de prag cinemato-
gra�c iniţiatic. Stilul său este pre-
sărat cu imagini care ţin de lumea 
subconștientului, de tenebre, vise 
și coșmaruri, de straniu și, după 
cum însuși declara, ele oferă liber-
tatea spectatorului de a le gândi și 
interpreta simbolic. Cu toate aces-
tea, David Lynch este responsabil 
și pentru unul dintre cele mai lumi-
noase și calde �lme pe care le-am 
vizionat: �e Straight Story (1999), 
tradus la noi ca Povestea lui Alvin 
Straight, un �lm bazat pe o poves-
te reală și nominalizat la Oscar în 
2000 pentru cea mai bună inter-
pretare a unui actor în rol princi-
pal, Richard Farnsworth. Acesta 
era la acea dată cel mai în vârstă ac-
tor nominalizat vreodată la Oscar. 
Anul nominalizării a fost și ultimul 
an din viaţa lui Farnsworth, aces-
ta stingându-se din viaţă la 80 de 

ani: actorul suferea de cancer osos 
în fază terminală și a ales să joace 
în �lm datorită admiraţiei faţă de 
Alvin Straight (1920-1996), care a 
devenit celebru după ce a parcurs, 
pe mașina sa de tuns iarba, o dis-
tanţă impresionantă, 510 kilome-
tri, pentru a-și revedea fratele cu 
care nu mai vorbise de zece ani. 
În următorul an, după terminarea 
�lmului și măcinat de boala insu-
portabilă, Farnsworth a ales să se 
sinucidă. În viaţa reală, după par-
curgerea acestui drum, Alvin a mai 
trăit trei ani, povestea sa devenind 
o sursă de inspiraţie.

Ce impresionează la acest �lm 
– care are, de altfel, un desen lini-
ar – este umorul neostentativ, dar 
prezent aproape în �ecare scenă 
ca un fundal implicit. Când Alvin, 
după a�area unui diagnostic îngri-
jorător decide să-și viziteze fratele 
a�at foarte departe pentru a reîn-
noda legăturile de familie distruse 
de orgolii inutile, �ica lui (Sissy 
Spacek) nu se opune, iar priete-
nii lui fac haz de încercarea sa de 
a echipa o mașină de tuns iarba 
cu o remorcă, deși aleargă gâfâind 
pe lângă aceasta. E ceva din decre-
pitudinea înduioșătoare care se 
regăsește în micul orășel al cărui 
stăpâni par să �e tocmai câinii fără 
stăpâni, a lanurilor nesfârșite de 
porumb pe lângă care bătrânul tre-
ce înaintând ca-n reluare în antite-
ză cu generaţia nouă de motoare 
care-l claxonează strident. Drumul 
are obstacole, motorul se strică și 
e nevoit să revină acasă în remor-
ca unui camion adevărat, în care 
mașinuţa lui pare o jucărie, pentru 
ca apoi să mai încerce o dată. Pe 
șoseaua care se întinde ca o meta-
foră a vieţii întâlnește personaje 
diferite: asupra unora are un im-
pact covârșitor, schimbându-le tra-
iectoria, destinul, iar altele îi oferă 

prilejul de a rememora și de a se re-
găsi. Calea e o pildă existenţială în 
care e surprinsă, cu coada ochiului 
parcă, viziunea regizorului asupra 
familiei tradiţionale americane, 
asupra mugurilor de comerţ ru-
ral, a prieteniei spontane care se 
naște între el și bătrânul unei fa-
milii care-l găzduiește și cu care – 
ca într-o falie mnemonică – aruncă 
cicatrici ale războiului. Pe Alvin îl 
caracterizează o inocenţă aproa-
pe mitologică potrivită celui care 
e nevoit, deși nu vrea, să încheie 
un cerc și o înţelepciune blândă 
cu care îmbrăţișează tot ceea ce îi 
iese în cale, toate minunile noi la 
care este martor. Filmul nu e exce-
siv sentimental, dar este punctat, 
în anamneza pe care o desenează, 
de sentimente esenţiale: vina, re-
gretul, dorul, tristeţea, mărinimia 
și auto-sacri�ciul, ironia, onesti-
tatea, dar niciodată resemnarea. 
Pentru cine�lul modern, alegerile 
lui ar putea să pară de neînţeles: 
în graba de a-și vedea fratele, alege 
cel mai încet mijloc de transport și 
se prinde într-o aventură care i-ar 
putea � fatală și să-i zădărnicească 
toate planurile.

Pe fundal, de neuitat, e muzica 
ecou semnată de Angelo Badala-
menti.
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Reeditări �lmice (IX)
Ioan-Pavel AZAP

Mere roșii & Balanţa (2)

Cum am spus în numărul precedent, cazul �lme-
lor Mere roșii și Balanţa este unul special. Proza scurtă 
după care Alexandru Tatos a realizat Mere roșii (1976) 
a fost dezvoltată de Ion Băieșu într-un roman, Balan-
ţa, apărut la sfârșitul anilor `80. Asupra romanului se 
va opri Lucian Pintilie când, după 1989, revine pe pla-
tourile de �lmare. Personajul-pivot, medicul Mitică, 
este același în nuvelă și în roman, accentul caractero-
logic este însă altul, lucru �resc �ind vorba despre doi 
regizori cu personalităţi puternice însă foarte diferiţi 
ca artiști.

Lucian Pintilie (n. 1933) debutează în cinemato-
gra�e cu Duminică la ora 6 (1966), �lm care depășește 
constrângerile ideologice ale scenariului cu tineri co-
muniști ilegaliști. După interzicerea, la câteva săptă-
mâni de la premieră, a următorului său �lm, Reconsti-
tuirea (1970), și suspendarea spectacolului cu Revizo-
rul lui Gogol pus în scenă la Teatrul Bulandra (1972) 
sub directoratul lui Liviu Ciulei, lui Lucian Pintilie i 
se oferă de către autorităţile române un pașaport și 
„libertatea” de a pleca din ţară, având un statut de 
semiexilat. Până în 1989 montează teatru și operă în 
Europa și în SUA. Surprinzător, în 1979 intră în pro-
ducţie cu un nou �lm, De ce trag clopotele, Mitică?, 
adaptare proprie după D’ale carnavalului și schiţe de 
I.L. Caragiale. În 1981, după o vizionare cu conduce-
rea Consiliului Culturii și Educaţiei Socialiste, �lmul 
este interzis și închis în arhivă. Premiera are loc abia 
în 1990, în cadrul Festivalului de la Costinești, iar 
lansarea în reţeaua de difuzare în 1992. După 1989, 
Lucian Pintilie revine în ţară și cariera lui cinemato-
gra�că se relansează spectaculos. Lucrează cu furie ră-
fuindu-se cu trecutul și prezentul României, eliberân-
du-se de frustrările acumulate vreme de decenii, ceea 
ce, probabil, a fost binevenit ca terapie personală, dar 
nu a dus la cele mai fericite rezultate artistice. Este de 
înţeles amărăciunea unui regizor căruia în loc să i se 
ofere posibilitatea de a lucra nestingherit, îi este in-
terzis accesul pe platouri. Neputând să se detașeze de 
trecut, de frustrările artistice ce i-au marcat biogra�a, 
care și-au pus amprenta și asupra lui De ce trag clopo-
tele, Mitică?, toate �lmele sale de după 1989 – Balanţa 
(1992), O vară de neuitat (1995), Prea târziu (1996), 
Terminus Paradis (1998), După-amiaza unui torţionar 
(2002), Niki Ardelean, colonel în rezervă (2004) – sunt 
marcate de o încrâncenare având, uneori, iz apocaliptic.

Balanţa este cel mai ambiţios proiect postdecem-

brist al regizorului. După cum însuși mărturisește, 
�lmul, având acţiunea plasată în anul 1988, își pro-
pune să ilustreze agonia unui sistem și în același timp 
să de�nească paradigma unei naţiuni: „acest �lm nu 
este decât o imagine pală a grotescului ce domnește 
în România [...] Existenţa însăși e atinsă de su�ul gro-
tescului. La noi nu a existat o rezistenţă adevărată, 
am trăit timp de jumătate de secol în complicitate cu 
dictatura, și nu cu orice fel de dictatură. Cu o putere 
care lua, pe de o parte, forme liberale, capabile să se-
ducă occidentul și pe de altă parte se deda unui despo-
tism feudal. O asemenea complicitate dă naștere unor 
forme monstruoase” [1]. Dar �lmul rămâne doar 
ilustrarea unei idei, o demascare post-factum a unui 
sistem oprimant, fără ca, formal, să transcendă spre o 
estetică a urâtului, așa cum ar � fost de așteptat. Urâ-
tul din �lm este urât pur și simplu, prezentat ostenta-
tiv, asemeni unui cerșetor care își exhibă cu satisfacţie 
rănile. Cerșetorul este România, iar rănile sunt tarele 
unei societăţi marcate de lașitate și delăsare, care pre-
feră, în locul săpunului, păduchii ca dovadă a faptului 
că este încă vie. Relevant pentru rămânerea în factual 
este chiar începutul �lmului: mizeria cruntă din apar-
tamentul în care Nela (Maia Morgenstern) își veghea-
ză tatăl muribund ilustrează mai degrabă delăsarea 
personajului, deși cu totul alta a fost intenţia regizo-
rului: „Balanţa este o străbatere succesivă de «cercuri 
infernale», de catastrofe înlănţuite: o catastrofă nu 
dispare decât pentru a face loc alteia [...] Adevărurile 
relevate de regizor nu pot � decât crude, teribile une-
ori, culpabilizante” [2]. În viziunea lui Pintilie, doc-
torul Mitică (Răzvan Vasilescu) nu mai este doar un 
ins devotat profesiei, ci un revoltat sau, mai degrabă, 
un teribilist, dar, din păcate, unul neconvingător. Deși 
respectă în mare măsură naraţiunea lui Băieșu, plau-
zibilă ca �cţiune romanescă, Pintilie nu izbutește să 
creeze o lume veridică cinematogra�c, în primul rând 
datorită îngroșării unei realităţi pe care regizorul nu 
mai poate să o perceapă altfel decât deformat, uneori 
de-a dreptul caricatul, unidimensional, fără nuanţe. 
Dar montajul inteligent al Cristinei Ionescu conferă 
�lmului suspansul și ritmul unui thriller.

Comparând cele două �lme putem spune că, pa-
radoxal, mai vechiul Mere roșii este mult mai puţin 
datat, mult mai puţin conjunctural, mult mai puţin 
prăfuit decât Balanţa.

 
[1] Apud Călin Căliman, Istoria �lmului românesc (1897-2010), 

Ed. Contemporanul, București, 2011, p. 571.
[2] Idem.
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Mihail P. Dan (1911-1976)
– istoric al relațiilor româno-slave* 

Nicolae EDROIU

Mihail P. Dan aparţine generaţiei de istorici care s-a 
format în mediul istoriogra�c românesc din Perioada 
Interbelică, ale cărei debuturi în scrisul istoric aveau 
loc în condiţiile vitrege din vremea desfășurării celui 
de Al Doilea Război Mondial. Este generaţia care are 
meritul de a � contribuit din plin la punerea temelii-
lor cercetărilor istoriogra�ce din perioada următoare, 
prin care s-a menţinut legătura cu problematica știin-
ţi�că fundamentală de la noi.

Împrejurările politice din România Postbelică nu 
erau favorabile unor abordări suverane din punct de 
vedere știinţi�c, existând presiuni de natură ideolo-
gică introduse de regimul comunist adus de ocupaţia 
militară sovietică a Ţării. Cu deosebire în răstimpul 
„obsedantului deceniu” (1949-1959) au fost întrerup-
te apariţiile periodicelor de specialitate și s-a publicat 
relativ puţin în editurile controlate politic și ideologic 
prin regim de severă cenzură. Refugierea în domeniul 
Știinţelor speciale ale Istoriei, în activitatea de editare 
critică a izvoarelor istorice fundamentale – în primul 
rând documentele medievale, cele privitoare la Uni-
rea Principatelor Române din 1859 și la Războiul de 
Independenţă din 1877-1878 – a reprezentat atunci 
o modalitate de supravieţuire a istoricilor de profesie. 
Istoricii generaţiei istoriogra�ce în discuţie, excelent 
pregătiţi în meșteșugul Știinţelor Istorice, speciali-
zaţi în domenii importante ale cercetării istorice, buni 
cunoscători ai literaturii de specialitate europene au 
constituit elementul de continuitate în scrisul nostru 
istoric. Sunt cei care au propulsat istoriogra�a din ţara 
noastră odată cu „dezgheţul” relativ din anii ´60-´70 
prin lucrări temeinice sub aspectul documentaţiei is-
torice.

Menţionatului nucleu de istorici trebuie să-i recu-
noaștem încă cel puţin două merite: primul, de a � 
continuat cercetarea românească de Istorie universa-
lă, și aceasta în contextul di�cil al „Războiului rece”, 
când erau întrerupte contactele cu cercetarea istorică 
din străinătate; al doilea, de a � slujit învăţământul 
universitar de istorie, prin intermediul căruia s-au 
format primele generaţii de specialiști de după război.

Istoricul și Profesorul Mihail P. Dan aparţine întru 
totul acestei generaţii de istorici, care se cuvine a � 
mereu menţionat, pentru contribuţiile sale știinţi�ce, 
în abordările istoriogra�ce referitoare la deceniile care 
au acoperit mijlocul secolului trecut.

*
Mihail P. Dan a văzut lumina zilei în sudul Ţării, la 

Turnu Măgurele (jud. Teleorman), în 24 iunie 1911, 
în mijlocul unei familii modeste de mici negustori din 
orășelul dunărean. Era al doilea dintr-o familie de trei 
copii.

Își începe studiile primare în orașul natal în anul 
școlar 1918-1919, deci primul după încheierea Războ-
iului Mondial. Poporul român reușea atunci să-și vadă 
încununate străduinţele de uni�care politico-statală, 
prin Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 
1918 desăvârșindu-se statul naţional român unitar. În 
aceste împrejurări istorice noi, favorabile unei dezvol-
tări culturale într-un nou cadru, tânărul Mihail P. Dan, 
după studiile primare urmate la Turnu Măgurele și la 
Roșiorii de Vede și liceale la Turnu Măgurele, pe care 
le încheie cu rezultate excelente în anul 1929, când își 
trece Bacalaureatul, �ind clasi�cat primul1, optează 
pentru studii universitare la Cluj, în inima Transilva-
niei2. „Îndemnuri ancestrale – poate – mi-au îndreptat 
pașii spre Universitatea Transilvană” avea să mărturi-
sească Istoricul însuși un deceniu mai târziu. „Născut 
în T.-Măgurele din tată bănăţean de la Timișoara și din 
mamă originară din frumosul sat românesc al Rășina-
rilor, am simţit totdeauna dorinţa de a studia și a trăi 
în mijlocul fraţilor din Transilvania.

De aceea, după terminarea studiilor liceale în ora-
șul meu natal, m-am înscris în toamna anului 1931 la 
Universitatea din Cluj”3.

Este atras spre studiul Istoriei și al Limbilor străi-
ne, la care discipline se remarcase în liceu. Înscrierea la 
Facultatea de Litere și Filoso�e a Universităţii din Cluj 
s-a datorat așadar acestor legături mai vechi, prin an-
tecesorii săi, cu românii de dincoace de Munţi, atracţi-
ei mirajului exercitat de Transilvania, dar și prestigiu-
lui știinţi�c pe care și-l cucerise Universitatea Daciei 
Superioare încă în primul deceniu de la întemeierea ei, 
deceniu pe care tocmai îl sărbătorise cu fastul cuvenit 
unui bilanţ cu totul excepţional în planul creaţiei știin-
ţi�ce și în cel instructiv-didactic4.

Secţia de Istorie a Facultăţii de Litere și Filoso�e a 
Universităţii clujene era ilustrată, la începutul celui de 
al doilea deceniu de la în�inţare, de câţiva mari dascăli 
– în același timp mari istorici – care au pus bazele și di-
recţionat școala istorică interbelică transilvăneană5. În 
fruntea lor stăteau Ioan Lupaș, membru al Academiei 
Române, fondatorul, împreună cu Alexandru Lapeda-
tu, de asemenea academician, al Institutului de Isto-
rie Naţională de pe lângă Universitate și al publicaţiei 
periodice al acestuia, „Anuarul Institutului de Istorie 
Naţională din Cluj”. Figura magistrului său o va evoca 
peste un deceniu de la absolvire, cu prilejul omagie-
rii acestuia la împlinirea vârstei de 60 de ani6, dar și 
în alte ocazii, cu deosebire în ce privește introducerea 
tinerilor în studiile istorice, în metoda de cercetare is-
torică, în Știinţele speciale ale Istoriei, în Istoria româ-
nilor și a Transilvaniei. 

Activa la Cluj, tot de la întemeierea universităţii 
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românești a Daciei Superioare, profesorul Silviu Dra-
gomir, membru al Academiei Române, titularul Ca-
tedrei de Istoria popoarelor sud-est europene, cu care a 
făcut seminarii privind Limba documentelor slave vechi, 
de Diplomatică și de Paleogra�e slavo-română, al cărui 
succesor, în timp, la aceste discipline, va � el însuși. De 
asemenea, Nicolae Bănescu, membru corespondent al 
Academiei Române, profesor de Bizantinologie, și Ni-
colae Drăganu, membru corespondent al Academiei 
Române, profesor de Limba și literatura română veche, 
la acestea din urmă asistând facultativ.

La Istoria universală profesa Constantin Marinescu, 
membru corespondent al Academiei Române și direc-
tor al Institutului de Istorie Universală din Cluj.

Chiar în vremea descinderii lui Mihail P. Dan la 
Cluj, Universitatea de aici începea să bene�cieze de 
activitatea știinţi�că și didactică a primilor specialiști 
formaţi la Universitatea clujeană în cel dintâi deceniu 
postbelic. Astfel, Constantin Daicoviciu la Antichităţi, 
Ioan Moga la Istoria românilor, care începând cu anul 
universitar 1931-1932 propune, sub îndrumarea pro-
fesorului Ioan Lupaș, seminarul de Paleogra�e româ-
no-chirilică7.

La terminarea anului preparator (1931-1932), pe 
care l-a încheiat cu cali�cativul foarte bine la toate cele 
șapte discipline prevăzute8, Mihail P. Dan se înscrie 
la Secţia de Istorie a Facultăţii de Litere și Filoso�e a 
Universităţii clujene. „În ce mă privește – își va aminti 
mai târziu – mărturisesc sincer că profesorii Secţiunii 
a II-a Istorice m-au atras, în mod deosebit prin prele-
gerile lor și m-au făcut să rămân credincios studiilor 
istorice până în ziua de azi.

Și în deosebi – trebuie s-o recunosc – cursurile de 
metodă și tehnică istorică ale profesorului Lupaș au 
cântărit hotărâtor în balanţa deciziunii ce am luat”9. 

Studentul Mihail P. Dan era apreciat, pe parcursul 
celor patru ani de studii (1932/1933 - 1935/1936), 
la 25 de examene, cu cali�cativele cele mai bune10, fă-
când dovada unor reale aptitudini pentru studiul și pă-
trunderea Istoriei, a unei memorii extraordinare, care, 
însoţite de o conștiinciozitate și exigenţă proprii mai 
rar întâlnite, l-au impus în seria sa de studenţi și în 
faţa corpului profesoral. Din speci�cările de discipline 
înscrise în Matricola școlară reiese opţiunea studentu-
lui M. P. Dan pentru studiile de medievistică și slavisti-
că, bene�ciind de îndrumarea profesorilor I. Lupaș, Al. 
Lapedatu, N. Bănescu, S. Dragomir, C. Marinescu. De 
asemenea, o foarte bună introducere în tehnica cerce-
tării știinţi�ce, fapt demonstrat prin lucrările de semi-
nar elaborate încă din primul an de studii (Cronica 
lui Palamed, la Seminarul condus de Al. Lapedatu 
referitor la Cronici relative la Mihai Viteazul11, alta la 
Seminarul de Diplomatică slavo-română condus de 
S. Dragomir12), precum și în anii următori (Monumen-
tul de la Adamclisi la Seminarul profesorului Emil Pa-
naitescu13, „Optimus Princeps” de Paribeni la Seminarul 
lui Al. Lapedatu, Cetatea Turnu în secolul XVII la Semi-
narul condus de I. Lupaș14).

Lucrarea de seminar la profesorul I. Lupaș consti-
tuie baza viitoarei teze de licenţă, ampli�cată și do-
cumentată după toate canoanele cercetării știinţi�ce. 

Teza de licenţă cu titlul O cetate de la Dunărea de Jos în 
sec. XIV-XIX. Cetatea Turnu15 va � susţinută în octom-
brie 1936. Examenul era luat cu menţiunea „magna 
cum laude”, pe baza lui obţinând licenţa în litere și �-
loso�e, specialitatea principală Istoria românilor și se-
cundară Istoria sud-est europeană și Geogra�e16. Într-o 
perioadă în care mișcarea monogra�că locală luase un 
oarecare avânt, absolventul M. P. Dan susţinea în teza 
de licenţă, ea însăși îmbrăţișând un subiect de istorie 
locală: „Cunoașterea istoriei patriei, și după aceasta și 
prin aceasta a istoriei întregii umanităţi, trebuie să în-
ceapă prin cunoașterea istoriei satului sau orașului și 
judeţului natal”17.

Teza de licenţă a fost bine apreciată de îndrumăto-
rul ei, profesorul Ioan Lupaș, acesta scriind părinţilor 
tânărului autor: „E o lucrare temeinică și izbutită. Mă 
gândesc cum să-i fac rost de bani, s-o poată tipări mai 
târziu, sporită și întregită ca lucrare de doctorat”18. 

Anii studiilor universitare au fost foarte fertili pen-
tru tânărul Mihail P. Dan în privinţa pregătirii sale în 
specialitatea Istoriei medievale și moderne a români-
lor și a Istoriei sud-est europene. Cadrul știinţi�c de la 
Cluj, asigurat în aceste specialităţi de corpul profeso-
ral de la Secţia de Istorie și de la Institutul de Istorie 
Naţională ale Universităţii i-au îndrumat pașii înspre 
cercetarea știinţi�că.

Tânărul absolvent Mihail P. Dan se înscrie, desigur, 
urmând sfaturile profesorului său, I. Lupaș, în toamna 
anului 1936, la doctorat, intenţionând să-și dezvolte 
teza de licenţă. După efectuarea stagiului militar (în 
anii 1936-1937) însă pleacă, având aprobarea Ministe-
rului Educaţiei Naţionale19, la Praga, pentru studii de 
slavistică la Universitatea de acolo. Cu aceasta începe 
o nouă perioadă de căutări în plan știinţi�c din activi-
tatea lui M. P. Dan, care se va încheia prin susţinerea 
tezei de doctorat în 1943.

Anii 1937-1939, când își desăvârșea studiile la Pra-
ga și Brno, sunt hotărâtori și pentru specializarea în 
slavistică și în domeniul relaţiilor istorice româno – 
ceho-slovace. În anul universitar 1937/1938 se găseș-
te la Universitatea Carolină din Praga, unde audiază 
cursuri de Istorie slavă și cehă din epoca medievală, 
familiarizându-se cu istoria, limba și cultura cehă în 
general. Probabil că la îndemnul istoricului Josef Ma-
cůrek, pe care îl cunoaște la Praga, Mihail Dan optează, 
pentru anul academic următor, 1938/1939, în privin-
ţa continuării studiilor sale la Universitatea din Brno. 
Aici audiază cursurile pe care J. Macůrek, Fr. Hruby, 
J. Šebánek, R. Urbánek le propuneau cu privire la is-
toria popoarelor din Centrul Europei în secolele XVII-
XVIII, care, cronologic, le completau pe cele urmate la 
Universitatea pragheză în anul anterior.

Orașele Praga și Brno erau vechi creaţii urbane din 
Boemia și Moravia. Tânărul doctorand trăiește în at-
mosfera acelor orașe ctitorite de comunităţile germa-
ne care s-au așezat aici. La Brno, Biserica catedrală 
S�nţii Petru și Pavel avea un amvon în�pt în exteri-
orul zidului, de la care predicase Ioan de Capistrano 
cruciada antiotomană, căreia i-au răspuns popoarele 
din Centrul și Sud-Estul Europei ameninţate de peri-
colul expansiunii turcești, și asupra căror acţiuni mili-
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tare va stărui mai târziu Mihail Dan în cercetările sale 
știinţi�ce. 

La îndemnul aceluiași J. Macůrek, având totodată 
„dezlegarea” profesorului I. Lupaș, optează, în noua 
situaţie, pentru un alt subiect al tezei de doctorat, 
care să vizeze legăturile româno-cehe în Evul Mediu. 
În vederea atingerii acestui scop știinţi�c, tânărul Mi-
hail P. Dan efectuează laborioase cercetări în arhivele, 
bibliotecile și muzeele din Praga și Brno, recenzează 
mai multe lucrări istorice cehești, prin care va debuta 
în „Anuarul” Institutului de Istorie Naţională din Cluj.

Începutul celui de Al Doilea Război Mondial în 
toamna anului 1939 a împiedecat însă continuarea 
studiilor sale în Cehoslovacia, dezmembrată și ea, 
precum și încheierea și susţinerea acolo a tezei sale de 
doctorat. În condiţiile grele ale războiului și ale refu-
giului Universităţii din Cluj și a Institutului de Isto-
rie Naţională la Sibiu, tânărul istoric publică rezultate 
parţiale ale investigaţiilor sale în domeniul legăturilor 
poporului român cu popoarele din Centrul Europei în 
revista „Transilvania” și în „Anuarul Institutului de 
Istorie Naţională”, de�nitivându-și totodată teza de 
doctorat. Obţine titlul de doctor în litere și �loso�e, 
specialitatea Istorie sud-est europeană și Istoria româ-
nilor prin lucrarea Capitole din relaţiile ceho-române în 
sec. XVI-XVIII, susţinută la Sibiu în 13 mai 194320. Co-
misia de susţinere, prezidată de Constantin Daicovi-
ciu, atunci decanul Facultăţii de Litere a Universităţii 
clujene, din care mai făceau parte profesorii Ioan Lu-
paș, Silviu Dragomir, Romul Cândea și Emil Petrovici 
au apreciat teza, doctoratul acordându-i-se cu menţiu-
nea summa cum laude21.

Pregătirea știinţi�că pe care și-a asigurat-o la uni-
versităţile din Cluj, Praga și Brno, activitatea știinţi�că 
de până atunci, i-au adus numirea ca asistent în 1940 
și antrenarea în activităţile de răspândire a cunoștin-
ţelor din domeniul istoriei patronate de Universitate 
și de ASTRA22. Ca asistent la Catedra de Istorie sud-est 
europeană a Universităţii din Cluj l-a avut în continu-
are drept îndrumător pe profesorul Silviu Dragomir, 
titularul Catedrei.

*
Debutul activităţii știinţi�ce îl înregistrăm așa-

dar la sfârșitul deceniului patru al secolului trecut, ca 
urmare �rească a preocupărilor din vremea studiilor 
universitare și din primii ani de asistenţie, când își 
pregătea doctoratul. Mai multe recenzii publicate în 
„Anuarul Institutului de Istorie Naţională” discutau 
critic problematica unor lucrări de istorie româneas-
că și ceho-slovacă, informaţia istorică a acestora din 
urmă contactată în timpul specializării în străinăta-
te introducând-o în circuit istoriogra�c românesc. 
În prelungirea acestor preocupări vin primele studii 
publicate de tânărul istoric în anii celui de Al Doilea 
Război Mondial privind relaţiile româno-ceho-slovace 
din trecut, comunicarea unor informaţii din mai multe 
izvoare istorice externe (cehe, slovace, germane etc.) 
referitoare la momentele istorice reprezentate de Ian-
cu de Hunedoara, Nicolae Olahus, Mihai Viteazul, Ale-
xandru Ipsilanti23.

Teza de doctorat, ampli�cată, va vedea lumina ti-

parului la Sibiu în 1944, ca Nr. XIII al Colecţiei „Bibli-
oteca Institutului de Istorie Naţională”, �ind intitula-
tă expresiv Cehi, slovaci și români în veacurile XIII-XVI 
(477 p.)24. În scurta trecere în revistă a preocupărilor 
din istoriogra�ile cehă, slovacă și română asupra legă-
turilor dintre cele trei popoare în trecut, preocupări 
înregistrate abia după Primul Război Mondial, în con-
diţiile desăvârșirii statului naţional român și consti-
tuirii celui ceho-slovac25, istoricul român observa că 
aceste studii „pornite de mai multe ori dintr-un scop 
de simplă informaţie, ele sânt mai degrabă doar pie-
tre la clădirea amiciţiei ceho-slovaco-române, decât 
puternice lumini în trecutul relaţiunilor dintre aceste 
popoare” (Introducere, p. 11). De aici rezultau și di�-
cultăţile unei cercetări cu pretenţie de sinteză asupra 
subiectului: „greutatea cea mai mare, când purcedem 
la înfăţișarea sintetică a acestor raporturi, consistă în 
puţinătatea monogra�ilor tratând diverse aspecte din 
cadrul acestor legături” (Introducere, p. 12).

În cele șase capitole ale acestei lucrări, devenită 
reprezentativă pentru istoric, erau reconstituite legă-
turile dintre cehi, slovaci și români de la mijlocul vea-
cului al XIII-lea până la începutul celui de al XVII-lea, 
când, după bătălia de la Guruslău, descrisă pe larg de 
„ziarele” cehe, se consuma drama de pe Câmpia Turzii 
din 19 august 1601. Cele mai semni�cative texte erau 
date în Anexa lucrării, întregită cu o amplă Bibliogra-
�e (pp. 397-436) asupra legăturilor istorice dintre cele 
trei popoare. Lucrarea însăși, prin momentul apariţi-
ei, oferea temeiul istoric pentru reluarea pe baze noi a 
legăturilor tradiţionale dintre români și ceho-slovaci, 
odată cu sfârșitul războiului și refacerea statului ce-
ho-slovac.

Ajuns la �nele cercetării sale, istoricul concluziona 
asupra rezultatelor pe care le-a obţinut în bene�ciul 
istoriogra�ei românești:

„Ce am dat în paginile acestui studiu este – credem – 
tot ce s-ar putea da azi cu privire la relaţiunile, apropi-
erile și paralelismele ceho-slovaco-române în interva-
lul de timp cuprins între sec. XIII și sec. XVI. Momente 
rare, fragmente de relaţiuni, risipite, discontinui, dar 
care cu atât mai mult merită să �e strânse la un loc, 
justi�că osteneala unei lucrări, ce le-a fost închinată 
în deosebi din punctul de vedere al paralelismului și 
legăturilor de ordin politic” (Încheiere generală, p. 358).

Se poate observa, în mod disimulat, intenţia de a 
continua investigarea anumitor aspecte ale legăturilor 
dintre români și popoarele neoslave din Centrul Euro-
pei, așa cum vom putea înregistra contribuţii ale isto-
ricului în activitatea sa ulterioară.

O nouă etapă în activitatea istoricului delimităm 
în deceniul șase al secolului trecut, când survine pre-
siunea noii ideologii, comuniste, plină de exagerări în 
aprecierea contribuţiei istoriogra�ei românești ante-
rioare. Mihail P. Dan, în cadrul activităţilor pe care le 
desfășoară la Institutul de Istorie al Filialei din Cluj a 
Academiei, lucrează în acei ani în colectivul de edita-
re a documentelor medievale, seria C. Transilvania. 
Rezultatul activităţii acestui colectiv de specialiști au 
fost cele șase volume din Colecţia Documente privind 
istoria României (DIR). Seria C. Transilvania, pentru se-
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colele XI-XIII și prima jumătate a celui de al XIV-lea, 
publicate în anii 1951-1954 la Editura Academiei din 
București; dar mai ales constituirea echipei de edita-
re a documentelor medievale în cadrul Institutului de 
Istorie din Cluj, a cărui activitate continuă și astăzi26. 
De aceea, ultimele volume apărute în Noua Serie a co-
lecţiei, intitulată acum Documenta Romaniae Historica 
(DRH), după decesul Istoricului, recunosc contribuţia 
mai veche a profesorului M. P. Dan27.

Aceluiași deceniu îi aparţin alte câteva direcţii în-
spre care s-au îndreptat eforturile investigatorii ale 
Istoricului. Astfel, comemorarea a 500 de ani de la 
moartea lui Iancu de Hunedoara i-a prilejuit elabora-
rea unei ample comunicări știinţi�ce privind armata și 
arta militară a viteazului comandant de oști, prezen-
tată în 1956 la o sesiune comemorativă a Academiei și 
publicată în anul următor. Tot atunci publica valorosul 
studiu asupra știrilor privitoare la istoria ţărilor româ-
ne în cronicile ucrainene din secolele XVII-XVIII, prin 
care erau introduse în circuitul istoriogra�ei române 
preţioase informaţii privind relaţiile româno-ucrai-
nene28. L-a preocupat pe Istoric, în această perioadă, 
activitatea știinţi�că a slavistului Ioan Bogdan, din a 
cărui operă a reliefat elementele progresiste, i-a urmă-
rit corespondenţa cu slaviștii ruși și �lologii poloni29. 

Pe linia preocupărilor mai vechi, Mihail P. Dan pu-
blică acum monogra�a istorică românească asupra 
mișcării husite (Sub �amura Taborului, 1959; ediţia a 
II-a, 1964), o amplă frescă a Cehiei din veacul al XV-lea, 
a mișcării husite, ale cărei implicaţii se înregistrează în 
plan social și al ideologiei timpului în întreaga Europă. 
Monogra�a a fost găzduită atunci în colecţia „Pagini 
de istorie universală”, care își propusese să reconstitu-
ie, din viziune românească, cele mai importante mo-
mente din istoria universală și prin mijlocirea căreia 
se realiza informarea știinţi�că a tinerilor studioși. 
Primită bine de specialiști și cititori în genere, lucrarea 
profesorului clujean reînnoda �rul cu cercetările sale 
din deceniul anterior și, mai mult, pe cel al legături-
lor dintre istoriogra�a română și cea ceho-slovacă. Ea 
a contribuit la mai buna cunoaștere în mediile româ-
nești a tradiţiilor revoluţionare ale popoarelor ceh și 
slovac și implicit a ecourilor mișcării husite în Ţările 
Române.

Preocupările sale privitoare la istoria popoarelor 
slave, rezultatele știinţi�ce pe care le-a obţinut în 
câmpul investigaţiei legăturilor dintre poporul român 
și popoarele slave din Centrul Europei în trecut, i-au 
atras cuprinderea în Asociaţia Slaviștilor din România, 
creată în 1956 din iniţiativa unui grup de lingviști și 
istorici în frunte cu acad. Emil Petrovici30.

Tot în această vreme, odată cu extinderea legături-
lor știinţi�ce dintre ţările din Centrul și Estul Europei, 
a contactelor dintre istorici, Mihail P. Dan a făcut par-
te din mai multe delegaţii de istorici care au efectuat 
cercetări în arhivele din regiune. Astfel, în 1956 între-
prinde cercetări în Arhivele Centrale din Cehoslovacia 
și Polonia, cu care prilej susţine conferinţe la Universi-
tăţile din Brno și Varșovia. În arhivele din Ungaria face 
cercetări, în anii 1958 și 1959, soldate cu depistarea de 
documente medievale pentru Seria C. Transilvania a 

Colecţiei de Documente privind Istoria României. În anii 
1964 și 1969 continuă cercetările sale mai vechi în Ce-
ho-Slovacia, adăugând, de astădată, interesul pentru 
legăturile comerciale dintre Transilvania și Slovacia în 
sec. XVI. În aceeași perioadă (1964, 1965, 1966) a fă-
cut parte din delegaţiile de istorici și arhiviști români 
care au depistat și adunat material istoric din arhivele 
Moscovei, Sankt Petersburgului și Kievului, fructi�cat 
apoi în cercetările proprii sau ale unor colective de spe-
cialitate din Cluj și din alte centre știinţi�ce ale ţării.

Această a doua perioadă din activitatea istoricului 
se încheia, în linii mari, cu contribuţia la elaborarea 
tratatului de Istoria României din anii 1960-1964.

Ultimul deceniu din activitatea știinţi�că a profe-
sorului Mihail P. Dan, încheiată prematur prin dispa-
riţia sa în 18 iulie 1976, la vârsta de 65 de ani, conti-
nua direcţiile mai vechi de investigaţie și �naliza, în 
alt rând, prin mijlocirea tiparului sau a litogra�erii, 
textul prelegerilor sale universitare. Din activitatea de 
conducător de doctorat în Istoria modernă și de titu-
lar al disciplinei de Istorie Contemporană Universală, 
pe care a predat-o la Universitatea clujeană în ultimul 
deceniu de funcţionare a sa la catedra universitară, au 
rezultat mai multe studii privitoare la mișcările sociale 
din secolul al XVIII-lea și la mișcarea naţională a româ-
nilor din Transilvania în secolul al XIX-lea, unele din-
tre acestea elaborate împreună cu foștii săi studenţi și 
doctoranzi.

Din această perioadă remarcăm studiile sale pri-
vind activitatea didactică a slavistului Ioan Bogdan 
(1965), dar mai ales pe cele referitoare la schimburile 
comerciale ale Transilvaniei cu Polonia și cu Slovacia în 
secolul al XVI-lea, la situaţia iobagilor români transil-
văneni din Polonia în același secol. Pe linia unor preo-
cupări mai apropiate în timp ale Istoricului se înscriau 
studiile sale privind aspecte ale mișcării politico-naţi-
onale românești din Transilvania în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Astfel, dintr-o colaborare cu unul 
dintre elevii săi a rezultat publicarea corespondenţei 
generalului Traian Doda cu Vincenţiu Babeș (1973) și 
volumul cuprinzând corespondenţa lui Vincenţiu Ba-
beș (scrisori primite) (1976).

Continuând mai vechile cercetări referitoare la arta 
militară în timpul lui Iancu de Hunedoara, Istoricul 
creionează, în câteva studii, pe omul și pe comandan-
tul militar, caracterul popular și multinaţional al oas-
tei de la Belgrad și publica, la Editura Militară, în 1974, 
cartea intitulată Un stegar al luptei antiotomane: Iancu 
de Hunedoara. Adresată cercetătorilor în domeniu, 
studenţilor, marelui public în general, această lucrare 
venea să răspundă interesului manifestat de tot mai 
mulţi cititori faţă de personalitatea celui care se trăgea 
dintr-o familie de cnezi români hunedoreni și care s-a 
a�rmat, în fruntea unei coaliţii europene în care Ţările 
Române au jucat un rol de prim rang, într-o acţiune mi-
litară și politico-diplomatică de aproape două decenii 
pentru oprirea expansiunii otomane înspre Europa.

Am adăuga aici colaborarea cu Aurel Răduţiu la re-
editarea unora dintre scrierile istoricului Ioan Moga, 
în 1973, volum selectiv apărut la Editura Dacia într-o 
serie specializată.



30

157

In memoriam
Profesorul Mihail P. Dan a reprezentat, în repeta-

te rânduri, istoriogra�a română la prestigioase mani-
festări știinţi�ce internaţionale. La Primul Congres 
Internaţional de Studii Balcanice și Sud-Est Europene 
(So�a, 1966) a prezentat o comunicare referitoare la 
prezenţa negustorilor balcanici și levantini în comer-
ţul Transilvaniei în secolele XVI-XVII, având inter-
venţii pe marginea mai multor rapoarte. În același an, 
1966, a participat la Simpozionul „Drang nach Osten” 
și dezvoltarea istorică a popoarelor din Europa Centrală, 
Orientală și Sud-Estică de la Moscova și la manifestări-
le de la Salonic prilejuite de comemorarea a 1100 ani 
de la moartea lui Chiril, unde a prezentat comunicarea 
Cyrille et Méthode dans l´historiographie tchécoslovaque 
des dernières années (1963-1966), publicată în volumul 
dedicat manifestării.

În anul 1967 a participat la simpozionul de la Bra-
tislava referitor la Dualismul austro-ungar, iar în 1970 
în delegaţia română care ne-a reprezentat la manifes-
tările de la Ulianovsk și la cel de al XIII-lea Congres 
Internaţional de Știinţe Istorice de la Moscova (august 
1970), în cadrul căruia, în Comisia de Studii Slave, a pre-
zentat o comunicare despre slavistul ceh L. Niederle.

Cu prilejul altor deplasări în străinătate a ţinut con-
ferinţe despre slavistul Ioan Bogdan (la Universităţile 
din Moscova și Sankt Petersburg, 1968) și despre re-
laţiile româno-cehe în secolul al XV-lea (Praga, 1969).

*
Activitatea știinţi�că a lui Mihail P. Dan nu poate 

� desprinsă de cea de la catedra universitară. Multe 
din frământările și concluziile la care ajungea în planul 
cercetării știinţi�ce, înainte de a � publicate, sub for-
ma unor studii, erau prezentate studenţilor în istorie 
de la Universitatea Clujeană, de care era atașat prin 
studiile sale și de care a fost legat apoi timp de trei de-
cenii și jumătate prin prestigioasa prestaţie didactică 
la Secţia de Istorie. Căci Mihail P. Dan a fost un dascăl 
în sensul adevărat al cuvântului, un pedagog desăvâr-
șit, care știa să se apropie de elevii săi, cu care purta 
oricând un dialog deschis, îndreptat înspre problemele 
esenţiale ale disciplinei, studiului, formaţiei intelectu-
ale, ale educaţiei tineretului, probleme cu care mai ales 
proaspătul student se confrunta în cel mai înalt grad.

Formaţia sa intelectuală, pregătirea și specializarea 
ce o avea în domeniul Istoriei Medievale, al Studiilor 
și Paleogra�ilor Slave, împreună cu talentul său pe-
dagogic, i-au asigurat ascensiunea pe treptele carierei 
universitare. Asistent universitar în perioada anilor 
1940-1948, Mihail P. Dan este avansat conferenţiar 
în 1948 și i se recunoaște titlul știinţi�c de doctor în 
știinţe în 1962, echivalat cu cel de doctor docent, pen-
tru ca în anul 1964 să �e încadrat în cel mai înalt grad 
didactic, acela de profesor universitar31. A onorat, de la 
înălţimea catedrei universitare, toate posturile didac-
tice deţinute, �ind apreciat de studenţii care i-au audi-
at cursurile generale sau de pro�l special, dominate de 
personalitatea și formaţia sa cărturărească. 

Seriile de studenţi care i-am audiat cursurile pro-
fesorului Mihail P. Dan, de la Secţia de Istorie a Uni-
versităţii și de la Institutul Teologic Ortodox din Cluj 
au fost izbite de marea putere a dascălului nostru de a 

concentra ideile și sintetiza procesele istorice asupra 
cărora se oprea, în tratare, în prelegerile sale. Simţeam 
întotdeauna că în spatele prelegerilor sale stăteau o 
amplă informare bibliogra�că și documentară, ape-
lul la sursele istorice fundamentale ale problematicii 
abordate. Poseda informaţia bibliogra�că de bază din 
istoriogra�a europeană – cu excepţia regretabilă a de-
ceniului șase al secolului trecut – informaţie contac-
tată direct de Profesor. Această metodologie didactică 
și severa disciplină intelectuală la care s-a supus, i-au 
permis propunerea unor cursuri universitare a căror 
problematică a depășit Epocile Medievală și Modernă, 
prelungindu-se până în Contemporaneitate. Paleta 
diversă a cursurilor sale: Istoria popoarelor slave, Pale-
ogra�a slavo-română, Istoria medie și modernă a Rusiei, 
Istoria contemporană universală etc. au avut un rol for-
mativ deosebit asupra seriilor de studenţi în istorie de 
la Universitatea din Cluj care l-au audiat în perioada 
activităţii sale didactice. Cursurile sale și crestoma-
ţiile, cronologiile la care a colaborat sau pe care le-a 
coordonat, cu privire la epocile medievală, modernă 
și contemporană universală se constituie și astăzi în 
material didactic de mare utilitate pentru studentul în 
istorie. 

Cu aceeași atenție a îndrumat pe studenții din ul-
timii ani în vederea preparării lucrărilor de diplomă și 
pe mulţi dintre foștii săi studenţi, în perioada 1967-
1976, în cadrul doctoranturii la specialitatea Istorie 
modernă, unii dintre ei reușind să-și susţină teza de 
doctorat sub îndrumarea Profesorului. Ca profesor 
consultant după pensionarea sa, survenită la încheie-
rea anului universitar 1974/1975, Mihail P. Dan a con-
tinuat să �e o prezenţă știinţi�că la Catedră și Institut, 
un bun sfătuitor al studenţilor săi, pe care i-a îndru-
mat până în ultimul moment al vieţii sale.

Prin întreaga sa activitate didactică, profesorul 
Mihail P. Dan și-a adus o contribuţie însemnată la ri-
dicarea școlii superioare românești, precum și a învă-
ţământului nostru de Istorie, la consolidarea acestuia 
în ani di�cili sub aspect ideologic. L-a servit cu devo-
tament până la sfârșitul vieţii, impunându-i exigenţa 
cu care a fost obișnuit de dascălii săi de la Universita-
tea clujeană din perioada interbelică. Pentru această 
rodnică activitate în serviciul școlii românești a primit 
titlul de Om de știinţă emerit (1972).

S-a implicat, de asemenea, în răspândirea cunoș-
tinţelor cultural-știinţi�ce, susţinând o serie de con-
ferinţe știinţi�ce pe problematica istoriei universale și 
a românilor.

*
Moștenirea istoriogra�că lăsată de profesorul Mi-

hail P. Dan se înscrie pe linia majoră a cercetării isto-
rice românești. Bazată pe erudiţie și efort critic, pre-
ocupată constant de lărgirea și înnoirea informaţiei 
prin apelul la izvorul istoric inedit, cantonată în sfera 
legăturilor dintre români și popoarele din Centrul și 
Estul Europei, opera sa istorică, prin mai multe titluri 
ale ei, rămâne una de referinţă în câmpul istoriogra�ei 
române. Lucrările istorice din prima perioadă a activi-
tăţii sale știinţi�ce se remarcă prin bogata informaţie, 
în cea mai mare parte nouă, pe baza căreia ele au fost 
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clădite. Un efort de sinteză sporit denotă studiile pe 
care le-a elaborat în cea de a doua perioadă de activi-
tate, delimitată de colaborarea la tratatul de Istoria Ro-
mâniei (1960-1964).

Prin pregătirea sa știinţi�că și metodologică în 
domeniul unor Știinţe auxiliare ale Istoriei, Mihail P. 
Dan și-a adus o contribuţie notabilă la dezvoltarea is-
toriogra�ei române postbelice, perioadă de răscruce 
din evoluţia generală a acesteia, când era supusă unor 
presiuni ideologice exclusiviste. A făcut parte din ge-
neraţia de istorici care a constituit elementul de conti-
nuitate în istoriogra�a română de la mijlocul secolului 
trecut.

De numele istoricului Mihail P. Dan se leagă înce-
putul investigării știinţi�ce, cu instrumentarul istori-
cului, a relaţiilor româno-ceho-slovace din trecut. Re-
ceptat și deopotrivă recunoscut în istoriogra�ile celor 
trei popoare, efortul său în această direcţie a așezat 
o temelie trainică unui domeniu istoriogra�c speci-
alizat. Trebuie reţinute preocupările sale referitoare 
la unele aspecte ale relaţiilor româno-polone, româ-
no-ucrainene și româno-bulgare din Evul Mediu și din 
Epoca Modernă.

În domeniul Slavisticii românești și-a adus contri-
buţia și prin studiile închinate întemeietorului aceste-
ia la noi, Ioan Bogdan, alături de cele referitoare la 
relaţiile româno-slave, dar și prin activitatea sa di-
dactică la Universitatea din Cluj, ca �del continuator 
al profesorului Silviu Dragomir. Prin cursurile sale 
privitoare la istoria popoarelor slave din Centrul și 
Sud-Estul Europei, a Rusiei, a contribuit la buna pre-
gătire a seriilor de studenţi care l-au audiat timp de 
trei decenii în domeniile respective, pe cei mai buni 
dintre ei îndrumându-i în ultima parte a activităţii 
sale în cadrul doctoratului.

Lucrarea sa din 1944 referitoare la Cehi, slovaci și ro-
mâni în veacurile XIII-XVI re�ectă în cel mai înalt grad 
capacitatea de analiză și deopotrivă de sinteză a unui 
istoric care a lăsat istoriogra�ei române contribuţii 
știinţi�ce remarcabile.

* Prefață la volumul Cehi, slovaci și români în veacurile XIII-XVI, au-
tor Mihail P. Dan, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017. Text 
publicat în memoria academicianului Nicolae Edroiu, trecut la Cele 
Veșnice în luna ianuarie 2018.

1 Cf. Diploma de Bacalaureat a lui Mihail P. Dan cu Nr. 912 din 
19 august 1929, în păstrarea Familiei.

2 Arhiva Secretariatului Facultăţii de Istorie și Filoso�e a Univer-
sităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Matricole, Vol. VI, Nr. 2234, 
precum și Caietul de cursuri al studentului Mihail P. Dan, Nr. 2234 din 
1931, în păstrarea Familiei.

Vezi și I.T. Guţ, Mihail P. Dan, Viaţa și activitatea istorică (1911-1976). 
Lucrare de diplomă prezentată la Facultatea de Istorie și Filoso�e a 
Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 1979, p. 10. 

3 Mihail P. Dan, Amintirile unui fost elev despre Profesorul Lupaș, în 
volumul Omagiu lui Ioan Lupaș la împlinirea vârstei de 60 de ani. August 
1940, București, 1943, p. 205.

4 Vezi Ioachim Crăciun, Activitatea știinţi�că la Universita-
tea „Regele Ferdinand I” din Cluj în primul deceniu 1920-1930, Cluj, 
1936, 321 p.

55 Enciclopedia Istoriogra�ei românești, Editura Știinţi�că și En-
ciclopedică, București, 1978, 470 p.; Dorina N. Rusu, Dicţionarul 
membrilor Academiei Române 1866-2010, Ediţia a IV-a, revăzută și 

adăugită, Editura Enciclopedică, București, 2010, LXX + 1202 p.; 
Bibliogra�a lucrărilor știinţi�ce ale membrilor Institutului de Istorie 
din Cluj-Napoca 1920-2005. Întocmită de Veronica Turcuș, Felicia 
Hristodol, Gheorghe Hristodol, Editura Academiei Române, Bucu-
rești, 2008, 406 p.; Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Na-
poca. 90 de ani de existenţă. 1920-2010, Editura MEGA, Cluj-Napo-
ca, 2010, 280 p.; Activitatea știinţi�că la Institutul de Istorie „George 
Bariţiu” din Cluj-Napoca, Editura Enciclopedică, București, 2011, 
240 p. (sub voce).

6 Mihail P. Dan, Amintirile unui fost elev despre Profesorul Lupaș, în 
volumul Omagiu lui Ioan Lupaș la împlinirea vârstei de 60 de ani. August 
1940, București, 1943, pp. 205-210.

7 Anuarul Universităţii Cluj pe anul școlar 1931/1932, Cluj, 1932, 
p. 210; Nicolae Edroiu, Predarea Știinţelor auxiliare ale Istoriei la Uni-
versitatea din Cluj-Napoca, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. His-
toria”, 1979, XXIV, 2, p. 56.

8 Arhiva Secretariatului Facultăţii de Istorie și Filoso�e a Univer-
sităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, vol. VI, Nr. 2234, Matricole.

9 Mihail P. Dan, Amintirile unui fost elev despre profesorul Lupaș, în 
volumul Omagiu lui Ioan Lupaș la împlinirea vârstei de 60 de ani. August 
1940, București, 1943, p. 206.

10 Arhiva Secretariatului Facultăţii de Istorie și Filoso�e a Uni-
versităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Matricole, Vol. VI, nr. 2234.

11 „Anuarul Universităţii din Cluj pe anul 1932/1933”, Cluj, 
1933, p. 217.

12 Ibidem, p. 219.
13 Ibidem, pe anul 1933/1934, Cluj, 1934, p. 221.
14 Ibidem, p. 225.
15 Un exemplar în păstrarea familiei istoricului. Vezi și I. T. Guţ, 

Mihail P. Dan. Viaţa și activitatea istorică (1911-1976), p. 8, 17-20.
16 Arhiva Secretariatului Facultăţii de Istorie și Filoso�e a Uni-

versităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Matricole, Vol. VI, Nr. 2234, 
Examenul de licenţă �ind susţinut la 19 octombrie 1936. Diploma de 
licenţă a lui Mihail P. Dan eliberată la 31 octombrie 1936 cu Nr. 2293.

17 M. P. Dan, O cetate de la Dunărea de Jos în sec. XIV-XIX. Cetatea 
Turnu, p. 244. 

18 Cf. Mihail P. Dan, Amintirile unui fost elev despre profesorul Lu-
paș, în volumul Omagiu lui Ioan Lupaș, p. 208.

19 Cf. Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 174217, în 
păstrarea Familiei.

20 Secretariatul Facultăţii de Istorie și Filoso�e a Universităţii 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Matricole, Vol. VI, Nr. 2234. Diploma 
de doctor în Istorie sud-est europeană a lui Mihail P. Dan eliberată cu 
Nr. 2525 din 18 mai 1943 de Universitatea din Cluj. 

21 Arhiva Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Proces 
verbal nr. 174/1943 întocmit asupra tezei de doctorat a lui Mihail P. 
Dan.

22 Menţionăm în acest sens comunicările „Mihai Viteazul și ţările 
cehe” (1942), despre „Legăturile româno-slovace în trecut” (1944).

23 Vezi Bibliogra�a operei istorice (1939-1976) a profesorului Mihail 
P. Dan elaborată de Nicolae Edroiu și Veronica Turcuș.

24 Asupra principalelor etape și rezultate din activitatea știinţi-
�că a profesorului Mihail P. Dan vezi și articolul lui Damaschin Mioc 
din Enciclopedia istoriogra�ei românești, Editura Știinţi�că și Enciclo-
pedică, București, 1978, p. 119.

25 Vezi și Nicolae Edroiu, Bibliogra�a Istorică Româno-Slovacă 
1918-2000, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, 117 p. 

26 Vezi Susana Andea, Din istoricul Colectivului de Istorie Medie al 
Institutului. Realizări și perspective, în volumul: Activitatea știinţi�că la 
Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Editura Enciclo-
pedică, București, 2011, pp. 59-77.

27 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. X 
(1351-1355), Editura Academiei, 1977, XLIII + 461 p.; Vol. XI 
(1356-1360), Editura Academiei, București, 1981, LXIV + 658 p.
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tocmită de Nicolae Edroiu și Veronica Turcuș.
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Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Cred că îmi trag forţa scripturală, atîta cîtă e, din 
generaţiile de ţărani nevorbiţi din care provin, și 
care comunicau mai mult prin intermediul faptelor. 
Sînt primul dintre ei care înfăptuiește cîte ceva doar 
cu ajutorul cuvîntului. Încerc să recuperez faptele lor 
nepuse în nici un cuvînt, multele lor tăceri neînţelese 
de nimeni. Chiar dacă acum îmi trăiesc ţărănitatea la 
modul livresc, anamnestic. Încerc să vorbesc în nume-
le a tot ceea ce ei au tăcut. Sînt singurul, dintr-o lungă 
genealogie ţărănească, care poate valori�ca plictisul 
ancestral, angoasele existenţiale, non-sensul lumesc, 
plasîndu-le în trăirile mediate de scris, ferindu-mă de 
tirania faptelor telurice. Strămoșii mei le-au trăit într-o 
apăsătoare tăcere, într-o pătimire care și-a amputat 
aproape orice manifestare exterioară, în afară de cîte-
va încruntări, invective și sudălmi aneantizatoare. În-
tre dangătul clopotelor și serenitatea din cimitir nu 
avea rost să intercaleze prea multe cuvinte. După ce 
au citit cerul, însemnele terestre nu le mai spuneau 
mare lucru. Dintr-o prispă lumea se vede altfel decît 
dintr-o pagină goală. Cred că am s-o termin prin a re-
deveni ţăran, prin a mă întoarce la ceea ce am uitat să 
�u, dacă această metamorfoză mai este posibilă. O să 
încerc să închid cercul peste temporalitatea care m-a 
deturnat, peste spaţialitatea care m-a rătăcit în mine 
însumi. Cu un ultim efort, o să încerc să �u cel care nu 
știa pe ce lume trăiește…

*
Coordonatele adevărului se pot hrăni și din premi-

sele talentului care îl susţin, din stilistica propriei reli-
efări și argumentări. Altfel se întoarce – tollendo-tollens 
– în propria-i irelevanţă. Adevărul bine spus devine 
ipso facto frumuseţe în sine. El se naște chiar din pre-
misele sale cogitabunde. Există chiar adevăruri a căror 
credibilitate este estompată de frumuseţea relevării 
lor. După cum există adevăruri frumoase, care renasc 
mereu din propriile limite. Cu alte cuvinte, „adevărul 
era înainte de a � fost și va � adevăr și după ce se va 
sfîrși adevărul” (Anselm de Canterbury). Căci enunţu-
rile lui sfîrșesc în alte începuturi.

*
Într-un anumit fel, copilăria mea s-a maturizat 

mult prea repede, sărind peste inocenţa-i speci�că. 

De mic am învăţat că viaţa e grea, că pentru un colţ 
de pîine trebuie muncit pînă la istovire. În multe 
date, a trebuit să-mi inventez propria copilărie, să o 
susţin cu trăiri din afara ei. Acum o caut în tot felul 
de inocenţe ratate. Cu o copilărie întîrziată, pe de o 
parte, și cu o maturitate timpurie, pe de alta, m-am 
adîncit riguros în incoerenţele vieţii, asumîndu-le ca 
pe o ploaie intempestivă. Apoi am curs sinuos, pre-
puielnic, cu o timiditate patologică, în tot ceea ce nu 
puteam prevesti. O sensibilitate inhibantă, care se 
activează la cel mai mic dezechilibru, una care îmi 
ampli�că vulnerabilitatea a pus stăpînire pe mine de 
la început. Ea m-a salvat în cîteva situaţii, dar mi-a 
amputat și o serie de potenţialităţi și răzvrătiri, care 
nu au fost exersate decît în imaginar. De frica ei nu 
am putut să mă ratez în mod plenar. Din cauza ei 
m-am înstrăinat atît de mult în mine însumi, încît 
abia mă mai regăsesc. 

*
Cît bine poţi face cu ceea ce știi, cîtă frumuseţe 

poţi smulge, prin ceea ce creezi, urîtului omenesc, cîte 
adevăruri poţi justi�ca cu ceea ce ești, cîtor libertăţi 
le-ai redat concreteţea, cîte posibilităţi și-au găsit în 
tine sălaș, ce înalturi îţi poposesc în priviri, cîte ceruri 
îţi vor plînge (in)existenţa? – simple întrebări de tre-
cut veacul unei clipe.

*
Cel mai greu e să lupţi cu nerozia (o luptă inegală, 

evident) în forma ei infantilizată. Sudajul naiv de ne-
știinţă și neputinţă, ambalat în poleiala astuţiei, face 
inutilă orice încercare de a-i deturna menirea. Căci 
menirea ei e, dincolo de micile piedici puse de inteli-
genţă, să învingă. Pînă acum nu a dat greș. După ce se 
lăfăiește inconturnabil în spaţiu, chiar și timpul parcă 
lucrează în favoarea ei. Un fel de infantilism senect și 
o senescenţă infantilă sînt două maladii care îi împing 
în faţă pe cei mai mulţi actanţi publici ai momentului. 
Aceste vesele anomalii dau un produs uman indezi-
rabil, unul care se copilărește cu atitudini bătrînești. 
Cînd trebuie să �e ferm devine infantil, iar cînd si-
tuaţia cere un gram de ludicitate devine grav și mo-
rocănos. Rămîne un captiv fascinat în dihotomia sa 
patologică. 
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Centenar

Cornelia Maniu, 
sub lupa Securităţii

Marin POP
Cornelia Maniu, sora mai mică a marelui om poli-

tic sălăjean Iuliu Maniu, călugărită sub numele de Ce-
cilia, face parte din galeria mișcării feministe sălăjene 
a generaţiei Marii Uniri. De asemenea, prin viaţa ei 
apropiată de s�nţenie, constituie un model de mora-
litate și credinţă demn de urmat.

Ea s-a născut pe data de 22 aprilie 1876, la Șimleu 
Silvaniei. La scurt timp, tatăl său, Ioan Maniu, a fost 
transferat ca judecător la Zalău, oraș care devenise 
capitala noului comitat (judeţ) Sălaj. Astfel, Corne-
lia Maniu a fost botezată la Zalău, pe data de 2 iulie 
1876, de către protopopul greco-catolic Teodor Pop 
din Ortelec. Naș de botez i-a fost avocatul Emeric 
Pop1. 

Cornelia Maniu a urmat cursurile școlii primare 
la Zalău, precum și primele patru clase secundare. 
Primele șase clase le-a urmat la școala reformată ma-
ghiară, iar două clase la școala civilă de fete.

La vârsta de 15 ani, în anul 1891, când fratele său 
Iuliu a absolvit Liceul calvin-reformat din Zalău, fa-
milia Maniu s-a reîntors la Șimleu. Tatăl său era grav 
bolnav și s-a pensionat. Și-a deschis un birou avocaţi-
al la Șimleu, unde era ajutat de copiii săi, în special de 
Cornelia, care era mezina familiei. Rămâne, în conti-
nuare, și jurist consult al băncii „Silvania” din Șimleu.

Cornelia și-a completat studiile cu ore particula-
re de limba germană, franceză și muzică, învăţând să 
cânte la pian2.

Pe data de 4 noiembrie 1895, la vârsta de numai 
52 de ani, Ioan Maniu trece la cele veșnice și la do-
rinţa sa a fost înmormântat în „Dealul Ţarinei” din 
Bădăcin, vatra strămoșească a familiei Maniu3.

În aceste condiţii, Cornelia Maniu a devenit aju-
torul de neprecupeţit al mamei sale, având și o soră 
bolnavă4, pe Sabina.

Se implică activ și în viaţa cultural-naţională a 
Șimleului înainte de Marea Unire, în cadrul asociaţi-
ilor existente la vremea respectivă. Astfel, din presa 
vremii a�ăm, printre altele, că pe data de 11 noiem-
brie 1908, la iniţiativa lui Dionisie Stoica, în Casina 
română din Șimleu are loc o consfătuire în privinţa 
necesităţii în�inţării unui Comitet teatral românesc. 
La adunare participă peste 50 de intelectuali, bărbaţi 
și femei din Sălaj. Acum se ia decizia de a în�inţa So-
cietatea pentru fond de teatru – �liala Șimleu. Preșe-
dinte al comitetului a fost ales dr. Coriolan Meseșian. 
În funcţia de vicepreședinţi au fost aleși Dr. Coriolan 
Șteer (Tășnad) și dr. Ioan Suciu (Zalău), dr. Dionisie 
Stoica secretar și Nicolae Munthiu casier. În Comite-

tul de conducere a fost aleasă și domnișoara Cornelia 
Maniu5.

La marele praznic naţional de la Alba Iulia din 
1 Decembrie 1918, Cornelia Maniu participă ca de-
legat ales din partea Reuniunii Femeilor Române Să-
lăjene, unde îndeplinea de mai mulţi ani funcţia de 
casieră6. Așadar, a fost unul din cei 1228 de delegaţi 
aleși din întreaga Transilvanie, care au votat Unirea 
cu România, alături de fraţii săi Iuliu și Cassiu. De 
asemenea, nepotul său, Ionel Pop a fost unul din cei 
opt secretari ai Marii Adunări Naţionale de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918.

După realizarea Marii Uniri, Cornelia Maniu a con-
tinuat munca sa pe tărâm cultural și caritabil, având 
grijă, în același timp, de bătrâneţele mamei sale.

În anul 1923, când se împlineau cinci ani de la 
Marea Unire, la Șimleu Silvaniei au fost organizate 
ample manifestări culturale. Ele au debutat cu s�n-
ţirea și inaugurarea capelei liceului Simion Bărnuţiu. 
Altarul capelei admirat de către întreaga asistenţă a 
fost lucrat, „în tăcere timp de un an de zile”, de către 
Cornelia Maniu, sora lui Iuliu Maniu, și dăruit liceu-
lui care îl avea ca patron spiritual pe ideologul revo-
luţiei pașoptiste din Transilvania, ilustrul înaintaș al 
familiei Maniu. 

Serbarea s-a ţinut în sala festivă a liceului, �ind 
deschisă de către directorul liceului, dr. Ioan Ossian. 
În prelegerea ţinută cu această ocazie, el subliniază 
că ceea ce i-a adunat în acea zi pe toţi șimleuanii nu 
era un simplu act convenţional, ci avea „darul de-a în-
truchipa principiul veșnic călăuzitor și luminător al 
omenirei în evoluţia sa, principiul religiosităţii”7. În 
cuvântul său, a adus mulţumiri și recunoștinţă pentru 
donaţiile făcute, Corneliei Maniu, precum și Elenei 

Cornelia Maniu
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Aciu, care donase și ea un preţios potir: „Iubiți elevi, 
în 1 Dec., ziua aniversării zilei de neștearsă aminti-
re a unirii pe veci a conștientului Ardeal cu scumpa 
noastră Românie, spiritul de jertfă și zelul neobosit 
al excelentei și în analele liceului nostru pe veci înre-
gistratei �ice a Sălajului D-ra Cornelia Maniu, căreia 
(...) din locul acesta și din toate locurile unde mi-se va 
da prilej, le aduc și le voi aduce cele mai vii ale noastre 
mulțumiri și recunoștințe. - V-a înălţat, iubiţi elevi 
acest altar și pe el pe Christos, acea putere vie și efec-
tivă, care este însăși viaţa și adevărul. Și voi în zorii 
�ecărei zi, vă ve-ţi prezenta în faţa lui, vă ve-ţi pleca 
frunţile până la treptele altarului, ca să vi-o ridicaţi 
de acolo pururea senină și strălucitoare”8.

Serbarea a continuat cu un bogat program cultu-
ral-artistic care a încântat întreaga audienţă9.

Tot în anul 1923, Cornelia Maniu își scrie testa-
mentul, pe care noi l-am descoperit răsfoind miile de 
note informative și documente din fondul Corneliu 
Coposu, existent în arhiva Consiliului Naţional pen-
tru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.). De 
fapt, sunt două testamente ale Corneliei Maniu, ali-
as „Sora Cecilia”, despre care nu se știa până acum că 
există. Este vorba de un testament scris, într-un 
singur exemplar, după cum subliniază autoarea, 
datat 6 septembrie 1923, care a fost revizuit la data 
de 7 mai 193010.

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, 
Cornelia Maniu, alături de familia Coposu, se refugi-
ază la Blaj. Iată cum povestește Flavia Coposu acest 
eveniment tragic: „ … Și atuncea domnu Maniu o luat 
o mașină de la Mera, l-a trimis pe Cornel (fratele său, 
Corneliu Coposu, care era secretarul lui Iuliu Maniu) 
la Mera, a luat autobuzul, a mers la Bădăcin, a încăr-
cat arhiva lui Maniu (...) Și l-a trimis să vină s-o ia pe 
sora Cecilia și arhiva de la Bădăcin, să vină să ne ia pe 
noi (...) a venit și ne-a luat pe noi, cu ce-a fost pe noi. 
Exact o jumătate de oră o stat, și am plecat”11.

La rugămintea lui Iuliu Maniu, Ioan Deleu s-a sta-
bilit la Bădăcin pentru a administra proprietatea, iar 
după război Cornelia Maniu s-a reîntors la Bădăcin, 
unde a locuit până în luna martie 1951, când a fost 
dată afară din propria casă de către comuniști.

În arhiva C.N.S.A.S. există în copie două scrisori 
inedite pe care Cornelia Maniu le-a trimis fratelui 
său, Iuliu, care se afla în închisoarea de la Galaţi, 
pe care le redăm și noi. Prima scrisoare este datată 
25 martie 1949, de sărbătoarea Bunei Vestiri. La ex-
peditor apare scris „sora M. Cecilia”, iar la destinatar 
directorul Penitenciarului Central Galaţi. Din păcate, 
din documentele existente la dosar nu rezultă dacă 
aceste scrisori și pachetele cu alimente despre care se 
vorbește în ele au ajuns la Iuliu Maniu. Totuși, noi 
credem că directorul închisorii din Galaţi avea un 
minim de respect faţă de Iuliu Maniu, fost prim mi-
nistru și lider al opoziţiei democratice din România. 
Ca dovadă, scrisorile care îi sunt adresate lui, perso-

nal. Iată ce îi scrie Cornelia Maniu fratelui său: „Iuliu 
drag, Scumpul meu frăţior/ De când Părintele de aici 
a trebuit să-și părăsească parohia, nu mai avem – du-
rere – serviciu divin în «Orator». Suplinesc acest ajun 
su�etesc cu o hrană, care ne recompensează întru-
câtva pentru, darul mare ceresc, ce-l aveam în trecut 
– rugăciuni mai asidui – dacă se poate – pentru toţi 
iubiţii noștri din familie, în primul loc pentru Tine, 
scump și drag fratele meu – 

Mai ales în zile de astea mari, cum este pentru 
mine și cea de azi, aniversarea profesiunii mele și mai 
cu ardoare – dacă se poate – rog pe Măicuţa Sfântă 
și pe întreg soborul ei de S�nţi și Îngeri, să te aibă în 
paza lor, să mi Te ţină în viaţă cu sănătate și cu vigu-
roasă rezistenţă întru necazuri și greutăţi.

Cu gândul tot la Tine, te îmbrăţișez și sărut cu ne-
spus dor și drag.

A ta mult iubitoare soră
Cornelia
sora M. Cecilia de Faţă Sfântă
Oare primești regulat scrisorile mele? Te rog să-mi 

scrii”12.
Bene�ciind de un „expres ocazional”, după cum se 

exprimă Cornelia Maniu, ea mai trimite o scrisoare 
fratelui său chiar a doua zi, 26 martie 1949, adresată 
tot directorului Penitenciarului Central Galaţi: „Iuliu 
drag, Scumpul meu frăţior,/ Îţi scriu în grabă, ni se 
îmbie ocazie și o să trimit la poștă momentan. Te rog 
scrie-mi dacă-i voie, momentan ce dorinţă ai pentru 
pachetul din Aprilie – Paști, să-l pot trimite la timp. 
Cu câtă bucurie ne ocupăm de el, câtă mângâiere îmi 
face că măcar atât să folosești, din avutul tău. Mi-ar 
plăcea să știu dacă îţi sosesc oare regulat și scrisorile 
ce le trimit simplu francat? Căci asta mi-ar � scopul, 
ca zi de zi să-ţi pot suna la ușă, să-ţi pot zice «Lăudat 
să �e Isus» – «Bună Dimineaţa» – «Cum ai dormit, 
scump frăţior?» – «Cum te simţești azi? Cu ce îţi pe-
treci zilele? Ai ceva lectură distractivă? Primești zia-
rele?»

Nu am putut a�a nimic până acum, că ce este pro-
gramul zilei acolo. N-are a face, numai sănătos să �i.

Pentru aceasta o rog neîntrerupt pe Măicuţa Sfân-
tă, Făcătoare de minuni de la Dealul Ţarinei și pe 
scumpul meu Mare Patron ceresc Sfântul Iosif, în a 
cărui cinstire ne rugăm în mod deosebit în decursul 
lunei Martie. 

Ţi-am mai amintit într-una din scrisorile mele, 
oare făcut-ai și Tu, Dragă, asemenea? Mult m-aș 
bucura, să-ţi � adus aminte. Devoţiunea în onoarea 
Sfântului Iosif se poate face și începe orișicând. – 

Încheiu, că se grăbește «expresul» nostru ocazio-
nal.

Te îmbrăţișez și sărut cu drag și dor nespus,
Cornelia,
sora M. Cecilia”13.
Din păcate, cele două scrisori au ajuns în posesia 

organelor de securitate din Șimleu. Astfel, la 29 mar-
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tie 1949, locotenentul Bihari Emeric trimitea copia 
celor două scrisori organelor de securitate din Zalău. 

Alarmată de primirea acestor informaţii, Securita-
tea sălăjeană, prin căpitanul Varnai Mihai, trimitea 
următoarea adresă Biroului Securităţii din Șimleu, la 
31 martie 1949: „La adresa dvs. nr. 1/811 din 
29 Martie 1949 vă rugăm a lua serioase măsuri de 
investigare, pentru a a�a cine a fost persoana de le-
gătură, denumită în scrisoarea Ceciliei Maniu ca «Ex-
pressul nostru ocazional», care a dus scrisoarea”14.

În urma ordinului primit de la Oradea, conduce-
rea securităţii sălăjene înaintează o nouă adresă 
biroului din Șimleu Silvaniei, prin care cere supra-
vegherea strictă a Corneliei Maniu: „La raportul 
Dvs. Nr. 1/850 din 2 Aprilie 1949, și în conformitate 
cu ordinul DRSP (Direcţia Regională a Securităţii Po-
porului – n.n.) Oradea Nr. 11/33511 din 10 Decem-
brie 1949, cu privire la numita Cecilia Maniu,

Vă rugăm să binevoiţi a dispune măsuri de ţinere 
în supraveghere a numitei Cornelia Cecilia Maniu, cu 
ultimul domiciliu în comuna Bădăcin.

Se va căuta a se stabili pe cale informativă:
- care este activitatea susnumitei în prezent și cum 

se manifestă,
- ce legături are?
- dacă corespondează prin cineva și prin cine,
- dacă întreprinde acţiuni de ajutorare a fratelui 

sau a celorlalţi fruntași naţional ţărăniști a�aţi ares-
taţi.

Rezultatele obţinute vor � raportate în termen de 
10 zile, împreună cu �șa biogra�că și fotogra�a sus-
numitei”15.

Biroul din Șimleu răspundea pe data de 17 decem-
brie 1949, subliniind că în „ceea ce privește corespon-
denţa mai înainte în luna Martie după cum am ra-
portat i-a scris fratelui său Iuliu Maniu prin directo-
rul penitenciarului, de atunci nu deţinem informaţii 
dacă a primit răspuns sau s-a sistat corespondenţa”16.

Conform adresei trimise de Serviciul Judeţean al 
Securităţii Sălaj, pe data de 13 ianuarie 1950, prin că-
pitanul Grad Tiberiu, biroul din Șimleu trebuia să ra-
porteze bilunar constatările supravegherii Corneliei 
Maniu, interesându-i, „în special legătura precum și 
activitatea ce eventual o desfășoară pe linia acţiunii 
de ajutorare a elementelor maniste închise și dispă-
rute”17.

Pe data de 12 februarie 1950, biroul securităţii din 
Șimleu raporta Serviciului Judeţean de Securitate că 
din luna martie 1949 Cornelia Maniu nu mai primea 
corespondenţă de la fratele ei, Iuliu, și că nu mai 
trimitea pachete lunare „cum trimitea înainte”. De 
asemenea, raportau că au recrutat „un informator 
de suprafaţă, însă nu am putut stabili dacă susnumi-
ta ar desfășura vre-o activitate pe linia elementelor 
PNŢ-iste închise sau dispărute”18.

Într-un alt raport trimis de biroul din Șimleu Ser-
viciului Judeţean din Zalău, se arăta că sora lui Iuliu 

Maniu „a refuzat categoric ca să îndeplinească planul 
de însămânţări de primăvară și de predarea cotelor 
de porumb unde mai are restanţă de 2500 kg. Se mo-
tivează că ea nu poate însămânţa deoarece nu are se-
minţele necesare. În luna martie a fost condamnată 
pentru sabotaj cu amendă de lei 50.000. 

După cum s-a exprimat, intenţionează să facă de-
mersuri pentru a-și preda pământul statului”19. 

Într-adevăr, �ind la o vârstă înaintată și supusă la 
cotele obligatorii imposibil de realizat, Cornelia Ma-
niu a trimis o scrisoare secţiei agricole a Sfatului Po-
pular Judeţean, pe data de 17 martie 1950, în care 
sublinia că „donează” marea majoritate a proprietă-
ţilor statului comunist: „Subsemnata, vă rog, daţi-mi 
voie, să vă prezint o rugăminte.

Bine știm, că în anul 1947, luna noiembrie, imo-
bilele, proprietăţile fratelui meu Iuliu Maniu, con-
damnat, au fost con�scate de către stat, lăsându-mă 
o�cialitatea în folosinţa acestei averi, în Bădăcin pe 
temeiul meu de uzufructură, întăbulat pe întreaga 
moșie de aici, iar pentru imobilele din Șimleu Silva-
niei și comuna Lompirt, însărcinată �ind cu custodia 
și administraţia.

De atunci am lucrat aceste teritorii cu cea mai 
mare conștiinciozitate, pe lângă toate greutăţile 
enorme ce mi s-au ivit în cale. De acum însă istovită 
de toate puterile materiale, nemaiputând continua cu 
lucrările recente, vă rog, să mă liberaţi de sarcina cus-
todiei și administraţiei referitor la averea din Șimleu 
și Lompirt, – iar privitor la moșia din Bădăcin sus-
pendez și vă ofer dreptul meu de uzufruct afară de un 
apartament din locuinţă, și atâta din teritor cât îmi 
este neapărat de lipsă – sau de recoltă – pentru sus-
ţinerea mea personală și plătirea și întreţinerea unei 
servitoare pe lângă mine, fără de care nu mai pot � la 
adânca mea bătrâneţe – sunt de 74 ani, debilă și greu 
bolnavă, – și care împrejurare este asemenea o cauză, 
pentru care trebuie să mă retrag de la administrare. 
Doresc să-mi rezerv via cu hibrizi din Bădăcin numi-
tă Veresed, cu cca. 1 iugh. (57 ari) și 50 ari grădină și 

Cornelia Maniu, călugărită sub numele de sora Cecilia
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3 iugh. arător.

De aceea vă rog să binevoiţi a da loc și rezolvare 
favorabilă cererii mele și a vă îngriji urgent de conti-
nuarea lucrărilor în toate ramurile acestei economii 
cari începând din ziua de 1 april a.c. din lipsă absolută 
de mijloace materiale nu le mai pot continua.

Aclud tabloul imobiliar și notez că din casa din 
Șimleu, de când m-am întors din refugiu de 5 ani, nu 
a mai fost în posesia noastră, reţinută �ind de Primă-
ria din Șimleu cu toate acestea tot timpul am fost eu 
obligată să suport sarcinile.

În «Procesul Verbal» al con�scărei sunt amănunţit 
toate aceste imobile.

Repetându-mi rugămintea, semnez
Bădăcin, 17 Martie 1950.
Cu toată stima,
Sora M. Cecilia Cornelia Maniu”20. 
Cererea ei nu a fost aprobată, iar Securitatea nu se 

oprește aici, doar la supravegherea strictă și amenda-
rea Corneliei Maniu, cerând trimiterea ei în judecată, 
după cum reiese din adresa primită de biroul securi-
tăţii din Șimleu, pe data de 17 aprilie 1950, deși se 
găsea la venerabila vârstă de 74 de ani, la fel ca fratele 
său, Iuliu, în momentul în care i s-a înscenat Capcana 
de la Tămădău și procesul tipic stalinist, în urma că-
ruia a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă: „ru-
găm dispuneţi măsuri de deferire Justiţiei a numitei 
în cauză din partea organelor de Miliţie, urmărind 
totodată mersul procesului ca numita să �e judecată 
în spiritul luptei de clasă. Raportaţi rezultatul”. De 
asemenea, să ia „măsuri de recrutarea unui informa-
tor în anturajul ei cât mai urgent”. Semnat, căpitan 
Varnai Mihai și căpitan Grad Tiberiu, ambii din ca-
drul Serviciului Judeţean al Securităţii Sălaj21.

Biroul din Șimleu raporta la 9 iunie 1950 că a 
recrutat „doi informatori de suprafaţă din comuna 
respectivă care supraveghează activitatea și legături-
le ei” și că din „anturajul ei” nu au reușit să recrute-
ze „informatori de adâncime”. Promiteau, însă că „în 
săptămâna viitoare vom trece la recrutarea factorului 
poștal” care urma să le dea „relaţii mai complete în 
legătură cu primirea corespondenţei”.

În privinţa legăturilor cu fratele său, raportau că 
au intrat în posesia unor informaţii conform cărora 
„pe la sfârșitul lunei Mai ar � primit ceva poștă de la 
Galaţi de la o persoană civilă”, dar că informaţia nu 
era „încă veri�cată”.

Despre Cornelia Maniu spuneau că „se plânge me-
reu că nu-și poate face sarcinile faţă de îndatoririle 
care le are în gospodărie și nu este capabil(ă) ca să 
plătească impozitul. A recurs la ajutorul ţăranilor din 
comună ca să-i muncească gratuit”22.

Pe data de 18 iulie 1950, Serviciul de Securitate 
Sălaj trimitea o adresă Direcţiei Regionale de Securi-
tate Oradea, în care raporta că în perioada 19 iunie – 
18 iulie 1950, Cornelia Maniu nu a primit corespon-
denţă de la fratele său, Iuliu Maniu, și nici ea nu a mai 

trimis scrisori sau pachete cu alimente. De asemenea, 
raporta că a fost ajutată la munca câmpului de câţiva 
ţărani din Bădăcin, care au efectuat muncile benevol 
și gratuit, ceea ce dovedește, credem noi, solidarita-
tea bădăcinenilor faţă de familia Maniu, ajunsă în 
momente de grea cumpănă și suferinţă: „Susnumita 
în cursul lunei Iunie a.c. a fost ajutat(ă) gratuit de că-
tre ţărani din acea comună la munca câmpului, dintre 
aceste persoane s-a identi�cat numitul Pașca Florian, 
ţăran sărac, fost simpatizant manist în prezent înca-
drat în Frontul Plugarilor, care după cum suntem in-
formaţi a muncit cu încă 9 ţărani la pământul susnu-
mitei, pe motivul că aceasta s-a plâns în continuu că 
nu-și poate face faţă îndatoririlor și impozitelor după 
gospodărie.

La fel se plânge susnumita și în prezent privind 
taxele mari, și că vinul trecut a trebuit să predeie 
MAT-ului și nu are din ce să achite taxele.

Referitor la predarea cotelor susnumita nu s-a ma-
nifestat, din cauză că are recoltă bună”23.

 Probabil prin metodele obișnuite, de presiune și 
teroare, Securitatea a reușit să-l racoleze ca informa-
tor pe factorul poștal, după cum rezultă din adresa 
înaintată, în „frumoasa limbă de lemn” a epocii, de 
către biroul securităţii din Șimleu, Serviciului Jude-
ţean, la data de 17 august 1950: „În cursul acestei 
luni numita nu a primit nici o scrisoare de la Galaţi, 
după cum ne-a informat informatorul nostru care 
este recrutat chiar factorul poștal ci ne-a informat că 
la data de 23 Martie numita a trimis două pachete la 
fratele ei Maniu la Penitenciar care au fost refuzate 
și trimise înapoi unul la data de 21 Aprilie și celălalt 
la data de 23 Aprilie anul 1950, alte scrisori nu a pri-
mit și nici nu a trimis, supravegherea continuă mai 
departe24.

După cum reiese dintr-un raport al sublocotenen-
tului Cuc, datat 14 noiembrie 1951, Cornelia Maniu a 
fost dată afară din casa familiei de la Bădăcin, în luna 
martie 1951, și s-a stabilit în Șimleu la verișoara ei, 
Cornelia Erdely. Sublocotenentul menţionează că „a 
avut o singură dorinţă ca aceia de a i se da voie și de 
aici înainte pentru a veni la mormintele care se gă-
sesc în cadrul acelei moșii pentru a depune rugăciuni 
și �ori”. 

În nemernicia lor, comuniștii-atei nu au respectat 
nici această ultimă dorinţă a Corneliei Maniu, acea 
de a se putea ruga la mormintele părinţilor. Sublo-
cotenentul amintit mai sus spune în raportul său că 
la sfârșitul lunii octombrie, de Ziua tuturor morţilor, 
Cornelia Maniu a dorit să viziteze mormintele, „însă 
nu i s-a admis de a mai pune piciorul pe această mo-
șie din o�ciu”25. Ne imaginăm ce va � fost în su�etul 
Corneliei Maniu în acele momente de restriște, dată 
afară din propria casă, fără nici un venit, iar singurul 
său frate care mai era în viaţă suporta regimul de ex-
terminare din temniţele comuniste.

Din păcate, Cornelia Maniu nu a scăpat de teroa-
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rea comunistă nici după ce s-a stabilit la verișoara 
ei din Șimleu. Astfel, în luna mai 1951, ea a fost 
amendată de către organele de Miliţie cu suma de 
20.000 lei, „pe motivul că a sabotat muncile agricole 
încă înainte de a părăsi moșia respectivă”.

După cum subliniază și raportorul, atât Cornelia 
Maniu cât și verișoara ei „nu aveau pe atunci nici un 
venit bănesc”. În aceste condiţii, pentru că exista pe-
ricolul ca ea să �e arestată și închisă pentru „sabotaj”, 
s-a adresat fruntașilor naţional-ţărăniști și prieteni-
lor din Șimleu care, deocamdată, scăpaseră de prigoa-
na comunistă. Aceștia i-au sărit imediat în ajutor și 
au organizat o colectă, la apelul soţiei lui Dr. Valer Vi-
caș și „sora” Cosma, călugăriţă romano-catolică. Prin-
tre cei care au contribuit la colectă s-au numărat Ioan 
Ossian, fost membru marcant al PNŢ, Ioan Căpâlnaș, 
fost secretar PNL în orașul Șimleu, Ioan Cupșa, fost 
membru PNŢ și „alte elemente pe care nu le-am pu-
tut stabili încă”, se spune în raportul amintit mai sus.

În aceste condiţii, s-a reușit să �e colectată suma 
de 25.000 lei, care a fost dusă de soţia lui Dr. Valer Vi-
caș la Cornelia Maniu, „făcându-i o surpriză cu acești 
bani colectaţi”, în acele vremuri de restriște și criză 
economică. Cornelia Maniu, „a rămas impresionată 
văzând că unitatea manistă încă nu s-a destrămat și 
că aceasta continuă să �e consolidată pe un temeiu 
credincios unul faţă de celălalt”.

Din această sumă, Cornelia Maniu și-a achitat 
amenda de 20.000 lei și a dorit să returneze suma 
rămasă „pentru a-i restitui înapoi la credincioși”, dar 
dna Vicaș „nu i-a primit spunând că aceștia să-i rămâ-
ie pentru alte cheltuieli”.

În luna august 1951, Cornelia Maniu a fost amen-
dată din nou de către Miliţie, „pentru nedeclararea 
locuinţei”. De această dată a fost ajutată de către soţi-
ile fraţilor Boilă din Cluj, nepoatele sale26.

Tot în raportul amintit mai sus, se a�rmă că sora 
lui Iuliu Maniu a inventat un tratament, respectiv un 
sirop, „care vindecă boala de tuberculoză oricât de 
grav ar �”. Se spune că, „cu ajutorul acestui tratament 
din informaţii rezultă că susnumita a vindecat o serie 
de cetăţeni din comunele Ceheiu, Bădăcin, Siciu, Pe-
riceiu și Bobota” și că „acest tratament îl aplică și în 
prezent dând rezultate sută la sută”. Astfel, Cornelia 
Maniu era vizitată aproape zilnic de ţăranii din loca-
lităţile amintite, care aveau „toată încrederea în acest 
medicament care probabil a dat rezultate”. În schim-
bul tratamentului, ţăranii nu plăteau în bani, „ci în 
ouă, lapte, unt, făină, lemne și altele”.

Cornelia Maniu a�rma că tratamentul îl aplica la 
bolnav de două-trei ori și se însănătoșea, dar „metoda 
aceasta de preparare a siropului nu o spune la nimeni 
și că aceasta o face numai seara în nevăzul nimănui”.

Problema Securităţii era aceea că �ind vizitată de 
ţăranii din satele amintite, Cornelia Maniu avea po-
sibilitatea de a comunica cu ei, ceea ce constituia un 
adevărat pericol pentru regimul totalitar comunist. 
În raport se subliniază faptul că atunci când veneau 
la ea „pentru a le aplica acest tratament susnumita le 
vorbește la aceștia o serie de calomnii împotriva regi-
mului, ca aceia că regimul de azi nu știe să facă medi-
camente și că medicamentele regimului nu sunt bune 
decât ale ei care sunt făcute cu ajutorul lui Dumne-
zeu, la toate acestea desigur că ţăranii le dă ascultare 
și în special dacă aceasta a reușit eventual să vindece 
pe cineva derutându-i pe acești ţărani de pe linia ade-
vărată a partidului”27.

Cornelia Maniu a�rma că are un carnet unde i-a 
notat pe toţi cei pe care i-a vindecat și că ea „nu-l arată 
la nimeni, ci îl păstrează până la răsturnarea regimu-
lui actual și numai atunci va veni să arate acest carnet 
cu aceste realizări ale ei din timp cât a stat asuprită de 
acest regim să vadă noul regim cum a luptat ea”.

De asemenea, mai a�rma că „îndată ce Iuliu Ma-

Altarul Capelei Liceului „Simeon Bărnuțiu”
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niu fratele ei se reîntoarce acasă și regimul actual va 
� răsturnat, atunci ea imediat deschide un sanatoriu 
TBC unde aplică acest tratament inventat de ea și în 
acest sanatoriu va primi și pe cei avuţi și pe cei nea-
vuţi, de la cei neavuţi nu va lua nici un ban pentru 
aplicarea acestui tratament, iar de la cei avuţi va lua 
mai mult ca să acopere și pe cei neavuţi care nu vor 
plăti nimic”.

Aceste idei, spunea ea, le-ar � pus în practică și la 
vremea respectivă, dacă „ar avea posibilităţi �nancia-
re și dacă cei cu averi mari ar � tot cu ele nu le-a � luat 
afurisitu de regim”.

Referitor la fratele ei, Iuliu Maniu, a�rma urmă-
toarele: „Americanii au dat ca ordin să nu se atenteze 
la viaţa lui Maniu că altfel va � rău, care după cum 
a�rmă ea se găsește la Galaţi și că se bucură de depli-
nă sănătate, iar ea se roagă lui D-zeu pentru sănăta-
tea lui Maniu căci dacă se schimbă regimul să poată 
conduce din nou și să le facă dreptate la cei care azi 
sunt nedreptăţiţi”.

Sublocotenentul a�rmă în raport că toate aceste 
informaţii le-a obţinut de la un delator, pe care au 
reușit să-l racoleze din anturajul Corneliei Maniu, 
„obiectiv” în care ea „a avut și are toată încrederea că 
nu o va divulga nimănui”28.

Informatorul a primit sarcină ca până la data de 
17 noiembrie 1951 să procure o anumită cantitate 
din siropul vindecător preparat de Cornelia Maniu și 
„de a stabili persoanele ce vin la ea pentru tratament 
din zonele arătate mai sus, la fel am trasat ca sarcină 
să procure numele persoanelor din caietul care spu-
ne că au fost tratate cu acest medicament, precum și 
tabelul cu persoanele care au sprijinit cu bani pe Cor-
nelia Maniu”. Vastul raport de mai sus a fost întocmit 
de către sublocotenentul Cuc, la data de 14 noiembrie 
195129.

Într-adevăr, informatorul își îndeplinește josnica 
misiune și la data de 22 noiembrie 1951, locotenen-
tul de Securitate Ţurcaș Ioan înaintează Securităţii 
Statului Regiunea Bihor o sticlă de 250 miligrame, 
care conţinea „sirop Cecilia”30.

Ultimele informaţii despre Cornelia Maniu le 
a�ăm din notele informative și rapoartele Securităţii 
în anul 1954. Astfel, într-o notă-raport a plutonieru-
lui Trif Corbeanu, datată 11 martie 1954 și înaintată 
Direcţiei Regionale a Securităţii din Oradea, a�ăm 
următoarele: „Vă raportăm că urmărind activitatea 
numitei Maniu Cornelia Cecilia are domiciliul în Șim-
leul Silvaniei este sora lui Maniu.

Susnumita pentru a putea ţine în masele largi în 
spiritul idei maniste cum și să menţină o legătură cu 
masele largi din jurul Șimleului propagă că americanii 
au avertizat pe acest guvern prăpădit să nu se atingă 
de Maniu care în prezent se a�ă la Galaţi, unde se a�ă 
foarte bine, bucurându-se de un tratament bun, iar 
ea se roagă pentru el ca acest regim să se schimbe și 
să poată să conducă poporul român.

Susnumita a�rmă că după schimbarea acestui re-
gim va � la cârma ţării fratele său și va în�inţa din 
nou ordinul franciscanilor, unde va recruta fete tine-
re și mai spune că după ce Iuliu Maniu se va elibera va 
face dreptate persoanelor nedreptăţite. […]”31.

Cornelia Maniu și-a trăit ultimii ani din viaţă în mi-
zerie și uitare, la verișoara sa din Șimleu. S-a stins din 
viaţă în ziua de 6 februarie 1956, la trei ani după fra-
tele său, la vârsta de 79 de ani. A fost înmormântată 
în Cimitirul din Șimleu Silvaniei, alături de mormântul 
bunicii sale Iuliana Coroianu n. Pop. În anul 2000, ose-
mintele Corneliei Maniu i-au fost strămutate în Cavoul 
familiei de la Bădăcin32, care mai așteaptă încă și ose-
mintele fratelui său, Iuliu Maniu, aruncate de comu-
niști la groapa comună de la Sighetu Marmaţiei.
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Trăiesc din nou
Edith NEGULICI

„Moralitatea nu este o materie 
de studiu, este o viaţă pusă la în-
cercare în nenumărate momente”. 
(Paul Tillich)

Admir destinele oamenilor pen-
tru care singura formă de triumf 
este invincibilitatea și conservarea 
omenescului. Totul este secundar 
faţă de imperativul de a rămâne 
om. Bunătatea este superioară 
oricărei forme de război. Îmi plac 
oamenii valoroși nu prin ceea ce 
posedă, ci prin ceea ce sunt. „Ilea-
na, Principesă de România” 
transmite sentimentul profund că 
bunătatea este pretutindeni pre-
zentă, camu�ată uneori de cele 
mai prozaice activităţi și că, admi-
nistrată zilnic, sub forma gesturi-
lor de tandreţe, poate servi echili-
brului și seninătăţii. Calitatea de 
a te păstra omenos și cald, imun 
la majoritatea inconvenientelor 
lumii este un lux într-o societate 
as�xiată de propria ei trivialitate.

Într-o lume cum este cea în care 
trăim noi, dominată de pasiunea 
pentru consum, de nebunia ago-
nisirii permanente și a grandorii 
ostentative, zgomotoase, Liana 

Ceterchi denotă distincţie ra�na-
tă, preferând să facă din decenţă o 
virtute. Actriţă și regizor al spec-
tacolului „Ileana, Principesă de 
România”, ea oferă publicului lec-
ţia vitală de valoare, de nobleţe și 
de smerenie punând în scenă viaţa 
exemplară a unui model al Casei 
Regale Române.

La fel ca Principesa Ileana, Li-
ana își permite luxul de a � om. 
Pentru Principesa Ileana, onoarea, 
datoria faţă de patrie și faţă de 
semeni, cinstea și curajul au fost 
virtuţile supreme pe care Regina 
Maria i le-a transmis încă din co-
pilărie. Conștientă că regalitatea 
era prima slujitoare a statului, încă 
de la șapte ani Principesa Ileana 
vizita spitalele pline de soldaţi ră-
niţi și muribunzi, pentru a le oferi 
alimente și ţigări și pentru a încer-
ca să-i înveselească. „Era de dato-
ria mea să îi servesc pe ceilalţi, în 
acord cu regulile strict stabilite 
pentru toţi cei în poziţia mea: să 
�u acolo unde eram chemată, să 
îmi plec urechea la nevoile altora, 
să plâng cu ei sau să mă bucur cu 
ei, după cum erau împrejurările”. 
(Principesa Ileana)

Ca și mama sa în timpul Pri-
mului Război Mondial, Principe-
sa Ileana a fost in�rmieră pentru 
răniţii din cel de-Al Doilea Război 
Mondial și a asistat inclusiv la ope-
raţii. Tot parcursul vieţii ei a fost 
unul exemplar, a fost traiectoria 
unei luptătoare, Principesa Ileana 
s-a luptat pentru alţii, a fost în sluj-
ba poporului ei, în slujba celor în 
nevoie. A făcut tot ce a putut pen-
tru a ajuta românii răniţi în război. 
A donat în scop caritabil o bucată 
de pământ din apropierea castelu-
lui și a în�inţat spitalul „Inima Re-
ginei” pentru soldaţii răniţi. Ileana 
s-a ocupat și de dotarea spitalului. 
A realizat spitale, cantine, școli de 

in�rmiere, tot felul de modalităţi 
de a strânge fonduri pentru răniţi, 
orfani, bolnavi, săraci, cei mai pu-
ţin norocoși decât ea, care era �ica 
Regelui Ferdinand și a Reginei Ma-
ria. Nu a cedat niciodată pentru că 
avea forţa demnă de rangul său, 
deși a îndurat umilinţe și coborâri 
în abisul groazei, greu de imaginat. 
Dincolo de nenorociri, există însă 
o demnitate morală pe care Princi-
pesa nu și-a pierdut-o niciodată. 

Viaţa Principesei Ileana a fost, 
într-adevăr, un sacerdoţiu și doar 
urmărindu-i destinul nemilos pu-
tem a�a ce înseamnă de fapt un ca-
racter puternic și înţelepciunea de 
a trăi frumos indiferent de statutul 
social, trecător. Ce frumos este să 
trăiești sub spectrul in�nit al bu-
curiei de a (te) dărui! Calitatea de a 
te păstra bun și blând, senin și no-
bil, de a-ți iubi ţara, de a-ţi face da-
toria până la capăt și de a-ţi păstra 
credinţa este singurul lux atunci 
când în jurul tău întâlnești răuta-
tea, încruntarea și snobismul. In-
dividualismul exacerbat, lăcomia 
marilor bancheri, criza �nanciară 
care a secătuit lumea, limbajul de 
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lemn al politicienilor – sunt factori 
ce au determinat și determină, în 
continuare, răsturnarea scalei de 
valori (mai ales a valorilor morale, 
generatoare de stabilitate și dez-
voltare umană) și sunt, în ultimă 
instanţă, forme ale incapacităţii. 
La Liana Ceterchi, eleganţa rosti-
rii, calitatea intensă a trăirii și sim-
ţul cristalin al metaforei scenice 
sunt superioare falsului patriotism 
de faţadă și minciunilor rostite cu 
superioritate. Oamenii profunzi, 
care au atins o înţelegere superioa-
ră a lucrurilor și a vieţii pot trans-
mite simplu principalele valori 
morale: responsabilitate, respect, 
demnitate, solidaritate, onoare și 
patriotism, în ideea că omul de-
busolat care ignoră cuceririle ma-
rii culturi, își poate salva condiţia 
umană, prin revenirea la autenti-
cele valori morale care formează 
patrimoniul cultural al omenirii, și 
prin îmbogăţirea acestuia cu pro-
pria sa contribuţie.

,,Ileana, Principesă de Ro-
mânia” conţine întreaga dimen-
siune umană a unui spirit atașat 
istoriei, culturii și tradiţiilor naţi-
onale, reactualizat azi graţie inter-
pretării perfecte a Lianei Ceterchi. 
Exprimă obiectivitatea și curajul 
unei mari actriţe – prin frecvente-
le trimiteri critice la multitudinea 
actelor imorale și de corupţie – dar 
dezvăluie și personalitatea unui 
regizor de geniu care se situează, 

fără rezerve, pe poziţia robustă a 
spiritului patriotic și naţional, în 
limitele adevărului și care valori�-
că �lonul umanist al unui model al 
culturii și eticii românești.

Spectacolul dedicat Centenaru-
lui Marii Uniri valori�că potenţi-
alul valoric și creator al românilor 
și rămâne o �loso�e de viaţă și un 
îndemn vital pentru a ne face o 
viață demnă, utilă, care să merite 
trăită. Urmarea principiilor morale 
– onestitate, devotament, sacri�-
ciu, empatie și iubire – va duce la o 
lume mai bună. 

Principesa Ileana/ Maica Ale-
xandra a înfruntat multe furtuni 
de-a lungul vieţii și, privind neclin-
tită în miezul �ecăreia dintre ele, a 
dobândit o profundă compasiune 
pentru fragilitatea umană și o în-
credere neţărmurită în Dumnezeu. 
Maica Alexandra ne-a învăţat să 
tindem neîncetat spre realitatea 
Împărăţiei Cerurilor, în timp ce ne 
facem datoria aici și acum, așezând 
binele oamenilor mai presus de bi-
nele propriu și de interesele perso-
nale. 

,,Ileana, Principesă de Ro-
mânia” identi�că elemente de 
mărturie care pot reface, măcar 
parţial, o adevărată e�gie de des-
tin regal românesc întru credinţă. 
Spectacolul-mărturie reprezintă 
cheia înţelegerii unei vieţi de al că-
rei exemplu are nevoie orice român, 
deoarece cu toţii avem nevoie să 
ne limpezim minţile și su�etele, 
să ne rede�nim valorile și mode-
lele, să ne „schimbăm la faţă” și 
noi, primind în su�et povestea 
acestei Mari Doamne care a știut 
ce înseamnă să-ţi iubești ţara, ce 
înseamnă demnitatea în perioade 
de restriște, datoria de om și dă-
ruirea de sine.  Viaţa Principesei 
Ileana, devenită Maica Alexandra, 
o impune ca model demn de urmat 
și o legitimează în faţa posterităţii. 
Ultimii ei douăzeci de ani de viaţă, 
puși în slujba binelui sfânt, pot � 
consideraţi încoronarea unui des-
tin excepţional. Pentru comunita-
tea românilor din Pennsylvania, 
ea rămâne o sfântă. Pentru noi, un 
model de rezistenţă morală.

Așa cum Ileana și-a luat o buca-
tă de pământ românesc în exil, vă 
invit să veniţi la spectacol si să-l 
păstraţi mereu în inima voastră. 
Principesa Ileana/ Maica Alexan-
dra nu este departe de noi. Pilda de 
perseverenţă pe care ne-a arătat-o, 
capacitatea sa de a îndura vitregii-
le vieţii, curajul său, compasiunea 
faţă de cei a�aţi în grele încercări, 
smerenia sa născută din  suferinţă, 
credinţă și speranţă – toate acestea 
ne dau forţa necesară de a merge 
înainte, cu dârzenie și statornicie. 
Valorile și principiile sale mora-
le ne pot ghida, inspira și motiva 
pentru a face ceva semni�cativ cu 
viaţa noastră. 

Ileana, Principesă de Româ-
nia

Dramatizare de Edith Negulici 
după romanul autobiogra�c Tră-
iesc din nou

Un spectacol de și cu Liana Ce-
terchi

Video și sunet: Luca Achim, Te-
odora Toader

Fotogra�i: Steluţa Popescu
Spectacolul ,,Ileana, Prin-

cipesă de România” aparţine 
Asociaţiei Femeilor din Teatru 
IF…/…DACĂ pentru femei și 
este realizat în parteneriat cu 
UNITER, Arhivele Naţionale 
ale Statului, Asociaţia România 
Culturală și Mănăstirea „Schim-
barea la Faţă” din Ellwood City, 
Pennsylvania, SUA. 
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Centenar

„Am un vis”*

- într-o bună zi, românii şi maghiarii se vor cunoaşte 
mai bine şi se vor respecta, cum se cuvine între vecini 

LÁSZLÓ László

Eseu istoric – partea I.
Am un vis, și anume că într-o bună zi, românii și ma-

ghiarii se vor cunoaște mai bine și se vor respecta, cum 
se cuvine între vecini – pentru că, în contrast cu apa-
renţele, sunt mult mai multe lucruri care ne leagă. Doar 
să vrem să facem pași de apropiere, doar să vrem să ne 
ascultăm, doar să vrem să ne înţelegem. „Sine ira et stu-
dio”. (Tacit) 

Premise
Relaţiile româno-maghiare în Anul Centenarului 

sunt destul de tensionate. Dar așa au fost și la sfâr-
șitul anului trecut. Periodic se găsesc sau se inven-
tează cazuri și cazuri, dacă relaţia merge spre nor-
malitate. Dacă un oficial maghiar din Ungaria sau 
de la UDMR declară ceva, ce pare supărător pentru 
români (sau chiar este), acest fapt duce la creșterea 
tensiunii dintre București și Budapesta sau dintre 
majoritate și minoritatea maghiară. (Sau dacă pre-
sa uneori manipulează, cum a fost cazul cu mici de 
marca Odorhei, ori scandalul legat de „manualul” 
de Istoria secuilor.)  

Uneori autorităţile române au „grijă” să se gă-
sească ceva de criticat, de contestat de UDMR sau 
guvernul de la Pesta. Iar o măsură, o declaraţie este 
urmată de replici, contramăsuri, un fel de legea tali-
onului… (Două exemple relevante: 1. Recent: decla-
raţia ex-premierului Tudose în legătură cu steagul 
secuiesc, urmată de acoperirea cu steagul secuiesc al 
emblemei Ambasadei României de la Budapesta, de 
către cei din comitate… 2. În ajunul zilei de 1 decem-
brie 2015 a fost arestat „teroristul” cu arti�cii din Tg. 
Secuiesc. Ca replică, Mișcarea celor 64 de comitate 
organizează manifestaţie de solidaritate în faţa ace-
leiași ambasade de la Budapesta, cu arti�cii de pus 
pe pomul de Crăciun. De altfel, cazul „teroristului” 
cu petarde frizează ridicolul, dacă nu ar � un fel de 
hârtie de turnesol al relaţiilor româno-maghiare…) 

Sau că în Anul Centenarului, UDMR, Partidul Ci-
vic Maghiar și Partidul Popular Maghiar din Transil-
vania sunt numite pur și simplu în presa centrală din 
România organizaţii extremiste. (În Adevărul din 
12 ianuarie 2018: http://adevarul.ro/news/eveni-
ment/atac-diplomatic-faraprecedent-ungariei-adre-
sa-romaniei-cauza-autonomistilor-maghiari.)

Evident că și UDMR-ul este folosit când pe post 
de „sac de box”, când aliat care să susţină o coaliţie 
sau alta, cum cer „interesele supreme”. Sau premi-
erul liberal al Ungariei, când este model de urmat, 

pentru politicienii de la București, când inamicul 
nr. 1, eventual nr. 2 după Soros. Dar să nu uităm 
însă că Soros este născut în Ungaria! 

Iar dacă nu s-ar găsi pretext de ceartă, atunci se 
răscolește – se scobește ceva din trecut. De �ecare 
dată, unii politicieni și presa de toate felurile, ori 
unele instituţii se îngrijesc, ca să „servească” mingea 
la �leu. Și dăi și dăi și dăi! Care pe care. Așa trec lu-
nile, anii, deceniile. Mai vine o criză economică sau 
internă, mai e o campanie electorală, și o perdea de 
ceaţă sau de fum întotdeauna este „binevenită”.

Fiind profesor de istorie, cu anumită experienţă, 
și unul care dintotdeauna am fost adeptul convieţu-
irii, cunoașterii și respectului reciproc dintre români 
și maghiari, în Ardeal, în România și în Europa, con-
sider că trebuie să nu tac și să spun ce am de spus. 
Pentru că am un vis… 

Relaţiile româno-maghiare, în contextul re-
laţiilor dintre vecini în Europa

Relaţiile româno-maghiare au o vechime de peste 
un mileniu, și au urmat un curs �uctuant: uneori au 
fost mai bune, aproape normale, alteori au fost mai 
tensionate cum se întâmplă între două popoare, în-
tre două naţii sau state vecine. 

Dacă luăm alte exemple europene între popoare 
și state vecine, nu relaţiile româno-maghiare au fost 
cele mai tensionate sau sângeroase, precum unii sau 
alţii au interesul să le prezinte. Câteva exemple în 
acest sens: 

Danezii, norvegienii și suedezii, deși toţi fac par-
te din ramura germanică a popoarelor indo-europe-
ne și sunt de aceeași religie, au purtat războaie, când 
unii, când alţii dominând pe ceilalţi până în secolul 
al XIX-lea... 

Despre relaţiile englezilor cu irlandezii ce ziceţi? 
Au fost întotdeauna corecte? (La câtă nedreptate au 
fost supuși irlandezii și cât sânge s-a vărsat. Chiar și 
astăzi mai sunt tensiuni.) 

Dacă luăm exemplul rușilor și polonezilor, ruși-
lor și ucrainenilor, doar în ultimul secol relaţiile lor 
nu au fost lipsite de tensiuni, de con�icte sau chiar 
de războaie. Și în prezent, între Ucraina și separatiș-
tii ruși (cu sprijinul făţiș al Rusiei) este un con�ict 
deschis. Dacă în evul mediu polonezii au fost mai 
puternici, în epoca modernă și contemporană Rusia 
ţaristă, apoi Uniunea Sovietică, i-a „călcat” de mai 
multe ori pe polonezi. Probabil că nu este întâmplă-
tor nici faptul că ucrainenii, nici în războiul civil din-
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tre 1918-1922, nu au fost de partea Moscovei roșii, 
și nici că după ce Ucraina, în 1941, a fost ocupată 
de naziști, mulţi dintre ei alăturându-se lui Hitler, 
contra lui Stalin. (Deși atât polonezii, ucrainenii sau 
rușii sunt slavi, iar ucrainenii, ca și rușii sunt tot or-
todocși!) 

Să vedem relaţiile popoarelor slave din Balcani: 
bulgarii cu sârbii, sârbii cu croaţii au dus la războaie 
fratricide chiar și nu demult. Cazul iugoslav este cel 
mai elocvent: Slavii de sud la sfârșitul Primului Răz-
boi Mondial au fost în „mare amor”, fondând Rega-
tul Sârbo-Croato-Sloven, rebotezat apoi Iugoslavia. 
Această „dragoste frăţească” s-a transformat în cear-
tă și ură pe moarte: s-a ajuns la despărţire sângeroa-
să prin 1941, și ce a mai urmat. După Al Doilea Răz-
boi Mondial, au „reîncălzit sarmalele” și sub bravul 
mareșal Tito au „refondat” Iugoslavia. Sub regimul 
autoritar Tito, contradicţiile au fost estompate, însă 
prin 1991 Iugoslavia s-a destrămat și mai sângeros, 
dând naștere la 6,5 state „naţionale”. (Jumătatea 
�ind Republica Kosovo. E drept, cosovarii nu sunt 
slavi, dar sârbii, croaţii, slovenii, bosniacii, munte-
negrenii și macedonenii toţi da…)

 Clasicul exemplu al relaţiei franco-germane: Doar 
între 1870-1945 francezii și germanii au purtat trei 
războaie nimicitoare, pe viaţă și pe moarte. De �e-
care dată germanii au fost agresorii, iar scorul �nal 
�ind 2-1 pentru Franţa (cu ajutorul aliaţilor în cele 
două războaie mondiale). 

Nici italienii cu francezii nu au fost prieteni la ca-
taramă mai multe secole din evul mediu, până după 
Al Doilea Război Mondial…

Ar mai � și alte exemple, dar suntem interesaţi 
în primul rând de relaţiile româno-maghiare (ma-
ghiaro-române), pentru că acest lucru ne doare, ne 
afectează și ne privește cel mai mult.     

Următoarea anecdotă re�ectă complexitatea rela-
ţiilor și intereselor celor două ţări și naţiuni. Anec-
dota are mai multe variante, din care citez unul: 

Ungaria declară război Statelor Unite în 1941
„Președintele F.D. Roosevelt în anul 1941 a fost 

înștiinţat de ministrul său de externe că Ungaria a 
declarat război Statelor Unite. Președintele puţin 
nedumerit, l-a întrebat pe ministru: 

- Ungaria? Ce fel de stat e acesta?
- Este monarhie.
- Și cine este regele lor?
- Nu au rege. Au regent, un guvernator, amiralul 

Horthy.
- Amiral? Na, dacă-i amiral, iar trebuie să aștep-

tăm un atac pe mare, de la �ota lor.
- Nu domnule președinte. Ungaria nu are ieșire la 

mare și nici �otă.
- Atunci au revendicări teritoriale faţă de noi sau 

aliaţii noștri?
- Nu domnule președinte, de la noi nu vor nimic, 

însă de la România vor sudul Transilvaniei.

- Atunci, mă gândesc că au declarat război și Ro-
mâniei. 

- Nici vorbă! România este aliatul lor în Axă”1.
Istoricul contemporan Catherine Durandin, ca 

unul care poate avea o detașare semni�cativă în ca-
zul relaţiilor con�ictuale româno-maghiare, surprin-
de esenţa acestor disensiuni în subcapitolul: Drama 
istoriei românești:

„Drama istoriei românești este că aceasta se 
găsește confruntată cu istoria maghiară. Drama 
elitelor românești care intră la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea în sfera de influenţă a romantismului 
german este că acestea se lovesc de elitele maghia-
re germanizate. Drama celor două istorii este 
că ele își revendică același spaţiu originar, 
Transilvania”2. (Că e vorba de iluminism și nu de 
romantism încă, vezi cazul Școlii Ardelene, sau că 
elita maghiară în ce măsură era sau nu germaniza-
tă, acestea sunt amănunte tehnice.) Am subliniat 
ultima propoziţie, deoarece acolo cercetătorul fran-
cez a surprins foarte exact călcâiul lui Achile sau 
spinul din relaţiile româno-maghiare. Și se leagă de 
Transilvania…

Câteva evenimente istorice care alimentea-
ză tensiunile româno-maghiare

Trecând succint în revistă istoria comună, avem 
câteva puncte care pot reprezenta elemente (sau 
„muniţie”) ale con�ictului**:

1. Cine au primii în Transilvania, românii sau 
maghiarii? Problema continuitate versus imigra-
ţie. Să creadă �ecare ce ar vrea. Nu cred că în anul 
2018 are vreo relevanţă. Nu cred că în mileniul III 
este relevant să vorbim de drepturi istorice și să să-
păm după cadavre, martirii neamului sau victime. 
Este problema istoricilor să găsească puncte comune 
și să trateze subiectul. Doar să funcţioneze Comisia 
istorică româno-maghiară, cum funcţionează în cazul 
franco-german! E drept că e nevoie și de voinţă 
politică. Contează factorul demogra�c: majorita-
tea, evident românească, atât în 1918 în Transilva-
nia, cât și mai accentuat după un secol. Și apoi con-
tează factorul democratic: ca drepturile cetăţenești 
atât cele generale, cât și cele ale minorităţilor să �e 
respectate, și statul de drept să funcţioneze, iar in-
stituţiile statului să nu derapeze în detrimentul ce-
tăţenilor sau grupurilor. Să existe separaţia și echili-
brul puterilor în stat.

2. În evul mediu în Transilvania s-a format sis-
temul stărilor privilegiate („naţiunile” privilegiate), 
adică nobilimea maghiară, secuii și sașii. Iar printre 
aceste stări/naţiuni nu s-au regăsit românii. Aces-
te stări existau încă în mod incipient din secolul al 
XIII-lea, dar ele s-au „instituţionalizat” prin celebra 
și mult hulita Unio Trium Nationum din 1437, cu 
ocazia răscoalei de la Bobâlna.

Aceste stări, naţiuni nu erau naţiuni, popoare de 
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o strictă etnie, cum s-ar presupune la prima vedere 
(sau cum mai ales unii vor să le prezinte), ci au fost 
grupuri etno-sociale/socio-etnice privilegiate. 

Nicolae Iorga în Istoria românilor din Ardeal 
și Ungaria (București, 1915) încearcă să explice 
acest lucru:

„La 16 septembrie în Căpâlna se încheie o unire 
«frăţească»... Din cele spuse se vede bine că nu tre-
buie să-și închipuie cineva o adevărată organizare a 
trei naţiuni conștiente de naţionalitatea lor împotri-
va naţiunii noastre, persecutată pentru caracterul ei 
naţional. «Natio» pe vremea aceea nici nu înseamnă 
decât o categorie socială, un element constituţional, 
recunoscut formal prin legislaţie sau datine...

Chiar în ceea ce privește pe sași și pe secui, trebu-
ie să observăm că secuii – unguri ca și ceilalţi – erau 
totuși altceva, altă «natio», pentru că aveau altă bază 
constituţională, alte privilegii... Avem a face numai, 
în acest act mult lăudat și încă mai mult blestemat, 
cu organizarea privilegiaţilor împotriva acelora care 
dădeau și ei năvală în privilegii...”3  

Tot același istoric (D.L.) și tot acolo îl citează și pe 
George Bariţiu (Despre bellulu civile transilvanu 
de la 1437-1438, În sensul de azi: Despre războiul 
civil din Transilvania de la 1437-1438), publicat în 
revista Transilvania în 1873: „Revoluţiunea din anii 
1437 și 1438 s-a manifestat într-un rezbel civil iscat 
între democraţie și aristocraţie, fără distincţiunea 
de naţionalitate”4. (Sublinierea îmi aparţine, că în 
răscoala de la 1437 nu a contat etnia, naţionalitatea 
participanţilor, ci doar apartenenţa lor socială. L.L.) 
În citat, democraţia este folosită în sensul de popor, 
așadar cei de jos, care intră în con�ict cu aristocraţia, 
cu stările privilegiate. Cele din urmă care vor încheia 
vestita UTN la Căpâlna, de care pomenește și Nico-
lae Iorga mai înainte. Și nu cred că vreunul dintre 
istoricii români citaţi ar � fost neloiali cauzei româ-
nești…

Evenimentul de la 1437 apare și în manualele de 
istorie de mai târziu:

Manualul de istorie scris de Petre P. Panaitescu, 
și care a fost folosit în perioada interbelică în liceele 
de la noi, legat de situaţia ţărănimii din Transilvania 
medievală, despre răscoala din 1437 și UTN scrie:

„Starea ţăranilor români era însă și mai rea, ţă-
ranii liberi deveniră iobagi, șerbi, legaţi de pământ 
și siliţi să muncească gratuit pentru stăpânii moși-
ilor. De aceea ei se răsculară în mai multe rânduri, 
în special la 1437, când ţăranii români, împreună cu 
ţăranii unguri, se întăriră pe muntele Bobâlna, dar 
fură măcelăriţi în cele din urmă de armata nobililor.

Nobilii unguri, Sașii și Secuii, adică cele trei stări 
sociale privilegiate din Ardeal, formară atunci 
unirea celor trei naţiuni, pentru a-și da ajutor re-
ciproc în caz de răscoală a ţăranilor”5. (Subliniat de 
mine, că acele denumiri corespund unor stări, clase 
privilegiate și nu neapărat unor etnii, naţiuni în sen-

sul de acum, L.L.)
Un alt manual din care am studiat în ultimul an 

de liceu și multe alte generaţii în anii șaptezeci, cel 
coordonat de academicianul Ștefan Pascu, despre 
unirea celor trei naţiuni detaliază:

„Această unire a celor trei «naţiuni» în sens de 
categorii privilegiate – «unio trium nationum», cum 
este cunoscută în istorie, masa cu trei picioare, cum 
a fost caracterizată – a constituit instrumentul de 
opresiune socială și naţională veacuri de-a rândul 
împotriva ţăranilor în general și a celor români în-
deosebi”6. După cum se vede, manualul prezintă atât 
caracterul social, cât și naţional al acelei alianţe din 
1437.

Cu cât înaintăm în timp și în perioada „naţional 
comunistă” (e vorba de „epoca Ceaușescu”), aprecie-
rea uniunii din 1437 se schimbă treptat și se pune un 
accent mai mare pe percepţia naţională și politică:

„Uniunea, pe lângă caracterul ei de clasă, grupa 
privilegiaţi de alt neam: nobilimea maghiară, pă-
tura dominantă a sașilor și secuilor. Ea a exclus de 
la viaţa politică pe cei mai mulţi din locuitorii ţării, 
adică pe români”7 (subliniat de mine, L.L.). Deci se 
pune accent pe consecinţele etnice sau etno-politi-
ce ale uniunii. Și se trece cu vederea faptul că ioba-
gii și ţăranii au fost excluși din viaţa politică nu din 
motive etnice, ci sociale (evident și politice). Astfel, 
iobagul sau jelerul maghiar era la fel de oropsit, ca 
și confratele său român. Deși conaţionalii săi erau la 
putere, nu sângele, etnia conta, ci starea socio-poli-
tică. (În plus, iobagul de religie catolică avea de plătit 
și zeciuiala pentru întreţinerea bisericii, în rest avea 
obligaţii �nanciare și feudale asemănătoare cu ioba-
gul român și ortodox…)  

Dar să nu uitam, că suntem în ultimul deceniu 
al regimului Ceaușescu, mai numit și recent „naţi-
onal-comunist” (atunci în limbajul de lemn al vre-
mii „Epoca de Aur”), în care cu cât criza internă era 
mai puternică și Conducătorul mai slăvit, cu atât 
mai mult era nevoie de naționalism ca un „liant” sau 
„combustibil” pentru a consolida (a întreţine) siste-
mul. Evident, cum deja și Hitler spunea, cu un exem-
plu pe înţelesul tuturor: „Dacă nu ar exista evreul, 
ar trebui inventat. Omul are nevoie de dușmani 
vizibili, nu de dușmani invizibili” (traducerea mea 
aproximativă, L.L.) Iar maghiarii din România sau 
Ungaria vecină erau cât se poate la îndemână pentru 
această „vizibilitate”…

Dacă reţin bine minte, în 1982 s-a lansat primul 
„balon de încercare”, prin volumul de eseu publicat 
de Ion Lăcrănjan (1928-1991), „Cuvânt despre 
Transilvania”. La volumul scris de scriitorul român 
au venit două replici din partea maghiară de la scrii-
torii Száraz György și Köteles Pál, publicate în două 
reviste din Ungaria. Nu a întârziat nici re-replica lui 
Lăcrănjan în două articole separate (În așteptare și 
Răstălmăcire după răstălmăcire, și care ulterior au 

Centenar



44

157

Centenar
fost publicate și în volum). Suntem la mijlocul anilor 
1980, și una după alta au apărut mai multe volume 
în România, girate de personalităţi publice cu poziţii 
serioase, la comanda vădită a regimului8. 

Apoi, după publicarea celor trei volume din Isto-
ria Transilvaniei (editată de Academia Maghiară de 
Știinţe în 1986), practic intervine un fel de „război 
rece” între România și Ungaria, cel puţin la nivelul 
presei și publicaţiilor de istorie. Fapt care însoţea și 
înrăutăţirea relaţiilor dintre cele două state vecine și 
„prietene” pe toate planurile. Acest fapt a pus capăt 
„păcii” dintre 1945-1985 sub „plapuma” internaţi-
onalismului proletar și al călcâiului moscovit, când 
cele două ţări „democrat populare” au colaborat une-
ori chiar bine (de exemplu, în 1956).

Și în acest „război rece”, maghiarii din România 
au căzut la mijloc, între ciocan și nicovală. Acest lu-
cru a fost „con�rmat” și de tonul schimbat al manu-
alelor de istorie, și din păcate efectele lor se văd și se 
simt mult și după 1989. Noi (maghiarii din Româ-
nia), în loc să putem � puntea, care leagă cele două 
ţări și naţii, am fost consideraţi, declaraţi „coloana a 
cincea”, cu toate consecinţele neplăcute.

Unele concluzii parţiale (preliminare):
- Suntem pasibili de pedeapsa istoriei, dacă încer-

căm să prezentăm lucrurile unilateral doar din per-
spectiva „noastră”.   

- Suntem pasibili de pedeapsa istoriei, dacă cre-
dem că „roata istoriei” poate � întoarsă.

- Suntem pasibili de pedeapsa istoriei, dacă pro-
iectăm prezentul în trecut sau trecutul în prezent. 

Pentru că societatea, istoria și lumea evoluează, 
trebuie să căutăm repere �xe și faptele istorice să nu 
le evaluăm după normele prezentului… 

***
Vom vedea în părţile următoare și alte episoade și 

alte probleme delicate ale istoriei româno-maghiare. 
Pentru că am un vis, și sper că odată să se împlineas-
că. Și când, dacă nu în Anul Centenarului? Sau măcar 
să găsim un numitor comun și să nu purtăm un „di-
alog al surzilor” ca până acum. Trebuie să facem pași 
și, cum a spus bătrânul Tacit, „Sine ira et studio”. 
Acest lucru vi-l propun, acest lucru ni-l propun.

 
* „Am un vis, și anume că într-o bună zi, pe dea-

lurile roșii din Georgia, �ii foștilor sclavi și �ii foști-
lor proprietari de sclavi vor putea să se așeze împreu-
nă la masa fraternităţii…”, spunea regretatul Martin 
Luther King în 1963, care să mă ierte că-l parafrazez 
în titlu. Departe de mine, că am intenţia să mă măsor 
cu talia marelui om, dar cred că lucrurile trebuie puse la 
loc și dacă nu se spun și nu se discută, atunci mocnesc 
sub preș, oricând gata să vină la suprafaţă sau chiar să 
escaladeze (de exemplu, în martie 1990, la Satu Mare 
sau la Târgu Mureș). Iar prost înţeleasa libertate a pre-
sei, popularitatea și anonimitatea asigurată de medi-

ile online contribuie mult la întreţinerea „războiului” 
politico-ideologico-psihologic. Mai ales că la fotbal, la 
politică și deja și la istorie se pricepe toată lumea.   

** În afara punctelor-evenimente înșirate de mine, 
se găsesc și altele în lunga noastră istorie comună. Dar 
nu vreau să aprind (să reaprind) �acăra con�ictului, ci 
să o sting și eventual să încerc unele explicaţii...

Note:
1 Történelem 8. A huszadik század története (Is-

toria secolului al XX-lea, manual pentru clasa a VI-
II-a), Editura Mozaik, Szeged, 2010, p. 85 (Axă = 
Pactul germano-italiano-japonez, supranumită și 
Axa Berlin-Roma-Tokio, la care va adera și România 
lui Antonescu și Ungaria lui Horthy, ca state satelite).

2 Catherine Durandin, Istoria românilor, ediţia ro-
mânească, Institutul European, 1998, p. 23.

3 Istoricul român care nu poate � acuzat că ar � 
fost �lomaghiar este citat de către Demény Lajos, Pa-
raszttábor Bábolnán (Tabăra ţărănească de la Bobâlna), 
Editura Politică, București, 1977, pp. 238-239.  

4 Ibidem.
5 Petre P. Panaitescu, Istoria Românilor, ediţie re-

print, EDP București, 1990, p. 109.
6 Istoria Românei, manual pentru anul IV licee de 

cultură generală și de specialitate, redactor responsa-
bil și coordonator, acad. prof. Ștefan Pascu, EDP Bucu-
rești, 1976, p. 84.

7 Istoria antică și medie a României. Manual pentru 
clasa a VIII-a, EDP București, 1987, p. 120. (Acest 
manual îmi aduce aminte de o întâmplare petrecută 
ca profesor începător, când în ultima lună a anului 
școlar 1987-88, am avut inspecţia pentru definitivat. 
Prima surpriză a fost că au venit un inspector și un 
metodist. La definitivat nu e cazul, e destul și unul 
singur. Apoi cumva am avut impresia că se verifică 
nu neapărat cunoștinţele mele sau priceperea mea 
ca dascăl, ci mai mult loialitatea mea faţă de regim 
și România. Și încă un amănunt cât se poate de in-
teresant: pentru elevii din clasa a VIII-a care au fost 
testaţi la Istoria României, principala întrebare viza 
netemeinicia teoriei imigraţioniste; pentru elevii de la 
secţia maghiară – și materia era de la sfârșitul primu-
lui trimestru, și cum spuneam, eram în iunie – a mai 
urmat și o discuţie cu onorata comisie spre „folosul” 
meu și spre „meritul” lor…) 

8 Scrierile Ion Lăcrănjan, publicate, la început, nu 
la o editură știinţi�că, ci la Editura Sport-Turism. Ul-
terior, majoritatea scrierilor polemice au fost publica-
te în reviste și ziare centrale, la edituri cu prestanţă, 
semnalizând faptul că nu degeaba anii de după 1965 se 
pot numi perioada naţional-comunistă. Iar de atunci 
încolo, ori de câte ori politicul vrea, din negura vremii 
poate ieși naţionalismul găunos (naţionalisme exacer-
bate). În mentalul colectiv, aceste „bătălii” – să zicem 
ideologice – au lăsat urme deosebit de adânci, evident 
în ambele părţi. Și mai sunt în stare să facă „valuri” 
chiar și acum în Anul Centenarului, nu de puţine ori și 
breaking news. Că azi citim mai puţin și ne uităm mai 
mult la televizor…
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Exprimarea corectă
(Memorii in�dele)

Viorel TĂUTAN

Argument: Pentru că deosebirea dintre speciile 
de frontieră Jurnal și Memorii stă în �delitatea re-
latării veridicului, am alăturat astfel adjectivul din 
subtitlu, riscând stârnirea opoziției. 

În recenta etapă a contemporaneității, consuma-
torii români de noutăți publicistice (și nu doar ei) 
sunt asaltați din două direcții, sau perspective, vi-
zând fenomene subordonate eticii sociale, spectacu-
loase prin motivație și consecințe.

Prima a debutat, parcă proiectiv, în societatea 
nord-americană, extinzându-se prin contaminare 
conotativ-paseistă în lumea așa-zis civilizată, și 
are drept țintă agresivitatea sexuală directă sau 
aluziv-persuasivă a bărbaților. Trăim, știm asta, în 
plin matriarhat. 

A doua, în areal național, țintește gradul de (in)
cultură a politicienilor noștri, a aleșilor noștri. Iar 
aici, este mult, prea mult de umblat la șaisprezecimile 
�rului despicat. Pentru că nu doar numitele persona-
je păcătuiesc prin agramatism, limbaj de lemn, caco-
fonie, ci un număr din ce în ce mai periculos de mare 
dintre jurnaliști, patroni de edituri și autodenumiții 
„po(i)eți” și „proza(u)tori” întâlniți absolut din în-
tâmplare în spațiul virtual, în una sau două, pentru 
a nu ne hazarda, reviste de cultură (agricolă?!), ba 
până și în su�cient de multe cărți ieșite din edituri 
mai mult sau mai puțin anonime.

În urmă cu aproape treizeci și șase de ani (O, tem-
pora!), doi cunoscuți universitari clujeni, profesorul 
dr. Mircea Zaciu și lectorul dr. Ion Pop, au acceptat 
invitația de-a lua masa de prânz la mine acasă (în 
apartamentul în care locuiam împreună cu soția mea, 
cu cei doi copii și cu părinții mei). Îmi apreciaseră în 
acea zi lecțiile și activitățile demonstrative, precum 
și susținerea lucrării metodico-științi�ce pentru 
obținerea gradului didactic I. În contextul acestor re-
memorări, datorez recunoștință fostului meu coleg de 
grupă și de cămin studențesc, actualmente profesor dr. 
Gheorghe Moga, pentru sprijinul generos, prietenesc 
în pregătirea teoretică și practică a lecțiilor, la clase fă-
când parte din catedra sa didactică. În răstimpul celor 
aproximativ două ore cât a durat vizita domniilor lor, 
s-au purtat felurite discuții, dintr-un evantai de teme, 
cu precădere din domeniul literaturii, limbii române 
și al sistemului de învățământ. Cunoscutul profesor și 
scriitor, istoric, bibliograf, critic literar Mircea Zaciu 
și-a exprimat nemulțumirea referitor la din ce în ce 
mai evidentele de�ciențe în formarea deprinderilor 
de exprimare corectă, nu doar în rândul absolvenților 

ciclului gimnazial, ci și în cel al liceenilor. Ar � nevoie 
să se adauge programelor școlare de limbă și literatură 
maternă, dar și de �loso�e și istorie, ore de retorică. 
Iată, i-a plăcut strădania profesorilor evaluați în cele 
două zile cât a fost prezent în Sălaj (cu o zi înainte fă-
cuse evaluarea profesoarei Ivan, din Zalău), de a folosi 
resurse auxiliare necesare formării priceperilor și ale 
deprinderilor de exprimare corectă, nu doar ortogra-
�c, cât și ortoepic. Dacă în urma autoconstatării ero-
rilor în scris, se poate interveni în timp util, fără a lăsa 
dovezi ale incertitudinii, greșeala ortoepică este ade-
sea di�cil de perceput, în context social, corectarea ei 
�ind un semn al carențelor procesuale. Nu și-ar � pu-
tut imagina că o activitate extradidactică poate ajuta 
atât de mult procesului formativ din școală sub aspec-
tul exprimării orale corecte. Făcea aluzie la cercul de 
teatru școlar și teatru de păpuși de la Casa Pionieri-
lor, cum era numit pe vremea aceea Clubul copiilor și 
al elevilor. Le-am mărturisit despre încercarea mea, 
trimisă revistei Gazeta învățământului, de a modi�ca 
programa școlară pentru elevii ciclurilor preuniversi-
tare. Pe lângă alte inițiative (sic!), propuneam să �e 
scoasă sintaxa frazei din gimnaziu și înlocuirea aces-
teia cu lecții de exprimare orală corectă (retorică, în 
fond), introducerea acestui capitol (sintaxa frazei) în 
programa primelor două clase din ciclul liceal, asociat 
cunoștințelor de teorie a literaturii și de stilistică. Lu-
crurile erau, însă, așa de „strâns �xate în proiect”, în-
cât răspunsul redacției a fost ușor persi�ant, de tipul 
„am trimis propunerile dumneavoastră ministerului 
de resort” etc. etc.

*
Ce înțelegem, de fapt, prin sintagma exprimare 

corectă?
De obicei, când spunem despre cineva că „se ex-

primă corect”, avem în vedere respectarea normelor 
ortoepice impuse de limba literară. Iar când adău-
găm „se exprimă frumos”, îl situăm pe vorbitor într-
un teren estetic, în categoria oratorilor, fără să ne 
gândim la sensul propriu al termenului, implicând 
astfel varianta artistică a exprimării. Delimitarea 
este evidentă, de altfel, în Dicționarul de pedagogie: 
„EXPRIMARE ARTISTICĂ – Modalitate de concre-
tizare, formulare și comunicare a cunoașterii și a 
trăirii artistice, a rezultatelor acestei cunoașteri, cu 
o puternică angajare a activității creatoare și impli-
când folosirea unor limbaje și tehnici speci�ce perso-
nale”. Iar „EXPRIMARE CORECTĂ – vorbire sau scri-
ere conformă regulilor gramaticale. În accepțiunea 



46

157

Rememorări
cea mai modernă, EXPRIMAREA CORECTĂ este 
de�nită drept construcție a enunțurilor potrivit 
regulilor sistemului în care funcționează. /.../ E.C. 
este un obiectiv central al activității formative. În 
procesul dezvoltării intelectuale, E.C. trece de la for-
ma sa conștientă (atenție permanentă la modul de 
exprimare) la deprindere. De aceea, corectările se 
cer făcute în faza de început, înainte de constitui-
rea deprinderilor” (Dicționar de pedagogie, EDP, 
București, 1970, pag. 175).

Sunt cuprinse în aceste de�niții cerințe care ac-
centuează necesitatea muncii de educare a expri-
mării corecte cu precădere la elevii ciclului primar, 
inclusiv clasele V-VIII din ciclul gimnazial. Pentru 
că „modul de rostire este o etichetă cu care �ecare 
dintre noi se prezintă în fața societății. Și cu cât ne 
apropiem mai mult de perfecțiunea modelului ideal, 
cu atât vorbirea noastră devine mai clară, mai fru-
moasă, mai expresivă”, spun F. Ciobanu și L. Sfîrlea 
(Cum scriem, cum pronunțăm corect, ES, București, 
1970, pag. 86).

Dintr-o sumă de mijloace care concură la forma-
rea priceperilor și deprinderilor de exprimare co-
rectă – fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, stil etc. 
– este recomandabil să ne îndreptăm atenția cu pre-
cădere asupra corectării greșelilor ce vizează foneti-
ca, intonația, accentul, topica și asupra exercițiilor 
de dicție și de respirație, deoarece se știe că pri-
mul pas către rostirea curată, îngrijită îl constituie 

exercițiile elementare de dicție (var. dicțiune), con-
trolul respirației, orientarea vocii. Se face distincție 
de la început între dicțiune și pronunțare, prima 
�ind apanajul aproape exclusiv al artiștilor, a doua 
aparținând vorbitorilor de rând. Tot F. Ciobanu și 
L. Sfîrlea ne spun: „Dicțiunea este arta de a emite 
clar sunetele vorbirii, adaptându-le în același timp 
la necesitățile dictate de conținutul comunicării. 
Pronunțarea este pur și simplu modul speci�c de a 
articula sunetele unei anumite limbi” (ibid., pag. 87).

Cine este preocupat preferențial de acest aspect 
al formării, nu cred că trebuie să �e refractar la ce-
lelalte greșeli, de natură gramaticală. Dimpotrivă, 
și acestea trebuie sesizate și corectate pe parcursul 
întregii activități. Folosirea progresivă, de-a lungul 
anilor, a tuturor mijloacelor și formelor de instruire 
ce ne sunt accesibile în vederea cultivării la copii a 
grijii pentru o pronunțare corectă și o cât mai bună 
dicție trebuie să stea permanent în atenția celui care 
și-a propus o astfel de activitate, alături de celelal-
te obiective ale procesului educativ. Pentru o astfel 
de muncă este nevoie de cunoștințe asimilate prin 
studiu, de talent interpretativ, ceea ce ar trebui să 
�e apanajul tuturor cadrelor didactice specializate în 
limbă și literatură, eventual artă dramatică. 

Numai că instruirea și formarea viitorilor dascăli 
începe tot din primii ani de școală. Așteptăm prime-
le promoții de profesori oratori și de oratorie! Cine 
să-i formeze, dacă nu studiile universitare? 

Istoria și tradițiile unor grupuri 
etnice, sociale sau ocupaționale, 
convertite în memorie, laolaltă cu 
narativul biogra�c individual sau 
colectiv devin sursă și metodă de 
legitimare și de diferențiere iden-
titară. Despre toate acestea va � 
vorba în cartea de față pe care cu 
greu am putea-o încadra într-un 
gen proxim ferm de�nit. Ea este 
deopotrivă o cercetare de istorie 
orală, de antropologie culturală 
ori de istoria mentalităților, din 
care nu lipsește nici tenta investi-
gativ-polemică a demersului jur-
nalistic.

Arealul teritorial în care s-a 
efectuat investigația care stă la 
baza prezentei lucrări reprezintă 
o zonă de margine, un topos de 
perfect sincretism cultural, ca mai 
toate ariile de frontieră culturală 
și etno-lingvistică. Geogra�c, ea 
se situează în partea de miazăzi 

a judeţului Satu Mare, acolo unde 
prelungirile domoale ale piemon-
tului silvan întâlnesc orizontul 
plan și nesfârșit al câmpiei, pe 
teritoriul aproximativ de sub 
jurisdicția a două cetăţi puter-
nice de altădată, Ardudul și Bel-
tiugul, bastioane importante ale 
feudalității transilvane timpurii.

Zonă de mixtum compositum 
etnic și antropologic, de schim-
buri și transmiteri culturale biu-
nivoce, de evidente sincretisme 
și contaminări. Privit în diacronia 
lui, spaţiul a dezvoltat o dinamică 
și o mobilitate spirituală remarca-
bilă, fundamentată pe straturile 
și sedimentele succesive de cul-
tură și civilizaţie pe care grupu-
rile sale constitutive le-au așezat 
temeinic, ca marcă ireversibilă a 
propriei lor identităţi. Români, 
șvabi, unguri, ruteni, ţigani sau 
ceangăi alcătuiesc astăzi mozaicul 

demogra�c și cultural al acestui 
areal pluriform, mobil și provoca-
tor.

George ACHIM

(Din volumul „Sita de ceară - Istorii 
din Istoria unui ținut transilvan”, autor 
George Achim, Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2017)

Apariție editorială
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Malaxorul de făurar
■ La Editura „Școala Arde-

leană” din Cluj-Napoca au apă-
rut, de curând, două volume de 
referință în domeniul lor, ambele 
văzând lumina tiparului în ca-
drul unui Proiect editorial dedicat 
Centenarului Marii Uniri sub egi-
da Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj: Philip E. Mosely 
despre Transilvania și Basara-
bia, autor cunoscutul profesor Va-
sile Pușcaș, fost ministru, originar 
din Surduc, județul Sălaj, profesor 
universitar, din 1995, la Universi-
tatea „Babeș-Bolyai”. 

Din prefața autorului: „Volu-
mul de față își propune doar re-
constituirea istoriogra�că a unor 
aspecte din activitatea profesoru-
lui Philip E. Mosely, îndeosebi cele 
care au avut în vedere România. 
Căci subiectul merită o investigare 
amplă în biblioteci, arhive publice 
și private din SUA și Europa. (…) 
Această cercetare istoriografică a 
fost realizată în cadrul programu-
lui Fulbright”; al doilea volum, 
Cehi, slovaci și români în vea-
curile XIII-XVI, îl are ca autor 
pe istoricul Mihail P. Dan (1911-
1976). Câteva cuvinte despre 
această lucrare scrise de reputatul 
academician Nicolae Edroiu (fra-
tele istoricului Elena Musca din 

Zalău), trecut, nu demult, la Cele 
Veșnice: „Lucrarea (…) este astăzi 
o raritate bibliogra�că. Apărută la 
Sibiu în anul 1944, când Institu-
tul de Istorie Națională din Cluj se 
găsea în refugiul sibian impus de 
ocupația ungaro-hortystă asupra 
părții de nord-est a Transilvaniei, 
difuzarea i s-a făcut cu di�cultate, 
multe din exemplarele ediției dis-
părând în condițiile repetatelor 
mutări ale Institutului și Bibliote-
cii acestuia în fața bombardamen-
telor. (…) Importanța sub aspect 
științi�c a lucrării profesorului 
Mihail P. Dan pentru studiile re-
feritoare la raporturile româno-ce-
ho-slovace a rămas însă intactă 
datorită, în primul rând, vastei și 
profundei documentații istorice 
asupra subiectului, modalităților 
de abordare a lui”. 

■ Augustin Mocanu, Colin-
datul, colindele și urările de 
Crăciun – articole și studii, Edi-
tura Star Tipp, Slobozia, 2017, 
volum închinat Centenarului 
Marii Uniri… Din Notă asupra 
ediției: „Acest volum conține stu-
dii despre colindat, colinde și urări 
(mulțămituri) scrise și publicate 
din 1968 până în prezent. Cercetă-
rile adunate aici conțin materiale 
care se referă la trei zone etnofol-
clorice întinse unde am trăit și ac-
tivat câte un însemnat număr de 
ani din viață: zona etnofolclorică 
Câmpia Transilvaniei cu localita-
tea natală, Boju, comuna Cojoc-
na, județul Cluj, unde am copilă-
rit, am studiat, m-am format ca 
mic intelectual român cu rădăcină 
țărănească, în primii 25 de ani ai 
vieții; aria Codru – Valea Sălaju-
lui, având în centru orașul Cehu 
Silvaniei, unde am locuit și lucrat 
ca profesor de limba și literatura 
română vreme de peste 40 de ani 
și zona Câmpia Soarelui, actualul 
județ Ialomița cu centrul județean 
Slobozia, unde, pensionar �ind, 
locuiesc și scriu de aproape 20 de 
ani”… 

Neobositul etnolog Augustin 
Mocanu, vechi colaborator al re-
vistei și editurii „Caiete Silvane”, 
la cei 85 de ani ai săi, se a�ă la cel 
de-al 17-lea volum în domeniul său 
predilect; el mai este autorul a pa-
tru lucrări monogra�ce, două ling-
vistice, nouă beletristice și a trei 
jurnale.

■ Liviu Ioan Stoiciu, Efec-
te 2.0, Editura Tracus Arte, 
București, 2017. 
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Autorul este mult prea cunos-

cut pentru a mai avea nevoie de 
vreo prezentare… Pentru citito-
rii Caietelor Silvane, un fragment 
din poemul ce deschide volumul, 
intitulat „Nici un sunet funda-
mental”: „Nu se întrevede nimic 
deosebit, deși stai de ani/ grei în 
așteptare: privești în gol. Nu/ auzi 
nici un sunet fundamental. Nu 
auzi decât niște sunete/ ciudate 
dinlăuntru. Te resimți, îngropat 
în/ stratul gravitațional. Nici/ un 
semnal clar de nicăieri. Îți bați joc 
și de chinurile tale./ Ce cauți, de 
fapt, și nu găsești? Nu mai/ cău-
ta ceea ce nu se vede! Dumnezeu 
e în tine, nu în zare… Tot // ce știi 
e că, în continuare, pierzi. Pierzi 
și atunci/ când câștigi: degeaba 
faci/ o statistică în acest sens, 
nu interesează pe nimeni. Nu/ 
mai vrei nimic altceva decât să te 
predai./ Dar cui? Tu consideri că 
ți-ai făcut datoria față de tine și/ 
că ajunge. De ce nu ești crezut? 
Oricum ai/ întoarce-o, vina e la 
tine./ Ia gândește-te bine: unde 
ai mai greșit? Trebuie/ să îndrepți 
greșeala –/ nu te grăbi, ia-o încet. 
Și nu te mai în�ăcăra atât!”

■ Nicoleta Nap, ușor desin-
cronizat, aproape impercepti-
bil, Casa de Editură Max Ble-
cher, Bistrița, 2017. E vorba 
de volumul de debut al autoa-
rei, despre care aflăm că este 
absolventă a două facultăți în 
Cluj-Napoca (Filozo�e și Drept), 
unde a lucrat 12 ani în presa scri-
să și a cântat într-o trupă punk, 
actualmente, începând din 2013, 
locuind în București. „Sincroni-
zat tendințelor autoscopice și cu 
o foarte perceptibilă siguranță 
a imageriei, debutul Nicoletei 
Nap propune un tensionat sce-
nariu de reactivități la muțenia 
ori neînțelesul lumii, locvace, 
sentențios, epurat de sensiblerie 
– ba, aparent, de orice palpit in-
terior. Într-un jargon de imediată 
actualitate, textele ei sunt înregis-
trări de spasme, de atrocități ros-
tite în ritmul egal și înnebunitor 

al distopiilor, �lme absurde și tris-
te (…)” (Rita Chirian). 

Moto-ul volumului: „Nu auziți 
această voce groaznică al cărei ur-
let cuprinde întregul orizont, și pe 
care omul o numește de obicei tă-
cere?” (Georg Büchner, Lenz).

■ Poesis internațional, anul 
VII, nr. 2 (20)/ 2017. 

Un număr masiv, de peste 
300 de pagini… Din editorialul 
redactorului-șef, poetul Claudiu 
Komartin: „La capătul celui de-al 

șaptelea an de apariție, odată cu 
numărul 20, Poesis internațional 
trece de 320 de pagini, intrând 
în rândul celor mai robuste 
publicații de felul ei care pot fi 
citite astăzi. Autori din 18 țări, 
pe lângă România și Republi-
ca Moldova, stau laolaltă într-o 
construcție rizomatică în care 
un cititor atent și răbdător poate 
găsi tot felul de trimiteri și legă-
turi, de ușițe și tuneluri secrete 
care împânzesc freatica literatu-
rii mondiale”. O revistă impresio-
nantă, nu doar prin numărul au-
torilor, ci mai ales prin calitatea 
textelor lor. 

■ Semnalăm apariția volumului 
III din Tradiții, arte și litera-
tură – compendiu de activități 
culturale, Editura Eubeea, 
Timișoara, 2017. 

Lucrarea, apărută sub egida 
Fundației Ateneul Cultural „Ștefan 
Goanță”, cuprinde consemnări ale 
activităților acestei fundații, plus 
lucrări prezentate în cadrul Sim-
pozionului național „Colocviile de 
la Liebling: convergențe culturale”, 
ediția a VII-a, 7 octombrie 2017; 
coordonatorul lucrării este Irina 
Goanță, iar consilier literar Maria 
Nițu.  

 
(D.H.)





A rca poez iei

WALT WHITMAN  

(31 mai 1819 - 26 martie 1892)  

Ultima rugă

La sfârșit, cu blândețe
Să �u purtat
Departe de zidurile puternicei fortărețe,
Departe de încuietorile ferecatelor lacăte,
Departe de opreliștile bine închiselor porți.
Să alunec în liniște;
Descuiați lacătele cu cheia tăcerii,
Iar tu, su�ete, cu o șoaptă, dă ușile în lături,
Cu calm, nu � nerăbdător!
(Ce puternică e încleștarea ta, trup muritor!
Ce tare e, iubire, împotrivirea ta!)

(Din volumul Walt Whitman/ Carl Sandburg, Poeme – 
alese și traduse de George Macovescu, Ed. Eminescu, 1987)


