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Centenar

Dialoguri (im)posibile

1

Daniel SĂUCA

A 18-a ediție a Festivalului internațional „Primăvara Poeziei” organizat de Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj la Zalău a prilejuit joi, 26 aprilie 2018,
o excelentă, zicem noi, dezbatere despre dialogurile
(im)posibile între români și maghiari, pornind de la
cartea „Pălăvrăgeala vagabonzilor” (Charmides, 2017)
de Demény Péter și Doru Pop. În absența (motivată)
al lui Demény, rolul maghiarului a fost jucat de minunatul poet și traducător Halmosi Sándor. Posibila concluzie, tragică, a dezbaterii: nu există punți serioase de
dialog între români și maghiari. Putem discuta despre
ceea ce ne unește, mai ales cultural, dar nu prea facem acest lucru. În afară de câteva elite intelectuale,
ce țintesc o (re)așezare a valorilor și într-un context
central-european, românii și maghiarii sunt captivi ai
naționalismelor, populismelor și extremismelor de tot
felul. Nu mai vorbesc unii cu alții, nu se mai citesc unii
pe alții (nici nu prea au, de altfel, la îndemână traduceri),
nu mai ascultă muzică împreună (chiar dacă, de pildă,
folclorul transilvan e un excelent exemplu de sincretism european), românii nu mai învață limba maghiară, iar ungurii nu mai știu sau nu mai vor să vorbească
românește etc. E, fără îndoială, un eșec de proporții...
Doru Pop: Dacă te uiți
în societatea românească,
spiritul lui Ceaușescu nu a
murit, ci s-a perpetuat. Și
vorbesc chiar de mine. Mă
gândesc adeseori că, dacă
m-ar vedea, „Tovarășu” ar
fi foarte mândru de mine.
Eu sunt omul multilateral
dezvoltat, exact așa cum
l-a visat și proiectat el.
Sunt întruchiparea ideologiei ceaușismului târziu
și oricât de mult aș încerca
să fiu altceva, tot asta rămân. Un copil ratat al socialismului, ratat la rândul
lui. Hai să îți ridic eu o întrebare la fileu. Cum îți explici simpatia ta, nelalocul
ei, pentru un român venetic? Ce te face pe tine, maghiarul școlit la Brassai, să
vrei să dialoghezi cu mine,
românul care a terminat

liceul Eminescu?
Demény Péter: Se explică freudian. Am avut
o copilărie intensă și am
vrut să fac totul altfel
decît părinții mei. Mă rog,
aici sunt un pic nedrept,
pentru că tata a fost foarte deschis către asemenea
chestiuni. Deși s-a născut
la Ghindari, lîngă Tîrgu
Mureș, căsătorindu-se a
ajuns la Petroșani, unde a
avut mulți colegi români.
Înainte de 90 n-am auzit
de la el niciun cuvînt șovin.
Ar fi o altă discuție de ce s-a
schimbat după 89. Dar bunicii mei, supraviețuitori ai
Trianonului și ai unui Cluj
pur-maghiar, au fost șovini
sadea. Niciunul nu putea
vorbi fără să vă numească
„oláh”, și nu ca Ady, în al
cărui vocabular nici nu

istorice al tuturor guvernărilor, de la București și Budapesta, de după 1918. Nici unii, nici alții nu au reușit sau
nu au vrut să treacă peste tragedii, orgolii ori interese
politice. În Anul Centenar ni se aruncă problema Trianonului sau viceversa. Ce e de făcut? Cei doi autori ne
propun și „vagabondajul”, evident un demers pur cultural, cosmopolit, elitar. Ce se va întâmpla însă la nivelul maselor de români și maghiari e greu de spus. Cum
spunea cineva, să avem puțintică răbdare: nu au trecut
decât 100 de ani de la Marea Unire...
era alt cuvînt, ci în sens
defăimător. Dar eu am
constatat că românii sunt
oameni ca noi, cu exact
aceleași dorințe și complexe, cu niște gînduri imperiale desuete și absurde
(pînă la urmă, pînă la
1918, ei nu au avut o țară
mare), și cu un umor mult
mai lejer decît al maghiarilor. Neștiind altă limbă,
am dat la Litere cu româna pe care o cunoșteam,
și m-am îndrăgostit de
Caragiale și de Cioran, de
Eminescu și de Bănulescu. Dar nu am fost mereu
așa: cînd era Steaua campioană consideram că e o
trădare să ții cu această
echipă. Dar m-am luptat
cu prejudecățile mele. Și
nu te consider „venetic”,
pentru că nu gîndesc pe
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această axă. De fapt, mai
suntem noi doi, tu român,
eu maghiar, cînd de fapt
nu credem în complexele
obligatorii? (...)
Fragment din cartea
„Pălăvrăgeala vagabonzilor”
(http://www.penromania.
ro/peter-demeny/palavrageala-vagabonzilor/)

2 Poeme pentru „Caiete Silvane”

Gheorghe Vidican - 65
Sfârșit de martie 2018

steaua polară o casă albastră fire de soare în clepsidră șlefuiesc ochiul pe acoperiș înfloriri
labirint prin lacrimă intrarea ierbii în stropul de rouă cu gust de frică
nu știu cum arată umbra celei ce învelește răsăritul în folii plină de flori albastre
busola arată nordul lacrimii
ca un strigăt de luptă cerul de martie duce iarna prin rărișul pădurii doar liniștea se clatină
arătând cu degetul nordul sărutului
râsul copilului ia derdelușul în spinare ciugulește din palma mamei grăuntele de frig al veseliei
pânda trupului o mângâiere pe dinlăuntrul umbrei prelinge mirosul vinului prin poftele crâșmăriței
drumul inițierii în călăritul zorilor trece prin ninsoarea de sfârșit de martie 2018
ating sângele buzelor cu frigul dimineții
călătoria prin bucuria copilului labirint în ochii mamei teama ei învinsă de frig
un colb spiralat de ninsoare învăluie dealul
versuri din pillat în murmurul crâșmăriței
săniuța plină de glorie alungă frigul răsăritul înghețat al soarelui
razele lui mângâie mirosul vinului fiert din cana bunicului
bătrânețea lui urcă bucuria copiilor în coama dealului
crâșmărița face semn cu pleoapa cerului dimineții să ningă
tu porți în mâna stângă cugetul frigului
ninge în ochiul închis de frig
pe deal se preling siluete pline de stângăcii
se-ncinge un dans al ielelor în ochii prăfuiți ai bunicii
încheietura din râsul copiilor lasă boncănitul cerbilor să ningă
închid ochii și strâng iarna în brațe
se aud versuri din pillat
murmurul crâșmăriței fierbinte un sărut pe marginea clipei
coama dealului albă de hărmălaia pruncilor
bunicul își fumează liniștea în pipa adusă din tatra
foamea împarte gogoși
vremuri locuite de un soare cu dinți
povestea cu labirintul lacrimii urcă în trunchiul copacului apa criștiorului
dincolo de strigătul copiilor înflorește frica mamei
obosit de călătoria prin noi frigul dezleagă copilăria miros de tei în ceștile de ceai
fierbinte ca și bucuria pruncilor
clopotul bisericii destramă liniștea soarele a încremenit în amiaza zilei
lirismul se fabrică în mirosul pălincii
crâșmărița dă slobod la dezmăț
obsedat de sărut soldatul venit în permisie îi dă târcoale
îi arde pustiul din ochi
ninsoarea are miros de carne
prin ochii bunicului fire de soare tomnatec o siluetă a tinereții înfășurată în miros de pălincă
vârful dealului călătorește prin amurgul ninsorii
îi umple paharul cu bucuria copiilor
sânii crâșmăriței taie sărutul soldatului în clipe
din buzunarele bunicii curge înserarea
zâmbetele copiilor se închid în poveștile mamei
ninge în sobă cu flori de cais
steaua polară o casă albastră fire de soare în clepsidră șlefuiesc ochiul pe acoperiș înfloriri
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Amurgul
să vezi amurgul ca pe inițiere a cărnii în lătratul câinelui mușcături cu miros de lavandă în sărut
noi trecem prin viață ca mersul pe bicicletă viețuim în lacrimile ce râvnesc în ochiul trădătorului
nepăsători și liberi luăm vântul de guler impostorii pe trecerea de pietoni își duc umbrele
seduce uniforma de paradă a jandarmilor traumatizează simțurile femeii
amurgul se furișează într-o carmangerie unde frumusețea citește versuri din tagore
retina seacă ecoul în port se vând mere ionatane
singurătatea lacrimii fântâna satului adapă setea drumețului
pământul negru de sub tălpi înveșmântează lumea zemoasă a buzelor
poeții au grijă de sărbătoarea poeziei din martie când se răzvrătesc râurile împotriva tăcerii
amurgul un balcon liber în memoria mamei
mirosul de cafea bărbierește privirea marinarului
frumusețea femeii rătăcește prin geometria șezlongului
nimicul singura aventură neatinsă de vânt
de pe corabie se descarcă o după-amiază cu unghiile tăiate
de-a lungul plajei gălăgia invizibilă a cleopatrei dezghioacă nisipul clepsidrei de valuri
dureroasă mușcătura de câine adună în coșul de nuiele lătratul câinelui
o pisică își ascunde frica în umbra marinarului
defileul dunării stăruie în frumusețea fortăreței ridicate în sângele tău
certitudinea umbrei o inițiere a cărnii fumul surpat în hornul casei o amintire din război
uitându-mă la trupul tău îmi curge sărutul dincolo de umbre
barba neagră a marinarului niște mâini vâslind prin lacrima tatei
nesătul amurgul călătorește prin noi învăț pasul căprioarei rănite
lenea sângelui închide lătratul câinelui în potopul de ploaie spală visele de durere
nepăsători și liberi curgem prin noi marginea marginii devine umbră
curge pământul prin grâne ca un fluviu se vorbește românește în foșnetul lacrimii
de ani mulți aștept să vii ca o seară înfășurată în cântecul mierlei
să-mi dezrobești lacrima de durere
un punct vulnerabil sărutul
în grădina cu narcise marinarul și-a lepădat barba
mai albastru ca marea stropul de rouă seduce vântul malul râului melancolic în palma bunicii
așază nechezatul cailor în pașii tăi
sărutul un labirint răcoros al dorințelor își pune în lacrimă partea fluorescentă a ochiului
ațipise în mine umbra ta o adevărată casă pentru cântecul mierlei
țărmurile abrupte ale ecoului ne feresc trupurile mărăcinii presărați prin amintiri de pașii pisicii
aruncarea cu pietre în râu împarte dorințele trecătorilor în nimicuri mărunte aduse din orient
amurgul
toarnă în cești de cafea soarele
înserarea își duce sângele la culcare
din lacrima ta pleacă în larg un feribot plin cu umbre
sunt dorințele celor veniți la ospăț
miroase a vin fiert buzele distanța dintre gânduri e plină de amurg
sprijin cu umărul cerul pălării solitare agățate în regretele elenei din troia
pojghița de somn din lătratul câinelui alungă musafirii nepoftiți alergarea pe orizont probă olimpică
în pipa bunicului amurgul arde tinerețea plină de dezastre a morăriței
distanța dintre buzele noastre se măsoară în ani-dorințe gălăgia invizibilă a cleopatrei dezghioacă
amurgul într-o carmangerie recitând versuri din tagore
frumusețea se furișează sub tejghea ochii măcelarului
teorema lui pitagora e un murmur de vise
Gheorghe Vidican s-a născut la 27 iulie 1953 în
satul Petid, com. Cociuba-Mare, județul Bihor, al cărui
cetățean de onoare este din anul 2013.
Absolvent al Facultății de Inginerie Managerială și
Tehnologică a Universității din Oradea și a masterului
Managementul și Ingineria Afacerilor.
A debutat în anul 1968 în culegerea de versuri a ele-

vilor bihoreni „Mlădiţe bihorene” apărută sub îndrumarea poetului Alexandru Andriţoiu, debut consacrat
prin apariţia în revista „Familia” în anul 1972.
A publicat poezie și interviuri în majoritatea revistelor de cultură din țară. A debutat în volum cu
„Singurătatea candelabrului” (Ed. Cogito, Oradea,
1994).
160

4 Cronica literară

„Așa delirează la
Veneția anotimpurile”
Viorel Mureșan

Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Umberto
Saba, Salvatore Quasimodo, Cesare Pavese, Mario
Luzi nu sunt, nici pe departe, toate numele care ne
alcătuiesc biblioteca de poezie italiană din secolul al
XX-lea. Li se adaugă, chiar în aceste zile, încă unul,
Vincenzo Cardarelli, Poezii, traducere și cuvânt înainte de Ioan Milea, Editura Limes, Cluj-Florești, 2018.
Aflăm, dintr-o notă de pe ultima copertă, că avem
în față „cea dintâi traducere integrală în românește
a liricii lui Vincenzo Cardarelli…” (1887-1959). Este
vorba, în fapt, de o operă foarte restrânsă, chiar pentru un poet din constelația invocată mai sus, unde nimeni nu s-a remarcat prin prolificitate. Mai puțin de
80 de poezii cuprinde această „traducere integrală”,
de care ne ocupăm aici. Fără a cunoaște istoricul receptării acestui poet la noi, ne amintim de grupaje de
poeme demne de luat în seamă din dreptul numelui
său, în antologiile de poezie italiană Cântecele altora
(1972), de Ilie Constantin. Poeți italieni din secolul XX
(1998), de Marin Mincu. Cu siguranță, au mai fost și
altele, uitate poate, în paginile unor periodice. Dintre
contribuțiile exegetice, una iese în relief prin subtilitatea și profunzimea abordării dar și prin puterea
de cuprindere a unor filiații, adunate, pe parcursul
câtorva secole de poezie: „Cardarelli și «inspirația» ca
«indiferență»”, de Marian Papahagi, în volumul Critica de atelier, Editura Cartea Românească, 1983.
Când, încă de la început, se declară „un cinic”, de
bună seamă, poetul are în vedere o împăcare, ca atitudine lirică, între disprețul față de convențiile sociale și
practicarea ascetică a virtuții: „Speranța e în operă./
Eu sunt un cinic căruia îi rămâne/ pentru credința sa
acest dincolo./ Eu sunt un cinic care crede-n ceea ce
face” (XXX, p. 15). Între atâția mari ermetici, cu care
împărtășește până la un punct tonul elegiac și confesiv, vocea ușor reținută în sondarea experiențelor
personale, Vincenzo Cardarelli se orientează spre o
poezie mai narativă, cumva în vecinătatea stilistică a
mai tânărului său confrate Cesare Pavese. Întâlnim, în
Adolescentă, un complex portret feminin, nu din perspectiva bărbatului îndrăgostit, ci din aceea, ceva mai
obiectivă, a contemplatorului distant. Textul poate fi
o lecție poetică de gestualitate ce însoțește lunecarea
în dezamăgire a unui lung șir de iluzii alimentate de
vârstă. Joaca de lumini și umbre a sufletului feminin
– alături de dragoste ca enigmă se lasă cu greu descoperită – se contopesc în fondul gnomic al acestui
poem: „Asupra ta, adolescentă fecioară,/ plutește o
umbră sacră./ Nimic nu-i mai trainic,/ mai demn de

adorație și mai propriu/ decât trupul tău despuiat./
Dar te retragi în veșmântul grijuliu/ și locuiești departe/ cu grația ta/ unde nu știi cine te va ajunge./ Sigur
nu eu. Dacă te văd trecând/ la atâta regală distanță,/
cu plete răsfirate/ și toată făptura dreaptă,/ amețeala
îmi trece./ Ești creatura netedă, fără pori,/ care apasă
cu răsuflarea-i/ obscura bucurie a trupului ce abia/ își
suportă plinătatea./ În sângele ce are răsfrângeri/ de
flacără pe fața ta,/ cosmosul râde/ ca în ochiul negru
al rândunicii./ Pupila ta e arsă/ de soarele dinăuntru./
Gura ta ți-e strânsă./ Mâinile tale albe nu cunosc/ sudoarea umilitoare a atingerilor./ Și mă gândesc cum
corpul tău/ dificil și gingaș/ face să dispere iubirea/ în
inima bărbatului!/ Și totuși unul te va atinge,/ gură de
izvor./ Unul care nu o va ști,/ un pescuitor de bureți,/
va avea această perlă rară./ Norocul și fericirea lui va
fi/ de a nu te fi căutat/ și nu știi cine ești/ și de a nu
se putea bucura de tine/ cu conștiința subtilă/ care-l
jignește pe galeșul Dumnezeu./ Ah, da, animalul va
fi/ destul de neștiutor/ ca să nu moară, înainte de-a te
atinge./ Și totul e-așa./ Nici tu nu știi cine ești./ Și te
vei lăsa cucerită,/ dar numai pentru a vedea cum e jocul,/ pentru a râde puțin împreună./ Așa cum flacăra
se pierde în lumină,/ la atingerea realității/ Neîmplinită va trece/ atâta bucurie!/ Tu te vei da, te vei pierde,/ dintr-un capriciu care nu o nimerește/ niciodată,
cu primul care îți va plăcea./ Timpul iubește joaca/ ce
îl izvorăște,/ nu șovăielnica voință care amână../ Astfel, copilăria/ face să se învârtă lumea,/ iar înțeleptul
nu-i decât un copil/ care se tânguie că a crescut”.
(pp. 16-18). Complementar portretului feminin de
mai sus, în poemul Natura, se naște altul, prin decantarea capriciilor firii și mai ales ale firii umane. Tot
așa cum Întâlnire nocturnă propune, realizat cu o largă
înțelegere umană pentru gestul reprobabil, profilul
„vagabondului”, al unui „huhurez al orașelor”, cu recognoscibilă descendență villonescă.
O undă gnomică se abate asupra poeziei lui Vincenzo Caldarelli începând cu poemul Tristețe: „Între
atâtea treburi ce ne-amăgesc/ a stârni un fir e un fleac”
(p. 23). De la un capăt la altul, versurile par sentințe
săpate în piatră pe diverse teme din viața cotidiană,
cu deschidere spre o filozofie a deriziunii: „Dar omul
care nu a văzut nimic,/ nici fapta, nici rodul, nici osteneala,/ fie și absurdă, săvârșită,/ așteaptă mereu
un semn, pe care eu îl fac” (p. 24). Pe aceeași linie, în
Homo sum, dovedește o înțelegere în forme ideale de
umanitate, liberă de orice contingențe, a existenței:
„Uneori, de fapt, mă văd ca pe unul/ dintre acei săr160
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mani sfinți/ care pe pânzele sacristiilor/ se închină
Fecioarei/ zadarnic așteptând/ o privire a ei./ Dar
adevărat zic vouă/ că de bună voie aș da, de-aș avea,/o
atât de înaltă vocație/ pentru un pic de veselă umanitate” (p. 26). Sub un nume împrumutat din mitologie,
Aiax dă expresie poetică erotismului discret, într-un
discurs apărător al unor principii morale. Poemul are
groase straturi alegorice, convergente spre un deznodământ de fabulă, în care destinul și hazardul stăpânesc lumea.
În mod, poate, curios, un precept de la care Vincenzo Cardarelli nu se abate decât rar, este acela de
a nu dezvolta niciodată până la capăt o temă, iar un
poem al său, pe acest temei construit, poate părea
un text cu deschidere spre oricare dintre direcțiile
modernismului. Desprindem această idee dintr-o mică
poezie cu evidente valențe metatextuale: „Inspirația,
pentru mine, e indiferență./ Poezia: sănătate și nepăsare./ Arta de a tăcea./ Cum tragedia-i arta de a te masca” (XXX, p. 37). Peisajele sale ligure sau venețiene
oferă nenumărate posibile imagini ale unor anotimpuri ori momente ale zilei, revărsate într-un univers
poetic fără mari constrângeri formale. Estivă, de pildă,
e, pentru „certitudinea soarelui”, un imn în stare nativă. Dar vergilianul „fugit irreparabile tempus” pare a
pune o pronunțată culoare sceptică asupra celor mai
multe dintre versuri. Două poeme aflate față-n față,
Parabolă și Tinerețe amăgită, par variante ale aceluiași
text: radiografii ale unei vieți trăite zadarnic! Poemul intitulat Memento poate fi o parabolă („Dar
răul e neîntrerupt, pic cu pic./ Binele e infracțiunea,
răul e norma/ în existența noastră”, p. 54), în timp
ce, în Toamnă, descrierea anotimpului are solemnitatea unei mari personificări. Tot așa cum, într-un
alt poem, cu un titlu cules din calendar, Octombrie, autorul dovedește o aplecare netrucată pentru
sfârșiturile agonice de zi sau de anotimp. Septembrie
la Veneția reflectă atracția irezistibilă pentru acest
peisaj. Iar, în Toamnă venețiană, poetul pare un „alter
ego” al lui Gustav von Aschenbach, scriitorul-personaj din marea nuvelă a lui Thomas Mann. Versurile
sunt crâmpeie dintr-un prezumtiv jurnal al acestuia,
străbătute de simbolismul intrinsec al unui cadru fizic deja cunoscut. Prevestirile funeste își caută forma de exprimare în stilul hieratic, subminat de parodie. Surprinde caracterul neverosimil al orașului fixat într-un imaginar poetic thanatic-histrionic: „Mă
asaltează recea și umeda suflare/ a Veneției autumnale./ Acum, că vara,/ asudată și bătută de sirocco,/
ca prin farmec s-a dus,/ o rigidă lună de septembrie/
strălucește, plină de prevestiri funeste,/ peste orașul
de apă și piatră/ care își dezvăluie chipul de meduză/
molipsitoare și malefică./ Moartă e tăcerea canalelor
fetide/ sub luna apoasă/ și în fiecare din ele/ pare
că doarme cadavrul Ofeliei:/ morminte presărate
cu flori/ putrede și alte murdării vegetale/ pe unde
trece clipocind/ fantoma gondolierului./ O, nopți
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venețiene,/ fără cântece de cocoși/ fără glasuri de
izvoare,/ întunecate nopți de lagună,/ pe care nicio
șoaptă duioasă nu le animă,/ case amenințătoare,
geloase,/ abrupte pe canale,/ dormind fără suflare,/
acum vă am la inimă mai mult ca oricând./ Aici nu
sunt vânturi năvalnice și funebre/ de septembrie
montan,/ nici mirosul culesului de vie, nici băi/ de
ploi lăcrimânde,/ nici foșnet de frunze ce cad./ Un
smoc de iarbă care îngălbenește și moare/ pe un pervaz/ e întreaga toamnă venețiană./ Așa delirează la
Veneția anotimpurile./ Pe câmpurile-i de marmură
și pe canale/ nu sunt decât lumini rătăcite,/ lumini
visând pământul cel bun/ înmiresmat și roditor./
Doar naufragiul iernii i se potrivește/ acestui oraș
care nu este viu,/ care nu înflorește/ altfel decât ca o
navă pe fundul mării” (pp. 59-60).
În câteva poeme cu titluri grăitoare: Iubire,
Despărțire, Crudul adio, vom întâlni dragostea târzie,
matură, aflată pe pragul destrămării, iubirea cu gust
de moarte. Așteptarea, amăgirea pot redeștepta, la
rându-le, stări difuze, scenarii: succedaneu al morții,
Somnul e metamorfozat în monstru, de care eul poetizant, abulic și înspăimântat, fuge (Insomnie). Avem
în față un poet conectat la ritmurile secrete ale universului, fascinat de calendar, unul care știe observa
și surprinde spectacolul cu care se mișcă vremea. El
întocmește profilul celor mai capricioase luni ale anului, dar nu ca seci „fișe de observație”, ci cu știința
tușelor impresioniste: „Luna aceasta e un băiat/ sâcâitor, enervant,/ care întoarce casa pe dos,/ pune
sângele în mișcare, îl vestește/ pe nebunul martie,/
periculos și schimbător” (Februarie, p. 77).
Aproape toți comentatorii au vorbit despre patetismul acestei opere. El contopește, în același text,
năzuința de recuperare a unei fictive copilării paradisiace cu varii moduri de a te apropia de moarte.
Poate că în Somnul fecioarei găsim discursul cel mai
adecvat, fără tropi, fără artefacte, lăsând doar sugestia să lucreze. Ultimele poeme, începând cu Sfinți din
ținutul meu, se încarcă de conținuturi autobiografice.
Stilul, ușor anecdotic-zeflemitor, aliat cu o vizualizare grafic-naivă, topește atmosfera glacială din jurul
unor figuri consacrate prin tradiție sacerdotală. Într-o
Baladă, întorcându-se către fundamentele ființei,
apar evenimente și lucruri cu care limba are de luptat din greu ca să le transfigureze artistic. Plecare în
zori consacră drept topos, unde s-a produs ruperea
de ținutul natal și de copilărie, „acea micuță gară
singuratică”. De aici se conturează, tot mai densă,
metafora morții ca o călătorie, culminând cu „poemul sintetic”, invocat de Hugo Friedrich, unde arhetipurile lirice se amestecă printre obiecte tehnice.
Întâlnire în tramvai încheie volumul cu tot mai vizibile inserții ale cotidianului și neprevăzutului vieții
în sfera artisticului. Prin integrala Vincenzo Cardarelli, Ioan Milea ne propune, întâi de toate, o carte
de mare poezie crepusculară.
160

6 Cronica literară

Poezia –
tăcere carcerală
Imelda Chinţa

Armando Valladares este o figură emblematică a
spaţiului literar cubanez, un poet care şi-a exersat
scrisul în claustrarea impusă de regimul castrist. Volumul Cavernas del silencio (Caverne de tăcere) a apărut în colecţia Biblioteca Cubana Contemporanea,
în Spania, 1983, şi aglutinează un grupaj de poeme
scrise în urma experienţei carcerale, experienţă care
l-a marcat definitiv, determinându-i stări distincte.
În limba română, volumul apare în traducerea Aliciei Valeria Micu, iar traducerea interviului pe care
îl reproducem în cele ce urmează, îi aparţine elevei
Ştefania Morent de la Colegiul Naţional „Silvania”,
Zalău. Interviul a fost gândit în urma lecturii volumului, iar majoritatea întrebărilor sunt formulate în
concordanţă cu poemele şi stările poetice pe care le
determină.
Imelda Chinţa: Care este părerea dumneavoastră
despre literatura închisorilor? Este aceasta mai emoţionantă şi mai autentică?
Armando Valladares: Literatura închisorilor politice este, pe lângă catharsisul situaţiilor
represive, o armă pentru a „scăpa” de sârmele
ghimpate şi pentru a denunţa violarea drepturilor umane.
Imelda Chinţa: Când aţi început să scrieţi? Există
o legătură între scris şi începutul închisorii?
Armando Valladares: Am scris de dinainte de a
mă duce la închisoare, poezii, scurte povestiri etc.
Imelda Chinţa: Cred că un înţeles al conceptului de
literatură, în particular, şi al artei, în general, este catharsis. Are literatura închisorilor o asemenea valenţă?
Armando Valladares: Da, deja am spus în primul răspuns, literatura şi arta sunt specii ale catharsisului.
Imelda Chinţa: Pe lângă aspectul documentar, consideraţi că acest gen de literatură (literatura carcerală)
are, de asemenea şi un alt scop?
Armando Valladares: Aparte de aspectul documentar, literatura închisorilor are obiectivul de a
ambiţiona fiecare artist să exprime lumile interioare în orice scenariu. Închisoarea e una dintre
aceste lumi.
Imelda Chinţa: Un cuvânt-cheie important în cărţile dumneavoastră este lumina. Ce înţeles daţi acestui
simbol? În ce termeni aţi defini întunericul (care, de asemenea, este un cuvânt cheie în opera dumneavoastră)?
Armando Valladares: Lumina materială este
elementul de care este cea mai mare nevoie în închisoare, pentru că lumina interioară, cea pe care

Dumnezeu o dă fiecărui om, va străluci mereu în
inima celor care cred. Acea lumină nu va putea fi
stinsă niciodată de baionete.
Imelda Chinţa: În ciuda unei tonalităţi grave a poemelor dumneavoastră, pot să observ o varietate de culori
(verde, albastru, alb). Există vreo semnificaţie a lor?
Armando Valladares: Pe lângă scriitor sunt
pictor şi pentru mine culorile sunt o parte importantă a existenţei mele.
Imelda Chinţa: Poemul Mi alma (Sufletul meu)
din prezentul op este, în opinia mea, o artă poetică. O
artă poetică a închisorii. Puteţi defini rolul poetului
într-o societate închisă asemenea spaţiilor cubanez sau
românesc?
Armando Valladares: Nicio dictatură nu poate
încătuşa poezia şi arta. Rolul artistului este de a
denunţa asuprirea şi lipsa libertăţii în societate.
Imelda Chinţa: Este dragostea capabilă să-i ofere
libertate individului?
Armando Valladares: Fiinţa umană care simte
IUBIRE va fi întotdeauna liberă. Cea care e plină
de URĂ va fi mereu un sclav în umbră.
Imelda Chinţa: Volumul dumneavoastră, Caverne de tăcere, este construit din contraste. Simbolurile
sunt în antiteză: fluturele – devine simbol într-un poem
şi cochilia devine simbol într-altul. Primul are înţelesul
unei libertăţi asumate, iar cel de-al doilea reprezintă claustrarea, lipsa libertăţii. Puteţi să comentaţi aceste simboluri în antiteză?
Armando Valladares: Simbolurile au diferite valori/ semnificaţii în conformitate cu locul în
care se găsesc… un fluture.
Imelda Chinţa: Am putut citi în poemele dumneavoastră de multe ori, definiţia libertăţii. Care este înţelesul cuvântului în context actual?
Armando Valladares: Eu niciodată nu mi-am
pierdut libertatea, am pierdut doar spaţiul pentru a mă mişca, a sta la o masă, a mă îmbrăca în
costum. Libertatea adevărată este în interior, cea
care Dumnezeu o dăruieşte fiinţelor umane, iar
aceea nu se pierde niciodată. Astăzi sunt milioane
de oameni care au spaţiu, care se pot plimba, dar
care nu sunt liberi. Cum ar fi Coreea de Nord, Cuba
etc…
Imelda Chinţa: Ce părere aveţi despre timp? Are
aceeaşi semnificaţie în spaţiul închis? (În poemele dumneavoastră, timpul înseamnă viaţă şi moarte).
Armando Valladares: Timpul este relativ, totalmente personal şi unic pentru fiecare fiinţă umană.
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Imelda Chinţa: În ce termeni aţi defini prietenia?
Armando Valladares: Loialitate.
Imelda Chinţa: Am putut observa o lipsă a punctuaţiei, în poemele dumneavoastră. Puteţi să-mi detaliaţi
despre arhitectura volumelor?
Armando Valladares: Poezia mea apare dintr-un
impuls, niciodată nu măsor un vers, doar menţin
un ritm interior, cadenţa muzicală, care este dificil de menţinut în traduceri.
Imelda Chinţa: Versurile poemelor curg. Poate fi
interpretată lipsa punctuaţiei drept o voinţă a libertăţii?
Armando Valladares: Poezia mea este liberă, liberă de tot, au fost criticii mei cei care au
descoperit preferinţa mea pentru o anumită
metrică.
Poezia lui Armando Valladares este o stare, este
o poetică a trăirilor, a combustiilor interioare, este
rostirea monahală, sapienţială construită în tăcerea
spaţiului carceral. Lirismul este de tip grotă, de factură existenţialistă, iar fiinţa condamnată la o istovitoare suferinţă. Trăind în anticamera thanatică,
poetul recompune artificial existenţa, iar presimţirea
devine o constantă, creând imagini de o sensibilitate
neobişnuită: „Presimt că afară/ este zgomot de stele”. Anotimpurile se succed într-un firesc dezolant,
iar omul nu mai face parte din această armonie a
naturii, a existenţei; lui i se refuză devenirea care a
încremenit undeva în negura apăsătoare a carcerei
abrutizate. Deşi Valladares construieşte un poem de
factură kantiană, autorul îl ornează în tonuri vii, optimiste, izvorâte dintr-o iluminare interioară: „Este
deja primăvară/ dar nu în această cameră/ cerul va fi
albastru/ şi brodat cu păsări”.
Libertatea devine un cuvânt-cheie, iar universul
conturat este marcă a unei eliberări interioare asumate. Iubirea şi armonia definesc omul liber, individul superior în afara oricăror constrângeri: „eu sunt
mai mult ca niciodată un om liber”, „eu am aici, în
celula mea/ întunecată şi cu gratii/ o putere interioară/ pe care tu nu o vei avea niciodată./ Nu contează
că tu ai/ cheile trupului meu/ dacă eu port în inima
mea/ IUBIREA ŞI LIBERTATEA”. Libertatea, aşa cum
însuşi Valladares mărturiseşte, nu este sinonimă cu
spaţiul în care te poţi deplasa, este, în esenţă, puterea
de a trăi într-un echilibru cu tine însuţi, de a înţelege
mesajul care izvorăşte din interiorul tău: „Libertatea
nu este un spaţiu/ unde să faci câţiva paşi/ nici măcar un pat/ unde să doarmă doi./(…)/ Libertatea nu-i
o pâine/ uneori pe cartelă - / nici un strop de bere/
sau ceva de fumat./ Libertatea este atunci când:/
scrii ceea ce gândeşti/ strigi împotriva ceea ce urăşti/
chiar dacă plăteşti cu anii/ de tortură literele/ uneori
să mori între zăbrelele/ acestei singurătăţi” (Liber…?)
Tonul optimist al poemelor defineşte frenetica voinţă de a trăi, o impresionantă vitalitate, defineşte
deopotrivă insul care, deşi condamnat la o existenţă
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dostoievskiană, nu se văicăreşte, nu îşi deplânge invaliditatea, ci pigmentează universul anost şi auster
într-o cromatică vie, animând-o, devenind parte a
unui pastel impresionist: „Dacă într-un loc ar exista/
primăvara veşnică/ fluturi luminoşi/ un torent de iubire/ şi un parc de veselie/ acest loc ar fi/ în sufletul
unui poet” (Sufletul meu).
Ingeniozitatea acestui spirit combatant nu cunoaşte limite. Confiscându-i-se creionul şi hârtia,
reuşeşte să salveze de la percheziţie, o lamă de ras
cu care taie din scaunul său cu rotile o bucăţică de
lemn pe care o ascute. Făcându-şi o tăietură în deget
şi storcând picături de sânge, obţine astfel peniţă şi
cerneală. Poemul se naşte dintr-o hemografie a suferinţei, izvorât din propriul trup, învingând încă o
dată un sistem incoerent care nu a reuşit să reducă
individul la tăcere. În ciuda izolării, în ciuda încercărilor de disoluţie a fiinţei şi a tuturor represaliilor,
Valladares reuşeşte să scrie un poem pe care îl transmite, printr-un prieten, Marthei, soţiei lui. Poem
care a fost tradus şi publicat în mai multe limbi, ultimul scris în închisoare, pe care îl vom reproduce şi
noi: „I wrote a poem with my own blood” („Am scris un
poem cu propriul sânge”):
„They’ve taken everything away from me/ pens/ pencils/ ink/ because they don’t want/ me to write/ and
they’re sunk me here/ in this cell/ but they aren’t going to
drown me/ that way.// They’ve thaken everything away
from me/ – or almost everything –/ I still have my smile/ the proud sense that I’m a free man/ and an eternaly
flowering garden/ in my soul// They’ve taken everything
away from me/ pens/ pencils/ but I still have life’s ink/ –
my own blood –/ and I’m still writing poems with that”.
(„Mi-au luat totul/ peniţele/ creioanele/ cerneala/
pentru că doreau/ să nu mai scriu/ şi m-au scufundat
aici/ în această celulă/ dar nu mă vor înăbuşi/ în acest
fel.// Mi-au luat totul/ – sau aproape totul –/ dar mai
am zâmbetul/ sentimentul de mândrie că sunt un om
liber/ şi am o grădină eternă/ în suflet// Mi-au luat
totul/ peniţele/ creioanele/ dar încă mai am cerneala
vieţii/ – propriul sânge –/ şi pot scrie încă poeme cu
el”).
Muzicalitatea interioară este dată de repetiţia
primului vers „Mi-au luat totul”, poemul devenind o
simfonie orfevrieră în care eul subiectiv caută sunetele estompate într-o realitate dură ce urmăreşte să
încremenească fiinţa în tăcere. Poemul devine o poetică a realităţii descumpănite, o poetică a stărilor,
a cotidianului laconic în care eul se simte nefamiliar,
însă, în intimitatea căruia, lasă să-i picure din fiinţă,
printr-o hemografie stilizată, propriul cuvânt născut
din propria suferinţă: „Mi-au luat totul/ peniţele/
creioanele/ dar încă mai am cerneala vieţii/ – propriul sânge –/ şi pot scrie încă poeme cu el”.
Epurată de trup, de carnal, ideea este încremenită în esenţă, poemul respirând galvanic în ritmul
simţirii poetului. Lirismul izvorăşte dintr-o suferinţă
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autentică, iar eul se identifică la nivel epidermic cu
creaţia. Aceasta se naşte, în cazul lui Valladares, nu
doar din cuget sau spirit, ci şi din trup, formând un
tot, un holos, o autodevorare reflexivă.
În ultima sa izolare, neavând acces la hârtie, poetul
va încerca un nou experiment: compune în memorie
şi repetă versul până îl reţine în întregime. Aceste poeme, scrise în memorie, i-au fost recitate lui Fernando
Arrabal, în apartamentul lui din Paris la câteva zile
după ce Valladares a părăsit Cuba, prietenul lui insistând să le înregistreze pentru a nu fi uitate. Astfel au
fost transcrise poemele şi au reuşit să fie publicate în
prezentul op Cavernas del silencio (Caverne de tăcere),
altfel ar fi fost complet pierdute. Periplul carceral al
lui Armando Valladares se încheie după 22 de ani de
detenţie în închisorile castriste, reuşind să supravieţuiască gulagului cubanez prin rugăciune şi poezie.
Încarcerarea sa capătă pe alocuri un caracter de
călătorie epică, dezvăluind în pagini terifiante o lup-

tă atât interioară, cât şi exterioară cu asperităţile indelebile ale temniţei, cu frica şi teroarea de a fi ucis,
cu solidaritatea camarazilor săi, dar şi cu credinţa
că baioneta nu poate să „ucidă versuri”: „Ei puteau
rupe/ simetria corpului meu în mii de bucăţi/ şi să le
împrăştie/ în toate direcţiile sferei/ puteau să-mi închidă soarele/ aerul şi stelele/ aşa cum au făcut-o/ şi
pentru asta ei sunt stăpânii/ existenţelor şi ai finanţelor/ domni ai secerii şi ai ciocanului/ şi cu acestea pot
să-mi zdrobească oasele/ până la măduvă/ iar cu secera/ să-mi reteze răbdarea şi / spicul vieţii mele/ şi mai
mult decât atât dacă doreau/ puteau face/ TOTUL/
mai puţin să le anihileze din cauza scrisului meu/ baionetele nu ajută/ la ucis versuri” (Baionete inutile).
(Prefață la volumul Caverne de tăcere, autor Armando Valladares, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca,
2018; traducere din limba spaniolă de Alice Valeria
Micu.)

Parodie de Lucian Perța
Gheorghe Vidican
Sfârșit de martie 2018 (fragment)
(din Caiete Silvane, mai 2018)

Steaua polară în poezie este căutată și urmată de toate generațiile
de poeți,
numai ea poate depăși rigorile cercului și, în dimineți
cu gust de inspirație, poate să scoată poeții din labirintul plin de capcane
al creației lăsând diafane
urme de poeme pe hârtie sau calculator, asta mai ales în luna martie,
cam atunci poeții ies chiuind din iarnă și își fac pârtie
prin iarba proaspăt crescută izgonind fluturii din
tranșeele primăverii
și provocând incendii în oglinda albastră a cerului senin –
așa și eu în acest sfârșit de martie 2018,
la aproape șaizeci și cinci de ani, cu ochii hăituiți de teama trădării
cuvintelor, pregătesc o trilogie a poemelor de dragoste în țară
și o ediție bilingvă româno-maghiară
a volumului „aspru sângele meu” la Budapesta –
bătrânețea doar mă cam deranjează și acesta
este și motivul pentru care zilnic îmi încerc memoria recitând
poeme din Pillat, Beniuc, Deșliu și, din când în când,
parodii din Topârceanu, Sorescu, Micu și Perța,
mai ales Perța, fiindcă el arată diferența
dintre poemele pline de stângăcii ale douămiiștilor
și dansul sublim al metaforelor din poezia optzeciștilor,
dragi mie și contemporani mie,
dar asta este o altă poveste
despre care îngăduit să-mi fie
să vă povestesc în continuare
doar într-o zi, când va ninge, iarna viitoare.
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Iluzoria libertate

9

Marcel Lucaciu

Sunt şi au fost închisori cumplite precum, odinioară, celebra Bastilia, dar, lumea în sine pare o închisoare mult prea mare şi mult prea rece pentru orice
artist. Ca să nu mai vorbim despre închisorile dinăuntrul fiinţei poetului încarcerat pe mica lui planetă
de hârtie şi transformat de vremurile furajere în prizonierul scrisului fără cuvinte. Unde şi cum să evadezi
din tine însuţi? Care e „cheia” unei asemenea evadări?
Iată câteva întrebări (retorice, evident) ce se desprind,
implicit, din placheta de versuri Cheia închisorilor mele
(Editura Colorama, Cluj, 2016), semnată de Emilia
Poenaru Moldovan.
Scriitoarea s-a născut la Târgu Mureş, şi-a luat
licenţa în Relaţii Economice Internaţionale la Bucureşti, a trăit un răstimp în Sibiu şi, apoi, în Zalău, pentru a se stabili, în cele din urmă, la Cluj unde a fost,
printre altele, directorul ziarului regional Transilvania
Jurnal (2001-2003) şi a publicat volumul de proză
scurtă Ca vântul şi ca gândul (Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2004). În august 2016, a înfiinţat Cercul Literar de la Cluj („un cenaclu on-line de poezie şi proză,
care îşi propune crearea unui mediu relaxat şi prietenos pentru promovarea literaturii de bună calitate”,
după cum ne mărturiseşte autoarea însăşi).
Noua carte reprezintă debutul în poezie al Emiliei Poenaru Moldovan, un debut remarcabil nu atât
prin condiţiile grafice deosebite, cât prin inteligenta
şi unitara construcţie, prin atenta selecţie şi îndelunga cumpănire a poemelor scrise în registre şi tonalităţi diferite. Cele patru grupaje lirice (Dantelăria de
rugină; Zile, vârste, nori; Lumea de dincolo; Rhapsody in
blue) echivalează cu tot atâtea vârste ale poeziei fostei
sălăjence, dovedind totodată o bogăţie tematică şi o
varietate stilistică, mai rar întâlnite.
În Dantelăria de rugină (o subtilă metaforă a trecutului literar, a volutelor poetice de altădată), poeta îşi
proclamă, cu o anumită frenezie, propria-i libertate,
într-un Poem nou menit să spargă canoanele literare
şi totodată baricadele sociale, să le reaşeze, apelând
la candoarea paradisiacă şi, nu în ultimul rând, la liberul-arbitru: „Eu deţin cheia închisorilor mele/ Voi
fi liberă cu fiecare atom strecurat/ prin dantelăria de
rugină./ Încet, repede, o eternitate/ are loc reaşezarea
măruntelor,/ sticloaselor monade./ Şi iată-mă cu tot
cu vocea stridentă,/ rănile din buricele degetelor/ şi
iubirile cu apă stătută în ochiuri/ în toată splendoarea
îngerească,/ cu aripi în creştere/ din mlădiţe de sârmă ghimpată.” Majoritatea poemelor de aici sunt de o
lăudabilă perfecţiune formală şi de o stranie melodi-

citate, unele dintre ele fiind cutreierate de comparaţii
livreşti: „Precum Sainte Bernadette/ inima ta se va
înfăşura într-o tăcere/ de ivoriu” (Cântărirea inimii).
De altfel, în fiecare grupaj al volumului, se regăsesc
personalităţi din domenii culturale diverse (Vivaldi,
Dante, Van Gogh, Eliade, Byron, Shakespeare, Marcel
Proust ş.a.), bine integrate în ţesătura fină a versurilor. E un semn al erudiţiei, dar şi al stilului baroc,
predominant în aceste „dantelării” de epocă. Şi totuşi,
printre solemnele rememorări cu adieri proustiene se
mai strecoară, uneori, imaginea poetului din „oglinzile ostenite,” evadând printre „gratiile de aer” (greu
respirabil), luându-şi desaga cu vise şi purtând-o, sisific, de-a lungul veacului de fier: „un fugar/ de la masa
îmbelşugată a vieţii,/ cu oase împuţinate şi pielea
străvezie,/ cu vise cărate în spinare/ ca o legătură de
surcele de foc” (Regăsire).
Originalitatea poetei ni se dezvăluie odată cu grupajul Zile, vârste, nori, mai restrâns decât primul, însă
mai puţin stufos şi, prin urmare, mult mai limpezit.
Poeta iese din decorul citadin, renunţă la şfichiuirile
sociale, la peisajele apocaliptice, preferând fie pastelurile uşor intelectualizate, fie imnurile naturiste. Pe
lângă frumuseţea unor metafore („Celeşti anticorpi
– ghiocei/ în galiciu de gală;” „Aprilie – cavaler impetuos, nestatornic), observăm, pe alocuri, nota vitalistă şi exuberanţa datorată „misterului din flori”.
Dacă primăvara reînvie, de fiecare dată, speranţele,
cu brânduşe delicate şi „alcooluri de martie/ revărsate în alveole” (Martie), toamna revine cu o stinsă melancolie, cu potopul de frunze şi noianul de amintiri,
provocând neliniştea existenţială: „Flori şi cuvinte,
ceruri, ninsori precum aceasta/ vor aminti de mine
atotrisipitoarea.// Zile, vârste, nori, în lipsa mea cum
veţi primi/ febrila primăvară ce-n visul meu palpită de
pe acum?// Pe ochi, pe amintiri, pe umeri, pe cuvinte/
noiembrie aşterne a frunzelor povară” (Noiembrie).
De o cu totul altă factură sunt poemele din Lumea
de dincolo care nu este nici raiul, nici iadul, ci lumea
din afara „turnului de fildeş” (sintagmă pusă în circulaţie, în secolul XIX, de criticul francez Sainte-Beuve).
Altfel spus, poezia Emiliei Poenaru Moldovan evadează din universul ei imaginar, în universul cotidian,
alăturându-se, vrând-nevrând, generaţiei postmoderniste. Prezenţa intertextualităţii şi a „texistenţei” de
sorginte cărtăresciană sunt doar câteva argumente, în
acest sens. Cele zece poeme (toate, fără titlu) mizează pe spiritul ludic, pe ironia amabilă, pe valorificarea unor elemente din realitatea imediată cum sunt,
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aici, pădurea Hoia, ghereta ceasornicarului, acvariul
cu peştişori sau banca din parc: „Am datorii mari la
banca din parc/ n-am mai îmbrăţişat pe cineva de un
secol/ pe lemnul ei înţelegător şi discret./ Drumul
spre ea îl caut pe spiralele adeneului à l’ombre des jeunes filles en fleur./ Cuibărit într-un nucleu cleios ca
blugii/ de adolescent stă luminând pe bancă/ cu vagi
irizări sângerii primul extaz” (***).
În ultimul grupaj intitulat (la modul romantic
sau neoromantic) Rhapsody in blue, poeta se întoarce la versul clasic şi ne oferă admirabile exerciţii de
virtuozitate, alegând, dintre poeziile cu formă fixă,
rondelul şi sonetul. Reţinem acelaşi miraj al toamnei
secondat, acum, de o nostalgie duioasă, dar şi filonul
religios al câtorva poeme cuprinse de o revoltă argheziană: „Mi-ai pus în mâini grămezi de aur/ Şi ai plecat
să dirijezi creaţia-n eter./ Dar eu, gropar al propriului
meu cer/ Refuz să fiu destinului meu faur” (Dar). Orice s-ar spune, poeta crede în menirea orfică a Poeziei,
în caracterul ei originar: „Şi iarăşi sună luna din corn

argintat/ vuind de chemări spaţii descresc/ pe orfica
liră e un verb ceresc/ necuprinsul albastru adânc sângerat” (Rhapsody in blue).
Dincolo de prezenţa unor laitmotive precum oglinda, toamna sau drumul, iese în evidenţă, la o lectură
lucidă, alura existenţialistă a întregului volum ce lasă,
la final, impresia că parafrazează, în versuri substanţiale, celebra afirmaţie a lui Jean-Paul Sartre: „Esenţa
omului este libertatea de a alege. Omul este condamnat să fie liber, îşi alege libertatea, esenţa şi-n aceasta
constă măreţia, disperarea şi neliniştea lui”.
Chiar dacă oscilează între felurite curente şi generaţii literare, Emilia Poenaru Moldovan probează, cel
puţin deocamdată, o viziune romantică şi un limbaj
de o expresivitate modernă. Scrisă cu pasionalitatea
unei căutătoare însetate de adevăr, Cheia închisorilor
mele e o carte de poezie alcătuită dintr-un mozaic de
cuvinte bine strunite, de imagini sensibile, de idei generoase, risipite apoi, febril, pe cerul sărac al iluzoriei
noastre libertăţi.

Captiv în sălbăticie
Alexandru Jurcan

Tânărul Cris McCandlers ia modelul lui Tolstoi,
arde tot ce are, inclusiv banii și merge în Alaska,
unde moare în 1992. Jon Krakauer se documentează, adună dovezi, mărturii și publică o carte despre
Cris, tradusă și la noi de Iulia Blaga – În sălbăticie –
Humanitas, 2012 și 2018.
Mirajul sălbăticiei îi poartă pe mulți spre Alaska,
deși acest loc „e necruțător, nu dă doi bani pe
speranțe sau doruri”, însă ei cred că „imensitatea
de-acolo le va astupa găurile din propria viață”. Cris
e inconștient la început, neechipat, luând doar o
hartă și niște orez. Avea o admirație deplină pentru Tolstoi, a ars banii, și-a abandonat mașina, și-a
schimbat numele în Alex, iar în jurnal scria la persoana a treia. Credea că bogăția e rușinoasă, corupătoare și că esența spiritului omenesc consta în
pasiunea pentru aventură. Că mulți oameni trăiesc
în nefericire și, cu toate acestea, nu iau inițiativa de
a schimba situația în care se află, „pentru că sunt
condiționați de o viață sigură, confortabilă și conservatoare, care ar trebui să le aducă liniște interioară”.
Vorbind despre Cris/Alex, unii spuneau că era
generos, însă avea și o latură întunecată: manii,
egocentrism, nerăbdare. Viața lui s-a sfârșit în autobuzul ruginit. Ultima carte citită: Doctor Jivago.

Știa că va muri și și-a făcut o fotografie. Avea o față
scheletică, trupul îl trădase, după ce a mâncat doar
rădăcini de cartof sălbatic. Pe o coajă de mesteacăn
scrisese ce trebuia să facă: să peticească pantalonii,
să scoată cenușa din sobă, să acopere cu plastic geamurile lipsă ale mașinii. Mai notase din Fericirea conjugală de Tolstoi că „singura fericire sigură a vieții
este aceea de a trăi pentru ceilalți”. Să fi înțeles, în
final, că singurătatea nu era benefică și că bucuriile
se cer împărtășite cu alții? Autorul Krakauer (1954)
a ajuns și pe Everest, după care a scris cartea În aerul rarefiat. În 2007 Sean Penn a ecranizat romanul
În sălbăticie/ Into the Wild. Rolul principal e jucat de
Emile Hirsch. Filmul începe cu finalul poveștii, cu
găsirea autobuzului. Reconstituirea filmică preferă o
compoziție puzzle, cu imagini în paralel, cu peisaje
extraordinare, cu multă muzică, în ritm poematic.
Scenele cu Ron sunt cele mai reușite. Mai subliniem că „fericirea e reală când e împărtășită”, dar și că
„dacă vrei ceva în viață întinde mâna și apucă acel
lucru”. Iată cum moartea lui Kris a alunecat în legendă, apoi în succes de librărie și mai apoi în cel
cinematografic. Tragediile inspiră, acolo e diversitatea, ineditul, surpriza, pentru că – vorba lui Tolstoi
– „toate familiile fericite se aseamănă”, ceea ce ar însemna monotonie și lipsa suspansului.
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Silvia Bodea Sălăjan la
Cenaclul „Silvania”

Carmen Ardelean

11 volume alcătuiesc creația literară a scriitoarei
Silvia Bodea Sălăjan, de la al cărei debut liric, cu volumul „În căutarea Graalului” au trecut 26 de ani. Cu
câteva zile înaintea Festivalului „Primăvara Poeziei”,
în cadrul căruia s-a lansat cartea „Serbările luminii”,
autoarea a prezentat colegilor de cenaclu un grupaj
eterogen de poeme incluse în acest recent volum.
Desfășurată în chiar ziua alegerii președintelui
Uniunii Scriitorilor din România la Filiala Cluj, 19 aprilie, ședința a reunit membrii de bază ai cenaclului
(Marcel Lucaciu, Daniel Săuca, Daniel Hoblea, Ion
Pițoiu-Dragomir, Florin Horvath, Viorel Tăutan), care
au apreciat, unanim, evoluția creației lirice a autoarei,
aspect susținut și de textul escortă semnat de Daniel
Cristea-Enache sau de premiul câștigat de unul dintre
poemele patriotice, intitulat „Din lutul tău”, la concursul de creație literară „Negru pe alb”.
După lectura celor 11 poeme, președintele cenaclului, Marcel Lucaciu, a subliniat câteva dintre constantele creației autoarei, observând menținerea în
albia tradiționalistă, prin filonul religios, al poeziei
patriotice sau al originii, al părinților. O recurență
a temelor și a motivelor din volumele anterioare e
vizibilă, cu precădere a celor din registrul biblic: îngerii, botezul, aripa, crucea de spini, Golgota. Poetul
sălăjean a identificat și diverse ecouri lirice, în special tradiționaliste și neomoderniste; unele poeme,
prin tonalitate sau imaginar, amintesc de Păunescu,
Voiculescu, Pillat sau Sorescu. S-a remarcat, în
același timp, și o schimbare datorată notei reflexive,
ce are ca efect limpezimea poemelor și, implicit, o
anumită profunzime. Superioare au fost considerate
poemele scrise în vers alb, în ele evitându-se ușoara
notă retorică și sonoritatea, muzicalitatea care riscă
să fie anterioare ideii poetice, așa cum se întâmplă în
„Recurs pentru timp”.
Apreciind efortul și reușita poetei de a găsi noi
imagini artistice pentru teme atât de frecvent abordate, Viorel Tăutan remarcă faptul că, de cele mai
multe ori, contextul scoate din pastișă teme și motive
cultivate constant din Antichitate până în prezent. În
poezii expozitive, apropiate, ca factură, de rugăciune,
Silvia Bodea Sălăjan reușește să estompeze locul comun prin imagini de o prospețime deosebită.
Buni cunoscători ai creației poetei, implicați direct
în apariția volumului din care a fost extras grupajul
liric, Daniel Săuca și Daniel Hoblea au avut intervenții

și sugestii pertinente. Observând pendularea între
religios și etic și semnalând o posibilă problemă a
credibilității rostirii poetice, Daniel Săuca i-a propus
autoarei realizarea unei antologii de autor, în care să
cuprindă întreaga poezie religioasă.
Aceeași problemă a autenticității trăirii a fost
subliniată și de Daniel Hoblea, care a vorbit de o
supralicitare a religiosului la modul explicit și de o
saturație a simbolurilor sacre. Din punctul de vedere
al secretarului cenaclului, planul religios ar trebui să
depășească afectul pentru a avea un anume efect și
pentru a constitui un registru.
Sesizând limpezimea și tonul de poezie litanică,
Ion Pițoiu-Dragomir recomandă o respectare a elementelor de prozodie în poezia de factură clasică și o
eliminare a „polifonismului”, a amestecului registrelor lingvistice, din poeme precum „Alchimia visului”.
Dincolo de opiniile și sugestiile avizate ale membrilor cenaclului, s-ar mai putea sublinia varietatea
formală și tematică, specifică și volumelor anterioare, tonalitatea poemelor religioase, intensitatea patosului și a trăirii întru religios, vizibile nu doar în
invocațiile retorice, ci și în registrul sentimentelor
(dor, iertare, suferință, suflete rătăcite, regret, alinare), în proliferarea categoriilor negative (nimicul,
tenebrele eterne, sufletele eșuate, cei rătăciți, cei
care nu mai sunt, aripa bolnavă) sau a negațiilor propriu-zise: „nici lacrima n-aduce alinarea”, „viața (...)
nu-i decât/ o zbatere de aripă/ și-atât”, „nu știu unde
te-ai dus”. Interesante și antinomiile pe care le creează în aproape fiecare poem, fie pe axa temporalității
(niciodată-mereu; efemeritate-ubicuitate), fie pe cea a
verticalității (terestru-celest). De remarcat și bogăția
stilistică, varietatea și plasticitatea imaginilor artistice, preferința pentru metafore inedite, ce reconfigurează imaginarul religios.
Eliberate de acel patetism asumat, regăsit în poemele religioase, sunt poemele autoreferențiale în
care amănuntul biografic, trecerea celor apropiați în
lumea de dincolo ilustrează o emoție de o autenticitate aproape dureroasă. „De dorul dorului” și „Povestea
rezidirii” sunt deopotrivă solilocvii și bocete, recviemuri și invocații, confesiuni lirice în care poeta sublimează intensitatea dorului declanșat de absența
mamei, exacerbarea durerii, ca într-un obligatoriu act
de catharsis, demonstrând, dacă mai era cazul, că, în
ceea ce o privește, a scrie este o necesitate organică.
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Fericire de un leu şi
cincizeci de bani
Alice Valeria Micu

După debutul editorial din
2015 cu volumul O masă fără scaune, apărut la Editura clujeană Casa
Cărţii de Ştiinţă, Luminiţa Rusu
revine în acest an cu Staţia Parcul
Central, o carte de proză scurtă
scoasă de Editura Şcoala Ardeleană, recomandată de Cenaclul UBB,
coordonat de Ion Mureşan şi cu un
cuvânt al poetului pe coperta a IV-a.
„ În primul rând, Luminiţa Rusu este
un constructor inteligent şi talentat (...). În al doilea rând, prozatoarea noastră ştie să facă un lucru simplu, un lucru pe care mulţi
prozatori contemporani l-au uitat:
să povestească. Lipsit de zorzoane
metaforice ori textualizante, stilul
ei câştigă cititorul prin directeţe,
prospeţime şi firescul supunerii”,
spune printre altele Ion Mureşan
despre autoarea care a citit două
din prozele ce compun volumul
în cenaclul UBB. Nimic din acele
două texte nu lăsau să se întrevadă măcar construcţia principală a
volumului, axat pe ţesătura subtilă
a personajelor aduse de mâna destinului în Parcul Central din Cluj.
Deşi nicăieri nu este menţionat
numele urbei, întregul univers al
parcului face ca acesta să fie lesne
identificat, chiar dacă autoarea nu
reflectă fotografic întregul spaţiu,
până în cele mai mici detalii, ci
pare mai degrabă să redea ceea ce a
rămas în memoria sa afectivă.
O secvenţă din lumea marginalului, cu duioase poveşti ale celor
care şi-au ratat existenţa aşa cum
e ea concepută astăzi, oameni fără
acoperiş, dar care, în mod surprinzător, nu sunt fără căpătâi. Deşi e
un volum de proze scurte, personajele sunt legate nu doar de centrul
universului lor existenţial, parcul
ca sursă de venit din cerşit şi coşuri
de gunoi şi loc de odihnă nocturnă în sezonul cald. Ele îşi întretaie

destinele, fiecare secvenţă prozastică este dedicată unui personaj,
dar pe acolo trec sau sunt pomenite şi altele, fiecare text devenind la
rândul lui un Parc Central, o scenă
de ocazie, unde un regizor nevăzut
mişcă piesele în marea partidă de
şah a omenirii.
Da, se joacă şi şah în Staţia Parcul Central, iar Ion, pensionarul
care face cinste cu generozitate din
pensia sa, într-o manieră aproape
euharistică, este replica educativă
şi moralizatoare a volumului.
O construcţie rotundă, cu Damian şi Frone ca personaje ce deschid şi închid spectacolul uman din
scena vegetală inițiată pe malul
lacului, printre frunzele măturate
de Rozica şi Margareta. Veturia,
femeia care şi-a ucis soţul pentru
a-și salva fiica de la incest, este
anunţată în prima povestire, dar
prezentă mult mai târziu cu istoria
decupată de autoare. Capacitatea
de sacrificiu a acestei femei este redată cu fineţe şi nicio stridenţă ultrafeministă nu atinge seninătatea
poveştii.
Dar, să revin la Damian şi Frone. Primul e cadru universitar şi
scriitor, înspăimântat de trecerea
timpului şi care în proza iniţială
încearcă să fugă de spectrul bătrâneţii, aşteptând zilnic pe bancă
trecerea unei fete. Frone este vagabondul căruia banca pe care stă
ziua Damian i-a fost repartizată de
Şeful celor din parc pentru dormit.
Deşi neverosimil prin limbaj, Frone pare mai degrabă un înfrânt al
soartei, nu neapărat needucat, dar
care a găsit o formulă de existenţă,
după ratarea socială datorată consumului de alcool. În povestirea
Acadea i se dezvăluie veleităţile paterne revărsate asupra unui puşti,
iar în partea a doua a textului final Cratima dintre virgule, Frone se
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dovedeşte a fi un înţelept. „Nimic
nu se sfârşeşte până mori. Nu am
multă şcoală, dar atâta ştiu şi eu:
sfârşitul e atunci când nu mai eşti.
Şi nici atuncea nu e sigur că s-a
terminat, s-a terminat doar viaţa
aceasta”, spune el. Mai mult, Frone a găsit formula fericirii: „Stai în
hamac, cu ochii la cer, şi mănânci
seminţe. Asta-i fericirea!
- Fericirea şi preţul ei... Ce este
şi cât costă fericirea? Grea întrebare, oftează Damian.
- Nu-i grea deloc, îţi spun eu:
costă un leu şi cincizeci de bani.
Atât e punga de sămânţă la magazinul de lângă parc. Hamacele sunt
gratis, ţi-am spus că seara sunt
goale, iar cerul e al tuturor”.
Un volum care se parcurge uşor,
dar se uită mai greu, cu un stil firesc, nuanţat, dar aerat. Trecând
prin Parcul Central, mult timp de
aici încolo mă voi uita, cu siguranţă, după Frone, iar Casino-ul va rămâne un loc încărcat de amintiri,
căruia volumul de faţă i-a mai adăugat o secvenţă.
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Tradiție
cultural-artistică (II)

Viorel TĂUTAN

„Filmul” a cărui peliculă a rămas bine imprimată
pe ecranul memoriei, concomitent coloanei sonore,
are la bază tradiționalul bal anual organizat de comunitatea maghiară (szüreti bál) la sfârșitul culesului
strugurilor, în octombrie. Este cert că această sărbătoare tradițională vine din antichitatea traco-greacă,
asimilându-se fără îndoială serbărilor dionisiace și,
în ordine cronologică, celor bachice. Neîndoielnic, în
baza unui fenomen argumentat logic, după apusul
vestitului rege geto-dac Burebista, viile incendiate din
porunca acestuia or fi fost replantate, iar sărbătoarea
culesului – reluată și continuată pe aceste meleaguri.
O bună parte a populațiilor migratoare ajunse în zonă,
percepând varietatea peisageră uimitoare, bogăția solului și a subsolului într-un tainic echilibru, a hotărât
că este mult mai rentabil să conviețuiască adaptându-se obiceiurilor autohtone și să preia elementele de
bază ale unei limbi mai bogate lexical și mai ordonate
gramatical. În acest fel au constatat și delicatețea gustului unui fruct pe care nu-l mai întâlniseră în tumultoasele expediții dinspre podișurile și câmpiile central
și nord-asiatice de unde porniseră, strugurele.
Unul sau, de cele mai multe ori, două care alegorice, împodobite cu viță-de-vie și trase de câte patru boi
având înfășurate ștergare în jurul coarnelor, erau scenele rulante de unde fete îmbrăcate în costume populare trimiteau bezele și intonau cântece de petrecere
din repertoriul folcloric. Însoțite de flăcăi călare, agitând în mâini ploști împodobite cu panglici multicolore, din care sorbeau din când în când, pe fiecare car se
evidenția câte un măscărici interpretat de cunoscute
personalități locale, acum sezoniere (Ila néni și Sánta
Pityu bácsi), în viața civilă – Nagy Ilona, profesoară de
dans, fostă balerină la Opera din Budapesta, și Fehér
István, croitor de haine din piele, purtător de proteză
ortopedică, de unde i se trăgea porecla. Pornite din
zona viilor, carele alegorice și întreg alaiul dădeau un
tur „de onoare” prin centrul pavat cu piatră de râu și
terminau în curtea căminului cultural împodobită cu
struguri și panglici din hârtie creponată în diferite culori, ornamente instalate și în sala de spectacole unde
avea loc dansul. Taraful era condus de un lăutar vestit prin comunele din împrejurimi, Dulányi Bélla, și
ceva mai încoace, învățătorul Tiberiu Pop, un virtuoz
al viorii. După retragerea carelor alegorice, curtea se
umplea cu localnicii care priviseră de pe margini, pe
întregul traseu, spectacolul în derulare. În jurul curții
se instalaseră din timp tarabe, de unde răzbăteau mi-

resme de grătare încinse, pe care se răsfățau pentru
foarte scurt timp fleici, mititei și cârnați, învecinate
cu altele, generoase în pahare cu vin, halbe cu bere,
pentru adulți, și must ori sticle cu sirop sifonat pentru copii și domnișoare.
Da, în comuna urbană Jibou devenise tradiție preocuparea pentru arta interpretativă teatrală și muzical-coregrafică sezonieră, în ambele limbi, urmare a
prezenței unor împătimiți de acestea. Destul de rar
trecea un an fără câte o premieră pe care o așteptau
localnicii deveniți public statornic. Împreună cu unii
dintre dascăli și alți meseriași, își mențineau peste an
statutul de animatori ai vieții teatrale de amatori, în
amicală dispută, familia de învățători Ileana și Gheorghe Cristureanu, Bereski Gizella, mai tinerele cadre
didactice din localitate, Lucia Marincaș, învățătoarea
mea, care mi-a descoperit apetitul artistic și mi l-a valorificat, Aurelia Fărcaș, Maria Barbur (prin căsătorie
– Pitică), Maria Pop (Deák) Eugenia Pop (Șerban). În
deceniul șase al secolului trecut, a fost repartizată la
Jibou familia de medici Mănescu, care aduceau din
mediul universitar clujean pasiunea pentru teatru
și aleasa pricepere regizorală. Au reușit să mobilizeze și să trieze tineri și mai puțin tineri intelectuali,
funcționari și muncitori pentru a le valorifica talentul
interpretativ. Îmi amintesc nume de concetățeni care
au impresionat prin acuratețea interpretării în piese
precum „Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și
Octavian Sava, sau „Puiul mamii” de Eugen Bulugea,
activist cultural, cea de-a doua în regia profesoarei
Maria Pitică. Remarcabili s-au dovedit a fi asistenta
medicală Elena Costea, funcționarul Leonte Cozma, liceanul Alexandru Pop, viitorul „șef” al primei
promoții de liceeni.
Venirea în oraș a profesorului Octavian Mocanu a
produs o glisare a opțiunilor localnicilor înspre spectacolul coral, pe de o parte, și colective de satiră și
umor, pe de alta, așa cum am amintit în paginile unui
număr anterior al revistei noastre.
În aceeași perioadă calendaristică, aveau loc suficient de frecvent spectacole ale unor ansambluri
profesioniste de cântece și dansuri, trupe de estradă, formații de muzică ușoară. Alunecând în
autoreferențialitate, mă simt intervievat și mărturisesc faptul că începuse o lungă etapă de manifestare
a disponibilităților mele interpretative, desfășurate
alternativ în cadrul teatrului, al muzicii și al dansului
popular. Accentuez: se întețiseră în echilibru firesc, la
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nivel nu doar local, acțiunile artistice cuprinzând cele
trei genuri și specii de ars amatoria. Si m-am subordonat cu entuziasm juvenil dificil de contracarat. În
timpul studiilor gimnaziale și liceale, am învățat să
urmez indicațiile regizorale, iar în anii de studenție,
am parcurs etapa de la interpretare la regie, ultima
opțiune perfecționându-mi-o în cadrul cursurilor la
Școala Populară de Artă.
După absolvirea studiilor superioare, am fost solicitat să contribui la revigorarea activității teatrale
care se afla de vreo trei ani în impas. Era în toamna
anului 1969. Iubeam teatrul și muzica. Am intrat în
acest joc sublim fără să stau pe gânduri. I-am antrenat
și pe colegii dispuși să se manifeste public nu doar din
postura de oameni ai catedrei. Am contribuit astfel, cu
toată energia, la revigorarea și restabilirea tradiției
teatrale, chiar și după ce instituțiile de profil din
Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Baia Mare și Turda
au propus/ deschis stagiuni de câte cinci spectacole în
micul oraș de pe malul stâng al Someșului. Au găsit
aici spectatori „specializați”, aspect pe care l-a sesizat
și l-a declarat de pe scenă actorul bucureștean Ion Marinescu, la sfârșitul unui spectacol în care juca rolul
principal.
S-au pus în scenă pe parcursul a patru decenii, începând cu cel de-al șaptelea, aproximativ douăzeci
și cinci de piese de teatru, majoritatea într-un act,
dar și câteva în trei acte cu participarea directă a
subsemnatului, atât ca interpret, cât și în calitate de
instructor artistic. Am avut alături prieteni și colegi
de toate vârstele, fără de care aș fi fost un însingurat
măcinat de ambiții seci, și îl rog pe măria-sa cititorul să-mi îngăduie încă un șir de nume dintre care
multe aparțin celor care au plecat în cealaltă parte
a vieții. Asumându-mi riscul să uit pe unul sau pe
Viorel Tăutan, Elogiu formei, Colecția
„Poesis”, Ed. Caiete
Silvane, Zalău, 2018.
Volum apărut cu ocazia celei de-a XVIII-a ediţii
a Festivalului „Primăvara
Poeziei – A Költészet Tavasza”, Zalău, 26-28 aprilie 2018.
Spirit meditativ, poetul construieşte, în tonalităţi distincte, poemul,
glisând frenetic pe axa
timpului, percepând-o
diferit, deopotrivă grav
şi contemplativ. Crezul
artistic ce se relevă în
dezvăluirea eului este
de natură a defini poetul
care îşi asumă mai mult

sau mai puţin condiţia,
privind cu detaşare lumea în care trăieşte...
(Imelda Chinţa)
Însă în spatele unor
asemenea tehnici oarecum previzibile la postmodernişti, şi adesea
sub semnul neologismului mai mult sau mai puţin şocant – sau a imaginilor surpriză [...], Viorel
Tăutan devine, evident,
un poet original în care
lirismul personal se difuzează subtil. În acest
context, el îşi descifrează propriile ritmuri interioare fără prea multe
complicaţii. (Adrian Costache)

altul, socotesc a merita acest omagiu, fie antum, fie
postum: prof. Maria Deák, prof. Ion Ivănescu, asist.
Elena Costea, soții prof. Rodica și Gheorghe Moga,
spontanul ec. Liviu Petriș, prof. Ioan Șerban, soții
prof. Leontina și Ioan (Ionică) Șerban, ec. Andrei
Dăniștean, funcț. Tiberiu Moș, ec. Valentin Păcurar,
prof. Virgil Maxim, prof. Doina Tăutan, prof. Mihai
Dumitru Crișan, educ. Georgeta Donciu, prof. Marcel Mureșan, soții prof. Steliana și Gheorghe Vale,
prof. Ioan Fițu.
Schimbările care au avut loc în ritmul rapid
deja cunoscut au dus la migrarea pe alte meleaguri
a tineretului de toate specializările, precum și la
răspândirea televiziunii și a internetului, dar și la
cointeresarea financiară, și au generat scăderea interesului populațiilor din localitățile mici pentru
actul teatral de scenă, preferându-l pe cel stradal
sau evenimențial, ocazional. Casa de Cultură din
Jibou nu mai are demult o trupă de teatru, însă
are un ansamblu de dansuri populare subordonat,
în același timp, Asociației Culturale „Someșul”, un
cerc de balet și de majorete, precum și un mic muzeu. Iar la Clubul Copiilor, soții prof. Veronica și
Victor Pintea mențin la cote ridicate un prestigios
ansamblu de dansuri și cântece populare, „Cununa de pe Someș”, gazda inițiatoare a unui Festival
Internațional de folclor al copiilor „Someș, cântecele tale”!
Viața cultural-teatrală a orășelului meu continuă, însă, pentru din ce în ce mai puțini spectatori
avizați, în ritmuri noi, Casa Orășenească de Cultură găzduind din când în când câte o trupă de teatru
și teatru de păpuși, grație celor doi actori clujeni
porniți de aici, Dana Bonțidean și Călin Mureșan. Le
mulțumesc!
Viorel Tăutan e un
contemplativ, un privitor – era să scriu ca la
teatru – amuzant – uneori, stresat alteori, interesat – cel mai adesea, al
spectacolului vieţii aparente. Interesul său nu e
altul decât acela al regizorului obsedat de ideea
de a face acest spectacol
cel puţin interesant,
dacă nu răscolitor pentru un public posibil. Iar
ca să-şi atingă scopul,
nimic nu e de dispreţuit,
de la invocarea muzelor,
până la impresionarea
prin punerea la bătaie
a tuturor tehnicilor şi
„trucurilor” cunoscute,
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fără a ezita să tragă cu
ochiul, din când în când,
spectatorului. (Mircea
Petean)

Cuvinte 15

Cuvinte vechi
cu sensuri noi: a ciurui

Gheorghe Moga

Cele mai multe dintre cuvintele de origine latină
moștenite în limba română sunt polisemantice, au
dezvoltat o familie lexicală bogată și au intrat în structura unor frazeologisme a căror expresivitate este valorificată atât de vorbitorul de rând, cât și de creatorii
de literatură. Mulți dintre termenii referitori la gospodăria și muncile țăranului ori cei care trimit la viața
păstorească, principalele ocupații ale românului, sunt
puțin cunoscuți vorbitorilor tineri. Cuvinte precum
caier, fuior, furcă, tort (ce fac trimitere la munca femeilor) mai pot fi recuperate prin vizitarea unui muzeu
etnografic, dar înțelesurile acestora se vor lămuri și
lărgi prin aplecarea asupra creațiilor literare, unde
cuvintele sunt altfel potrivite: „când torsul s-aude l-al
vrăjilor caier” (Eminescu), „fuior de fum”, „furca pieptului”, „ea își coase ochii într-un tort de in” (Eminescu).
Substantivul ciur este un continuator al lat. pop.
cibrum (disimilat din cribrum). Aceeași origine au fr.
crible, sp. criba, it. crivello. Ciurul denumește o unealtă nelipsită din gospodăria țărănească tradițională
folosită pentru a alege (a cerne) impuritățile (pleava, neghina, gunoiul) din cereale; este făcut dintr-o
piele perforată cu găuri egale, mai mari decât la sită,
dar mai mici decât la dârmon, întinsă și fixată pe un
cerc de lemn sau (mai târziu) de metal. Ca mai toate
obiectele din gospodărie și acestuia i se atribuie puteri magice care se traduc prin numeroase tabuuri (Să
nu te uiți la ciur că orbești) și practici (Găinilor li se dă de
mâncare din ciur ca să se ouă mult).
Obiectul poate deveni unitate de măsură, însemnând „cantitatea de lucruri ce încap într-un ciur”: Fata
moșneagului … torcea câte un ciur plin de fuse (I. Creangă). Sensurile secundare s-au dezvoltat prin analogie:
„cerc de lemn pe care se brodează”, O copilă …cosea la
ciur un șimizet = cămășuță (N. Filimon), „broderie cu
găurele”: Ce haznă că-i ciur pe gaci,/ Dacă nu-i fărină-n
saci (Literatura populară).
Dintre frazeologismele în care intră acest cuvânt
amintim: a căra apa cu ciurul „a lucra în zadar” (Ba și-n

ciur le-adusei apă/ Ca să fiu în rost, G. Coșbuc), a da prin
ciur și prin dârmon „a examina amănunțit” (Pe când celelalte [femei] vânturau, dau prin ciur și prin dârmon neajunsurile Sultănichii…, Delavrancea), trecut prin ciur și
prin dârmon „încercat, experimentat” (Trecut prin multe nevoi prin străinătate, el dase cu capul de pragul de sus,
trecuse prin ciur și prin dârmon, P. Ispirescu).
Verbul a ciurui (ciur+suf.-ui) este singurul dintre derivatele substantivului asupra căruia am zăbovit care,
printr-o evoluție semantică surprinzătoare, cunoaște
azi o anumită revigorare. Înțelesul primar al verbului
este acela de „a trece (a da) prin ciur, a cerne (grânele,
ulterior prundul, nisipul) cu ciurul”: Cărăușii descărcau grâul și unii dintre muncitori îl vânturau cu lopețile
alții îl ciuruiau cu ciururi de sârmă (N. Dunăreanu). Prin
metaforă verbul ajunge la un înțeles neașteptat, vizibil în îmbinări de tipul: trup ciuruit de gloanțe, manta
ciuruită de gloanțe. În epica populară, doar „vraja” îl
protejează pe erou: Șoim vestit este Vâlcan,/ Suflet dres
și trup vrăjit,/ Nici de paloșe rănit,/ Nici de gloanțe ciuruit…
Adevărata înviorare a verbului se produce după
ce, în pelicula „Cu mâinile curate”, Sergiu Nicolaescu, interpretul celebrului comisar Miclovan, rostește
cunoscuta replică Un fleac, m-au ciuruit. Cei care
au reluat, în sens figurat, replica, în forma aceasta
(președintele Băsescu, în 2009, după victoria în alegerile prezidențiale) sau într-o formă adaptată (Burleanu, șeful FRF: Deși n-a fost un fleac, i-am ciuruit), au
adăugat verbului o nuanță nouă: aroganța.
Dintr-un verb „al selecției”, cu numeroase sinonime (unele vechi: a alege, a cerne, altele neologice: a selecta, a selecționa, a sorta, a tria), prin „neastâmpărul
asociativ, nesățios și năstrușnic al fanteziei vorbitorilor”, cum afirmă G.I. Tohăneanu într-o carte care are
atingere cu subiectul rândurilor noastre: Neajungerea
limbii: comentarii la „Țiganiada” de I. Budai-Deleanu),
verbul a ajuns să însemne și „a învinge (pe cineva)
într-o competiție, a înlătura”.
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Protopopul Cornel Oțiel (1887-1975) –
personalitate marcantă din generația
Marii Uniri

Marin POP

Continuăm serialul nostru dedicat personalităților sălăjene din
generația Marii Uniri cu câteva aspecte legate de viața și activitatea
protopopului greco-catolic din Buciumi, Cornel Oțiel, care la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918 a participat
și votat Unirea, ca delegat ales cu
credențional din partea Cercului
electoral Zalău.
Cornel Oțiel s-a născut la 20 mai
1887 la Teiuş, din părinţii Vasile şi
Maria Oţiel1. A absolvit opt clase
gimnaziale la Blaj, susținându-și
examenul de maturitate la 20 iunie
1905. A urmat cursurile Facultăţii
de Teologie din Blaj, pe care le-a absolvit la 22 iunie 1910.
Un an de zile a fost catehet în
Budapesta, iar după căsătoria cu
Silvia Pop, fiica protopopului tractului Almaş, Vasile L. Pop, paroh
în Sângeorgiu de Meseş, pe data de
19 noiembrie 1911 a fost hirotonit
ca preot în parohia Buciumi.
Din căsătoria lui Cornel Oţiel cu
Silvia Pop au rezultat două fete: Lucia-Viorica, născută la 18 septembrie 1912 şi Sabina-Maria, născută
la 11 aprilie 19142.
Tânărul preot Cornel Oţiel a
urcat repede pe scara ierarhiei bisericeşti, probabil şi cu sprijinul
socrului său, Vasile L. Pop. Astfel,
la şedinţa Sinodului de primăvară
a districtului protopopesc Almaş,
care a avut loc pe data de 17 aprilie
1913 la Răstolţul Mare, Cornel Oţiel a fost ales în funcţia de preşedinte al oficiului de fisc protopopesc
şi defensor matrimonial. Şedinţa
sinodală a avut ca obiect rezolvarea
problemelor administrative bisericeşti şi şcolare din tractul Almaşului. Ieşind la pensie vrednicul preot
Simion Marincaş, se vacantează
postul de preşedinte al oficiului de
fisc şi defensor matrimonial. Se
propune alegerea unui nou for de

conducere, prin vot secret. În funcţia de preşedinte a fost ales Cornel
Oţiel, asesori în forul protopopesc
preoţii Eugen Şancu, Emil Petran,
Matei Moldovan şi Ioan Puşcaş, iar
ca supleanţi Ioan Simoc şi Alexandru Petran3.
Pe de 24 noiembrie 1918 are loc
„adunarea generală a poporului românesc din comuna Buciumi”. Cu
această ocazie s-a constituit Consiliul naţional român şi Garda naţională din comuna Buciumi. Din
procesul verbal încheiat cu această
ocazie reiese că preşedintele ad-hoc
al adunării a fost ales preotul Cornel Oţiel, care „face cunoscut poporului împrejurările la cari a ajuns
neamul românesc din Transilvania
şi Ungaria din punctele generale de
armistiţiu”. Totodată, face cunoscut apelul lansat de Gheorghe Pop
(de Oarţa), preşedintele Consiliului naţional comitatens (judeţean),
înfiinţat la Zalău pe data de 11 noiembrie 1918, de a constitui consilii
şi gărzi în fiecare comună. În acest
sens, cere ca adunarea să aleagă „cu
connsensul tuturora” membrii consiliului. Cu „unanimitate şi aclamaţiuni”, adunarea generală îi alege pe
următorii cetăţeni ai localităţii: Cornel Oţiel, Dr. Valer Ostatea, Ioan
Cucu, Dumitru Mărgineanu, Valer
Vlaicu, Ioan Opriş, Pece Niculaie a
lui Ştefan, Pece Simion a Catrinii,
Olar Indrei, Niculaie Mocan, Iacob
Mocan, Ioan Ştirb, cantor, Niculaie
Bejan a Mitruţului, Gligor Negrean
a Vilii, Vasile Demble a lui Leonte,
Simion Guşet a lui Niculaie, Isaie
Ciupe a Veiului, Zaharie Rus a Irinuţii, Leon Negrean, Ioan Negrean
a lui Simion, Gavrilă Ştirb a lui Gheorghe, Antonie Guşet, Ioan Pece a
lui Vasile, Dumitru Chiorean, Petru
Guşet, Atanasiu Horincar, Alexandru Bejan a Lupului, Ştefan Pece a
lui Filip, Izidor Ciupe a lui Gligor,
Gligor Horincar, Ilisie Porumb, Ioan
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Pece a Dochii, Vasile Negrean a Popii, Miron Negrean, Simion Ştirb,
Iacob Porumb. Preşedintele, Cornel
Oţiel, cere ca adunarea să decidă
formarea unei gărzi naţionale. Adunarea îl „aclamă” pe Ioan Opriş în
funcţia de comandant al gărzii naţionale, „rugându-l să primească”
şi să formeze o gardă din 60-80 de
membri, care să fie alcătuită din tineri între 18-30 de ani.
În prima şedinţă a Consiliului
naţional românesc comunal din Buciumi, care a avut loc în aceeaşi zi de
24 noiembrie, se face propunerea
de alegere a unui birou de conducere în frunte cu preotul Cornel Oţiel,
preşedinte, Ioan E. Cucu, „conducător contabil” şi Dumitru Mărgineanu, învăţător – vicepreşedinţi, iar ca
secretari: Dr. Valer Ostatea, medic,
şi Valer Vlaicu, învăţător. Consiliul
confirmă numirea lui Ioan Opriş,
sublocotenent în rezervă la regimentul 51 Infanterie, în funcţia de
comandant al gărzii naţionale4.
Pe data de 25 noiembrie 1918
are loc adunarea electorală a cercului Zalău, cu scopul de a alege cei
cinci delegaţi, care să reprezinte circumscripţia la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Preşedinte
al adunării a fost Dr. Gheorghe Pop
de Oarţa, iar preotul Traian Trufaş
notar, iar Dr. Octavian Felecan şi
Dr. Iosif Fărcaşiu sunt desemnaţi
„bărbaţi de încredere” pentru supravegherea scrutinului şi numărarea voturilor. În urma votării se
constată că au întrunit „unanimitatea voturilor” Traian Trufaşiu preot
greco-catolic în Zalău, Dr. Augustin
Pintea avocat în Crasna, Eugen Boroş contabil la filiala băncii „Silvania” din Zalău, Remus Roşca, preot
ortodox în Treznea şi Cornel Oţiel
preot greco-catolic în Buciumi.
Prezidiul adunării dispune ca
aleşii „să fie provăzuţi cu credenţionale”, iar procesul verbal să fie
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trimis „imediat” Consiliului Naţional Român Central5, care avea sediul la Arad.
Pe data de 28 noiembrie 1918,
la Buciumi a avut loc o adunare a
Consiliului naţional românesc comunal, cu scopul de a alege doi reprezentanţi ai despărţământului
Buciumi al Astrei la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia. Au fost
desemnaţi Ioan Nossa, preot în
Bogdana şi Petru Tulbure, învăţător
în Buciumi, care au primit mandatul-credenţional. Procesul verbal al
adunării este semnat de protopopul
Vasile L. Pop, în calitate de director
al despărţământului şi preotul Cornel Oţiel, secretar6.
Pe versoul programului Adunării Naţionale de la Alba Iulia, protopopul Vasile Pop din Sângeorgiul
de Meseş face următoarea însemnare, din păcate nedatată: „au participat de sub Meseş Vasile L. Pop,
protopop în Sângeorgiu de Meseş,
cu tieranii Ilie Puie, cantor, Vasile
Negrean a Spoielarului, Niculaie
Puie a Uteştilor, Cornel Oţiel, preot în Buciumi cu Sachie a lui Holhoş care a salvat în Cucerdea (azi
Lunca Mureşului) steagul tricolor
arborat în fruntea trenului ce ne
ducea la adunare. Din Bogdana
încă au participat doi feciori”.
Rememorând importanța istorică a Adunării Naționale de la Alba
Iulia și firul evenimentelor, protopopul Cornel Oțiel afirma următoarele: „După ce am luat legătura cu
cărturarii şi bărbaţii politici români
din Zalău, la 24 noiembrie 1918 s-a
constituit Consiliul naţional român
din Buciumi, al cărui preşedinte
am fost ales eu. La scurt timp, s-a
înfiinţat garda naţională română
din comună, în care au intrat 60 de
voluntari, majoritatea lor fiind foşti
militari în armata austro-ungară,
care s-au reîntors de pe câmpurile
de bătaie cu armele şi echipamentul
din dotare. Comandant al gărzii a
fost desemnat locotenentul în rezervă Ioan Opriş.
În ultimele zile ale lunii noiembrie, atunci când s-au desfăşurat
alegerile de delegaţi pentru Adunarea Naţională de la Alba Iulia, în
Cercul electoral Zalău au fost alese

cinci persoane, printre care m-am
numărat şi eu.
Împreună cu mine au plecat la
Alba Iulia, locotenentul Ioan Opriş,
Sachie Holhoş – care purta steagul
nostru tricolor – şi încă zece săteni.
Până la Jibou ne-am dus cu trei căruţe cu cai. Acolo ne-am întrunit cu
ceilalţi delegaţi ai Sălajului şi, cu toţii, am călătorit mai departe cu trenul. La Alba Iulia, am luat parte la
Adunarea Naţională. Plin de mândrie şi încredere în viitor, am votat
unirea noastră, a transilvănenilor,
cu România”7.
Pe data de 4 decembrie 1918,
după reîntoarcerea de la Alba Iulia,
în şedinţa Consiliului naţional român din Buciumi se ia la cunoştinţă şi se primeşte propunerea Consiliului naţional maghiar „că Dânşii contribuie la susţinerea Gardei
naţionale române”. De asemenea,
„li se asigură din partea Consiliului
naţional român că Garda naţională
română va apăra chiar aşa libertatea personală şi averea privată
a fiecărui ungur sau izraelitean
ca a unui român”. Semnează Cornel Oţiel, preşedintele consiliului,
Ioan Opriş, notar ad-hoc, Dr. Valer
Ostatea şi Dumitru Mărgineanu –
verificatori8.
La începutul anului 1919, Resortul (ministerul) Cultelor şi al
Instrucţiunii Publice din cadrul
Consiliului Dirigent trimite tuturor
protopopiatelor şi prin ele parohiilor o adresă prin care le cere să facă
un bilanţ al pagubelor suferite în
timpul războiului „spre a putea face
demersurile necesare în scopul acoperirii unor despăgubiri corespunzătoare tuturor pagubelor”.
În judeţul Sălaj acest bilanţ a
fost făcut doar în luna mai, după
instaurarea administraţiei româneşti. Astfel, pe data de 23 mai
1919 protopopul Vasile L. Pop trimitea adresa Consiliului Dirigent
parohiei Buciumi. Peste două zile,
preotul Cornel Oţiel raportează oficiului protopopesc, menţionând că
în Buciumi au existat pagube doar
la şcoală, care au fost făcute de garda naţională şi mai ales de armata
bolşevică secuiască, care a operat pe
frontul spre Ciucea, la sfârşitul răz160
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boiului. Aceştia au fost încartiruiţi
la şcoală, preotul Oţiel evaluând paguba la 5.000 de coroane, valoarea
în 19199.
Pe data de 22 mai 1919, prefectul judeţului Sălaj, Gheorghe Pop
de Oarţa, trimitea preotului Cornel
Oţiel o adresă prin care îl informa de
schimbarea programului de primire
a Familiei Regale, care efectuau prima vizită în Transilvania. În judeţul
Sălaj au fost întâmpinaţi în gara din
Jibou, pe data de 26 mai 1919: „Programul primirei Majestăţilor Sale s-a
schimbat. Noi sălăjenii avem să primim pe Majestăţile Sale în Jibou la
26 l.c. luni la oarele 11 a.m. în gară.
Vă rog să binevoiţi a face tot posibilul, ca primirea Majestăţilor să fie o
adevărată sărbătoare de triumf şi o
manifestaţie grandioasă a poporului român.
Sunteţi rugaţi deci ca atât intelectualii, cât şi poporul, bărbaţi şi
femei din jurul Dvoastră, să ia parte la primirea celor mai înalţi oaspeţi ai noştri. Ţăranca română are
să vină în portul ei naţional, căci şi
Regina României Mari va fi în costumul naţional”10.
În întreaga Transilvanie au loc
adunări de protest împotriva situaţiei din Banat. Şi la noi în Sălaj, fruntaşii Partidului Național
Român (PNR) au luat atitudine
faţă de această situaţie. Astfel, pe
data de 29 iunie, la adunarea care
s-a organizat la Buciumi au parti-
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cipat 5-6.000 de români sălăjeni.
Adunarea a fost prezidată de către
protopopul Vasile L. Pop. Au luat
cuvântul preotul Cornel Oţiel, locotenentul de jandarmi Arieşan şi
locotenentul Cerbulescu11.
Cu mare fast a fost întâmpinată de către toţi românii Serbarea
Încoronării Regelui Ferdinand I
şi a Reginei Maria la Alba Iulia, în
ziua de 15 octombrie 1922. Este,
în fapt, apoteoza Marii Uniri de la
1 Decembrie 1918. Cu această ocazie, autorităţile locale din Buciumi,
prin notarul Ioan Opriş aduc la
cunoştinţă preotului Cornel Oţiel,
pe data de 12 octombrie 1922, ordinul ministerial primit în vederea
serbării evenimentului istoric: „În
conformitate cu ord. Ministerial
Nr. 69929/1922 am onoarea a Vă
ruga să binevoiţi a lua la cunoştinţă
că în ziua de 15 oct. pe lângă serviciul divin obicinuit, se va ţinea şi Te
Deum în toate bisericile din ţară de
orice confesiune serbând cu aceasta
ocasiune marele act naţional – încoronarea.
La oarele 10 şi 30 vor suna clopotele bisericilor din întreaga ţară,
vestind încoronarea Majestăţii Sale
iar după sfârşitul serviciului divin
fiecare Domn preot e rugat a ţinea
predică credincioşilor despre marea
însămnătate a zilei şi actului de încoronare.
Cred că din partea superiorilor
bisericeşti aţi primit deja dispoziţiunile referitoare”12.
Preotul Cornel Oţiel s-a dovedit
şi un bun administrator, reuşind
să definitiveze construcţia bisericii
din Buciumi. De asemenea, a construit o nouă casă parohială.
Pe data de 2 octombrie 1921 se
deplasează personal la Ciucea şi îi
înaintează un memoriu ministrului Octavian Goga, aflat la Castelul
de la Ciucea. În memoriu, îl roagă
să acorde ajutor credincioşilor din
parohia Buciumi pentru a putea
definitiva lucrările la biserică şi a
zidi casa parohială „cari să ruinează”. Motivează cererea cu următoarele argumente istorice: „Comuna
noastră e una din cele mai fruntaşe
comune a judeţului Sălaj curat românească. Fiind aşezaţi la poalele

Meseşului dinspre Ardeal am fost
ca izolaţi de lume şi guvernele trecute tocmai ca nu cumva această
comună fruntaşă să se poată ridica”. Menţionează că parohia avea
2900 de „suflete”, care înainte de
1918 au pus mai presus interesele
naţionale decât cele personale. Estimează costurile bisericii la suma
de 100.000 lei. După Marea Unire,
spune el, a făcut repartiţie pe credincioşi, adunând suma de 600 lei,
cu care a renovat şcoala afectată de
trupele secuieşti din zona CiuceaZalău. În anul 1920 a făcut o nouă
repartiţie de 20.000 lei, sumă cu
care au achiziţionat clopote noi în
locul celor „recvirate” (confiscate)
în timpul războiului şi au acoperit
biserica. Mai subliniază că biserica
aştepta de aproape 50 de ani să fie
terminată13.
Pe data de 27 noiembrie 1921,
în şedinţa reprezentanţei parohiale
se decide construirea unei noi case
parohiale şi definitivarea lucrărilor
la biserică, vânzându-se fosta casă
parohială „din cari la noile case parohiale nu se poate folosi nimica”14.
Pentru realizarea acestui deziderat se aprobă şi exploatarea „excepţională” a pădurilor bisericii15.
Cornel Oţiel sublinia că nu mai
putea locui în casa parohială şi că
dacă nu se rezolvă problema va fi
nevoit să părăsească parohia Buciumi16.
În cele din urmă problemele
se rezolvă şi se reuşeşte construirea unei noi case parohiale, a cărei
recepţie se face pe data de 3 iunie
192417. De asemenea, s-a reuşit
acoperirea bisericii cu tablă zincată
şi alte lucrări necesare18.
Preotul Cornel Oţiel intenţiona să sfinţească biserica în acel an.
Astfel, pe data de 18 august 1924 se
adresează mitropolitului Blajului,
Vasile Suciu, subliniind următoarele: „Cu ajutorul lui D-zeu şi cu multe
greutăţi ajungând să ne restaurăm
biserica, să ne edificăm noi case parohiale, am avea o foarte mare mângăiere sufletească de a Vă avea în
mijlocul nostru ca să ne consacraţi
biserica şi aşa să ne-o predaţi sublimei ei chemări”. Dar mitropolitul îl
înştiinţează că erau programate alte
160

evenimente pe anul 1924 şi să revină prin luna mai 192519.
În anul 1924, petrecerea de vară
a societăţii culturale a studenţilor sălăjeni s-a ţinut la Buciumi,
pe data de 28 august. După ce s-a
oficiat serviciul divin, societatea
studenţească a organizat un matineu artistic în curtea şcolii, care era
aproape de biserică. La matineu au
participat un număr mare de oaspeţi: preoţi, protopopi, învăţători
şi reprezentanţi ai administraţiei
şi armatei. După ce s-au interpretat câteva marşuri naţionale a luat
cuvântul preotul local, Cornel Oţiel, care a vorbit despre menirea
acelei adunări. Studenţii sălăjeni
au înfiinţat biblioteca poporală din
Buciumi. Pentru început a avut loc
predarea bibliotecii poporale, constând din 100 de volume de „cărticele bune şi de folos, alese anume
pentru popor”. Ele au fost predate
preotului Cornel Oțiel de către Mihail Gurzău, preşedintele societăţii
studenţeşti20.
Pe data de 1 iunie 1925 preotul
Cornel Oţiel revine cu o scrisoare-invitaţie la mitropolitul Vasile Suciu,
propunându-i data de 15 august
pentru sfințirea bisericii, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.
Subliniază că în acea zi, la Buciumi,
„totdeauna se adună popor mult şi
din mari depărtări la pelerinaj”.
La câteva zile, pe data de 6 iunie
1925, mitropolitul Vasile Suciu îi
răspunde afirmativ, trimiţându-i în
anexă instrucţiunile pe care le avea
de îndeplinit preotul Oţiel pentru
consacrarea bisericii. Îl anunţă că
intenţiona cu acea ocazie să efectueze şi o vizitaţiune canonică în parohiile districtului Almaş21.
Ziua de 15 august 1925 a fost o
zi de sărbătoare pentru parohia Buciumi. În presa vremii apărea următoarea ştire: „La Ziua de Sfântă-Mărie
în fruntaşa comună Buciumi, hărnicia poporului şi a preotului Cornel Oţiel ne-a dat prilej de-o înălţătoare sărbătoare a sfinţirii pompoasei biserici de către Înalt preasfinţia
Sa Metropolitul de la Blaj Dr. Vasile
Suciu. Sărbarea, prin publicul ales
adunat, prin asistenţa de popor,
prin predicele Metropolitului şi a

Centenar 19
canonicului Dr. Ioan Coltor, prin
presenţa autorităţilor şi prin petrecerea de seară a universitarilor
români Sălăjeni, prin admirabilele
toasturi – fiecare o perlă de oratorie cu fond şi temeiu adânc şi formă
ireproşabilă – a ajuns la proporţiile
unei manifestaţiuni grandioase bisericeşti şi naţionale şi s-a creat o
atmosferă de înfrăţire românească
neuitată dintre fraţii de două confesiuni. Duhul dreptăţii şi al înţelegerii creştineşti plana între noi”22.
Aşa cum subliniază şi presa vremii, ca în fiecare vară, pe data de
15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului petrecerea
studenţilor sălăjeni se ţinea în localitatea Buciumi. Pentru petrecerea din anul 1925 se cerea ca ţinuta
participanţilor să fie, pe cât posibil,
în costum naţional pentru că la eveniment urma să participe mitropolitul de la Blaj, dr. Vasile Suciu, alţi
înalţi prelaţi şi autorităţi23.
Venitul strâns de către studenţi
a fost destinat o parte bisericii greco-catolice din Buciumi, iar cealaltă
parte a fost depusă în fondul prevăzut ridicării unei plăci comemorative în memoria marelui înaintaş
sălăjean, Simion Bărnuţiu24.
Un an de excepţie în activitatea
societăţii studenţilor sălăjeni l-a
constituit anul 1933. La dorinţa
preşedintelui lor de onoare, Iuliu
Maniu, tinerii studenţi au cutreierat satele sălăjene, „împărţind
lumina binefăcătoare”. Prin intervenţia lui Maniu la ministrul instrucţiunii, Dimitrie Gusti, societăţii culturale i s-au aprobat 250
de biblioteci pentru popor. Fiecare
bibliotecă avea câte 80 de volume
de cărţi, 40 de tablouri intuitive şi
istorice şi 10 hărţi. În anul 1933
s-au primit 135 de biblioteci, care
au fost distribuite, în tot atâtea
comune, în cadrul a 10 turnee de
propagandă culturală în satele sălăjene. În cadrul fiecărui turneu se
organiza şi un program cu puncte care interesau viaţa culturală
a ţăranilor. S-au scos în evidenţă
calităţile şi s-au descris defectele
care trebuiau să dispară din viaţa
ţăranilor. În cadrul acestor programe s-au desfăşurat şi momente

artistice, recitări de poezii, doine,
interpretări instrumentale etc.
Pe data de 10 august 1933, la
orele 9, a început şezătoarea culturală de la Buciumi, unde au participat şi localităţile înconjurătoare,
Bogdana, Răstolţ, Răstolţ-Deşert,
Agrij, Bozna, Bodia şi Sângeorgiul de Meseş. Ea a fost prezidată de
către prefectul judeţului, Gheorghe
Pop. Deşi munca la câmp era în toi,
ţăranii „au lăsat secerile şi coasele şi
setoşi de cultură au alergat la şcoală, unde se ţinea şezătoarea”.
Din partea gazdelor a luat cuvântul protopopul Cornel Oţiel şi
învăţătorul G. Moldovanu, care
mulţumesc, în numele locuitorilor,
studenţilor sălăjeni pentru nobila
lor operă culturală. La finalul şezătorii culturale, „la care ţăranii s-au
împărtăşit de adevărata lumină a
culturii, într-o atmosferă cu adevărat naţională”, s-au distribuit
bibliotecile comunelor stabilite în
program25.
Cornel Oţiel s-a implicat activ şi
în viaţa politică sălăjeană interbelică. A făcut parte din Partidul Naţional Român, devenit după 1926
Naţional-Ţărănesc. Înaintând în vârstă socrul său, protopopul Vasile
L. Pop, Cornel Oţiel a preluat de la
acesta postura de lider al românilor
din zona Meseşului.
Primele informaţii pe care le
aflăm din presa vremii despre implicarea lui activă şi alegerea întro funcţie politică la nivel de judeţ
sunt din anul 1927. Pe data de 5
noiembrie 1927 la Zalău a avut
loc o mare întrunire a întregii organizaţii judeţene a Partidului
Național Țărănesc (PNŢ), la care
au participat un mare număr de
ţărani şi intelectuali din toate părţile judeţului. În urma demisiei lui
Gheorghe Pop de Oarţa din fruntea organizaţiei judeţene a PNŢ, pe
motiv de boală, Comisia judeţeană aleasă cu această ocazie a făcut
propuneri pentru noul comitet şi
au fost proclamaţi aleşi următorii:
Dr. Alexandru Aciu în funcţia de
preşedinte al organizaţiei judeţene
Sălaj a PNŢ şi Dr. Simion Pop în
funcţia de secretar general. Preotul
Cornel Oţiel a fost ales în funcţia
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de preşedinte al plasei Buciumi, iar
preotul din Bozna, Ioan Puşcaş, în
cea de vicepreşedinte26.
Pe data de 17 decembrie 1929,
mitropolitul Blajului, Vasile Suciu, îi scrie protopopului Vasile L.
Pop, anunţându-l că i s-a aprobat
cererea de pensionare şi îi aduce
mulţumiri pentru activitatea deosebită pe care a desfăşurat-o în
întreaga sa carieră27. În aceeaşi zi,
mitropolitul îl anunţa şi pe preotul
din Buciumi, Cornel Oţiel, ginerele
protopopului Vasile L. Pop, despre
retragerea din oficiu şi îl numeşte
ca protopop interimar al tractului
Almaş28.
În baza legii privind organizarea administrativă a ţării, adoptată în vara anului 1929, care tindea
spre o descentralizare reală a ţării,
pe data de 5 februarie 1930 au avut
loc alegeri la nivelul judeţelor, iar
în perioada 9 februarie-16 martie
1930 la cel al comunelor.
Pe data de 6 ianuarie 1930 şi
PNŢ depune lista cu candidaţi pentru Consiliul Judeţean Sălaj. S-a
încercat ca lista să cuprindă „persoane onorabile în cari putem avea
încredere deplină, că judeţul va fi
cârmuit bine”. De asemenea, ca în
listă să fie cuprinse toate categoriile sociale şi naţionale. Erau reprezentaţi proprietarii, industriaşii,
comercianţii, avocaţii şi îndeosebi
preoţimea şi corpul profesoral. Şi
minoritarii erau bine reprezentaţi,
în urma semnării unui cartel electoral încheiat cu PNŢ, care se afla
la guvernare. Lista cuprindea 23
de români, 10 unguri, 2 şvabi şi 1
evreu. Preotul Cornel Oţiel de găsea la poziția 1429.
La alegerile pentru Consiliul
Judeţean lista PNŢ a obţinut o
victorie zdrobitoare cu 56.344 de
voturi, faţă de numai 7.656 ale
listei liberale30. Astfel, noii consilieri judeţeni erau cei de pe lista
PNŢ, amintită mai sus, deoarece, conform legii electorale, liberalii nu au obţinut minimul de
20% din numărul total de voturi.
Acestora li se adăugau consilierii
maghiari.
textul integral pe www.caietesilvane.ro
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Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Trebuie să te pregăteşti ca şi cum ai urma intempestiv o cură de dezumanizare, o baie sănătoasă de
infern. Trebuie să te pregăteşti asiduu pentru anormalitatea şi sombrarea cotidiene, pentru sminteala
fiecărei zile. Trebuie să te pregăteşti temeinic pentru
sfidarea, indiferenţa şi impenitenţa celorlalţi, pentru
un plonjon iremediabil în mizantropie. Trebuie să te
pregăteşti pentru ceea ce nu vrei să fii. Asta, desigur,
dacă vrei cu orice preţ să fii tu însuţi.
*
Dumnezeu gîndeşte în fapte. Omul îi înţelege faptele în poezii. Lumea este o idee care nu se mai poate
susţine. Totul pare o proză fără nici un sens, un text
ininteligibil, scris de o străină mînă. Lumea este garanţia că haosul este posibil, că orice perfecţiune
începe defectuos. Plonjăm în haos cu inconştienţa
pecabilă cu care am apărut din meandrele lui. Nimerim neantul cu o precizie matematică. Cu o voluptate
magmatică ne adîncim total şi definitiv în nimic. Ca
atare, se pare că: „Haosul ar avea calendarul său, iar
neantul istoria sa” (G. Steiner).
*
Cîteodată compun în vis lucruri la care nu mă
gîndesc ziua, dar din care, la trezire, nu mai rămîne
nimic. S-au topit în efemeritatea din care au pornit.
Degeaba fac, peste zi, efortul de a-mi aminti cîte ceva.
Totul s-a şters ca în fluxul unei ape învolburate. Parcă
mîna nocturnă care scrie în vis o concurează pe cea diurnă, una creionînd aversul luminos al idealităţii, alta
reversul opalescent al realităţii. Tot ceea ce am scris ar
putea încăpea într-un bocet la căpătîiul nopţii, într-un
plîns la catafalcul fiecărei zile. Tot ceea ce am scris ar
putea încăpea într-un urlet sădit printre morminte.
*
Există cărţi stimulative şi cărţi inhibitive, cărţi
care modelează şi cărţi care instruiesc, cărţi care şoptesc şi cărţi care urlă. Există cărţi care ne sechestrează
în mirajul lor gravitaţional. Dincolo de parcurgerea
simpatetică a unor cărţi, în actul scriptural contează
şi contiguitatea lor cotidiană. Chiar necitite (încă),
ele creează, în proximitatea bibliotecii, un spaţiu de
comuniune stimulativ, o alăturare captivantă de vecinătăţi şi sinestezii. Acest spaţiu sacrosanct poate deveni activ cu un singur gest, cu o simplă mîngîiere de
pagină. Cultura este şi o formă de a da mîna cu cărţile,
de a te înconjura de prezenţa lor îmbietoare, de a te
lăsa sedus de mirajul lor. O mînă întinsă către o carte
nu va rămîne niciodată în aer. Doar atras cît de cît de
viaţă şi cucerit total de cărţi poţi ajunge un învingător temporar în labirintul propriu. În bună măsură,

trăieşti lumea pe care o citeşti. O carte necitită este
un cimitir de cuvinte. „Pe lumea aceasta există grozăvii mai mari decît arderea cărţilor. Una dintre acestea
este să nu le citeşti” (I. Brodski).
*
Prin scris nu doar că idealizez anumite trăiri la modul gratuit, ci îmi verific un anume fel de a-mi motiva
existenţa, sensul acesteia, dincoace şi dincolo de barierele clipei. Scrisul joacă rolul de hîrtie de turnesol
a existenţei, de linie de plutire a fiinţării. O parte din
scrisul meu s-a transformat în cărţi, o alta în frunzele
uscate ale uitării, o altă parte a rămas în rezervele nedeclarate ale tăcerii. Scriu, deci se pare că mai exist…
Literar, m-am format ca ucenic al basmului. Basmul
este cel care mi-a deschis uşa cuvintelor, mi-a dezlegat definitiv imaginarul. El mi-a transformat pentru
prima dată şirele de litere în imagini, clipele în imensităţi temporale. Mi-a dat nişte aripi cu care zbor încă
de la o pagină a vieţii la alta. De fapt, lucrez sisific
la o singură carte, deghizată în mai multe genuri şi
stiluri, una care mă scrie pe măsura neputinţei de a o
putea scrie total. Paginile ei sînt ca nişte zile şi nopţi
care apar şi dispar în incertitudinea cuvintelor. „Formulînd destule exagerări, n-am făcut decît să scriu
ceea ce nu puteam să nu scriu” (M. Moreau).
*
Copilăria e tiparul după care se derulează tot traiectul sinuos al vieţii. Orice am face, nu putem scăpa de
puseurile ei melancolice, de reverberaţiile trecutului
care pulsează în venele prezentului. Viaţa este doar o
scurtă addenda la copilărie. După aproape o jumătate
de secol am redescoperit, prin intermediul unui lingvist (care făcea referiri la verbul latinesc traho, trahere, traxi, tractum), primul cîntec folcloric pe care l-am
auzit prin viu grai, interpretat în satul copilăriei de o
vecină cu un talent nativ impresionant, care cu adevărat făcea să se legene şi codrul din apropiere, e vorba
de doina Tragănă, nană, tragănă. Acest cîntec, alături
de Trandafir cu creanga-n apă, rămîne rezonanţa folclorică a copilăriei mele, uşa care mi-a deschis universul melosului popular, unul în care mă regăsesc ca o
pasăre în vechiul ei cuib, cuib în care nu mai pot să
ajung decît în vis... Uneori am impresia că toată filosofia nu face cît versurile şi melodicitatea unei doine.
Căci doina izvorăşte doar din inima trăirilor, unduirile
ei ajungînd acolo unde noţiunile şi conceptele doar
aproximează. Doina vorbeşte doar din anamnezele
dorului, din cele mai adînci şi mai tragice straturi ale
fiinţei, fiind una dintre cele mai înalte forme melodice
de a jeli faptul de a fi.
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„Am un vis”

*

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

Am un vis, anume că, într-o bună zi, românii şi maghiarii se vor cunoaşte mai bine şi se vor respecta, cum se
cuvine între vecini – pentru că, în contrast cu aparenţele,
sunt mult mai multe lucruri care ne leagă. Doar să vrem să
facem paşi de apropiere, doar să vrem să ne ascultăm, doar
să vrem să ne înţelegem. „Sine ira et studio.” (Tacit)
Premise:
Relaţiile româno-maghiare în Anul Centenarului
sunt destul de tensionate. Sper ca, prin aceste rânduri,
să nu sap şanţuri între români şi maghiari, ci poate să
ne apropiem. Fiind profesor de istorie cu o anumită experienţă – şi unul care dintotdeauna am fost adeptul
convieţuirii, cunoaşterii şi respectului reciproc dintre
români şi maghiari, în Ardeal, în România şi în Europa
– consider că nu trebuie să tac, ci să spun ce am de spus.
Pentru că am un vis…
Unele elemente, fapte şi personaje istorice alimentează tensiunile româno-maghiare, deşi ar
putea să contribuie la mai multă înţelegere
Trecând în revistă istoria comună, avem câteva
puncte care pot reprezenta elemente (sau „muniţie”)
ale conflictului şi care, în loc să contribuie la mai multă
înţelegere, ne pun în opoziție în loc să ne apropie. Însă
depinde de noi: căutăm motive de ceartă şi harţă sau
punţi şi paliere comune. (Cine noi? Noi, românii şi maghiarii, maghiarii şi românii, aici şi cât de curând.)
Fără să facem inventarul complet al personalităţilor
care ne leagă, aducem aici doar câteva exemple relevante, sper, de personalităţi istorice româneşti (de origine
română), care nu pot lipsi din istoria noastră comună:
Dragoş (întemeietorul Moldovei) (şi urmaşii săi Dragoşeştii în partea a II-a), Iancu de Hunedoara, Matia
Corvin, Nicolaus Olahus şi, evident, Mihai Viteazul.
Şi încă o remarcă legată de personalităţile istoriei
noastre comune: să nu-i judecăm pe baza criteriilor sau
valorilor actuale, deoarece ei au trăit în alte epoci. Apoi
să nu-i folosim pentru a justifica greşelile, aşteptările,
dorinţele noastre…
Nicolaus Olahus, un umanist şi un cărturar european
Numele lui Nicolaus Olahus (Oláh Miklós,
1493-1568) este frecvent invocat de cele două istorii,
română și maghiară, când vine vorba de umanism.
Manualul de istorie din care am învăţat şi eu, în ultimul an de liceu, îi consacră lui Olahus şi umanismului
un aliniat întreg:
„Umanismul, ca ideologie a păturilor orăşeneşti din
Apusul Europei, găseşte teren prielnic şi în ţările româ-

Nicolaus Olahus, „Hungaria”, ediţia din 1763

ne. Cel mai de seamă reprezentant al acestei ideologii a
fost Nicolae Olahus (1493-1568), descendent din familia domnitoare a Ţării Româneşti. Prietenul principelui
umanismului, Erasmus din Rotterdam, Olahus este autor
de epitafe [Epitaf – compoziție lirică de dimensiuni restrânse scrisă cu prilejul morții cuiva, în scopul evocării
personalității defunctului, conform DEX], poezii, lucrări
cu caracter istoric şi etnografic, dintre care cea mai de seamă este Hungaria...” (1).
Ar fi câte ceva de obiectat în această abordare? Poate. De pildă, să fim consecvenţi în scrierea numelui:
ori îl scriem în latină, precum umaniştii europeni (Desiderius Erasmus, Thomas Morus, Janus Pannonius),
ori în limba şi cu ortografia actuale. Dar forma Nicolae
Olahus, utilizată de autorii manualului, este o mixtură. Deci ori în latină, cum se scria şi el pe vremuri, ori
tradus în limba actuală vorbită. (Şi în limba maghiară
folosim ambele variante acceptate: Nicolaus Olahus ori
Oláh Miklós, dar niciodată Olahus Miklós sau Nicolaus
Oláh.)
Un alt manual – la lecţia „Dezvoltarea culturii româneşti pînă în secolul al XVI-lea” (cu ortografia de atunci)
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– în cadrul subtitlului „Începuturile culturii umaniste pe
teritoriul ţării noastre” scrie: „În Transilvania, de mare
valoare sînt scrierile istorice umaniste ale lui Nicolaus
Olahus, în care se subliniază originea latină a poporului
român din spaţiul Daciei de odinioară” (2). Cred că formularea nu este tocmai fericită, dacă nu vrem să creăm
confuzii în mintea elevilor de clasa a VIII-a, deoarece,
cum foarte bine se spune în pasajul următor al manualului, Honterus (un sas din Braşov) şi Heltai (un alt
sas, devenit cărturar, predicator şi tipograf maghiar)
sunt reprezentanţii activi şi renumiţi ai umanismului
transilvănean, operele lor fiind realizate şi publicate (în
bună parte) aici, în Transilvania. În cazul lui Olahus e
o anumită „diferenţă”: el s-a născut în Transilvania (la
Sibiu), cu strămoşi din Ţara Românească, însă doar a
copilărit în Transilvania, a studiat apoi la şcoala capitelului catolic din Oradea în tinereţe, iar ulterior a intrat
în slujba regală şi, alternativ, clericală, părăsind „pământurile natale”, adică Transilvania. Opera sa menţionată (Hungaria) a scris-o în Ţările de Jos (Olanda şi
Belgia actuale), care erau în posesia Habsburgilor. Reîntors din Occident, şi-a continuat cariera în Ungaria
Habsburgică (centrul Ungariei cu capitala a ajuns paşalâc turcesc, iar partea răsăriteană, fostul Voievodat
al Transilvaniei, s-a constituit tocmai în vremea sa în
Principatul Transilvaniei). După întoarcerea din Ţările de Jos a îndeplinit diferite funcţii bisericeşti şi laice.
Prin urmare, opera umanistă a cărturarului, a umanistului Olahus este transilvăneană doar pentru că autorul era originar de aici și, în plus, în opera sa principală
consacră un capitol şi Transilvaniei, „numită odinioară
Dacia”. (Nu vrem să scădem meritele umanistului prin
aceste precizări, doar să nu se creeze confuzii!) În rest,
afirmaţia, că scrie despre originea latină a poporului
român, care trăieşte în fosta Dacie, e în regulă... şi vom
mai reveni la acest aspect.
Să ne reîntoarcem la manualele încă în folosinţă.
Olahus apare la tema „Romanitatea românilor în
viziunea istoricilor” şi în lecţia „Cronicarii evului mediu”, din care cităm următorul pasaj: „Tot acum, Nicolaus Olahus, umanist transilvănean de faimă europeană, el
însuşi de origine română, în lucrarea sa Hungaria (1536)
este primul care susţine unitatea de neam, limbă, obiceiuri
şi religie a românilor” (3). Autorii manualului cunosc şi
recunosc calităţile şi meritele umanistului de origine
română, evidențiind faptul că el cunoaşte şi susţine că
românii sunt romanici (urmaşii romanilor, de sorginte
latină) – atât cei din Moldova, cât și cei din Ţara Românească şi Transilvania – că religia, limba şi obiceiurile românilor sunt asemănătoare, indiferent în ce ţări,
provincii ar trăi...
Tot aici găsim un colaj (fragmente grupate) din opera sa principală, Hungaria: „Moldovenii au aceeaşi limbă,
rit şi religie, ca muntenii; pe alocuri se deosebesc parţial în
port. (…) Graiul lor şi al celorlalţi valahi a fost cândva latin,
ca al unora ce se află într-o colonie a romanilor; în vremea
noastră se deosebeşte foarte mult de acela, numai că mul-

te cuvinte ale lor sunt de înţeles pentru cei (care vorbesc)
latineşte. (…) Valahii se susţine că provin dintr-o colonie a
romanilor” (N. Olahus, Hungaria, 1536) (3b).
Mai avem o remarcă subiectivă, supărătoare poate
pentru unii: atât aici, cât şi în alte locuri, când scrie despre români („valahi” în limbajul vremii, un împrumut
din latină şi cu nimic jignitor în Evul Mediu), Olahus
vorbeşte la persoana a treia şi nu la persoana întâia.
Fiecare are dreptul să tragă o concluzie de aici...
Un alt manual (4), încă în folosinţă, deşi îl numeşte
tot Nicolae Olahus, dă elevilor (cititorilor) nişte repere
şi informaţii cât se poate de temeinice. Nu doar că este
pomenit în textul lecţiei ca unul ce: „A fost printre primii
care au susţinut ideea originii istorice comune şi a unităţii
de limbă a tuturor românilor” (6), ci se redă, ca o sursă
utilă elevilor, cunoscutul portret al umanistului (o litografie din secolul al XVI-lea) şi o succintă biografie, pe
care o reproducem aici integral:
„Nicolae Olahus (1493-1568)
Născut la Sibiu, Nicolae Olahus a fost un strălucit reprezentant al umanismului secolului al XVI-lea. Ca secretar al reginei Ţărilor de Jos, a stat 10 ani la Bruxelles, unde
a desfăşurat o intensă activitate literară, legând strânse
prietenii cu marii învăţaţi ai vremii, între care Erasmus din
Rotterdam. Revenit în ţară, Olahus a ocupat înalte funcţii,
între care şi pe aceea de regent al Ungariei (1562). El este
autorul mai multor scrieri în limba latină, în rândurile cărora figurează «Hungaria» şi un «Chronicar» al evenimentelor contemporane lui” (6).
În general, textul este în regulă, cu două mici precizări sau completări: funcţia de „regină a Ţărilor de Jos”,
nu a existat. În vremea respectivă, Ţările de Jos făceau
parte din domeniile coroanei habsburgice, dinastia
respectivă numind un guvernator în aceste provincii.
Iar persoana în cauză, guvernatorul, a fost Maria de
Habsburg, sora împăratului Carol Quintul şi soţia văduvă a regelui Ungariei, care a căzut la Mohács în 1526.
(Ea a guvernat Ţările de Jos între 1531-1555.) A doua
precizare priveşte viaţa şi activitatea lui Olahus, după
revenirea în Ungaria: între 1542-1568 a îndeplinit şi
funcţii bisericeşti, fiind episcop vicar de Pécs, apoi de
Esztergom şi, timp de 15 ani – între 1553-1568 – arhiepiscop de Strigoniu (Episcopul Primar al Ungariei, cel
mai înalt rang, cea mai înaltă funcţie în biserica catolică
pentru Ungaria.) Sintagma „Revenit în ţară” e cam confuză. Care ţară? Nu se întoarce în Transilvania – unde
s-a născut, nici în Ţara Românească – de unde era tatăl
său, nici pe teritoriul actual al României (care ne este
„ţara”), ci în Ungaria. Din sursele cunoscute, Olahus
abia a călcat în ultima parte a vieţii sale în Transilvania,
dacă a călcat. Era mai potrivită, mai clară o altă formulare. Însă, cu toate aceste mici lipsuri, manualul apărut
la Humanitas dă cea mai veridică imagine despre umanistul Olahus. Şi încă un plus pentru autorii manualului: la antologia de texte dedicată acestui capitol sunt
redate mai multe fragmente din Hungaria lui Olahus,
fragmente având un titlu grăitor: „Românii văzuţi de
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Nicolae Olahus” (7). Este de departe cel mai lung text,
fragment (mai precis colaj alcătuit din fragmente) din
opera lui Olahus ce poate fi citit în manualele în limba
română, fiind la îndemâna tuturor, nu doar celor care
cunosc latină sau maghiară.
În continuare vom completa biografia umanistului
pentru cititori, oferind și alte informaţii – utile, sperăm – pentru cei doritori să-l cunoască mai bine. Și asta
tocmai pentru a nu uita că, în anul 2018, se împlinesc
două aniversări „rotunde” în privinţa vieţii lui Nicolaus
Olahus: în 1493 s-a născut, adică acum 525 de ani, la
Sibiu, iar în 1568 a murit, adică acum 450 de ani, la
Pozsony (Bratislava de astăzi). Credem că sunt motive
destule pentru a-l evoca și cunoaște mai bine, nu doar
datorită aniversărilor actuale, ci mai ales datorită operei sale umaniste și, nu în ultimul rând, pentru faptul
că face parte dintre cărturarii ce s-au ocupat cu istoria
noastră comună.
Nicolaus Olahus, scurtă biografie (8)
Nicolaus Olahus s-a născut la Sibiu, pe 10 ianuarie
1493, tatăl său fiind jude regal al oraşului Orăştie şi funcţionar (supraveghetor) al camerei de sare, având practic în subordine minele de sare din Transilvania. Era al
doilea copil al sibiencei Barbara Hunzár (poate Huszár)
şi al argeşeanului Stoian (Ştefan) Olahus. Și-a început,
foarte probabil, şcolile la Orăştie, continuându-și ulterior studiile la şcoala capitulară din Oradea, între 1505
şi 1512. (În vremea respectivă, Oradea era un centru al
umanismului european, unde au predat profesori vestiţi din Europa.) După 1510, cu acordul tatălui său şi
cu sprijinul episcopului de Oradea, Sigismund Thurzó
(care era şi protectorul tânărului Olahus), devine aprod
al regelui Vladislav al II-lea, iar după moartea regelui
(1516) se consacră carierei bisericeşti. A îndeplinit diverse funcţii: secretar al episcopului de Pécs, canonic de
Pécs, protopop de Komárom, canonic lector de Strigoniu (Esztergom).
Anul fatidic 1526 (anul bătăliei de la Mohács, în
urma căreia Ungaria decade şi se rupe mai întâi în
două, apoi în trei părţi), îl găseşte pe tânărul şi ambiţiosul Olahus în funcţia de secretar, consilier al regelui
şi reginei Ungariei (Ludovic şi Maria). După moartea
regelui devine secretarul şi sfetnicul reginei văduve, pe
care o va urma şi în străinătate. Din 1531 se află în Ţările de Jos, unde va sta mai mult timp, până la întoarcerea în Ungaria. Perioada cât a stat la Bruxelles a fost
cea mai frumoasă şi fructuoasă din viaţa cărturarului.
Trăind în mediu occidental, a putut să înveţe foarte
mult, având acces la biblioteci şi surse de informare
greu de preţuit. În acelaşi timp, aflându-se într-un mediu cultural special, a corespondat cu mai mulţi umanişti, dintre care cel mai cunoscut a fost Erasmus de
Rotterdam. (La moartea marelui umanist, Olahus i-a
consacrat chiar un poem.)
Cu toate că era departe de meleagurile natale, Olahus a avut preocupări privind istoria, geografia, cultu-

ra, trecutul şi prezentul acestor meleaguri. Astfel, în
acel mediu și-a scris cele mai cunoscute opere: Hungaria (o monografie istorico-gegrafico-etnografică) şi
Atila (cu ortografia actuală Attila), o istorie a Ungariei
din timpurile mai vechi.
După două decenii în serviciul văduvei regine Maria, se întoarce în Ungaria şi devine mai întâi cancelarul
regelui Ferdinand de Habsburg (fratele Mariei). (Ferdinand a fost rege al Ungariei între 1526-1564, dar şi
rege al Cehiei, Germaniei, arhiduce al Austriei şi, după
1556, împărat al Sfântului Imperiu Romano-German.)
Fiind deosebit de loial curţii, primeşte rând pe rând
şi înalte funcţii bisericeşti: episcop de Zagreb (1543)
și episcop de Eger (Agria în latină, 1548). Cât timp a
fost episcop de Eger, a insistat pentru întărirea zidurilor cetăţii, acestea putând rezista asediului otoman din
1552. (O înfrângere răsunătoare suferită de otomani,
cu aproape un secol după cucerirea Constantinopolului.) Din mai 1553 până la moartea sa, Olahus ocupă
cea mai înaltă funcţie eclesiastică, devenind episcop
primat al Ungariei, cu sediul la Esztergom (mitropolit
de Strigoniu). În această calitate a reprezentat biserica
catolică din Ungaria la Sinodul din Trident (Trento),
unde au fost luate primele măsuri pentru combaterea
reformei religioase.
În calitatea de episcop primat a fost un activist
fervent al contrareformei religioase, în deceniile de la
Mohács încoace (după 1526), reforma religioasă răspândindu-se în Ungaria şi Transilvania. În acest scop
a ridicat la rang de academie fosta şcoală capitulară din
Nagyszombat (Trnava, 1558, actualmente în Slovacia),
chemându-i pe iezuiţi în ţară (1561). Pentru loialitatea
sa faţă de coroană şi pentru meritele sale deosebite a
fost numit de regele Ferdinand, regent (guvernator) al
Ungariei, a primit titlul de baron imperial, precum şi
diverse distincţii şi danii.
A fost un confident al familiei de Habsburg: pe lângă
faptul că a fost secretarul şi omul de încredere al reginei Maria (din familia de Habsburg), a botezat-o pe
Johanna, fiica lui Ferdinand de Habsburg (9), în 1546.
Tot în calitate de episcop primat al Ungariei, în 1563,
l‑a încoronat pe Maximilian, fiul lui Ferdinand, ca rege
ungar. În 1564 scrie şi rosteşte discursul funebru al regelui şi împăratului Ferdinand...
Nicolaus Olahus a murit la vârsta de 75 de ani, la
Pozsony (Bratislava, începând din secolul XX), pe 15 ianuarie 1568, lăsând în urmă atât o operă semnificativă,
cât şi o anumită avere agonisită în virtutea funcţiilor
pe care le-a îndeplinit timp de mai mult de o jumătate
de secol…
Hungaria – opera sa principală:
Scrisă la Bruxelles în anul 1536, Hungaria se vroia
o monografie, o operă istorico-geografico-etnografică,
care urma să fie continuată. Volumul, scris în limba latină, a circulat în manuscris timp de două secole, fiind
apoi tipărit integral la Viena, în 1763, iar în secolul trecut şi prezent şi în traduceri.
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Aici vom reproduce unele fragmente din ediţia bilingvă (latină şi română), din 2011 (10), cu anumite explicaţii sau completări inerente. În Anexă cităm din cuprinsul operei. Volumul are 19 capitole, dintre care primele trei se ocupă de sciţi şi huni, iar restul descriu Regatul Ungariei (anterior ca ea să se rupă în trei: Ungaria
Habsburgică – nord şi vest, Ungaria Otomană – partea
sudică şi centrală cu Buda, devenită paşalâc turcesc, şi
Principatul Transilvaniei – partea răsăriteană – cam de
la Tisa până la Carpaţii Orientali şi Meridionali.)
Pentru noi, cele mai relevante sunt capitolele
XII-XVII, care ne prezintă teritoriile de la răsărit de
Tisa, Transilvania, chiar Moldova şi Ţara Românească.
(Autorul socotind că atât Moldova, cât şi Ţara Românească fac parte – prin alianţă, prin act de vasalitate
– din Regatul Ungariei.)
În continuare spicuim cu unele completări sau precizări:
„Acea parte a Ungariei care este dincolo de rîul Tisa, după
cele susţinute de Ptolemeu, se numea cîndva Dacia. Atingînd
la Miazănoapte o regiune a Sarmaţiei, se întinde de la Munţii Carpaţi pînă la curbura rîului Nistru. Iar spre Miazăzi
ţine pînă la Dunăre, unde [aceasta] începe a se numi Istru; la
Apus, pînă la Tisa şi iazigii metanaşti. În ea sînt provinciile:
Valahia Mare, care se mai numeşte şi Transalpină, Moldova, Transilvania, Maramureşul, ţinutul Someşului, Crişana, Nyír şi ţinutul Timişului. Transalpina, care se spune că
odinioară s‑a numit Flaccia, de la Flaccus care adusese aici
o colonie a romanilor, începînd de la munţii prin care este
despărţită de Transilvania” (11). Cărturarul scrie, așadar,
că în vremea sa fosta Dacie era împărţită în mai multe
regiuni: Transilvania, Ţara Românească (Valahia Mare),
Moldova, Banatul (ţinutul Timişului), Maramureşul, ţinutul Someşului, Crişana, Moldova etc. În descriere dă şi
limitele naturale, geografice ale Daciei. Varianta că denumirea Ţării Româneşti medievale, în latină Valahia, s-ar
trage din numele lui Flaccus, e cam forţată şi neştiinţifică sau dacă vreţi naivă...)
Mai departe descrie Ţara Românească: „Se întinde
aproape pînă la Marea Neagră. Pămîntul [îi este] neted
şi sărac în apă. La Miazănoapte se învecinează cu roxanii,
care acum se numesc ruteni, la Miazăzi cu acea parte a Ungariei care este îndreptată spre cetatea Timişului şi spre
cîmpul Maxons, iar la Răsărit, cu fluviul Dunărea, care separă de ea Moesia Inferioară. (Şi identificarea roxanilor
– corect roxolanilor – cu rutenii e tot atât de naivă...)
2. Principele ei se cheamă voievod; în zilele noastre este
Radu (12), care, puternic în bogăţie şi stăpînire, are cetatea de scaun în oraşul Tîrgovişte. Se spune că, dacă este
nevoie, poate chema la arme, de pe teritoriile sale, şi duce
la luptă pînă la patruzeci de mii de oşteni. Este supus regelui (e vorba despre regele Ungariei), căruia îi depune jurămîntul de credinţă prin trimişii săi. În această provincie,
din vremurile străbunilor noştri pînă în zilele noastre, au
fost două familii [voievodale], provenind la început din aceeaşi casă: una, a Dăneştilor, de la voievodul Dan, cealaltă,
a Drăguleştilor, de la Dragula (Vlad Dracul, tatăl lui Vlad
Ţepeş); de acestea aminteşte şi Aeneas Sylvius, în capitolul

al doilea din Europa. Dintre aceştia, ba prin puterea regelui
nostru, ba prin a împăratului turcilor, sînt aleşi voievozii
îndreptăţiţi” (Aici surprinde corect realităţile din Ţara
Românească: voievozii sunt puşi ori cu acordul sultanului, ori cu acordul regelui Ungariei. Însă se pare că
memoria istorică este „mai scurtă” şi nu pomeneşte de
Basarabi.)
În continuare descrie luptele din cadrul dinastiei domnitoare, făcând referire şi la originea proprie:
„Mînzilă de pe Argeş avea, între alţii, doi fii cu soţia sa
Marina, sora aceluiaşi voievod. Iancu: numele unuia a fost
Stanciu – acesta a avut ca fii pe Dan şi pe Petru – al celuilalt, Stoian, adică Ştefan. El ne‑a dat viaţă mie şi lui Matei,
fiii săi, precum şi Ursulei şi Ilenei, fiicele sale. Aşadar, Dragula, devenind stăpîn, prinzînd prin vicleşuguri pe Stanciu,
fratele tatălui meu, l‑a ucis cu securea, în schimb, Ştefan,
copil pe atunci, Dumnezeu îndurîndu‑se de el, ocolind tirania aceluia, s‑a refugiat la regele Matei, după cum am auzit
mai tîrziu chiar de la tatăl meu” (13). (Aici sunt relatări
biografice semnificative despre familia, fratele şi surorile lui Olahus.)
Apoi ne mai descrie cum a renunţat tatăl său să se
întoarcă în Ţara Românească, deoarece nu a vrut să se
expună pericolului ca să fie ucis, precum alte rude ale
sale. În încheierea descrierii Munteniei scrie despre religia românilor: „Valahii sînt creştini, doar că îi urmează
pe greci în procesiunea Sfîntului Duh şi, în unele pasaje mai
de îngăduit, se deosebesc de biserica noastră. Am vrut să le
înşir pe acestea în treacăt, pentru ca obiceiurile muntenilor
să fie mai cunoscute” (14) (Ortodocşii mai sunt numiţi
creştini de rit grecesc de occidentali.)
În capitolul următor este prezentată Moldova: „Provincia Moldova se învecinează la Răsărit cu Muntenia, la
nord‑vest cu polonezii, la Miazănoapte, interpunîndu‑se
Podolia, nu este departe de tătarii care sînt vecini cu Marea
Azov. Şi principele acestei provincii se numeşte voievod, nefiind expus atîtor schimbări primejdioase ca cel al Munteniei. Totuşi, ca şi acela, şi acesta depune jurămînt de credinţă
regelui Ungariei. Ca să rămînă devotaţi, ei deţin, cu îngăduinţa regelui Ungariei, cîteva cetăţi în Transilvania. În vremea noastră, această provincie o conduce Petru‑Vodă (15).
Moldovenii au aceeaşi limbă, rit [şi] religie ca muntenii; pe
alocuri, se deosebesc parţial în port (s.n., L.L.). Ei socotesc că sînt şi de viţă mai aleasă şi mai harnici şi mai buni
călăreţi decît muntenii. Se îndepărtează mai des de regele
Ungariei; se războiesc mai des cu regele Poloniei. Se spune
că pot chema la arme mai bine de patruzeci de mii de oşteni.
Graiul lor şi al celorlalţi valahi a fost cîndva latin, ca al unora ce se află într‑o colonie a romanilor; în vremea noastră se
deosebeşte foarte mult de acela, numai că multe cuvinte ale
lor sînt de înţeles pentru cei [care vorbesc] latineşte”(16).
Autorul surprinde foarte bine realităţile din Moldova
şi faptul că, voievodatul de la est de Carpaţi, trebuie să
facă faţă unui joc de echilibru între două regate puternice, Ungaria şi Polonia, în plus, cu tătarii în apropiere…
În următoarele trei capitole este descrisă şi mai detaliat Transilvania. Deşi am vrea să cităm din ele mai
pe larg (fiind o descrie atât de frumoasă, încât ar meri160
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ta pentru mângâierea ego-ului nostru de ardeleni), din
motive de spaţiu nu o vom face, ci vom cita doar unele
fragmente (şi vă invităm să citiţi textul integral în sursa indicată la nota nr. 10): „Ţinutul întreg este format,
în alternanţă, cînd din şesuri, cînd din păduri, brăzdat de
cursuri şi meandre de apă, cum vom spune puţin mai tîrziu,
pămîntul fiindu‑i roditor, bun pentru viţă‑de‑vie, bogat în
aur, argint, fier şi în alte metale şi – dincolo de acestea – şi
în sare, abundînd în vite, sălbăticiuni, urşi şi peşti, încît nu
poţi condamna natura că nu ar fi dăruit acest meleag cu
toate cele prielnice traiului. Aici trăiesc patru neamuri de
obîrşie diferită: maghiarii, secuii, saşii, valahii; dintre ele,
saşii sînt consideraţi mai nepotriviţi pentru luptă. Maghiarii şi secuii vorbesc aceeaşi limbă, numai că secuii au unele cuvinte specifice neamului lor; despre ei vom vorbi mai
pe larg la sfîrşitul lucrării”(17). Descrierea Transilvaniei
este cea mai amănunţită, autorul însuşi născându-se și
trăind acolo un anumit timp. Sunt descrise toate oraşele şi cetăţile importante.
Despre Cluj: „Clujul – Clausenburg în limba germană
– se spune că odinioară a fost Zeugma. Oraşul este renumit şi prin aşezare şi prin bogăţie şi prin belşugul în toate, precum şi datorită negustorilor săi. [Urmează] abaţia
Cluj‑Mănăştur, oraşul Turda, lîngă care, de asemenea, se
taie sare, şi multe altele” (18).
Sibiul: „Sibiul – capitala celor şapte aşezări săseşti
[şapte scaune săseşti] – este construit, pe unde priveşte
spre Răsărit şi Miazăzi, pe un deal, iar cu celelalte părţi,
pe coastele aceluiaşi deal. Într‑un loc mai înalt al oraşului
există un izvor; apa adusă aici din acesta, prin canale, cade
într‑un bazin, care este folosit de marea parte a locuitorilor. Pe unde se intră [în localitate] dinspre Apus, într‑un
loc mai puţin înalt al oraşului, a fost captat un braţ al rîului
Cibin, care, curgînd cu albia principală în afara zidurilor, se
varsă, nu departe de Turnu‑Roşu, în rîul Olt, primind mai
întîi mai multe pîraie izvorîte din ţinuturile de Miazănoapte ale Secuimii” (19).
Despre cetatea Făgăraşului: „Făgăraşul – cetate
preaputernică – a fost întemeiat la poalele munţilor care
despart Transilvania de Muntenia; el este încîntător prin
pîraiele care se rostogolesc la vale din munţi [şi] în care sînt
păstrăvi şi alţi peşti gustoşi, precum şi prin alte lucruri.
Această cetate este parcă un mic ducat. Căci i se supun
boierii valahi, care îl slujesc pe mai marele cetăţii ca pe un
principe” (20).
În capitolul XVI are o referire – e drept succintă
– la Sălaj şi Zalău: „Iar regiunea care se întinde dincolo
de amintitul rîu Someş şi dincoace de muntele împădurit
[Probabil Meseş] pe care se găsesc sate – cele mai multe ale valahilor – se numeşte ţinutul Sălajului; aici se pot
vedea, între alte localităţi, Zalăul, pe malul răsăritean al
Someşului: Satu‑Mare, iar pe cel apusean: Németi” (21).
(Sălajul, așadar, cu multe sate româneşti şi Zalăul nominalizat de autor.)
Umanistul Nicolaus Olahus merită să fie citit, pomenit şi comemorat, chiar de oamenii secolului XXI,
mai ales că a lăsat o moştenire ce merită să nu fie dată
uitării…

* „Am un vis, şi anume că într-o bună zi, pe dealurile roşii din
Georgia, fiii foştilor sclavi şi fiii foştilor proprietari de sclavi vor
putea să se aşeze împreună la masa fraternităţii…” spunea regretatul Martin Luther King în 1963, pe care-l parafrazez în
titlu.
Note:
(1) Istoria României, manual pentru anul IV licee de cultură generală şi de specialitate, redactor responsabil şi coordonator, acad. prof. Ştefan Pascu, EDP, Bucureşti, 1976, p. 114.
(Epitaf = inscripţie funerară în proză sau versuri, care elogiază personalitatea defunctului. Epitaful putea fi şi publicat,
mai ales după apariţia tiparului.)
(2) Istoria antică şi medie a României, manual pentru clasa
a VIII-a, EDP, Bucureşti, 1987, p. 169. (Tot în acest manual,
pe pagina precedentă, avem şi un portret, o litografie cred, a
umanistului.)
(3) Alexandru Barnea, coord.; manual pentru clasa a XII-a,
Editura Corint, Bucureşti, 2007, p. 5.
(3b) Ibidem.
(4) Sorin Oane, Maria Ochescu, Istorie, manual pentru clasa a VIII-a, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2007.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
(7) Idem, p. 91.
(8) Principalele surse legate de biografia lui Olahus: Prefaţa scrisă la volumul bilingv, Nicolaus Olahus, Ungaria, Editura
Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011. (Autoarea prefeței
şi traducătoarea fiind Antal Gyöngyvér.) Tarján Tamás, Oláh
Miklós esztergomi érsek halála (Moartea episcopului primat de
la Strigoniu, Oláh Miklós).
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1568_januar_15_olah_miklos_esztergomi_ersek_halala/.
(9) Din 1526, Ferdinand a fost rege al Ungariei şi al Cehiei, din 1531 – rege al Germaniei, iar din 1556 – împărat
romano-german.
(10) Nicolaus Olahus, Ungaria, Nicolai Olahi, Hungariae,
liber 1. Origines Scytharum et Corographica descriptio Regni
Hungariae. [Ungaria, Cartea I. Originea sciţilor şi descrierea
chronografică a regatului Ungariei]. Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011. (Traducere, Cuvânt înainte şi note
de Antal Gyöngyvér); în continuare va fi citat: Olahus, p.
(11) Idem, p. 119.
(12) Radu Paisie (1435-1445) fiind, în acest timp, voievodul Ţării Româneşti.
(13) Olahus, p. 123.
(14) Idem, p.129.
(15) Petru Vodă, Petru Rareş (1527-1538)
(16) Idem, pp. 129-131.
(17) Idem, p. 133.
(18) Idem, p. 141.
(19) Idem, p. 143.
(20) Idem, p. 149.
(21) Idem, p.153.
Anexă (Capitolele din Hungaria în care este descrisă Transilvania şi zonele învecinate):
Capitolul a XII-lea – Despre Ungaria de dincolo de Tisa
Capitolul al XIII-lea – Despre Moldova
Capitolul al XIV-lea – Despre Transilvania
Capitolul al XV-lea – Continuarea descrierii Transilvaniei
Capitolul al XVI-lea – Despre restul [părţii] Ungariei de dincolo de Tisa şi din josul ei
Capitolul al XVII-lea – Despre ţinutul Timişului şi vecinătăţile sale
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Un alt document despre
George Pop de Băseşti
Dănuţ Pop

Lucrarea lui Ioan Georgescu,
„George Pop de Băseşti. 60 de ani
din luptele naţionale ale românilor transilvăneni”, apărută la
Tipografia Românească, Oradea,
1935, rămâne, până astăzi, cea
mai completă monografie dedicată celui care a prezidat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din
1 Decembrie 1918.
Având peste 400 de pagini,
cartea analizează întreaga viaţă şi
activitate a marelui om politic român. Cuprinsul este relevant. Iată
doar câteva titluri de capitole: „Din
copilăria şi tinereţele lui G. Pop
de Băseşti”, „Începuturile vieţii
publice. Din viaţa casnică a lui G.
Pop de Băseşti”, „În parlamentul
maghiar”, „În temniţa din Vacz”,
„Dela rezistenţa pasivă la activitatea parlamentară”, „În preajma
şi în timpul războiului mondial”,
„Revoluţia din 1918”, „Adunarea
dela Alba Iulia din 1.12.1918”, „G.
Pop de Băseşti şi Presa Românească”, „Din viaţa religioasă a lui G.
Pop de Băseşti”, „Din legăturile
lui G. Pop de Băseşti cu fruntaşii
români şi străini”, „G. Pop de Băseşti, gospodar şi filantrop” etc.
Pentru realizarea cărţii, autorul a folosit bibliografia disponibilă atunci, deja consistentă, dar
şi foarte multe documente inedite
din arhivele din Cluj, Băseşti, Blaj
şi Oradea, apelând, aşa cum singur mărturiseşte, şi la amintirile
celor „mai apropiaţi şi mai bine
iniţiaţi ai vieţii şi activităţii” lui
George Pop, „doamna Elena, fiica
marelui comemorat” şi „neuitatul
ei soţ, Francisc Hossu Longin”.
Între studiile menţionate în bibliografie, Ioan Georgescu aminteşte şi două articole din publicaţia „Sălajul”, apărute în numerele
din 17 şi 25 aprilie 1924, sub titlul
„Desrobirea în judeţul Sălaj”, scri-

se de Alexandru Achim, autorul
documentului pe care îl prezentăm aici.
Cine a fost Alexandru Achim?
Câteva informaţii despre el găsim
în fondul arhivistic Protopopiatul
greco-catolic Cehu-Băseşti, păstrat la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj. Cele mai
multe, însă, sunt datorate tot lui
Ioan Georgescu. Acesta îl descrie
pe preotul din Băseşti, în cartea citată, ca fiind „înalt, puternic, bine
legat, cu o musculatură de oţel,
cu faţa şi privirea senină, conştient de enormele puteri ce are”. Şi
continua, astfel: „Fără să se poată
spune că n-a avut chemare preoţească, părintele Achim rămâne,
în amintirea locuitorilor, mai cu
seamă ca un om de arme”, un adevărat „zeu al războiului” (p. 156).
Preot şi protopop în Băseşti,
preşedinte al despărţământului
local al Astrei, participant activ la
luptele naţionale din anii dualismului, la înfăptuirea Marii Uniri
şi la consolidarea ţării după unificare, Alexandru Achim, care a
trăit între anii 1881-1935, îşi dă
adevărata măsură în perioada în
care se realizează Marea Unire din
1918, „cea mai mare faptă din toată viaţa neamului nostru”, cum o
numea Nicolae Iorga.
El este preşedintele consiliului
naţional român şi comandantul
gărzii naţionale din Băseşti, el
aduce arme şi muniţii de la Cluj,
el apără localitatea şi pe Gheorghe
Pop de Băseşti. După moartea lui
Gheorghe Pop de Băseşti, preşedintele Marii Adunări Naţionale
de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918 (la 23 februarie 1919), Alexandru Achim participă la luptele
de la Hodod din 16 aprilie 1919, se
implică în viaţa politică din România întregită, dar îşi şi aşterne pe
160
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hârtie amintirile acelor memorabile zile, unele publicate, altele nu.
Despre activitatea lui în cadrul
Consiliului Naţional Român şi a
gărzii naţionale din Băseşti un
studiu foarte bine documentat
a fost publicat în revista „Caiete
Silvane” din august 2014 de către
Alexandru Bogdan Kürti, intitulat
„Alexandru Achim şi Garda Naţională Română din Băseşti”, ilustrat
documentar cu „Conspectul Gărzii
Naţionale Române din Băseşti” şi
cu „Însemnările protopopului Alexandru Achim din Băseşti privind
evenimentele politico-militare din
plasa Cehu Silvaniei, în perioada
noiembrie 1918-aprilie 1919”.
Păstrat în original la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca (Colecţii
speciale, fond Francisc Hossu –
Longin, Manuscrise, Sertar 263),
documentul de faţă, reprodus integral (desigur, el a fost folosit în
redactarea multor studii şi cărţi,
inclusiv de către Ioan Georgescu!),
este datorat acestui vrednic preot
al Sălajului istoric. L-am primit,
alături de multe altele referitoare la perioada Marii Uniri, prin
bunăvoinţa domnului dr. Valen-
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tin Șerdan-Orga, directorul general al bibliotecii amintite, legat de
Sălaj nu doar prin căsătorie, ci şi
prin anii petrecuţi la muzeul din
Zalău, la începutul carierei de istoric a domniei sale, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
Sunt cuprinse, în rândurile ce
urmează, informaţii despre prăbuşirea monarhiei dualiste, bucuria
românilor (dar şi a altor neamuri
asuprite!) şi mişcările populare
care au urmat înfrângerii puterilor centrale, crearea de consilii şi
gărzi naţionale, adunarea „măreaţă” de la Alba Iulia, linia demarcaţională ce trecea în apropiere de
Băseşti, înmormântarea lui Gheorghe Pop de Băseşti ș.a.
Dar să lăsăm documentul, care
vine în completarea a ceea ce s-a
scris până acum despre omul care
şi-a dedicat întreaga viaţă neamului
său (dintre foarte multele scrieri,
menţionăm, în afara studiului deja
citat, al lui Alexandru Bogdan Kürti, pe cel al colegului nostru, Daniel-Victor Săbăceag, care a publicat,
tot în revista „Caiete Silvane”, din
martie 2018, „Un document privind
ultimele luni din viaţa lui George
Pop de Băseşti”, semnat de Alexandru Kiş, avocat, cel care l-a însoţit la
Alba Iulia pe preşedintele istoricei
adunări; documentele menţionate
fac parte din aceeaşi colecţie Hossu
Longin), să vorbească:
„Zilele din urmă ale marelui bărbat al Neamului, Gheorghe Pop de
Băseşti
Prima veste despre prăbuşirea
frontului a puterilor centrale aliate am primit-o dela fostul notar
din Băseşti Ternák, pe carele până
acoalea îl ţineam de mare ungur.
Eram la casa comunală, unde era
de faţă şi pretorul din Ceul Silvaniei Ujhelyi. Acesta spunea cu
voce tremurândă, că la Budapesta
a erupt revoluţia. Am luat masa
împreună la notarul Ternák. Dupăce s-a depărtat Ujhely, spre
marea mea surprindere şi notarul
Ternák şi soţia D-Sale au erupt în
strigăte: «Jivio sârbski, jivio hârvatsca!» Întrebându-l că ce e cauza

de este aşa de exaltat, mi-a răspuns: «Eu sunt sârb, muierea mea
e croată, suntem veseli că va fi o
Sârbie mare, mi-eşti drag părinte
că cu aşa mare căldură îţi iubeşti
Neamul».
Revoluţia în Băseşti a erupt la
5 Noemvrie 1918. Eram la înmormântarea verişoarei mele în Oarţa
de Jos, când pe neaşteptate au venit la mine Băseştenii Rus Petre şi
Pop Demetriu a ghiuriţi spunându-mi că în Băseşti poporul împreună cu soldaţii din Băseşti veniţi de pe fronturi jefuiesc prăvăliile jidanilor, iar turmele de oi şi
vite ale Domnului Gheorghe Pop
de Băseşti le-a mânat Băiţenii şi
Băseştenii să le împărţească între
ei. Am plecat imediat la Băseşti şi
am văzut cu ochii jaful. În cealaltă
zi câţiva dintre Băseştenii mai cinstiţi, înarmaţi cu puşti au plecat
la Băiţa şi pe la căşile din Băseşti,
scoţând turmele dela jefuitori şi
mânându-le la fermele unde le era
locul.
La 7 Noemvrie 1918 Domnul
Gheorghe Pop de Băseşti a chemat oamenii din comună la sine şi
m-a chemat şi pe mine. S-a format
Consiliul Naţional, iar în cealaltă
dimineaţă, cu o epistolă adresată
către Dl. Dr. Amos Frâncu, împreună cu 8 Băseşteni am plecat la
Cluj după arme şi muniţie. După
ce am sosit acasă dela Cluj s-a format garda naţională din 146 gardişti, cari au pus jurământul pe
steagul românesc de mătasă, adus
de cătră Dl. Alexandru Bohăţiel.
La Alba Iulia n-am fost, pentru
că am devenit grav bolnav de gripă. Căsenii mi-au spus că Măria Sa
Gheorghe Pop de Băseşti a plecat
la Alba Iulia împreună cu Dl. Dr.
Alexandru Kiş advocat, locotenent
venit de pe front, care era oaspele
din împreună cu Doamna Sa.
După sosirea acasă a Domnului Gheorghe Pop de Băseşti, la
Băseşti ne-a venit şi vestea că Armata din Regat a trecut Carpaţii
şi că ocupă Ardealul, iar după ce
s-a tras linia demarcaţională la un
chilometru de Băseşti, au început
să vină şi bolşevicii dincoace de
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vârful Codrului.
Domnul Gheorghe Pop de Băseşti a venit vesel acasă dela Alba
Iulia şi în primele zile nu se observa pe El că doară ar fi bolnav. În
fiecare zi eram la Dânsul la masă;
nu voi uita niciodată cuvintele pe
care mi le-a rostit: «Acuma se va
face România mare, voi cari veţi
trăi, trebue să lucraţi din toate
puterile pentru consolidarea ei, a
mea părere este, că o dictatură militară ne-ar trebui baremi zece ani,
pentru că bietul român apăsat de
atâtea veacuri în robie, nu se va şti
folosi de libertate!»
Hoardele bolşevice atăcau mereu satele româneşti de dincoace
de linia demarcaţională, jefuind
pe bieţii români. Le luau banii, vitele, oile, porcii, necinsteau fetele
şi femeile, aprindeau casele. Spionii noştri ne aduceau informaţiuni
exacte despre numărul trupelor şi
scopul lor.
La sosirea primilor soldaţi români din Regat s-a dat un prânz
bogat la curtea Domnului Gheorghe Pop de Băseşti. Când a intrat primul ofiţer român în curte,
Domnul Gheorghe Pop de Băseşti
l-a îmbrăţoşat şi l-a sărutat. Din
momentul acela, până în 16 Apri-
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lie 1919 – ziua înaintării Armatei
Române spre Tisa şi Budapesta,
toţi soldaţii români şi refugiaţii
din satele de dincolo de linia demarcaţională, erau oaspeţii Domnului Gheorghe Pop de Băseşti.
Scopul bolşevicilor era ocuparea şi devastarea comunei Băseşti.
Veştile alarmante venite de peste
Codru, nelinişteau mult pe Domnul Gheorghe Pop de Băseşti.
Într-o zi, la oara 3 după masă
m-a chemat la sine şi mi-a spus ca
să baricadez camera în care dormea cu dulapuri şi scaune, ca să nu
poată intra bolşevicii la El, în cazul că ar năvăli asupra Băseştilor.
I-am răspuns că e lucru zădarnic,
pentru că o bombă toate măsurile
de apărare le nimiceşte. Mi-a zis:
«Omule, pe mine ungurii nu mă
vor omorî repede, ci mă vor chinui
şi nu vreau să ajung viu în mâinile lor!» După ce i-am spus că-L voi
apăra şi nu mă voi depărta viu de
lângă Dânsul s-a mai liniştit.
Morbul pe zi ce merge i-Se
agrava, pe picioare umbla puţin
legănându-se, răzâmându-se din
când în când de uşi şi de scaune,
însă până în momentul din urmă
era în picioare şi nu era masă ca să
nu fie între noi. Nu se observa pe
El supărare, discuta mereu şi ne da
sfaturi şi îndrumări.
În starea aceasta gravă, cu inima slăbită făcea şi glume. Mi-aduc
aminte, cum mă prezenta ofiţerilor români cari nu mă cunoşteau
încă: «Acesta e părintele din Băseşti, care din popă s-a făcut cătană şi care şi-a greşit cariera».
Era foarte pedant şi cu mare
atenţiune! Mă punea totdeauna în
fruntea mesei, în locul care-i competea Lui şi ca fruntaş şi ca om
bătrân de 84 ani. Mă măgulea în
semn de recunoştinţă pentru bogatele mele serviţii.
În fiecare zi cerea raport verbal
dela mine despre veştile primite
dela spionii noştri. Era necăjit,
că Consiliul dela Sibiu nu a trimis
armată mai mare pentru apărarea
Lui. Despre Alba Iulia numai atâta
mi-a spus: «Adunarea a fost măreaţă, românii noştri însă nu prea

ştiu cei bunacuviinţă». Cuvinte pe
cari atunci nu le-am priceput, azi
însă le înţeleg.
În noaptea din urmă a vieţii
Sale, lângă patul Lui erau părintele din Băiţa, Gheorghe Maior şi
Dr. Alexandru Kiş advocat. După
ce a băut un păhar cu lapte, fără
nici o durere şi-a plecat capul pe
perne pentru vecie. La o jumătate de oră după decedarea Lui am
sosit şi eu dela front, i-am pieptănat barba şi i-am închis pleoapele.
Ne-am retras cu toţii cu lacrimi în
ochi în camera vecină, pentru a
lua măsuri pentru înmormântarea Lui.
Dr. Alexandru Kiş cu Doamna Sa dimpreună a plecat la Baia
Mare şi l-a angajat pe proprietarul
institutului de înmormântare cu
numele Mladeiovski, ca să vină la
Băseşti, aducând cu sine coştiugul
etc.
Aşa s-a sfârşit vajnicul luptător
al Neamului Românesc.
S-a dus pe plaiurile nemurirei
bătrânul prezident al Partidului
Naţional Român. S-a dus după ce
a luptat o viaţă întreagă pentru
ajungerea idealului sfânt, de a vedea unitatea naţională a Neamului Românesc. Mândru şi radios
a plecat la sfatul mare eliberator
al Naţiunii Sale, la Alba Iulia să-şi
vadă plinirea visului Său şi a toată
suflarea Românească. Nu l-au putut reţinea nici timpul greu de iarnă, nici adâncile bătrâneţi. Om de
o superioară concepţie şi pururea
la postul de datorie, când îl chema glasul Naţiunei Sale adorate.
Nu era chip să-l abaţi dela plinirea datorinţei. Să-l fi costat orice
jertfă, orice sacrificiu. S-a dus la
Alba Iulia să-şi mai vadă o dată
fraţii, la cea mai mare adunare ce
a fost vreodată în viaţa Neamului
Românesc. S-a dus şi i-a văzut şi a
anunţat El vechiul luptător, că s-a
prăbuşit sclăvia milenară şi Neamul Românesc din Ardeal şi Transilvania se uneşte pe vecie cu fraţii
Săi de un sânge.
Deliriul sfânt ce a străbătut
sufletele româneşti în aceia zi de
o vecinică amintire L-a înălţat şi
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electrizat pe octogenarul venerabil şi l-a umplut de o nespusă fericire. Vesel şi stăpânit de o adâncă
mulţumire sufletească s-a reîntors
la Băseşti. Călătoria grea, făcută
între împrejurări extrem de grele, a început să-i atace sănătatea.
Ororile săvârşite de hoardele sălbatice săcueşti, emoţiile zilelor
agitate, veştile alarmante, cari
soseau zilnic din toate părţile Sălajului, inima Lui nobilă nu le-a
putut suporta. În dimineaţa zilei
de 23 Februarie 1919, o apoplexie
de inimă, a pus sfârşit vieţii-Sale
scumpe spre nemărginita durere a
familiei şi a întreg Neamului.
Moartea i-a fost ca a unui brad
de munte în mijlocul unei furtuni năpraznice. În 26 Februarie
a urmat înmormântarea. Bandiţii roşii şi-au plinit promisiunea:
«Pap gyuri temetèsèn mi is òtt
leszünk!» Au conceput un plan infernal şi au voit ca în ziua înmormântării să deie năvală asupra
Băseştilor, ca să se răzbune asupra
mortului Erou, care de atâtea ori a
contrapus energia sufletului Său,
planurilor diabolice, ce urzeau
ziua şi noaptea duşmanii seculari
ai Neamului Românesc spre nimicirea şi stârpirea lui. Voiau aceşti
huni fărădelege să se răzbune asupra mortului, cari îşi urma calea
spre nemurire. Voiau să facă un
canibalism fără păreche asupra
aceluia, care a anunţat la Alba Iulia
independenţa noastră naţională.
S-au luat măsuri de apărare!
Am cerut întărirea armatei prin
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telefon. Imediat s-a trimis o companie de soldaţi sub comanda
căpitanului Alexandru Costescu,
care încă în noaptea în care a sosit
a făcut cu mine dinpreună planul
de apărare.
Miercuri dimineaţa (26 Febr.
ziua fixată pentru înmormântare)
îndată după primul dângăt a clopotului, săcii au început să trimită
ploaie de gloanţe din ascunzişurile lor. Când s-a început prohodul,
fereştile salonului unde s-a ridicat
catafalcul să cutremurau de ropotul puştilor şi mitralierelor. Când
s-a dus sicriul afară în grădină,
şuerau gloanţele în toate părţile şi
o adevărată minune a fost că n-a
căzut nimeni jertfă din mulţimea
mare, ce încunjura sicriul. Preoţii înspâimântaţi şi îngrijoraţi de
soartea Celui ce avea să-şi urmeze
calea spre vecinicie şi acelor cari cu
nemărginită dragoste încunjurau
moaştele scumpe, au scurtat prohodul, au dispus ridicarea sicriului
şi ducerea lui la Sfânta Biserică.
Plugarii fruntaşi ai satului, l-au
dus pe braţe în Casa Domnului,
scutul secular al Românilor necăjiţi, să afle adăpostire şi Marele
Mort până i se va putea săvârşi
prohodul.
Dela curte până la biserică, 16 soldaţi cu doi plutonieri în frunte s-au
înşiruit unul lângă altul cu întreaga armătură, să apere cu trupurile
lor tinere pe acela, care era atacat
hoţeşte în calea sa din urmă. Era
nespus de pătrunzător, să vezi pe
vitejii de la Mărăşeşti şi Oituz în
jurul sicriului.
Dela biserică până la cimitirul
familiar, sicriul a fost dus pe un
car ţărănesc împodobit cu cetini
de brad şi zăbrănic tras de 6 boi,
simbolizând în chipul acesta pe
harnicul şi neobositul econom.

Bustul lui George Pop de Băsești din fața Arhivelor Naționale Sălaj, opera sculptorului
Sepsi Iosif (foto N. Gozman, cu ocazia manifestărilor culturale din 23 februarie 2018)

Sus la deal urmează ultimele
rugăciuni jalnice de deslegare, iar
corul plugarilor din Băseşti cântă duios: «Plâng şi mă tânguesc».
Lumea întreagă plângea! Soldaţii
fac salut militar. Între salutul de
onoare sicriul se aşează lin în mor-
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mânt. Cutremuraţi în toată fiinţa
noastră, rosteam ultimul salut de
adio celui mai mare român din
partidul nostru naţional.
Alexandru Achim,
parohul şi protopopul Băseştilor”.
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Rodica dragomir

Albe nelinişti
În albe nelinişti
dănţuiesc umbre viorii
pe ziduri ce, dureros,
mă zidesc în
propria-mi fiinţă.
Teama neputinţei
de a fugi din temniţa-mi
o percep
în valuri de verde crud,
de parcă aş fi iarbă ce cade
culcată de rece tăiş.
Labirintica-mi zbatere,
lipsită de iubirea Ariadnei,
învârte o roată mereu –
până la capătul nopţii amare
se-aude a morii cântare.
Hotarul
Am bătut la porţile timpului
care mi s-au refuzat.
Ele nu se deschid a doua oară.
Am rugat munţii
să-mi spună
unde-i hotarul
şi nu mi-au trimis
decât ecoul surd
al depărtărilor.
Am întrebat apa, adânc călătoare,
şi mi-au răspuns
pietrele, cu sufletul curat,
prin semne magice
pe care eu, impură,
nu le-am putut citi.
Am chemat lumina
să-mi arate unde
începe întunericul
şi a venit pasărea soarelui
să-mi cânte şi azi
deşteptarea.
M-am trezit ulcior
ce poartă în trupu-i de lut
noaptea-n adâncu-i
şi licăr de apă-n lumină
s-adape setea de mâine.

Umbra

Tăcere... Timpul parc-a murit.
Peste gând şi îndoială, luna
îşi ninge lumina cernit.

Umbra mea se-ntoarce
în lume
fără de mine.

Aripi

Piatra tresare la recea-i
atingere. Cum să mai curgi
înspre ardere?

Lumina rupe orizontul
şi varsă peste mine
râu de curcubeu.

Trupul absent
mi-e-nsemnat
cu-nroşitele răni
ale timpului.

Deşi pe crucea gândului
mai stau sacrificate
iubiri rămase-n faşă,
cu vise noi, donquijoteşti,
pornesc la drum
pe-o leneşă cămilă __
(ce farmec în lentoare
chiar dacă timpul
suflă cu grăbire!)

Pândesc clipa rotunjirii
eu, jumătate de om
ce-şi caută umbra.
Suflu în pânzele timpului
ca Eol foşnind
corăbii pe mare.
Odată, în margini de noapte,
mă voi întrupa în lumină
din ochii bufniţei oarbe,
cum s-a-ntrupat
din jale Electra.
Marele cerb
Margini de verde-ndoială şi gând
ce se frânge la porţi de-ntrebare.
Lacrima-n noapte ţi se topeşte
spălată de calde izvoare.

Şi de ajung la pomul lăudat,
nu mă mai duc cu sacul,
nici mărul întins de şarpe
n-o să-l iau,
îl las pe-Adam să fie primul
ce cade în păcat.
De voi atinge-n noul drum
uitatul ţărm de mare,
mă voi dărui neliniştii lui
sau, din pene pierdute de
albatroşii ce sfârtecă zarea,
îmi voi croi un simulacru
de aripi.
Cântec

În ele îşi moaie copita
fremătând tinerii cerbi.
Coarne măreţe înoată
în albă lumină prin ierbi.
În cercuri se-nvârt ritualic,
în cercuri ce cresc şi sporesc,
tropotul lor naşte în tine
vârtej şi dor nebunesc:
ascuns în falduri de noapte, acerb,
să fii vânătorul de umbre
ce-mpuşcă marele cerb.
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Peste cei rânduiţi
de vreme
în liniştea neluminii
din adâncuri,
pământul este
caldă-mbrăţişare,
iar rodul ei
e noua sevă a primăverii.
Herghelii,
în ropot de copite,
le cântă iarăşi cântec
de viaţă şi de moarte.
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Primăvara Poeziei /
A Költészet Tavasza (II)
Dina
Horvath

JÁsz
Attila

*
mi-au mai rămas doar cuvintele
şi această privelişte rugătoare
şi acest vârtej de simţiri
ce mă învrăjbeşte pe mine cu mine,
pe mine cu amintirile mele,
fabrica de gânduri
e în paragină
lumina s-a stins
mărturie stau bezna şi colbul
foşgăiala sinistră a vântului
de aceea dor îmi este de soare
de primăvară şi faptă
de urmele pruncului
care strigă din pagină
după o amintire care
să devină prezent.
*
csak a szavak maradtak
és ez a könyörgő láthatár
és az érzelmek eme örvénye
mely összeakaszt magammal,
az emlékeimmel,
a gondolatgyár
lerohadt
a fények kialudtak
a vaksötét áll csak őrt és a por
a szél sötét susogása
vágyom a napra
a tavaszra
és a lapról üvöltő
poronty nyomaira
egy emlék után
mi megszületni vágyik

Hb – etűdök
„Kihűlt fényből vagyunk. A világ (anyag) kihűlt fény.
Valódi életünkhöz való viszonyunk a szerelemben
nyilatkozik meg.” (Hamvas Béla 1953. VI. 12.)
„…meg kell tanulnunk élni” (Jacques Lusseyran)
Indián tollak az angyalok szárnyain. Így utazunk
haza végül.
Mindegy, ki mit mondjon könyveiben. Könnyeiben
mutatkozik
meg az ember. Ha akkor is tud mosolyogni.
Ahogy. Eszik. A kenyérért nyúl. A mozdulat. A lassúság.
Megsodor egy cigit. Vár. Rágyújt. Lefekszik egy árnyas fa tövébe
és alszik egy órát ebéd után. Gyümölcsöt szed a fáról.
Nem siet.
Az idő pontosan múlik. Beszél. Hallgat. Ahogy.
Egy álom lakik bennem. Hogy költő vagyok.
Homlokom ragyog. Belenövök lassan a szerepbe.
Mire nem leszek az, már egészen jól játszom majd.
Nem lehetséges-e, hogy a félelem miatt öregszünk?
A félelemtől, hogy megöregszünk. Megöregedtünk.
Észrevétlen.
A kertkapun túl is van egy táj. Ott nyílik ki. Hogy
érezd
a lehetőség távlatait. A kertkapun túl is nyílik egy
táj,
egy másik. Ami másként hív magához üres lapjaival.
De nem kapkodok, én magam vagyok a mű. Ma például
négy csillagnyira ébredtem a haláltól. Egy harmatos
mezőn.
Ágyamban.

traducere de/ fordította Halmosi Sándor
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Hb – crochiuri
„Suntem făcuţi din lumină răcită. Lumea (materia)
e lumină răcită.
Relaţia cu viaţa noastră reală se manifestă
(revelează) în iubire. (Hamvas Béla, 12 iunie 1953)

Kaiser
lÁszlÓ

„...trebuie să învăţăm să trăim” (Jacques Lusseyran)
Pene de indian pe aripile îngerilor. Aşa călătorim
spre casă
la final.
Nu contează cine ce spune în cărţile sale. Omul se
dezvăluie
în propriile lacrimi. Dacă-i în stare şi-atunci să
zâmbească.
Precum. Mănâncă. Se-ntinde după pâine. Mişcarea.
Încetineala.
Răsuceşte o ţigară. Aşteaptă. O aprinde. După prânz
se culcă la rădăcina
unui pom umbros şi doarme un ceas. Culege fructe
de pe ram. Nu se grăbeşte.
Timpul trece cu precizie. Vorbeşte. Tace. Precum.
În mine locuieşte un vis. Că sunt poet.
Fruntea-mi străluceşte. Încet, îmi intru în rol.
Pe când nu voi mai fi, îl voi juca deja destul de bine.
Oare n-ar fi posibil să îmbătrânim de teamă?
De teamă că îmbătrânim. Am îmbătrânit.
Pe nesimţite.
Există un peisaj şi dincolo de poarta grădinii.
De-acolo
se deschide.
Cum simţi perspectivele şansei. Şi dincolo de poarta
grădinii se deschide un peisaj,
un altul. Care, cu filele lui goale, te ademeneşte altfel.
Dar nu mă pripesc, eu însumi sunt opera. Astăzi, de
pildă,
m-am trezit la distanţă de patru stele de moarte.
Pe-un câmp cu rouă.
În patul meu.

Készülődés
Magamra húzom szegénységem,
pedig lehetnék talán gazdag,
formálom magam vénségesnek,
bár maradhatnék fiatalnak.
Élhetnék örökké, semmi az,
de sürgetem immár a véget,
csókolnának kurvák is engem –
ölelnek inkább mindenségek.
Nyugton telnek napjaim immár,
fényesednek nekem az esték,
s ha a nagy sötétség betoppan:
világosodik bennem az ég.
Pregătire
Îmi trag pe mine sărăcia
deşi poate că aş putea fi bogat,
mă modelez în chip de moşneag,
aş putea rămâne tânăr timp îndelungat.
Aş putea trăi veşnic, nu-i mare lucru,
dar îmi grăbesc deja sfârşitul,
pe mine m-ar săruta şi curvele –
mă îmbrăţişează mai degrabă universul.
Zilele mele trec paşnice de pe acum,
serile capătă strălucire pentru mine
şi dacă vine pe neaşteptate marele întuneric:
cerul se luminează în mine.
Dósa Andrei fordítása/traducere

Kocsis Francisko fordítása/traducere
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doar doi unicorni ce veghează
porţi de granit.

Kiss
Lehel
Szentbenedek
Mállik a domb. A magasban
sóhajt a kút, a lakatlan,
tág vendégszobák.
Zizzen a tornyon a szénafű, s perceg egy kicsit még, ha
már a szú se rág.

Stând tolăniţi, faţă-n faţă
capete mândre, ce gânduri
ascunde-or, Doamne?
Cu jale privesc, cum se stinge
lumina-n chindie şi-i doare,
îi doare, pesemne.
Pe-alei, aţipesc şi castanii,
iar psalmii curg tot mai alene
în Someş, la vale.
Şi cer aţipeşte, şi lună;
doar doi unicorni mai veghează
cetatea, agale.
Simone Györfi fordítása/traducere

Nem jő már vissza a gólya,
a rontás őszi bozótja
itt mindent benőtt.
Nincsen remény itt, ha volt is;
Nem áll, csak két unikornis
a kapu előtt.
Egymással szemközt leülve
mi járhat szép kőfejükbe’,
Istenem, vajon?
Leszálló esti homályba
tekintnek vacogva, fájva,
jaj, fájva nagyon.
Szunnyad a gesztenyesor már,
lent, a Szamosban a zsoltár
ritmusa bágyad.
Bágyad az ég is, a Hold is;
Csak az két unikornis
őrzi a várat.
Mănăstirea
Se năruie dealul. Oftează
fântâna, odăi vaste de oaspeţi,
totu-i pustiit.
Foşnet de paie în turlă,
doar fânul uscat mai trosneşte,
când chiar şi cariile au pierit.
Nu mai revine nici barza,
desişul tomnatic al morţii
acoperă totul, ferit.
De-o fi fost, nu mai e nicio speranţă;

Lackfi
JÁnos
A kiöntés zsoltára
Uram, közelítenek
énfelém a kíváncsiak,
hadonásznak kezüknek csontjaival,
lépdelnek lábuk lépteivel,
faggatnak faggató szemük pillantásaival,
nyaggatnak nyaggató szájuknak kérdéseivel.
Hogy én, aki akkora humorzsák
hírében állok (apropó, mondjak már
egy viccet, egy szójátékot vagy akár
csak bukfencezzek egyet),
szóval én, aki afféle szerencsefia volnék,
aki ifjú szívekben élek s a vénekében is,
akit a bús Budapesten
nem tudnak egész idegennek,
szóval hogy szoktam-e néha
AZT érezni én is.
Pont AZT, igen, amit ők,
amit mindenki más gyarló halandó,
akik nem ilyen piszok mázlisták,
akiknek bajszán nem billeg morzsa,
akiknek ugyan adnék már kölcsön pár ezrest,
hogy ők is a művészetnek szentelhessék
életüket, akik egy doboz cigi árával is beérik,
mert erős dohányosok,
160

34 Poesis
akik amúgy fenemód tisztelik
az én művészetemet, csak kár,
hogy pénzt keresek vele, ez mindent elront,
ettől válik az egész hiteltelenné,
de szívesen sajnálnának pedig engem,
a meg nem értett művészt,
csak hát, ugye, nem lehet,
mert meg vagyok értve,
értve vagyok?
Szóval a kérdés lényege,
mit lényege, sokkal inkább veleje,
úgy mint veleje gerincnek, agynak,
esetleg magva, mint gyümölcsnek, sejtnek,
atomnak, hogy szoktam-e én is,
vagyok-e ÚGY vele én is néhanap?
Vagy mindig örömmámorban lubickolok csak?
Aranybárkán utazom, szivárvány ég alatt?
Van néha tele a tököm nekem is?
Érzem-e, hogy életem hasztalan?
Hogy minden elszúrva, veszve?
Hogy ott vagyok, hol a part szakad?
Uram, az engem kérdezőknek
mit feleljek, mikor padlón szétloccsanó
víz csupán az ember,
szellő-tépdeste füstpamat,
hangyafutkosás kősziklán,
olvadó hókristály egy fagyigépben,
áramszünet idején?
Jobbat nem tudok felmutatni, Uram,
hisz nyomorult, sebzett a földlakó mind,
akár az állat, mely elpusztul s halált lát,
jobbat nem mondhatok, mint szépséges
házunk alagsorában a csöpögő bojler alá
állított vödör példázatát.
Az a sarok házunk szégyenfoltja, így állunk!,
a vödör mellé fröccsenő víz feláztatta
a padlót, penészes ott a fal, színes penésszel
meggyalázott, Uram.
És ebben a házban igazából
senki se törődik ezzel,
mindenki felsőbb szinten éli az életét,
csak én töltöm vakond módjára
napjaimat idelenn, hol a csöpögés
méri az időt, hol a vödröt
időről időre üríteni kell,
különben mindent elönt a víz,
könyveket, varrógépet, takarókat,
én vagyok itt a vödör őre.
S tudod, Uram, hogyne tudnád,
hiszen tekinteted
mint üvegen, hatol át a sziklán,
s belátsz a szívek mélyére,
páncélszekrények öblébe,

s tudjátok, ti kíváncsiak,
mikor én is leszállok a lelki kínok
kiúttalan tárnáiba, pokolmélyére,
mert hiszen én sem úszom meg,
miért pont én úsznám meg,
a piszok mázlista, aki vagyok,
élő-eleven gyerekeimmel,
lelkes olvasóimmal, mikor alászállok
oda, hol fel kell hagyni minden reménnyel,
hol magam is porcica vagyok csupán
a semmi szakállába gabalyodva,
melyet aztán szórakozottan halász ki,
és pöccent a magánál még semmibb semmibe...
Nos, ilyenkor, hiszitek vagy sem,
ennek a vízköves műanyag vödörnek
a fülében kapaszkodom meg,
ez az én arkhimédeszi pontom,
metafizikai abszolútumom,
hisz mindaddig nem lehetek
egészen szükségtelen és nyomorult
senkiházi a földön, míg van valami,
akit más nem csinál meg helyettem,
míg a magam nemében pótolhatatlan
vagyok, hiszen akad valahol
egy újra és újra megtelő vödör,
melyet az én tisztem, senki másé,
időről időre kiönteni a lefolyóba.
Psalmul vărsării
Doamne, se apropie
de mine curioşii,
gesticulează cu oasele mâinilor,
păşesc cu ai picioarelor paşi,
mă interoghează cu privirea interogatoare a ochilor,
cu întrebări necăjitoare mă necăjesc gurile lor.
Dacă eu, care am reputaţia unui
mare mucalit (apropo, să spun o dată
o glumă, un joc de cuvinte sau
să fac o tumbă măcar),
aşadar eu, care aş fi chipurile un fel de fiu al
norocului,
care trăiesc în inimile tinere şi-n cele bătrâne,
care nu sunt complet străin
în trista Budapestă,
aşadar dacă mi se întâmplă uneori
să simt şi eu ASTA.
Exact ASTA, da, ce simt ei,
ca toţi ceilalţi muritori nevrednici
care n-au aşa un noroc chior,
cărora nu le atârnă firimituri de mustaţă,
cărora le-aş putea da o dată împrumut câteva mii,
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ca şi ei să-şi poată dedica artei
viaţa, care se mulţumesc şi cu preţul unui pachet de
ţigări,
pentru că sunt fumători înrăiţi,
care de altfel îmi respectă al naibii de mult
arta, doar că-i păcat
că fac bani din asta, asta strică totul,
de asta devine totul lipsit de veridicitate,
cu toate că le-ar fi cu dragă inimă milă de mine,
artistul neînţeles,
doar că, nu-i aşa, nu se poate,
pentru că eu sunt înţeles,
înţeles sunt oare?
Aşadar esenţa întrebării,
ce zic eu, mai degrabă măduva,
aşa cum e măduva şirei spinării, creierului,
eventual miez ca al fructelor, celulelor,
atomului, dacă obişnuiesc şi eu
să văd lucrurile AŞA din când în când?
Sau mă scald mereu în extaz?
Călătoresc într-o barcă de aur, sub curcubeu?
Sunt şi eu uneori sătul până peste cap?
Simt că viaţa mea e lipsită de valoare?
Că am dat-o în bară definitiv, că totul e pierdut?
Că sunt acolo unde se surpă malul?
Doamne, ce să le răspund celor ce
mă întreabă, când omul e doar
apă împrăştiată pe podea,
un fuior de fum sfâşiat de vânt,
goană de furnică pe o stâncă,
cristal de zăpadă topindu-se în maşina de îngheţată,
în timpul unei pene de curent?
Doamne, ceva mai bun nu pot să prezint,
căci pământenii-s mizerabili, vătămaţi,
precum animalele care se prăpădesc şi-şi întâlnesc
moartea,
n-am nimic mai bun de spus, decât pilda
găleţii aşezate sub boilerul ce picură
în subsolul frumoasei noastre case.
Acel colţ e pata ruşinoasă a casei noastre, aşa stăm!
apa împroşcată lângă găleată a înmuiat
podeaua, peretele e mucegăit acolo, pângărit
cu mucegai pestriţ, Doamne.
Şi-n această casă nimănui nu-i pasă
cu adevărat de asta,
toată lumea îşi trăieşte viaţa la un nivel superior,
doar eu îmi petrec zilele asemenea unei cârtiţe
aici jos, unde picăturile
măsoară timpul, unde găleata
trebuie golită din când în când,
altfel apa ar inunda totul,
cărţi, maşină de cusut, pături,
eu sunt paznicul găleţii aici.

Şi ştii, Doamne, cum să nu ştii,
căci privirea ta
prin stâncă trece ca prin sticlă
şi vezi în adâncul inimilor,
în sânul seifurilor,
şi să ştiţi, o, voi, curioşilor,
când cobor şi eu în galeriile fără ieşire,
în gheena adâncă a chinurilor sufleteşti,
pentru că nici eu nu scap,
de ce tocmai eu să scap,
băftosul dat naibii care sunt,
cu copiii mei vii şi însufleţiţi,
cu cititorii mei pasionaţi, când cobor
acolo, unde trebuie să renunţi la orice speranţă,
unde şi eu sunt doar un biet ghem de praf
încâlcit în barba nimicului,
pe care apoi îl pescuieşte distrat
şi-i dă un bobârnac într-un mai nimic decât nimicul
care-i el însuşi...
Ei bine, în asemenea momente, dacă vă vine sau nu
să credeţi,
mă agăţ de mânerul acestei
găleţi de plastic cu depuneri de piatră,
acesta e punctul meu arhimedic,
absolutul meu metafizic,
căci nu pot fi un neica nimeni cu totul
inutil şi nenorocit pe lumea asta, câtă vreme există
ceva
ce nu e făcut de altcineva în locul meu,
câtă vreme sunt de neînlocuit
în felul meu, căci se găseşte pe undeva
o găleată ce se umple iar şi iar,
pe care e de datoria mea, a nimănui altuia,
să o golesc din când în când în scurgere.
Dósa Andrei fordítása/traducere

MARCEL
LUCACIU
Primăveri mincinoase
ce nouri se-adună
şi fulgere spintecă
neştiuta
singurătate…
ce arde privirea
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răstignită-n hăţişul
tăcerilor
oarbe…
ce uragane albastre
pândesc în
liniştea
inimii…
spune Isolda
cu mâinile-i albe
alungând
voioasă zăpada
unei primăveri
mincinoase
Hamiskás tavaszok
mily felhők gyűlnek
s ki nem ismert
magányod
mily villám szeli át…
mi égeti a vaksi
némaság sűrűjében
kifeszített
látásod …
milyen kék forgószél
leskel
szívednek
nyugalmában…
mondá Izolda
fehér kezeivel
vidáman
tovaűzve hóleplét
egy hamiskás
tavasznak
traducere de/ fordította Simone Györfi

Alice Valeria
Micu
Pereţi (fragmente)
*
Tu nici când vii, nu vii de tot,
rămâne mereu ceva dincolo de
pereţi,

dincolo de cuvintele cu care-mi spui
că-mi laşi fructul copt pe ram, că îl deguşti
cu gândul şi-l laşi celui care-l merită,
când ştii că nu există altcineva, că
piersicile, căpşunile şi toate fructele
zemoase ce substituie eufemistic arderea
din mine, nu se vor pârgui
decât cu preţul aspru al capitulării.
Tu nici nu ştii să vii de tot. Vine
îmbrăţişarea ta ca o moarte în somn,
când nu mai ai vreo oprelişte şi te reverşi
cu tot cu slăbiciuni, care
nici nu mai există,
cu tot cu trecut, care
se topeşte într-un prezent continuu,
cu tot firescul de-a ne spune
milioane de cuvinte în locul amorului
ce-ar inversa polii şi-ar prăbuşi
ziduri.
Dar cum să vii de tot
când vii? N-am supravieţui
cu toate vaietele înnăbuşite dindărătul
pereţilor, cu tot ce n-ai putea să iei
cu tine şi-ai vrea.
N-am apuca să ridicăm între
pereţi
un adăpost şi ne-am trezi
în sufletele goale, că alte trupuri
ascunse prin var se vor desprinde
şi fără de veste vor construi
înlăuntrul cuvintelor noastre
o lume de acoperişuri şi podele.
Dar eu te-aştept să vii de tot,
să împletim un cub.
Nu ne vor servi
uşi ori ferestre, poduri şi pivniţe
vor fi detonate, nimic nu va exista
împrejur, doar abolirea cuvintelor
şi spaima de a fi.
*
Un trup e un creier, spuneau, făcând
disciplinaţi valuri de tribune.
Fericirea inflamează creierul.
Creierul activează carnea.
160

Poesis 37
Ce poţi face, când fiecare gram
din trupul tău erect se orientează
ca o busolă, într-o duioasă dependenţă
de sunetele ţâşnite din cuibul ei?
Carnea întunecă raţiunea.
Să rezişti, să zdrobeşti
impotenţa conjunctivului.
Raţiunea îngheaţă amintirile.
Omul e făcut să trăiască între
pereţi,
dărâmă câţiva şi se va încurca
în propria libertate.
Pereţii
mei sunt o carne lichidă.
Clătiţi
cu apă fierbinte după dezinfectare.
Falak (részletek)
*
Ha jönnél is, nem jössz igazán,
valami mindig a falakon túl
marad,
a szavaidon túl, hogy az érett gyümölcsöt
az ágon hagyod nekem, hogy gondolatban
megkóstolod, és annak adod, aki megérdemli,
amikor tudod, hogy nincs senki más,
hogy az őszibarackok, eprek és az összes zamatos
gyümölcs, melyek eufemisztikusan pótolják
a belső égést, nem érnek meg,
hacsak nem a megadás árán.
Te nem is tudsz igazán jönni. Az ölelésed
jön, mint álomban a halál,
amikor nincs több akadály és visszaömlesz
a gyengeséggel együtt, ami
nem is létezik,
a múlttal együtt, ami
egy folyamatos jelenné olvad,
mintha millió szavakat mondanának
nekünk a szerelem helyett
ami megcserélné a pólusokat
és falakat omlasztana

a falak mögötti elfojtott jajgatások
ellenére sem, amit magaddal vinnél
de nem vihetsz.
Ne merjünk
falak közé
menedéket emelni, hogy üres lélekkel
ébredjünk, mert a mészbe bújt
régi testek előjönnek
és se szó se beszéd a szavaink
belsejébe tetőket
és padozatokat húznak.
Én mégis arra vágyom, hogy igazán gyere,
hogy kockát hajtogassunk.
Nem lennének ajtók
vagy ablakok, a pincék és padlások
felrobbannának, semmi sem maradna
köröttünk, csak a szavak megszűnése
és a lét rémülete.
*
Egy test egy agy, mondták, és szó
nélkül emelvényekből sáncokat húztak.
A boldogság gyulladásba hozza az agyat.
Az agy felébreszti a húst.
Mit is tehetsz, ha felajzott tested
minden grammja iránytűként
mozog, gyengéden függve
a fészkéből kirobbanó hangoktól?
A hús elsötétíti az értelmet.
Hogy ellenállj, hogy szétzúzd
az összekötő töketlenségét.
Az értelem lefagyasztja az emlékeket.
Az embert úgy alkották meg, hogy
falak között éljen,
néhányat leromboljon és belegabalyodjon
a saját szabadságába.
Az én falaim
folyékony húsok.
Forró vízzel kiöblítve
Fertőtlenítés után.

De hogy is jönnél igazán
ha jössz? Nem is élnénk túl,

traducere de/ fordította Halmosi Sándor
160

38 Poesis
lovak grabancait

VIOREL
MUREŞAN
Ar trebui să ţin un jurnal

ő felemelkedik
arccal-szemeivel kutatva
egy borítékba rejtett levelet
villanykábelek rótta
secondhand szerű égen
fecskék s halak röpülnek

„de ce domnişoara nu cântă azi la pian?”
era o propoziţie care atunci se scria
cu lopeţile de petale albe aruncate pe geam

traducere de/ fordította Simone Györfi

pentru că voi
nici nu ştiţi încotro
zboară liniile aşezate cu anii
peste obrazul ei de astru zbârcit

OLÁH
ANDRÁS

ea stă întinsă în mijlocul unei scrisori
pentru că umbrele
castanilor de la poartă
par şi acum cerşetoare cu
mari saci în spinare
şi mâna înfiptă în coamele
unor cai galopând pe pereţi
ea se ridică-n picioare
cu faţa şi ochii la o scrisoare
peste care se-nchide un plic
zboară rândunele şi peşti
pe un cer second hand
sfâşiat de cabluri electrice
Naplót kellene tartanom
„nem zongorázik máma a kisasszony?”
egykor az ablakba fehér virágszirmokat lapátolva írtak ilyetén mondatot
manapság ti
nem is tudjátok, merre
röppennek szét az évek szántotta vonalak
összegyűrt csillag-arcán

ketreceink
ma is elfelejtettél felhívni
de nyugtalanság már nem gyötör
többet járok hozzád mióta várni kell rád
estig bolyongok az eldugott utcákon
és elfog a kétségbeesés mert nem érezlek sehol…
csak az öngyilkosok zuhannak ennyire
egyedül a legszebb Duna-hídról a mélybe
azt mondod közel a végünk
pedig csak megint eljött egy este
lebomlás ez nem vitás teljes leépülés
megtorolja gyengeségünket
de mit ér a szeretet igazsága
ha miatta szétverjük az álmokat
közös mesénkben egyszer megszöktettelek
s csak évek múlva értettem meg
hogy a szavatosságod már aznap lejárt
izgalmakat kerestél és nem kifésült álmokat…
a szalagavatón táncoltam veled utoljára
szemedben kihűlt az ártatlanság tüze
lázas didergésembe rejtettelek
– s azóta sem tudom veszteség voltál-e
vagy megtakarítás

ő ott hevert egy levél közepén
most is a gesztenyék
árnyéka a kapuban
tarisznyákkal megrakott
kéregetőnek tűnik
kezei markolásszák a falon nyargaló

cuştile noastre
ai uitat şi astăzi să mă suni
dar neliniştea nu mă mai chinuie
de când trebuie să aştept vin mai des la tine
hoinăresc până seara pe străzile ascunse
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şi mă cuprinde disperarea pentru că nu te simt
nicăieri...
doar sinucigaşii plonjează atât de
singuri de pe cel mai frumos pod al Dunării în
adâncuri
spui că ni se apropie sfârşitul
deşi nu-i decât venirea încă unei seri
asta-i descompunere nu încape îndoială degradare
totală
ne răzbună slăbiciunile
dar ce valorează adevărul iubirii
dacă din cauza lui distrugem visele
în povestea noastră comună te-am răpit o dată
şi am înţeles doar după ani
că garanţia ta a expirat chiar în acea zi
căutai doar ceva palpitant nu vise pieptănate...
ultima oară am dansat cu tine la tăierea panglicii
în ochii tăi focul inocenţei se răcise
te-am ascuns în tremurul meu febril
– şi de atunci nu mai ştiu dacă ai fost o pierdere
sau economisire
Dósa Andrei fordítása/traducere

PetőcZ
AndrÁs
A nappaliban
valamire vár, aki örökké csak várakozik,
telefonhívásra, üzenetre a közösségi oldalon,
vagy egy gesztusra csupán, talán egy levélre,
vagy, hogy megzörren a bejárati ajtóban a kulcs
valamire vár, akkor is, amikor dolgozik éppen,
amikor a mindennapi teendőit végzi, vagy
csak figyeli egykedvűen miként is múlik az idő,
vár valamire, fejét lehajtva, csendesen várakozik

hallgatnak még a bútorok is, nem recsegnek a székek,
és a padló is: mindegyre hallgat, konok közömbösséggel
minden megváltozna, ha!, ismétli magában,
és tudja, hogy semmi esély nincs a változásra,
majd hogyha lepereg mindaz, ami még idő,
akkor a várakozás is végre véget ér
În living
cineva care aşteaptă mereu să-l sune cineva la telefon,
să-i scrie mesaj pe pagina comunitară,
aşteaptă numai un gest, poate-o scrisoare,
sau să audă cheia în broasca de la uşă
aşteaptă ceva chiar când lucrează,
când îşi face rutina de zi de zi,
priveşte blazat cum se prelinge timpul,
aşteaptă ceva aplecându-şi capul, în linişte
s-ar schimba totul, dacă!, îşi spune,
şi ştie exact că nu se schimbă nimic,
nimic nu se schimbă, numai nemişcarea
numai nemişcarea rămâne pentru totdeauna
stă în living, cu coatele rezemate pe-o masă,
totul e liniştit în jurul lui, şi mobila e mută,
nici mobila nu spune nimic, nici scaunele nu
trosnesc,
nici pardoseala: tace cu o nepăsare încăpăţânată
totul s-ar schimba, dacă!, îşi repetă,
şi ştie că nu e nicio şansă să se schimbe ceva,
dacă se prelinge tot timpul din lume,
atunci şi aşteptarea se termină-odată
Demény Péter fordítása/traducere
(Din antologia bilingvă Primăvara Poeziei –
XVIII – A Költészet Tavasza, apărută la Editura Caiete
Silvane, cu ocazia Festivalului internațional „Primăvara
Poeziei”, ediția a XVIII-a, Zalău, 26-28 aprilie 2018).

minden megváltozna, ha!, mondja magában,
és pontosan tudja, hogy nem változik semmi,
soha nem változik semmi, csak a mozdulatlanság,
csak a mozdulatlanság marad mindörökké
ül a nappaliban, valami asztalra könyököl éppen,
minden csendes körülötte, még a bútorok is némák,
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Repere pentru
Monografia Sălajului
Traian Vedinaş

Motto
„Dezvoltarea şi capitalismul sunt creaţie, creaţie
umană precum capodoperele artistice şi sistemele
filosofice”.
Traian Vedinaş, Proiecte rurale româneşti, 2015
I. A privi de aproape. A privi de departe
A privi de aproape înseamnă a situa discursul pe
realităţi, iar a privi de departe înseamnă a trimite
aceste realităţi celorlalţi, cititorilor, pentru a înţelege
realităţile înfăţişate de aproape, în esenţa şi existenţa
lor.
Realităţile sunt relevante dacă le înţelegem multitudinea, adică, în cazul Monografiei Sălajului: aşezarea geografică şi populaţia, istoria şi politica, economia şi dezvoltarea, patrimoniul şi viaţa culturală. În
fapt, ceea ce vom prezenta unui public larg este o sinteză geografică, istorică, economică şi culturală, bazată pe studii ştiinţifice, dar redactate într-un stil literar
şi eseistic, pentru a fi accesibilă şi nespecialiştilor, nu
numai elevilor şi studenţilor, dascălilor din licee, ci şi
funcţionarilor administrativi, managerii din primării,
lucrătorii din centrele de informare turistică, dar şi
din mediul privat, cu toţii putând beneficia de informaţiile puse în joc, de valorile identificate, pe care să
le folosească în proiecte individuale, asociate şi comunitare pe multiplele culoare ale dezvoltării durabile,
atât în spaţiul urban, cât şi în cel rural din Sălajul istoric şi actual.
Configurat pe capitole şi paragrafe, discursul se va
desfăşura simfonic, în sensul că temele din paragrafe
se vor prezenta în diverse nuanţe muzicale, de la exprimări joase la altele intense, pentru a atinge teme
explozive.
Paragraful ce prezintă poziţia castrului roman Porolissum ca şi capitală a Daciei Porolissensis mizează
pe integrarea acestuia în dimensiunea europeană a
Imperiului Roman (1), înfăţişând Columna lui Traian
pe baza unui document de epocă, o lucrare descriptivă
realizată de anticarul italian Alfonso Ciacone. Lucrarea descrie columna ca pe un drum al armatei romane,
de la Roma până în Dacia Felix.
Consemnarea castelelor se va desfăşura pe date
cronologice, stil arhitectural şi descrierea blazoanelor
ce nu au trăsătură etnică, ci universală, prin simbolurile adoptate în stil european.
Privirea de aproape ce ţinteşte înălţimi comunicate

foto: Grigore Roibu

într-un limbaj literar, eseistic şi jurnalistic nu exclude
rigoarea în datarea realităţilor istorice. În lecturile
tratatelor academice de istorie: Istoria României, Istoria Transilvaniei nu am descoperit o cronologie pentru
cele două epoci de istorie medie: epoca voievodatului
şi epoca principatului, ce exprimă realităţi politice diferite de la o epocă la alta. Am descoperit însă această
cronologie, pe care o vom numi a lui Nicolae Şteiu, un
dascăl specializat în istorii locale ca autor şi coautor
la monografii ale unor comunităţi rurale din Ţinutul
Călatei. Aşadar, cronologia lui Nicolae Şteiu, pe secole
şi ani:
• IX-X – Voievodatele lui Gelu, Glad şi Menumorut.
• XII-1541 – Voievodatul Transilvaniei „cu o stare
de dependenţă, când mai slabă, când mai aspră faţă
de regatul Ungariei”
• 1541-1687 – Principatul Transilvaniei „sub suzeranitatea Turciei”
• 1687-1867 – Principatul Transilvaniei în cadrul
Imperiului Habsburgic
• 1867-1918 – Transilvania a fost inclusă în Imperiul Austro-Ungar, „cu limba oficială maghiara şi
legi defavorabile românilor” (2).
În calcul aritmetic, epoca voievodatului a însemnat peste 300 de ani; principatul sub turci – 146 de
ani, iar principatul sub habsburgi – 180 de ani.
Transilvania a fost inclusă apoi 51 de ani în Imperiul Austro-Ungar, al pajurii cu două capete, două centre de putere politică: Viena şi Budapesta. Cronologic,
nu avem de-a face cu o epocă, ci numai cu o perioadă,
numită în limbaj istoriografic perioada dualistă.
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II. Școala „Analelor” și lectura documentelor
În elaborarea unor paragrafe de profil istoriografic,
economic, politic şi cultural, referinţa centrală se va
concentra asupra multidimensionalităţii conceptului
de „document”, a cărui expresivitate, mai ales socială, se află în vizibilitate maximă. Această perspectivă
am preluat-o din viziunea asupra istoriei prezentă în
şcoala franceză a Analelor, cu destul de puţine răsfrângeri în istoriografia românească. Sigur că această perspectivă solicită o schimbare de paradigmă, trecerea
de la istoria evenimenţială la istoria socială, aşa cum
descoperim în monografia: Montaillou, sat occitan de
la 1294 până la 1324, elaborată de Emmanuel Le Roy
Ladurie, reprezentant al celei de-a doua generaţii a
„şcolii de la Anale” (3), alături de Georges Duby şi Jacques Le Goff.
Monografia satului occitan se întemeiază pe un
document al inchiziţiei ce a cercetat acea comunitate
pe motiv că alcătuiau un grup creştin al „catarilor”,
interzişi de papalitate.
E vorba de o analiză sociologică a unui fapt istoric, dar obiectul studiului nu era faptul ca eveniment
istoric, ci ca fapt social abordat din punct de vedere
comportamental şi economic, ceea ce îl înscrie pe autor în istoriografia „mentalităţilor” (4), practicată de
fondatorii şcolii Analelor, Marc Bloch şi Lucien Febvre
şi împlinită magistral de Fernand Braudel în lucrările
sale esenţiale: Jocurile schimbului, Meridiane, 1985 şi
Gramatica civilizaţiilor, Meridiane, 1994.
Miza lui Le Roy Ladurie este – ca şi a celorlalţi continuatori ai spiritului „Analelor” – „abordarea interdisciplinară” (5).
Interdisciplinaritatea înseamnă punerea în joc cel
puţin a două-trei matrici disciplinare, în cazul de faţă:
sociologia, antropologia şi etnologia în promovarea
unei „istorii noi” (6).
În ceea ce ne priveşte, datorită faptului că elaborarea discursurilor aparţine mai multor autori, am
optat pentru un concept mai larg – pluridisciplinaritatea – ca alternativă la interdisciplinaritate, dar care
are vizibilitate la fiecare autor la configurarea unei
viziuni a cărei ţintă este dezvoltarea durabilă, generată în Sălajul istoric şi actual de realităţi geografice,
demografice, istorice, politice, economice şi turistice,
atât din spaţiul urban, cât şi din cel rural, urmând
modelul propus de dascălul nostru Ion Aluaş, ce şi-a
numit prelegerile din anii `90: „Sociologia comunităţilor teritoriale”, cu mare deschidere spre cercetările
regionale, cum va fi şi monografia pluridisciplinară a
Sălajului.
Linia şcolii Analelor e susţinută în pagini de aplicarea conceptului de „arheologie socială” (vezi nota 6),
teoretizat de Marc Bloch şi preluat de Henri Stahl în
cercetările şi sintezele lui sociologice.
Comunităţile ce au alcătuit la 1876 Comitatul Sălaj au făcut parte înainte de înfiinţarea Voievodatului

Transilvaniei din voievodatul lui Menumorut. Acesta,
după ce a fost înfrânt de Árpád, s-a înrudit cu acesta,
căsătorindu-şi fiica cu feciorul lui Árpád, Tuhutum,
acesta devenind voievod în locul lui Menumorut.
Voievodatul a rămas dependent de Bizanţul ortodox, atât sub Gyula cel Mic ca rege, cât şi la prima înscăunare a regelui Ştefan, acesta devenit „cel Sfânt”,
după încoronarea la Roma ca rege catolic (7). Astfel,
schisma dintre Bizanţ şi Roma, dintre ortodocşi şi catolici, s-a instalat şi în Transilvania, calitatea de nobil
fiind asimilată cu cea de catolic. Pentru a-şi păstra privilegiile, nobilii români au abandonat ortodoxia şi au
acceptat catolicismul.
În statul catolic maghiar, căruia voievodatul Transilvaniei îi era suzeran, ortodocşii nu puteau fi nobili,
întrucât acordarea acestui privilegiu depindea într-o
măsură foarte mare de organizaţiile catolice, episcopia, conventul, mănăstirile, ce erau protejate în obţinerea de beneficii şi prin faptul că regii şi voievozii,
nobilii au ţinut capul plecat în faţa lor, îngăduindu-le
chiar abuzuri, cum a fost cel care a generat răscoala de
la Bobâlna (1437-1438), legată de reformele lui Jan
Hus, dar şi de solicitarea de a fi respectate regulile
Sfântului Ştefan în raporturile dintre nobili şi iobagi.
Având ca bază moştenirea ereditară a proprietăţilor, documentele puse în circulaţie rezolvă litigii
asupra unor zălogiri (confiscări) abuzive, precum cea
din documentul din 6 mai 1362 al conventului de la
Cluj-Mănăştur, în care documentul îndreptăţeşte pe
urmaşii lui Nicolae cel Mare de Dragu în legătură cu
jumătatea moşiei Zenthmartin.
„Ca s-o păstreze, s-o stăpânească, s-o ţină şi s-o
aibă în veci şi nestrămutat întru fiii lor, moştenitori
de moştenitori, cu drept de stăpânire deplină, nepăstrându-şi pentru ei nici o stăpânire în această jumătate” („iure perpetuo et irrevocabiliter, in filios filiorum
ipsorum heredum per heredes servandam, possidendam, tenendam pariter et habendam cum omni pleno
iuris et dominio, nil proprietatis exinde medie partis
ipsis reservando”) (8).
Discursul va păstra autonomia matricilor disciplinare înlăuntrul cărora să fie restituite accesibil şi erudit valori locale de semnificaţie naţională şi simbolistică emblematică.
În cazul lui Nicolae cel Mare de Dragu, datorită căruia am ales consemnarea documentului de la 1362,
ar trebui văzut cine a fondat familia nobiliară „de Dragu” şi sistemul de înrudiri din care face parte, întrucât
nobilii catolici din Transilvania – unii dintre ei – au
fost implicaţi în alianţe matrimoniale cu nobilimea
europeană. Ipotetic, am putea spune că „de Dragu”
fondator de familie nobiliară să aibă legături de rudenie cu Dragoşeştii Maramureşului, înainte de a-şi
fi schimbat numele în Drágffy. Punem această problemă pe seama faptului că specialiştii Muzeului de Istorie şi Artă sunt vizibili în plan naţional prin lucrările
despre Porolissum şi studii de istorie contemporană,
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aspectele de istorie medie fiind mai puţin abordate,
deşi ele sunt la fel de oportune, pentru a vedea că sub
raport etnic avem de a face cu o nobilime diferenţiată ca origine. Patru nume de familii maghiare: Olah
– român, Toth – slovac, românizat în Tăut, Horvath
– ceh şi Ratz – sârb (de unde şi românescul Raţu, Raţiu) argumentează existenţa diferitelor origini etnice
în nobilimea maghiară, o entitate socială care a asimilat şi nobili români, cei care în perioada voievodatului
au trecut de la ortodoxie la catolicism. Ortodoxia era
respinsă de regii catolici ai regatului, în baza schismei
cu puternice trăsături politice ce a separat Roma de
Bizanţ, divizând unitatea patristică a creştinismului
european.
III. Modernizare și instituții culturale
Sigur că, în cadrul acestei monografii, chestiunea
nu poate fi abordată extensiv, dar se pot face referinţe
pilduitoare pentru studii viitoare aprofundate.
Deşi relaţiile de tip medieval: stăpâni şi supuşi vor
persista şi după 1848, acel an revoluţionar european
a deschis calea modernizării în concepţia asupra proprietăţii. În această concepţie, românul Bărnuţiu se
întâlneşte cu baronul Wesselényi, în sensul că filosoful român a susţinut în doctrina sa juridică împroprietărirea supuşilor, iar baronul maghiar a făptuit înzestrarea iobagilor cu pământ pe propriul domeniu.
De fapt, chiar în timpul evenimentelor revoluţionare transformate în război civil, lupte fratricide între români şi unguri, convieţuitori deja de veacuri în
Transilvania, Bărnuţiu – într-un comunicat din
1 noiembrie 1848 din Sibiu – îi avertizează pe români că nu toţi ungurii îl susţin pe Kossuth, cu deviza
lui „unire sau moarte”, ci că există o facţiune potrivnică militarismului „revoluţionar” al adepţilor lui
Kossuth. Mesajul lui Bărnuţiu a fost unul veridic, dar
şi de toleranţă:
„Aceea încă să o ştiţi, fraţilor, că ţara acum este
împărţită în două părţi. Partea cea rătăcită ţine cu
Kossuth, iar popoarele cele multe: slavii, românii, croaţii, tăuţii, nemţii ţin cu înălţatul împărat. Cu facţiunea lui Kossuth numai ungurii ţin, dar nu toţi, că, să
lăsăm satele cele multe ungureşti care nu vor să ştie
de el, însuşi Wesselényi cel vestit a fugit din Pesta de
frica lui Kossuth, ca să nu-l spânzure, cum au spânzurat pe comitele Zichy, apoi comitele Szechenyi, ungurul cel mare şi cel mai cu minte decât toţi, a nebunit
de supărare3, văzând că Kossuth duce în pierire pe
unguri” (9).
Nota nr. 3 din citatul reprodus a eminentului editor şi biograf Ioan Chindriş lămureşte şi mai clar situaţia de atunci:
„Câteva evenimente legate de personaje importante ale revoluţiei ungureşti, în perioada când facţiunea
lui Kossuth Lajos împinge Ungaria spre războiul cu
Austria. Wesselényi Miklos, liderul partidei liberale

din Transilvania, părăseşte în septembrie Pesta. Contele Zichy Jenő a fost capturat de generalul Görgel
Arthur după bătălia cu Iosif Jelacici din 30 septembrie, la Pokazd, şi spânzurat ca trădător. Tot la sfârşitul lunii septembrie, Széchényi István, „părintele
patriei”, a avut un prim atac de demenţă din cauza
conflictelor politice cu Kossuth şi s-a aruncat în Dunăre, de unde a fost salvat cu greu” (10).
În perioada prepaşoptistă, instituţiile reprezentative în Transilvania au fost bisericile, cea greco-catolică, născută la 1700 prin „unirea cu Roma”, devenind
mai puternică în Sălaj decât cea veche, ortodoxă, chiar
şi după revigorarea ortodoxiei transilvane prin răscoala lui Sofronie şi a discipolilor săi, răspândiţi şi în
comitatele din care se va constitui Sălajul istoric. În
viaţa lor reală, aceste biserici greco-catolice au păstrat
componente ale ortodoxiei, cum a fost cuminecarea
cu pâine şi vin, dar şi citirea predicilor din Cazania lui
Varlaam (11), în duminicile şi sărbătorile fără preot,
de către dieci sfătoşi, cunoscători până în secolul al
XX-lea ai alfabetului chirilic, în care era scrisă acea capodoperă a umanismului românesc numită la apariţie
în 1646: Carte românească de învăţătură. Exemplare
ale cărţii, cumpărată şi răscumpărată cu preţul a doi
boi, au fost inventariate ca patrimoniu în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în următoarele parohii
din Sălaj: Aleuş, Baica, Bălan, Bănişor, Benesat, Bezded, Bârsău Mare, Bocşa, Bulgari, Călacea, Ciubanca,
Cizer, Dobrin, Fizeş, Gîlgău, Gîrbou, Hereclean, Pericei, Răstolţ, Someş-Guruslău, Ulciug, Valcău de Jos,
Valcău de Sus – 23 de exemplare. Exemplarul trecut
la parohia Fizeş a aparţinut filiei Lazuri, satul nostru
natal. Am ascultat Cazaniile din acel exemplar – ce mi
se părea în anii `50 o carte uriaşă – citite cu glas tărăgănat de diacul Gavrilă Maruşca, ce răspundea la rostirile preotului din liturghie cu „Doamne, îndură-te
spre noi”, iar la sfârşitul slujbei tărăgăna „Domnitorii,
Domnitorii”, formule greco-catolice ce au supravieţuit după desfiinţarea politică a Bisericii greco-catolice
pentru a-i desprinde pe românii greco-catolici de la
învăţătura din De propaganda fidae, în al cărui laborator intelectual s-a născut mişcarea luministă a Şcolii
Ardelene.
Paşoptismul ardelean are şi acest filon luminist
moştenit de la Şcoala Ardeleană ce se va regăsi tacit,
dar expresiv, în înfiinţarea Asociaţiunii transilvane
pentru limba şi cultura poporului român, o mişcare culturală de emancipare românească, înfiinţată în 1866,
ce i-a avut în frunte pe Andrei Şaguna, preşedinte,
episcopul ortodox de la Sibiu şi pe Timotei Cipariu
vicepreşedinte, canonic şi cărturar greco-catolic de la
Blaj.
Asociaţia a fost organizată în despărţăminte, iar
deviza acestei elite culturale – alcătuită din reprezentanţi bisericeşti şi din intelectuali laici – a fost una de
cooperare culturală între ortodocşi şi greco-catolici,
pe temeiul principiului de naţionalitate enunţat de
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Simion Bărnuţiu în catedrala Blajului şi convertit de
astrişti în mesajul: „uniţi şi neuniţi, dar fraţi”, ce s-a
materializat în editare de reviste şi ziare, de cărţi şi
broşuri. Sălajul a avut despărţământul Şimleu, despărţământul Băseşti-Cehu Silvaniei, despărţământul
Hida-Huedin. Anual aveau loc adunări generale numite „Serbările Astrei”, ce s-au desfăşurat pe rând, în fiecare an, în alt oraş al Transilvaniei. Şimleul a găzduit
adunările generale din 1878 şi din 1918, ce au marcat
şi centenarul Simion Bărnuţiu, consfinţit printr-un
pelerinaj „la mormântul de la Bocşa” (12) al revoluţionarului şi filosofului paşoptist.
După 1918 a funcţionat şi un departament al
ASTREI, ce i-a prilejuit lui Onisifor Ghibu să-i aducă
la Zalău pe reprezentanţii Astrei Basarabene în capitala Sălajului (13), în ideea regăsirii de sine a basarabenilor, dintre care unii, ca şi azi, aveau nostalgia
Moscovei.
IV. PNR de la pasivism la activism. Unirea
În 1867 s-a inaugurat dualismul austro-ungar, în
sensul că Viena a cedat o parte din putere guvernului de la Budapesta. Acesta a anexat Transilvania la
Ungaria. Reacţia românilor a însemnat înfiinţarea la
20 martie 1869 a Partidului Naţional al Românilor în
Banat şi Ungaria, condus de Alexandru Mocioni, la
Timişoara.
George Bariţiu, Ioan Raţiu, Elie Măcelaru şi alţi
fruntaşi români din Transilvania au înfiinţat la Miercurea Sibiului, în acelaşi an, la 7 martie, Partidul Naţional al Românilor din Transilvania. „În 1871, cele
două partide fuzionează în urma conferinţei de la Sibiu şi adoptă un nou program, cu următoarele puncte
principale: restabilirea autonomiei Transilvaniei; folosirea limbii române în administraţie, în toate regiunile majoritare româneşti; sufragiu universal sau, cel
puţin, lărgirea dreptului de vot existent; lupta împotriva diferitelor tendinţe de oprimare naţională” (14).
Publicarea, mai târziu, de către Eugen Brote a programului Partidului Naţional Român din Transilvania şi Ungaria a provocat un celebru proces de presă,
cunoscut sub numele de Procesul Memorandumului.
La sfârşitul procesului, desfăşurat în Sala Redutei (azi
Muzeul Etnografic al Transilvaniei), fondatorii partidului au fost condamnaţi la temniţă. Între aceştia
s-au aflat şi sălăjeni, în frunte cu Iuliu Coroianu – bunicul matern al lui Iuliu Maniu – şi George Pop de Băseşti, preşedinte mai târziu al PNR, până la decesul
său din 1919.
Activitatea plină de patriotism a acestui partid cu
adevărat naţional a cunoscut două perioade: pasivismul – neparticiparea la viaţa politică – şi activismul –
participarea la viaţa politică, declanşat de Iuliu Maniu
şi „tinerii oţeliţi”.
Şimleul a fost în acea vreme un centru cultural şi
economic, cu presă, tipografie şi Banca „Silvania”.

Activismul PNR, participarea unor fruntaşi ai
acestei grupări politice, între care şi sălăjenii George
Pop de Băseşti şi Iuliu Maniu, au condus la Marea Unire de la Alba Iulia, decisă de Iuliu Maniu prin vorbele
tăioase şi scurte: „rupere totală” (15).
Dualismul – organizarea imperială cu două centre
de comandă, Viena şi Budapesta, cel care a provocat
organizarea politică a fruntaşilor români – a fost numit „lovitură de stat”, care a sufocat autonomia Transilvaniei, iar critica acelei abdicări a Vienei în faţa Budapestei s-a întemeiat pe nevoia „votului universal”.
„Eu nu-s supărat nicidecum de acea lovitură de stat
că s-au ridicat două împărăţii dualistice şi s-au şters
autonomia feudală a Transilvaniei, fără sunt supărat
de acel egoism că noi românii, la toate transformările
de stat, totdeauna am fost şi sîntem ignoraţi, că poporul nostru totdeauna a fost lăsat în afară de barierele
constituţiunii. Dacă s-au şters autonomia Transilvaniei, atunci de ce nu s-a restătorit în locul nimicitei
nependinţei transilvane autonomia şi independenţa
naţiunii române? Autonomia şi independenţa unei
naţiuni stă în votul universal, cînd adecă cu ajutorul
lui un popor intră în constituţiune” (16).
În această perioadă de 51 de ani, românii s-au simţit mai asupriţi decât în epoca principatului, când prin
acte administrative s-a format o mică nobilime românească, o clasă mijlocie din care s-au născut lideri
politici, fruntaşi alcătuitori ai PNR, grupare politică
luptătoare pentru drepturile românilor din Transilvania, consfinţite prin unirea cu regatul României, la
1 Decembrie 1918, prin Marea Adunare Naţională la
care, pe lângă fruntaşii politici din Sălaj: George Pop
de Băseşti şi Iuliu Maniu, au participat din Sălaj numeroase delegaţii săteşti, într-un entuziasm profund
ce a generat şi versuri adecvate:
„Sus la Bălgrad în cetate
Vin ţăranii de pă sate,
Vin românii din Ardeal
De la şes şi de la deal;
Vin ţăranii mii şi sute
De pă văi şi de la munte,
Vin români din toată ţara,
Ca apele primăvara.
Pă malu Murăşului,
La podu Bălgradului” (17).
În anii `80, cu toate că ziua naţională era „23 august” – despre care în anii `80 filosoful Ioan-Viorel Bădică a lansat o vorbă proverbială: „douăzeci şi trei au
gust şi douăzeci şi trei n-au gust” – istoricii Constantin C. Giurescu şi Dinu Giurescu au descris în felul următor acea zi unică a întregirii: „Delegaţii în picioare,
foarte mulţi având ochii în lacrimi, aplaudă îndelung
şi-şi strigă bucuria. Urale nesfârşite răsună pe câmpia unde sunt strânşi cei peste o sută de mii, fiecare
simte că trăieşte o zi unică, ziua cea mai însemnată
din istoria de două ori milenară a poporului său, ziua
dreptăţii” (18).
Şi aşa a fost – la împlinirea ei au contribuit Regina
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Maria şi Regele Ferdinand, primul ministru Ion I.C.
Brătianu, iar dintre ardeleni – alături de Iuliu Maniu
s-a distins cardinalul Iuliu Hossu, numit în numărul
de 1 decembrie 2017 al „României Libere”: Episcopul
Marii Uniri, cu următoarea prezentare: „Cu greu ne
putem imagina unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat
al României fără contribuţia sa: a mers prin aşezările
Ardealului pentru a-i strânge pe români şi a pregătit
Marea Adunare de la Alba Iulia, a citit în faţa celor
prezenţi, alături de alţi fruntaşi ai vremii, Rezoluţia
Unirii şi a fost împuternicit ca membru al delegaţiei
ardelene care a mers la Bucureşti să înmâneze Hotărârea de Unire Regelui Ferdinand” (19).
Din discursul lui Iuliu Maniu de la Marea Adunare
pentru Unire, istoriografii reţin mesajul Călugărului
Alb – cum l-a numit Petre Pandrea – către străinii care
acţionau să împiedice actul istoric al Unirii: „Nu voim
din asupriţi ce am fost să devenim asupritori” (20).
În prima jumătate a secolului al XX-lea, istoria românească a trăit sub semnul unui conflict major între
extremismul de stânga şi extremismul de dreapta, ce
au tratat relaţia dintre „asupriţi” şi „asupritori” nu în
varianta superior democratică din gândirea politică
democrat-creştină a lui Iuliu Maniu, ci în paradigmă
conflictualistă, stânga marxistă prin „lupta de clasă”
şi dreapta legionară prin „lupta de rasă”, pentru a folosi expresia profund luminoasă a sociologului şi filosofului Mircea Vulcănescu (21).
V. Vremea extremismelor
În 1921 a luat fiinţă Partidul Comunist din România, ca exponent al extremei stângi, după model
sovietic, iar în 1923 A.C. Cuza, hrănit de socialismul
lui Gherea şi socialismul sămănătorist al lui Iorga, înfiinţează Liga Apărării Naţional Creştine, al cărei program va fi reluat mai radical în 1927 de către Zelea
Codreanu, prin Mişcarea Legionară, extrema dreaptă
românească.
Extremismul de stânga, în programele sale politice, a numit România Mare o ţară imperialistă alcătuită prin „jaf şi cotropire”, iar extremismul de dreapta
s-a manifestat cu radicalism violent contra evreilor,
pe care printr-un uriaş fals ideologic i-a identificat cu
„asupritorii” românilor. Astfel, extremismul de stânga s-a afirmat prin antiromânism, ceea ce l-a obligat
pe prim-ministrul Brătianu să-i treacă în ilegalitate
pentru activităţi „antiromâneşti şi antinaţionale”
(Dumitru Suciu).
La polul opus s-a afirmat, printr-un discurs ideologic ce a amestecat militarist idei marxiste cu imitaţii
ale creştinismului, promovând un antisemitism criminal, cum criminale se vor dovedi şi acţiunile contra
democraţiei făptuite după 1945, atât de totalitarismul proletar al lui Dej, cât şi de totalitarismul naţional-comunist al lui Ceauşescu.

VI. Sub dictatura proletară și național comunistă
În Sălajul istoric, extremismul de dreapta s-a manifestat prin asasinatele horthyste de la Ip şi Treznea, iar extremismul de stânga i-a trimis în puşcării
pe Iuliu Maniu şi Corneliu Coposu, iar în 1962 – anul
colectivizării forţate dirijate de generalul locotenent
Nicolae Ceauşescu – au desfiinţat proprietatea ţărănească, trimiţând în puşcărie mulţi ţărani, dovedind
că lozinca: „Trăiască alianţa dintre clasa muncitoare şi
ţărănimea muncitoare” a fost un aliaj ideologic criminal şi mincinos, prin care toată ţărănimea, cu pistolul
pe masă, a fost transformată în proletariat agricol, în
lucrători ai pământului, dar fără pământ.
În timpul colectivizării forţate, Sălajul istoric era
desfiinţat, cu raionul Şimleu în regiunea Crişana, raioanele Zalău şi Huedin (parţial – de la Sânmihaiu
Almaşului până la Filduri) în regiunea Cluj şi raionul
Cehu Silvaniei în regiunea Maramureş.
Sălajul a revenit pe hartă în 1968 şi a parcurs industrializarea socialistă, dar şi exodul ruralilor la oraşe, în care au răsărit cartiere populare – azi mahalale
„moderne”, iar satele depopulate au provocat proiectul „sistematizării” rurale, proiect cunoscut după `90
cu numele real: „demolarea satelor”.
În anii `90, după evenimentele din Decembrie
`89 a fost reinventată democraţia, iar în prim planul
politicii naţionale, pe lângă adepţii „democraţiei originale” s-a afirmat seniorul democraţiei româneşti,
Corneliu Coposu, originar din Bobota şi discipol al lui
Iuliu Maniu, a cărui viaţă s-a sfârşit în temniţa de la
Sighetul Marmaţiei şi a fost îngropat, după mărturia
lui Petre Pandrea, în groapa de gunoi a temniţei.
VII. Dezvoltare durabilă și tipologii societale
Dezvoltarea durabilă se întemeiază pe „fundalul”
geografic şi istoric al unei regiuni, cu microregiuni,
cum ne apare Sălajul istoric şi actual, cu resursele sale
economice şi potenţialul cultural bogat şi divers.
Există în societatea românească actuală o tinerime
matură, căreia i se adresează această monografie, cu
poziţii profesionale înalte şi cu o gândire intelectuală desprinsă de stereotipiile ideologice în favoarea
unui cult pentru specializare în domeniul asumat. Au
trecut aproape trei decenii de la căderea regimurilor
ideologice şi dictatoriale, regimurile totalitare din
Europa Centrală şi de Est, controlate de partide unice
dominate de crime şi prigoniri contra gândirii libere
şi a libertăţii de gândire, cu alte cuvinte o mutilare a
fiinţei umane la nivelul cunoştinţei, cunoaşterii, conştiinţei şi conştienţei. La această mutilare au lucrat
din plin, în perioada 1948-1989, pleiade de truditori
cu mintea în mai toate domeniile ştiinţelor umaniste,
dar şi ale celor exacte.
Vremea lor a trecut, dar lucrarea lor asupra minţi160
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lor a lăsat destule sechele ce mai pulsează încă în anumite domenii în chip mai expresiv sau mai subtil, dar
şi exploziv, prin vocile publice ale unor reprezentanţi
ai clasei politice, dispuşi în tele-media la păruială, în
defavoarea dialogurilor civilizate şi culte şi a negocierilor democratice.
Ce le putem spune astăzi celor din tinerimea matură, după aproape trei decenii de la reinventarea parlamentarismului în societatea românească? Pentru
ca mesajele trecutului să fie receptate corect, nu este
suficient să rosteşti adevăruri istorice pure, care nu o
dată duc spre deviaţii ideologice şi chiar spre extremism politic. Adevărurile istorice există şi nu pot fi
eludate, dar pentru a prinde lumină trebuiesc integrate realităţilor economice. Realităţile economice au o
matrice proprie, iar dacă aceasta este respectată şi urmată, vom înţelege şi istoria prin prisma realităţilor
economice şi sociale.
Istoriografia partinică şi economia politică de sorginte marxist-leninistă, din perioada 1948-1989, au
deformat în fel şi chip atât istoria locală, cât şi istoria
globală a românilor şi au compromis – prin subminare ideologică – concepte şi fapte istorice. După ce
au fost aruncate, cum se spunea, „la coşul de gunoi
al istoriei” de ideologia stângistă şi extremistă a marxism-leninismului, concepte precum „feudalism” şi
„burghezie” mai au în mentalităţi un înţeles peiorativ,
de aceea se vor folosi cu prudenţă în discursurile din
această monografie. Vom folosi în capitolul „Istorie
şi politică” o periodizare clasică: istoria veche, istoria
medie, istoria modernă şi istoria contemporană, pe
care sub aspect economic le proiectăm, în următoarea
tipologie societală, cu formulările „societăţi tradiţionale”, „societăţi industriale” şi „societăţi informaţionale”. Pe acestea le-am definit din punct de vedere
sociologic într-un mic tratat de sociologie rurală:
„• Societăţile tradiţionale sunt dominate de activităţile sectorului economic primar: agricultură şi industrie extractivă. Tehnicile de bază sunt rudimentare, se
operează cu unelte simple din lemn şi fier. Cultura societăţilor tradiţionale este orală şi magică, iar elitele societăţilor tradiţionale au cultivat enciclopedismul şi spiritul speculativ, încât ştiinţele fundamentale din aceste
societăţi s-au constituit în jurul filosofiei şi teologiei.
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• Societăţile industriale sunt dominate de activităţile sectorului economic secundar: activităţi industriale, pe specializări metalurgice, chimice, electronice. În societăţile industriale, economia agrară s-a
modernizat prin tehnologii mecanice, prin industria
îngrăşămintelor chimice sau prin prelucrarea alimentelor în industrii alimentare. Elitele societăţilor
industriale sunt formate din specialişti în ştiinţe
exacte: fizică, matematică, biologie, genetică, cibernetică. Asistăm la un declin al filosofiei şi al ştiinţelor umanistice clasice.
• Societăţile informaţionale sunt dominate de activităţile sectorului economic terţiar (serviciile) şi
ale sectorului cuaternar (cercetarea ştiinţifică). La
nivelul elitelor domină informatica şi informatizarea, ştiinţele comunicării, fenomenul mediatic,
conexiunile globale şi procesul hibridizării dintre
ştiinţe, dintre ramuri ale ştiinţelor. Se află în ofensivă ştiinţe umanistice precum: lingvistica, economia, antropologia, psihologia, sociologia şi politologia, cu diversitatea ramurilor lor, în care actorul
principal este expertul cât mai specializat. Pentru
economia comunităţilor rurale, «societatea informaţională» oferă «agricultura durabilă», «agricultura ecologică» şi activităţi alternative: turism şi
agroturism” (22).
VIII. Valori patrimoniale
Viaţa culturală şi patrimoniul cu ipostaze de la Dacia romană până în contemporaneitate se constituie
în configuraţii ce oglindesc fiecare epocă. Ele reprezintă valori simbolice ce pot fi nucleul de dezvoltare
şi organizare turistică, cu deschidere naţională şi europeană.
Din perspectiva istoriei economice şi dezvoltării
durabile, patrimoniul este tradiţional prin păstrarea
până în anii de acum a unor supravieţuiri din sistemul culturii ţărăneşti. Avem şi patrimoniu simbolic:
castrele romane, cetăţile şi castelele medievale şi patrimoniul modern alcătuit din valori culturale şi instituţii culturale.
O astfel de instituţie patrimonială modernă a fost
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„Astra”, cu un puternic centru în Şimleu Silvaniei, ce
şi-a câştigat prestigiul şi datorită reprezentanţilor
locali ai bisericii greco-catolice, având în Şimleu un
vicariat care s-a implicat în viaţa Asociaţiei, reuşind
să găzduiască reuniuni ale astriştilor, serbările de la
Şimleu şi după 1918 de la Zalău, având anvergură de
ideal şi interes naţional.
Ocupaţia militară sovietică din 1944 a blocat aceste elanuri creatoare şi performante. Politica stalinistă,
acceptată cu obedienţă de adepţii români ai dictaturii
proletare, a impus o măsură tragică atât pentru viaţa
asociaţiei, dar mai ales prin politica dură de rupere a
legăturilor lumii româneşti de Occident. Pilonul cel
mai important pentru aceste legături a fost Biserica
greco-catolică, ce a trimis numeroşi tineri români la
studii, la Roma. Primii au fost fondatorii Şcolii Ardelene: Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior.
Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice a fost un act politic şi militar. Înainte de „unirea” („reunirea”) acestei
Biserici cu Biserica soră, ortodoxă, în ceremonialul
public de la Blaj, sub patronajul mitropolitului Nicolae
Bălan de la Sibiu, acesta și-a manifestat o convingere
mai veche şi anume că după „Marea Unire” de la 1918
să se realizeze şi „unirea sufletească”, adică revenirea
greco-catolicilor la ortodoxie, uitând că pentru unirea
politică a Transilvaniei cu România au luptat şi lideri
greco-catolici, printre care şi temerarul Iuliu Hossu, ce
a umblat din sat în sat pentru participări la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918.
În presa ortodoxă a vremii, ceremonia a fost prezentată ca iniţiativă a 40 de protopopi ce au solicitat
reunirea, tot atâţia câţi cei ortodocşi, care la 1699 au
acceptat unirea cu Roma.
Înainte însă de momentul „festiv” de la Blaj s-a consumat o acţiune militară la Cluj. Protopopii greco-catolici au fost invitaţi, chemaţi, aduşi la mica biserică
ortodoxă de pe strada Horea. „Odată intraţi în biserică, un grup de militari trimişi de comandamentul
militar sovietic din garnizoana Cluj au intrat în curtea
bisericii şi au înconjurat-o, cu degetul pe trăgaci” (23).
Aceasta a fost în 1948, la doi ani de la desfiinţarea
de acelaşi militarism sovietic a Bisericii greco-catolice
din Ucraina, cea care găzduia la Roma rămăşiţele pământeşti ale episcopului Inochentie Micu Klein, adus
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după anii `90 în „Mica Romă”, cum a numit Eminescu
Blajul.
Toate dimensiunile patrimoniului: patrimoniul
tradiţional, patrimoniul simbolic şi patrimoniul modern conduc inevitabil spre şanse ale dezvoltării turistice, atât în spaţiul rural, cât şi în cel urban al Sălajului, din perspectiva dezvoltării regionale, pe care
în Proiecte rurale româneşti am conceput-o în viziune
polidisciplinară. Prin această viziune ne detaşăm de
conceptele mult vehiculate: interdisciplinaritate şi
multidisciplinaritate, eficiente ştiinţific, dar care trebuiesc proiectate pragmatic asupra realităţilor dezvoltării locale, asupra căreia să acţioneze anumite matrici disciplinare ca ştiinţe aplicate, cum am precizat
în menţionatele proiecte:
„În fapt, dezvoltarea regională pentru disciplinele
academice interesate de proiectele dezvoltării locale,
regionale şi naţionale trebuie să însemne: sociologie
aplicată, economie aplicată, geografie aplicată, demografie aplicată, agronomie aplicată, zootehnie aplicată, etnografie aplicată, etnologie aplicată, ecologie
aplicată. Fiecare disciplină menţionată aici reprezintă
un pol al dezvoltării şi o funcţie precizată în matricea ei ce-i orientează abordarea cognitivă a realităţii.
Această realitate trebuie privită distributiv, în sensul
că avem tot atâtea realităţi empirice câte matrici disciplinare le polarizează ca obiectiv de cercetare ştiinţifică şi de conturare a dezvoltării în acţiuni sociale
generate de polul pus în joc de disciplina academică.
Evident, un pol al dezvoltării din punct de vedere organizaţional” (24).
Aşadar, putem avea următorii poli ai dezvoltării locale: pol economic (hrană ecologică, utilizarea produselor gospodăreşti în pensiuni agroturistice, asociate
şi neasociate, după cum relevă unele cercetări recente), pol geografic (trasee naturale, arii protejate), pol
zootehnic (ferme de oi, vaci, bivoli, porci, în locaţii extravilane), pol etnografic (muzee săteşti), pol etnologic (obiceiuri economice cu profil spiritual în diferite
tradiţii locale), pol ecologic (amenajarea şi practicarea
turismului pentru ca protecţia mediului – idealul major al dezvoltării durabile – să devină realitate în practica turistică, atât la ofertanţi, cât şi la beneficiari).
La fiecare pol va exista o disciplină dominantă şi
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discipline de ordine secundă – nu secundară – ce vor
contura pluridisciplinaritatea unui proiect de dezvoltare locală pentru reţele funcţionale de turism cultural organizat prin analize SWOT şi rute emblematice:
„ruta castrelor romane”, „ruta cetăţilor medievale”,
„ruta conacelor şi castelelor”, „rute regionale cu muzee săteşti”; înfiinţarea unor pensiuni turistice pentru
clasa populară; alegerea şi numirea unor sate, cătune,
grupuri de gospodării ca sate etnografice, sate turistice, sate agroturistice, sate de vacanţă (25).
Pentru ca pluridisciplinaritatea să fie funcţională,
reprezentanţii diferitelor discipline aplicate e nevoie
să acţioneze ca o echipă responsabilă şi solidară, cum
se precizează în Managementul proiectului cultural:
„Managementul de proiect poate fi înţeles şi ca
«responsabilitate personificată» (Schelle, 1995). Fiecare membru din echipa de proiect trebuie să aibă
încredere în ceilalţi – în caz contrar se poate ajunge la
întârzieri, disfuncţii, muncă în paralel la acelaşi obiectiv şi drept consecinţă la conflictul de echipă. Astfel,
managementul de proiect implică şi întăreşte totodată simţul de răspundere în cadrul echipei de proiect
şi al organizaţiei culturale” (26).
Monografia Sălajului va fi astfel un proiect pluri/
polidisciplinar, cu ţinte pragmatice prin provocarea
specificului local şi valorificarea lui pentru dezvoltare durabilă în „ţările” Sălajului: Ţara Bihariei, Ţinutul
Călatei, Ţara Codrului, Ţara Lăpuşului şi Ţara Silvaniei, toate în reprezentări geografice, etnografice, economice şi culturale specifice Sălajului istoric şi actual.
IX. Activități alternative. Spre turism industrial
Două fenomene economice majore a cunoscut
lumea românească în cele aproape trei decenii de la
schimbările politice din decembrie 1989 şi anii care
au urmat. Avem în vedere dezindustrializarea prin
privatizare şi abandonare a unor „fabrici şi uzine” din
comunităţile urbane şi decolectivizarea şi reîmproprietărirea în comunităţile rurale.
Primul fenomen a creat acumulare de sărăcie la o
parte însemnată din populaţia urbană, iar cel de-al
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doilea a creat în comunităţile rurale o clasă mijlocie,
desfiinţată de regimul dictatorial comunist prin acuzarea şi prigonirea a ceea ce în propaganda anilor `50
s-a numit chiaburime. Această clasă mijlocie rurală a
asigurat o parte reprezentativă, cea mai importantă
după datele recente, din creşterea economică la nivel
naţional.
Ce aşezăm în locul dezindustrializării este o problematizare de ultimă esenţă pentru sporirea creşterii
în economia românească.
După cum se va citi în paginile monografiei în paragraful: Management familial. Asociere şi agroturism,
o cercetare sociologică (27), desfăşurată şi finalizată
pe această temă la gospodării din localitatea Cizer, în
2016, a relevat aspiraţii ale respondenţilor (capi de familie), atât spre asociere, cât şi spre practicarea agroturismului în cadrul propriilor gospodării.
Această aspiraţie întemeiată pe un potenţial economic familial poate deveni realitate ca alternativă şi
complementaritate la economia tradiţională agrară şi
pastorală în satele Sălajului, astfel încât „ţările” lui să
devină bazine de dezvoltare agroturistică, iar potenţialul turistic bogat să fie utilizat eficient şi competent
ca turism cultural, pe rutele deja enunţate în varianta de „turism industrial”, cum ne comunică lucrări de
geografia şi economia turismului că există în ţările
europene dezvoltate: Germania, Franţa, Italia, Spania. Acest tip de turism are o contribuție cu procente
semnificative la PIB-urile naţionale. Astfel, economia
românească, pierzând „industria socialistă”, poate
deveni practicantă de turism industrial în cele două
variante, agroturism şi turism cultural.
Note:
1. Bogdan Stanciu, Pe drumuri romane, în: „Sinteza” nr. 48,
ianuarie-februarie 2018, Cluj-Napoca, p. 186.
O abordare jurnalistică recentă dezvăluie în limbaj propriu
aceeaşi dimensiune europeană a drumului de la Roma la Porolissum pe care au circulat „armate, negustori şi idei”. „Cetatea
Eternă – scrie Bogdan Stanciu în Sinteza – se află la aproape
2.000 de kilometri de castrul roman de la Porolissum şi, acum
aproape 2.000 de ani, aici, în drept cu bariera de fier, se termina
unul dintre acele drumuri care – toate – duceau la Roma. Dincolo
de clădirea vămii, se întindea barbaricum, cu seminţiile sale războinice. Dincoace, drumul lat, acoperit cu dale de piatră, pe care
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călătoreau neîngrădit armate, negustori şi idei până în deşerturile
Africii, până la ţărmurile Atlanticului sau râurile Mesopotamiei”.
2. Nicolae Şteiu, Livia Bota, Ioan Bota, Huedinul şi împrejurimile lui, Casa de Editură Dacia, Cluj-Napoca, 2015, p. 146.
Istoria se scrie pe realităţi, nu pe ipoteze. Una din realităţile
exacte în scrierea istoriei o reprezintă datarea cât mai precisă
şi reproducerea în cuvinte a faptelor istorice, „aşa cum au fost,
nu cum ar fi putut să fie”. Prin această precizare respingem
tipul de discurs din Clipele astrale ale istoriei României, zece zile
incredibile care ar fi putut schimba destinul ţării (2017), un proiect ambiţios al lui Dan-Silviu Boerescu, căruia îi transmitem
dojana lui Gheorghe Şincai, când îl sfătuia pe Samuil Micu să
fie mai atent cu „hronologia”.
3. Maria Carpov, Rigoare documentară şi imaginaţie, în:
Prefaţă la Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, I, II,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1992, p. 5.
4. Maria Carpov, loc. cit., p. 11.
5. Maria Carpov, loc. cit., p. 13.
6. Maria Carpov, loc. cit., p. 14.
Despre Şcoala „Analelor” s-a scris şi înainte de evenimentele din decembrie 1989. Reproducem acele însemnări: „Reprezentanţii şcolii istorice din jurul revistei Annales, în frunte
cu Lucien Febvre şi Marc Bloch, au conceput istoria ca o ştiinţă
globală cercetând şi fenomenele repetabile şi cele singulare, şi
fenomenele referitoare la prezent şi cele referitoare la trecut.
Actualul conducător al revistei Annales, Fernand Braudel, adoptă o poziţie mai nuanţată, pledând pentru colaborarea celor
două ştiinţe, dar în condiţiile recunoaşterii superiorităţii istoriei” (Ladislau Gyémánt, Sociologia şi istoria (1969), cf. Traian
Vedinaş, Revista „Echinox” în texte, Dacia, 2006, p. 117).
A doua referinţă are în vedere „arheologia socială”, o metodă de cercetare de tip hermeneutic, bazată pe principiul sociologic enunţat de Henri H. Stahl: „denumirile unui teritoriu
sunt mai conservatoare decât numele aşezărilor”. Iată, cum
explică sociologul român, reprezentant al sociologiei monografice, descoperirea „arheologiei sociale” ca metodă ştiinţifică de cercetare: „Pentru mine, întâlnirea mea cu săteanul
G. Popescu, poreclit Talaghir, a fost deosebit de însemnată,
pentru că acest mazil analfabet a fost profesorul meu cel mai
de seamă în ce priveşte tehnicile agrimensurii populare. Talaghir era un hotarnic extrem de priceput, ştiind cum merg
delniţele, de câmp şi de vatră şi, în sânul fiecărei delniţe, cum
se împarte, pe neamuri, teritoriul, în ciuda faptului că împărţirea pe neamuri fusese stricată prin vânzări, cumpărări,
înzestrări şi zălogiri. Ceea ce însemna că ştia pe de rost încrengăturile moştenirilor, precum şi toate tranzacţiile făcute
între părţi, pe ultimele două-trei generaţii, dincolo de care
urma cunoaşterea legendară, grupe întregi de schimbări fiind
puse pe seama unor personaje ad-hoc născocite, cum era de
pildă bătrânul Nadel, care evident nu existase, nadelul fiind
termenul tehnic rusesc al unei fâşii de pământ dat ca împroprietărire conform legii rurale ruseşti din 1862. Dar ceea ce
a fost pentru mine temeiul învăţăturii lui au fost exerciţiile
pe teren a măsurătorilor cu prăjina. Şi nu cu una, ci cu un
«tacâm de trei prăjini», de inegală mărime, una singură fiind
legală, celelalte două variind de la o delniţă la alta. Procedeul
permitea folosirea a trei trăsuri, pentru obţinerea stânjenilor
masă, cu calcule pe medii aritmetice pe care Talaghir le făcea
din cap cu un real dar de matematician care, pe mine cel puţin, mă copleşea. I-am publicat fotografia în studiul meu din
1932, Vatra satului Cornova, pe care îl socotesc important, în
ce priveşte mersul gândirii mele teoretice despre devălmăşie,

dar şi pentru că prin acel text am luat dată certă cu privire
la teoria mea despre tehnicile arheologiei sociale, într-o vreme când încă nu-l citisem pe Marc Bloch. Lucrarea acestuia,
Les caractères originaux de l’histoire rurale française, a apărut
în 1931, dar eu am luat cunoştinţă de ea abia în 1938. Marc
Bloch, în această lucrare, procedează la ceea ce a numit el
faire l’histoire à rebours, adică mergând de-a-ndăratelea de la
prezent spre trecut, folosind în acest scop, din plin, analiza
structurilor teritoriale” (Henri H. Stahl, Amintiri şi gânduri
din vechea şcoală a „monografiilor sociologice”, Editura Minerva, București, 1981, pp. 163-164).
7. Pál Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale, 895-1526, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, pp. 57-59.
8. Documenta romaniae Historica C. Transilvania, volumul
XII, Editura Academiei, București, 1985, pp. 72-73.
9. Ioan Chindriş, Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi
integrare europeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 127.
10. Ibidem, p. 318.
11. Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în Transilvania,
Episcopia ortodoxă a Vadului, Clujului şi Feleacului. Cărturarul bihorean a utilizat pentru satele Sălajului fişele realizate de Ana Cânda, filolog iscusit în cadrul Muzeului de Istorie
şi Artă din Zalău. Numele ei n-a fost menţionat în prefaţa
prestigioasei lucrări de istorie culturală, autorul utilizând
informaţiile ca şi alţi contemporani ai săi ce „au publicat mai
mult decât au scris”, după vorba de duh din epocă.
12. Marin Pop, Prima sinteză istoriografică românească din
Sălaj, Prefaţă la Dionisie Stoica, Ioan. P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălajului, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2016, p. 9.
13. Onisifor Ghibu, Trei ani pe frontul basarabean, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996.
14. Dinu C. Giurescu, Istoria ilustrată a românilor, Editura
Sport-Turism, 1981, p. 367.
15. Traian Vedinaş, În Sălajul lui Maniu, în: „Caiete Silvane” nr. 157/ februarie 2018, pp. 8-9.
16. Alexandru Roman, Piramidele dualistice, una în Pesta,
alta în Viena (1869), în Antologia gândirii româneşti. Sec. XV-XIX,
Editura Politică, 1967, p. 465.
17. Virgil Medan, Cântece epice, Cluj-Napoca, 1979,
p. 271.
18. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, Editura Albatros, Bucureşti, 1971, p. 604.
19. Marius Cosmeanu, Episcopul Marii Uniri, în: „România
Liberă”, 1 decembrie 2017, p. 10.
20. Cf. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Istoria Transilvaniei, I, II, III, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009.
21. Mircea Vulcănescu, Spiritualitate, în: Traian Vedinaş,
Proiecte şi paradigme în gândirea socială românească, Editura
Diotima-Argonaut, Cluj-Napoca, 2004, pp. 235-243.
22. Traian Vedinaş, Introducere în sociologia rurală, Editura
Polirom, Iași, 2001, pp. 80-81.
23. Informaţia o deţinem de la Vasile Turdean, în anii `70
director al Bibliotecii Judeţene Cluj.
24. Traian Vedinaş, Proiecte rurale româneşti. De la reîmpărţirea pământului la experimentul „Ferma”, Editura Waldpress,
Timişoara, 2015, p. 223.
25. Ibidem, p. 86-87.
26. Armin Klein, Managementul proiectului cultural, Editura Fundaţiei Triade, Timişoara, 2005, p. 25.
27. Flaviu Neaga, Managementul dezvoltării turistice în
Ţara Silvaniei, mss, 2016.
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Filmografiile Simonei

Celovek-Ambfibia (1962)
Simona Ardelean

Anul 2018 a stat sub semnul filmului lui Guillermo del Toro, The
Shape of Water, care a câștigat, cu
drama sa fantastică, Premiul Oscar
pentru cel mai bun film, cel mai
bun regizor, cea mai bună scenografie, cea mai bună coloană sonoră originală, cel mai bun design de
producţie. Construit pe prototipul realismului magic din romanul sud-american, filmul spune
povestea unei legături mai puţin
obișnuite, care se formează între
o femeie de serviciu dintr-o unitate americană secretă și o creatură
amfibiană ţinută în captivitate. Cu
toate că este atât de elogiat pentru esenţa sa de colaj de basme și
mituri – din care, metaforic, spectatorul trebuie să înţeleagă că divinitatea se poate manifesta în orice formă și că iubirea este energia
care pune în mișcare acest univers
în care trăim, respingând tot ceea
ce nu înțelegem – pentru mine el
n-a reprezentat o epifanie cinematografică. Desigur, sunt subiectivă,
așa că vă îndemn totuși să-l vedeţi
și să judecaţi singuri. Probabil, m-a
deranjat insistenţa cu care ești îndemnat ca spectator să culegi firimituri pe poteca prea insistent
semnalizată și senzaţia că filmul
nu respiră sub prea deasa sa ţesere.
Aliman din nuvela fantastică a
lui Voiculescu căuta și el o lostriţă
ispititoare, care în cele din urmă
l-a luat cu sine în ape, și imaginea
peștelui – care e legată ca-n muzica
lui Bregović de pe fundalul filmului Arizona Dreams de lumea magică a unui început de lume – e o
fascinaţie continuă: „This is a film
about a man and a fish/ This is a
film about dramatic relationship
between man and fish/ The man
stands between life and death/ The
man thinks/ The horse thinks/ The
sheep thinks/ The cow thinks/ The

dog thinks/ The fish doesn’t think/
The fish is mute, expressionless/
The fish doesn’t think because the
fish knows everything/ The fish
knows everything”1.
Așadar, dacă în subiectivitatea
mea ar trebui să aleg un film-poveste cu un om amfibie, atunci primul
reper pe care l-aș avea în minte ar
fi producţia sovietică Celovek-Ambfibia (Omul-amfibie), care a rulat
și la noi prin 1962, anul în care
se desfășoară și acţiunea din The
Shape of Water. Filmul, în regia lui
Vladimir Chebotaryov și Gennadiy
Kazanskiy, are la bază nuvela lui
Aleksandr Belyaev din 1928, plasată în Argentina. Desenul epic este
următorul: un doctor genial, care
se ocupă de experimente genetice, reușește să-și salveze fiul, pe
Ichtyandr Salvator (al cărui nume
derivă din grecescul om-pește),
după ce-i face un transplant de
branhii de rechin. Viaţa tânărului
(Vladimir Korenev) este limitată
la mediul marin, dar apariţia sa
în larg stârnește frica pescarilor
și dă naștere unei legende locale
despre Diavolul mărilor și unor
cântece frumoase pe care le auzim
interpretate pe fundal. Mânat de
scopuri nobile, tatăl ar vrea să extindă cercetările sale pentru a crea
o utopică și egalitară societate a
oamenilor-pește, lipsită de răutatea lumii exterioare, dar manipulările sale rămân discutabile din
punct de vedere moral. Băiatul are
candoarea unui Mîșkin și curiozitatea îl împinge să interacţioneze
cu o fată pe care o salvează de la
înec, Gutiere Baltazar (Anastasia
Vertinskaya). Firul se complică
atunci când tatăl fetei o convinge
pe aceasta să se căsătorească cu Pedro Zurita (Mikhail Kozakov) căruia îi datorează bani. Lumea în care
intră Ichtyandr este o lume crudă,
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dominată de scopuri materiale, pe
care nu le înţelege și pe care ochii
lui albaștri ca marea nu le poate
vedea. Pentru spectatorul de azi,
obișnuit cu efecte speciale și tehnici moderne de producţie, filmul
ar părea mai degrabă o jucărie naivă și prăfuită. Costumul argintiu
de paiete e hilar, dar filmul câștigă
înzecit în miezul său cald, romantic, emoţia pură, tristeţea cu care
empatizezi involuntar și în intriga
interesantă. Peisajele sunt frumoase, fotografice, de ţărmuri albe, de
cretă și mări neliniștite, iar străzile
par mai degrabă mediteraneene.
Frumuseţea sa lirică rămâne în
minte ca un refren insistent și rezistă ferm opulenţei hollywoodiene. De aceea, Omul amfibie rămâne
subiectiv, pentru mine, deasupra
diluatei Forme a apei.
„Acesta este un film despre un om
și un pește/ Acesta este un film despre
relaţia dramatică dintre un om și un
pește/ Omul stă între viaţă și moarte/ omul gândește/ calul gândește/
oaia gândește/ vaca gândește/ câinele
gândește/ peștele nu gândește/ peștele
e mut, lipsit de expresie/ peștele nu
gândește pentru că peștele știe totul/
peștele știe totul” (tr. n).
1
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Reeditări filmice (XII)
Ioan-Pavel Azap

D’ale carnavalului (1)
După o modă colectivistă a vremii, anii `50 – Marietta Sadova lucrează împreună cu Victor Iliu, Victor
Iliu împreună cu Jean Georgescu, Andrei Blaier împreună cu Sinişa Ivetici – Aurel Miheles cu Gheorghe
Naghi debutează în „duet” în 1957, cu o adaptare după
I.L. Caragiale, Două lozuri, urmată de alte două ecranizări după opera scriitorului: D’ale carnavalului (1959)
şi Telegrame (1960). Aceste trei ecranizări reprezintă
„nucleul tare”, atâta cât e, al filmografiei celor doi regizori care, deşi au continuat să lucreze pe cont propriu, nu au reuşit să rămână în istoria cinematografiei
române prin alte filme. Amândoi cu studii de regie la
Moscova, Naghi şi Miheles se dovedesc în aceste prime trei filme ale lor nişte meseriaşi conştiincioşi, fără
sclipiri, dar nici ignoranţi sau veleitari. Ne vom opri
în rândurile ce urmează asupra D’ale carnavalului, piesa
lui Caragiale asupra căreia va reveni câteva decenii mai
târziu Lucian Pintilie în De ce trag clopotele, Mitică?
Aşa cum am mai spus, scriind tot în paginile „Caietelor Silvane” despre Năpasta, I.L. Caragiale este
unul dintre cei mai ecranizaţi scriitori români începând încă din interbelic (amintitul Năpasta, dar şi
Leiba Zibal, adaptare după O făclie de Paşte, sau Păcat),
capodopera absolută, neegalată până în azi, rămânând O noapte furtunoasă, filmul lui Jean Georgescu
din 1943. Autorităţile comuniste cultivau, în anii `50,
doar partea convenabilă sistemului din opera lui Caragiale, anume critică, satirică, la adresa unei societăţi corupte şi inechitabile (de pildă, Arendaşul român,
Jean Georgescu, 1952) sau comediile aparent candide,
gen D’ale carnavalului (din „nevinovăţia” căreia Pintilie va face un film de-a dreptul grotesc, dar despre asta
în numărul viitor), abia mai târziu dându-se „liber”
la ecranizarea şi a scrierilor dramatice ale lui Caragiale: Înainte de tăcere (1978, adaptare de Alexa Visarion
Silvia Bodea Sălăjan, Serbările luminii, Colecția „Poesis”,
Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2018.
Volum apărut cu ocazia celei de-a XVIII-a ediţii
a Festivalului „Primăvara
Poeziei – A Költészet Tavasza”, Zalău, 26-28 aprilie 2018.

Silvia Bodea Sălăjan
scrie o poezie meditativ-reflexivă, matură artistic și asimilând
influențe culturale nobile. Blaga este unul dintre
magiștri.
Rimate și ritmate
uneori, lăsate alteori să
urmeze firul gândirii
poetice și al semnifică-

după nuvela În vreme de război), Năpasta (Alexa Visarion, 1982), Hanul dintre dealuri (1988, adaptare de
Cristiana Nicolae după nuvela La hanul lui Mânjală).
Dacă la prima lor incursiune în universul caragialesc, Două lozuri, Naghi şi Miheles au beneficiat de
un scenariu elaborat de maestrul Jean Georgescu,
care refuză să facă filmul în condiţiile stahanoviste
cerute de producător, pentru D’ale carnavalului îşi
asumă şi scrierea scenariului. Ecranizarea celor doi
se înscrie în parametrii transpunerilor cinematografice cuminţi, D’ale carnavalului este un film expozitiv, ilustrativ, un fel de popularizare decentă, fără
pretenţii, a operei lui Caragiale. Dar filmul nu este
lipsit de un anumit farmec, izvorât chiar din „cuminţenia” celor doi regizori-scenarişti. Este de reţinut,
pe alocuri, un anume simţ al decupajului, dar ritmul
trenează, realizatorii pierzându-se în faldurile costumelor (Ileana Oroveanu) şi în „cutele” decorului
(Liviu Popa), ceea ce, e adevărat, îmbucură privirea,
dar filmul în ansamblu vădeşte o înţelegere, sau o
tratare superficială a farsei lui Caragiale. Filmul este
de reţinut mai ales prin distribuţie. Chiar dacă Alexandru Giugaru (Pampon) şi Grigore Vasiliu-Birlic
(Crăcănel) nu ies din anumite tipare, sunt savuroşi
în firescul candorii inoculate personajelor (spre deosebire de încrâncenarea impusă ulterior de Pintilie). Ion Lucian este un Nae Girimea, fante de cartier
ceva mai select, inducând personajului mai degrabă
aerul unui dandy, decât al unui cinic amant de mahala, lipsit de scrupule. De reţinut şi debutul pe marele
ecran al Vasilicăi Tastaman, (în Didina). Includerea
scenetei Conu Leonida faţă cu reacţiunea în ţesătura
filmului este inspirată, probabil, din Jean Georgescu, care „topeşte” în O noapte furtunoasă replici din
alte scrieri ale lui I.L. Caragiale, dar este exploatată
inabil de către cei doi regizori, secvenţele LeonidaEfimiţa fiind vădit „lipite” naraţiunii principale.
rii prin imagini-cheie
și simboluri, versurile
sunt pe cât de sensibile, pe atât de profunde.
E o scară interioară urcată cu efort inaparent,
treaptă cu treaptă.
Cititorul, la finele lecturii acestei cărți, nu va
regreta.
Daniel Cristea-Enache
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De pe un țărm pe altul
al poeziei

Menuţ Maximinian

Horia Gârbea este doctorul în
inginerie ce se ocupă de „mecanismele poeziei”, desluşind „firele” acesteia. Poet, prozator, dramaturg, critic, eseist, traducător,
președinte al Asociației Scriitorilor
din București, membru în comitetul director al Uniunii Scriitorilor,
Gârbea este autorul a peste 20 de
volume de literatură, cărora li se
adaugă cele de specialitate în domeniul ingineriei.
Volumul Celălalt țărm, apărut la
Editura Neuma din Cluj-Napoca,
este cea de-a cincea carte de poezie
semnată de Gârbea.
Citind şi comentând de-a lungul timpului mii de poezii primite
pe adresa „României literare”, dar
şi la Tag-urile pe care le are la „Luceafărul”, Horia Gârbea şi-a format
propria grilă de evaluare a poeziei.
Poate pentru că asupra lui sunt
aţintiţi toţi ochii celor pe care i-a
creionat, punându-le etichete poeziilor lor, Horia Gârbea este atent
şi cu propria poezie pe care nu o
scoate oricând şi oricum în lume,
ci doar atunci când este convins
că poate trece fără nicio problemă, singură, „celălalt ţărm”, după
cum este şi titlul unui poem care
dă numele cărţii: „Când vom ajunge/ la marginile mării/ și dumnezeu ne va privi/ ca pe niște școlari
întârziați/ va pune îngerul/ să ne
întrebe/ unde ați zăbovit/ pentru
ce rănile/ acestea din palmele voastre/ că doar/ nu ați mers în mâini”
(p. 5).
Poate, unul dintre cei mai frumoşi psalmi este în „poemul cu
cămilele”, în care descoperim credinţa poetului: „o lumânare să-ți
iei/ spuse călugărul, nu mai multe/
una este de ajuns/ să știi că o ai și
că o poți/ aprinde oricând/ la lumi-

na ei/ să citești psalmii/ și să știi
că dacă se mistuie și/ se stinge nu
mai ai nevoie de nimic/ pentru că ai
învățat/ psalmii pe dinafară” (p. 8).
Convins că se poate juca cu anotimpurile, dar şi cu zodiile, poetul
este convins că, până la urmă, în
fiecare dintre noi este o parte din
creaţia Celui de Sus, care are grijă
ca pe drumul nostru să fim mereu sub paza lui: „să mă rătăcesc/
într-un oraș pe care-l cunosc/ căutând o biserică/ pe care n-o zăresc
după turle/ sub un soare/ ce nu-mi
arată/ punctele cardinale /…/ eatât de bine/ când caut o biserică
știută/ dintr-un oraș cunoscut/ și
când n-o găsesc, dar sunt sigur/ că
îngerul meu/ s-a rătăcit și el odată
cu mine” (p. 10).
Cât de subtil este poetul, cum
poate transforma un lucru banal
într-o poezie vedem în versurile
poemului „Berbecul”, un fel de Mioriţa – variantă masculină – în care
„cinci oameni/ vor să omoare un
berbec”, iar după ce fiecare îşi dă
cu părerea cum să facă acest lucru,
vine cel din urmă care „se uită lung
la berbec/ şi cu privirea lui/ începu să stingă/ stea după stea/ până
când berbecul/ se şterse definitiv
de pe cer” (p. 16).
Imaginile tari îl însoţesc pe tot
parcursul cărţii pe poet, calmul şi
liniştea fiind estompate de fibrilaţiile vieţii: „de câte ori poţi/ să
asculţi acelaşi cântec/ de câte ori
să/ te spânzuri de acelaşi catarg”
(p. 17). Pe aceeaşi linie sunt şi versurile: „fiecare om din oraş/ simte
frigul/ pe care îl aruncă pe străzi/
clădirile mari cu vase reci/ unele
pline cu morţi/ altele doar aşteptându-i” (p. 54).
Formaţia de inginer nu-l trădează nicio clipă, timpul fiind prezent
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pretutindeni, poetul fiind convins
că: „dacă şi ceasul/ va dispărea/ va
rămâne timpul său/ luminos/ timpul său/ din oţel argintiu” (p. 32).
De altfel, unul dintre cele mai frumoase poeme ale volumului, dar şi
dintre cele mai mediatizate înainte
de a apărea în carte este Ceasornicarul: „O dată-n an, sau chiar mai
rar,/ Îl caut pe ceasornicar./ Și nu
mi-e drumul în zadar:/ Lăsați-l –
zice – că-l repar./ Dar eu demult
stau ca pe jar./ Zău, nu am timp
– grăbit sunt foc./ Te rog, repară-mi-l pe loc./ El scoate dintr-un
galantar/ O trusă cu instrumentar,/ Își pune-un fel de ochelar/
Și meșterește un minut/ Spunându-mi, gata, l-am făcut./ Am
observat ceva bizar/ Privindu-l pe
ceasornicar:/ Mă uit la frunte și la
dește/ Și văd că nu îmbătrânește,/
Iar fiecare rid la el/ De trei decenii e
la fel./ Chiar părul astfel grizonat/
De zeci de ani e neschimbat./ Nu
pare nici mai cocoșat,/ Nici dinții
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nu i s-au stricat –/ Același alb imaculat. ș...ț/ Dar, lucru, neobișnuit,/
De când îl caut, negreșit/ O dată-n
an, cum am vorbit,/ Nici eu n-am
mai îmbătrânit./ Oglinda-n orice
dimineață/ Parcă-mi arat-aceeași
față./ Ieri, răsfoind niște ziare,/
Văd că nevastă-mea tresare/ Și-mi
zice, arătând ziarul:/ Vezi? A murit
ceasornicarul” (p. 57).
Joaca cuvintelor sub pana lui
Horia Gârbea se vede şi în poemul
ce include cuvinte ce încep în ordine alfabetică: „Arunc balastul cuvintelor/ debordând emoţii/ fără
gândul intrării în/ jocul lor/ mărunte nelinişti/ o parfumată reflecţie/ singură şi trecătoare/ unduirea
valului/ zădărniciei” (p. 42).
Cel mai lung poem al cărţii este
Oraşul cu luminile stinse ce se întinde în 11 secvenţe: „mașini mari
și negre/ conduse de oameni cu
cămăși albe/ cu ochelari de soare/
cu telefoane negre / …/ toți oamenii din/ orașul cu luminile stinse/
târăsc săniuțe/ o butelie mare de
aragaz/ în ea stau sufletele comprimate/ la presiunea de cinci atmosfere” (p. 44). Fortăreaţa este un
poem în proză, care descrie viaţa
dintr-o garnizoană, în stilul caracteristic al lui Horia Gârbea.
Haugh Béla, Isprăvile eroice ale Viteazului Háry János
(traducere, notă biografică
şi postfață de Györfi-Deák
György), Colecția „Restituiri”, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2018.
Volum apărut cu ocazia celei
de-a XVIII-a ediţii a Festivalului
„Primăvara Poeziei – A Költészet
Tavasza”, Zalău, 26-28 aprilie
2018.
Lexiconul etnografic maghiar (Magyar néprajzi lexikon,
1977-1982) include un termen
inedit, care lipseşte din lucrările de referinţă similare în alte
limbi: „hariada”. El defineşte
totalitatea aventurilor imposibile şi absurde povestite pe un

Despre carte, Cristian Pavel
spune: „Horia Gârbea ia un viraj
surprinzător pentru lirica sa și demonstrează că, fără să fi fost vreodată un credincios declarat, fără
nici un reflex anterior de habotnicie, e mai prudent la maturitate și
își întoarce, cu o retorică abil stăpânită, fața spre divinitate… Autorul poposește cu măiestrie și în
secvențe ludice, în rimă sau vers liber, împrăștie umor, e hâtru și plin
de surprize. În «berbecul», «monumentul” și mai ales «ceasornicarul» (ce poem!), Horia Gârbea se
joacă și construiește «inginerește»
întâmplări din văzduh, din sate,
din existența sa cu trăiri introspectiv-repetitive. «Celălalt țărm»
merită descoperit, explorat, pus
pe raftul bibliotecilor noastre. E
un alt Horia Gârbea acolo, unul
care ne zâmbește și învață să se
roage”.
În „România literară”, criticul
Nicolae Manolescu vorbeşte în cazul lui Horia Gârbea despre „o poezie cu tâlcul la vedere”: „Având,
altfel spus, un sens poetic gata
descifrat de poetul însuși, de obicei
în finalul poemului, ca o «poantă»,
procedeu cunoscut în fabula clasică. Sunt și poeme al căror înțeles
ton glumeţ de veteranul Háry
János la un pahar de vin, aprobate prin câte un strănut de ascultători.
„Aventurile” existente, relatate de snoavele populare, au fost
reluate şi completate de profesorul şi muzeograful Haugh Béla.
Ele au format cuprinsul romanului Isprăvile eroice ale Viteazului
Háry János (Vitéz Háry János
hőstettei), laureat cu menţiune
la concursul „Szehér” de către
Societatea literară „Kisfaludy” și
publicat la Budapesta de Societatea „Franklin” în 1914. La un
secol după apariţie, am început
tălmăcirea prezentei versiuni în
limba română…
Györfi-Deák György
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e limpede în măsura în care e pur
literar sau chiar livresc. Și unele,
și altele seamănă cu niște parabole, mici povestiri sau scene al căror rost ni se dezvăluie la sfârșit,
uneori sub o formă paradoxală...
Parabolele lui Gârbea sunt surprinzătoare, pline de hazul ideii, de un
umor intelectual, pigmentat uneori
cu sugestii livrești. Și, aproape fără
excepție, bine articulate, pe mai
multe planuri, capabile să susțină
cel mai subtil suspans în privința
semnificației poetice. Se remarcă
îndemânarea versificației, acurateța
ortografică (interesant de relevat
este că poetul, care pune toate virgulele unde trebuie, și începe fiecare vers cu majuscula tradițională,
inclusiv titlul, are în volum poeme
în care predomină litera mică, în
titluri, inclusiv) și nota de gravitate
pe care cade Cortina”.
O carte în care ne întâlnim cu
imaginea unui poet postmodern
prin ceea ce creează, dar păstrând
moştenirea spirituală a înaintaşilor. Volumul este unul care se înscrie în seria cărţilor de poezie care
vor intra, cu siguranţă, nu doar în
atenţia criticilor, ci şi în topul celor mai frumoase poezii ale anului
2017.
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Creaţia şi frământările
artistului Székely Géza

Muhi Sándor

Se spune că Brassai Sámuel, „ultimul polihistor” ardelean, a fost
unul din oamenii de ştiinţă excepţionali ai secolului XIX. Pe piatra sa
funerară (în cimitirul Házsongárd
din Cluj) stă scris: „a ţinut pasul
cu secolul”... În apropierea vârstei
de o sută de ani era încă în stare să
descopere şi să accepte lucruri noi.
„Ultimul polihistor” este o formulare relativă, căci deceniile ulterioare au scos la iveală alţii, precum
Kós Károly sau Mohy Sándor din
Cluj, ambii desfăşurând activităţi
în variate domenii. Lumea noastră
închisă din Ardeal, viaţa de minoritari necesită şi astăzi formarea
unor intelectuali cu activitate polivalentă, din aceia pe care Ady Endre îi numea „Hercule de nevoie”,
acei factotum ai culturii, aşa cum
este şi cazul lui Székely Géza.
Székely Géza este profesor de
desen la Liceul Teoretic „Apáczai
Csere János”, curatorul galeriei
acestuia, artist grafician, ilustrator
de carte, pictor. Susţine deschideri
de expoziţii, publică articole de critică de artă, de metodică, poezie,
protestează – după caz – în centrul Clujului împotriva desfiinţării
secţiei de artă a propriei şcoli. Profesor, în regim de plată cu ora, la

Eul meu phoenix / Főnix-énem

Universitatea „Babeş-Bolyai” unde
predă metodică, e pasionat şi de
valorile din domeniile istoriei culturii, arhitecturii, etnografiei şi artei noastre populare. Participă sistematic la expoziţii de grup, susţinând totodată nenumărate expoziţii personale. În calitate de creator
îşi asumă permanent o mulţime de
sarcini social-culturale, dar adevăratele sale lupte sunt cele purtate
cu materia şi cu tehnica autoexprimării creative, adesea dureroase,
dar înălţătoare şi eliberatoare în
acelaşi timp, „lupte” ce au loc în
atelierul său de lângă sediul Breslei Artiştilor „Barabás Miklós”, în
apropierea bisericii medievale de
pe strada Kogălniceanu.
Tehnica lui preferată este acvaforte, însă realizează şi monotipii,
lucrând şi în pastel, linogravură,
ulei sau acuarelă. În gravurile şi
filele sale grafice regăsim deseori
trimiteri la mitologie, la diferite
tipologii culturale. Acestea sunt
compoziţii cu contraste accentuate, puternice, dinamice, majoritatea însumând controverse aparent
irezolvabile, tensionate până la
limită. În operele sale ni se dezvăluie, cu dramatică forţă, tragedia
alungaţilor, amărăciunea vederii
turnului părăsit al bisericii, şocul
plin de suferinţă al „celui cu aripile rupte”, vulnerabilitatea bisericii
aflate în derivă din cauza diasporei, a haosului.
Ar fi greu de spus dacă aceste
opere sunt reflectarea unor strigăte de ajutor, a revoltei, a protestului, ori expresia sinceră a auto-relevării în speranţa unei descătuşări
şi a iertării.
Explorând la maximum limitele
genurilor pe toate nivelurile, nu se
sfieşte să experimenteze noi procedee tehnice; totuşi – lungul şir
al lucrărilor sale artistice, de o deosebită diversitate şi varietate, din
care se constituie treptat o operă
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Pasăre bisecată / Kettészelt madár

de o viaţă – denotă un ansamblu
unitar. Secretul lui Székely Géza
nu ţine atât de rezolvarea la suprafaţă a unicităţii formale, cât mai
ales de focul său interior, de acea
ardoare lăuntrică proprie tuturor
lucrărilor, activităţilor şi produselor sale.
Puţini ştiu faptul că el scrie deosebit de bine. Nu sunt critic literar,
dar şi mie îmi este clar că poeziile
lui relevă aceeaşi pasiune, aceleaşi
contraste tensionate ca în arta sa
plastică.
Székely Géza nu are ambiţia
descoperirii noului în domeniul
specialităţii sale, ci doar să transmită gânduri contemporane prin
genuri şi tehnici grafice/ picturale
tradiţionale. Am convingerea că
fără operele sale – cu o autonomie
stilistică deosebită, deseori şocante şi inspiratoare, provocatoare la
gândire – arta noastră ardeleană ar
fi mult mai săracă.
(Text introductiv al pliantului dedicat expoziției de grafică și pictură
„Ansamblu” a artistului plastic Székely
Géza, apărut cu sprijinul CCAJS.)
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Cărți cu autograf:
un raft de cărți
Grigorie M. Croitoru

Augustin Mocanu, etnolog, folclorist, lexicograf,
poet și prozator, ne-a trimis din 2001 și până în prezent, sfârșitul anului 2017, un raft de cărți, al căror autor unic este. Ne facem o datorie de onoare să le amintim, în ordinea în care au apărut și ne-au fost trimise:
1. Pe cel deal cu dorurile. Folclor poetic din județele
Maramureș și Sălaj, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2001
2. Folclor din Țara Silvaniei, Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2004
3. Floare de rai. Antologie de poezie populară de dragoste, Editura Silvania, Zalău, 2004
4. Boju – 790 de ani. Eseu geografic, social-istoric și
etnofolcloric, Editura Tempus DacoRomânia ComTerra
(TDC), Slobozia, 2005
5. Colinda „Fata de maior”. Introducere, bibliografie,
corpus de texte, glosar, Editura Caiete Silvane, Zalău,
2006
6. Nadiș – 620. File dintr-o monografie, Baia Mare,
2007
7. Colinda „Fata de maior”. Studiu introductiv, bibliografie, corpus de texte și glosar, Ediția a II-a, revăzută
și adăugită, Editura Tempus DacoRomânia ComTerra,
Slobozia, 2007
8. Folclor poetic. Antologie din aria Codru – Valea Sălajului, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2007
9. Cultură populară tradițională. Studii și articole, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2009
10. Nume de persoane în județul Ialomița, Editura Helis, 2009
11. „La fântâna lină”. Colinde străvechi din Câmpia
Soarelui, Editura Star Tipp, Slobozia, 2009
12. Mult mă-ntreabă inima. Antologie a cântecelor de
dragoste și dor din aria Sălaj – Codru, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2010
13. Negru – roșu – negru. Proză și versuri, Editura
Elis, Slobozia, 2010
14. Boju - 800 de ani. Eseu geografic, social-istoric și etnofolcloric, Editura Tradiții Clujene, Cluj-Napoca, 2011
15. Colinde românești. Texte poetice din zonele Sălajului și Codrului, Editura Caiete Silvane”, Zalău, 2011;
16. Amalgam în prag de seară, Editura Star Tipp, Slobozia, 2014
17. Între sat și oraș. Proză, Editura Star Tipp, Slobozia, 2014
18. Glosar regional din Ardeal, Editura Star Tipp, Slobozia, 2015
19. O lume într-o vreme. Texte interbelice, Editura
Star Tipp, Slobozia, 2015
20. Amalgam în pragul nopții, Editura Star Tipp, Slobozia, 2016
21. În curgerea vremii. Proză scurtă, Editura Star

Tipp, Slobozia, 2017
22. Colindatul, colindele și urările de Crăciun. Articole
și studii, Editura Star Tipp, Slobozia, 2017.
Iată-ne în fața unui maldăr de cărți, toate cu
autograf. Să încercăm, întâi, să facem o grupare a
lor: 1. Culegeri de folclor (etnologie): 7 cărți; 2. Literatură (beletristică): 7 cărți; 3. Studii și articole:
4 cărți; 4. Monografii: 2 cărți; 5. Dicționare (lingvistică): 2 cărți. În total 22 de cărți valoroase, pentru care
îi adresăm, și aici, calde mulțumiri.
Cine este autorul acestor cărți?
Augustin Mocanu, născut în 12 septembrie 1932, în
satul Boju, comuna Cojocna, județul Cluj, din părinți
țărani, pe numele lor Teodor și Ana.
Facem o mică paranteză. Spre cinstea lui, niciodată
nu și-a negat originea țărănească. Dimpotrivă, când pomenea de țărani, fața i se lumina de o bucurie lăuntrică
ce-i năboia sufletul. Cea mai mare parte din aceste cărți
dovedesc dragostea fără limite față de părinți, de consătenii lui, de toți țăranii români din toate timpurile.
Edificatoare, în acest sens, sunt dedicațiile și mottourile
pe care le trece pe cărți, din care reținem: „Bunilor mei
părinți, Teodor și Ana, care mi-au dat viață și m-au crescut în spiritul umanismului popular țărănesc, și nepotului meu Călin, cel mai tânăr vlăstar al familiei noastre”
(Vol. În curgerea vremii); „Eu nu pot merge în lume,/ Că
țărâna de-acasă mi s-a lipit de tălpi/ și de suflet și mai
degrabă – aprind / decât să plec de-aici” (Glosar regional
din Ardeal); „Închin această carte bunilor mei părinți,
Ana și Teodor, precum și consătenilor din toate timpurile” (Boju – 800 de ani); „Păcurarilor români de pretutindeni și din toți vecii” (Colinda „Fata de maior”) etc.
În 1947 a absolvit școala primară sătească de șapte
clase și din 1947 până în 1957 a studiat la Cluj, unde
a absolvit Școala Pedagogică, în 1953, și Facultatea de
Filologie, în 1957, obținând titlul de diplomat universitar în specialitatea limba și literatura română.
A fost repartizat la Școala Medie Mixtă din Cehu
Silvaniei (azi Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de
Băsești”), unde a lucrat fără întrerupere, în perioada
1957-1997, fiind cadru didactic de predare și îndeplinind, în unii ani, funcții de conducere, îndrumare și
control.
În 1958 s-a căsătorit cu Maria Borda, profesoară de
educație fizică la aceeași școală, căsătorie din care a rezultat o fiică, Ariana-Maria.
A cercetat creația populară din Țara Codrului și de
pe Valea Sălajului. În perioada 1999- 2017 a scris și publicat 32 de cărți cuprinzând colecții de poezie orală,
articole și studii de folclor literar, monografiile satelor
Boju, județul Cluj, și Nadiș, județul Sălaj, un dicționar
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de regionalisme din Ardeal, un dicționar de onomastică, poezii originale, proză scurtă și un roman autobiografic.
Colaborează la revistele: Memoria Ethnologica, Baia
Mare, Caiete Silvane, Zalău, Helis, Slobozia, Răstimp,
Drobeta-Turnu Severin, Fereastra, Mizil.
Din 1998 locuiește în Slobozia, județul Ialomița lângă unica sa fiică, Ariana-Maria Ciobanu.
L-am cunoscut din 1959, când am venit în Ardeal și am lucrat ca profesor la Școala Generală Aluniș,
raionul Cehu Silvaniei. L-am cunoscut ca profesor, ca
inspector-șef la Secția de Învățământ Raională Cehu
Silvaniei. Din 1977, când m-am transferat la Cehu
Silvaniei, ședințele de catedră le țineam împreună.
Inspecțiile speciale pentru obținerea gradelor didactice – definitivat, gradul II, gradul I – ne-au fost făcute și
mie, și Mariei, soția mea, de profesorul Augustin Mocanu.
Afirm, fără nicio reținere, ne-a fost mentor. N-am
căutat să-l copiez, ci să mă ridic la nivelul lui prin
mijloace proprii. Am fost prieteni cât timp a locuit în
Cehu Silvaniei și am rămas până astăzi și, sper, până
la sfârșitul zilelor. Mărturie stau și dedicațiile scrise pe
cărțile trimise nouă, dintre care transcriu două:
„Frumoasei și fericitei familii de cărturari deosebiți
– prietenii (subl. mea) noștri Grigorie Croitoru și Maria
Croitoru – care au cercetat și valorificat științific întreaga gamă a creației și manifestărilor spirituale din satul
Aluniș și s-au ridicat la rangul de scriitori, dobândind
recunoașterea și respectul în domeniu”.
„Iubiților mei colegi și prieteni (subl. mea), distinșii
intelectuali Grigorie și Maria Croitoru – «Amalgam…»,
ca să se facă împlinirea vorbei”.
Dintre aceste cărți, am scris doar despre una, cu ani
în urmă, monografia satului natal, Boju. Considerațiile
au fost publicate sub titlul Boju – 800 de ani, cartea
de suflet a satului în Puncte de vedere, Editura Singur,
Târgoviște, 2016, pp. 189-196.
Despre cele pe care le am acum în față vom scrie câteva considerații, luate grupat, căci altfel nu se poate.
Începem cu lucrările de etnologie. Chiar de la prima lucrare de acest tip – Pe cel deal cu dorurile. Folclor poetic
din județele Maramureș și Sălaj – oricine poate observa
rigoarea științifică a organizării materialului folcloric
cules din câteva localități ale județelor Maramureș și
Sălaj.
După un documentat Cuvânt înainte, cu numeroase
trimiteri la subsol, și Nota asupra ediției, în care sunt
consemnate particularitățile fonetice, morfologice și
sintactice întâlnite în textele introduse în colecție și un
excelent studiu despre colindat, ca obicei străvechi ce
a înfruntat veacurile până în zilele noastre, urmează
corpusul de texte, însumând 1075 de creații folclorice,
clasificate astfel:
A. Poezia incantației – descântece: de leac, de dragoste, de gospodărie
B. Poezia obiceiurilor tradiționale:
I. Poezia obiceiurilor calendaristice: 1. Colinde; 2. Alte creații de colindat; 3. Mulțămite-urări;

4. Plugușoare; 5. Din poezia muncii;
II. Poezia evenimentelor vieții (din poezia nunții):
1. Orații de nuntă; 2. Cântece de nuntă; 3. Strigături
de nuntă;
C. Epica – balade
D. Lirica: I. Cântece despre cântec; II. Cântece de înstrăinare și singurătate; III. Cântece de jale și noroc;
IV. Cântece de cătănie și război; V. Cântece de dragoste;
VI. Cântece satirice; VII. Cântece de lume și petrecere;
VIII. Strigături la joc;
Glosar, lista de informatori, lista de culegători, harta teritoriului de referință.
Clasificarea pe genuri, specii și subspecii este exactă.
Glosarul este cuprinzător. Nu lipsesc datele de identificare pentru fiecare creație folclorică cuprinsă în carte:
numele și prenumele informatorului / performerului,
vârsta, anul culegerii, localitatea.
Și celelalte culegeri și antologii beneficiază de
aceleași atribute: rigoare științifică, rafinament, profesionalism, respectarea tuturor cerințelor științifice
impuse de realizarea corespunzătoare a unor astfel de
lucrări. Aceste atribute le conferă statutul de lucrări
de mare valoare, fie că este vorba de culegeri (Folclor
din Țara Silvaniei, „La fântâna lină”. Colinde străvechi din
Câmpia Soarelui, Colinde românești), fie că este vorba
despre antologii (Floare de Rai – antologie populară de
dragoste, Folclor poetic. Antologie din aria Codru – Valea
Sălajului, Mult mă-ntreabă inima. Antologie de cântece de
dragoste și dor din aria Sălaj – Codru).
În antologii admiri rafinamentul artistic al celui
care a făcut selecția creațiilor populare. Găsim în ele
creații de înaltă valoare artistică, ce te impresionează
nu doar prin puterea sentimentului exprimat. Autorul
se consideră urmașul doinitorilor dintotdeauna, cum
spun și versurile dintr-un motto:
„Cine-o zis doina dintâie
Acela mi-o fost frate mie.
L-o lăsat mă-sa dormind,
L-o aflat doina zicând.
Cine-o zis demult doina
Arsă i-o fost inima
Cum îi și-a mea, săraca”.
Și aceste cărți sunt însoțite de glosare, indice alfabetic al textelor, index de identitate a textelor, indice
de localități.
Subscriem, fără rezerve, părerilor lui Augustin Mocanu cu privire la lirica noastră populară, exprimate
într-un citat de pe coperta IV a unei cărți: „Lirica noastră populară oferă cititorului o imagine complexă, atotcuprinzătoare și vrednică de interes a eternei problematici a dragostei și dorului care, prin bogăție, varietate și rafinament artistic, confirmă pe deplin înzestrarea
nativă a creatorilor anonimi și relevă virtuțile morale,
delicatețea, sensibilitatea și frumusețea sufletească a
țăranului român din toate timpurile și de pretutindeni”
(Coperta IV, Mult mă-ntreabă inima. Antologie a cântecelor de dragoste și dor din aria Sălaj-Codru).
Suntem în posesia și a două lucrări de lingvistică: un
glosar regional din Ardeal și unul de nume de persoane
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din județul Ialomița.
Glosarul regional este întocmit pe baza cuvintelor
extrase din creațiile folclorice publicate în mai multe
volume și aflate în glosarele de la sfârșitul acestora, pe
baza cuvintelor din satul Boju, satul natal al autorului,
cuvinte cunoscute de acasă, precum și pe cele provenite din creațiile folclorice culese din Sălaj și Țara Codrului. Sunt date sensurile acestora, iar acolo unde a
avut exemple din creațiile folclorice cuprinse în cărți,
sensurile au fost susținute și cu citate.
De asemenea, ni se pare interesant citatul de pe coperta IV a glosarului: „Glosarul nostru lărgește mult
imaginea vieții rurale de pe la mijlocul secolului al
XX-lea față de tabloul de ansamblu prezentat în creația
folclorică din acei ani, valorificând lexicul specific vorbirii de la țară, supus mereu și el, de-o vreme, subțierii,
uitării, înlocuirii și înnoirii treptate, împreună cu întreaga viață materială și spirituală a lumii sătești”.
Nume de persoane în județul Ialomița este o lucrare
de onomastică și analizează nume de persoane existente „în teritoriul de acum al județului Ialomița”.
Alegerea a fost justificată de faptul că „acest spațiu
își are specificul lui care, desigur, și-a pus amprenta și
pe denominația personală”. Și mai scrie autorul, tot
pentru a justifica alegerea: „Nu se poate ca din văpăile
istoriei unde au ars și s-au topit: armeni, tătari, ruși,
ucraineni, turci, bulgari, greci, aromâni, albanezi, sârbi,
egipteni, arabi, câțiva stropi de unguri și polonezi, toți
laolaltă cu mulțimea românilor din regiune și a celor
veniți din toate colțurile spațiului lingvistic românesc,
să nu fi rămas cel puțin niște simboluri ale celor jertfiți
pe marele altar al istoriei, adică nume ale lor, frânturi
ori silabe de nume, pe care noi, cei de azi, le purtăm
fără să ne întrebăm de unde vin”.
Despre monografia închinată satului natal Boju am
scris, cum am menționat mai înainte. Aici, reiau un scurt
pasaj, reprezentativ pentru carte: „Cartea Boju – 800 de
ani, Editura Tradiții clujene, Cluj-Napoca, 2011, a etnologului Augustin Mocanu este o lucrare de «memorie a satului», «transmisă de un membru al comunității
printr-o monografie științifică și sentimentală deopotrivă»” (Prefață, p. 7). Formula compozițională folosită
este una hibridă „oscilând între creația științifică, bazată strict pe cercetarea unei întinse bibliografii, documente de arhivă și pe o serioasă investigație în teren, și
cea memorialistică, fundamentată pe retrăirea și evocarea celor trecute, fără însă a da frâu liber închipuirii și
fabulației literaturiste…” (Cuvânt lămuritor, pp. 9-10).
Lucrarea este, deopotrivă, și eseu, „adică mic studiu
despre viața unui sat ardelenesc în vârstă de 800 de
ani” (Cuvânt lămuritor, p. 10).
Că este eseu, că este monografie științifică și sentimentală, cartea este o lucrare temeinică, scrisă de un
profesionist veritabil cu o exemplară minuție și pilduitoare răbdare. Nimic nu-i scapă din ce este esențial,
specific vieții colectivității sătești din satul Boju, un sat
românesc din Câmpia Transilvaniei, aflat între Cluj și
Turda, „un model de sat românesc” ai cărui locuitori
au dus o viață statornică: „au lucrat pământul, au cres-

cut animale, au întemeiat vetre puternice cu case și
gospodării, au săpat fântâni și au slobozit șipote, au
bătucit cărări, au tăiat drumuri și au construit poduri,
au înălțat biserici și cruci (răstigniri și troițe), au făcut
școli și tot ce se poate vedea sau găsi în jur” (Cuvânt lămuritor, p. 9). Și autorul se întreabă retoric: „Cine mai
are înainte o atât de valoroasă zestre morală?” (p. 9).
Și trăirile cronicarului: „Încă unul care și-a purtat
satul în suflet peste tot pe unde luminile ochilor i-au
călăuzit pașii prin lumea asta. Lacrimile mi-au umezit ochii, fiind și eu unul dintre cei care și-au părăsit
satul în care a văzut lumina zilei și pe cei în mijlocul
cărora a crescut până la 20 de ani. Am uitat de căldură,
de oboseală, de nemulțumire și m-am așezat cu cartea
la masă, apucându-mă de citit. N-am mai făcut nimic
până n-am terminat-o. La sfârșit, m-am hotărât să scriu
câteva rânduri despre cartea pe care o țineam deschisă
la dedicație, deși e greu să scrii despre o astfel de carte
și despre autorul ei. Etnologul Augustin Mocanu este o
personalitate complexă și există teama de a nu o putea
surprinde în toată măreția ei, iar cartea este un «eseu
geografic, social-istoric și etnofolcloric» dintre cele mai
frumoase care s-au scris despre un sat românesc din
Transilvania” (Puncte de vedere, pp. 189-190).
Cărții nu-i lipsește niciunul din capitolele cerute de
o cercetare monografică. Astfel, lucrarea începe, cum
era și firesc, cu prezentarea mediului geografic, din care
aflăm: așezarea, vecinii, relieful, apele, clima, bogățiile
subsolului, solului, vegetația, comerțul. Urmează mediul social-istoric, prezentat cu acribie de istoric, capitolul privind aspectele vieții tradiționale, cel privind
aspectele vieții spirituale, instituțiile publice. Creația
orală este prezentată pe un număr de 60 de pagini.
Corpusul de texte cuprinde: colinde, cântece de stea,
mulțămite, cântece și descântece la turcă, din poezia
muncii, strigături la cunună, din poezia nunții, cântec
epic, lirica (cântece de amărăciune și necaz, cântece de
cătănie și război, cântece de dragoste, cântece satirice,
strigături la joc), aforisme și enigmatice (ghicitori, ziceri), din folclorul copiilor, credințe și superstiții. Proza
folclorică și însemnările pe diferite teme vin după corpusul de texte. Glosarul de termeni regionali, cuvântul
tehnoredactorilor și albumul foto încheie o carte de
excepție, pentru care autorul ei merită toată lauda.
Deși nu este de anvergura monografiei satului Boju,
cea destinată satului Nadiș, Nadiș – 620 de ani, merită
să fie luată în seamă. Conștient de acest adevăr, autorul
îi spune File dintr-o monografie.
O altă monografie valoroasă, dar de altă factură de
data aceasta, este Colinda „Fata de maior”, Editura Dacoromână TDC, 2007. „Prin monografia și corpusul de
texte din volumul de față, profesorul sălăjean Augustin
Mocanu își înscrie cu cinste numele în șirul celor mai
prestigioși exegeți ai Mioriței”, scria, la apariție, prof.
univ. dr. Ion Cuceu, directorul Institutului Arhiva de
Folclor a Academiei Române.
Monografia a cunoscut două ediții. Prima a apărut
în 2006, a doua în 2007, revăzută și adăugită, căci în
prima ediție apăruseră „o serie de neajunsuri supă160
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rătoare” și trebuiau eliminate. De asemenea a avut la
îndemână noi surse bibliografice și noi variante ale superbei colinde mioritice Fata de maior.
Vastul și valorosul studiu introductiv (80 de pagini)
cuprinde informații istorice, date geografice, tipologia
textelor, observații asupra unor motive, probleme de
poetică, note și comentarii. Suntem de părere că epuizează problemele referitoare la frumoasa colindă.
Corpusul de texte cuprinde 194 de texte, culese
din 115 localități din județele: Sălaj, Maramureș, Satu
Mare, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba, Hunedoara,
Arad, Constanța, de către 85 de culegători de la 174 de
informatori, plus 5 dublete și 3 externe (două din Basarabia și unul din Timoc-Serbia).
Nici din această monografie nu lipsesc: glosarul, indicele de localități, indicele de culegători, indicele de informatori, harta de răspândire și o bogată bibliografie.
O parte din studiile și articolele publicate în periodice a fost cuprinsă în cartea intitulată Cultură populară
tradițională, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2009.
Prima secvență a cărții se ocupă de obiceiurile populare tradiționale și poezia lor, începând cu Crăciunul,
colindatul într-un sat din Câmpia Transilvaniei și în
Câmpia Soarelui, continuând cu căsătoria și înmormântarea sau comândarea în satul Boju.
A doua secvență cuprinde poezia lirică și epică, iar
cea de-a treia se referă la creșterea oilor și „povestea
porcului” într-un sat din Câmpia Transilvaniei, desigur,
Boju, satul natal al autorului.
Materialele au apărut în decursul mai multor ani
în revistele: Caiete Silvane, Zalău, Memoria Ethnologica,
Baia Mare, Silvania cultură-culte-patrimoniu, Zalău, Helis, Slobozia.
Distinsul etnolog și scriitor Augustin Mocanu a
avut bunăvoința să ne trimită și cărți de beletristică.
Vom spune, pe scurt, impresii despre acestea, nădăjduind că vom avea cândva timp mai mult să stăruim mai
pe larg asupra lor. Fiindcă merită.
Negru – Roșu – Negru, Editura Helis, Slobozia, 2010,
este un volumaș de proză (94 de pagini) și cuprinde povestiri din lumea satului de altădată, reportaje, povestiri cu subiecte folclorice și alte proze. O parte dintre
acestea vor fi introduse și în volumul de proză scurtă În
curgerea vremii.
Încă din aceste proze i se remarcă harul de povestitor de mare talent. Îndeosebi cele din lumea satului de
altădată și cele din grupajul de proze cu subiecte folclorice îl apropie mult de humuleșteanul nostru drag, Ion
Creangă. Reportajul Strâmtorile Benesat - Țicău îl așază
în apropierea maestrului reportajului românesc, Geo
Bogza.
Două cărți de însemnări zilnice, jurnale – Amalgam
în prag de seară și Amalgam în pragul nopții, apărute la
aceeași editură, Star Tipp, Slobozia, la diferență de doi
ani: 2014 și 2016.
Prima carte, cu un motto sugestiv – „Lumea asta e
pe dos,/ Toate merg cu capu-n jos;/ Puțini suie, mulți
coboară,/ Hoții macină la moară” (După Ion Creangă)
– are două părți: partea întâi cuprinde însemnări ca-

lendaristice, începând cu anul 2010 până în 2014 (4 ianuarie – 28 februarie), plus câteva microproze; partea
a doua, cuprinde texte complementare.
A doua carte, și aceasta cu un motto sugestiv – „Aici
sunt eu și gol și plin;/ Întunecat sunt și senin;/ Sunt
bun și rău ca omul om./ Și, Doamne, eu m-am vrut un
pom!” – conține însemnări, 2014 – 2015.
Între sat și oraș, subintitulată Vreme de război, vreme
de pace, Editura Star Tipp, Slobozia, 2014, este de departe cea mai valoroasă operă în proză, pe care a scris-o
Augustin Mocanu. Noi avem ediția a doua restructurată și extinsă.
Cartea este un bildungsroman. Nu exagerăm deloc
dacă spunem fascinant, căci fascinantă este povestea
devenirii lui Tinu lui Todor din Boju (Tinu, hipocoristic de la Augustin) de la plecarea din sat, primii pași în
gara Clujului în Țara Silvaniei, părăsirea Ardealului și
stabilirea în inima Bărăganului, la Slobozia, unde face
cunoștință cu arșița cumplită a zilelor de vară, ninsorile cumplite și gerurile care te pătrund până la os. S-a
retras aici la pensie, în 1998, dar nu se poate spune că
Augustin Mocanu a ieșit vreodată la pensie, fiindcă s-a
înhămat, deliberat desigur, la altă muncă, deosebit de
frumoasă, care va rămâne posterității și va vorbi elogios despre cel care a creat-o.
Titlul romanului este sugestiv: între sat și oraș înseamnă între două lumi, eroul fiind călător prin ele. Și
mottoul cărții vine în sprijinul acestei afirmații: „Cât în
car, cât în căruță,/ Cât la popa-n teleguță”.
Asupra acestui roman vom reveni cu un comentariu
mai larg, sperăm, într-un viitor nu prea îndepărtat.
Prozele scurte strânse în volumul În curgerea vremii
se referă la copilărie și adolescență, la perioada în care
s-a format ca dascăl și activitatea de formare a viitoarelor generații, oprindu-se în jurul anilor șaizeci. Tot aici,
întâlnim un jurnal în care face bilanțuri, comentează
evenimente și observă ce se întâmplă în jurul său.
Ca specii literare, creațiile adunate în volum sunt:
reportaje literare, schițe, povestiri, scurte povești de
inspirație folclorică, snoave și nuvele. Tematica este
largă, iar modalitățile de expunere – narațiunea obiectivă și subiectivă, dialogul și monologul și chiar analiza
psihologică – sunt folosite cu măiestrie.
Încheiem trecerea în revistă a cărților trimise cu
multă dărnicie de Augustin Mocanu cu părerea exprimată de fostul lui coleg de facultate, profesorul universitar doctor Ion Taloș: „Se întâmplă destul de rar ca un
om să fie dăruit cu mai multe vocații în aceeași măsură.
(…) Despre dăruirea cu care a servit școala stau mărturie prețuirea și devotamentul foștilor lui elevi, dar
aceasta este numai una dintre vocațiile lui. Vocația de
scriitor (nuvelă, poezie, reportaj) s-a bucurat de aprecierea criticii, care l-a apropiat de unii dintre marii noștri
scriitori (Bogza, Coșbuc, Arghezi). Dar vocația în care
și-a dovedit deplinătatea talentului și pe care o cunosc
cel mai bine a fost cercetarea folclorului”.
Mai adăugăm noi: Augustin Mocanu și-a asigurat
un loc de cinste în cultura românească, loc de pe care
nu-l va coborî nimeni, în veci.
160
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Adorján Ilona - limbajul
plastic între etic și religios
Victor Cioban

Printre artiștii contemporani sălăjeni, Adorján Ilona ocupă un loc aparte. Profesor de desen la Liceul de
Artă „Ioan Sima” Zalău, Adorján Ilona se numără printre fondatorii taberelor de creație de la Jebucu, Ip, Petrindu, Doba și Stana, care au plasat Sălajul pe harta
artelor plastice românești și internaționale (Ungaria,
Slovacia, Germania, Polonia etc.). Prezență constantă
în cadrul expozițiilor anuale de grup (încă din 1976),
artista oferă publicului compoziții grafice și picturale
de înaltă calitate estetică. Majoritatea lucrărilor expuse posedă o dimensiune etică, focalizată în jurul
protecției comunităților rurale amenințate de criza
demografică și degradării peisajului natural. Conform
declarațiilor artistei, obținute în urma unui interviu
personal (realizat cu ocazia pregătirii expoziției În
mic și în mare, desfășurată la Timișoara, în intervalul 30 mai – 15 iunie 2017), se acordă o importanță
deosebită fenomenului poluării, care afectează nu numai spațiul geografic (atmosfera, hidrosfera, biosfera
și pedosfera), ci și elementul cognitiv (prin adoptarea
mașinală a frazeologiei „corectitudinii politice”).
Adorján Ilona s-a născut la 28 august 1957, în
comuna Teaca, situată în județul Bistrița-Năsăud,
pe DN 15 A1. Comuna ocupă cursul superior al râului Dipșa, din bazinul hidrografic al Someșului Mare
(extremitatea estică a Depresiunii Transilvaniei),
cuprinzând șase sate (Teaca, Viile Tecii, Archiud, Budurleni, Ocnița, Pinticu). Relieful colinar, cu altitudinea de 400-500 m, a facilitat dezvoltarea pomiculturii (în special mărul), viticulturii (arealul podgoriei
Lechința) și creșterii animalelor (bovine, ovine, porcine).
Poziția geografică a favorizat dezvoltarea unor
așezări umane încă din neolitic. În perioada ocupației
romane, a fost construită o rețea stradală, pentru a
face legătura dintre castrele de la Orheiul Bistriței și
Brâncovenești (situl arheologic Hagăul Tecii). Un
mileniu mai târziu, perimetrul comunei face parte din arealul nord-estic al colonizării săsești (Districtul Bistriței), inițiate de regele maghiar Geza al
II-lea (1141-1162)2, ale cărei urme se pot observa în
vestimentație, ceramică, decorațiuni, limbaj (dialectul nordic săsesc3) și (mai ales) tipologie arhitecturală
(sate liniare, cu locuințe dispuse perpendicular de-a
lungul șoselei4). În 1446, Teaca primește drept de târg
(Oppidum Theke) și beneficiază de autonomie administrativă (privilegiu reînnoit prin actele de la 1464
și 1486).
Sașii constituie populația majoritară a comu-

nei până la începutul secolului al XX-lea, când sunt
nevoiți să cedeze în fața maghiarilor, care beneficiază
de sprijinul autorităților regimului dualist. Acestea
desființează autonomia comunală la 1884, plasând
teritoriul în Comitatul de Cluj (Kolozs) și inițiază
o campanie de epurare etnică prin legile Treford și
Apponyi, care introduc obligativitatea limbii maghiare în administrație, justiție și învățământ. După 1918,
dominația maghiară este contestată de români, care
inițiază reforma administrativă din 1921. Comitatele sunt desființate, iar Teaca își restabilește statutul
autonom, devenind reședința unei plăși alcătuite din
23 de sate, aferente județului Mureș. În 1941, localitatea suferă din pricina holocaustului, care generează
dispariția comunităților de evrei, armeni și rromi. În
1950, comuna își pierde din nou autonomia, prin legea nr. 5/ 6 aprilie, care impune modelul administrativ sovietic, cu regiuni și raioane. Cele 23 de sate ale
plășii sunt arondate raionului Reghin, care în 1952
devine o parte componentă a Regiunii Autonome Maghiare, cu sediul la Târgu Mureș. Regiunea Autonomă
Maghiară este desființată în 1968, când se ajunge la
administrația actuală. Raionul Reghin se fragmentează în două părți, având ca linie de demarcație tocmai
Teaca.
Evoluția confesională este similară celei etnice.
La început, a dominat catolicismul, care a lăsat o amprentă profundă asupra peisajului, prin edificii de cult
romanice și gotice5. În secolul al XVI-lea, sașii trec la
Reformă, versiunea lutherană. În paralel, apar câteva comunități calviniste, care efectuează o serie de
acțiuni iconoclaste, precum și un grup minoritar de
ortodocși, care lasă drept moștenire două biserici de
lemn (Nașterea Maicii Domnului din Teaca, Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil din Budurleni). Odată cu
administrația habsburgică, se produce o recatolicizare
(vechile ansambluri romanice și gotice sunt refăcute
în stil baroc). Aceasta durează până la 1884, când sunt
menționate grupuri de baptiști și adventiști, precum
și o sinagogă. După 1936, zona devine majoritar ortodoxă.
Diversitatea populației a oferit condiții propice
pentru dezvoltarea cultural-artistică. Astfel, încă din
secolul XV, locuitorii comunei au avut un grad ridicat
de alfabetizare6 și s-au remarcat prin meșteșugurile
ceramicii și cojocăritului (pieptare cu decorațiuni florale). De asemenea, în comună au poposit călugărul
iezuit Matthias Schmidt (un personaj-cheie al misionarismului catolic est-european), episcopul greco-ca160
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tolic Ștefan Moldovan [(1813-1900) cu contribuții
importante în mișcarea națională de emancipare a
românilor ardeleni7], jurnalistul maghiar Jékey Aladár (1846-1919) etc. și s-au născut scriitorii Francisc
Păcurariu (1920-2007)8 și Ion Vlad (1929-)9.
Adorján Ilona provine din rândurile populației
maghiare calviniste, care a beneficiat de o serie de
subvenții din partea administrației comuniste în perioada Regiunii Autonome Maghiare. În acest mod, a
reușit să recupereze pierderile generate de colectivizarea agriculturii și naționalizarea industriei. Tatăl ei,
Adorján Kálmán, a deținut funcția de pastor, care i-a
permis să acumuleze un venit suficient pentru a avea
un trai decent și a întreține cariera profesională a copiilor. Astfel, copilăria viitoarei artiste a fost lipsită de
griji, desfășurându-se în maniera confesionalismului
tradițional. Adorján Ilona nu a sesizat niciun moment
clipele grele prin care trecea localitatea sa natală sau,
mai bine zis, le-a etichetat drept evenimente „normale”, declanșate de voința lui Dumnezeu. Ca toți copiii din acea perioadă, a fost Șoim al Patriei, Pionier și
apoi Utecist, manifestând un entuziasm deosebit față
de întrunirile și concursurile organizate de partid.
Habar nu avea de campaniile sistematice de „vindere a
sașilor”, deportările din Bărăgan și de la Canal, experimentele de „reeducare”, cenzură sau războiul rece.
În 1964 a fost înscrisă la școala comunală, unde a
urmat ciclul primar și s-a remarcat printr-un talent
deosebit la pictură și grafică, fapt ce i-a determinat pe
membrii familiei să o trimită la Școala Elementară și
Medie din Târgu Mureș10, al cărei director era sculptorul Izsák Márton (1913-2004), un fost student al
Universității din Budapesta, specializat în grupuri
statuare cu subiecte istorice (Familia Bolyai, Monumentul soldatului necunoscut, Mihai Eminescu, Béla
Bartòk etc).
Târgu Mureș avea o tradiție remarcabilă în cultivarea artelor plastice, constituind un reper în estetica transilvană, alături de Cluj-Napoca, Brașov și
Sibiu. Încă din secolul XVIII, atelierele sale au oferit
personalități artistice de anvergură locală, regională
sau chiar internațională: Konrad Hammer (autorul
frescelor baroce de la Biserica Sf. Ioan Botezătorul),
Boér Martòn (1762-1830), Miklòs Barabás (1810-1898),
Sikò Miklòs (1818-1900), Körösfői-Kriesch Aládar
(1863-1920), Gyárfás Jenő (1857-1925). În perioada
interbelică a fost vizitat de Aurel Ciupe (1900-1988),
care a decis amenajarea unui Muzeu de Artă (la etajul
al III-lea al Palatului Culturii). Muzeul a fost inaugurat în 1936 și cuprinde lucrări de referință din pictura română și maghiară a sec. XIX-XX. Au fost aduse
atât tablouri de la artiștii menționați, cât și piese de
Aman, Grigorescu, Andreescu, Luchian, Petrașcu, Tonitza, Lotz Károly, Munkácsy Mihály etc., pe care Ciupe le-a achiziționat personal. În anii războiului, și-au
găsit refugiul câțiva pictori care au avut contact cu
școala de băimăreană: Nagy Imre (1893-1976), Mohi
Sándor (1902-2001), Szervatiusz Jenő (1903-1983),

Bene József (1903-1986), Incze István (1905-1978),
Bordi András (1905-1989), Piskolti Gábor (1914-1970),
Nagy Pál (1929-1979) etc.
Un alt moment-cheie în evoluția artistică a
orașului a fost reprezentat de înființarea unei Filiale a
Uniunii Artiștilor Plastici (1951), care organiza periodic expoziții, saloane și reuniuni. Ca toate instituțiile
culturale ale vremii, Uniunea se supunea directivelor comuniste și avea drept scop inițial educarea
populației în spiritul „realismului socialist”. Astfel, nu
tehnica era elementul care conferea statutul de membru, ci capacitatea de a reproduce pasaje din articolele
lui Lenin (Organizația de partid și literatura de partid,
1905), Jdanov (Pentru realismul socialist, 1934), Kemenov (Decadența artei burgheze) etc. Însă, pe măsura trecerii timpului, elementul propagandistic se
diminuează. Uniunea se transformă într-un spațiu al
disidenței culturale și al conflictului dintre generații.
Doi factori sunt responsabili de această „metamorfoză”: desovietizarea (generată de tensiunile dintre
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nikita Hrușciov11) și
destinderea (reluarea legăturilor cu Occidentul, prin
politica lui Nicolae Ceaușescu). După 1957, directivele de partid permit artiștilor să se întoarcă la teme
și motive „naționale”, iar în acest mod se pun bazele
unui stil care se va numi ulterior „etno-art”. În locul
compozițiilor monumentale proletcultiste á la Octav
Băncilă12 apar reprezentări schematice cu iz impresionist sau expresionist, unde activiștii și partizanii
sunt îmbrăcați în costum popular și participă la serbări câmpenești [Brăduț Covaliu (1924-1991), Ion
Bitzan (1924-1997), Virgil Almășanu (1926-2009)
etc.], respectiv tablouri avangardiste, în manieră Max
Hermann Maxy (1895-1971), Jules Perahim (19142008) sau Sabin Bălașa (1932-2008), care se folosesc
de titluri ideologice (Aspirație, Pace, Tinerețe, Prietenie
de luptă, Întoarcere în viitor etc.) pentru a readuce în
atenția publicului simboluri sacrale.
În această ambianță propice, Adorján Ilona se maturizează, ajungând să stăpânească la perfecție elementele de limbaj plastic și chiar să-și dezvolte o tehnică
proprie, cu ajutorul căreia reușește să obțină premii și
distincții la diferite concursuri școlare. În 1973, tânăra
se înscrie în nou-înființatul Atelier 35, o platformă culturală care grupa tinerii practicanți ai artelor plastice (cu
vârsta până în 35 ani). Aceasta își organiza activitatea
în jurul a patru principii: figurație, abstracție, expresie
și concepție13. Sub egida Atelier 35, se lansează ca artist
independent, executând o serie de compoziții peisagistice în creion și acuarelă dominate de un figurativism
agresiv, neo-expresionist, cu tematică existențială. Sunt
surprinse comunități rurale, ușor arhaizante, în care instantaneul fotografic coexistă cu manifestările magice și
onirice, iar elementul etnografic se îmbină armonios cu
„citate” din Monet, Klee, Gauguin, Mondrian, Brâncuși,
Petrașcu, Rudnay sau Gyárfás.
textul integral pe www.caietesilvane.ro
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GoGo Penguin –
A Humdrum Star
Daniel MUREȘAN

Dacă albumul Man Made Object
din 2016, primul la Casa de discuri Blue Note, a fost un exercițiu
de consolidare a performanţelor
trecute, atunci cu siguranţă că A
Humdrum Star al englezilor de la
GoGo Penguin este intrarea în galaxia new-age a jazzului.
Mulţi critici au pus sub semnul întrebării dacă grupul ar putea fi încadrat în genul jazz. Este
o dezbatere pe care o putem rezolva repede – GoGo Penguin este
un amestec frumos de elemente
de jazz și muzică improvizată, cu
trimiteri clare la muzica clasică
modernă, electronică și la muzica
clasică veche. Dacă luăm puritatea
genului ca reper, atunci n-am ajunge niciodată la harpă, la lăută sau
alte instrumente populare tradiţionale. Eu spun că subgenul jazz
new-age funcționează, ascultătorii
bucurându-se de inovaţii… Nu trebuie să rămânem ancoraţi în clasic.
Noul album este un salt sigur spre încorporarea muzicii electronice în sunetul GoGo
Penguin. Semnalele au fost trase
cu siguranță la albumul precedent,
când basistul Nick Blacka a dat de
înţeles că regulile sunt făcute ca să
fie încălcate. Este o deschidere care
Mioara Lazăr, Felinarele inimii, Colecția
„Poesis”, Ed. Caiete
Silvane, Zalău, 2018.
Volum apărut cu ocazia celei de-a XVIII-a ediţii
a Festivalului „Primăvara
Poeziei – A Költészet Tavasza”, Zalău, 26-28 aprilie 2018.
Modestă şi discretă,
Mioara Lazăr a mai publicat volumul Mătăsuri în
dud (Editura Caiete Silva-

permite grupului să compună tradiţional, în simbioză cu evadările
în diferite genuri.
Pianul de înaltă clasă al lui
Illingworth pare să plutească peste bas, pentru a da un sentiment
remarcabil de spațiu acustic.
Structura pieselor este inspirată de
felul în care soarta poate interveni
în mod aleatoriu în viața noastră,
în special prin întâmplări frumoase. Ritmurile sunt schimbătoare,
muzica pluteşte peste neant, totul
într-o construcţie entuziastă.
Pentru GoGo Penguin, A Humdrum
Star este punctul culminant al dezvoltării muzicale pe care au construit-o până în acest moment.
Influențele muzicii electronice
bine conturate, interpretate cu o
bază puternică de jazz și cu improvizaţii moderne, dau naştere unei
combinații captivante, originală,
care împrospătează un gen în continuă schimbare. Recomand albumul şi poate schimbăm impresii.
Audiţie plăcută!

Componenţa trupei:
- Chris Illingworth – pian
- Nick Blacka – bas
- Rob Turner – tobe
Blue Note Records 2018
Discografie GoGo Penguin:
- Fanfares (2012)
- V2.0 (2014)
- Man Made Object (2016)
- A Humdrum Star (2018)

Setlist:
1. Prayer
2. Raven
3. Bardo
4. A Hundred Moons

ne, Zalău, 2014), probând,
astfel, nu doar o vocaţie de
dăscăliţă, ci şi o sensibilitate poetică debordantă, relevantă, mai ales, în noua
plachetă, intitulată, romanţios, Felinarele inimii
(Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2018).
Pâlpâind în ceaţa
amintirilor, Felinarele
inimii se constituie într-o
carte elegiacă, impresionantă prin savoarea unor

5. Strid
6. Transient State
7. Ancestral
8. Return to Text
9. Reactor
10. Window
Blue Note Records 2018

imagini artistice, prin
intensitatea trăirilor ardente, prin solemnitatea
şi naturaleţea rostirii poetice. Privită în ansamblu, poezia Mioarei Lazăr
curge, domol, într-o albie
tradiţionalistă, cu rare
inflexiuni moderniste.
Este o dovadă certă a faptului că tradiţia înseamnă valoare, că frumuseţea unui vers constă,
deseori, în limpezimea şi
160

simplitatea lui.
Marcel Lucaciu
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Malaxorul de mai
■ Gheorghe Pop, Obsedanta
absurditate, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018.

Autorul acestui roman masiv, de aproape 600 de pagini, s-a
născut la Zalău în anul 1932. Biografia lui a fost puternic marcată
de represiunea bolșevică antiromânească, în 1956 fiind arestat și
condamnat la cinci ani de închisoare, executați în penitenciarele din
Jilava, Aiud, Gherla și în coloniile
de muncă forțată din Periprava și
Salcia. Despre scriitorul Gheorghe Pop: „stăpânește arta narativă, știe când să fie metaforic, când
să dialogheze, când să apeleze la
ficțiune, când să se «scalde» în vocabularul românesc atât de bogat
în exprimare. Romanul se alătură
scrierilor inspirate din lumea închisorilor și lagărelor din timpul
obsedantului deceniu, prea puțin
cunoscută și «Memorialului durerii»” (Gheorghe Rusu, în „Prefață”).
Sorin Lavric mărturisea, la Zalău,
că, spiritualmente vorbind, cel
mai mult l-a îmbogățit frecventarea literaturii concentraționale
(într-o conferință ținută anul trecut la Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, cu titlul „Consacrarea prin suferință: Liviu Brânzaș și
Valeriu Gafencu”).

■ Menuț Maximinian, Cărți
și contexte critice, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2017. „Am
scris de-a lungul vremii despre
multe cărți. Mi-am însușit mai
mult sau mai puțin lecturile. Unele mi-au plăcut, altele m-au făcut
să reconsider anumite aspecte ale
condeiului. Până la urmă, care este
granița dintre valoare și non-valoare, dintre literatură și maculatură? Pot gusturile cititorilor de
azi să influențeze o scară a valorilor? Că anumite valori estetice
sunt modificate de unii după bunul plac se vede cu ochiul liber. Că
unii din confrații noștri nu mai
dau mare lucru pe Eminescu, că
alții l-au scos pe Coșbuc din manuale, e grav, dar cel mai important aspect este durabilitatea. Și
aceste nume rezistă în timp” (din
textul introductiv intitulat „Lecturi sub lupă”).

La fel cum – în anumite medii
„culturale” – remanentă e și fobia
față de acești doi autori, începând
cu perioada bolșevică (dacă tot
veni mai sus vorba de ea). (Neo)
bolșevismul „cultural” contemporan și-a schimbat doar „părul”, dar
„năravul” ba…
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■ George Vulturescu, Ștefan
Aug. Doinaș. „Tiparele eterne”
și poetica orizontalității (eseu),
Editura Școala Ardeleană ,
Cluj-Napoca, 2018.

Scrie autorul la un moment dat:
„Majestuos, aristocrat al atitudinii,
Ștefan Aug. Doinaș mi-a părut întotdeauna, asemeni unui pisc: nu
îl poți gândi lucrat din pietricele…
Poate de aceea nu mi l-am putut
închipui mai tânăr sau mai în vârstă: timp și biografie sunt o supremă sinteză a activității spiritului
doinașian ocultată de scriitura sa”.
Și aflăm din „Nota autorului” că:
„Paginile acestui studiu – la origine, teză de doctorat (coordonator
științific – Prof. Univ. Dr. Gheorghe Glodeanu) – fac parte dintr-o
cercetare monografică mai amplă asupra operei lui Ștefan Aug.
Doinaș. Am dezvoltat – și extins –
aici doar eseuri despre poetica sa”.
Cunoaștem de ceva vreme și o parte din lucrările de critică literară
ale „poetului nordului” (una dintre
ele a apărut la Editura Caiete Silvane, Cronicar pe „Frontiera Poesis” II,
Zalău, 2012) și mărturisim că ne
surprind, la fiecare (re)lectură prin
intuiții de excepție ce răstoarnă
multe locuri comune „consacrate”
de un didacticism tern și, de cele
mai multe ori, soporific.

62 Mass-media
■ Vasile Gogea, Timbre literare fără… T.V.A.! Prefețe, postfețe
și alte cuvinte însoțitoare, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2016.

așa, în «coada» generației `80, dar
aflat, editorial, în «norul» grupării douămiiste. Un nordic grav,
dar cu un umor bine strunit, are
simțurile care l-au făcut celebru
pe Nenea Iancu mereu la pândă.
Cu doi ani de sociologie, un an de
pictură de șevalet și o calificare de
pietrar (amenajări interioare și exterioare în care piatra este adusă
«în scenă»), familist-tată de copii,
cochetând în timpul liber cu boema, Flavius a ajuns la Cluj după
două «acte» pregătitoare la Zalău
și Baia Mare. Având la dispoziție
abilitățile și știința în-scenării
vieții”.

pe sfârșite/ curând în urma lor/
tristeți vor fi/ și cuiburi părăsite //
iar într-o zi/ când soarele va răsări/
albastrul cer va fi netulburat/ vor
picura peste-amintiri/ frunze-arămii/ neîncetat… neîncetat…”
■ Familia, nr. 3 (628), martie 2018.

■ George Ioniță, Leagănul
toamnei, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2018.
„Cărți, expoziții, concerte, filme, spectacole de teatru, evenimente politice, cutremure sociale
etc. sunt consemnate de Vasile Gogea cu fidelitate față de importanța
lor și cu o subiectivitate asumată
fără fasoane. Viețile, opera sau
moartea prietenilor stârnesc în
acest om dârz reacții de o tandrețe
molipsitoare. Dacă, până ai citit ce
scrie el, nu știai nimic despre un
om, după ce ai citit ce scrie Vasile
Gogea despre acel om înțelegi că
merită să afli mai multe” (Dorin
Tudoran). Ca o confirmare a inspiratelor rânduri scrise de Dorin
Tudoran, iată un racursi din textul despre conjudețeanul nostru,
Flavius Lucăcel: „Flavius Lucăcel,
va împlini peste câteva zile patruzeci și doi de ani. Vine, ca să spun
Primăvara Poeziei –
XVIII – A Költészet Tavasza, Colecția „Poesis”, Ed. Caiete Silvane,
Zalău, 2018.
Volum apărut cu ocazia celei de-a XVIII-a ediţii
a Festivalului „Primăvara
Poeziei – A Költészet Tavasza”, Zalău, 26-28 aprilie
2018.
Poeții cuprinși în vo-

În loc de orice comentariu, două
strofe din textul intitulat „printre
anotimpuri” (pp. 7-52!): „se-adună
rândunelele la zbor/ căci vara este

lum: Antal Krisztián
Tamás, Horia Bădescu,
Doina Cetea, Vasile Dâncu, Demény Péter, Fekete
Vince, Dinu Flămând,
Simone Györfi, Halmosi
Sándor, Daniel Hoblea,
Dina Horvath, Jász Attila,
Kaiser László, Kiss Lehel,
Lackfi János, Marcel Lucaciu, Alice Valeria Micu,
Viorel Mureșan, Oláh

Din Cuprins: Alexandru Seres,
„Un clasic al defăimării”; Gheorghe Grigurcu, „Asterisc”; Ioan
Moldovan, „Dar de carte”; Traian
Ștef, „Solilocviul lui Odiseu”; Viorel Mureșan, „O rugăciune pentru
cârtiță”; Dumitru Țepeneag în dialog cu Livius Ciocârlie (II); Irina
Petraș în dialog cu Radu Țuculescu;
Mircea Petean, „Basorelief”; Ioan
F. Pop, „Reflecții și reflexii”; Horia
Al. Căbuți, „Peisajul metaontic”;
Lucian Perța, „Parodia fără frontiere”…
(D.H.)

András, Petőcz András,
Ion Piţoiu-Dragomir, Silvia Bodea Sălăjan, Daniel
Săuca, Simonfi István,
Simonfy József, Traian
Ştef, Viorel Tăutan, Terék
Anna, Turczi István, Vass
Tibor.
Traduceri de: Demény
Péter, Dósa Andrei, Simone Györfi, Halmosi Sándor, Kocsis Francisko.
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Iuliu Maniu și generația
„Datoriei vieții noastre”

*

Vasile PUȘCAȘ

Biografii lui Iuliu Maniu susțin că acesta a acordat anglo-americanilor o „încredere statornică” (Stan,
1997:378). Se poate constata o înclinație a sa mai ales
spre SUA. Explicația constă în interesul constant al liderului Partidului Național Român din Transilvania pentru
soarta emigranților români ardeleni care, de la sfârșitul
sec. al XIX-lea, s-au îndreptat în număr tot mai mare către „Lumea Nouă”. Apoi, modelul sistemului politic american a constituit mereu o inspirație pentru majoritatea
liderilor Partidului Național Român, mergând până acolo încât A.C. Popovici propunea Vienei (1906) proiectul
Statelor Unite ale Austriei Mari, în care Transilvania ar fi
urmat să-și recâștige autonomia în cadrul unui aranjament federalist de factură total diferită de cel al dualismului austro-ungar. Și, indiscutabil, impulsurile pe care
le-a dat președintele american Woodrow Wilson, în ultimii ani ai Primului Război Mondial, aplicării și în Transilvania a principiului autodeterminării naționale l-au
făcut și pe Iuliu Maniu nu doar să privească cu admirație
societatea americană, dar să și vadă în aceasta un adevărat susținător al idealului unității politice și statale a
tuturor românilor. Iar după realizarea României Mari,
doctrina națională promovată de Iuliu Maniu a fost mai
apropiată de concepția politică americană, propunând
o economie competitivă care să intre în competiția europeană, să dezvolte o deschidere spre comerțul liber și
asocierea sub-regională și europeană. De pe o astfel de
platformă politică și de guvernare, Iuliu Maniu și colaboratorii săi au realizat, în perioada interbelică, o apropiere
tot mai strânsă nu doar de Europa Vestică, ci și de Statele
Unite ale Americii. În fața amenințărilor Axei și statelor
învecinate revizioniste, de la sfârșitul anilor ’30, a izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, a pierderilor teritoriale suferite de România, în 1940, și participării țării
la operațiunile militare conduse de Germania hitleristă
și aliații ei, Iuliu Maniu și-a păstrat constant convingerea că învingătorii războiului vor fi anglo-americanii. Cu
acest sentiment a condus Opoziția Unită românească
pentru scoaterea României din războiul Axei și a fost
sigur că Europa se va reconstrui, după război, cu participarea masivă a Americii, context în care întrevedea
o Românie postbelică refăcută tot cu sprijin american.
Atunci când a constatat că jocurile geopolitice ale Marilor Puteri au dus la sacrificarea nedreaptă a României, că
aspirația societății românești pentru o democrație reală și funcțională este călcată în picioare de Puterea de la
Răsărit, că el însuși va pieri în lupta pentru o Românie
occidentalizată, și-a îndemnat prietenii și colaboratorii
să plece în Statele Unite ale Americii și să continue, de
acolo, bătălia pentru idealul național românesc.
Așadar, subiectul interacțiunilor lui Iuliu Maniu cu
ceea ce pentru el a însemnat Statele Unite ale Americii

este unul cu importanță deosebită pentru înțelegerea
corectă a concepției sale politice și de stat, precum și a
unor decizii politice majore ale sale din perioada interbelică, a etapei celui de-al Doilea Război Mondial și a primilor ani postbelici. Sper că o astfel de temă va fi tratată
curând și cât mai detaliat de istoriografia noastră, având
în vedere posibilitatea accesului tot mai larg la surse istoriografice valoroase, la documentele istorice de primă
mână din România și SUA, dar și din alte state, și cu deosebire la arhivele instituționale și private. Acum însă, în
volumul de față, propun o analiză istoriografică a felului
în care românii americani s-au raportat la personalitatea lui Iuliu Maniu, cu ilustrare documentară a etapei
de după cel de-al Doilea Război Mondial. În acest scop,
reproducem câteva texte (evocări, cuvântări, articole din
presă, iconografie) care prezintă percepția mediului româno-american postbelic despre personalitatea, activitatea și statura politică a lui Iuliu Maniu.
De la bun început subliniez faptul că abordarea de
mai sus m-a preocupat de mai bine de două decenii și a
fost determinată nu doar de personalitatea lui Iuliu Maniu, ci și de câteva experiențe ale mele, de la începutul
anilor ’90 ai secolului trecut. Prima dintre acestea a fost
întâlnirea cu renumitul sculptor Constantin Antonovici,
în toamna anului 1991. La recomandarea unui prieten
româno-american, am beneficiat de privilegiul de a-l vizita pe amintitul artist, originar de pe plaiuri moldovene și fost elev al lui Brâncuși, în atelierul său de la Catedrala St. John the Divine, din New York. Foarte repede
după intrarea în atelierul artistului am văzut un portret
sculptat în lemn care avea niște trăsături lineare foarte
accentuate. De la distanță am exclamat, fără a ține cont
că mai era cineva în preajmă: „Acesta este Iuliu Maniu!”
Dl. Antonovici a confirmat: „Da, este Iuliu Maniu”. Și
m-a întrebat: „Cum l-ați recunoscut?” I-am răspuns că
destul de frecvent americanii care au scris despre Maniu
au considerat că acesta era un om rigid și când am văzut
acele trăsături aspre, acele linii pronunțate ale portretului, mi-a venit în minte Iuliu Maniu și caracterizarea sa
în unele medii din America. Și i-am adresat întrebarea:
„Dumneavoastră credeți că Iuliu Maniu a fost un om rigid?” Mi-a zâmbit și mi-a explicat: „Mesajul acestui portret nu este al unui om rigid, ci al dârzeniei unui luptător
pentru cauza românească. Pentru mine și pentru comunitatea românilor americani – a continuat artistul – Iuliu
Maniu este și simbolul național românesc al rezistenței
anticomuniste pe care am vrut să-l arăt nu doar românilor din America, ci și americanilor de vază. Și tare aș dori
ca acest portret să fie tot astfel perceput și de românii de
astăzi (1991 – n.n.) din România noastră!” Cu admirația
și respectul cuvenit față de marele artist româno-american Antonovici, i-am promis că voi face ceea ce eu pot ca
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să arăt românilor portretul lui Iuliu Maniu pe care el l-a
dăltuit în lemn, în atelierul lui de la Catedrala St. John
the Divine din New York. De aceea, am propus ca acest
portret al lui Iuliu Maniu să fie reprodus pe coperta întâi
a volumului pe care-l dedic marelui om politic și de stat
român.
O altă întâmplare care m-a îndrumat către publicarea
volumului de față s-a petrecut spre sfârșitul anului 1992,
când am avut mai multe întâlniri cu românii americani
din Midwest (Ohio, Michigan, Illinois). Prilej cu care am
vizitat Detroit, Cleveland, Chicago și am participat la
vernisajul unei expoziții de costume populare românești,
la Kent State University, urmat de o recepție în care „ardelenii, bănățenii și bucovinenii mei”, cum îmi plăcea
să le spun deseori românilor americani de generația a
treia și a patra care proveneau din Transilvania, Banat
și Bucovina, s-au comportat ca la cele mai selecte întruniri europene – cu distincție, demnitate, eleganță, stil și
rafinament. La mai multe întâlniri cu liderii comunității
românilor americani din Midwest mi s-a vorbit de lideri politici ai României „de dinainte de război”, la loc
de mare cinste în galeria celor mai iubiți și respectați de
românii din America fiind Iuliu Maniu. Dl Peter Lucaci,
unul dintre principalii lideri ai românilor americani de
atunci și editorul cunoscutului ziar America, originar din
Bucovina, mi-a oferit exemplarul unui volum al „Calendarului” care conținea mai multe evocări, după un deceniu de la trecerea în neființă a lui Iuliu Maniu, provenite
de la câteva personalități româno-americane din acea
epocă. Am fost deosebit de mișcat de atenția acordată de
acei români americani marelui bărbat de stat al României – Iuliu Maniu – și cu rușine am recunoscut că în acea
vreme când ei îl evocau public, în America, în România
se mai vorbea despre liderul românilor ardeleni doar pe
ascuns și numai în medii încă atașate valorilor politice
pe care le-a susținut cel care, după Marea Unire, a condus Consiliul Dirigent și a vrut să fixeze în mediile politice din București demnitatea națională, servirea binelui
public și stilul politic european. I-am cerut permisiunea
dlui Peter Lucaci să fac cunoscute acele evocări și cititorilor din România. Îmi țin promisiunea abia acum când republic o selecție a textelor din „Calendarul” menționat.
Și-mi fac o datorie de onoare să amintesc aici, cu multe
mulțumiri, impulsul pe care l-am primit de la alți doi lideri ai comunității românilor americani, Prea Cuviosul
Părinte Remus Grama, din Cleveland, și dl Eugen Raica,
din Detroit, care m-au familiarizat cu istoria de peste un
secol a românilor din America și mi-au oferit îndrumări
și documente referitoare la perceperea lui Iuliu Maniu în
diferite medii politice și culturale americane.
Am reținut, din discuțiile respective cu ardelenii,
bănățenii și bucovinenii deveniți buni cetățeni americani, că o lecție pe care au învățat-o din comportamentul lui Iuliu Maniu a fost că românii ar trebui să părăsească atitudinea defetistă în fața marilor provocări ale
diferitelor epoci. Acești români americani au perceput
că Iuliu Maniu a fost liderul care i-a determinat pe toți
ceilalți lideri ai românilor ardeleni să creadă că și românii pot să-și realizeze unitatea națională, pot să creeze
statul-națiune care să fie locul devenirii progresului și
democrației pentru toți românii. Și a dovedit că doleanța

poate deveni realitate atât prin acțiunea extraordinară
de organizare a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia,
în 1 Decembrie 1918, cât și prin stabilirea unor standarde occidentale proiectului de țară preconizat pentru
România Mare. Iar această percepție au subliniat-o și
cu prilejul sprijinului pe care l-au acordat României, în
perioada menționată, când la Washington, D.C. se negocia reacordarea Clauzei Națiunii Celei Mai Favorizate
pentru țara noastră (1992-1993) și când la București
se manifesta isteria neputinței de a reaccesa respectiva
Clauză. Ei, românii americani au avut dreptate, căci, în
toamna anului 1993, România a fost în stare să reobțină
Clauza, dovedindu-se că se poate realiza un deziderat
de țară. Mai mult, românii americani din aproape toate
organizațiile lor au fost capabili să anunțe pentru prima dată Congresul SUA, prin exponentul lor în Camera
Reprezentanților, că Ziua Națională a României era
1 Decembrie, data când s-a desăvârșit, în 1918, unitatea
națională și statală românească (Pușcaș, 2006:506-508).
Și trebuie să adaug că eu, personal, am fost molipsit de
acest „se poate”, extras din determinarea lui Iuliu Maniu
pentru a înfăptui binele comun românesc, inclusiv în negocierile foarte dificile de aderare a României la Uniunea
Europeană (2000-2004), când prea mulți sceptici din
țară și din străinătate nu vedeau posibilă intrarea noastră în comunitatea statelor Uniunii Europene. Adică să
împlinim visul lui Iuliu Maniu ca România să fie parte în
construcția proiectului comun european.
Iuliu Maniu a aparținut unei generații de oameni
politici și de cultură, din primele decenii ale secolului
trecut, care nu doar vorbea despre „Datoria vieții noastre”, ci, așa cum o demonstra chiar marele cărturar Vasile Pârvan, a dovedit că avea viziune, voință și mijloace
de a face nu doar România Mare, dar și să înfăptuiască
în țara noastră o civilizație inspirată de/și asemuită celei occidentale. Acelei generații de „Înfăptuitori”, cum
ar zice Nicolae Iorga, i s-a mai spus și Generația Marii
Uniri. Care a reușit o realizare cu adevărat istorică pe
care contemporanii și urmașii lor au judecat-o adesea
conjunctural. Poate că ar fi cazul ca acum, la celebrarea
Centenarului Marii Uniri/României Mari, cetățenii României de azi să recunoască și să aprecieze faptul că au
primit de la înfăptuitorii de acum un veac, reprezentați
cu mare distincție de Iuliu Maniu, nu doar o Țară, ci și
misiunea/datoria de a crea o civilizație și cultură românească organic integrată în civilizația și cultura europeană, în cele mai înaintate realizări ale omenirii. Am găsit
la românii americani cu care am avut prilejul și onoarea
să discut, în urmă cu aproape un sfert de veac, percepția
acestui imbold pe care Iuliu Maniu l-a adresat permanent concetățenilor săi la creație civilizațională de mare
anvergură în România. De aceea am socotit o datorie a
mea să transmit concetățenilor mei de azi și de mâine
percepția românilor americani despre Iuliu Maniu.
* Fragment din volumul Iuliu Maniu văzut de românii
americani de Vasile Pușcaș, în curs de apariție la Editura
Școala Ardeleană. Un proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri apărut sub egida Centrului de Cultură
și Artă al Județului Sălaj.
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Din cărțile apărute la Editura
„Caiete Silvane” în 2018
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Arca poeziei

Vincenzo Cardarelli

(1887-1959)
Somnul fecioarei
Cu mama ta am trecut într-o seară
pragul camerei tale,
o, fecioară ursuză,
și te-am văzut dormind.
Stăteai acolo, pe pat, întinsă,
nemișcată și fără suflare,
în sfârșit îmblânzită.
Nimic îngeresc nu era în tine, care dormeai
fără vise, fără suflet
cum doarme o roză.
Și ceva din culoarea ta
pierise.
Cu chipul închis, prins
într-un somn depărtat
și umflat de un ferment tainic,
dospeai dormind, precum altădată
în pântecul matern.
Iar eu am văzut, copilo,
somnul tău minunat.
(Traducere de Ioan Milea)

