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Centenar

Horea Paștina.
„Lumină lină”
Horea Paștina atrage atenția în picturile lui la tăcerile care trebuiesc ascultate. El dezvăluie faptul că
în lume se ascunde ceva solemn, ceva tainic, ceva sacru. Din liniște și din ordinea firescului se apropie,
mișcător în felul lui, „sacrul”. Privitorului i se propune să ia acest cuvînt în serios, uitînd că unele cuvinte s-au tocit prin nefirească întrebuințare. Vedem în
tot ceea ce pictează Horea Paștina ceva tainic, ceva
care trebuie privit și ascultat, străin și totuși familiar.
Este ceva ce devine limpede în lumina zorilor de zi, în
vastitatea cerurilor și totuși ceva care este asemeni și
totuși altfel decît lumea din jur. Orizonturile pe care
pictorul i le înfățișează privitorului par a se deschide
și a deveni, în exces, transparente.
Comandamentele lăuntrice ne spun că ceea ce privim trebuie văzut drept ceva solemn, abisal, veșnic,
sacru. Trebuie să vedem în lume o prezență suprafirească –lumina spontană a unei prezențe tainice – o
prezență care se arată ca o adiere, ca o deschidere, ca
un a-fi-aici. Privitorul se simte și el părtaș prin propria-i spontaneitate, nu se știe cum, la un ceva ce
devine pentru el „numinosul” însuși. Înțelesurile picturii lui Horea Paștina trebuie păzite, îngrijite și exersate pentru a nu se destrăma. Pictura lui își propune
să îndestuleze vederea, să o limiteze, să o elibereze de
confruntarea ei cu nevăzutul.
Pictorul cheamă ochiul la un „mod tactil” de a vedea, deschizîndu-l către o nemărginită înălțime și o
profundă adîncime.
A face gol în tine ca să te umpli de muzica formelor
și a culorilor lumii este o operațiune esențialmente
meditativă. Pictorul devine un ochi atent, o mare
ureche deschisă lumii, un suflet chemat să vădească
frumusețea.
Albul dominant dezvăluie taina lăuntrică a luminii și înfățișează diferitele ei grade de vizibilitate,
sporind enigma absenței și a prezenței, făcînd să se
ivească, discret, la vedere, mandorla, octogonul. E o
deșteptare a sufletului, un urcuș spiritual, o mișcare
înspre interior și o adîncire în formă, un urcuș spre

Pictorul Horea Paștina,
la biserica din Prodănești,
octombrie, 2018
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o realitate simbolică, nematerială. E prin urmare, o
deșertare de sine în formă. Horea Paștina împlinește,
în configurările micilor fragmente de real, adevărate
definiții metafizice și embleme de transcendență. El
mută tainele și se lasă co-naturalizat la puterile secrete care joacă în univers. Pentru el, frumusețea ademenitoare – de o sensibilitate palpabilă și fecundă – dezvăluie tensiunea „geometriilor eterice”, care vorbesc
indirect despre frumusețea divinului.

Imagini din expoziția pictorului Horea Paștina, Galeria Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj
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2 Centenar
„Mandorla”, care apare explicit în acest ultim răstimp în lucrările lui, sugerează prin geometria eterică
creșterea spirituală ca mijloc de înțelegere și de trăire
a transcendentului. „Mandorla” devine astfel „locul
teologic” care desemnează și luminează spațiul privilegiat al gloriei nemuritoare. Prin forma sa geometrică,
ea apare ca un romb cu unghiurile laterale rotunjite,
semnificînd unirea cerului și a pămîntului, a lumilor
inferioare cu cele superioare. Pictorul eliberează forma
restituind paradisul în figură cu conștiința că omenescul conspiră cu inocență creatoare către cer.
Expoziția lui Horea Paștina ni-l înfățișează pe pictor ca pe o inimă mereu deschisă epifaniei.
(Text apărut în Catalogul „Lumină lină. Horea
Paștina”, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2018)

Peisaj din Todireni, ulei/pânză, 70x80 cm, 2004

Cană fără toartă, cărbune/pânză, 30x30 cm, 2015

Vedere din Grădină (joi), ulei/pânză, 100x100 cm, 2018

Câmpie, ulei/pânză, 25,5x82 cm, 2017
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România la Centenar.
Ce ar (mai) fi de spus?
Chiar așa! Ce ar (mai) fi de spus despre Centenar? Despre România sfârșitului de an 2018,
despre cetățenii ei, despre „starea” nației și a
țării, despre modul în care am sărbătorit sau nu
„marele praznic al românimii”, despre „starea”
culturii, a oamenilor de cultură, a educației... Ce
ar (mai) fi de spus după ce s-au spus și scris destule. Am adresat doar întrebarea din titlu multor scriitori și nu numai, din Sălaj și din țară.
Iată o primă „tură” de răspunsuri, mai mult sau
mai puțin „polemice”, mai mult sau mai puțin
„triste”. Poate vom publica și al doilea episod,
în decembrie. (D.S.)

România, o țară „din care s-au tot
rupt bucăţi şi încă se mai încearcă
să se tot rupă”
■ România la primul ei secol de la
întregirea de la 1 Decembrie 1918 nu
este o ţară aşa cum au decis cei care
s-au adunat atunci la Alba Iulia, ci una
din care s-au tot rupt bucăţi şi încă se
mai încearcă să se tot rupă. Dar niciuna
din ţările întregite atunci, după Primul
Război Mondial, nu mai arată aşa cum
au stabilit tratatele încheiate atunci. Ba
unele dintre ele s-au reorganizat altfel, s-au despărţit,
stabilindu-se între graniţele în care au existat în perioadele imperiilor din care au făcut parte. Totuşi, ţările
aflate vremelnic sub Imperiul ţarist şi apoi sub cel sovietic, unele dintre ele au crescut, stabilindu-se acum
între hotarele care includ şi alte teritorii ale unor state
vecine, aşa cum este Ucraina de azi, cea care deţine teritorii care au aparţinut României: Maramureşul istoric, Bucovina de Nord şi Basarabia de Sud (Buceagul),
dar şi teritorii din Polonia şi Ungaria. Prin urmare, la
o sută de ani, România nu se află în graniţele stabilite
atunci, ci între cele stabilite de un pact nul şi neavenit cum a fost pactul Ribbentrop-Molotov, consfinţit
prin Tratatul de la Helsinki, care şi el acum ar trebui
rediscutat. Asta ca să privim doar forma în care se află
între fruntarii România acum, în anul de graţie 2018.
Cît priveşte celălalt aspect, de fond, nici aici România
nu stă mai bine. După 1918, pînă în pragul celui de
al Doilea Război Mondial, România a devenit una din
puterile economice şi politice ale Europei şi nu numai.
Nivelul de trai al acelei perioade nu poate fi comparat
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cu nicio altă perioadă de după 1945. Dar şi aşa, în acea
perioadă, politicul a fărîmiţat ceea ce fusese consolidat şi cîştigat din punctul de vedere al demnităţii ca
naţiune, ca identitate. Cedările Casei Regale, jocurile
guvernelor devenite vulnerabile şi cu interese de moment, partidele politice aflate mereu în conflict, deciziile dezastruoase ale puterii militare, toate la un loc,
pe fondul unor influenţe din Occident, ofertante, cît
şi pe cel al pericolului bolşevic care venea vertiginos
din Răsărit, cu o clică de activişti diabolici, alogeni şi
pregătiţi să transforme România în alt fel de stat, în
altă ţară chiar, au dus la pierderea unor teritorii, pe
care nu le mai putem revendica acum, la schilodirea
coloanei vertebrale a unei naţiuni importante în jocurile noii ordini mondiale, naţiune care se zbate azi
într-o agonie în urma căreia oferă lumii cea mai mare
masă de emigranţi din Europa de Est şi a doua ca număr de emigranţi din lume, după cel al numărului de
emigranţi din Siria, ţară care totuşi se află în război.
Dezastrul politic de la noi, din anul centenar al României, face ca această sărbătoare să fie umbrită de lupta
pentru salvarea unui om care a greşit, aflat la pîrghiile
puterii, sărbătoare totuşi costisitoare, cu mari cheltuieli pentru tot felul de scălămbăieli denumite „spectacole grandioase”, cu lălăieli şi ţopăieli de tot hazul, în
timp ce casa în care s-a născut Brâncuşi, de exemplu,
s-a dărîmat, alte obiective de interes naţional, de marcă a identităţii noastre naţionale, fiind lăsate de izbelişte sau fiind în grija unor impostori, aşa cum sunt
cei care ne guvernează acum. Din păcate, în această
formulă, nu se mai poate face nimic. 1 Decembrie va
trece, lăsînd un gust amar, cu oameni disperaţi care
nu se mai gîndesc decît cum să plece din ţară, nu să
mai viseze la binele care ar putea fi reînviat aici, aşa
cum a fost atunci după 1 Decembrie 1918.
Gellu DORIAN

„Maghiarii și românii trăiesc în
societăți paralele”
■ În legătură cu Centenarul, am
două idei fixe. Una, că maghiarii și
românii trăiesc în societăți paralele.
Și doi, că lucrurile se întîmplă în orizontal.
Să mă explic. S-ar putea întocmi
o hartă pe care să figureze orașele166
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regiunile cele mai interactive – pe harta asta, să zicem că
de la Tg. Mureș ar fi societăți rigid-paralele. Dar și la Cluj:
recent, am auzit discuții în limba română la spectacolul operetei „Dragoste de țigan”, dar nu prea știu dacă
discuțiile continuă și între maghiari și români. La Galeria Quadro sau la Teatrul Maghiar de Stat vin mereu și
români, dar iarăși nu știu cum se prezintă imixtiunea.
Oricum, la Zalău sau la Cluj se înțelege necesitatea
conlucrării cu românii, și asta e bine. Și înțelegerea
este bilaterală, deși românii (cu excepția, de pildă, a lui
Dan Tănasă) sunt mai lejeri, mai joviali, mai deschiși.
Dar peste tot simt și o insularizare: maghiarii cu ale
lor, românii cu ale lor. Aceștia din urmă n-au niciun
interes să știe limba maghiară și lucrurile se complică
și mai mult.
Totuși, unde există viață studențească, imixtiunea este mai reușită. La Timișoara sau la Oradea apar
mereu prietenii între membrii celor două națiuni. Și
citesc cu plăcere interviurile unor Andi Gherghe sau
Réka Szász despre cum se poate și ar trebui trăit într-o ambianță multietnică.
Prin orizontală, înțeleg faptul că UDMR lucrează
mereu cu reprezentanții românilor, niciodată cu oamenii obișnuiți. Dezvelirea statuii libertății de la Arad
a fost un rezultat politic, nicidecum unul civil. Tare mă
tem că dacă UDMR n-ar ajunge în parlament, românii
arădeni ar dărîma prin uitare statuia respectivă.
Sigur, Centenarul apare ca un fenomen exclusiv
românesc. Dar în țară trăiesc și alte naționalități
care au trecutul lor propriu și fără de care eu cel puțin
simt sărbătoarea asta neîmplinită pe de-a-ntregul.
De aceea mă și bucur pentru inițiative ca ale grupului Maghiaromânia de pe Facebook, postările
lui Lucian Mîndruță, portalul Corbii albi, educarea
unor polițiști maghiari la Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, „Primăvara Poeziei”
de la Zalău; de aceea am inițiat blogul ABCentenar
și am publicat o carte de dialoguri cu Doru Pop.
Sper să nu lucrăm degeaba pentru țara în care
ne-am născut.
DEMÉNY Péter

„Grupul de francezi a plecat
cu o impresie minunată
despre nordul ţării”
■ Ca şi astăzi, cu acel grup de
francezi. Cu cineva „de la cultură”
care spune „voila un ecriteur”, sigur,
fala noastră şi mândria în provincia
lu’ peşte. Nişte stafidite întreabă dacă
„ecriteurul” este căsătorit. Este, spune
cel „de la cultură”, şeful grupului.
Chescăvufe votrî dam? Ce. Tare bine.

Notre dame este votre dame. Este universal women. Sau
une femme fatale. Notre dame este special women. Ea
face bine, totul e OK. Vai de capul nostru, numai nu
ne arătăm, ne prefacem că totul e trés bien. Wonderful life. Mă-sa pe gheaţă, asta le-aş spune la toţi, cu
tâmpiţii ăştia de francezi pe cap. Colac peste pupăză,
în România a venit şi iarna, unii fac greve, alţii stau
la coadă pentru ajutorul de şomaj, parlamentarii îşi
majorează salariile. Chescăvufe - ça va bien. Directive,
aplauze şi poezii instructive. Fără căldură şi apă caldă.
Să o iei pe păduri de atâta trés bien. Notre dame, beautiful women. Aşa ne e mai aproape Europa. Suntem un
popor viteaz, la fel ca înainte, ne mulţumim cu surogate. Cu fundaţii umanitare, că doar de la Râm ne tragem, francofoni ce suntem noi!
Stradă de cenuşă literară, „una hirundo non facit
vera”. Iar noi, bineînţeles, amabili. Scriitorul. Frigul
care intră pe sub uşă, pe sub geam. Şampanii fără
efect, notre dame este votre famme. Rima la români,
„Prostia la români”, „Ieudul fără ieşire”. Tăcere, oricum nu te aude nimeni. Partidul e-n toate, în cele ce
mâine vor râde la soare. Sigur că da, perfect, ça va bien.
Grupul de francezi a plecat cu o impresie minunată
despre nordul ţării.
Ștefan Doru DĂNCUȘ

România vorbelor goale
■ De spus, despre România, s-au
spus prea multe, pînă la sațietate. De
făcut, însă, s-a făcut foarte puțin, pînă
la disperare. Ca atare, trebuie să trecem urgent de la vorbe la fapte, pînă
nu sucombăm sub propria logoree.
Căci țara este un turbion al vorbelor
goale, un marș triumfal în grotesc și
irațional. Limba română se lăfăiește
în agramaticalități, solecisme și anacoluturi, clasa
politică organizează minuțios dezastrul, incultura a
devenit proiect național.
Românilor le lipsesc atîtea, încît, pentru a îndrepta lucrurile, Dumnezeu ar trebui să re-facă lumea.
Am senzaţia că ereditatea noastră nu transmite
decît defectele. Mulţi uzează chiar și de o oarecare
inteligenţă doar pentru a-şi valorifica mai bine defectele, amoralitatea, josnicia. România ar trebui să-şi
pună ca deviză valoarea, cu orice preţ. Chiar cu preţul
dispariţiei... Mai bine să capotăm dramatic încercînd
limitele valorii decît să dăinuim veseli din eșec în eșec.
România merge rău şi pentru că aproape toţi românii se descurcă bine. Ea merge aşa cum merge pentru
că este condusă, de jos pînă sus, de oameni care au
ajuns ceea ce nu meritau să fie. În România reuşesc
doar cei care, naturaliter, ar trebui să piardă. Pe acest
fond de indiferenţă comunistoidă şi de haiducism
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capitalist, de dispreţ instituţionalizat faţă de educație
și cultură, nu-i de mirare că la noi funcţionează perfect doar impostura, ura faţă de valoare. Ca urmare a
acestui fapt se obţine plusprostia (în locul plusvalorii)
ca măsură şi încununare finală a rezultatelor. Trăim
vremuri în care, cu o expresie augustiniană, „ne este
ruşine să nu fim neruşinaţi”. Pentru o corectă aşezare
a valorilor, România ar trebui răsturnată cu susul
în jos. Să scoată la iveală tot ceea ce a ascuns în ultimele perioade de dictatură grobiană, de diabolică şi
perversă contraselecţie valorică. Chiar şi acolo unde
există o brumă de competenţă, ea este rapid înecată
în şmecherie, fiind imediat marginalizată. Respirăm
ca pe un aer curat minciuna, nedreptatea, complicitatea, fățărnicia. Acceptăm toate aceste tare ca pe un
dat natural. Acceptăm senini anormalitatea. România
a ajuns doar o vacă bună de muls pentru neisprăviți și
impostori. Atîta vreme cît ea va face politică cu oameni rataţi în alte domenii, lucrurile vor merge din prost
în mai prost. Toţi eşuaţii vor cu orice preţ să ajungă.
Nereuşind nimic cu ei, vor să-i înveţe urgent pe alţii
tainele reuşitei. Se realizează profesional doar după ce
ajung în politică, după ce ajung mari mahări. Cei care
şi-au aranjat prin fraudă studiile, profesiile, funcţiile,
lucrează, cu toate incompetenţele din dotare, pentru
noi. Toate aceste destine măsluite desăvîrşesc dezastrul din prezent. Toţi aceşti ipochimeni fără scrupule,
roşi de arivism, cu figuri patibulare, gata oricînd să-l
insulte pînă şi pe Dumnezeu, ne poluează viaţa, ne
urîţesc zilele, menţin un etern coşmar al degradării.
Prezenţa lor agresivă încheagă, în toate straturile sociale, cangrena imoralităţii, abjecţiei şi nemerniciei.
În România s-a ajuns la paradoxul vesel conform
căruia foarte puțini își merită locul pe care îl ocupă
în ierarhia socială. Cunoscutul dicton „omul potrivit
la locul potrivit” a ajuns o glumă sinistră. De la portar la ministru, totul este prins în ecuaţia riguroasă
a tranzacționalității și a compromisului. Mă tem că
această geometrie a imposturii a devenit chiar un
mod de-a fi. Excepţiile aproape că nu mai au nume.
Trăiesc scîrbite, jenate şi retrase. Trăiesc într-o țară
paralelă, sau își iau cîmpii. România a ajuns o ţară
de export, exportă masiv nefericiţi. Context în care
o privire critică a trecutului, o analiză raţională a
prezentului pot face mult mai mult pentru configurarea viitorului decît o mascaradă grandilocventă. Lăsat
doar pe mîna politicului, centenarul va deveni un circ
previzibil, cu pupături lăcrămoase și bătăi sonore de
piepturi, toate agrementate cu mărețe agramatisme
și samavolnicii. Numai că românul, în loc să se cutremure, rîde de toate pînă la... plîns. Rîde donquijotesc la înmormîntări şi plînge hamletian la chefuri.
România are farmec, dacă mai are, tocmai pentru că, nefiind nimic sigur, ferm, poate părea că este
orice. Se metamorfozează în funcţie de contexte, se
adaptează uşor la imprevizibil. Improvizează în fiecare zi istoria, o ia în fiecare clipă de la capăt. Ea îşi
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croieşte un destin chiar din neputinţa de a exista frenetic, imperativ. România eternă mizează strategic
pe efemeritate. Ca atare, putem sărbători triumful
efemerității celor o sută de ani, faptul că am (mai) dat
un lustru mioritic „neantului valah”...
Ioan F. POP

„Mai sper doar să-mi găsesc
România în ochii fiicei mele”
■ Stăm azi, la o sută de ani de
Românie, plutind deasupra unui strat
subţire de patriotism. În adânc, destul de departe de tot ceea ce mai are
legătură cu noi e piatra cea groasă
şi statornică a ţării. Ocazia aceasta
aniversară ne îndeamnă să defilăm, cel
puțin simbolic, să arborăm drapele, să
rostim cuvinte. Ne place și nu tocmai
să privim în trecut – prea multe încă necunoscute,
statui fără postament, eroi fără morminte, povești cu
haine de împărat. Sărbătorim şi nu vedem prea bine
ce şi pe cine.
Unde să mă uit ca să văd România? O caut în
cărțile de istorie și găsesc versiuni confuze, cu vagi
legături între ceea ce a fost și ceea ce stă scris. O
caut pe hartă și acolo încă mai sunt granițe discutate. Încerc să o văd în literatură și nu găsesc
dramele ultimilor 100 de ani. Acasă, la loc de cinste stă o fotografie din 1919, când un grup al Armatei Române sosise în oraşul natal, Şimleu Silvaniei, din judeţul Sălaj, pentru a forţa retragerea
administraţiei maghiare, care nu se grăbise să
părăsească localităţile transilvane după Marea Unire. Între ei, stră-străbunicul meu, Dumitru Filep,
grefier la Judecătoria Şimleu şi unul din ofiţerii
sosiţi şi găzduit de străbunii mei în acel moment
istoric. Părinţi cu ţara în suflet, buni şi străbuni cu
patria în oase, România e mai mult în albumele de
fotografii. Din ţara fragilă de acum o sută de ani
și totuși atât de puternică în voință mi-e greu să
regăsesc astăzi ceva. Au rămas o poveste, o fotografie, amintiri, dar cât mai sunt ale celor ce le-au
trăit şi cât din ele mi-a rămas? Nu știu dacă am curajul să privesc România din inima mea, pentru că nu
știu cine mai este azi România. O fi cea care nu ne
vrea aici sau cea care nu-şi mai vrea rădăcinile?
Căutând țara de o sută de ani găsesc doar probleme
în căutare de soluţii şi multe răspunsuri care nu-şi mai
găsesc întrebarea. Mai sper doar să-mi găsesc România în ochii fiicei mele, oriunde şi-ar îndrepta privirea
în viitorul centenar.
Alice Valeria MICU
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6 Anchetă
România la 100 de ani.
Ce ar (mai) fi de spus?
Ţară confiscată, caut administrator
cinstit
■ România a primit trei şanse uriaşe de la istorie: 1918, 1989 şi 2007. Să
le luăm în ordine inversă:
- România în 2007 a aderat la Uniunea Europeană. A fost ultima şansă
de a prinde valul european, care s-a împotmolit un timp, şi care era să lase România la cheremul Moscovei, cum s-a
întâmplat în 1812, 1848, 1940 şi 1945. Acum, cârtiţele moscovite şi alte vite, precum şi vocile „roexitiste” cântă-n strună, să dăm cu piciorul sau ciomagul
în pulpa europeană din mână, pentru puiul de gostat
de pe gard. Puiul de gostat, care de fapt este doar un
schelet ras şi ros de timp, de şacali şi de şobolani.
- România în 1989, cum sintetiza un graffiti:
„De Crăciun ne-am luat raţia de libertate”. România
şi românii şi-au obţinut libertatea prin sacrificiu. Sacrificiul a costat sânge şi vieţi omeneşti. Am fost fericiţi de Crăciunul Însângerat. Prea ne-am îmbătat de
licoarea libertăţii, că revoluţia (aproape şi libertatea)
ne-a fost confiscată („privatizată”) de criptocomuniştii deghizaţi în democraţi. La alegerile ce au urmat,
divizările şi manipulările au ieşit atât de bine, încât
chiar Păpuşarul Suprem s-ar mira...
- România şi 1918: Încerc să desluşesc la ce s-au
putut gândi în 1918 cei din Generaţia Unirii, în frunte
cu Iuliu Maniu: „Hai să ne unim cu România şi să tragem această ţară mărită şi demnă pentru o soartă mai
fericită spre Europa, spre lumea mai bună”. Că nu a
fost să fie chiar aşa, că generaţia lui a fost dată pieirii,
asta-i ironia istoriei. Revoluţia îşi devorează pruncii.
Iar epigonii, moştenitorii dâmboviţeni, dar şi ardeleni
sunt ingraţi de-a binelea.
Un lucru trebuia să dea de gândit tuturor: cum de
s-a ajuns acolo, încât Maniu, principalul artizan al
unirii Transilvaniei, să boicoteze încoronarea de la
Alba Iulia? (La doar patru ani după 1918!)
Tot în 1918 s-au născut, ori au renăscut, ori s-au
„întregit”, mai multe state din vecinătatea României:
- Cehoslovacia. Dar unde este Cehoslovacia? De
atunci, cehii şi slovacii au „divorţat” de două ori: în
1938 şi în 1992.
- Iugoslavia. Mai numită şi statul sârbilor, croaţilor

şi slovenilor. Prin foc şi sânge s-a destrămat de două ori
în 1941 şi 1991. Fostele popoare componente se urăsc,
de-a binelea, deşi odinioară „s-au iubit ca fraţii”.
- Nici Polonia nu mai e ce a fost la refacerea ei din
1918 (apoi în 1945). Nici ca teritoriu şi nici ca populaţie. Este o ţară membră a uniunii, care acum câţiva ani
părea unul dintre câştigătoarele lozului integrării europene. Iar acum este pusă la zid sau în colţ (pe bună
dreptate), în fiecare lună.
Ce face România în acest timp? Când peste puţin
timp va prelua preşedinţia Uniunii Europene, țara
noastră se zbate între metehne vechi şi năravuri păguboase noi. În loc de patrioţi, avem din belşug patrihoţi. Patriotismul lor constă în tone de discursuri
şi maculatură, nori de fum de artificii şi kilometri
pătraţi de tricolor. În loc să măsurăm kilometri de
autostrăzi… Să ieşim să pupăm şi noi Piaţa Independenţei? Dacă nu Piaţa Independenţei, atunci Piaţa
Victoriei? Numai să ne lase jandarmii.
În încheiere vă reamintesc cuvintele lui Tudor
Vladimirescu: „Patria e norodul, iar nu tagma jefuitorilor”. Da, aşa este. Deci să ne luăm Ţara, viitorul
şi soarta înapoi. Măcar acum, după 100 (sau 200) de
ani. Ca să mai aibă România un rost şi un viitor.
LÁSZLÓ László

Mai sîntem în stare să rostim
cuvinte de întemeiere?
■ Ce ar fi de spus la un centenar de la
Marea Unire? Poți să te situezi într-un
moment de cumpănă, între a formula o
opinie pasivă, despre cum vezi timpul
prin care a trecut sau mai trece poporul
tău, sau un cuvînt de întemeiere – întemeiere a ce? – în care să-ți așezi elanul
spre inițierea unei alte lumi, pe care nu
o preconizezi exact – doar viitorul este
întotdeauna greu de imaginat – dar care va fi desigur
mai bună decît lumea prin care treci. Nu mai tare marcată, această lume, de progresul tehnic – căci acesta e
sigur, în neobosită efervescență – ci impresionată de
o mai mare pătrundere a spiritului în esența ei. Nu
poți să-ți imaginezi cum politica – înecată în politicianism – e atît de pierzătoare pentru națiune. Vezi
cum lucrurile se prăbușesc continuu, sub ochii tăi, și
nu găsești un sens pentru poporul tău, un sens care
să fie cu adevărat vital. Oamenii de la rădăcina Cen-
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tenarului – mari bărbați de stat, ca și trăitori ai vieții
obișnuite – edificau un timp măreț, cu toate vicisitudinile existente și atunci. Ieșeau dintr-un război, se destrămau imperii… Dar își trăiau cu magnificență prezentul. Ce lucruri magnifice ilustrează timpul pe care
punem pecetea existenței noastre? De fapt, ce lucruri
magnifice oferim acestui timp, pentru ca acesta să le
treacă în cartea de istorie? Rămîne demnitatea trăită în individualitatea fiecăruia – a fiecăruia care are...
demnitatea propriei individualități – așa cum poetul
își sărbătorește demnitatea în pagina de manuscris.
Timpurile sînt triste – și mă doare să spun asta – întristate de cei care s-au ales să le dea o falsă strălucire,
iar istoria nu se mai scrie în războaie sau bătălii politice pentru națiune, ci în smerite pagini de literatură.
Cînd se scrie. De către poeții care își inițiază poemele
în glorioasa limbă maternă, cu sentimentele încercate
în taină de cei care mai cred în ei înșiși. Și care ascultă
sufletul unui popor. Așa cum a făcut-o Coșbuc. Și, mai
în modernitatea noastră, Blaga. Cînd se întorcea de la
Marea Adunare de la Alba Iulia, noaptea, un anonim
care nu a avut acces în Sala Unirii, viitorul mare poet
Lucian Blaga a auzit strigătul unei voci tinere. „Trăiască România dodoloață !” Cine a mai auzit așa ceva?
Poetul a auzit și ne-a spus și nouă. Credeți că poeții
aud și spun prostii?
Dacă voi spune că: „Numai poetul,/ Ca păsări ce
zboară” (vorba lui Eminescu) mai are ceva de spus,
doar că nu prea mai este auzit, nu vreau să exprim o
opinie pesimistă. Nu, nu ești deloc pesimist dacă mai
crezi în poeți, chiar dacă se lasă impresia că ei nu sînt
ascultați. Cuvîntul lor rămîne, întemeietor, elanul lor
persistă, ca o combustie ce hrănește sufletul, gestul
lor este unul al spiritului, care, măcar el, nu-i repede
pieritor. Dacă România nu-și va pierde poezia, va mai
înfrunta cu glorie încă un veac. Și încă unul… Cît timp
vom mai putea rosti cuvinte de întemeiere. Spunînd
acestea, nu vreau să poetizez absolut deloc. Ce-ar mai
fi de spus? Gîndindu-ne la celebrele versuri ale lui
Hölderlin, să nu uităm să trăim poetic, pe pămînt. Pe
pămîntul acestei țări.
Olimpiu NUȘFELEAN

Noi suntem lumina țării
■ Într-un sat din județul Arad am
viețuit câteva săptămâni bune, ca de altfel în fiecare an din cei șase de când nu
mai am obligații profesionale… și mi s-a
cam dus buhul că aș scrie cărți. Acum
nu știu ce ar putea fi atât de fenomenal, câteva zile la rând acel sătean care
nu și-a părăsit satul până la 72 de ani
mi-a povestit, fragmentar cum bunicul
său Ileu (de la Ilie) a fost la Alba Iulia să-l însoțească pe
Ioan Cicio-Pop. Am întrebat pe unii indigeni și mi-au
spus că încă unul a fost la Alba Iulia cu ocazia Unirii.
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Nu sunt trecuți în acte oficiale sau eu n-am fost vrednic să aflu, dar Moș Ileu a primit, drept răsplată, îmi
spune acest nepot de-al său, funcția de cantonier la
boctăria Prăjești – Sălăjeni. Linia ferată Sebiș – Moneasa, cu ecartament îngust, 046 m, a fost naționalizată
după 1918. Linia fiind construită de contele Wenckheim. Bunicul a venit cu o vorbă de-acolo: „Noi suntem
lumina țării!” Era invitat prin satele vecine să le spună
cum a fost la Alba Iulia. Unul mai invidios, văzându-l
încălțat cu opinci, i-a zis-o: „Măi Ileu, tu te-ai săturat de
opinci și vrei a umbla în cisme, ca domnii”. Povestea nu
se termină aici. Fiul lui Ilie, Leontin, Lonti în limbajul
satului, a avut două neveste. Cu a doua soție a avut și
un fiu, pe Stelian Moțiu, născut în Arad, ziaristul care a
condus „Viața Studențească” și revista „Amfiteatru” iar
în final ziarul „Azi”. Până acum câteva luni, n-am știut
că tatăl lui Stelian Moțiu mi-a fost consătean. Cel de-al
doilea participant a avut o fetiță care s-a îmbolnăvit, el
trecând la altă religie, inițial fiind ortodox. În acel sat
s-a construit o școală unde erau mulți copii, se făceau
șapte clase elementare, în școală exista tricolor și se
învăța religie. Azi școala n-are nici un elev. Ei au fost
lumina țării, dar noi ce suntem?
Ștefan JURCĂ

Parodie de
Lucian Perța
Viorel Tăutan

Chemare

(din Caiete Silvane, noiembrie 2018)

Te-am tot chemat la mine de când ştiam să scriu
tu, Muza mea,
chemări făcute în pustiu
de multe ori şi oricât aş vrea
şi-am vrut să iert,
nu cred curând să pot.
Nu mint. E lucru cert.
Pe la răspântii de vreme
ţi-am tot lăsat jurnale,
cu sufletu-mi cu tot,
sperând să mi te cheme
mai repede în cale.
Sărutul tău pe frunte
visându-l noaptea toată,
trecându-mă o punte
la fel te-am tot visat
până mai ieri, când, iată,
în oglindă te-am aflat,
şi orice gest ai face
în toate m-oglindeşti.
Şi-acuma dorm în pace
că ştiu că a mea eşti!
166

8 Actualitate

Jurnal de Centenar
Viorel Mureșan

Excepționalul episod de acum o
sută de ani este așezat în bună măsură și pe aportul cărturarilor, fie
ei poeți, scriitori, medici, gazetari,
profesori, deopotrivă. Atunci, ca și
azi, fapta lor a putut fi element de
coeziune pentru toți aceia care trăiesc și simt românește, indiferent
unde s-au ivit pe lume, ori și-au găsit un rost. Nu puține dintre înfăptuirile demne de luat în seamă ale
ultimului secol românesc au fost cu
putință grație a ceea ce s-a întâmplat la 1 Decembrie 1918. La câteva
momente cu profil cultural și caracter comemorativ urmează să ne referim în rândurile de mai jos.
*
* *
În intervalul 7-14 octombrie am
participat, la Paris, la un Proiect
finanțat de Ministerul Culturii și
Identității Naționale prin Asociația
Bibliopolis – Proiectul CentRoArt
2018, ale cărui coordonate esențiale
le descriem aici. Tema centrală,
Centenarul Unirii, s-a concretizat
în lansarea a două volume editate în limbile română și franceză de
către edituri din țară, urmată de
lecturi publice, conferințe, întâlniri cu studenții, dialoguri și dezbateri. Gazdele acestor acțiuni au
fost, alternativ, amfiteatre universitare și librării. Prima carte, Unirea
desăvârșită/ Ce am înțeles noi în trecut
și ce trebue să înțelegem acuma prin
Unire, Bistrița / Paris 2018, a apărut
cu susținerea tipografică a Editurii
Școala Ardeleană. Îndreptarea și supravegherea textului, precum și un
cuvânt-înainte au fost încredințate
istoricului Ovidiu Pecican; traducerea în limba franceză de Roxana
Bauduin, cadru didactic la Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. În cuprins mai
găsim o „Foarte scurtă cronologie
a evoluției Statului Român”, datorată, probabil, îngrijitorului ediției.

De asemenea, după textele în paralel român și francez, urmează
reproducerea anastatică a ediției
princeps. Circumstanțele apariției
textului sunt redate de prefațator
în enunțuri concise: „În 1919, […]
într-o mică tipografie din Orăștie –
numită, nu fără semnificație simbolică ‹‹Libertatea›› – apărea o broșură
modestă ca aspect, dar semnificativă prin conținutul ei programatic.
Autorul ei rămas anonim, cel puțin
pentru cititorii de atunci, făcea apologia ideii de unitate, înțelegând
prin ea atât solidaritatea între cei
de aceeași limbă, cât și sursa puterii unei națiuni” (p. 5). Lăsându-se
pătruns de patosul scrierii istorice,
Ovidiu Pecican înțelege evenimentul de la 1918 ca fiind generatorul
întregii evoluții în plan spiritual și
cultural, până azi: „La o sută de ani
de la gândurile pline de frumoase
năzuințe din broșura de față, ideea
de unire a făcut un salt, făcând din
limba română o limbă oficial recunoscută la nivel european, legitimă
în Europa comunitară, iar din români protagoniștii unei solidarități
cu restul Europei, în numele valorilor comune” (p. 8). Textul propriu-zis e un eseu istoric pe tema
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nașterii, evoluției și înfăptuirii ideii
de unitate la români, cu un accent
pe reflectarea acestui fenomen la românii din Transilvania. Distingând
„unirea cea sufletească” și „unirea
cea de faptă”, autorul anonim cată să
vadă, deopotrivă, jertfa ostașului român, „treaba învățaților”, dar și, cu
dreaptă măsură meritele „generației
de azi”. Factorul catalizator a putut
fi acel „cheag sufletesc”, invocat de
autor la 1919.
Ora astrală/ L’heure astrale, Bistrița
/ Paris 2018, este antologia de poezie română prezentată în ediție bilingvă la Paris, în cadrul Proiectului
CentRoArt 2018. Cuprinde grupaje
de poeme selectate din scrisul a opt
autori contemporani, aparținând
mai multor generații: Roxana Bauduin (n. Sicoe-Tirea), Vasile George
Dâncu, Cristina Hermeziu, Mircea
Măluț, Viorel Mureșan, Basarab
Nicolescu, Mircea Petean, Traian
Ștef. De data aceasta, Editura Limes este partenerul proiectului,
cartea fiind prefațată de un scurt
text al aceluiași Ovidiu Pecican.
În succintul său prolog, eseistul
surprinde poeți care „descoperă
valențele prozaismului”, spre deosebire de alți confrați de-ai lor,
ce „revin cu o bucurie nedisimulată la exercițiul ritmic și rimat al
creației poetice”. Subliniind, deci,
diversitatea și bogăția de formule
din poezia contemporană, Ovidiu
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Pecican situează poemele volumului, în chip de concluzie, între „autenticism, ceremonial și retorică”.
În continuare, mă voi opri fugar
doar în dreptul acelor prezențe din
volum despre care n-am mai glosat
cu nicio altă ocazie, sau mi se impun acum prin expresivități de un
relief grăitor.
Roxana Bauduin e scriitoare de
origine română, trăitoare în Franța.
A publicat, până acum, două volume
de versuri și conduce colecția de carte „Doina” (Editura Rafael de Surtis),
care promovează cultura română în
străinătate. În versurile ei, sentimentul înstrăinării se instalează ca
un pattern, adesea autoreferențial,
ce nu mai poate fi înlocuit: „mă
găsesc din nou în această casă ce
nu-i mai a mea/ ce trăiește în afara timpului, ca mine, în afara prafului ei!” (Curățenia de primăvară,
p. 12) Prezențele 1 e o subtilă artă
poetică, pledoarie pentru poezia cu
o ambiguă carnație sentimentală:
„un poet bătrân îmi spunea dacă nu
scrii/ poezia își ia zborul precum un
graur speriat din pricina iernii./ eu
cred însă că ea ocolește creierul/ și
se-ndreaptă spre inimă./ inima mea
colecționează cuvinte necuviincioase umflate roșii ori palide/ alandala/
cuvinte inutile pe care le păstrează
din plăcere sau din milă/ așa cum
în camera mea încă țin un vaporaș
urât/ ce nu va naviga niciodată/ inima mea colecționează cuvinte, nu
mai saltă ca o gazelă în piept/ nu
mai face deșertul să înflorească/ își
târăște bătăile în mulțimea pestriță
de vorbe/ care o stăpânesc și-o împing la marginea drumului/ inima
mea cerșetoare în propria cetate”
(p. 14). Să nu uităm rădăcinile echinoxiste ale tinerei poete.
Grupajul lui Vasile George Dâncu începe, în stilu-i bine cunoscut,
puțin parodic, nițel și narativ, cu
această splendidă Rugăciunea editorului: „Tatăl nostru/ Care ești în manuscrise,/ Consacră-se numele Tău/
În volume publicate./ Vie împărăția
Ta/ De cultură scrisă./ Facă-se voia
Ta/ În difuzarea și promovarea/
Producției editoriale,/ Precum în
biblioteci/ Așa și-n librării/ Iartă-ne
nouă greșelile de tipar,/ Precum îi
iertăm și noi/ Pe cei fără har,/ Deși
își spun scriitori./ Nu ne lăsa pe

noi/ În ispita cărților comerciale/ Și
ne izbăvește de scrierile/ Piratate și
plagiate./ Că a Ta este împărăția,/
Puterea și slava/ Cuvântului tipărit/ În numele Autorului,/ Al Editorului/ Și al Sfântului Cititor,/
Amin!” (p. 26). Cristina Hermeziu
este jurnalistă, organizatoare de
evenimente literare și scriitoare
născută la Iași în 1971 și instalată
în Franța în 2005. Alături de câteva
cărți de interviuri, în 2016 îi apare
la Editura Junimea volumul de poezii Parisul nu crede în lacrimi. Cultivă
o poezie filiformă, în care cuvântul
trăiește poetic doar prin denotație,
exprimând mereu stări esențiale:
„cea mai frumoasă zi/ e atunci când/
îmi pun/ tricoul/ tău// în gând”
(p. 48). Chiar dacă licențiat în matematici, Mircea Măluț cultivă cu
hărnicie poezia, critica literară, gazetăria. Ba chiar scenariul de film,
uneori! Lirica sa e una cu fața spre
tragic, cenușie, ca un castel bântuit
de năluci: „așa ne-a fost dat nouă/
să ne naștem între două căderi/
aflați totdeauna în dosarele călăilor/ victimele necesare echilibrului// visurile noastre/ sunt insomniile gropii// umbra îngerului/ și
confidenții negației suntem/ de la o
vreme numai asfințituri// prezenți
la ora aceea/ când se toarnă moartea în lucruri” (Prefață, p. 54).
Trăitor în Franța, dar cunoscut în
întreaga lume, fizicianul Basarab
Nicolescu e, printre multe altele, și
autorul unui faimos studiu despre
poezia lui Ion Barbu. Din textele
publicate aici, vedem că savantul
crede în puterea fără margini a cuvântului poetic: „Istoria ar trebui
închisă într-un azil de nebuni. Dar
atunci omenirea ar putea inventa o
istorie dincolo de istorie?” (p. 90).
Cele două cărți au fost donate unor
așezăminte culturale din Franța,
frecventate și de români, într-un
număr îndestulător.
*
* *
În zilele de 19-20 octombrie s-a
serbat la Cluj-Napoca semicentenarul grupării și revistei Echinox. Prima întâlnire, la Facultate de Litere,
a strâns laolaltă echinoxiști din toate generațiile și oaspeți care, la rândul lor, au fondat și condus reviste
studențești de cultură în aceiași
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ani ’70-’80 ai veacului trecut, în
celelalte mari centre universitare.
Aproape toate intervențiile s-au
axat pe caracterul de „atelier” al
Echinox-ului. După-amiaza primei
zile a fost dedicată artei și artiștilor
vizuali. Am vizitat un salon particular cu tablouri ale unor pictori
implicați în evoluția grafică a Echinox-ului. A doua zi, dimineața, la
Sediul Asociației Scriitorilor au fost
lansate cărțile aniversare: Echinox
50, volum coordonat de Ion Pop
și Călin Teutișan, Petru Poantă,
Efectul Echinox sau despre echilibru,
ambele la Editura Școala Ardeleană.
Prin efortul aceleiași edituri au văzut lumina tiparului și au fost prezentate publicului o antologie de
proză scurtă echinoxistă, o culegere de texte teoretice excerptate din
colecția revistei, precum și antologii
de autor ale poeților echinoxiști din
prima generație. Culegerea Efect de
propagare, poeți maghiari de la Echinox, în selecția și traducerea lui Kocsis Francisko, apărută la Editura Ardealul din Târgu Mureș, a întregit
evenimentul. După-masă, la Clubul
Universitar, foarte bună lectură publică de poezie echinoxistă. Apoi,
la studioul Facultății de Teatru,
un nou spectacol cu piesa lui Ioan
Groșan, Școala ludică. Emoționantă
cina la Crama lui Mongolu’ de
la restaurantul „Metropol”, acolo
unde s-a semnat în urmă cu 50 de
ani, actul de naștere al Echinox-ului.
*
* *
Al treilea eveniment al lunii octombrie, între 25-26, a fost Colocviul Revistelor Centenare la Centenarul Marii Uniri, organizat de
revista Familia, la Oradea. Cele mai
importante periodice cu apariție
centenară sau mai lungă sunt: România literară, Familia, Convorbiri
literare, Viața Românească, Ramuri,
Vatra. Lor le-a fost dedicată întâlnirea din 25 octombrie. Cea din
ziua următoare, de la Muzeul Iosif Vulcan, a cuprins vernisajul
expoziției Cartea și presa în județele
graniței de vest în slujba Unirii, un
proiect al Fundației Poesis. În încheierea colocviului, lectură poetică,
cu o secvență specială: tineri poeți
invitați de „Familia”.
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Cronica vibraţiilor lirice
Imelda Chința

Poet, critic literar, traducător, Ion Cristofor s-a născut
la 22 aprilie 1952, în comuna Geaca, jud. Cluj. Obţine titlul
ştiinţific de doctor în filologie în 2001 şi semnează volume distincte începând cu În odăile fulgerului, 1982, Cina pe
mare, 1988, iar în 2017 publică grupajul de poeme intitulat
Cronica stelelor la Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca.
Între volumele menţionate, autorul scrie cărţi de eseuri,
de istorie literară, de interviuri, monografii şi foarte multe
volume de poeme.
Discursul poetic al lui Ion Cristofor este irigat de lirismul grav acompaniat de un ton sumbru, melancolic, trist.
Versul traduce o suferinţă contemplativă pe tema trecerii
ireversibile a timpului, secondată de tema arderii interioare, a frământărilor consumate în tăcere. Poemele sunt
structurate când într-un format miniatural, când amplu,
dar dincolo de formă, invită la reflexivitate. Universul
surprins într-o cromatică monotonă este unul kantian, în
cădere, iar tristeţea este redată în tonalităţi sumbre: „Ziua
se pregăteşte să plece/ Un bătrân aruncă cu piatra/ După
o pasăre neagră.// Un contrabas răguşit, două fetiţe şi un
flaut cântă/ În piaţa publică” (Pasărea neagră), „Gălăgioşi
deschid graurii porţile toamnei/ şi fructele pârguite cad
bufnind de pe crengi” (Desăvârşirea).
Ion Cristofor scrie un poem autumnal, al trăirilor evocate, al amintirilor dureroase, al vibraţiilor lirice, al prezentului descompus: „Toamna sărutul tău dă semnalul de plecare/ a păsărilor către ţările calde”. (Toamna, sărutul tău),
„Un pian/ aruncat pe malul râului/ de câţiva muncitori//
proaspăt mutaţi în casa/ cedată de o familie de burghezi/
duşi la Canal” (Ilustrată de epocă). Trăirea este efervescentă, caustică, vitriolantă, vechile amintiri acaparează fiinţa:
„Prin geam trecutul a năvălit în încăpere/ Şi luna în braţele
ei strălucea ca un ou” (Fereastră către trecut), „Casa mea e
mobilată de amintiri şi regrete/ De dulapuri şi scaune ce
se cred trunchiuri de arbori/ Foşnind într-o verde pădure”
(Femeia de porţelan).
Cronica stelelor este în esenţă un amplu poem senzorial
şi vizual, redat într-o sinestezie douămiistă, este o reaşezare a timpului într-o dinamică a senzaţiilor, versurile făcând
parte dintr-un angrenaj al sugestiei.: „Trei coţofene/ Pe zăpada proaspăt căzută/ Fac grafică japoneză.// Zboară de la
un copac la altul/ Cu ţipete ascuţite/ De samurai” (Grafică
japoneză), „În spatele nostru foşnea un câmp de tutun/ Un
pluton de soldaţi răguşiţi/ Urcă pe dealul învăluit în ceaţă.// Sub cireşul înflorit din curte/ Bătrânul punea gramofonul să cânte” (Cireşul).
Privirea este oscilantă, când ascensională când telurică,
o glisare între dimensiuni afective, ce permite un colaj de
stări, drapat cu intensităţi reflexive. Lirismul lui Ion Cristofor nu abundă în mărturisiri, dar nici nu eludează confesiunea, oarecum temperată, din ecuaţia creaţiei poetice.
Poetul se plimbă stingher, ros de nelinişti între un Parnas
al trăirilor şi un cotidian anost: „Tremuram de friguri pe
terasa spitalului./ Moartea era pe atunci doar o sperietoare

din lanul de grâu./ În halatul meu roşu cu pete de cerneală
şi iod/ Dormise o noapte întreagă o fecioară sau poate chiar
regele Irod” (Bolnav de friguri), „Cloceam un poem sau cam
aşa ceva/ tocmai când băieţii de la fisc mi-au bătut energic
în uşă/ fireşte am urinat furios pe chitanţele lor” (Tocmai
constatasem).
Poemele, în întregul lor, sunt o rostire amară a pierderii
identităţii, a demnităţii de a fi. Poetul nu îşi înscenează lăuntricitatea, el este deopotrivă un cronicar al experienţelor
sufleteşti, dar şi al peisajului contemporan prins în plasa
ignoranţei, peisaj pe care îl radiografiază atent, poezia traducând drama unei rupturi. Registrul grav este ostentativ
contaminat de cel colocvial, alcătuind un holos meditativ
ce mizează pe o hibridizare a registrelor şi a imaginilor. Poemul Dreptul la singurătate traduce strigătul disperat al fiinţei claustrate: „În Constituție nu scrie nimic despre dreptul
la singurătate,/ iar tu ești mai singur decât un zid ruinat//
În Constituție se vorbește atât de elocvent/ doar despre libertatea cuvântului/ nu se șoptește o vorbă despre oamenii
lipsiți de cuvânt/ despre judecătorii ce se șterg cu adevărul
la cur// Și mai ales Constituția tace mâlc/ despre dreptul
de a-ți ține gura/ în timp ce șeful îți dă indicații prețioase//
Nu știu dacă cineva dintre mahării ăștia/ care au scris
Constituția/ ne oferă și dreptul de a urla”. Falsa libertate de
manifestare, natura duală a omului, iubirea ca act de contemplaţie poetică sunt teme în jurul cărora se coagulează lirismul lui Ion Cristofor: „O şoaptă de dragoste a ta/ mă face
mai bogat/ decât toţi regii pământului” (De ziua ta), „Mă
întreb cine a inventat singurătatea/ (...) Greu de răspuns
când în casa poetului intră deşertul/ Când nimeni nu mai
vorbeşte decât în şoaptă,/ Iar înţelepţii s-au retras cu toţii
în pustie.// Ca un nor/ Trec veştile întunecate ale lumii.//
Ninge pe masa de scris/ Peste capul îngheţat al scribului ce
scrie” (Veşti). Traversarea crizei morale şi spirituale, ţara de
import sunt subiecte lirice vitriolant abordate de condeiul
ironic-ludic al poetului, reveria fiind secondată de luciditate: „...fierarii pregătesc cuiele şi lemnul ce-ţi dă puterea/ De
a rosti, sub clarul de lună, cuvintelor tale/ Unul din voi mă
va vinde” (Nu din ziare, nu din cărţi), „Ca bun patriot/ am
adoptat reţeta de salată românească.// Un kilogram de cartofi turceşti bine fierţi/ scurşi prin strecurătoare/ o lingură
de sare din Ucraina/ tai câteva roşii spaniole/ câţiva ardei
iuţi din Ungaria/ o ceapă sau două luate din spatele blocului/ de la magazinul arăbesc” (Salata românească).
Eul nu rămâne pur contemplativ, ci e parte din acest
angrenaj al devenirii. Poetul este convins că poemul
poate coborî în subterană, asemenea lui Orfeu, pentru
a-şi mai vedea o dată iubita pierdută sau se poate realcătui asemenea lui Osiris. Poezia lui Ion Cristofor devine din acest punct de vedere o călătorie înspre sine,
o căutare necontenită, o aşteptare prelungă. Discurs
referenţial şi autoreferenţial, Cronica stelelor este un
volum închegat, remarcabil prin sinceritatea rostirii şi
autenticitatea trăirii.
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Răscrucea vremii

Marcel Lucaciu

Trecutul ne însoțește ca o umbră, luminându-ne
prezentul cu amintiri vii ori difuze ce se furișează în
sufletul învăluit, uneori, de nostalgii duioase, alteori,
de melancolii surâzătoare. Viața trece ca o străină
frumoasă, privind, cu egală indiferență, la dramele și
comediile umane, la destinele împlinite sau frânte de
capricioasa istorie.
După debutul editorial cu placheta de versuri Poeme
din mers (1999; ediția a II-a, 2012), Daniel Moșoiu revine în peisajul literar cu o surprinzătoare și incitantă
carte de povestiri, intitulată Țigări umede (Editura Limes, 2018). Cartea aceasta resuscitează – într-o manieră absolut captivantă! – trecutul, conține delicioase
ori picante „povești” de viață, având ea însăși o poveste neobișnuită. Povestea ei se pierde în negura anilor
1994-1995, pe vremea când Moșoiu era redactor la
cotidianul Mesagerul transilvan și publica, aici, o serie
de tablete sub genericul Termometrul de suflet. Inițial,
tabletele respective urmau să apară într-un volum pe
care Mircea Petean îl anunțase în planul său editorial din 2003. Dar autorul lor „le-a lăsat să dospească”
(după cum el însuși mărturisea, la un moment dat), le-a
revăzut și adăugit, până când s-a declarat mulțumit de
„ritmul” și concizia narațiunii. Așa se face că ele au văzut lumina tiparului abia 15 ani mai târziu...
Cele zece proze scurte se remarcă prin forța de evocare a unor întâmplări și, în special, a unor mentalități
fie din răposata „iepocă de aur,” fie din primii ani ai
regimului Iliescu. Lumea pe care o reconstituie prozatorul e una pe cât de eterogenă, pe atât de pitorească
grație diversității galeriei cu personaje: un veleitar îndrăgostit de o chelneriță, o generoasă vânzătoare de loz
în plic, un recrut răvășit de dorul iubitei, un funcționar
mărunt și nefericit, o țigancă din echipa de curățenie
a orașului, un fost muncitor pe șantierele „patriei socialiste” etc. Personajele se desprind din filele cărții și
trăiesc aievea, pendulează între marele oraș și satul
tradițional, între viața conjugală și „dulcea boemă”, între neputință și revoltă, fiind prezentate într-un periplu continuu prin cafenele, cârciumi, restaurante sau
gări. Prozatorul le individualizează prin intermediul
limbajului colocvial sau regional (presărat, deseori, cu
replici spumoase) și, mai ales, prin excelentele portrete
fizice. Un exemplu concludent, în acest sens, este portretul lui Vasile Ojog, un funcționar ce îmbătrânește
printre dosarele din birou, așteptând zadarnic să fie
avansat: „Ochii i se afundară în găvanele umbroase din
mușcătura cărora țâșnea robustă, ca o săgeată îndreptată în sus, linia impunătoare a nasului. Inelele părului creț și negru își pierdură cu anii vigoarea și strălucirea, rășchirându-se cenușii și anapoda pe creștetul
ușor lunguieț... Bărbia îi era ascuțită, mărul lui Adam

pronunțat și mișcător, rupt parcă de celelalte găteje fibroase ale gâtului” (Avansarea lui Vasile Ojog).
Harul de prozator al lui Daniel Moșoiu iese în
evidență și atunci când descrie, aglomerând detaliile,
„satul cu nume poetic, învăluitor; Trestia”, școala de
aici, străzile Clujului sau faimoasa cafenea Arizona –
tărâmul visurilor literare, paradisul pierdut al boemilor: „Negri de fum, pereții țineau loc de agendă pentru
abonații casei care însemnau cu pixul numere de telefon și chiar mesaje pe bucățele mici de hârtie, prinse
în piuneze sau ace de gămălie. Mesele înguste, așezate
de-a lungul pereților și scorojite la colțuri, purtau încă
urmele trufiei clienților de altădată. Ici-colo o semnătură imposibil de descifrat, în altă parte câteva rânduri
scrise cu pixul care ar fi putut fi la fel de bine versuri
celebre sau scrijelituri întâmplătoare” (Țigări umede).
Cu o singură excepție (textul cu alură epistolară Și să
știi că mi-e dor de tine), bucățile de proză au o tonalitate
șăgalnică. Narațiunea se distinge printr-o cursivitate
firească, fiind plină de vervă, căci nemaipomenitul spirit de observație al scriitorului se împletește armonios
cu ironia fină și umorul năvalnic. Comicului de limbaj
(menit să dezvăluie originea socială a personajului) i
se alătură, de cele mai multe ori, savurosul comic de
situație. Iar situațiile comice sunt numeroase, în aceste povestiri cu tâlc. De pildă, provoacă râsul secvența
în care proaspătul absolvent al Facultății de Filologie
este rugat să cumpere „ilest” (drojdie) de la magazinul
sătesc și, derutat, el întreabă: „Bine, dar câți metri să
cumpăr?” Ca să nu mai vorbim despre odiseea bărbatului care, venind de la țară cu „autobuzul hodorogit”,
vrea să bea o halbă de bere în Clujul postrevoluționar
și constată, surprins: „Măi, dar nici halba nu mai era
halbă! Ce dracu, parcă o tăiaseră, o subțiaseră, o făcuseră mai mică. Păi, nici cu trei chichinețe din ăstea, pe
care le-ar bea cât ai zice pește, nu și-ar astâmpăra setea”
(Bilete de papagal).
Farmecul povestirilor cu iz realist datorează mult
finalului deschis, străjuit de o aură misterioasă, de
vreme ce naratorul nu își însoțește personajele până la
capătul drumului, lăsându-le să se piardă în mulțime.
Altfel spus, refuză să pătrundă în intimitatea lor, considerând că a văzut ce era de văzut, că a spus exact ce
era de spus despre ele.
Pline de prospețime, în pofida anilor ce s-au scurs
nemiloși, prozele din Țigări umede se constituie, tainic, într-o parabolă a elanului tinereții ardente, imposibil de reaprins la răscrucea vremii. În esență, este o
carte netrucată, remarcabilă prin acuratețea scriiturii, prin doza de autenticitate; o carte în care freamătă
viața, cu tristețile ei de neșters și cu toate bucuriile
simple.
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Șah dublu,
prin descoperire
Carmen Ardelean

Cinegrafii, Simona Ardelean
Faptul că Simona Ardelean a fost, în 2014, câștigătoare
a Concursului pentru debut al Editurii Adenium din Iași,
secțiunea Eseu, cu teza de doctorat publicată cu titlul Flăcări, foc, arderi interioare în raportul vizual-verbal. Eseuri
despre artă și literatură are, în ciuda aparențelor contrare,
o foarte mare importanță în economia activității ei ulterioare, de cronicar de film. Sesizasem încă de atunci, chiar
dacă o entuziastă cronică la teza ei a rămas în stadiul de
proiect, că autoarea alege să scrie despre artă „după chipul și asemănarea sa”, adică texte sinestezice, profunde,
pline de sensibilitate, dar și de detalii semnificative, eterogene, punctate cu analogii ce denotă o excelentă cultură
cinematografică (și nu numai!), construite caleidoscopic,
propunând varii domenii ale receptării. Pe scurt, aș zice
că putem vorbi, fără a greși câtuși de puțin, de încercări
semiotice de abordare a lucrărilor cinematografice.
Prima prefață, o iscusită și actuală „ars cinematografica”, în care se surprind locul și rolul cronicii și al cronicarului de film azi, relația acestora cu filmul și publicul
poartă semnătura „cinegrafului” revistei Tribuna, de la
Cluj-Napoca, Ioan-Pavel Azap. Într-o fericită completare
vine cel de-al doilea text al cărții, o „cronică de întâmpinare” la propria carte, ce decodifică, parțial, deci incitant,
algoritmul și mecanismele de lucru, instrumentarul criticului și cartea-matrice, Orașele invizibile, a lui Italo Calvino, oferind o sugestie de lectură prin devoalarea structurării în șase secțiuni, ce creează o tablă de șah imaginară.
Cinci, șase, șapte sau opt cronici cuprind secțiunile al
căror total, în modul matematic de gândire al autoarei,
sunt produsul primelor trei numere prime. Departe de
a fi o simplă privire asupra filmelor, volumul surprinde
printr-o varietate a filmelor abordate, filme pentru toate
vârstele, gusturile, dar și prin componenta documentară,
căci nu scapă neobservată dimensiunea de „dicționar” de
film, de actori, de regizori. Cu toate acestea, informațiile
„extradiegetice”, utile celui care are nevoie să fixeze filmul într-un context, sunt bine dozate; faptul că autoarea
știe și spune unde, când, cine a regizat sau a jucat, ce și
cum a fost valorificat artistic în film nu e nici superfluu,
nici iritant, ci devine, în mod paradoxal, treptat, o necesară și foarte confortabilă omnisciență. Evident, aceasta
e dată și de modul inedit în care autoarea se raportează
și se racordează la film: Simona Ardelean citește filme,
vizionează cărțile care sunt dramatizate, deci trăiește intens, sinergic, fiecare producție cinematografică despre
care scrie. Firescul relatării, plăcerea lecturii și adicția pe
care o dau cronicile sale vin din trăirea plenară a vieții din
film, din spatele filmului și de dincolo de film, din sinceritatea evocării, din arta cultivării suspansului, din lecțiile

interactive pe care le realizează în cronici, prin modul în
care acoperă și dezvăluie, aproape simultan, desenul din
covor, cu o viziune și un talent regizorale.
O organizare pe două axe se poate observa la o
atentă lectură a textelor: una formală, alta interioară.
Aparținând unor grupaje cu titluri simbolice, filmele despre care vorbește autoarea stabilesc punți treptat luminate, ce dezvăluie „afinități elective”. Filmele din secțiunea
Turnul surprind destine singulare, personaje solitare din
propria voință sau a căror solitudine e generată de preocupări, boală, senectute, inadaptare. Conexiunile interumane care se nasc sau renasc în spațiul izolat în care
viețuiesc nu fac decât să potențeze dureri mai vechi sau
mai noi, uneori cu rol cathartic.
Pionii sunt, în general, marionetele destinului, ale istoriei, sacrificații, naufragiații, apatrizii (în sens propriu
sau figurat) care dau, prin fiecare eșec sau reușită, „lecții
despre demnitatea umană și libertatea conștiinței”.
Secțiunea Regele. Regina cuprinde filme în care cuplul e surprins în miraculoasele lui metamorfoze. Iubiri
intense, pasiuni maladive, „dependența emoțională” și
„nevoia de comunicare”, nu doar în cuplu, ci și în relația
părinte-copil, sunt atent radiografiate și sublimate.
Căluțul de lemn e un simbol al universului ludic, miniatural, infantil, care, zugrăvit de Simona Ardelean, pare
mai complex și mai complet decât al adulților, dacă e să
supralicităm, pleonastic, un grad de comparație. Sunt cuprinse aici și filme care, chiar dacă nu au în centru copilul,
se opresc asupra unor activități, preocupări, domenii considerate minore, dar a căror strălucire e just evidențiată.
Nu putea să scape pertinentei și atentei scrutări a
universului cinematografic actuale categoria filmelor ce
ilustrează distopii, lumi divergente, alternative, secunde.
Secțiunea Nebunul dezvăluie lumi dezumanizate, robotizări, digitalizări ce provoacă dizarmonii interioare și exterioare, spații ce se dovedesc a fi (prea) închise sau (prea)
deschise.
Despre spații ce impun sau presupun distanțe, uneori parcurse (cu folos), alteori micșorate sau în creștere
și despre modul în care acestea provoacă reverberații sau
declanșează dileme, drame existențiale e vorba în filmele
incluse în secțiunea Pătratul. Distanța.
Ar fi nedrept să nu vorbim însă despre nivelurile receptării pe care autoarea nu le revelează, ci le lasă, discret,
în grija cititorului. Sunt nenumărate palierele interpretative la care apelează, mai mult sau mai puțin vizibil,
Simona Ardelean. Dintr-o solidaritate de breaslă și, de ce
nu, dintr-un ludic respect numerologic, m-am oprit la șase
dintre nivelurile cronicilor sale, vizibile în mai toate textele cuprinse în volum.
Primul nivel, căruia sunt tentată să-i atribui rolul de
captatio benevolentiae, e cel al „laboratorului de croni166
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car”, al travaliului scriitoricesc. O subiectivitate asumată
a selecției filmelor, o devoalare sinceră a perspectivelor
sau a modului în care vizionează sau scrie despre filme,
stabilind punți sau chei de „lectură” în cazul filmelor-labirint intrigă și incită, în același timp. Recunoaște,
cu aceeași sinceritate, că n-ar vedea multe dintre filme,
iar argumentarea acestei afirmații devine o metaforică interpretare a vizionării de film, pe care o aseamănă
cu o călătorie cu trenul. Stabilește o relație indisolubilă,
empatică, de-a dreptul, cu cititorul, făcându-i confidențe
ce trădează „traume” din copilărie sau revelații, pasiuni
pentru cărți sau fascinația exercitată de unele materii
sau personalități, avertizându-l asupra familiarității sau
a sentimentalismului pe care le va resimți la vizionarea
unui film. Când crede/simte că nu a convins, căci se raportează permanent la un cititor și cineast la fel de exigent
ca ea, ne „asigură” că e un film „luminos”, amuzant sau
cu teme de interes general, exemplificând replici-reper.
Când ea însăși nu e convinsă de film, în ciuda exegezelor
favorabile, găsește utilă dezbaterea ce devine, evident, o
provocare pentru cititor. Rețeta selecției reușite e gustul
personal, de netăgăduit, subliniat simplu: „mie personal
mi-a plăcut” și modul inteligent în care empatizează și cu
instanțele intradiegetice: regizori, actori, scenariști, neuitând să cerceteze veridicitatea, autenticitatea jocului, a
realităților ilustrate, a abordărilor. Profilul ei de cinefil,
dublat de cel de cititor avizat deschide noi orizonturi de
așteptare, trezind în cititor „caruselul de sentimente” pe
care-l simte și ea.
Avizată ni se dezvăluie și când e vorba de ceea ce am
numit Nivelul emițătorilor, căci regizori și actori deopotrivă sunt dezvăluiți din perspectiva evoluțiilor anterioare
și... ulterioare filmului despre care vorbește. Retrospective și anticipări „vizionăm” când citim despre „magicul”
Giuseppe Tornatore, Robert de Niro, Leonardo di Caprio
sau David Lynch. Reușita filmului, performanța actoricească, metamorfozele personajelor sub impulsul unui
sentiment, umanizarea sau dezumanizarea, ascensiunea
sau agonia, imaginea unor cupluri complementare sau
antagonice, uneori chiar catalizatoare sunt semnificate și
resemnificate prin raportarea la profilul regizorului sau al
actorului, la istoria filmului sau a genului, cronicile devenind, prin periplul cinematografic constant, lecții vii de
cinematografie.
În strânsă relație cu acest nivel e cel pe care l-am numit al analizei comparative sau, cum frumos numea această particularitate autoarea, în titlul tezei de doctorat, al
afinităților elective. Simbolurile și semnele pe care le
identifică și le decodifică pertinent sunt tot atâtea căi de
conexiune cu marea literatură: de la Borges la Tolstoi, la
mitologia antică sau urbană, la Aldous Huxley sau la Marin Sorescu, la Blaga sau la Wittgenstein. Nu ezită, atunci
când e relevant, să confrunte jocul actoricesc cu interviurile publicate în presă, pentru a evidenția constante ale
abordării rolului și similitudinile cu viața. Identifică și
potențează atmosfera culturală, filosofia filmelor, compară filmele cu tablouri și identifică similitudini între tablourile dintr-o galerie de artă prezentă în film cu parcursul
personajelor. Vorbește despre convenția cu ficțiunea pe
care o face spectatorul de film, așa cum se întâmplă cu cititorul de romane. Nu ezită să compare filmul clasic cu cel

3D, actorul european cu cel american, asiatic sau african,
așa cum nu se sfiește să compare cinematografia franceză cu cea hollywoodiană. Coperta sau afișul cărții devine,
atunci când e ofertant prin simbolistică, punct de pornire
în analiza cărții. Cel mai incitant mi s-a părut însă modul
în care ne propune să problematizăm, comparativ, propria
raportare la film, ca într-un joc ce s-ar putea numi: „Ce-ar
fi dacă ne-am întâlni pe noi înșine într-o zi, într-un film?”
Am lăsat intenționat, spre final, nivelul diegezei, chiar
dacă vizionăm filme, ca neinițiați, dintr-o motivație simplă, poate chiar simplistă: pentru povestea/poveștile pe
care le spun filmele. Simona Ardelean nu pierde din vedere firul/firele narative ale filmelor despre care vorbește,
fără a supralicita epicul. Rezumă sumar, de multe ori
eliptic, doar cât să stârnească interesul și să sublinieze
linia narativă a filmului, în notele ei inedite. Nu uită, ba
chiar accentuează, partea de poezie a filmului și, mai important, interogațiile fundamentale pe care producția
cinematografică le lansează. Nu uită să dea detalii avizate despre pulsurile muzicale ale filmului, evidențiind
rețelele care asigură compatibilitatea. De multe ori, nu
povestea filmului e evidențiată, ci viața din povestea filmului. Referințele elocvente pentru rolul jucat, atitudinea actorilor, realismul situațiilor relatate, construcția
multistratificată subliniază componenta socială, psihologică, economică, interumană a fiecărui film în parte.
Nivelul critic e susținut de un instrumentar și de o
atenție la detalii ce sunt apanajul unui specialist în domeniu. Taxând lentoarea sau neverosimilul, dar subliniind
numerologia simbolică sau stranie, amendând sau aplaudând recuzita sau decorul, apreciind nominalizările numeroase și premiile câștigate, dar exprimându-și, cu tact,
dezaprobarea când e vorba de evaluări prea entuziaste,
autoarea dă o măsură echilibrată a abordării, pe tot parcursul volumului. Surprinde și comentează condensările
și dilatările inspirate sau mai puțin inspirate, acțiunile
previzibile sau ușor idealiste, subliniază tonurile și tușele.
Îmbracă, pe rând, haina semioticianului, a psihologului, a
sociologului sau a psihanalistului, ba chiar pe cea destul
de incomodă, a moralistului. Se și ne întreabă: „Ce rămâne în urma unei vizionări?”, ce dă nota originală, care e
mesajul, delimitează tehnici narative sau regizorale, își
însușește abordări caleidoscopice, regizorale.
Cronicile Simonei Ardelean plac însă pentru mult mai
mult decât atât și când spun asta am în vedere, desigur,
nivelul artistic, stilistic al textelor sale. Scrise cu stil scriitoricesc și viziune, cronicile sale sunt, cel puțin prin câteva
pasaje, adevărate texte literare, poeme în proză. „Problematica scriitorului pare umbrită de faldurile filmului”,
„La început de film, ca o acuarelă a fost imaginea femeii
umbră care se deplasa de-a lungul dunelor de nisip. În
solitudinea matinală, umbletul ei cadențat biruia un tumult interior” sunt doar câteva exemple de scriitură cu
stil. Simetria incipit-final, viziunea complexă și bucuria
evocării nu pot trece neobservate, dând o notă distinctă
și un parfum inefabil scrierilor sale.
Nu trebuie uitată lecția de discreție pe care Simona Ardelean o oferă. Din respect pentru aceasta, nu voi dezvălui semnificația alegerii titlului pentru această cronică. În
stilu-i caracteristic, pe care-l parafrazez acum, vă invit să-l
decriptați, însă doar după lectura volumului Cinegrafii.
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Romanele Marii Uniri:
Când vor înflori mălinii
Icu Crăciun

Cartea aceasta este un roman biografic şi îl are ca protagonist pe fostul deţinut politic Emil Boşca-Mălin
(1913-1976). Gazetarul, juristul, folcloristul şi istoricul Emil Boşca-Mălin
a fost condamnat în 1946, în contumacie, la muncă silnică pe viaţă.
Timp de șase ani a trăit în clandestinitate, ascuns sau travestit, sub
nume fals, hăituit de securitate, iar
în 1952 a fost arestat, fiind trădat
de nişte cunoscuţi. A petrecut 12 ani
în șapte puşcării comuniste. După
eliberare, în 1964, a mai trăit 12 ani,
cu sănătatea zdruncinată, dar nu a
putut fi îngenuncheat, rămânând
pentru posteritate un exemplu de
brav român prin demnitatea, tenacitatea, curajul şi dragostea pentru
neamul românesc. Menţionez că
toate personajele sunt reale, unele
dintre ele mai trăiesc şi ne bântuie
existenţa.
Am văzut că biografii mei m‑au
plasat într‑o familie cu stare de
țărani mijlocași. Nu au greșit, așa
e. Părinții mei n‑au ajuns să se
împrumute de la vecini, mai degrabă ei de la noi. Nu eram singurii săteni înstăriți; erau alții care
trăiau mult mai bine ca noi. Cum
ziceam, aveam un an când Primul
Război Mondial bătea la ușă. Tata
a făcut frontul împreună cu prietenul său din Rodna, Clement
Grapini, a cărui mamă era din Maieru, Maria Cărbune s‑a numit de
fată. Era mai în vârstă decât tata,
el aparținând contigentului 1908.
Au fost mobilizați în 16 februarie
1915, luni, după duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei
judecăți) – cum scria în calendarele greco‑catolice ale vremii – ca
soldați în cadrul Regimentului 63
infanterie austro‑ungară și trimis
pe front, a ajuns până în Italia,

dar s‑a întors acasă – cum se zice
– teafăr și nevătămat, din păcate, bunul său camarad a dispărut
în timpul luptelor; cei mai mulți
din leatul său au fost mobilizați
în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimiși pe front în
Galiția, alții în Tirol, Muntenegru, Câmpia Padului și Polonia.
Cert este că din Maieru au murit
109, înroșind cu sângele lor câmpurile de bătălie, după cum scrie
în icoana pusă în altarul bisericii
din centru de preotul Cioarba, un
bărbat însprâncenat și căutătura
pătrunzătoare, cei mai mulți pe
front, alții, răniți grav, în spitale,
sau pur și simplu dați dispăruți
în timpul luptelor de pe front, și
câțiva de tifos sau oftică (tuberculoză), tot victime ale războiului; șase s‑au întors mutilați: unul
cu diagnosticul: lipsă trei falange
de la mâna dreaptă, altul: strâmtorarea traheii cu ușoară dispnee
prin glonț a regiunii superioare
a traheii, unul: anchiloză în extensie a cotului drept, altul: lipsă a indexului și a mediului de la
mâna dreaptă, un altul: anchiloza
articulației tibio‑tarsiene a piciorului drept, lipsă a calcaneului
drept, și altul: cifoză dorsală inferioară cu stare generală bună.
Răniții au fost lăsați la vatră și
reformați în martie 1919 de către comisia medico‑militară ca
invalizi de război: primii doi de
pe frontul rusesc de la Uhrezedov
și Liakovitschi, unul de pe cel din
Serbia, la Belgrad, iar ceilalți trei
de pe frontul din Galiția.
În sat era mare sărăcie că până
și morții se îngropau fără lumânări. Combatanții și prizonierii
au început să se întoarcă la casele
lor în grupuri compacte, slabi, cu
vigoarea trupului pierdută și pie166

lea fleșcăită. Cele trei familii de
amploiați unguri își încărcaseră ce
putuseră în trei căruțe cumpărate de la oamenii din sat și plecaseră în toiul nopții numai ei știau
unde. Cei întorși de pe front aveau
tot felul de idei în cap, alții au vrut
să atace autoritățile și să le jefuiască, așa cum au făcut în satele de
primprejur, la Șanț, de pildă, l‑au
pălmuit pe părintele Grapini și pe
notar, dar, la noi, i‑a calmat popa
Ciorba, care i‑a pus să‑și aleagă un
comitet comunal ad‑hoc, format
din 30 de bărbați de încredere,
aleși din mulțimea care se liniștise.
În mintea multora mai persista
mitul bunului împărat, dar și frica de schimbările care aveau să
vină. Prima dată au fost alungați
jandarmii, iar în unele sate și primarii cu notarii care erau văzuți
ca exponenți ai vechiului regim.
La noi în sat nu s‑a pus această problemă; primarul Ureche și notarul
Sânjoan au rămas pe funcții; au fost
considerați buni români. În 7 noiembrie, procesul de constituire
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a gărzilor naționale s‑a extins în
tot județul. În data respectivă, la
primărie a sosit o chemare pentru
toți ofițerii și soldații români care
au venit de pe front ca să se prezinte de urgență la Bistrița pentru instruire. Apoi s‑a ales Garda
Națională înarmată, pentru pază
și ordine. Cu toții au fost puși să
jure pe steagul național român
astfel: „Jurăm pe Atotputernicul
și Atotștiutorul Dumnezeu și pe
Sfânta Cruce că vom împlini fără
șovăire toate poruncile Consiliului Național Român. Ne supunem
numai poruncilor comandanților
și ofițerilor noștri români. Numai
acestui consiliu îi recunoaștem
dreptul de a da porunci în numele
națiunii române. Poruncile Consiliului nostru Național le vom împlini cu cea mai mare însuflețire,
ziua și noaptea, pe orice vreme, și în orice împrejurări, ca fii
credincioși și cinstiți ai națiunii
române. Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin.” Fiecare gardist era
înarmat și răspundea cu averea
pentru pușca ce‑o primise. Se făcea serviciu neîntrerupt 24 de ore,
iar popa Iulian Ciorba a rezolvat
să le fie adusă mâncarea, pe rând
de casă, de trei ori pe zi. Alegerea
delegației s‑a desfășurat în perioada 20‑29 noiembrie 1918. În
fruntea organizatorilor au fost:
popa Iulian Cioarba, învățătorii
Ion Barna, Silviu Coruțiu, Dumitru Boșca, frații Ion și Constantin Partene și tânărul poet în
devenire Iustin Ilieșiu. Reprezentantul Bistriței a fost Pavel Tofan. Într‑adevăr, aceștia au ținut
ordinea ca să nu fie jafuri și alte
blestămății. Mare cap a avut acela
care a înființat Armata Națională
Română în Transilvania, cu ofițeri
și comandă românească. Nemții
au părăsit România, retrăgându‑se prin Ardeal, dându‑se la jafuri, dar nu așa de monstruoase ca
armata maghiară. În 4 decembrie
a intrat în Bistrița un batalion de
ostași români, iar în 8 decembrie
au sosit în Năsăud trei plutoane.
Un alt pluton a trecut prin Maieru

în data de 9 decembrie și s‑a oprit
în Rodna. Prin satele pe unde au
trecut s‑au făcut porți triumfale, ofițerii fiind întâmpinați cu
pâine și sare, iar sătenii au cântat „Deșteaptă‑te, române!” În
13 decembrie, alte trupe române
au ajuns la Dej, Cluj și Alba Iulia.
Scumpetea era mare, o lumânare
costa 5 coroane, un litru de naft
ajungea la 10 coroane. Deja apăruseră leii românești; prețul unui
„leu” era de două coroane.
În anul 1919, au fost chemați
sub arme cei născuți în 1896,
1897 și 1898, întrucât bande de
unguri și secui ucideau, furau și jefuiau românii și împiedicau înaintarea trupelor române. Începând cu
14 ianuarie, stil nou, s‑a ordonat
ca la Sfintele Liturghii să fie pomenit regele Ferdinand al României
Mari. Să nu credeți că armatele
maghiare s‑au întors cuminți în
țara lor. Au făcut prăpăd pe unde
au trecut; au aprins casele românilor, au jefuit și omorât fără milă
oameni nevinovați de prin părțile
Sălajului, Băii Mari și Satu Mare.
Împotriva acestor atrocități s‑au
făcut demonstrații în data de
14 noiembrie chiar și în Năsăud.
După ce armata română a ocupat
Satu Mare, Careii Mari, Oradea
Mare și Salonta, ungurii s‑au retras, dar între ei și noi, s‑a interpus armata franceză ca un fel de
zonă neutră. Adunarea de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918 a fost
lesne de organizat, întrucât se mai
ținuse una în 1912, la care au participat peste 16000 de poporeni
români din toate părțile Transilvaniei dezrobite, care au manifestat atunci împotriva întemeierii
unei episcopii greco‑catolice la
Hajdu‑Dorogh, în care să se introducă limba maghiară ca limbă
liturgică pentru a rupe mai multe
parohii din diecezele de Gherla,
Blaj și Oradea, adică un fel de Cal
Troian între români, cum s‑a exprimat un preot când a luat cuvântul, contrar bulei papale „Eclezion
Christi” din 1853. Dar, în ciuda
acestui protest, episcopia ungu166

rească tot s‑a înființat. A fost ca o
repetiție generală pentru ce avea
să se întâmple în decembrie 1918.
În fiecare localitate din Transilvania s‑au înființat Gărzi Naționale
cu scopul de a se întări paza și s‑au
întocmit așa‑zisele „credențiale”,
adică legitimații pentru aceia care
vor participa la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia. Măierenii au depus jurământul pe steagul
tricolor și s‑au deplasat cu trenul
până acolo. În total au fost 1228
de delegații, adică peste 100000
de ardeleni, care au votat Unirea
cea Mare.
Din păcate, liniștea n‑a durat
decât un an, pentru că, în 1919,
bandele militare ale revoluției sovietice ungare – aduse la putere
de sovietele lui Lenin – au atacat
frontiera de vest a României cu
intenția de a ocupa Ardealul. Regele Ferdinand I a ordonat armatei române să pornească ofensiva
împotriva comuniștilor maghiari,
conduși de Béla Kun, și, în câteva
zile, românii au ajuns la Budapesta în 4 august 1919, reinstaurând
democrația în țara vecină, care se
confrunta cu o teribilă foamete,
salvând Ungaria de comunism;
Béla Kun a reușit să fugă la Moscova. Am uitat să spun că, între 20
și 25 iulie, bolșevicii lui Béla Kun
au încercat să rupă frontul românilor. Ai noștri, sub comanda regelui și a generalului Moșoiu i‑au
alungat peste Tisa și i‑au zdrobit;
șase divizii ungurești s‑au predat împreună cu Statul lor Major. Românii au ocupat Budapesta. Condițiile puse de români au
fost: predarea tuturor armelor și
a materialului de război, precum
și a fabricilor de muniție; jumătate din materialul căilor ferate
ungurești și locomotivele, precum și 1/5 din vagoane, să ne fie
predate; predarea a 1/3 din totalul vitelor și 10 mii de vagoane de
mălai; maximum 14 mii de oameni
în miliție și poliție, care vor primi
muniția de la români. Pentru a legitima victoria împotriva lor, sergentul de artilerie Ioan Șuvagău
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din Cuzdrioara, de lângă Cluj, a
ridicat o opincă uriașă pe cupola
Parlamentului Ungar; în alte documente se spune că altcineva,
un oarecare căprar Iordan Bivolaru a coborât steagul unguresc
și a pus o opincă pe capul „steajerului”, lăsând „nojițele să‑i atârne
în vânt”, cert este că ungurii au
văzut opinca românească în locul
drapelului lor. Pentru curajul său,
generalul Berthelot l‑a distins pe
comandantul armatei de nord cu
„Legiunea de Onoare”. Mi‑a plăcut când am cetit într‑un ziar din
1919 cuvântarea parlamentarului
secuilor, Joseph Fay, care afirma,
printre altele, că secuii au primit cu liniște și încredere Unirea
Transilvaniei cu România și că secuimea și‑a petrecut cea mai mare
parte a vieții ca un copil vitreg al
statului ungar, ba mai mult pe la
1600 oștirile secuiești au luptat
alături de Mihai Viteazul la întâia
unire a tuturor românilor.
În timpul tratativelor de la
Paris, armata română nu s‑a retras de la Tisa. În 26 mai 1919,
la ora 7 după‑masă, au sosit la
Bistrița Majestățile Lor, regele
Ferdinand și regina Maria. Au venit cu trenul; peste tot în gări au
fost arborate steaguri românești
și flori. Au fost întâmpinați cu
entuziasm de prefectul Gavril Tripon și primarul Bistriței, Schreiler
ca pe niște adevărați eliberatori.
Bineînțeles că li s‑a oferit pâine și
sare. Regina era îmbrăcată într‑un
frumos costum românesc. Ei au
fost însoțiți de miniștrii lui Iuliu
Maniu, președintele Consiliului
Dirigent de la Sibiu, și dr. Ciceo
Pop, apoi de generalii Ferekide și
Angelescu, precum și de adjutanții
lor, dar și nelipsitele doamne de
onoare. O mare de oameni plini de
mândrie i‑a însoțit până au ajuns
în Piața Mare de lângă Biserica
Evanghelică strigând „Să trăiască!” și „Ura!” Corul elevilor din
Năsăud și al școlarilor din Bistrița
a cântat „Imnul Regal”, apoi „Tricolorul”. În fața Majestăților Lor
se aflau 100 de călăreți îmbrăcați

în costume naționale. După ce
Domniile lor și‑au ocupat locurile în tribună, a început defilarea
reprezentanților majorității satelor din județul nostru. În presa
vremii s‑a scris că au participat în
jur de 50000 de oameni. La urmă,
a defilat și o companie de veterani,
rămași în viață din foștii grăniceri
năsăudeni din Regimentul 2 românesc. Unul dintre ei purta un
steag vechi, sfârtecat de gloanțe,
de la 1763‑1851. Țăranul Petrișor
din Năsăud l‑a predat regelui cerându‑i ca în umbra lui să se formeze un regiment din ținutul
fostei granițe. Majestatea Sa a primit cu bucurie steagul și l‑a predat colonelului Toader Zbârcea,
cu însărcinarea să formeze noul
regiment. A doua zi, dimineața,
întreaga suită s‑a deplasat tot cu
trenul la Cluj. La Beclean, ungurii, împreună cu fostul primar au
plănuit să arunce în aer un tren
de 76 de vagoane, pline cu oameni
și să producă mari nenorociri. O
femeie le‑a descoperit planul și
a anunțat autoritățile române,
proaspăt instalate, iar atentatorii
au fost prinși și pedepsiți.
Bucatele erau tot mai scumpe,
dar, deși comerțul era liber, se
găseau greu. O mierță de mălai
costa până la 80 de lei, adică 140
de coroane, cum era pe vremea
Imperiului, iar o vacă 4000 de
lei. Pentru un kilogram de carne
se plătea 17 coroane, iar zahărul,
cafeaua, aprinjioarele și naftul nu
se mai căpătau. Au ajuns bieții oameni să meargă până la Oradea
sau Baia Mare după mălai. Biletele la tren s‑au scumpit cu până la
60%. Din Maieru până la Năsăud
plăteam înainte 3 coroane, la clasa
a II‑a, dar s‑a ajuns la 12 coroane.
În fiecare comună s‑a constituit
Consiliul Național ca să constate
lipsurile norodului. De la Comisariatul de alimentație primeai foarte puțin, dar și atunci, ca și astăzi,
cine ungea carul căpăta mai mult.
Celor care li s‑au luat vitele pentru
armata română li s‑au plătit despăgubiri, iar acolo unde s‑a putut
166

au primit calul sau vita. De la noi,
unul, George Șopârlă, ce locuia în
cartierul Butiana, s‑a folosit de
niște țâdule false și a primit un
cal, dar a fost prins și i s‑au aplicat, în văzul lumii, 25 de lovituri
la fund pentru înșelăciune. Din
păcate, lumea nu avea răbdare și
aștepta ca toate să se rezolve în
câteva luni. Toată primăvara a fost
rece și cu ploi grele. Hoții și dezertorii furau vitele din munți. Tot
anul, prețul încălțămintelor și hainelor a rămas mare, o pereche de
cizme costa 300 de lei, opincile 40
de lei, litrul de naft 5 lei, iar zahărul între 12 și 14 lei kilogramul; o
cutie mică de chibrituri a ajuns la 3
coroane. Oamenii au ajuns din nou
la cremene, iască și amnar. Biletele
de tren s‑au scumpit din nou; de la
Maieru la Rodna se plătea 20 de lei
la clasa a II‑a, iar înainte de război
plăteam în valoare de 2 lei. Banii de
hârtie, editați de Banca Austro‑Ungară, s‑au ștampilat. Tot anul 1919
a fost ploios și rece. În 7 octombrie
au început ninsorile, iar bucatele
încă nu erau aduse de pe câmp. Începând cu această lună s‑a deschis
Universitatea Română din Cluj,
s‑au înființat noi licee, internate,
școli de fete, umaniste și reale. În
toate centrele și orașele s‑a impus limba română, permițându‑se
și celorlalte naționalități să‑și
susțină școli, dar să învețe și limba
română în ele. În 2 noiembrie au
avut loc alegerile pentru deputați
după noua lege electorală a României Mari, cu vot secret și egal,
având drept de vot toți bărbații
de peste 21 de ani. Lucru îmbucurător pentru toată lumea a fost
că trupele române care ocupaseră
Budapesta s‑au reîntors până la
Tisa. Lucrurile păreau să intre pe
făgașul cel bun.
(Fragment din cartea Când vor
înflori mălinii de Icu Crăciun, în
curs de apariție la Editura Școala
Ardeleană. Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Bibliotecii Județene
„George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.)

Cinema 17

Filmografiile Simonei

The Guernsey Literary and
Potato Peel Pie Society (2018)

Simona Ardelean

În 2015, cartea lui Anthony Doerr, Toată lumina pe care nu o putem
vedea, a câștigat Premiul Pulitzer
pentru ficţiune. Am văzut cartea în
Librăria Americană din Amsterdam
pentru prima dată și am ţinut-o
multă vreme în mâini nedecisă. Am
obiceiul de a mă reîntoarce din călătorii și vacanţe, ca fiecare dintre noi,
cu suveniruri și cărţi, dar cum bugetul are și el o vorbă de spus, alegerile
trebuie să fie atât memoriabile, cât
și inteligente. N-am luat cartea, dar
am rămas cu nostalgia unei iubiri
livrești neînfăptuite vreo doi ani și,
în cele din urmă, am comandat-o
prozaic și virtual. Scriu această recenzie de film având aproape cartea
lui Doerr, pentru că ea mi-a dat primul gând al vizionării.
În cartea lui, două personaje inocente, un băiat și o fetiţă, aparţinând
celor două forţe combatante, trăiesc
tragedia celui de-al Doilea Război
Mondial. Marie-Laure, orfană de
mamă și oarbă trăiește iniţial în Paris alături de tatăl său, un lăcătuș de
la Muzeul Naţional de Istorie Naturală, care-i construiește miniaturi
urbane, pentru a o ajuta să se ghideze în lumea metropolei, iar Werner,
orfan și el, e racolat de un ofiţer al regimului, impresionat de inteligenţa
inginerească a acestuia și trimis la o
școală militară, un loc sinistru, care-l
va bântui multă vreme. Destinele lor
sunt părţi de puzzle în această carte
cu construct labirintic, a versiunilor
suferinţei de ambele părţi ale mecanismului, în care ceea ce se pierde
sunt nu doar vieţile omenești, ci și
umanitatea. Destinele lor se intersectează oarecum în Saint-Malo, un
oraș port la Marea Mânecii, unde fetiţa e lăsată de tatăl ei în grija unui
unchi singuratic.
În filmul bazat pe cartea scriitoarelor Annie Barrows și Mary Ann
Shaffer, în regia lui Mike Newell, cronotopul e similar. Acţiunea se petre-

ce în și după cel de-al Doilea Război
Mondial, în Guernsey, o altă insulă
din Canalul Mânecii, ocupată și ea
ca Saint-Malo de nemţi. Răscolitor
este, în timpul istoric real, episodul
evacuării și trimiterii pe continent,
cu câteva zile înaintea sosirii trupelor naziste, a copiilor de pe insulă.
Vreme de cinci ani, temporar orfani,
micuţii au trăit teroarea și acest moment este înduioșător și simbolic
redat în această peliculă, prin medalia pe care micul Eli (Kit Connor)
o strânge pentru a căpăta curaj, atât
de des încât suprafaţa ei devine netedă.
Pentru Mike Newell nu este prima dată când lucrează la o adaptare
cinematografică a unei cărţi. Deși
semnează regia pentru Marile Speranţe în 2012, Dragostea în vremea
holerei (2007), Harry Potter și Pocalul
de foc (2005), el rămâne cunoscut
publicului larg mai ales pentru Patru
nunţi și o înmormântare (1994), Donnie Brasco (1997), Zâmbet de Mona
Lisa (2003) sau Prinţul Persiei – Nisipurile timpului (2010). Trebuie să
recunosc că niciunul dintre filmele
anterior menţionate n-au profunzimea altor filme pe care le-am văzut
și că regizorul acesta nu e parte din
categoria acelora a căror listă cinematografică aș urmări-o cu pietate.
Cu toate acestea, filmul prezent iese
din tiparele sale.
Cărţile creează conexiuni și recuperează umanitatea: aceasta pare
să fie gema, care în forma sa translucidă dă preţiosul peliculei. Juliet
Ashton (Lily James) este o scriitoare
de succes, dar care nu se bucură de
actul scriiturii sale, ceea ce vrea ea
să scrie cu adevărat nefiind și ceea
ce apreciază publicul. Lucrurile par
însă să-i meargă, la suprafaţă, bine,
pentru că are conferinţe, un curtezan bogat și un editor care o protejează precum un frate mai mare.
Atunci când primește o scrisoare de
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la cel care deţine acum o carte veche de-a ei, lucrurile se schimbă și,
atrasă de idilicul locului și de posibilitatea unui subiect adevărat, Juliet
părăsește temporar Londra pentru
insulă. Societatea literară pe care
vrea s-o cunoască, cu un nume sonor și amuzant este, de fapt, născută
într-un moment al ocupaţiei naziste,
din instinctul de a apăra viaţa unor
oameni care încearcă, prin încropirea ilicită a unui ospăţ nocturn, să-și
regăsească normalitatea. Lucrurile
sunt mai complicate decât par și Juliet se transformă într-un adevărat
detectiv care răscolește, uneori inoportun, prin vieţile lor. Teama lor
persistă în forme traumatice și fiica
germanului devine o punere în abis
a unei lumi cu o ordine răsturnată.
Povestea de dragoste dintre Juliet și
Dawsey Adams (Michiel Huisman)
este un pastel pe fundalul de poveste
al insulei (pe care tare mi-aș dori s-o
pot vizita o dată), dar provoacă și câteva complicaţii. Oamenii insulei au
vederi diferite, lucrurile sunt răstălmăcite uneori, dar fiecare personaj
are un farmec aparte. Clubul de lectură este un îndemn la speranţă, dar
și o provocare a persuasiunii, a răbdării și a toleranţei. Poate că atunci
când vor începe întâlnirile Clubului
de lectură din școala mea, filmul
acesta ar putea reprezenta, prin bogăţia faţetelor sale, una din temele
de discuţie.

18 Cinema

Reeditări filmice

(XVI)

Ioan-Pavel Azap

D’ale carnavalului (3)
Ion Luca Caragiale este, aşa cum am mai spus în
cadrul acestei rubrici, cel mai ecranizat scriitor român şi credem că merită să amintim aici cele, după
„inventarul” nostru, nu mai puţin de 16 ecranizări,
mai mult sau mai puţin fidele spiritului operei marelui scriitor: Păcat (Jean Mihail, 1924; adaptare după
nuvela omonimă), Năpasta (Ghiţă Popescu, Eftimie
Vasilescu, 1928; adaptare după piesa omonimă), Leiba Zibal (Al. Ştefănescu, Ion Niculescu-Brună, 1930;
adaptare după nuvela O făclie de Paşte), O noapte furtunoasă (Jean Georgescu, 1943; adaptare după piesa
omonimă), O scrisoare pierdută (Sică Alexandrescu,
Victor Iliu, 1954; adaptare după piesa omonimă),
Două lozuri (Gheorghe Naghi, Aurel Miheles, 1957;
adaptare după nuvela omonimă), D’ale carnavalului (Gheorghe Naghi, Aurel Miheles, 1959; adaptare
după piesa omonimă), Telegrame (Gheorghe Naghi,
Aurel Miheles, 1960; adaptare după schiţa omonimă),
Mofturi 1900 (Jean Georgescu, 1965; adaptare după
mai multe schiţe), Înainte de tăcere (Alexa Visarion,
1978; adaptare după nuvela În vreme de război), Nu
te teme, Iacob! / Fürchte dich nicht, Jakob! (Radu Gabrea, Germania, 1981; adaptare după nuvela O făclie
de Paşte), Năpasta (Alexa Visarion, 1982; adaptare
după piesa omonimă), Hanul dintre dealuri (Cristiana Nicolae, 1988; adaptare după nuvela La hanul lui
Mânjoală), De ce trag clopotele, Mitică? (Lucian Pintilie,
1981, cu premiera în 1990; adaptare după piesa D’ale
carnavalului şi după schiţe), Flăcăul cu o singură bretea
(Iulian Mihu, 1991; adaptare după Cănuţă, om sucit de
I.L. Caragiale şi Niculăiţă minciună de I. Al. BrătescuVoineşti), Două lozuri (Paul Negoescu, 2016; adaptare
după nuvela omonimă).
După cum se poate constata, cei mai „acerbi” – dar
nu şi cei mai fideli! – în cinematografierea lui Caragiale sunt Gheorghe Naghi şi Aurel Miheles, cu trei ecranizări în numai patru ani [1]. Ambii şcoliţi la Moscova, tinerii cineaşti preiau iniţial un proiect al lui Jean
Georgescu, Toamna Bucureştilor, în care Georgescu
„medita de ani de zile la destinul artistic al nefericitului coşopist Lefter Popescu şi-i avansase chiar scenariul. Dar veteranul era meticulos, avea nevoie de filmări utumnale, iubea înverşunat textul lui Caragiale
şi vroia să facă din el o sărbătoare a privirilor, refuza
să filmeze în fugă, cum impuneau autorităţile” [2], devenit Două lozuri, nuvela fiind reluată într-o adaptare

liberă, şi reuşită, de Paul Negoescu în 2016. Acum ne
vom opri însă asupra lui D’ale carnavalului, realizat de
„duetul” amintit în 1959.
Trebuie spus dintru început că filmul celor doi
nu este lipsit de calităţi, ca şi celelalte două ecranizări inspirate din Caragiale, acestea fiind şi „nucleul tare” al operei lor. D’ale carnavalului, ediţia cinematografică 1959, este un film expozitiv, corect
cinematografiat, ilustrativ în manieră, dar nu lipsit
de un anume farmec, ce rezultă în primul rând din
atitudinea respectuoasă a celor doi regizori faţă
de opera clasicului literaturii române. Este şi ceea
ce îi împiedică, totodată, să fie mai curajoşi în soluţiile cinematografice propuse. Astfel, integrează
scenariului şi Conu Leonida faţă cu Reacţiunea, dar
fără a depăşi nivelul expozitiv, aproape didacticist,
amintit. Deşi, de pildă, Conu Leonida este scos din
iatacul conjugal şi dus la frizerie, impactul acestui
demers „iconoclast” este minim. În general, distribuţia, scenografia (Oscar Coman), decorurile (Liviu
Popa) şi costumele (Ileana Oroveanu) se păstrează
în limite acceptabile, dintre interpreţi detaşându-se
Grigore Vasiliu-Birlic (Crăcănel) şi Alexandru Giugaru
(Iancu Pampon), „mari, inegalabili […] actorii-legendă ai
Naţionalului vremii […] smulşi din contextul spectacolului teatral al lui Sică Alexandrescu” [3]. Cu un
amendament, totuşi, pentru costume: toate, inclusiv cele ale ţăranilor şi circarului, par şi sunt ca noi,
abia scoase din garderobă. De asemenea, carnavalul
în iureşul căruia se lasă antrenate personajele este
excesiv coregrafiat, aducând mai degrabă a vodevil
decât a spectacol cinematografic cum, probabil, s-a
dorit. Per ansamblu, filmul lasă impresia unei farse
nu tocmai reuşite, dar, într-o proporţie nu de ignorat, agreabile. Este mai degrabă un film de popularizare a operei lui Caragiale, decât o operă cinematografică autentică. De reţinut apariţia Vasilicăi Tastaman (Didina Mazu), aflată la debut, în ipostază de
Statuia Libertăţii.
[1] Avem aici în vedere doar lungmetrajele, pentru că, de
pildă, şi Jean Georgescu a revenit asupra operei lui Caragiale, e drept că nu atât de mult pe cât şi-ar fi dorit, adaptând
cinematografic în 1952, cu ocazia centenarului naşterii scriitorului, trei schiţe ale acestuia: Vizită, Lanţul slăbiciunilor şi
Arendaşul român.
[2] Tudor Caranfil, Dicţionar subiectiv al realizatorilor filmului românesc, Ed. Polirom, Iaşi, 2013, p. 150.
[3] Ibidem, p. 151.
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Cronica literară 19

O carte cu interviuri
culturale

Mircea Daroși

Excelând în jurnalistică pe măsura unui profesionist de înaltă competenţă şi dăruire, înzestrat cu un
talent deosebit, Menuţ Maximinian îşi cucereşte publicul cititor prin
apariţiile sale zilnice în paginile ziarului „Răsunetul” pe care îl conduce
în calitate de director editorial.
Entuziasmul său tineresc şi dragostea pentru profesiunea aleasă îi
dau putere de muncă, îl motivează
în tot ceea ce face. Prezenţa lui în
mijlocul evenimentelor este demnă de admiraţie, precum demne de
acelaşi sentiment sunt şi articolele
pe care le publică. Scrie frumos şi la
obiect, are un deosebit simţ al observaţiei, se documentează şi descoperă realităţile. Este mereu aproape
de oameni, acolo unde se făureşte
ceva. Menuţ Maximinian este un
jurnalist de vocaţie, care îşi pune în
valoare întreaga putere creatoare.
Abordează cu uşurinţă o bună parte
din genurile jurnalisticii: ştiri, articole, reportaje, anchete, interviuri
etc. Scrierile sale au un ton plăcut,
sincer şi manierat.
Promovând ani la rând interviul,
omul de litere Menuţ Maximinian
a adunat 69 de asemenea scrieri,
pe care le-a pus între coperţile unei
cărţi intitulată sugestiv „Stop reportofon!” Ca reporter, el dialoghează cu personalităţi din diverse
domenii ale culturii: artă plastică,
dans, film şi teatru, istorie şi etnologie, literatură, muzică şi sport.
Interviurile sale sunt o mărturie a
talentului său scriitoricesc, sub semnătura căruia se află alte numeroase
lucrări de certă valoare artistică.
În cele 355 de pagini, interviul
este formula specifică publicisticii,
vie şi plină de dinamism, pornită din
curiozitatea sinceră a reporterului,
care ştie să-i dea ritm, se apropie de
respiraţia celui intervievat. Invitaţii
săi la dialog sunt oameni de bună
credinţă, reprezentanţi ai diverselor
domenii culturale, originari din localităţile judeţului Bistrița-Năsăud,
dar şi din alte părţi ale ţării, care au
poposit la Bistriţa cu diverse ocazii,

ori sunt legaţi sufleteşte de aceste
meleaguri. Fiecare dintre ei are prezentată o scurtă biografie, însoţită
de o fotografie reprezentativă. El şi-a
ales singur partenerii de dialog, punând accent pe relevanţa unui eveniment din viaţa fiecăruia, pe nevoia de
clarificare a unor aspecte din creaţia
acestora, pe abordarea unor teme de
actualitate. Şi, de ce nu, şi pe mândria
sa de a sta de vorbă cu oameni de seamă, pe care rar îi întâlneşti în viaţă.
Menuţ Maximinian este un
adevărat strateg în formularea întrebărilor. Îşi pregăteşte minuţios
fiecare interviu, se documentează
asupra vieţii şi performanţelor celui care urmează să fie intervievat,
realizează un scenariu de desfăşurare a dialogului propriu-zis. Nu
lipseşte însă nici spontaneitatea
întrebărilor, sugerată de răspunsurile interlocutorului, care dă culoare interviului, elimină distanţele
dintre cei doi parteneri. Menuţ Maximinian este un reporter agreabil,
bine temperat, cu un orizont deschis
spre sufletul omului.
Citind cu multă atenţie cartea
„Stop reportofon!”, am putut desprinde faptul că autorul foloseşte cu
succes interviul „epistolar”, dar şi pe
cel „live”. Fiecare dintre aceste formule au însă avantajele şi dezavantajele
lor. Prin întrebările şi răspunsurile
bine alese şi gândite, reporterul Menuţ Maximinian transmite către cititor informaţii despre o personalitate
sau alta, creează sentimente, pune
în valoare idei şi judecăţi existenţiale
care fac plăcută lectura. Care dintre
jurnaliştii noştri nu s-ar bucura să
aibă ocazia de a sta de vorbă cu oameni de seamă ca Florin Piersic, Dorel Vişan, Ştefan Popa Popa’S, Nicolae
Băciuţ şi mulţi alţii, prezenţi în interviurile din această carte. Sunt cuprinşi
aici 2 artişti plastici, 3 dansatori, 8 actori, 7 istorici şi etnologi, 27 scriitori,
17 muzicieni şi 5 sportivi. Din totalul
celor 69 de interlocutori, 28 sunt de pe
meleagurile Bistriţei şi ale Năsăudului.
Fiecare dialog realizat are ca punct
de plecare câte o reflecţie asupra
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domeniului din care face parte personalitatea respectivă. Ştefan Popa
Popa’S consideră caricatura „chintesenţa artelor”, Florin Piersic spune
că „actorul nu are vârstă, ci credinţă
în ceea ce face”, Elena M. Cîmpan,
chiar dacă este „vrăjită de muzica
sferelor, totuşi în prim-plan rămâne
iubirea de poezie”, iar Melania Cuc
îşi trece identitatea în contul scriitorului.
O mare parte dintre cei intervievaţi au venit la Bistriţa, fie cu ocazia
unor concerte sau festivaluri, cum ar
fi cel de folclor sau „Mărul de Aur” de
la care n-au lipsit: Dorel Vişan, Ernest
Maftei, Ștefan Popa Popa’S şi mulţi
alţii, fie că s-au întors din străinătate după o absenţă îndelungată, ca de
exemplu Cleopatra Lorinţiu, Florin
Bojor sau Titus Olimpius Bompa.
Prin felul în care este realizat fiecare interviu, prin toate atributele
pe care i le acordă acest minunat reporter, el poate fi admis ca gen literar şi apreciat întocmai. Atât Menuţ
Maximinian, cât şi cititorii lui trebuie să fie satisfăcuţi că interlocutorii
au strălucit în răspunsuri frumoase
şi inteligente, în care s-au derulat
idei şi reflecţii despre artă şi cultură,
despre viitorul acestora şi nu în ultimul rând despre „criza” care bântuie
şi aceste domenii. Iată de ce cartea
lui Menuţ Maximinian, această „radiografie a sufletului mărturisitor”,
merită să fie citită cu toată încrederea pentru valoarea, stilul şi frumuseţea scrisului său, darul cel mai de
preţ pe care îl poate avea acest tânăr
slujitor „în patria de cuvinte”.

20 Arte vizuale

Dimitrie Ispas (?1775-1835)
Victor Cioban

În cadrul picturii sălăjene, un rol important îl ocupă iconarii populari, a căror prezență este atestată
documentar începând cu secolul al XVIII-lea. Printre
aceștia, se remarcă Dimitrie Ispas, care a executat
compozițiile murale din bisericile de lemn situate în
satele de pe cursul superior al văilor Almaș și Barcău,
localizate în Depresiunea submontană a Călatei (Huedinului), la poalele munților Meseș, Plopiș, Gilău și
Vlădeasa (contactul cu județele Bihor și Cluj).
Pe vremea aceea, nu exista noțiunea de „Sălaj”
(apare abia la 1876), iar cea de „Transilvania” (regiunea din care face parte Sălajul) își pierduse orice
dimensiune politică, pătrunzând în zona arhaismelor lexicale. Odată cu Pacea de la Satu Mare (1711),
care punea capăt răscoalei curuților, Principatul își
înceta existența, fiindcă era încorporat în marele regat al Austriei1. În schimbul unei amnistii generale,
răsculații recunoșteau autoritatea directă a lui Leopold I de Habsburg și a curții de la Viena, care administra teritoriul printr-un guvernator. E drept că
schimbarea regimului nu este înregistrată în documentele oficiale2, unde se mențin denumirile și titlurile anterioare, motiv pentru care există posibilitatea
să nu fi fost sesizată de populația epocii (majoritar
rurală și [semi]analfabetă3). Ca atare, se păstrează
aceleași forme de solidaritate socială moștenite din
evul mediu: biserica, nobilimea și statul (căruia i se
atribuie valențe mesianice4).
Aparența „tradiției” poate fi observată și în cazul Depresiunii („Țării”) Călatei, unde nu sunt înregistrate schimbări importante din punct de vedere
administrativ, menținându-se, în linii mari, aceeași

situație ca în perioada Arpadiană5, când regalitatea
maghiară cucerește fostul ducat (voievodat) al lui
Gel(o)u6. Localitățile care o compun făceau parte din
comitatul de Cluj/ Cojocna (Kolozs) și funcționau
după sistemul feudal (sate iobăgești, la marginea cărora se afla domeniul nobiliar).
Astfel, majoritatea locuitorilor trăiau în condiții
de sărăcie, confruntându-se cu probleme de igienă și
malnutriție, care duceau la izbucnirea unor epidemii.
Totuși, odată cu venirea Habsburgilor, se observă câteva îmbunătățiri, care, deși nu micșorează decalajul
social, facilitează emanciparea obștilor sătești, prin
cristalizarea unei „conștiințe de clasă”. Profitând de
pe urma pacificării, a legislației despotismului luminat (Maria Tereza, Iosif al II-lea7) și a implicării
nobilimii locale în administrația imperială (familia
Bánnfy de Losoncz), acestea însărcinează clerul cu
redactarea unor memorii către autoritățile centrale,
unde solicită eliminarea obligațiilor feudale, pe motiv
că nu dețin venituri suficiente pentru a le satisface,
din cauza costului prea ridicat al impozitului de stat.
De obicei, memoriile nu sunt soluționate, fiindcă nu
ajung la destinatar. Însă, există și situații contrare,
cum ar fi așa-zisa „răscoală” a lui Horea, Cloșca și
Crișan (1784), când împăratul Iosif al II-lea trimite
funcționari pentru a soluționa abuzurile comise de
nobilime8. E drept că unii dintre ei nu apelează la măsuri tocmai „pașnice” și ca atare sunt pedepsiți în mod
exemplar (prin spânzurare, tragere pe roată etc.).
Fenomenul petiționar creează premisele mișcării
de emancipare națională, inițiată de Școala Ardeleană,
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care formulează principiul identității etnice, pe suportul modelului cultural neoclasic. Aceasta nu vizează
însă organizarea de acțiuni separatiste (excepție Petru Maior), ci integrarea localnicilor în administrația
imperială, prin sistemul școlar, în conformitate cu
principiile filosofiei Luminilor. Așadar, episoade de
genul Horea, Cloșca și Crișan sunt plasate în categoria
exemplelor negative9, iar conținutul petiției urmează
retorica oficială, chiar și atunci când realizează cercetări istorice, elaborând teoria latinistă. Se afirmă că
românii posedă o descendență latină, nu din cauza
vreunei conștiințe „naționale” (cum susține școala lui
Iorga), ci a apartenenței la Sfântul Imperiu Roman de
Națiune Germanică (până la 1806), care la rândul său
își asuma moștenirea latinității, prin celebra formulă
a lui Carol cel Mare „translatio ad Francos et Teutonicos”10, ce (re)introduse limba latină în administrație;
iar evocarea lui Mihai Viteazul și a proiectului de unificare a celor trei Țări Române („Principatele Dunărene”) are rolul de a sublinia atașamentul față de curtea
de la Viena (se ilustrează de fapt o inițiativă a lui Rudolf al II-lea11), care urmărește să-și extindă extindă
stăpânirea asupra întregului spațiu balcanic, ocupat
(la vremea respectivă) de Imperiul Otoman12.
Ecourile reformiste își lasă amprenta și asupra fenomenului artistic, unde se asistă la mutarea
inițiativei ctitoriale dinspre autoritatea centrală înspre cea locală13, ca urmare a secularizării spațiului
public, prin Diploma Leopoldină (1691) și Edictul de
Toleranță (1781). Angajându-se să respecte hotărârile
Dietei de la Turda (1563), Habsburgii nu se mai implică în finanțarea directă a edificiilor ecleziastice, cum
au procedat predecesorii lor. În schimb, apare mecanismul propagandei ideologice, care vizează inițierea
unei presiuni psihologice, prin idealizarea cultului catolic și/sau a dinastiei.
În centrul acestui discurs persuasiv se află politica de cruciadă14, care permite elaborarea unei retorici anticonstantinopolitane și antiprotestante.

Curtea de la Viena se folosește de evenimentele istorice și de sentimentele antimusulmane sau antisemite
ale localnicilor, pentru a creiona ideea unei conspirații
universale anticreștine, generate de o presupusă
alianță între sultan, patriarhia de la Constantinopol,
bancherii evrei și pastorii protestanți15. Astfel, sunt
exploatate la maximum crizele politice din Imperiul
Bizantin, trădarea generalului Loukas Notaras (care a
rostit celebra afirmație: „Mai bine turcului decât papei”16), finanțarea lui Luther de către Soliman Magnificul, războiul civil dintre Jánós/ Ioan Zápólya și Ferdinand de Habsburg, intervenția lui Gabriel Bethlen
de partea răsculaților cehi (antiimperiali) în perioada
războiului de 30 ani, alungarea iezuiților, campaniile
Ligii Sfinte etc., prin realizarea unor paralelisme biblice17 și expunerea publică a tot soiul de relicve sacre
(printre care și lancea lui Longinus18).
Sub influența idealului cruciat, receptat prin retorica habsburgică, se desfășoară și sinodul de la Alba
Iulia (1693-1701), unde argumentul teologic cedează
în fața tradiției istorice, realităților politice și a temerilor eschatologice19. În pofida opoziției unor ierarhi
ca Visarion Sarai, Sava Brancovici sau Sofronie de la
Cioara, clerul ortodox ardelean (în frunte cu mitropolitul Atanasie Anghel) votează Unirea cu Biserica
Romei, acceptând fără nicio remușcare „cele patru
puncte” care au stârnit Marea Schismă. Se crea impresia că marele război austro-turc dintre 1685-1714 a
fost o prefigurare a Armagedonului, iar renunțarea la
obiceiurile strămoșești este un pas firesc în calea spre
mântuire (și Moise procedase la fel), deoarece se fundamenta pe protocolul de la Florența-Ferrara (1439).
Un alt fenomen demn de remarcat este răspândirea preocupărilor legate de rezistența ansamblurilor
arhitecturale și calitatea materialelor de construcție,
care depășesc segmentul restrâns al cercurilor elitare,
pătrunzând în rândurile țărănimii. Astfel, vechile bi166
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serici de lemn sunt supuse unor lucrări de construcție
și/sau restaurație20, care oferă posibilitatea conservării imobilului și, dacă beneficiază de un climat
optim, a picturii murale21. Ca atare, posterioritatea
are șansa de a identifica urme de cromatism, reprezentări grafice (mai mult sau mai puțin coerente) și
chiar personalități implicate în actul ctitorial (preoți,
finanțatori și uneori meșteri)22. E drept că, în majoritatea cazurilor, descoperirile nu se ridică la nivelul
așteptărilor, din pricina tehnicilor rudimentare (domină execuția al secco, care presupune un efort minim de lucru și o experiență profesională scăzută23) și
a intervențiilor ulterioare (strămutări, recondiționări,
prăbușiri, acțiuni iconoclaste etc.).
În ceea ce privește profilul artistului care executa lucrările, nu se pot emite decât speculații, fiindcă lipsesc memoriile și biografiile. Deci, singurele
posibilități de a obține date sunt registrele parohiale
(unde se înregistrează nașterea, căsătoria și moartea)
și analogia cu alte societăți, situate la același stadiu
tehnologic, care au constituit obiectul de cercetare al
antropologilor, esteticienilor sau istoricilor de artă.
În cazul lui Dimitrie Ispas, nu se cunoaște aproape
nimic; incertitudinea planează inclusiv asupra locu-

lui nașterii. Numele său nu are nimic ieșit din comun,
pentru că în Țara Călatei, familia Ispas are numeroși
descendenți, iar printre aceștia mulți poartă numele de Dumitru/Dimitrie. Totuși, dacă se ține cont de
mentalitatea țărănească tradițională (unde persoana
poartă numele sfântului zilei) și de regulile atelierelor de iconari, se poate deduce că s-a născut la
26 octombrie, în preajma lui 177524. Alte date personale pot fi obținute din pisaniile bisericilor de lemn
la care a lucrat, respectiv contextul socio-politic. Astfel, inscripția de la Someșu Rece menționează centrul
atelierului (localitatea Gilău25), iar la Păniceni, Agârbiciu, Tăuți, Sârbi și Petrindu atestă existența unui fiu,
Ioan (care duce mai departe meșteșugul picturii) și
apartenența sa la cultul greco-catolic (prin consemnarea numelui celebrului episcop Ioan Bob [1739-1830],

unul din redactorii Supplex Libellus Valachorum26).
Ultima dintre ele a fost ridicată la 1835, în timpul
domniei lui Francisc I al Austriei (1792-1835), fapt ce
indică o activitate prolifică, desfășurată pe parcursul a
60 de ani. A asistat pasiv la răscoala din 1784, războaiele napoleoniene (soldate cu destrămarea Imperiului
Romano-German, în 1806), Congresul de la Viena și
regimul Metternich, evenimente marcante pentru istoria națională și universală.
Referitor la maniera de lucru, analiza stilistică
reliefează similitudini cu stilul romanic (care a dominat Occidentul European între secolele IX-XIII),
în ciuda faptului că istoriografia de artă autohtonă
preferă să discute despre un „postbizantinism”27, de
tip „post-brâncovenesc”28 sau de „un curent de „sorginte populară”, pentru a-și arăta atașamentul față de
identitatea etnică. Ambele denumiri terminologice
izvorăsc din ignorarea contextului epocii, prin adoptarea unei perspective „pan-ortodoxe”, moștenite din
legionarismul interbelic, care a supralicitat momentul
1918, prin exagerarea tezei iacobinului Petru Maior

166

Arte vizuale 23

(1756-1821) referitoare la acțiunea lui Horea (acesta susținea, în Istoria bisericii românilor atât a cestor
dincoace, cât și a celor dincolo de Dunăre, că revoluția
franceză ar fi fost o continuare a răscoalei din 178429)
și a sămănătoristului Nicolae Iorga (1871-1940) cu
privire la „succesiunea bizantină”. Astfel, s-a creat impresia unei „persecuții habsburgice”, care ar fi
avut drept scop „catolicizarea” Transilvaniei și a unei
„opoziții iobăgești”, motivată prin apartenența la „ortodoxie”30.
Însă, după cum s-a evidențiat și în paragrafele de
mai sus, Habsburgii nu au apelat la măsuri violente
pentru a-și impune religia, fiindcă ei înșiși nu erau
foarte religioși, din moment ce îmbrățișau filosofia
Luminilor. Ca atare, au căutat să mențină o stare de
echilibru la nivel confesional, tratând toate cultele pe
picior de egalitate. Sub acest imbold, s-a ajuns chiar
la eliminarea sistemului „religiilor recepte”, prin Edictul de Toleranță emis de Iosif al II-lea. În consecință,
Biserica Ortodoxă a avut mai degrabă de câștigat de
pe urma administrației imperiale decât de pierdut.
Eventualele atrocități comise împotriva ei trebuie
puse fie pe seama unui fanatism local, fie a represaliilor de război (cazul generalului Bukow, 1740). Pe de
altă parte, soluția revoluționară (violentă) nu prea a

fost agreată de românii din Transilvania31. Dovada cea
mai clară o reprezintă chiar Petru Maior, care, deși se
autoproclama un simpatizant al lui Napoleon, nu a
îndrăznit niciodată să organizeze vreun complot împotriva ordinii stabilite de Congresul de la Viena, ci
s-a mulțumit cu redactarea unor memorii către cancelarul Metternich, unde nu cerea altceva decât să respecte legislația lui Iosif al II-lea.
Totuși, invocarea lui Brâncoveanu și a folclorului
reprezintă un element important în detectarea modelului plastic. În mod cert, nu poate fi vorba de o
intenție de copiere a canoanelor bizantine, pentru că
nu mai era la modă și pe deasupra o astfel de tentativă
sugera un colaboraționism cu otomanii. Sunt vizate
mai degrabă tipare gotice, renascentiste sau chiar baroce32. Însă, e evident că acestea nu sunt înțelese pe
deplin. Cu toate strădaniile sale, iconarul nu reușește
să se ridice la nivelul preconizat, fiindcă nu există
vreun maestru care să-l învețe stilul respectiv, pe de
o parte și nicio intenție de a efectua schițe prelimi-

nare, care să-i ofere posibilitatea de a-și îmbunătăți
execuția. Crescut într-o ambianță monastică, Ispas
execută totul ad-hoc, motivându-și decizia prin invocarea unei inspirații divine33.
Rezultatul acestui efort titanic de a se „occidentaliza” conduce spre apariția unei iconografii locale,
țărănești, pe care Biserica o etichetează drept „bizantină” cu scopul de a se auto-legitima34. Ori, tocmai
aparența „bizantinismului” constituie trăsătura-cheie
a romanicului35, care s-a născut într-o perioadă când
drumul spre centrele bizantine „clasice” (Constantinopol, Muntele Athos) era blocat de războaie și invazii. E drept că de data aceasta nu mai e vorba de
absența unor materiale (foița de aur) și erudiția superficială a clerului (incapabil să sesizeze distanța
istorică a evenimentelor biblice), ci de o disidență
culturală, fundamentată social și politic. Comanditarul caută să șteargă amintirea regimului precedent
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prin discreditarea reprezentării imagistice. Însă, rezultatul e același: un „naturalism auster”36, bazat pe
construcții schematice („alfabetul formelor”), plasate într-un fundal neutru (monocolor sau alcătuit din
fâșii paralele). După cum se știe, tema principală a
romanicului este Apocalipsa, care este reprezentată
detaliat, fapt ce contravine normelor ecleziastice (nu
se citește niciodată în public, ca nu cumva să distragă
atenția populației de la mesajul Evangheliei). Datorită conținutului său profetic, artistul își permite să
adopte o atitudine ludică, oferind publicului un șir
nesfârșit de nonsensuri lexicale și peisaje abstracte.
La Dimitrie Ispas, se pare că ludismul este înlocuit cu satira. Iconarul ocolește în mod voit conotațiile
cosmice ale evenimentului eschatologic pentru a se
focaliza asupra socialului. Asemeni lui Luca Signorelli
(1441-1523), se folosește de pretextul „zilelor din
urmă” cu scopul de a aduce în prim-plan fenomenul
revoluționar37. Judecata de Apoi se desfășoară în maniera unei piese de teatru aristocratice, în care aleșii
și damnații se comportă ca niște actori. Pare mai degrabă o serată dansantă, cu foc de artificii, fiindcă sub

înfățișarea diavolilor sunt portretizați niște sclavi
africani, care lucrează în bucătăria unor francmasoni
canibali. Această ridicularizare a tradiției creștine își
datorează existența absenței hibrizilor și mai ales a
fizionomiilor particulare. Toate personajele par niște
„frați gemeni”38, îmbrăcați în vestimentația epocii,
care și-au confecționat aripi și aureole de hârtie, de
parcă ar avea loc un bal mascat, nu o catastrofă planetară.
Desigur, e greu de spus în ce măsură epoca a receptat obiectul satirei, având în vedere că rasismul era
în continuare un subiect tabu, chiar dacă Habsburgii
făceau parte din gruparea aboliționistă39. Foarte probabil, comanditarii lui Ispas nu s-au gândit niciodată
la existența vreunei separații dintre culoare și morală. Pentru ei, albul era totuna cu binele, iar negrul cu
răul. În schimb, devine tot mai evident comportamentul antisemit, prin accentuarea opoziției tradiționale
dintre evrei și creștini (Biserica și Sinagoga), ca urmare a interpretării Vechiului Testament în manieră iluministă. Încep să se înmulțească vocile care susțin că
scrierile vetero-testamentare trebuie scoase din canonul bisericesc, fapt ce se răsfrânge și asupra iconografiei. În comparație cu predecesorii săi, Ispas pictează
mult mai puține episoade din istoria iudaică, alegând
să se concentreze pe o aprofundare a Vieților Sfinților
(al căror număr este în continuă creștere).
Dacă se ține cont de similitudinile biografice, se
poate stabili o paralelă între cariera lui Dimitrie Ispas
și cea a lui Filippo Lippi (1406-1469), despre care
există mult mai multe informații, fiindcă a avut șansa
de a-i avea ca îndrumători pe arhicunoscuții Masaccio
și Fra Angelico. La fel ca maestrul florentin, a ales să
părăsească mănăstirea, unde și-a desfășurat stagiul
educațional pentru a se căsători și apoi a transmis
meșteșugul picturii propriului său fiu40. Însă, la nivel stilistic, sunt consemnate diferențe uriașe. Lippi
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și-a schimbat total maniera de a picta, renunțând la
gotic pentru a adopta Renașterea, ceea ce nu e valabil în cazul lui Ispas. Spre deosebire de Lippi, acesta
nu este un „pictor” în sensul modern al cuvântului,
ci un simplu executant, subordonat clerului. Singura
sa preocupare a fost respectarea imperativelor confesionale, inclusiv în alegerea repertoriului de scene și
personaje41 (chiar și atunci când utilizează procedee
interzise de erminie, nu o face din proprie inițiativă,
ci se supune recomandărilor comanditarului). Ca atare, orice discuție despre existența unui „talent” sau a
unei „conștiințe estetice” este inutilă.
Poate că situația ar fi arătat cu totul altfel dacă
ar fi beneficiat de comanditari mai pretențioși. Dar
țăranul ardelean era preocupat de căutarea unor
mijloace pentru a ameliora producția agricolă, nu
de dezbateri asupra Frumosului. Era prea sărac ca să
pună mâna pe carte, deoarece trebuia să plătească
obligații feudale. E drept că situația nu ar fi cunoscut
modificări substanțiale nici dacă ar fi fost bogat. Oricât ar încerca unii să demonstreze contrariul, românii nu se împacă foarte bine cu școala. Au moștenit,
nu se știe de unde, o predispoziție spre sclavie, care
le blochează gândirea. Astfel, primul lucru pe care-l menționează Ispas în pisaniile bisericilor de
lemn este „smerenia”. Niciodată nu pomenește de
„revelație”, „înțelepciune”, „efort” sau „iscusință”,
deși ar avea toate motivele să o facă. Munca într-o
biserică de lemn e grea, pentru că trebuie luate în
calcul condițiile de mediu42, iar greutatea este cu atât
mai mare, cu cât în paralel mai lucrează alți meșteri

și apare necesitatea sincronizării. Paradoxal, tocmai
această atitudine de „servitute” le aduce succesul,
fiindcă alții lucrează pentru ei. În cazul lui Ispas, a
fost Partidul Comunist Român condus de Nicolae
Ceaușescu, care l-a însărcinat pe istoricul de artă
Atanasie Popa (1896-1982) să caute precursori ideologici printre muraliștii bisericilor de lemn din Transilvania. Așa l-a descoperit pe meșterul din Gilău, în
jurul căruia s-a construit apoi o adevărată „mitolo-
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gie”, prin asocierea lui cu mișcarea de emancipare
națională.
Ca orice reminiscență istorică, pictura lui Ispas
stârnește în rândul publicului contemporan reacții
contradictorii. Persoanele „tradiționaliste” sunt impresionate de imaginea obținută, dar fundamentul
admirației lor nu se întemeiază pe considerente stilistice (aproape imposibil de detectat, din pricina
variațiunilor geografice), ci pe atașamentul sentimental față de normele și ceremoniile confesionale.
Sesizează doar nivelul tematic și tratează obiectul
în manieră fetișistă (închinare, sărut, atingere etc.),
atribuindu-i niște calități care sfidează logica iudeoelenistică („icoane făcătoare de minuni”): taumaturgie și/sau profetism. „Moderniștii”, în schimb, adoptă
o poziție opusă, tratând imaginea cu dispreț. Sunt
indignați și chiar scandalizați de anacronismele și
disproporționalitățile pictorului, care indică un bagaj
cognitiv precar (ignoranță totală în materie de geografie, istorie, anatomie, geometrie, botanică, zoologie, optică etc.) și îndeamnă la comportamente sau
atitudini xenofobe. În locul lor, preferă imagini mai
„evoluate” (realiste) sau mai „intelectualizate” (avangardiste), pe care le elaborează școlile de profil. Există
și o a treia categorie, cea a „esteților”, care le apreciază pentru că oferă imagini plăcute ochiului, dar fără
a manifesta preocupări de conservare și valorificare;
respectiv o a patra, cea a „snobilor”, care le tratează cu
indiferență, deși se implică activ în acțiunile de promovare și publică frecvent studii sau tratate cu caracter apologetic.

Lista ilustrațiilor
• Sfinții Trei Ierarhi, Biserica din Dângău Mic (județul
Cluj), 1802
• Maica Domnului, Biserica din Tăuți (județul Cluj), 1829
• Sfinții Mucenici, Biserica din Tăuți (județul Cluj), 1829
• Dumnezeu Tatăl, Biserica din Petrindu (județul Sălaj),
1835
• Sărutul lui Iuda, Biserica din Păniceni (județul Cluj),
1809
• Deisis, Strana bisericii de la Someșu Rece (județul Cluj)
• Botezul Domnului, Biserica din Agârbiciu ((județul Cluj),
1801
• Irod (cu chipul lui Napoleon), Biserica din Tăuți (județul
Cluj), 1829
• Nașterea Domnului, Biserica din Tăuți (județul Cluj),
1829
• Bunavestire, Biserica din Agârbiciu ((județul Cluj), 1801
• Sărutul lui Iuda, Biserica din Dângău Mic (județul Cluj),
1802
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• Ceasul morții lui Iisus, Biserica din Petrindu (județul Sălaj), 1835
• Iconostas, Biserica din Petrindu (județul Sălaj), 1835
• Moartea, Biserica din Tăuți (județul Cluj), 1829
• Botezul Domnului, Biserica din Straja (județul Cluj),
1806
• Pilda fecioarelor, Biserica din Tăuți (județul Cluj), 1829
• Pilda fecioarelor, Biserica din Sârbi (județul Sălaj), 1824
• Mironosiță, Biserica din Păniceni (județul Cluj), 1809
• Învierea Domnului, Biserica din Agârbiciu ((județul
Cluj), 1801
• Adam și Eva, Biserica din Tăuți (județul Cluj), 1829
Note:
1 Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Istoria
Transilvaniei, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, 2017,
vol. III (de la 1711 până la 1918).
2 Formula de „Principatul Transilvaniei” se utilizează
până la 1867.
3 Nu știe să scrie și să citească, dar cunoaște pe de rost
ceremonialul bisericesc și rânduiala sărbătorilor.
4 Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor
moderne (1680-1800). Societate rurală şi mentalităţi colective,
Presa Universitară Clujeană, 1997.
5 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1979, 2 vol.
6 Conform tradiției istoriografice românești, acesta ocupa
zona de nord-vest a Munților Apuseni și Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
7 H.M. Scott, Enlightened Absolutism: Reform and Reformers in Later Eighteenth-Century Europe, University of Michigan Press, 1990.
8 Documentele epocii arată că nu a fost o răscoală propriu-zisă, ci o diversiune a lui Iosif al II-lea, cu scopul de a reduce
influența politică a nobilimii din Transilvania (liderii mișcării
au fost de fapt niște francmasoni, care au primit de la împărat sarcina să implementeze reforma desființării șerbiei); a
se vedea Izvoarele răscoalei lui Horea, Ed. Academiei Române,
București, 1983 (cuvântarea lui Crișan [Marcu Giurgiu] de la
28 octombrie 1784 – acesta susține că este trimis imperial).
9 Vai! Cât de jos a căzut națiunea noastră! Servitori și sclavi,
proști și ignoranți, săraci și decăzuți! Ar trebui să înceapă să studieze și, studiind, să atingă înțelepciunea și prin înțelepciune să
ajungă la fericire. Și drept conducători, ei ar trebui să aleagă oameni luminați, oameni mândri (Samuil Micu apud Catherine
Durandin, Istoria românilor, Institutul European, Iași, 1998,
pp. 63-64).
10 Transfer spre franci și germani (lat.).
11 A se vedea R.J.W. Evans, Rudolf II and his World. A Study in
Intellectual History 1576-1612, Clarendon Press, Oxford, 1984.
12 Harald Heppner, Österreich und die Donaufürstentümer
1774–1812. Ein Beitrag zur habsburgischen Südosteuropapolitik, Graz, 1985.
13 Vasile Drăguț, Pictura veche. Antecedente. Evul Mediu, în
Vasile Drăguț, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura românească în imagini, Ed. Meridiane, București,
1970, pp. 119-125.
14 John Stoye, The Siege of Vienna: The Last Great Trial
between Cross & Crescent, Pegasus Books, New York, 2011.
15 Ibidem.
16 Steven Runciman, The Fall of Constantinople 1453,
Cambridge University Press, 1969.
17 Izgonirea din rai, Cain și Abel, arca lui Noe, Iosif și frații
săi, robia egipteană, rebeliunea contra lui Moise, luptele dintre izraeliți și canaaniți, secesiunea lui Ieroboam, patimile lui
Hristos, adorația fiare.

18 Lancea cu care a fost străpuns Mântuitorul după ce a
murit pe cruce; i se atribuie puteri taumaturgice (Longinus s-a
vindecat de orbire) și oferă invulnerabilitate celui care o posedă.
19 George Rădulescu, Au trădat greco-catolicii ortodoxia?
(www.historia.ro; accesat la 21 octombrie 2018).
20 Ana Bârcă, Biserici de lemn din Sălaj, Ed. Noi Media
Print, București, 2011.
21 Ioana Cristache-Panait, Valențele istorice și artistice ale
bisericilor de lemn din județul Cluj, propuse pe lista monumentelor istorice, în Monumente istorice și de artă, București, 1980,
pp. 32-44.
22 Ibidem.
23 M.J. Bartos, Arta murală, Interferențe vizual-artistice,
Ed. Artes, Iași, 2006.
24 Pentru a practica meseria de iconar, trebuia să aibă
12 ani (între 1787-1788 este consemnată prima biserică pictată: Sânpaul).
25 Marius Porumb, Dicționar de pictură veche românească din
Transilvania, sec. XIII-XVIII, Ed. Academiei Române, București,
1998, p. 191.
26 Slavă, cinste și închinăciune unuia Dumnezeu cel slăvit în
Sf. Troiță care ne-au ajutat după început de-am ajuns și sfârșitul.
Zugrăvitu-s-a aceasta s[ântă]. b[eserică]. în anul 1829 în zilele
Preaînălțatului Împărat Franciscus al Doilea și fiind archiereu
pravoslavnic țării Ioan Bob și fiind protopop Teodor Baldi și fiind
preot satului Pop Ioan Prod [a] n, diacul Irimieș Trilă, ficurator
Duma Stefan. Și s-au zugrăvit prin cheltuiala a tot satul prin
mâna mea Dimitrie Ispas împreună cu fiul meu Ioan (Pisania din
Tăuți, jud. Cluj).
27 Corina Nicolescu, Moștenirea artei bizantine în România,
Ed. Meridiane, București, 1971, pp. 60-61.
28 Aurel Chiriac, Pictura bisericilor de lemn românești din
Bihor în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, Editura Muzeului
Țării Crișurilor, Oradea, 1999.
29 Apud Nicolae Edroiu, Răsunetul european al răscoalei lui
Horea, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976.
30 Octavian Beu, Răscoala lui Horia. 1784-1785, București,
1935.
31 Lucian Boia, În jurul Marii Uniri de la 1918, Națiuni,
frontiere, minorități, Ed. Humanitas, București, 2017, p. 9.
32 Răzvan Theodorescu,Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800), Ed. Meridiane,
București, 1987-1992, 2 vol.
33 Lionello Venturi, Istoria criticii de artă, Ed. Univers,
București, 1970, pp. 73-83.
34 Anca Pop-Bratu, Pictura murală maramureșeană. Meșteri
zugravi și interferențe stilistice, Ed. Meridiane, București, 1982.
35 Henri Focillon, Arta Occidentului. Evul mediu romanic,
Ed. Meridiane, București, 1974.
36 Ibidem.
37 Vasile Drăguț, Pictura veche. Antecedente. Evul Mediu, în
Vasile Drăguț, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura românească în imagini, Ed. Meridiane, București,
1970, pp. 119-125.
38 Paul-Henri Michel, Pictura romanică, în Istoria ilustrată
a picturii, Ed. Meridiane, București, 1969, pp. 22-26.
39 Austria nu a avut niciodată imperiu colonial și nu a
practicat niciodată comerțul cu sclavi.
40 S-a căsătorit cu Lucrezia Buti, iar fiul său a fost Filippino Lippi.
41 Nu pictorii sunt cei care invent(eaz)ă imaginile, ci biserica
universală care le-a instituit în mod deliberat și le-a transmis. (Sinodul VII Ecumenic, 787).
42 Felicia Elena Câmpian, Pictura și elementele decorative în
bisericile de lemn din zonele Călatei, Gilăului, Hășdatelor și Clujului, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2002.
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Ancuța Mărieș

Arhanghelul
Bătrânule care treci pe uliţa noroioasă
Eşti un arhanghel sau un om?
De ce încep ploile de vară?
Cerul nopţii s-a acoperit cu nori
Ca să se vadă mai bine cohorta de îngeri.
În dimineaţa aceea rece
Câinii n-au vrut să mănânce
Pâinea care mirosea a mir.
Arhanghelul s-a pierdut în ceaţă.
Cărarea
Cine ştie care ar fi fost drumul meu
Dacă n-aş fi alunecat,
Din întâmplare,
Pe cărare!
Cine ştie ce stea păgână
M-ar fi purtat de mână!
Aş fi căutat drumul cel bun
Ca un orb călăuzit de un nebun.
Oare cum aş fi străbătut, astfel bâjbâind,
Lumea de la început până la sfârşit?
Scrisoare unui poet
Bate cu peniţa-n piatră seacă,
Precum Moise,
Străduindu-te să ridici către soare
Cât mai multe izvoare.
Şi nu te teme că-n ogor
Sămânţa nu va mai încape
Când ceru-i atât de aproape!
Noapte
Carul Mare scârţâie greu din roţi
Şi în noaptea înstelată
Scârţâitul lui se aude prin iarbă.
Stelele sclipesc, puzderie.
Cerul se uită la mine cu miliarde de ochi,
Căci iată, un om întins pe pământ,
Cu mâinile sub cap, îi zâmbeşte.
Poem pentru Ciprian
Tu eşti omul care mi-a
Răstignit inima!
Care a pironit-o cu voluptate pe cruce.

Şi inima mea a experimentat
Moartea nevinovată
Şi s-a rugat zicând:
„Iartă-l Doamne că nu ştie ce face”.
Şi atunci când inima mea a murit
Cerurile s-au prăbuşit
Şi pământul s-a căscat
Până la cerul celălalt.
Am uns-o cu mir, aşa, moartă,
Şi m-am întrebat
Cui a folosit lucrul acesta?
A fost cineva salvat,
Mântuit sau măcar ajutat?
M-am întrebat plângând
În timp ce rostogoleam o stâncă
La intrarea în mormânt,
Ţie la ce ţi-a folosit?
Şi a treia zi inima mea a înviat.
A rostogolit piatra de mormânt la intenţie
Cu o conştiinţă clară ca o lumină
Şi la ceruri s-a ridicat
Înălţându-mă şi pe mine.
Poem pentru Dusty
Tăcerea ta,
Ca un munte fără ecou
Se rostogoleşte peste lumină,
Un fum de ninsoare
Într-un ochi de lună senină.
Chemarea beznei,
Ca o febră,
Rostogoleşte aştri în tenebre.
Lumini, lumini în degetele tale
Despart fluvii de stele curgătoare.
Departe, departe,
Mă nasc eu, hrănindu-mă
Cu cântece moarte.
Voi creşte şi voi izbucni
Deodată la suprafaţa lucrurilor
Ca un lotus sau ca o pasăre
Hrănită numai cu seva opritelor fructe.
(Din volumul „Ritual în versuri gata comentate”,
Zalău, 2018)
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Literatura din viață,
viața în literatură

Carmen Ardelean

Ședința de cenaclu, din luna octombrie 2018, a prilejuit întâlnirea cu poezia celei care a debutat cu literatură
fantasy, Ancuța Mărieș. Întrebarea care s-a iscat, înainte de citirea poemelor din volumul recent lansat, a fost
dacă va triumfa poezia sau proza ce poartă semnătura
autoarei.
Ancuța Mărieș a precizat, chiar înainte de citirea
textelor, că este vorba despre un roman în versuri, ce
surprinde nu neapărat epoci istorice, deși există o cronologie evenimențială și sentimentală, evidențiată prin
menționarea anului redactării, prin introducerea unor
poze din epocă sau o unor comentarii recente de pe Facebook, ci mai degrabă epoci existențiale, în care e surprinsă, mai cu seamă, evoluția femeii, felurile în care a iubit.
Daniel Săuca a apreciat ca surprinzătoare poezia, din
mai multe perspective: faptul că nu iubirea în sine, ci
modul cum a trăit iubirea se evidențiază, virajul brusc de
la proză la poezie, existența unei povești, cea a iubirilor
asumate, prezentată însă total diferit de maniera specifică liricii intimiste, nonconformismul programatic. S-a
evidențiat și existența unor planuri care creează mai
multe discursuri, dar și diversitatea tehnicilor prin care
se exprimă pe ea însăși. Concluzia a punctat necesitatea
menținerii acestei formule scriitoricești, ce pare o cale de
urmat, cu excepția comentariilor de la subsolul textelor,
care duc în derizoriu.
Daniel Hoblea sublinia, parafrazându-l pe Holderlin:
„poetic trăiește omul pe pământ”, că asistăm la o glisare continuă între sublimul dat de Eros și iubirea mare,
hyperionică, accentuând valoarea pe care o dă autenticitatea trăirii și a reflectării ei și depășirea imediatului,
ca trăire. Indiferent de registrele în care scrie, Ancuța
Mărieş reuşeşte, spunea secretarul cenaclului, să mişte
lucrurile într-un sens, concediind mode sau modele literare.
Marcel Lucaciu a considerat volumul un roman autobiografic, al cărui merit e de a fi transformat biografia
în poezie, uşor romanţat, nonconformist, dar încărcat
de lirism şi interesant structurat. Poemele scrise între
1984 şi 2007 sunt o sinteză a vârstelor poetice, fie pasteluri cuminți, fie postmoderniste prin comentariile de
pe Facebook sau prin simbolurile mitologice, invazia
cotidianului toate creionând stările sufletești. Poeme-

le de dragoste i-au părut președintelui Cenaclului ușor
cărtăresciene, îmbinând grațiosul cu facilul, delicatul cu
gravul, având, uneori, accente aforistice. Catalogat drept
o carte care nu e cuminte, dar care are marele merit de a
se fi dezbrăcat de inhibiții, de a fi autentică, volumul e o
confesiune în versuri, situată nu departe de creațiile narative ale autoarei, amendat doar pentru încercarea de a
explica poezia, prin comentariile de la subsolul textelor,
tendință ce răpește farmecul literaturii.
Considerând volumul nu o carte de poeme, ci
un produs sincretic, ce se desfășoară simfonic, Ion
Pițoiu-Dragomir a evidențiat interferența erotic-legendar-mitic, îmbinarea mai multor voci creatoare, contrastele care surprind, calitatea de experiment eclectic. Considerând cartea ca una sinceră, în care viața e explozivă,
în care se luminează hipersensibilitatea, senzualitatea și
sufletul magic al autoarei, cunoscutul scriitor a punctat
și necesitatea cizelării poeziei, a decantării și a alegerii
unui singur stil: clasic sau modern.
Avizată și nuanțată a fost și intervenția elevei Cristiana Sabou, elevă în clasa a IX-a la CNS, care a subliniat prezența nostalgiei față de perioada tinereții, acuta
resimțire a ireversibilității timpurilor pe care le-a trăit,
reducerea modelului planetar la toposul originar, Zalău.
Apreciind profunzimea volumului, limbajul colocvial,
relativ simplist, modul în care surprinde, în tușe vagi,
esența poeziei, Cristiana a conturat, simbolic, modul în
care autoarea se raportează la lume și la creație: plasată
în centrul unor lumi, înconjurată de propriile experiențe,
ca de o pânză, pe care construiește un microcosmos.
Trecând de la lirica peisagistă, la peisaje interioare încărcate de o nostalgie dulce-apăsătoare, utilizând
metatextul ca pe o formă materializată a dureros-apăsătorului, scriitoarea alternează idealismul cu realismul,
armoniile cu dizarmoniile, firescul cu nefirescul, parodia cu litania, proza în versuri cu prozaismul în versuri.
Amintindu-mi prin tensiunea lirică ba de Nichita Danilov, ba de Ioan Es. Pop, iar prin palierele descriptiv-narative, deși la un cu totul alt nivel literar, de California, pe
Someș, al Ruxandrei Cesereanu, volumul Ritual se dezice
de tot ce poate fi considerat ritual literar, prin ineditul
care pare să fie particularitatea semnalată de toți membrii cenaclului.
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30 Poesis

Viorel TĂUTAN
Cheia

cum se prăbușesc pe țărmul vestic al oceanului,
abandonând în cer țipătul lor disperat,
pescărușii îmbracă plaja în straie vechi de gală,
eu – exilat sub nisipuri, strivesc între pleoape
valuri cu toate-ale lor
și-ncerc să-l ghicesc pe-acela care a-nghițit
cheia de la cămară, unde zorile dorm
conservate în vid piperat
între timp, însingurații lumii își caută
fără încetare sufletul pereche –
himeră mușcând lacom din ventrele speranței –
mai aștept primul cântec fără cuvinte
la intrarea în expoziția de ceasuri,
și număr cioburile de timp rămase după
sărbătoarea propriei mele înhumări,
doar ochii
mai caută surescitați pasărea care a înghițit
o k - ie!
(Long Island, 14 iulie 2018)
Statornicie
(Atunci)
Doinei mele de Dor Etern
Nu mi-am propus să aflu vreodată ale iubirii
definiții, prea complicat și inutil,
mii de artiști și filosofi vor fi încercat (Poeți – trecuți
prin sita dascălului Aristot), eu doar atâta știu: iubirea vine dinlăuntrul Celui Care Este,
El Însuși, supremă alcătuire de vibrații benefice,
creându-și Sinele în vid primordial, spre-a dărui apoi
talanți celor extrași din transparenta cupă
și-nvredniciți la rându-le să se-mplinească-n generozitate.
Astfel și eu te-am căutat de la-nceputul întâielor
ocheade și-nmugurirea primilor fiori, și-am înfruntat
cărări spre tine, dorința de-ntregire mi-a ascultat-o
El, mi-am zis, fără de Care nu poate să existe binele
și iubirea,
cum învățați am fost să credem și să știm, te-am

regăsit și am rămas alături, simbiotic să parcurgem
părelnice urcușuri și adâncuri înspre tărâmul învierii,
cuprinsul să-i aflăm, te rog incertitudine să nu ai nicio
clipă
atunci când stăm la masă și nu încerc sărutul după
fiecare-mbucătură,
să nu-nțelegi că nu te mai iubesc; flacăra păcatului
primordial mușcă
adânc din carnea sufletului meu!
Atunci când plec pe căi diurne, apoi revin, trecând
al casei prag, și nu repet sărutul, ai putea crede, oare,
că nu te mai iubesc? E-hei, înghițitura din fructul
cunoașterii mi-a tumefiat pentru totdeauna gâtlejul!
Atunci când opinii divergente ne-ncruntă, ridând
mătasea glasurilor calde
în variațiuni stridente, să nu te îndoiești, pe altarul
din inimă jertfă adus-am iubirii, imne străvechi de
slavă intonându-ți!
Ne vom privi, ținându-ne de mână vom înfrunta și
bucurie, și tristețe, victorie și-nfrângeri, zile și nopți veghind iubirea ce ne leagă cu nevăzute fire de Bunul Dumnezeu! Mulți ani de-acum să țină senină-nfățișarea-ți, și
toți cei care-ți prețuiesc zâmbetul să cânte-n larg-corală-alcătuire „La mulți ani!”
Chemare
Am să te chem în vara eternei iubiri,
Cântec-femeie,
într-un deşert golit de cuvinte
găsi-ne-vom oaza râvnită, scânteie
isca-va primul sărut, nu minte
privirea ce leagă punţi între miri.
Ne vom spune seară de seară „noapte bună!”
şi n-o să ne culcăm,
ori poate nu vom dormi
decât unul în gura celuilalt, cunună
va fi aura sărutului pe irisuri, pe frunţi,
iar braţele ne vor fi leagăne, din cochilii
în singura noastră noapte nebună
ne-ademeneşte marea,
când somnul ne-o cuprinde, să înfrunţi
scarabeii, iubito, împreună cu mine,
aşa cum sunt, îndrăgostit solitar, doar ea.
De-aceea, Femeie-Cântec să nu te miri,
dacă-ţi cer mâna în vara eternei iubiri...
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Centenar 31

Protopopul Valer Cosma (1888-1970)
– personalitate marcantă din
generația Marii Uniri

Marin POP

S-a născut la 2 noiembrie 1888,
în satul Drăghia, comuna Coroieni, județul Maramureș. Tatăl
său, Nicolae Cosma era preot și
dispunea de o avere mare, respectiv 180 de jughere de pământ și
pădure. Mama sa, Terezia era casnică1. A mai avut patru frați: Octavian, fost avocat și membru PNȚ;
Eleonora, casnică, domiciliată în
localitatea Apa, județul Satu Mare,
căsătorită cu preotul Ion Chișiu,
membru PNL Brătianu; Victoria,
decedată în anul 1932 și Eugenia,
căsătorită cu Vlad Mutiu. Tatăl
său a decedat la Ileanda, în anul
1920.
Valer Cosma a urmat cursurile
școlii primare la școala reformată
din Dej, în perioada 1895-1899. Tot
la Dej a urmat și primele patru clase de liceu, în perioada 1899-1903.
Clasele superioare de liceu le-a urmat
la Beiuș, în perioada 1903-1906, iar
ultimele clase la liceul din Năsăud,
unde și-a luat bacalaureatul, în
anul 1908.
În anul școlar 1908-1909 a fost
înscris la Facultatea de Drept din
Cluj, dar nu s-a prezentat la cursuri.
În perioada 1909-1913 a urmat
cursurile Facultății de Teologie
greco-catolică din Gherla, avându-i colegi, printre alții, pe Virgil
Cuteanu, preot la Cluj, Ioan Cherestea, preot la Gherla, Augustin
Bud, Hodor George Mânzat, protopop.
După hirotonire a fost numit
preot în parohia Dăbâceni, unde a
păstorit până în anul 1930, când
a fost numit protopop al districtului Ileanda și s-a stabilit la sediul
parohial.
În parohia Ileanda a păstorit
până în anul 1940, când a fost
expulzat din Ardealul cedat în

urma Dictatului de la Viena din
30 august 1940. A fost numit paroh în Hisiaș, în Banat, unde a
păstorit până în anul 1945, când
s-a reîntors în parohia Ileanda. A
mai păstorit aici până în ziua de
15 august 1952, de sărbătoarea
Adormirii Maicii Domnului, când
a fost arestat, la fel ca mulți alți
reprezentanți ai generației Marii
Uniri, care mai erau în viață2.
În toamna anului 1918, preotul Valer Cosma se implică în evenimentele politice premergătoare
Marii Uniri. Pe data de 27 noiembrie 1918 a avut loc adunarea alegătorilor din cercul electoral Ileanda Mare, care a avut ca principal
punct pe ordinea de zi alegerea a
cinci delegaţi care să reprezinte
circumscripţia electorală la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia. Preşedinte al adunării care
s-a ţinut în localitatea Ileanda a
fost ales preotul Nicolau Cosma,
notar medicinistul Valer Bilţiu,
verificatori preotul Emil Mureşan
şi Alexandru Bride, proprietar.
Cu unanimitate de voturi, membrii adunării i-au ales ca delegaţi
pe următorii fruntaşi politici: Dr.
Victor Pop, avocat în Ileanda, Dr.
Leonida Domide, medic în Dej,
Valer Cosma, preot în Dăbâceni,
Aurel Bilţiu, preot în Rus şi Eugen
Lazăr, proprietar în Lemniu3.
Preotul Valer Cosma a participat la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918 şi a fost unul dintre cei 1228
delegaţi care au votat unirea Transilvaniei cu România.
După Marea Unire, Valer Cosma s-a implicat activ şi în viaţa
culturală a Văii Someşului.
În vara anului 1923, delegatul
Comitetului central al Astrei, Victor Motogna, director al liceului
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„Andrei Mureşanu” din Dej, a convocat o adunare generală a tuturor
intelectualilor din plasa Ileanda
Mare. Adunarea s-a ţinut la Ileanda, pe data de 15 iunie, şi a avut ca
scop constituirea despărţământului Ileanda al Astrei. Noul despărţământ avea în componenţă 52 de
sate aparţinătoare plasei Ileanda.
Director al despărţământului a fost
ales preotul Valer Cosma. Totodată, a fost ales şi comitetul despărţământului4.
În anul următor aflăm că noul
despărţământ avea în componenţă 55 de sate, 3 agenturi şi se înfiinţaseră 3 biblioteci poporale, cu
câte 45 de volume5.
Din păcate, eforturile preotului
Valer Cosma de a dezvolta o viaţă
culturală activă în această zonă nu
au avut rezultatul scontat. Din raportul pe care l-a înaintat Comitetului central al Astrei în anul 1925
aflăm că preotul Valer Cosma îşi
înaintează demisia din funcţia
de director al despărţământului
Ileanda. El susţine că de la înfiinţarea despărţământului şi până
la acea dată nu a putut dezvolta
nicio activitate culturală, „deoa-
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rece toţi membrii din comitet s-au
strămutat de pe teritoriul despărţământului şi cu alţi noi nu s-a putut reconstitui comitetul”6.
După anul 1918, Valer Cosma
continuă să facă politică activă
în cadrul Partidului Național Român, condus de Iuliu Maniu și
apoi, după fuziunea cu Partidul
Țărănesc, condus de învățătorul
Ioan Mihalache, în cadrul Partidului Național-Țărănesc, cel mai
mare partid de mase din România
interbelică, care asigura rotativa
guvernamentală, alături de Partidul Național Liberal.
Așa după cum declara în timpul interogatoriilor la care a
fost supus după arestare, a fost
președintele organizației de plasă al PNȚ Ileanda. În anul 1935,
după ce Alexandru Vaida Voevod
părăsește PNȚ și înființează minusculul partid de dreapta Frontul Românesc, îl urmează pe liderul născut la Olpret și se ocupă
de organizarea partidului în plasa
Ileanda, până în anul 1938, când
regele Carol al II-lea desființează
partidele politice, în urma instaurării unui regim personal autoritar.
Iată ce declara protopopul Valer Cosma despre activitatea lui
politică: „În jurul alegerilor parlamentare făceam propagandă în favoarea P.N.Ț. Maniu, răspândeam
manifeste de ale partidului prin
comuna Ileanda și jur – asistam
la alegeri ca membru de încredere
a partidului. Am organizat P.N.Ț.
Maniu în plasa Ileanda”. A avut
legături cu fruntașii Partidului
Național și Național-Țărănesc de
pe Valea Someșului: avocatul Liviu
Micșa, președintele organizației
PNȚ Someș, Dr. Dumitru Manu,
teolog, deputat PNȚ în mai multe
legislaturi, Ghiță Pop, care ajunge
secretar general al PNȚ în urma
asasinării lui Virgil Madgearu,
protopopul memorandist Aurel
Bilțiu, fost senator în mai multe
mandate etc. Legăturile cu ei constau, „prin aceea că-mi dădeau directive de modul de organizare a

partidului, ducerea propagandei
și răspândirea manifestelor ale
P.N.Ț. Maniu în tot timpul alegerilor”7.
După război revine în cadrul
PNȚ Maniu și încearcă să reorganizeze partidul în plasa Ileanda,
în vederea participării la alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946, care au fost falsificate
grosolan de către comuniști, prin
inversarea rezultatelor. Lupta lui
Valer Cosma împotriva hidrei comuniste în acei ani când sovieticii
au acaparat puterea în România,
nu a fost uitată după instaurarea
regimului totalitar comunist, fiind unul dintre capetele de acuzare pentru care a fost arestat
și condamnat. Din păcate, Securitatea, cu „metodele specifice”
reușește să îi „convingă” pe unii
dintre foștii lui colegi de partid
sau chiar preoți, să dea note informative despre activitatea lui.
De exemplu, delatorul cu nume de
cod „Pădure”, fost coleg de partid,
într-o notă informativă datată
23 august 1953, redă o parte din
activitatea protopopului Valer
Cosma în anul 1946: „Vă informez
că în anul 1946 în comuna Ileanda
organizatori Partidului Maniu au
fost preotul Pintea din satul Buzaș
și preotul Cosma Valer din Ileanda
care au avut ca oameni de încredere care au activat și manifestat,
Beșa Gavril care lansa manifeste
de a lui Maniu, chiar mie mi-a dat
nevasta lui Beșa Gavril un braț de
manifeste care m-a rugat să le duc
la Simonat Nicolaie și soția lui Simonat le-au distribuit la populație
în ziua votării, iar soția lui Beșa
Gavril au împărțit manifeste pe
stradă în Ileanda8.
În anul 1948, după ce regimul totalitar comunist și ateu
a desființat cultul greco-catolic,
protopopul Valer Cosma a trecut
la ortodoxie, „însă numai formal
pentru a-și scăpa averea”9.
După dizolvarea Partidului
Național-Țărănesc nu a mai activat
pe linie politică, dar comuniștii îl
considerau periculos pentru noul
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regim și l-au pus sub urmărire informativă. Astfel, într-o astfel de
notă informativă se spune că pe
data de 3 aprilie 1951 ar fi afirmat
față de personalul Biroului Ocolului Silvic din Ileanda: „Decât să
dau 300 lei pe o căruță de lemne și
să le aduc de la Bizușa mai bine nu
fac gard și aștept alte timpuri (din
care reiese că trăește cu speranța
că se va schimba situația)”10.
Aceasta se întâmpla în condițiile
în care regimul totalitar comunist
i-a confiscat pădurile și pământul
pe care le avea în proprietate personală, moștenite de la tatăl său
sau achiziționate de el de-a lungul vieții. Doar în plasa Ileanda,
spun organele de securitate, a
avut 12 ha de pădure, în Ileanda și
Dăbâceni, care i-au fost confiscate
în anul 194811.
Pe data de 15 august 1952 a
fost arestat și dus la Securitate,
la Cluj. Din procesul verbal datat 2 septembrie 1952 rezultă că
a fost interogat de locotenentul
Liviu Pangrati12. Analizând cuprinsul interogatoriilor se poate observa că a răspuns cu sinceritate
la toate întrebările și nu a încercat să-și ascundă trecutul politic,
după cum am văzut mai sus.
A fost condamnat la 24 de luni
la muncă silnică, dar a efectuat
doar 8 luni în Coloniile de Muncă de la Canalul Dunăre – Marea
Neagră13.
În primăvara anului 1953 a
fost eliberat și s-a întors la Ileanda, fiind urmărit în continuare de
Securitate și încadrat cu informatori, care aveau sarcina de a afla
ce gândește despre noul regim
așa-zis de „democrație populară”,
în realitate dictatorial. Astfel, delatorul „Suciu Silviu”, la 8 octombrie 1953, transmitea Securității
următoarele informații: „În ziua
de 19 sept. 1953 preotul Cosma
din Ileanda plângându-se că nu
i se redă pensia şi că în urma tuturor insistenţelor în acest sens
a fost întâmpinat cu refuz zise:
«Nu-s supărat tare că nu mi-a dat
porcii ăştia pensia, pentru că mă
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gândesc că nu peste mult timp se
duce în măsa şi atunci vor veni oamenii noştri cu care voi stoarce eu
de pe pielea (lor) bani(i) ce nu mi
i-au dat»”14.
Acelaşi informator, la 9 octombrie 1953, transmitea următoarele: „Vă informez că în ziua
de 8.X.1953 preotul Cosma Valer
din Ileanda, venind de la gară şi
vorbind despre faptul că i s-a luat
buletinul, zise: «mă omoară faptul
că mi-au luat buletinul, pentru că
acesta-i semn că li se strânge aţa,
iar ca să me aibă în mână să nu
putem fugi ne-au luat buletinele.
Cred acum cu siguranţă că nu mai
au mult întrucât mi-a spus soţul
nepoatei Atena, că ruşii au masat
trupe de-a lor în Moldova, Banat
şi în fiecare ţară democratică pe
frontierele lor»”15.
La 23 octombrie 1953, Securitatea primea o nouă notă informativă, din partea „conștiinciosului”
delator, infiltrat în anturajul venerabilului protopop: „În ziua de
16 oct. 1953 preotul Cosma din
Ileanda văzând un ofiţer de Miliţie trecând pe lângă el zise: «uite
bandiţii şi lipitorile ţării ce sug
sângele bieţilor oameni care dau
cote pentru ca aceştia să se plimbe toată ziua pe drumuri cu janta
după ei.
Când văd câte unul din ăştia
îmi vine să-i pun mâna în gât şi
să-l trimit pe lumea cealaltă. De-aş
şti că lumea asta ar rămâne tot aşa
cel puţin 4 aş achita de pe lume,
întrucât sub ăştia, ori acum ori
mai târziu tot la puşcărie ajung».
Fiind întrebat dacă nu e păcat
după legile bisericeşti zise: «cel ce
luptă contra bisericii e satana, iar
contra satanei, biserica duce luptă
permanentă».
De faţă la discuţie a fost numai
soţia sa”.
La 8 octombrie 1953, delatorul
informează Securitatea că protopopul Valer Cosma ar fi beneficiat în mod ilegal de cartelă pentru
îmbrăcăminte, în complicitate cu
autoritățile locale: „Vă informez
că preotul Cosma din Ileanda a

primit cartela de îmbrăcăminte în
mod ilegal după 3 luni de funcţionare ca preot după ce a venit de
la Canal.
Fapta s-a petrecut astfel: Preotul Cosma a servit în biserică în
mod ilegal, căci a venit de la Canal
întrucât el prin decizia Ministerială a fost suspendat ca preot sau
mai bine zis oprit de a mai face
slujba. După venirea lui acasă la
câteva luni Ministerul a revenit
asupra interdicţiei. De la data,
când Ministerul a revenit şi până
la data când a primit cartele sunt
3 luni de zile. Deci 3 luni de funcţionare pe bază de decizie. De la
data de când a venit acasă şi face
serviciul în mod ilegal însă sunt 6
luni. Numitul a solicitat cartela de
îmbrăcăminte, Sfatul Popular i-a
dat declaraţie ca să o completeze
şi să o semneze preotul Câmpeanu. Preotul Câmpeanu a venit la
Sfat şi a arătat care este situaţia,
Sfatul Popular i-a răspuns să facă
cum vrea însă ei de la Sfat nu vor
verifica acest lucru.
Martori au fost preotul Câmpeanu din Ileanda”16.
În urma notelor informative
primite, Securitatea deschide un
nou dosar de verificare a protopopului Valer Cosma, la data de
20 martie 1957. Verificarea a durat până la data de 16 iunie 1958,
când s-a ajuns la concluzia că la
vârsta înaintată la care se găsea nu
mai reprezenta un pericol pentru
regimul comunist17.
Deși s-a închis dosarul de verificare, a continuat să fie urmărit, prin informatori, după cum
rezultă dintr-o notă informativă
datată 19 noiembrie 1966, trimisă Securității de către delatorul
cu nume de cod „Georgescu”: „În
ziua de 18 nov. 1966 după masă,
am întâlnit pe preotul pensionar
Cosma Valer şi aducând vorba
despre proiectul noii legi al pensiilor a spus că acest proiect este
«o porcărie» şi anume ce nu-i place că acest proiect la art. 32 pct. 2
alin. D., unde se cere soţiei rămasă
văduvă ca să aibă vârsta de 50 de
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ani şi 15-20 convieţuire cu soţul
decedat, pentru a beneficia de
pensie de urmaş, ori actuala lege a
pensiilor cere numai 2 ani de convieţuire.
Notez că numitul este recăsătorit de curând la vârsta de 76 ani cu
o fată mai stătută de numai 45 ani
şi sigur el îşi dă seama că nu mai
are mult de trăit şi ar fi dorit ca la
moartea sa să-i asigure o pensie
soţiei sale supravieţuitoare.
N-am putut discuta mai multe
căci se grăbea spre casă. Martori
n-au fost la discuţie”18.
Sunt ultimele informații pe
care le aflăm despre venerabilul
protopop, care trece la cele veșnice
pe data de 18 ianuarie 1970, la
Ileanda19, după o viață întreagă
dedicată bisericii și neamului românesc.
Note:
1. Arhiva Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității
(A.C.N.S.A.S.), fond Informativ, dosar I.
977567/vol. 1, f. 1.
2. Idem, fond Penal, dosar P. 63927,
f. 5.
3. Arhiva Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, fond Documentele Unirii,
vol. III, pp. 288-289.
4. Transilvania (Sibiu), nr. 8-9, august-septembrie 1923, p. 379.
5. Idem, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1924, p. 442.
6. Idem, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1925, p. 417.
7. A.C.N.S.A.S., fond Penal, dosar P.
63927, f. 9.
8. Idem, fond Informativ, dosar I.
977.567/vol. 1, f. 16.
9. Ibidem, f. 6.
10. Ibidem, f. 7.
11. Idem, fond Penal, dosar P. 63927,
f. 3.
12. Ibidem, f. 5-9.
13. Idem, fond Informativ, dosar
977.567/vol. 1, f. 8.
14. Ibidem, f. 18.
15. Ibidem, f. 19.
16. Ibidem, f. 21.
17. Ibidem, f. 27.
18. Idem, dosar I. 977.567/vol. 2, f. 8.
19. Cornel Grad, Doru E. Goron,
1918/1919. Contribuții sălăjene la Marea Unire, Editura Limes, Zalău, 2000,
p. 74.
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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 (IX)
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…
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.)
Cu prezentarea selectivă şi pe alocuri subiectivă
a istoriei comune, am ajuns la mijlocul secolului al
XIX-lea. Mai exact la revoluţia (sau revoluţiile?) de
la 1848. Cred că revoluţia din Transilvania este una
dintre „piesele de bază” ale disensiunilor/divergenţelor româno-maghiare. Manualele de istorie (atât
cele vechi, cât şi cele actuale!) fac prea puţin pentru
a detensiona situaţia. Dimpotrivă, mai mult creează
confuzii, adâncind prăpastia între viziunile contrare româno-maghiare asupra evenimentelor din 1848-1849.
Această revoluţie, care din toamna anului 1848 a devenit o confruntare directă româno-maghiară, nu a
fost sau nu este nici până azi prezentată în manuale
așa cum a avut loc, ci cu mai multă sau mai puţină
patimă şi părtinire.
Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania
Cum am procedat şi în episoadele anterioare, voi
face mai întâi referire la manualele de istorie, iar dacă
spaţiul şi timpul îmi vor permite, voi trage şi unele
concluzii.
Repet şi accentuez: autorii de manuale au o responsabilitate enormă (evident şi profesorii care predau la catedră); ei nu trebuie să caute gâlceava acolo
unde nu este, să evite idealizarea unora și demonizarea celorlalți sau, mai simplu, să fie imparţiali, corecţi.

László László

Să vedem mai întâi singurul manual de istorie pentru clasa a VI-a editat recent de Editura Didactică și
Pedagogică, aspru criticat de multă lume. Dacă aruncăm o privire asupra cerinţei Programei de istorie
pentru gimnaziu, la clasa a VI-a, găsim: „Competenţa specifică 3.1. Utilizarea dialogului intercultural: – analiza unor evenimente istorice prin utilizarea surselor care oferă perspective multiple...”
În continuare să vedem dacă, la prezentarea revoluţiei de la 1848, manualul satisface exigenţele programei. La lecţia: 1848 în Europa este un pasaj care
sună în felul următor: „În Imperiul Habsburgic austriecii, ungurii, cehii, românii au luptat atât pentru reforme politice, cât şi pentru emanciparea naţională. Şi aici,
însă, revoluţia a fost reprimată prin acţiunile contrarevoluţionare austriece şi ruseşti” (1). Textul este ilustrat
cu trei picturi (tablouri istorice), câte una pentru revoluţiile din Franţa, Ungaria şi Transilvania. (În cazul Transilvaniei, imaginea cu Adunarea de la Blaj din
faţa catedralei.) Din text aş mai remarca formularea:
„au luptat pentru reforme”. Mi se pare o expresie nefericită, ca să nu spun o reminiscenţă de dinainte de
1989, când era la modă apelul la lupta de clasă şi la fel
şi fel de lupte, când istoria nu însemna altceva decât
lupte… şi dăi şi luptă. De fapt, actorii istoriei doreau
introducerea unor reforme şi nu să lupte.
Urmează un subtitlu: Revoluţia paşoptistă în
spaţiul românesc:
„În spaţiul românesc revoluţia a avut atât cauze politice, cât şi naţionale sau sociale. Printre conducătorii acesteia s-au numărat Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri în Moldova, Avram Iancu în Transilvania, respectiv
Nicolae Bălcescu, Ion şi Dimitrie Brătianu în Ţara Românească.
În Ţara Românească şi Moldova revoluţionarii au
urmărit reforme liberale, împroprietărirea ţăranilor, înlăturarea privilegiilor, consolidarea autonomiei Principatelor în raport cu Imperiul Rus şi Imperiul Otoman. În
Transilvania, Banat şi Bucovina românii doreau drepturi
politice, sociale, religioase şi naţionale…” (2)
Mai urmează un pasaj despre înfrângerea revoluţiei. Sunt şi unele imagini, o hartă a Europei revoluţionare, unele texte, dar „dialogul intercultural sau
perspectiva multiplă lipsesc cu desăvârşire”. Când
face referire la Transilvania şi Banat, se vorbeşte doar
de români, de parcă alte neamuri nu ar fi existat sau
nu ar fi participat la revoluţie.
Mai face şi o omisiune tipică (tacită ori intenţionată?)… Vorbind despre revoluţia din Ţara Românească
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şi Moldova, afirmă: „revoluţionarii au urmărit reforme
liberale, împroprietărirea ţăranilor, înlăturarea privilegiilor etc.” (Din formulare şi context reiese că fără
succes.) Însă în cazul Transilvaniei nu spune decât de
scopuri, dorinţe, nu şi de realizări (deşi au existat): ţăranii din Transilvania istorică au fost împroprietăriţi
fără despăgubire de Dieta din Cluj; în Ardeal, privilegiile feudale au fost abrogate, libertatea persoanei
şi libertatea religioasă au fost legiferate. (Cu unele
limite, evident, nereușindu-se mai mult, în 1848, în
această parte a Europei, dar nici în alte ţări din zonă!)
Mai am o remarcă, general valabilă pentru aproape
toate manualele de istorie de la noi: după cum se ştie,
revoluţia din Moldova a durat o zi şi o noapte (la Iaşi),
în Ţara Românească trei luni (de la Islaz până la „bătălia de la Dealul Spirii”), iar în cazul Transilvaniei un
an şi şase luni (din primăvara anului 1848 – până în
toamna anului următor). În plus, să nu uităm de complexitatea, densitatea şi intensitatea evenimentelor
din Transilvania şi zonele adiacente, care pot fi percepute şi înţelese mai greu de oamenii secolului nostru.
(Pe alocuri, chiar de autorii de manuale…) Ce să zici
când vezi că, în manuale, evenimentele din Moldova
și din Muntenia sunt tratate cu lux de amănunte, iar
cele din Transilvania mai pe fugă, superficial şi pe sărite? Tot pasajul citat mai sus ne indică şi faptul că
din Moldova sunt pomeniţi doi lideri revoluţionari,
din Ţara Românească trei, iar din Transilvania doar
unul. (Şi acest lucru confirmă spusele mele legate de
Transilvania. Aici se pare că nu se nasc revoluţionari
şi nici eroi…)
Alt manual, de data aceasta de liceu pentru clasa
a X-a – care pe lângă faptul că tratează confuz şi nerespectând cronologia evenimentelor, confundând/
inversând cauza cu efectul etc. – înaintea pasajului
citat mai jos pomeneşte de adunarea din 3-5 mai de la
Blaj, de Dieta de la Cluj – mai-iunie, şi adunarea de la
Lugoj, din 15 iunie, şi apoi dă verdictul:
„În Transilvania starea de tensiune a fost amplificată
de refuzul nobilimii maghiare de a accepta desfiinţarea iobăgiei, prevăzută în programul revoluţionar
maghiar. În acest context românii au organizat o nouă
adunare la Blaj, pe 3 septembrie 1848…” (3)
Afirmaţia despre faptul că nobilii maghiari au
refuzat acceptarea desfiinţării iobăgiei este falsă.
Dimpotrivă: la propunerea lui Wesselényi, pe 6 iunie
1848, dieta din Cluj a votat eliberarea iobagilor şi împroprietărirea lor. Legea votată a intrat în vigoare în
câteva zile, fără să se aştepte sancţionarea (aprobarea) din partea împăratului. Prin această lege – care a
fost proclamată şi aplicată fără deosebire de naţionalitate sau religie – au fost eliberate şi împroprietărite
aproape 165 de mii de familii de ţărani dependenţi
din Transilvania, în total cu aproape 1500000 de iugăre de pământ. Media unui lot peste care a devenit
proprietar necondiţionat ţăranul ardelean este peste
9 iugăre – așadar ceva mai mult de 5 hectare. (Şi încă

un amănunt, deloc de neglijat: când ne convine, pomenim de revoluţia maghiară şi de programul revoluţionar, când nu, acolo dăm cu bâta în maghiari şi
revoluţia lor.)
Şi în pagina următoare, autorii manualului „slalomează” în cronologie şi confundă cauzele cu efectele etc. Într-un singur alineat apar, în această ordine,
următoarele evenimente, fără să fie precizate toate
datele exacte:
1. Constituţia din 4 martie 1849. (La această constituţie mult pomenită, mai trebuie făcută o precizare: a
fost adoptată în 1849, dar de fapt nu a fost pusă niciodată în aplicare: în anul adoptării datorită revoluţiei,
iar după înăbuşirea revoluţiei s-a instaurat sistemul
neoabsolutist, deci nu mai era cazul.)
2. Faptul că în Transilvania va fi trimis generalul Bem
cu o armată. (Generalul a fost numit comandant al
armatei revoluţionare maghiare din Transilvania pe
1 decembrie, iar la 3 decembrie era deja la Oradea.)
3. Scrisoarea lui Avram Iancu, scrisă la 15 iunie 1848.
(Când condiţiile erau cu totul altele decât în toamna
aceluiaşi an!) (4)
Deci atât cronologic, cât şi logic textul e deosebit
de confuz. În privinţa apariţiei armatei comandate de
generalul Bem se falsifică prin omisiune:
„Situaţia s-a agravat ca urmare a înaintării trupelor
revoluţionare maghiare comandate de Iosef Bem” (5).
(Armata lui Bem apare în primele zile din decembrie 1848. Însă în Transilvania, din octombrie se
declanșează un război civil veritabil.) Autorii ori nu
cunosc mersul evenimentelor din 1848-1849 (ceea
ce nu prea cred), ori au unele intenţii de a prezenta
istoria în mod părtinitor. Prin asemenea abordare,
în loc să lămurim unele disensiuni româno-maghiare
cauzate de viziuni diferite asupra istoriei comune, le
întărim pe cele vechi.
Un alt manual formulează mult mai nuanţat, prezentând evenimentele în complexitatea lor, deşi apar
și aici unele aspecte discutabile: „În întreg Imperiul
habsburgic, existenţa mai multor popoare cu interese deosebite, dacă nu de-a dreptul contradictorii, a complicat
considerabil situaţia. Astfel, în Transilvania, revoluţia
maghiară a intrat în conflict cu cea română, căci prima,
animată de un naţionalism excesiv, proclama anexarea provinciei la Ungaria şi refuza acordarea de drepturi egale românilor. Aceştia din urmă protestează, şi
la Blaj, au loc trei mari adunări naţionale, cea mai importantă fiind cea din 3-5 mai, care a cuprins 40000 de
oameni. Aici Simion Bărnuţiu rosteşte un discurs înflăcărat şi este adoptat programul revoluţiei – «Petiţia Naţională» – care cere egalitatea în drepturi a naţiunii române
cu celelalte naţiuni din Transilvania, oficializarea limbii
române, desfiinţarea iobăgiei etc.; cererile au fost refuzate de maghiari” (6). E de remarcat faptul că autorii manualului îi acuză pe maghiari de naţionalism excesiv.
Respectiva „anexare a provinciei la Ungaria” a fost
votată şi de reprezentanţi ai românilor transilvăneni
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din dietă, foarte puţini la număr, e drept. Inclusiv de
episcopii Şaguna şi Lemenyi. Evident că „nu se ştie”
acest amănunt.
Ceva mai jos autorii afirmă pe nedrept că, pe lângă
altele, tot maghiarii au refuzat desfiinţarea iobăgiei,
ceea ce, am scris şi mai sus, nu este adevărat, deoarece
mult hulita dietă de la Cluj a votat nu doar „anexarea
Transilvaniei” la Ungaria, ci şi eliberarea iobagilor, la
o săptămână diferenţă!
„În aceste condiţii, Avram Iancu trece la organizarea
unei armate revoluţionare în Munţii Apuseni şi instaurează chiar o administraţie românească în Transilvania.
Ofensiva trupelor maghiare conduse de Iosif Bem, restrânge această arie la Munţii Apuseni. Nicolae Bălcescu încearcă să medieze între Lajos Kossuth şi Avram Iancu. Se
ajunge chiar la un acord, dar prea târziu, căci la 13 august
1849 armata rusă, chemată în ajutor de împăratul Austriei Franz Josef îi înfrânge pe maghiari la Şiria (Világos),
lângă Arad” (7).
Amintita administraţie românească asupra Transilvaniei nu a fost realizată deloc în scaunele săseşti
şi în scaunele secuieşti, nici în teritoriile controlate
permanent de armata imperială de sub comanda generalului Puchner şi a colonelului Urban. (Deci în teritorii semnificative din Transilvania.) Iar ultima informaţie legată de episodul de la Şiria este incorectă:
acolo sau în apropiere nu s-a dat vreo bătălie în acele
zile. Armata revoluţionară maghiară, văzând raportul de forţe, a capitulat la Şiria. În schimb e lăudabil
că autorii pomenesc şi denumirea maghiară a Şiriei.
(Rar se întâmplă!)
Un alt manual de liceu, de data aceasta pentru clasa a XII-a, care are autori ardeleni, formulează mult
mai precis, mult mai explicit, deşi nu este lipsit de
unele scăpări:
„În Transilvania, acţiunile românilor îndreptate
împotriva unirii Transilvaniei cu Ungaria au eşuat. La
18/30 mai 1848, Dieta din Cluj a votat pentru anexarea
Transilvaniei la Ungaria” (8). Cum s-a mai spus, hotărârile dietei din Cluj au avut unele prevederi favorabile şi altele mai puţin favorabile, dar ele formează un
pachet întreg. Legi progresiste – ca de exemplu eliberarea şi împroprietărirea iobagilor, egalitatea în drepturi şi libertatea confesională etc. Legea nr. VII/1848
votată la Cluj se referea la obligativitatea purtării comune a poverilor fiscale. Prin această lege se abrogă
imunitatea fiscală a foştilor feudali. (Până atunci nobilimea era scutită de plata impozitelor către stat şi dările erau plătite doar de ţărani şi orăşeni nenobili.) Legea nr. VIII a decretat libertatea presei şi a cuvântului.
O importanţă aparte are legea nr. IX din 1848, care
proclamă egalitatea confesională în Transilvania.
Deşi odată cu unificarea Transilvaniei cu Ungaria,
legea privind egalitatea confesională votată de dieta
Ungariei şi sancţionată de împăratul Ferdinand se
aplică automat şi pe teritoriul Transilvaniei. Totuşi,
legiuitorii ardeleni (în marea lor majoritate nobili ma-

ghiari, protestanţi sau catolici) au fost conştienţi că
tocmai pentru ameliorarea relaţiilor româno-maghiare şi pentru repararea unei nedreptăţi istorice,
în Transilvania trebuie legiferată egalitatea confesională. Paragraful din lege sună astfel: „În această patrie toate confesiunile legal acceptate (în care se include
şi cea de rit grecesc neunit), fără deosebire naţională
dobândesc egalitate totală şi perfectă în drepturi,
atât în privinţa exercitării religiei, cât şi din punctul de
vedere al pretenţiilor politice”. Anterior, în Principatul
Transilvaniei au fost patru confesiuni recepte, legale:
catolică (romano-catolică şi greco-catolică laolaltă),
luterană, reformată şi unitariană, şi una doar tolerată,
cea de rit grecesc, cum se mai numea religia ortodoxă.
Conform legii şi religia ortodoxă intră printre religiile recepte, legale şi egale cu celelalte. Acest fapt nu
l-am văzut încă pomenit sau constatat în manuale...
Continuare tot din acel manual: „Pentru revoluţia
română din Transilvania, adunarea din septembrie 1848
de la Blaj a însemnat începutul insurecţiei, abandonarea legalităţii şi asumarea revoluţiei ca mijloc pentru transpunerea în practică a programului autodeterminării, înarmarea poporului şi organizarea Transilvaniei
pe baza principiului de naţionalitate. A început formarea
de gărzi naţionale româneşti sub conducerea lui Avram
Iancu şi Axente Sever. În Transilvania armata română
urma să lupte pe două fronturi: împotriva habsburgilor şi împotriva revoluţiei maghiare. În perioada
aprilie-iulie 1849, într-o încercare de a salva revoluţia
naţională, Nicolae Bălcescu a căutat să facă posibilă reconcilierea dintre guvernul ungar şi Avram Iancu. Înţelegerea s-a încheiat prea târziu, deoarece în august 1849
forţele austriece şi ruseşti au reuşit să înfrângă armata
maghiară la Şiria (lângă Arad), punând capăt revoluţiei
din Transilvania” (9). (Conform autorilor, nu era glumă, era revoluţie, insurecţie, abandonarea legalităţii,
adică ieşirea din cadrul legal: la revoluţie cine se mai
uită la lege şi constituţie!)
Însă se cuvine o rectificare şi aici, ca să fim în concordanţă cu adevărul istoric: „În Transilvania armata
română urma să lupte pe două fronturi: împotriva habsburgilor şi împotriva revoluţiei maghiare”.
Armata românească nu urma să lupte împotriva
habsburgilor, a imperialilor din mai multe motive:
Legiunile şi gărzile româneşti (insurgenţii în formularea vremii) au primit armament şi au fost pe alocuri dirijate şi sprijinite de trupe sau ofiţeri imperiali,
şi evident au colaborat de la început până la sfârşit
cu imperialii. (Cu colonelul Urban mai ales.) Printre
unităţile imperiale erau şi cele două regimente de
grăniceri româneşti (Năsăud şi Orlat), în care erau încorporaţi exclusiv români, având ofiţeri şi subofiţeri
străini, dar şi români. La Blaj – şi peste tot de altfel
în adunările româneşti – adunarea naţională a jurat
credinţă împăratului şi românii nu ar fi încălcat acest
jurământ de credinţă. E o prostie, așadar, să zici că
armata română urma să lupte cu habsburgii. Însă cu
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armata revoluţionară maghiară, da!
Afirmaţia privind pregătirea de luptă împotriva
imperialilor este contrazisă clar de un alt manual în
vigoare, care prezintă evenimentele din 1848-1849
mai nuanţat şi echidistant:
„Stimulat de succesul revoluţiei maghiare, Nicolae
Bălcescu s-a aflat în aceste zile în Ungaria în speranţa definitivării unui proiect de pacificare prin care să se pună
capăt ostilităţilor din Transilvania în schimbul drepturilor naţionale pentru români, recunoscute de altfel, şi de
Parlamentul maghiar (16/28 iulie). Din păcate, era prea
târziu. În situaţia în care soarta războiului s-a schimbat
şi armatele ţariste obţineau la rândul lor victorie după
victorie asupra celor maghiare, românii din Apuseni
preferau să-şi păstreze neutralitatea. Capitularea
de la Komarom (septembrie 1849) [Mai precis pe 2 octombrie 1849] a pus capăt revoluţiei maghiare, câteva
zile mai târziu fiind executaţi la Arad, din ordinul împăratului, 13 generali ai armatei învinse” (10).
Acest manual este printre puţinele care pomeneşte – pe lângă proiectul de pacificare şi de legea din
28 iulie – de prima lege a naţionalităţilor votată de
un parlament din Europa! Tot acest manual scrie şi
de faptul că la Arad au fost executaţi generalii armatei
revoluţiei maghiare. (În terminologia maghiară „martirii de la Arad”.)
Sunt şi alte manuale vechi şi actuale care mai fac
destule alte greşeli… Atunci să nu ne mirăm dacă şi
o parte a presei, dar şi politicienii privesc unilateral
(părtinitor) evenimentele de la 1848.
Deşi nu prea se cuvine să te autocitezi, în anexă vă
reproduc în traducere românească originalul lecţiilor
despre 1848-1849 în Transilvania din manualul din
care au învăţat, în ultimele două decenii, zeci, chiar
sute de mii de copii etnici maghiari din România, care
au avut posibilitatea să studieze începând din 1996
propria istorie în clasele de gimnaziu. Vedeţi, judecaţi şi comparaţi cu textele citate mai sus, dacă este
o abordare corectă, echilibrată şi dacă este respectat
adevărul istoric şi etica ştiinţei istorice.
* „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) Magda Stan, Istorie pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018, p. 90.
(2) Ibidem.
(3) Ioan Scurtu, Marian Curculescu, Constantin Dincă,
Aurel Constantin Soare, Istorie. Manual pentru clasa a X-a, Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2005, p. 37.
(4) Idem, p. 38.
(5) Ibidem.
(6) Sorin Oane, Maria Ochescu, Istorie. Manual pentru clasa a VIII-a, Humanitas Educaţional, p. 106.
(7) Ibidem.
(8) Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie – XII, Editura

Corvin, Deva, 2007, p. 103.
(9) Ibidem.
(10) Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea,
Eugen Palade, Mihai Stamatescu, Bogdan Teodorescu, Istorie.
Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, Bucureşti, 2005, p. 53.

ANEXĂ:
Revoluţia de la 1848-1849
Izbucnirea revoluţiei
[Din motive de economie de spaţiu, unele subtitluri sau părţi nu vor fi reproduse şi vor fi marcate cu
paranteze drepte]
Revoluţia şi minorităţile
Majoritatea naţionalităţilor din Ungaria au primit cu
bucurie revoluţia, deoarece revendicările revoluţionare şi
legile revoluţiei au adus îmbunătăţiri şi în situaţia lor, şi
au sperat că guvernul revoluţionar va rezolva şi plângerile
naţionalităţilor. Au susţinut revendicări proprii: utilizarea limbii materne în administraţie, autonomie naţională
şi confesională, şcoli în limbă maternă. Sârbii şi croaţii au
accentuat separatismul (individualitatea) lor. Românii
din Ungaria (cei din afara Transilvaniei) sprijină revoluţia maghiară, acceptă măsurile democratice luate.
Atitudinea saşilor transilvăneni nu este unitară, unii
resping unirea (Sibiul), iar alţii o acceptă (Braşovul şi Sighişoara).
Atitudinea românilor ardeleni nu a fost unitară faţă
de revoluţia maghiară. Avram Iancu, Ioan Buteanu, Al.
Papiu-Ilarian acceptă unirea Transilvaniei cu Ungaria,
dar cu condiţia ca să se facă posibilă utilizarea oficială a
limbii române şi să se realizeze eliberarea iobagilor. George Bariţiu aşteaptă de la realizarea autonomiei locale (a
comitatelor) îndeplinirea folosirii limbii materne pentru
naţionalităţi. El urgentează mai mult reforme sociale.
Doar Simion Bărnuţiu s-a împotrivit fără echivoc în proclamaţia sa din 24 martie: a considerat mai importantă
emanciparea naţională, decât drepturile şi libertăţile democratice.
Pe 30 aprilie 1848, la Blaj, Aron Pumnul, profesor la
liceul local, a organizat prima adunare de la Blaj, apoi a
doua adunare de la Blaj va fi convocată pentru 15 mai.
În preziua adunării (în 14), la Blaj, în catedrala greco-catolică, Simion Bărnuţiu a rostit un discurs programatic
în faţa liderilor românilor din Transilvania şi în faţa publicului adunat. Sub auspiciile acestui program naţional
se desfăşoară a doua zi adunarea populară, în prezenţa
a 30-40 000 de români participanţi, unde se va adopta o
Petiţie Naţională. Aceasta cere ca românii să fie recunoscuţi ca a patra naţiune privilegiată, cu reprezentare corespunzătoare în dietă, şi în funcţiile de stat să fie reprezentaţi în proporţie cu numărul lor; iar în privinţa unirii
să nu se decidă fără participarea românilor.
Participanţii la adunare au depus jurământ de credinţă faţă de împărat şi naţiunea română, şi pentru respectarea popoarelor transilvănene. Au ales două delegaţii:
una sub conducerea episcopului ortodox Şaguna la Viena,
iar cealaltă condusă de episcopul greco-catolic Lemenyi să
meargă la Cluj, la dieta ţării, pentru transmiterea reven166
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dicărilor româneşti.
După proclamarea unirii, Transilvania va fi guvernată de Guberniu şi de comisari guvernamentali numiţi de
guvernul maghiar.
Contrarevoluţie şi războiul civil
Austria a reuşit să-i întoarcă pe sârbi şi croaţi împotriva revoluţiei maghiare. În acest fapt a jucat un rol neîncrederea naţionalităţilor faţă de guvernul revoluţionar,
care nu a recunoscut importanţa problemei naţionale.
Astfel, împăratul a putut utiliza cu succes principiul politicii „divide et impera” pentru a întoarce naţionalităţile
împotriva revoluţiei.
În Transilvania, ofiţerii imperiali au profitat de acumularea nemulţumirilor româneşti. În acelaşi timp au încercat dezarmarea grănicerilor secui şi a gărzilor naţionale maghiare. În aceasta a desfăşurat o activitate zeloasă
generalul Puchner, comandantul trupelor imperiale din
Transilvania, şi locotenent-colonelul Urban, comandantul regimentului de grăniceri români de la Năsăud.
Saşii au încercat să atragă de partea lor pe românii
care locuiau pe Pământul Săsesc, folosindu-se de nemulţumirile lor naţionale şi sociale. Această nemulţumire a
mai crescut, deoarece problemele iobagilor s-au rezolvat
încet şi târziu. Iobagii aşteptau îmbunătăţirea imediată
a situaţiei lor şi erau dispuşi să dea crez oricărui zvon.
Guvernul maghiar, datorită ameninţării contrarevoluţiei, a dispus organizarea armatei proprii, a unităţilor de
honvezi. În Transilvania, recrutările au condus la animozităţi, fiind sistate din acest motiv. În contrast cu aceasta,
vicecolonelul imperial Urban, a luat jurământul a peste o
sută de sate româneşti, sătenii fiind conscrişi la grăniceri,
unele sate fiind sprijinite chiar cu ofiţeri de instrucţie şi
cu armament.
Centrul mişcării naţionale româneşti a devenit din
nou Blajul, unde la a III-a adunare, în septembrie, s-au
adunat zeci de mii de români înarmaţi. Conducătorii
– A. Iancu, I. Buteanu, Axente-Sever, Al. Papiu-Ilarian
– au decis înfiinţarea unei forţe armate şi administraţii
româneşti (prefecturi şi legiuni, după model roman). La
Blaj românii decid că nu recunosc unirea, şi insistă pentru
înfiinţarea unui nou guvern transilvan. Se înfiinţează un
nou Comitet Naţional românesc, sub conducerea lui Simion Bărnuţiu. Imperialii sprijină revendicările românilor,
şi le dau şi arme.
Wesselényi Miklós – conştientizând/recunoscând importanţa cauzei românilor din Ungaria şi Transilvania
– la sfârşitul lunii august 1848 înaintează un proiect de
lege noului parlament maghiar. (Noua adunare naţională
a fost aleasă pe baze democratice, având printre membrii
săi câţiva români din Ungaria şi Transilvania, deşi cu
mult mai puţini decât dacă erau reprezentaţi proporţional.) Deoarece în septembrie a început lupta de autoapărare a revoluţiei maghiare în faţa atacurilor contrarevoluţiei, în privinţa propunerii lui Wesselényi, nu s-a luat
vreo decizie.
Din septembrie 1848, imperialii au trecut la contraatac împotriva revoluţiei maghiare, şi honvezii au obţinut

mai multe victorii împotriva inamicului aflat în superioritate numerică: Pákozd (29 sept.), Swehát (30 oct.). În
fruntea Ungariei se afla o guvernare mai restrânsă, numită Comisia de Apărare a Patriei, avându-l în frunte pe
Kossuth Lajos.
În octombrie 1848, generalul Puchner, văzând că are
forţe militare suficiente ca să obţină controlul asupra Transilvaniei, a dispus mobilizarea generală a insurgenţilor
români. Cu trupe imperiale a asigurat Pământul Săsesc,
controlul asupra principalelor cetăţi, oraşe. Puchner a încredinţat insurgenţilor români dezarmarea gărzilor naţionale maghiare. Acest fapt a dus în mai multe locuri la vărsări inutile de sânge, mulţi cetăţeni civili fiind măcelăriţi de
către insurgenţi (Aiud, Abrud, Zlatna etc.) Cu zvonuri neîntemeiate, ofiţerii imperiali au speriat masele româneşti,
care sub influenţa acestora, respectiv sub influenţa nedreptăţilor/ plângerilor seculare au apelat la arme. Dintre capii
bisericilor româneşti episcopul Şaguna, cedând ordinelor
lui Puchner, şi-a îndemnat credincioşii la lupta împotriva
maghiarilor. Episcopul greco-catolic Lemenyi şi cei din anturajul său nu s-au conformat ordinelor lui Puchner, şi din
acest motiv generalul l-a schimbat din funcţie pe episcop,
acesta şi unii dintre preoţi fiind închişi.
Adunarea populară secuiască de la Lutiţa []
Detronarea Casei de Habsburg []
Campania generalului Bem în Transilvania (decembrie 1848 – martie 1849)
În Transilvania s-a schimbat situaţia după ce Kossuth
l-a numit pe generalul polonez Josif Bem (la sfârşitul
lunii noiembrie 1848) în funcţia de comandant suprem
al armatei din Transilvania. Generalul, energic şi priceput, a pătruns în decembrie dinspre nord în Transilvania,
respingând atacurile imperialilor şi ale insurgenţilor români. Până la Crăciun a eliberat chiar şi Clujul, iar în continuare urmează o serie de victorii: mai întâi vicecolonelul
Urban este înfrânt şi împins să se retragă în Bucovina,
apoi de mai multe ori a fost învins şi Puchner (la Găleşti,
Sibiu, Simeria), şi doar la Ocna Sibiului a suferit o înfrângere în faţa imperialilor şi ruşilor chemaţi din Muntenia.
Pe 20 martie 1849, Transilvania este eliberată, doar
cetatea Alba Iulia rămânând sub controlul imperialilor,
iar zona Munţilor Apuseni sub controlul românilor insurgenţi. Bem anunţă graţiere (amnistie) celor care încetează rezistenţa (românilor şi saşilor), apoi continuă luptele
cu imperialii în Banat. În Transilvania, comisarul guvernamental Csányi László reorganizează administraţia.
Încercări de împăcare româno-maghiare
Ioan Dragoş, deputat bihorean în parlamentul maghiar,
încearcă să medieze între Kossuth şi Avram Iancu în primăvara anului 1849. Între părţile aflate în tratative este o puternică neîncredere şi suspiciune, a cărei victimă va cădea
Dragoş, care având bună credinţă, va fi ucis de moţi.
Mai târziu, N. Bălcescu, un lider al revoluţiei muntene înfrânte, mai întâi tratează cu generalul Bem, apoi cu
guvernatorul Kossuth în privința împăcării româno-maghiare şi a colaborării revoluţionare româno-maghiare.
Bălcesu crede că revoluţiile trebuie să se unească, căci în
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caz contrar reacţiunea se va dovedi mai puternică.
În urma tratativelor româno-maghiare s-a născut Proiectul de pacificare, semnat la Szeged pe 14 iulie 1849.
Acesta conţine recunoaşterea naţiunii române, asigurarea utilizării limbii materne în şcoli, în viaţa bisericească,
în justiţie şi în gărzile naţionale; egalitatea în drepturi
la ocuparea funcţiilor publice; lichidarea reminiscenţelor
urbariale; formarea unei legiuni româneşti. Pe 28 iulie
1849, Parlamentul, la şedinţa ţinută tot la Szeged, a votat prima lege a naţionalităţilor din Europa şi din lume.
Intervenţia rusă, victoria reacţiunii
Împăcarea româno-maghiară şi legea naţionalităţilor,
din păcate, s-au născut târziu, deoarece împăratul Franz
Josef, încă din mai 1849, s-a întâlnit cu ţarul rus Nicolae,
de la care a cerut şi a primit ajutor împotriva revoluţiei
maghiare. Deşi, din cauza atacului din iunie a armatelor ruse şi austriece, guvernul revoluţionar a proclamat
mobilizare generală, superioritatea numerică a forţelor
contrarevoluţiei a fost covârșitoare. În cursul lunii iulie,
generalul Bem duce o luptă înverşunată împotriva ruşilor.
Pe 31 iulie 1849, în bătălia de la Albeşti (lângă Sighişoara) a suferit o înfrângere din partea ruşilor. Aici a căzut şi
Petőfi, care era aghiotantul lui Bem. În bătălia de la Timişoara (9 august) s-a decis soarta revoluţiei.
Pe 11 august, Kosuth a predat puterea lui Görgei, comandantul suprem al armatei, şi va părăsi ţara. Generalul Görgei, cu armata principală, va capitula pe 13 august
1849 la Şiria, în faţa trupelor ţariste. Armata din Transilvania va capitula pe 25 august, la Jibou, sub comanda
lui Kazinczy Lajos.
Ultima redută a revoluţiei a fost Komárom, care va capitula pe 2 octombrie. Cu aceasta se încheie revoluţia maghiară şi lupta pentru libertate, care a fost cea mai lungă
în Europa, ţinând un an şi jumătate.
Represiunea
Abia s-a încheiat revoluţia și imperialii au început
imediat represiunea. Haynau, comandantul suprem al
forţelor austriece de pe teritoriul Ungariei, a dispus înfiinţarea curţilor marţiale, care au condamnat la moarte
sute de ofiţeri şi civili, dar şi mai mulţi au fost condamnaţi
la detenţie. Dintre militarii capturaţi, maghiarii, secuii,
polonezii şi germanii au fost înrolaţi cu forţa în armata
austriacă, iar cei din celelalte etnii au fost lăsaţi acasă.
Pe 6 octombrie 1849, la Arad, au fost executaţi 13 generali ai revoluţiei maghiare, „martirii de la Arad”. Tot
în această zi a fost executat Batthyány Lajos, cel dintâi
premier al Ungariei, iar pe 25 octombrie, Kazinczy Lajos.
După revoluţie, imperialii nu au respectat promisiunile făcute naţionalităţilor, care au trebuit să îndure regimul absolutist de după înăbuşirea revoluţiei.
László László – Vincze Zoltán, A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és
hagyományai, Tankönyv a VI. és VII. osztályok
számára – Istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale
maghiare din România. Manual pentru clasa a VI-a
şi a VII-a), Editura Studium, Cluj, 1999, pp. 122-129.
(Traducerea autorului)

Lista membrilor dietei de la Cluj, aleşi pe
30 mai 1848, pentru a trata cu parlamentul Ungariei. Numele lor fiind cuprins şi în legea nr. I. din
1848. (Despre Unirea Transilvaniei cu Ungaria.)
De remarcat că, pe coloana din dreapta, ultimul pe
listă este Episcopul Andrei Şaguna, în original: Saguna András g. n. e. püpsök. (Andrei Şaguna, episcop
de rit grecesc neunit.) Şaguna, împreună cu episcopul greco-catolic Lemenyi, au făcut parte din dieta
care a votat unirea Transilvaniei cu Ungaria. (Listă
publicată în volumul: Az 1848-ik évi Országgyűlés Jegyzőés Irománykönyve – „Procesele verbale şi documentele
Dietei din 1848”, Cluj, 1861, p. 14.)

O completare la biografia lui Ioan Dragoş, făcută de Iosif Sterca Şuluţiu, în revista „Transilvania” din mai 1898.

Manifestul generalului Bem în limba română,
Cluj, 27 decembrie 1848.
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Recitind pagini din Hronicul
și cântecul vârstelor
Gheorghe Moga

În cadrul literaturii memorialistice referitoare
la primele decenii ale secolului trecut, Hronicul…
lui Lucian Blaga ocupă un loc aparte. Răstimpul ce
desparte prezentul evenimentelor autobiografice de
momentul redactării (1946) nu se simte la lectură;
textul, în ciuda trecerii timpului, păstrează, proaspătă încă, emoția faptelor narate. Ne-am aplecat,
din nou, asupra paginilor din capitolele XXX-XLIII
în care este înfățișat „vârtejul de emoții” trăite de
autor, fie că acesta se afla la Lancrăm, fie că se afla
la Viena. Amintim că, încă din anii liceului, socotindu-se „cetățean virtual al României”, tânărul
Blaga urmărește evenimentele politice îngrijorat
că planurile de studii s-ar putea să fie „măcinate
între pietrele de moară ale imperiilor”. Mai târziu,
ajuns la Viena, din august 1916 până în octombrie,
va trăi „sub avalanșa știrilor” și într-o atmosferă
de „înstrăinare insuportabilă”. Înseninarea i-o va
aduce întâlnirea cu Cornelia Brediceanu, studentă la medicină, cu care se va căsători în decembrie
1920, la Cluj. „Anotimpurile studenției” vieneze se
desfășoară în condiții „din cele mai puțin priincioase”, dar speranța că „soarta României se va decide în
cadrul unei situații generale, cu care inevitabil se va
lichida odată războiul” și încrederea că „Transilvania
va fi a noastră, scăpată din ocolul vulturului heraldic” îl ajută să depășească obstacolele și greutățile
perioadei. În octombrie 1918, L.Blaga se afla la Viena, unde începe redactarea tezei de doctorat, dar
precipitarea evenimentelor („se anunțau vremuri
haotice”) îl determină să se întoarcă, după numai o
lună, la Sebeș, unde Lionel, fratele său, preia de la
administrația săsească „cheile simbolice ale puterii,
act echivalând cu un început de eră”.
Fiecare moment al zilei de 1 Decembrie 1918 este
trăit cu intensitate. Dimineața, pleacă spre Bălgrad,
împreună cu Lionel, care era delegat al Cercului electoral Sebeș. Retragerea „mută” a armatei germane
(„tun după tun, ca niște pumni strânși ai tăcerii”), în

contrast cu „buchetele de chiote și bucurie” ce răsunau din căruțele românești, îl face să mediteze o clipă asupra cursului istoriei („Uite, îi spun lui Lionel,
așa – prin ger și zăpadă – se retrăgea pe vremuri Napoleon din Rusia”). „Roirea de necrezut” de pe câmpul unde se adunau românii sosiți din toate colțurile
țării îl mișcă profund, îmbogățindu-l sufletește: „În
ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul
național: sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv”. Seara, la întoarcerea în Lancrăm, cei doi frați,
ajunși în dreptul cimitirului, sunt convinși că „zgomotul roților pătrundea desigur până la el (la Tata
– n.n) și-i cutremura oasele”. Regretul căruia Lucian
îi dă glas („Ah, dacă ar ști Tata ce s-a întâmplat!”) îi
copleșește pe amândoi: „O emoție ne strânse gâtul
ca o mână, care încetul cu încetul se înmuia, după
ce voise aproape să ne sufoce”. În tăcerea și întunericul satului, strigătul neașteptat (cu o inspirată intarsie neaoșistă) al unui copil: „Trăiască România
dodoloață!” (acest „dodoloț” era în Lancrăm cuvântul curent pentru „rotund”) îi face să conștientizeze
că au participat, deși „tăcuți și insignifianți, la un act
ce se realiza prin puterea destinului, că au pus temeiurile unui alt Timp”.
Paginile asupra cărora am zăbovit, ne-au atras nu
numai prin valoarea documentară, ci și prin expresivitate; ilustrăm afirmația cu un singur exemplu. Prin
metafora „urzeala prin care suveica umbla, promitea
să nu se mai taie niciodată” sunt sugerate cititorului
emoția și nerăbdarea celui care citește comunicatele
de război și amalgamul de știri despre liniile mereu
schimbătoare ale frontului.
Împlinirea destinului politic al țării este însoțită
de o izbândă personală. Prezentarea, „în chipul cel
mai elogios cu putință”, pe care Sextil Pușcariu o
face în noul ziar cernăuțean Glasul Bucovinei, versurilor din Poemele luminii, versuri trimise acestuia de
Cornelia Brediceanu, este simțită de Lucian Blaga ca
fiind începutul unui drum („drumul meu”).
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Rod Stewart –
Blood Red Roses

Cronica discului 41

Daniel MUREȘAN

Se întâmplă din când în când să
mă apuce nostalgia după un artist
sau o trupă ascultate în tinerețe.
Așa mi s-a întâmplat zilele acestea
cu Rod Stewart. Am ascultat noul
său album, Blood Red Roses, care nu
pot să spun că e o mare realizare a
britanicului. N-aș putea spune exact
de ce, dar știu sigur că Rod Stewart
are un loc aparte în amalgamul de
muzicieni pe care îi ascult. E un fel
de instinct primar, când fără să îmi
dau seama, realizez că muzica lui
va rămâne relevantă mult timp de
acum încolo. Rod Stewart are acea
siguranță de sine, dacă nu chiar
aroganță, când se autorecomandă
prin orice ar cânta. Prin anii `90
am observat la el o desprindere de
influențele moderne care marcau
muzica pop-rock. Nu a fost neapărat un efort conștient de desprindere de acele influențe, ci o dorință
puternică de a se scufunda într-un
sound mai acustic, mai organic, în
spiritul folk-rock-ului din anii `70.
A lăsat la o parte latura synth și a
privilegiat mai mult chitara.
Pe noul album găsim bucăți instrumentale de toate genurile, un
fel de punți de legătură între piese.
Nu îi ies întotdeauna, dar sound-ul
rămâne inconfundabil. Totul pleacă de la o imagine. Ca și cum te-ai
uita la un tablou, iar în capul tău se
naște o lume întreagă, în final revendicându-se melodia. Ai imaginea în minte... piesa ți-e conturată
cu un penel de artist. În pictura lui
Rod Stewart se recrează imaginea
din tinerețe, oricât de dură ar fi
transa din prezent.
Albumul e frugal și modest, dar
e Rod Stewart. Muzica e o țară în
sine, în care aproape toți artiștii
vor să intre fără să stea la vamă.
Rod Stewart e în acea țară cetățean
de drept. Nu are nevoie de pașaport
sau altceva.

Tracklist:
1. Look in Her Eyes
2. Hole in My Heart
3. Farewell
4. Didn’t I (featuring Bridget
Cady)
5. Blood Red Roses
6. Grace
7. Give Me Love
8. Rest of My Life
9. Rollin’ & Tumblin’
10. Julia
11. Honey Gold
12. Vegas Shuffle
13. Cold Old London
Decca Records 2018
Producător – Rod Stewart &
Kevin Savigar
Discografie Rod Stewart:
1969 - An Old Raincoat Won’t
Ever Let You Down
1970 - Gasoline Alley
1971 - Every Picture Tells a Story
1972 - Never a Dull Moment
1974 - Smiler
1975 - Atlantic Crossing
1976 - A Night on the Town
1977 - Foot Loose & Fancy Free
1978 - Blondes Have More Fun
1979 - Rod Stewart - Greatest
Hits
1980 - Foolish Behaviour
1981 - Tonight I’m Yours
1982 - Absolutely Live
1983 - Body Wishes
1984 - Camouflage
1985 - The Rod Stewart Album
1988 - Out of Order
1991 - Vagabond Heart
1993 - Unplugged... and Seated
1995 - A Spanner in the Works
1996 - If We Fall in Love Tonight
1998 - When We Were the New
Boys
2001 - The Very Best of Rod
Stewart
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2001 - The Story So Far: Very
Best of Rod Stewart
2001 - Human
2002 - It Had to Be You: The
Great American Songbook
2003 - As Time Goes By: The
Great American Songbook, Vol. 2
2003 - Encore: The Very Best of
Rod Stewart, Vol. 2
2004 - Stardust: The Great
American Songbook, Vol. 3
2005 - Thanks for the Memory: The Great American Songbook,
Vol. 4
2006 - Still the Same: Great
Rock Classics of Our Time
2009 - Soulbook
2010 - Fly Me to the Moon: The
Great American Songbook, Vol. 5
2012 - Merry Christmas, Baby
2013 - Time
2015 - Another Country
2018 - Blood Red Roses

42 Poesis

Ioan Nistor

Nu am
Doamne,
nu am decât
fragilitatea aceasta a nervilor
întinşi ca funigeii purtaţi de
vânturile reci
ale toamnei
nu am decât
acest abur curat
al respiraţiei
din care împletesc pentru
fruntea Ta
o coroană de cuvinte
Transfuzie
închid ochii să nu văd nimic
dar ochii Tăi, Doamne,
mi se rotesc deasupra capului
ca nişte ciocârlii înflorite
fixându-mi un loc în spaţiu
sângele Tău
în revărsare
îl simt
cum intră prin piele
ca un şuvoi proaspăt.
din jur-împrejurul sufletului meu
Te respir
şi aerul face viraje vijelioase prin
plămânii mei
apoi se întoarce în reflux calm
lăsându-mă sub cer
ca un molid îmbăiat în fulgere de
primăvară
Când valul moare
când valul moare
dincolo
departe

spuma lui frământată se mută
la cer

femeie murind – tablou pictat
într-o secundă.

când florile mor
mirosul lor se desparte
şi se înalţă la cer

închid ochii. stropit pe aripi
îngerul stă cu faţa în palme.
neputincios.
s-a întunecat soarele. s-a speriat
aerul.
un hohot negru, suveran. moartea
scăpată din hăţuri.

şi poeţii
când mor
se duc la cer
dar mai rămân pe pământ
o vreme
până când Dumnezeu le scrie
numele
cu degetele
pe nisipul din stele
Final
am frământat atâtea drumuri
am închis viaţă şi imagini
şi-atâta memorie
în varul rece al filei
de care poate doar vântul îşi va
şterge
odată
picioarele
fii iertător, Doamne,
dacă acesta a fost
un prea mare păcat

să trecem mai departe prin
sângele de sub roţi?
să trec? să mă opresc?
să ating cu degetele cu care scriu
şinele paralele?
Să fiu solidar cu realitatea rămasă
în bătaia vântului?
realitatea ca un zid prin care poţi
trece dacă vrei
şi tu singur eşti cel care alege.
întoarceţi fila, vă rog!
voi rămâne eu la priveghi
voi întreba pietrele ruginite
voi asculta iarba arsă şi murdară
poate au căzut acolo nişte gânduri,
nişte cuvinte, ultimele.
Casa
cerneala e amară
chiar dacă o îndulcesc cu miere
iar din iubire rămâne doar
suferinţa

Proză
ne-am oprit:
o femeie s-a aruncat sub tren.
atât.
nimic liric. nimic prozaic.
adevărat. adevărat.
un trup spulberat în cele patru
puncte cardinale
aflate sub ochiul morţii. doar atât.
sânge. schije de carne.
resturi de creier pe borna
kilometrică.
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dar tu eşti casa în care
mă simt apărat de viscole, de
jivinele reale sau imaginare
eşti casa în care mă refugiez din
valurile îngheţate
ale viitorului
aici
nici moartea nu mă găseşte
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Alba Iulia. Orașul și monumentele
sale în imagini de epocă
de Gheorghe Fleșer
la o nouă ediție
Date despre autor
Fiu al familiei Florian și Ludovica Fleșer, Gheorghe
Fleșer s-a născut în localitatea Benic, județul Alba, la
2 iulie 1948.
A urmat clasele primare și gimnaziale în satul natal, apoi cele liceale în cadrul Liceului „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia. În anul 1965 a susținut examenul de admitere la Facultatea de Istorie a Universității
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ale cărei cursuri le-a
absolvit în anul 1971. La scurt timp după absolvirea
facultății, și-a început activitatea profesională ca muzeograf – și, mai apoi, director – la Muzeul Mixt din
Sebeș – Alba.
Din anul 1975 s-a transferat la Muzeul Național al
Unirii din Alba Iulia, unde a activat în cadrul Oficiului
Județean al Patrimoniului Cultural Național (începând din 1976). În calitate de șef de secție, a coordonat Comisia de expertiză a oficiului, menită să identifice, să întocmească evidența și clasarea bunurilor de
patrimoniu de pe raza întregului județ Alba.
După desființarea Oficiului Județean al Patrimoniului Cultural Național, a activat, în anii 2001-2010,
ca muzeograf I A, la secția de istorie medie și istoria
artei a muzeului albaiulian, preocupându-se mai
ales de achiziționarea obiectelor cu valoare artistică patrimonială, contribuind astfel la organizarea și
la îmbogățirea colecției de artă a Muzeului Național
al Unirii din Alba Iulia care, grație strădaniei sale,
încă din timpul funcționării Oficiului Patrimonial
al Județului Alba, dar și ulterior, s-a diversificat și
înălțat valoric prin includerea unor lucrări datorate unor artiști ca M. Meuselbach, R. Brandsch, Sava
Henția, Sava Albescu, Rudolf Schweitzer-Cumpăna,
Traian Achim ș.a., cât și prin redactarea unor studii
și volume dedicate acestora, sau unor artiști ai zonei,
de mult uitați, ca Ioan Costande ș.a. A jucat același rol
și prin raportare la colecțiile muzeale din domeniile
arheologiei, numismaticii, etnografiei, obiectelor de
cult etc.
Rezultatele cercetărilor sale s-au concretizat în
studii de specialitate, unele cu valențe monografice, dedicate, îndeosebi, orașului și cetății Alba Iulia.
Dintre volumele de autor, sau în colaborare, pot fi
amintite: Oameni și fapte din trecutul județului Alba în
memoria urmașilor (Alba Iulia, 1996, în colaborare cu
Nicolae Josan și Ana Dumitran); Sava Henția – 150
de ani de la nașterea artistului (Alba Iulia, 1998 – Catalog de expoziție); Eugen Handelsmann – Expoziție

comemorativă (Alba Iulia, 1999); Repertoriul bisericilor românești de zid din județul Alba (Alba Iulia, 1999);
Rudolf Schweitzer-Cumpăna în colecția Muzeului
Național al Unirii (Alba Iulia, 2000); Biserici românești
de zid din județul Alba (Alba Iulia, 2001); Pictori
sebeșeni de ieri și de azi (Alba Iulia, 2004, în colaborare cu Radu Totoianu); Biserica „Învierea Domnului”
din Sebeș (Alba Iulia, 2005, în colaborare cu Ioana
Rustoiu); Biserici românești de zid din județul Alba. Vol.
I. Protopopiatul Ortodox Sebeș (Alba Iulia, 2005, în
colaborare cu Ioana Rustoiu și Ana Dumitran); Sava
Albescu (1885-1957). 50 de ani de la moartea artistului
(Alba Iulia, 2007); Alba Iulia. O istorie urbană ilustrată (Ghimbav, 2008); Un destin sub semnul Marii Uniri,
viața și creația pictorului Traian Achim (1885-1945)
(Alba Iulia, 2008, în colaborare cu Gabriela Mircea);
Alba Iulia. Orașul și monumentele sale în imagini de
epocă (Alba Iulia, 2009); Portul Mureșului la Alba Iulia
(Alba Iulia, 2015); Cetatea Alba Iulia. Dezvăluiri fundamentale într-un manuscris vienez – 1865 (Cluj-Napoca, 2017).
Dintre studiile sale, publicate în diferite reviste,
remarcăm îndeosebi fundamentala lucrare dedicată plasticii baroce a cetății Alba Iulia (1980), realizată în colaborare cu istoricul de artă Nicolae Sabău
și apărută în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj.
Menționăm de asemenea studiile referitoare la plastica figurativă, din piatră, a Catedralei romano-catolice
din Alba Iulia (1979 și 2008), când s-a ocupat de elementele baroce și, mai apoi, de cele romanice ale edificiului, pe cel dedicat reprezentărilor baroce ale Sfântului Ioan de Nepomuk de pe teritoriul județului Alba
(2002) și, nu în ultimul rând, colaborările, pe diverse
teme, cu Alexandru Popa (1974), Ioan Raica (1976),
Mihai Blăjean și Eugen Stoicovici (1983), Toma Goronea (1990-1993), Mircea Sabău-Tătar (1994), Radu
Ciobanu (1998), Constantin Inel (2000), Ioana Rustoiu (2007) ș.a.
Simpla înșiruire a acestor titluri de lucrări
științifice și situații relevă pasiunea și lipsa de odihnă
cu care și-a exercitat profesiunea, până la pensionarea
sa, în 2010, după aproape patru decenii de activitate
pe tărâmul muzeistic și istoric românesc.
Gheorghe Fleșer s-a stins din viață la 25 august
2016, lăsând un imens regret în sânul familiei sale,
dar și în rândul celor care l-au cunoscut.
Rada Fleșer
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Valoarea de document a imaginilor
Cele două lucrări-albume istorice, Alba Iulia. O istorie urbană ilustrată și Alba Iulia. Orașul și monumentele sale în imagini de epocă, apărute inițial în 2008 și
2009 (cea din urmă cu o ediție revăzută de autor în
2015), propuse pentru a fi reeditate, ambele, în 2018,
la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, cu unele corecturi formale (de redactare și tipărire), nu sunt
repetitive, deși tratează aceeași tematică, atât din
punctul de vedere al explicațiilor textuale, cât și, mai
ales, al ilustrațiilor de epocă, pe care le pun în circuit
istoric și istoriografic, în premieră concepțională (de
autor), în acest mod.
Ele au fost concepute și redactate de către autorul lor,
Gheorghe Fleșer, în 2008 și 2009, pentru a se completa
reciproc, astfel ca, împreună, să prilejuiască cititorului o
veritabilă călătorie în timp (cu repere vizuale, de epocă,
însemnate, dar și de cunoaștere istorică propriu-zisă),
înspre trecutul specific, din secolele al XVIII-lea
– al XIX-lea îndeosebi (dar și mai vechi, cu rădăcini în
Antichitate), al orașului Alba Iulia, atât de reprezentativ în istoria Transilvaniei și a României actuale.
Structurarea textuală a celor două lucrări documentare diferă în chip evident, cel de față, anume
Alba Iulia. Orașul și monumentele sale în imagini de epocă, dezvoltând în mod deosebit referirile la Orașul de
Jos, mai puțin tratate, oarecum, în lucrarea apărută
anterior (în 2008), dar și în privința monumentelor
cetății există deosebiri de abordare, de tratare sintetică, astfel încât nu putem vorbi de simple repetiții,
ci de completări informaționale, documentare și imagistice, realizate în chip ingenios, întregitor.
Dar, deși se completează reciproc în chip fericit,
cele două lucrări au și individualitate deplină, putând
exista foarte bine și convingător și de sine stătător, fiecare în parte îndeplinindu-și separat, cu succes, menirea pentru care au fost concepute.
În ceea ce are propriu, distinctiv, volumul de față,
ar merita să fie subliniat rolul evocator, excepțional
de valoros, al ilustrației de epocă, mai diversificată decât în lucrarea anterioară (unde ea abundă de asemenea și e de o calitate superioară), care ne reînvie, cinematografic, istoria scursă a orașului, atât a cetății,
cu monumentele sale, cât și cea a Orașului de Jos, cu
deosebire, cum mai specificam anterior, al cărui aspect din trecut nu a prea fost cunoscut atât de bine,
detaliat și atât de plastic (prin intermediul unor atare imagini de epocă îndeosebi), înainte de apariția, în
2009, a lucrării reeditate acum.
Or, imaginile de epocă, împletite cu explicațiile istorice propriu-zise, au o savoare aparte, de atmosferă reală din altă vreme, după care desigur tânjim cu
toții (ceea ce va asigura, de bună seamă, și în viitor
succesul edițiilor celor două lucrări ale lui Gheorghe
Fleșer), mai ales în condițiile actuale, când urmele secolelor al XIX-lea – al XX-lea (îndeosebi cele ale vechilor parcuri și locuri de promenadă, care au început să

apară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea) sunt
rebarbativ șterse de intervențiile de valorificare turistică a moștenirii sale istorice (ca să nu mai vorbim
despre posibila reverberare pernicioasă, ireversibilă, a
acestor intervenții actuale, prea energice, asupra vestigiilor mai de profunzime, corespondente unor secole și mai vechi, care ne îngrijorează de asemenea, când
vedem cât de mult mușcă ziua de azi din cea de mai
ieri, fără regrete parcă).
În acest context, al existenței unei presiuni destul
de puternice a contemporaneității asupra vestigiilor
trecutului, la Alba Iulia (și cu probabilitate și în alte
locuri din țară), lucrarea lui Gheorghe Fleșer capătă
o valoare istoric-documentară și mai mare, atât prin
comentariile și reconstituirile sale textuale, de epocă
veche, medievală și modernă, în mod special, cât, mai
ales, prin deosebit de bogata și grăitoarea ilustrație
documentară pe care o etalează.
Iar imaginea de epocă ne chiar vorbește, dacă îi acordăm atenție și ne plecăm urechea să o ascultăm, așa
cum autorul lucrării de față ne îndeamnă să o facem,
cu mare putere de convingere și în chip agreabil, delectant (inclusiv din punctul de vedere al istoriei de artă
și al delectării artistice pure – iar în acest context, fotografiile sale mai vechi, nealterate de alte intervenții,
ale unor detalii ale elementelor decorative baroce ale
cetății au o mare valoare documentar-istorică și de autenticitate artistică, de epocă, dar nu numai ele, desigur), cu capacități exemplare de evocare istorică.
Gabriela Mircea
Din volumul Alba Iulia. Orașul și monumentele sale
în imagini de epocă de Gheorghe Fleșer, ediția a III-a,
revăzută și adăugită, îngrijită de Cecilia-Ioana și Vasile Soare, în curs de apariție la Editura Școala Ardeleană. Proiect dedicat Centenarului Marii Uniri.
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Cioroiul… care nu zboară
(soliloc fantezist)
După o zi şi-o noapte, capul mi se transformase
într-un papagal, care parcă-mi bătea cu ciocul în stomac, menţinând, într-o ritmică deşănţată, hurducăitul
vagoanelor, de care ştiam că nu voi scăpa prea repede,
gândindu-mă şi la drumurile de întors spre casa părintească.
A doua zi, după ce sosesc la locul viitoarei mele profesii, ca orice tânăr absolvent, mă duc să-mi caut o gazdă.
Găsesc undeva, la marginea satului, o familie de pensionari care, după ce îmi impun câteva condiţii mai generale, revin asupra uneia în mod expres: să vin „solo” acasă.
– Ştiţi…, noi închiriem camera doar pentru o singură
persoană…
După ce încerc să descifrez grija lor pentru o asemenea atitudine, fără vreun rezultat, deoarece doleanţa lor
era limpede, schiţez un gest de aprobare şi întind respectuos mâna viitoarei mele gazde.
Bătrânul ţine să-mi arate camera cu un pat `nalt ca
pentru nişte uriaşi, dulapul proaspăt vopsit, un bazin
improvizat cu robinet în perete şi, printre altele, câteva
cutii care făceau parte din uzul zilnic, repere ale unui
ritual familial. Într-un gest mai mult involuntar, deschid robinetul să beau puţină apă. Mi se face gura pungă. Apă de baltă. Nu era însă acesta un motiv să renunţ
la cameră.
În cele din urmă mă declar mulţumit şi încheiem pactul. Gândul la apa aceea stătută şi searbădă mă chinuia. Eram încă sub impresia fascinantă a satului natal de
munte, unde apa convinge pe orice trecător că ea constituie într-adevăr un element vital al vieţii.
Într-o doară, îl întreb pe bătrân dacă nu au cumva
prin apropiere vreun cioroi. Întrebarea mea parcă l-ar fi
lovit în moalele capului. Îl văd că se roşeşte la faţă, devine vineţiu şi trăzneşte:
– Tovărăşele, d-ta îţi baţi joc de mine?! Nici nu mă
cunoşti bine şi ai început cu insulte…
Rămân înmărmurit. Nu mai aveam cuvinte. Bătrânul
îmi întoarse brusc spatele şi se pierdu în casă. Îmi revin.

Teodor Sărăcuţ-Comănescu

Cu un nod în gât reuşesc să mă îndepărtez.
Când ajung la şcoală le povestesc viitorilor mei colegi, care erau de mai mulţi ani în sat, întâmplarea; aflu
că bătrânul fusese poreclit în sat „Cioroiul” pentru faţa
lui tuciurie şi vocea destul de piţigăiată.
În ziua următoare m-am dus din nou la bătrân şi am
încercat să-i explic că-n zona în care m-am născut, „cioroiul” înseamnă un izvor ce ţâşneşte direct din pământ şi pe
care oamenii îl captează cu ajutorul unei scoarţe de copac.
Bătrânul mă ascultă cu atenţie, clipeşte des fără să schiţeze vreun gest, dar îmi dau seama că nu reuşisem să-l
conving. Îngăimez o scuză mai mult poate din dorinţa
de a nu pierde camera.
Încerc să nu mă dau bătut. În perioada următoare
caut argumente convingătoare, palpabile. Cercetez o
mulţime de dicţionare la cuvântul „cioroi”. Peste tot mai
acelaşi răspuns, ba unele chiar foarte pe scurt şi dezastruos pentru mine: „Bărbătuşul ciorii”. Ce era să fac cu
asemenea argumente. Îmi aprindeam paie în cap.
Îmi vine o idee. O pun în aplicare. Ce-ar fi să cer ajutoare ceva mai autorizate? Îi spun bătrânului, şi-l rog chiar,
după ce făcusem toate demersurile necesare, să asculte
în fiecare zi la radio emisiunea de la 9 la 10, deoarece
i-am pregătit o surpriză.
Într-una din zile am venit ceva mai devreme acasă.
Când am deschis poarta, mi-am găsit geamantanul burduşit la intrare. Surpriza se consumase. Pe cine era să
creadă bătrânul: „măgarul sau stăpânul?”
Peste o săptămână am primit citaţie să mă prezint în
faţa organelor locale de împăciuire.
Trăisem aproape trei decenii cu un adevăr, care nu
era numai al meu şi acum eram pe punctul de a-l pierde. Trebuia să-mi aduc tot satul martor să mă scoată din
încurcătură, aşa că n-am avut altă soluţie decât să-l iau
pe bătrân în satul meu natal să vadă „cioroiul… care nu
zboară” şi să bea cu toată încrederea din zămislirea naturii, să-l lecuiască de gândul şi vorba nevolnică a oamenilor.

Despre un adevăr care se vrea poveste și nu
despre o poveste care se vrea adevărată (soliloc fantezist)
Managerul principal al unităţii era mulţumit de modul în care se desfăşura activitatea din şcoală. Îl caracteriza un grad de conştiinciozitate excesivă, dorind în
permanenţă să fie un exemplu de conduită. Deprinsese, în ultimul timp, şi un tic de a-şi controla extrem de
des ceasornicul „cu multe rubine”, de care era mulţumit peste măsură că nu-i jucase niciodată vreo festă şi
toţi ceilalţi trebuiau să înţeleagă că obiectul cu pricina
este unul dintre „mecanismele” cele mai importante
ale deontologiei profesiei.

Atunci când avea ore, managerul trecea pe locul doi,
iar profesorul se îndrepta metronomic spre sala de clasă. Ceea ce nu ştia însă managerul era că se muncea
numai jumătate din săptămână. O parte din oblăduiţi
se străduiau numai când nu avea directorul ore, iar în
rest… fiecare cu ce-l trăgea inima.
Într-una din zile, directorul îl chemă pe profesorul Mărturel în cabinet. După ce făcu vreo trei rotocoale, frecându-şi des bărbia, începu să tune şi să
fulgere:
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– Unde-ai fost, dle Mărturel, ora trecută?
– În şcoală, dle director!
– Bine, bine,… în şcoală, dar ce-ai făcut, voiam să
zic…
– Am muncit, bineînţeles.
– Ai muncit…, dar ora cine ţi-a ţinut-o?
– A! Asta era?!
– Da. Asta era, dle Mărturel.
– Nu’nţeleg, cum de m-aţi descoperit, dle director?!
– Dintr-o greşeală…, dle Mărturel.
– Nu se poate, dle director…, d-voastră sunteţi foarte corect întotdeauna şi…
– Ba uite că se poate. În loc să predau la a IX-a A, am
intrat la a IX-a B.
– Şi nu v-au spus elevii că au oră cu mine?
– Tocmai asta e, dle Mărturel, că se vor fi săturat să
vă tot aştepte… De când asta?
– De când sunteţi d-voastră…
Au mai schimbat câteva replici destul de tăioase,
după care directorul l-a avertizat că-i va testa clasa.
A făcut dl Mărturel „pe dracu’n patru” şi i-a „prelucrat” pe elevi „cum scrie la carte”. A făcut cu ei comentarii literare, analize, fişe etc., etc., ba i-a pus să se şi
semneze. Numai data mai lipsea. Scopul scuză mijloacele. Totul era pregătit.
În a doua săptămână, de la incredibila întâmplare,
se înfăţişează şi directorul la ora dlui Mărturel, iar în
ultimul sfert de oră, după ce consultă planificarea materiei, recurge la un succint test pentru întreaga clasă.
Totul merge „ca pe roate”.
A doua zi, dl Mărturel este chemat, din nou, de către director. De data aceasta i se deschide larg uşa şi o
mână întinsă cu gesturi vaporoase îl invită să ia loc în

fotoliul din faţa biroului. Directorul, rămas undeva în
picioare, îi surâde radios:
– Te felicit, dle Mărturel, pentru rezultatele foarte
bune pe care le obţii la clasă. Îmi pare rău că te-am necăjit atunci. Mi-am dat seama, până la urmă, că a fost
doar o glumă şi că m-ai lăsat să mă conving de adevăr.
Aşa modestie mai zic şi eu.
Un necaz nu vine singur. În şcoală soseşte o brigadă
care evalua nivelul competenţelor elevilor şi modul de
„implementare” a cerinţelor Reformei la nivelul disciplinei. Directorul, în raportul său de control indică şi
clasa la care tocmai fusese în asistenţă cu câteva zile
în urmă. Unul dintre inspectori îl ia pe dl Mărturel şi
se îndreaptă spre clasa cu pricina. După ce oaspetele
motivează scopul prezenţei sale în clasă, formulează
câţiva itemi la care elevii trebuiau să răspundă în scris.
Dl Mărturel cu o voce scăzută intervine:
– Dle inspector, ştiţi… elevii sunt obişnuiţi cu teme
mai mari, cu comentarii…
Inspectorul se lasă înduplecat şi formulează, la sugestia dlui Mărturel, o temă „pe măsură”. Oricum, profesorul e cel care ştie cel mai bine ce a făcut...
În timp ce oaspetele verifica înscrisul de la tablă,
managerul unităţii, însoţit de alţi doi inspectori, trecea în revistă baza materială şi didactică. Aruncându-şi
privirea spre tablă şi văzând că elevii au de tratat acelaşi subiect ca la ultima lui asistenţă, şi-a dus parcă
involuntar mâna dreaptă la faţă, netezindu-şi tacticos
mustaţa în semn de mulţumire şi satisfacţie. Numai
dl Mărturel zăcea pe un scaun, galben la faţă „ca turta
de ceară”.
La analiză „a înghiţit găluşca” şi a învăţat că săptămâna are, şi pentru el, cel puţin, cinci zile lucrătoare.

Faust și fereastra
de plumb
Mi-am propus să revăd Faust, acolo la Sibiu. Regia:
Silviu Purcărete. Din 2007-2008 încoace, se fac adevărate pelerinaje acolo, cu iz de legendă. Spectacolul rezistă,
chiar dacă excelentul actor Ilie Gheorghe ne-a părăsit.
Timp de zece ani l-a interpretat pe Faust, înnobilând
hala industrială dezafectată. Din 2017, Faust este jucat
de Miklós Bács, cu o dăruire specifică seriozității sale
scenice.
Sosesc autocare. Biletele au fost cumpărate cu mult
timp în urmă. Încerc să sesizez schimbări, modificări.
În primul rând, hala arată altfel, chiar și sala a primit
alte nuanțe, plus acele scări ce urcă spre rândurile de
sus. Spectacolul a însumat câteva retușuri consistente.
Simt din nou răceala voită a decorului de la început, cu
cărți prăfuite, cocoloașe de hârtie, colb și cu imensa fereastră de var, în spatele căreia se plimbă spectre bizare,
premonitorii. Ofelia Popii e acel Mefisto inconfundabil,
inegalabil. Asistăm la un mega-spectacol, cu efecte sonore, focuri de artificii, cu un cor în latină, germană, ro-

Alexandru Jurcan

mână. Mereu muzica lui Vasili Șirli, decorul lui Helmut
Sturmer, costumele semnate de Lia Manțoc. Despre
credință, durere, iubire. Optzeci de actori devin licurici,
elfi, nimfe, vrăjitoare, printre giganticul rinocer grotesc.
Formația cântă live rock.
Nu putem uita acel scandal referitor la fetițele ce o interpretau pe Margareta. A fost sesizată Direcția pentru
Protecția Copilului, cum că micile actrițe au asistat la gesturi cu caracter explicit sexual. Se căutau pete în soare.
Patru generații de fete au jucat până acum, de la premieră
încoace. Casting serios, consilier, acord parental.
Intrăm realmente în Noaptea Valpurgiei, în spațiul
dilatat și avansăm angoasați, uimiți, în trupul capodoperei lui Goethe, care a lucrat la ea 60 de ani, ajungând
la obsedantul: „Clipă, stai, ești atât de frumoasă!” Simți
provocarea, dar și zădărnicia. Reversul succesului, efemeritatea, gloria, moartea. Absolut tot, mai ales când
peisaje vătuite apar fantomatice în spatele ferestrei de
plumb.
166

Mass-media 47

Malaxorul de noiembrie
■ Se întâmplă și lucruri bune. E bine să ținem cont de
ele. Mai ales dacă ne-am obișnuit să scriem numai despre
„nerealizări”. De fapt, mulți români s-au „îmbolnăvit”
de cârcoteală cronică. Nu văd decât negru în fața ochilor,
chiar dacă lumina e cât cerul... Așa și cu Centenarul. Cu
sărbătorirea ori comemorarea lui, cum doriți. Am criticat și noi și mulți alții: „Centenar ratat” etc. Între exaltări naționalist-patriotarde și indiferența majorității
românilor la rubrica de față vă aduc în atenție o apariție
editorială de excepție: Vasile Pușcaș, „Marea Unire
1918 România Mare. Acte și documente” (Editura Studia, Cluj-Napoca, 2018). O lucrare tipografică de
excepție. Un manual de istorie a României, și pentru
elevii de gimnaziu, și pentru liceeni, și pentru studenți.
Și pentru profesori (nu numai de istorie). O carte ce ar
merita să ajungă în toate unitățile de învățământ din
România. Profesorul Pușcaș a reușit să sintetizeze magistral informațiile istorice ce privesc Marea Unire și să
le ilustreze fericit, clar, accesibil cu fotografii sugestive,
cu actele și documentele vremii. Prof. V. Pușcaș scrie
în prefață că această carte este dedicată marcării Centenarului Marii Uniri din 1918, propunându-și „să le
readucă aminte românilor și îndeosebi tinerilor României de azi fapte, întâmplări și oameni care au generat
starea de spirit și acțiunile care au dus la crearea României Mari. Avem credința că o astfel de comemorare
centenară va impulsiona analiza și proiecția statutului
și rolul statului-națiune în vremurile actuale și în viitor,
inclusiv participarea României de azi și a celei viitoare în
procesele europene și globale la care este și va fi parte”.
Bine ar fi! Mai ales că în acest an nu am auzit/citit despre dezbateri serioase și în privința chestiunilor expuse
de profesorul Vasile Pușcaș. Nu neapărat în mass-media
noastră cea de toate zilele. Și apoi: chiar nu ne interesează cum va arăta România peste 30 sau 40 de ani ori
chiar peste 100 de ani? (articol apărut și în cotidianul
„Magazin Sălăjean”)
■ La Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău a avut
loc în 13 octombrie a.c. lansarea unei noi cărți semnate
de Ancuța Mărieș, „Ritual în versuri gata comentate” (2018). Un volum de poezie surprinzător prin

formă, prin conținut, prin copertă, prin modul în care
a fost lansat. Dar cum vorbim de o nonconformistă prin
excelență, nimic nu ar trebui să ni se pară surprinzător.
Chiar și „virajul” ei de la proză la poezie. O alegere însă
fericită: Ancuța Mărieș într-un fel redebutează cu acest
volum, o carte închegată, pasională, ce depășește de
multe ori autobiografia printr-un lirism de bună calitate. Autoarea s-a născut în anul 1972, în Zalău, unde a
absolvit Liceul de Matematică - Fizică, promoția 1991.
În continuare a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca,
absolvind în anul 1997 Medicina Generală. La terminarea facultății publică primul roman fantasy, „Lorzi de la
capătul deșertului”. În anul 2000 se întoarce în Zalău,
unde se angajează ca medic la pompieri. În anul 2006
publică al doilea roman, SF, „Surori pe veci amazoane”.
Lucrează în Ministerul de Interne, ca medic. Este membră a Cenaclului literar „Silvania” și a Asociației Scriitorilor din județul Sălaj. În prezentul număr al revistei
noastre puteți citi câteva poeme din cartea Ancuței
Mărieș și cronica de cenaclu („Silvania”) ce are ca obiect
amintitul volum.
■ A apărut cartea semnată de Inocențiu Ardelean,
„Ioan Ardeleanu Senior. Onoare și demnitate”, sub
egida Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare,
în cadrul programului cultural „Interferențe”, coordonator dr. Teodor Ardelean, cu sprijinul financiar al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Cuvântul înainte
îi aparține acad. Octavian Lazăr Cosma, iar postfața dr.
Teodor Ardelean. Din postfața amintită am reținut: „(...)
o carte despre un mare sălăjean, în contact cu alți mari
oameni ai acestui minunat ținut în care m-am născut și
eu, exact în anul în care Octavian Lazăr Cosma absolvea
Școala Normală din Blaj (1951). (...) Am supraintitulat-o
«De neamul sălăjenilor» dintr-un mimetism cultural latin și românesc totodată. E o carte mică în dimensiuni,
dar mare în fapte!”

■ „Marea Unire şi Sălajul. Contribuţii documentare”. Ediţie de documente elaborată de Dănuţ Pop, Mihaela Sabou, Daniel-Victor Săbăceag,

166

48 Mass-media
Editura Caiete Silvane, Zalău, 2018, Colecția „Restituiri”. „Volumul de documente oferit de cei trei specialişti
sălăjeni, Dănuţ Pop, Mihaela Sabou şi Daniel-Victor
Săbăceag, se înscrie în efortul mai amplu şi complex al
istoricilor de a marca Centenarul Marii Uniri. Impresionant prin dimensiunile sale şi mai ales prin valoarea
documentelor scoase la lumină, volumul urmează unuia
asemănător editat de colegii de breaslă din Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale. Cu siguranţă, cele două contribuţii documentare nu vor fi singulare în acest peisaj documentar, dar sunt demersuri
meritorii ce trebuie salutate deopotrivă de specialişti
şi de publicul larg, pasionat de istorie” (Conf. univ. dr.
Valentin Șerdan-Orga, director general Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca); „Acest
volum de documente, referitor la participarea sălăjenilor la înfăptuirea celei mai însemnate fapte din istoria
poporului nostru, făurirea statului naţional unitar român / Marea Unire, la 1 Decembrie 1918, reprezintă un
modest omagiu adus acestor eroi, ştiuţi şi neştiuţi, de
către colectivul Serviciului Judeţean Sălaj al Arhivelor
Naţionale ale României, la împlinirea a 100 de ani de la
acel eveniment de excepţională însemnătate din istoria
naţională, dar şi, în acelaşi timp, universal” (Autorii).
Cartea a fost lansată în 31 octombrie la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, și cu ocazia Zilei Arhivelor
Naționale.
■ Editura „Caiete Silvane” a editat și cartea istoricului clujean Gabriel-Virgil Rusu, intitulată „Az
Átokházi betyár” (Haiducul din Átokháza), traducere de Nastasă-Kovács Annamária, cuvânt introductiv
de Gyémánt Ladislau. Volumul reprezintă o incursiune
în lumea plină de mister şi romantism a secolului al
XIX-lea din Ungaria şi Transilvania. Autorul, plecând
de la studiul unor documente arhivistice edite şi inedite, reconstituie lumea răufăcătorilor, cu mecanismele
ei funcţionale, cu reguli scrise sau nescrise, cu efortul
autorităţilor locale şi centrale ale Imperiului Austriei,
şi, mai apoi, a Imperiului Austro-Ungar, de a ţine sub
control fenomenul infracţional. De-a lungul celor zece
capitole, Gabriel-Virgil Rusu prezintă viaţa şi faptele
haiducului Rózsá Sándor, un erou social maghiar, născut într-un sătuc de lângă Szeged şi considerat „ultimul mare haiduc al Europei”. Viaţa sa este tumultu-

oasă şi dramatică. Autor a numeroase crime, tâlhării
şi furturi, participant activ la Revoluţia din 1848 din
imperiu, urmărit febril de autorităţi, prins, închis şi
condamnat la moarte, graţiat de mai multe ori, haiducul părăseşte această lume în puternica închisoare de la
Gherla, intrând în legendă. Gabriel-Virgil Rusu este cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, este autor
a numeroase volume, studii şi cercetări în domeniile:
istoria Transilvaniei medievale şi premoderne, istorie
universală, istoria instituţiilor de ordine şi securitate
publică, ştiinţe penale. A mai publicat la Editura „Caiete Silvane” cartea „Mundus malefactorum. Studii şi
cercetări privind criminalitatea în Transilvania medievală şi premodernă”.
■ Florian Caba, Viorel Hexan, „Cronică în marş.
Repere monografice ale Regimentului şi Brigăzii 4
Mecanizate «Voievodul Gelu»” (iunie 1946 – mai
2001), Editura Caiete Silvane, Zalău, 2018, Colecția
„Memoria”, carte apărută cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului
Județean Sălaj, în cadrul programului dedicat Centenarului Marii Uniri. „Mândria de a fi făcut parte din acest
celebru regiment, de a purta tradiţia, onoarea şi faptele
de arme ale înaintaşilor şi de-a fi permanent la înălţimea acestora, a le continua şi îmbogăţi, au constituit
puternicul imbold de a redacta prezenta lucrare pentru
ca acestea să fie cunoscute de generaţiile prezente şi viitoare” - Florian Caba, general de brigadă (rtg.); „Lucrarea noastră se doreşte a fi un omagiu adus tuturor celor
ce au servit Patria Română sub faldurile Drapelului de
Luptă al Regimentului 4 Infanterie Mecanizat, Brigăzii
4 Mecanizate «Voievodul Gelu» şi al structurilor militare ce au urmat acestora. Documentele şi imaginile reflectă doar câteva aspecte din tumultoasa, fructuoasa şi
complexa activitate a regimentului şi brigăzii…” - Viorel
Hexan, general de brigadă (rtg.). Cartea a fost lansată în
2 noiembrie la Cercul Militar Zalău, în cadrul unei manifestări organizate de Asociația Națională a Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere provenite din Ministerul Apărării Naționale „Alexandru Ioan Cuza” Filiala
Sălaj „Voievodul Gelu”.
(D.S.)

166

Lucian
Blaga
În marea trecere
Soarele-n zenit ţine cântarul zilei.
Cerul se dăruieşte apelor de jos.
Cu ochi cuminţi dobitoace în trecere
îşi privesc fără de spaimă umbra în albii.
Frunzare se boltesc adânci
peste o-ntreagă poveste.
Nimic nu vrea să fie altfel decât este.
Numai sângele meu strigă prin păduri
după îndepărtata-i copilărie,
ca un cerb bătrân
după ciuta lui pierdută în moarte.
Poate a pierit subt stânci.
Poate s-a cufundat în pământ.
În zadar i-aştept veştile,
numai peşteri răsună,
pâraie se cer în adânc.

En vain j’attends de ses nouvelles,
seul résonne l’écho des cavernes,
les ruisseaux recherchent la nuit de l’abîme.

Sânge fără răspuns,
o, de-ar fi linişte, cât de bine s-ar auzi
ciuta călcând prin moarte.

Sang sans réponse,
ô, si régnait le silence, comme on l’entendrait
la biche qui marche dans la mort.

Tot mai departe şovăi pe drum –
şi, ca un ucigaş ce-astupă cu năframa
o gură învinsă,
închid cu pumnul toate izvoarele,
pentru totdeauna să tacă,
să tacă.

Je continue d’avancer d’un pas hésitant –
et, comme un assassin qui bâillonne
une bouche vaincue,
de mon poing j’obture toutes les sources
pour qu’à jamais elles se taisent,
se taisent.

Dans le grand passage
Le soleil au zénith brandit la balance du jour.
Le ciel se donne au miroir des eaux.
Le regard obéissant, les bêtes de passage
observent sans effroi leur ombre dans les rivières.
La grande voûte des arbres se referme
sur un conte accompli.

Din volumul lui Lucian Blaga, În marea trecere/
Dans le grand passage, ediție bilingvă româno-franceză,
traducere din limba română și cuvânt înainte de Jean
Poncet, Jacques André éditeur (Lyon), Editura Școala
Ardeleană (Cluj-Napoca), 2018.

Rien n’aspire à être autre que ce qu’il est.
Seul mon sang brame dans les bois
à son enfance lointaine,
tel un cerf fatigué
à sa biche perdue dans la mort.
Peut-être git-elle sous d’âpres rochers.
Peut-être s’est-elle engloutie au cœur de la terre.

Jean Poncet

Arca poeziei

GEORG TRAKL

(1887-1914)

			

Sebastian în vis

Pentru Adolf Loos

(fragment)
Mama purta copilașul sub lună albă
În umbra nucului, a socului bătrân,
Beată de laptele macului, de vaierul sturzului;
Și calm
În milă se înclină domol deasupră-i o față bărboasă
În bezna ferestrei; și vechile mobile
Ale strămoșilor
Zăceau în paragină; iubire și reverie de toamnă.
Așadar, zi mohorâtă a anului, copilărie mâhnită,
Când băiatul cobora domol spre ape răcoroase, la pești de argint,
Tihnă și față;
Când el se năpusti vârtos înaintea bidiviilor dezlănțuiți,
În noaptea sură steaua i se prăvăli peste el;
Sau dacă mergea ținându-se de mâna înghețată a mamei,
Seara, prin cimitirul întomnat al bisericii Sfântul Petru,
În bezna camerei zăcea un cadavru plăpând
Iar acela își ridica deasupră-i pleoapele reci.
Dar el era o pasăre mică în rămurișul desfrunzit,
Îndelungul dangăt de clopot în asfințit de noiembrie,
Tăcerea tatălui, pe când în somn cobora scara-n penumbra amurgului.
(Traducere de Petre Stoica, în vol. Tânguirea mierlei, Editura Facla,
Timișoara, 1981)

