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La Zalău, la Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj (CCAJS), în licee și colegii din municipiul 
reședință de județ, a avut loc, în perioada 29-30 mar-
tie 2019, a XII-a ediție a Zilelor revistei „Caiete Sil-
vane”, un eveniment organizat de CCAJS, Revista și 
Editura „Caiete Silvane”. Cu sprijinul �lialei Cluj a 
Uniunii Scriitorilor din România, Asociației Scriito-
rilor din Județul Sălaj, Cenaclului literar „Silvania”, 
Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău, Colegiului 
Național „Silvania” Zalău, Liceului Pedagogic „Ghe-
orghe Șincai” Zalău, Colegiului Tehnic „Alesandru 
Papiu Ilarian” Zalău, Editurii Școala Ardeleană, Lice-
ului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, Liceului Teh-
nologic „Voievodul Gelu” Zalău și Liceului Ortodox 
„Sfântul Nicolae” Zalău. Și cu sprijinul partenerilor 
tradiționali în editarea și tipărirea revistei „Caiete 
Silvane”: Consiliul Județean Sălaj, Primăria munici-
piului Zalău, Instituția Prefectului Județului Sălaj, 
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca 
Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Arhivele 
Naționale �liala Sălaj, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș” �liala Zalău, Inspectoratul Școlar Județean 
Sălaj.

Desanturi în șase colegii 
și licee din Zalău

Vineri, 29 martie 2019, de la ora 12, s-au 
desfășurat desanturi scriitoricești simultane la Cole-
giul Național „Silvania”, Liceul Pedagogic „Gheorghe 
Șincai”, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, 
Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, Liceul Tehnolo-
gic „Voievodul Gelu” și Liceul Ortodox „Sfântul Nico-
lae” (lecturi, prezentări de carte, dialoguri cu scriitori 

din țară și din județ): Ion Pițoiu-Dragomir, Florin 
Horvath, Dina Horvath, George Vulturescu, Dani-
el Hoblea, Alice Valeria Micu, Viorel Câmpean, Ioan 
F. Pop, Aurel Pop, Gheorghe Vidican, Gabriel Alexe, 
Nicolae Corlat, Nicolae Scheianu, Dorel Macarie, Car-
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men Ardelean, Imelda Chința, Maria Croitoru, Traian 
Ștef, Olimpiu Nușfelean, Menuț Maximinian, Emilia 
Poenaru Moldovan, Simona Ardelean, Ioan Maria 
Oros. Un moment important al manifestării noastre: 
săli pline, elevi interesați (pe bune)! Mulțumiri profe-
sorilor și directorilor de la instituțiile de învățământ 
menționate pentru sprijin și implicare!

Calendarul Poeziei Românești. 
Ion Pop și Adrian Popescu

Vineri, 29 martie 2019, începând cu ora 16, sala 
„Dialoguri europene” de la Centrul de Cultură și Artă 
al Județului Sălaj a găzduit lecturi publice, prezen-
tări de carte și reviste, muzică și poezie. De urmărit 
proiectul Asociației „Pro Teatru”, �nanțat de CCAJS: 
Calendarul Poeziei Românești. Actrițele Oana Marin, 
Andreea Preda și Cezara Crețu ne-au încântat cu un 
recital din lirica lui Nichita Stănescu, omagiatul lunii 

martie (n. 31 martie 1933). Au urmat lansările editu-
rii noastre, „Caiete Silvane”: Viorel Mureșan, „De gar-
dă la Echinox”; Marcel Lucaciu, „Cronici duminicale” 
și Petruț Cămui, „trei ani, poate mai mult, de obicei 
mai puțin” (detalii despre aceste cărți și despre altele, 
prezentate și la Zilele „Caiete Silvane”, găsiți în corpul 
numărului de față al revistei noastre). Cel mai consis-
tent moment a fost oferit de Editura „Școala Ardelea-
nă” condusă de poetul Vasile George Dâncu: Mircea 
Zaciu, „Ca o imensă scenă, Transilvania...”; Ion Pop, 
„Poezia românească neomodernistă”; Ion Pop, Că-
lin Teutișan (coord.), „Echinox 50”; Adrian Popescu, 
„Poezii. Antologie de autor. 1971-2018”; Traian Ștef, 
„Epopeea șobolanului Louse”; Alice Valeria Micu, 
„Pereți”( carte apărută în coeditare cu Editura „Caiete 
Silvane”); Ioan F. Pop, „Poeme abandonate în cuvin-
te” (volum apărut cu sprijinul CCAJS). Ne-am bucu-
rat de prezența domnilor Ion Pop și Adrian Popescu, 
personalități recunoscute ale culturii române contem-
porane, cărora le mulțumim și pe această cale! A fost 
lansată și cartea Sandrei Cibicenco, „Salata de cuvin-
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te” (Charmides), despre care Viorel Mureșan scrie în 
acest număr cronica sa literară. Poeții prezenți au citit 
din creațiile lor. Au fost prezentate pe scurt și revis-
tele „Hyperion”, „Mișcarea literară”, „Poesis”, „Nord 
literar”, „Familia”, „Apostrof”, „Mărturii culturale”, 
publicația „Răsunetul cultural”. George Vulturescu a 
venit cu cea mai recentă carte a sa, „Maladiile lămpi-
lor” (Tracus Arte), iar Dumitru Păcuraru cu „Măcelă-
ria și alte poeme” (de la aceeași editură). D. Păcura-
ru a făcut un apel pentru (re)cunoașterea pictorului 
„sălăjean” Aurel Popp, căruia i-a dedicat de curând o 
monogra�e. A doua zi, în aceeași sală de la CCAJS, a 
avut loc și un recital poetic cu Viorel Mureșan, Marcel 
Lucaciu, Daniel Hoblea, Ioan Vasile Bulgărean, Aurel 
Pop, George Vulturescu, Gabriel Alexe, Nicolae Corlat, 
Dorel Macarie, Nicolae Scheianu, Maria Vaida, Olim-
piu Nușfelean, Menuț Maximinian, Gheorghe Vidi-
can, Ioan F. Pop, Emilia Poenaru Moldovan, Ion Petro-
vai și cel care scrie aceste rânduri gen „proces verbal” 
(cele mai indicate probabil pentru un organizator). 

Maria Vaida a prezentat și cărțile „Bihorenii la Marea 
Unire” (Școala Ardeleană, 2018) și „Yvone Rossignon 
sau Poezia ca destin” (Grinta, 2016), precum și revista 
„Astra clujeană”. Cercetătorul Marin Pop, redactor la 
revista „Caiete Silvane”, a evocat apariția cărții Liviei 
Cheșeli, „Mișcarea de rezistenţă anticomunistă din 
comuna Cristolţ, judeţul Sălaj (1947-1949)”, la editu-
ra noastră, subliniind că rezistența anticomunistă din 
anii 50 ai secolului trecut nu merită uitată.

Mulțumiri

Și pentru parteneri și sponsori – Asociația cultu-
rală „Creart”, Sarmis, Sandana –, și pentru partenerii 
media: Magazin Sălăjean, Sălăjeanul, Graiul Sălajului, 
Sălăjeanul TV, Sălajul pur și simplu, ZTV.ro, Spor-
tul Sălăjean, Szilágyság și Hepehupa. Și dvs. pentru 
atenție. Cu invitația de a pofti pe la noi, dacă nu ați 
ajuns până acum. Chiar credem în cultură!
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Spovedania 
Androginului

Viorel MUREȘAN 

Aproape nimic nu prevestea un debut în poezie ca 
acesta: Sandra Cibicenco, Salata de cuvinte, Editura 
Charmides, Bistrița, 2019. Nici grupaje succesive de 
versuri culese la loc vizibil în periodice, eventual sub 
recomandarea avizată a vreunui maestru larg recu-
noscut, nici puzderie de premii pe la fel de fel de fes-
tivaluri, însoțite de confesiuni cu conținut sedițios. Și 
nici măcar o aluzie scăpată de pe buzele autoarei, cum 
că în taină, s-ar vedea cu Euterpe, patroana mitologi-
că a poeziei. Numai munca de mai mulți ani în câteva 
edituri clujene și, mai nou, frecventarea unui cenaclu 
literar, ar putea face loc bănuielii că meșteșugul aces-
ta de vorbe n-o mai lasă indiferentă. Acum, după ce 
i-am citit cartea, ghicim în dosul ei lecturi ra�nate și 
extravagante, de la Max Blecher la Paul Celan, de la 
Urmuz la Beckett, ori de la Alfred Jarry la Christian 
Morgenstern și Charles Bukowski. Dar și frecventarea 
altor arte, mai ales în formele lor șocante și experi-
mentale. În primul rând, teatralitatea acestei poezii 
sare de pretutindeni la cititor. Numai că puțin altfel 
decât eram obișnuiți. De la o vreme s-a cam înțeles că 
poezia e aceea pe care o scriu poeții, că ea nu poate �, 
din fericire, normată prin coduri emise sau a�ate la 
îndemâna unor instanțe prea rigide. E știut de aseme-
nea că abuzul de logică ar slăbi sensul poeziei. Tocmai 
de-aceea, poposim în dreptul primului text al cărții 
cum am urmări un monolog interior, în enunțuri re-
duse la minimum sintactic, numai potrivit pentru a 
reda gândurile exact așa cum se ivesc ele în mintea 
emițătorului liric: „- Iar mor broaștele-n noroi,/ iarăși 
este ud pe jos./ Până și eu mă inund,/ sufăr iar preme-
ditat./ Am viziuni din interbelic,/ mi se-arată-n glo-
buri spaima,/ fața mi se sfâșie-ntr-un rictus,/ moar-
tea mea să �e primăvara./ Și mioare mii să-mi cânte la 
picioare, că-s desculță…// Să mă lege doctorii de sca-
un,/ lanțuri grele să m-atârne!// - Haide să te duc în 
parc,/ sunt căței și lăcrămioare,/ fac cumva să ai liliac/ 
prins în păr și la picioare” (Haide să te duc în parc, p. 7).

Încă din următorul poem ne izbește cultivarea 
unei viziuni insolite, căci Sandra Cibicenco își recom-
pune „amintirile” oarecum după bunul plac al unei 
fantezii prodigioase. Idei de biruință cuprinde, ca să-i 
spunem așa, o scenă în lume: o seară obișnuită pe o 
terasă de restaurant, unde are loc întâlnirea cu infer-
nul. Contextul e unul favorabil exteriorizării teatrale 
a inconștientului, a visului, a bolii chiar, toate făcând 
parte dintr-un arsenal suprarealist: „caut pretexte să 
ajung iar sub masă/ și găsesc/ michiduță stă cu o lulea 
în gură/ și citește crezul nu știu cui/ și mă iau căldu-
rile/ și invoc ora târzie/ și ajung în stradă/ și mă uit 

în urmă unde numai stâlpi de iluminat/ și două um-
bre de cucuvele” (pp. 8-9). Tendința de a se retrage 
spre formele periferice ale existenței, ocolind temele 
consacrate, ne face să credem că aceste texte ar merita 
mai degrabă un comentariu moral decât unul herme-
neutic. Așa cum unii suprarealiști se întorc la artiștii 
primitivi în anumite momente ale lor, autoarea Sala-
tei de cuvinte preia acorduri din diferite creații folclori-
ce, căci acolo, cel mai bine și pentru întâia oară, unele 
stări ingenue ale existenței și-au putut găsi expresia. 
Iar exemple ar putea � culese de peste tot, începând cu 
unele titluri. Intenția de teatralizare puternică a poezi-
ei e cons�nțită la sfârșitul primului ciclu de poeme prin 
invocarea, chiar în titlul unei arte poetice, a numelui 
regizorului american David Lynch. Un al doilea gru-
paj de versuri, intitulat Primele semne, vorbește despre 
„deliruri neconvenționale”, despre „crize”, într-o arie 
semantică a psihanalizei, întărită și prin alte vocabule 
sau enunțuri: „patologic”, „(mă) joc de-a introspecția” 
etc. Din obiect, prepeleacul, trecut și prin metamorfoza 
de la Creangă, tinde să devină aici personaj. Or, rei�-
carea e un procedeu literar recunoscut ca atare odată 
cu literatura absurdului: „Prepeleci din lemn citeau,/ 
gesticulau,/ printre hârtii” (Patologic, p. 20). Într-un alt 
loc, cel ce emite discursul poetic cochetează cu ideea de 
sinucidere, ca vagabonzii lui Beckett, în așteptarea ri-
tualică a lui Godot: „Am avut o socotitoare cu mărgele 
roșii și albastre,/ spânzurate pe zece sârme./ Aș vrea să 
mă spânzur lângă ele” (pp. 21-22).

Modalitatea dramatică manifestă a acestei poezii 
e ilustrată deplin abia în a treia secțiune, cea intitu-
lată Ceilalți, unde putem vorbi justi�cat de o lirică a 
rolurilor, în care comunicarea aparține poetului, dar 
se realizează printr-o deghizare străvezie. Ciclul se 
compune din cinci „scenete”, posibil a � citite îm-
preună, ca acte ale unei piese de tip clasic. Titlurile 
sunt grăitoare pentru tema cu trimitere clinică a vo-
lumului: Boala conștiinței Nimicului, Zvârcolirile, Ali-
nare, Ipohondrie, Poemul pacientului. Personajele, câte 
două în �ecare „scenetă”, sunt de fapt măști și �guri 
succesiv metamorfozate ale aceluiași eu liric scindat: 
Dasein, Meta�zicianul/ Meta�zicianul, Zeea/ Psihoti-
cul, Nevroticul/ Observatorul, Observația/ Pacientul, 
El însuși. Și pentru ca ruptura de poezia momentului 
să �e cât mai adâncă, autoarea părăsește în întregime 
descrierea obiectului. Ea apelează la tehnica „trompe 
- l’œil” din pictură, care dă iluzia de realitate, însă nu 
prin asemănare, ci printr-o mișcare de prestidigitație: 
„Am făcut baloane de săpun/ și acum mă ascund în 
ele./ Când se ating de �ori/ ele dispar,/ dar eu sufăr 

Cronica literară
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de metamorfoze./ Polenizez �orile,/ apoi fug în alt 
balon” (Ipohondrie, p. 36).

Tablou clinic, următorul grupaj, vine cu adâncirea 
fenomenului de mască, prin atribuirea rolului de re-
prezentant alegoric al poetului unei făpturi fabu-
loase din mitologie, cum este Androginul. Cele mai 
bine de zece poeme de aici sunt „confesiunile” unei 
�ințe incerte, care se exprimă, când la feminin, când 
la masculin, invocând chiar înțelesul conceptului 
teatral de „persona”: „Acum făuresc un leagăn,/ căci 
voi rămâne gravidă/ cu întunericul” (Gestația, p. 50), 
dar și: „Sunt sfios și îngâmfat/ astfel am fugit pe 
sus./ Uneori m-apucă dorul/ de tărâmuri bântuite./ 
Nu știu farmece să fac/ nici amor, nici rugăciuni./ 
Chiar de mă aleargă zilnic, eu am măști o mie, zău!/ 
Nu m-aplec sub absolut/ nici nu zac în in�nit” (Nu mă 
vindec, p. 58). Con�dențele Androginului vorbesc, �e 
doar și la nivelul unor titluri, despre „leziuni”, despre 
„gestație”, despre „năluciri”, dar mai ales despre boli: 
„boala a�ării”, „boala iluminării”, „boala pândei”, cea 
mai rea dintre toate se pare: „pândesc când dorm,/ 
pândesc când merg,/ pândesc când mă gândesc,/ pân-
desc și acum,/ sunt pândarul acestui cartier,/ pânda-
rul acestei epoci” (p. 55). Nararea unei „amintiri false” 
se desfășoară sub regimul nocturn al imaginarului, 
lăsând impresia căderii într-un delir oniric: „Iar în 
zori ne reveneam, soarele ne întrista/ ne acopeream 
unul sub altul/ nu intram în nodul lor/ dar priveam 
la nesfârșit/ ei bufonii amărâți/ cum cu dinții mari 
râdeau/ degetele-și ronțăiau/ prin noroi se tăvăleau/ - 
Vino, Zeus!, mă strigau” (p. 57). În aceste „spovedanii 
clinice”, una dintre „fețele” poetului e însuși Sisif. De-
sigur, în tot acest halucinant joc de măști, nu ne poate 
scăpa nici nota anecdotică a unor poeme. Între ciclul 
comentat în paragraful de mai sus și următorul grupaj 
găsim această „didascalie”: „Acestea au fost răspun-
surile Pacientului/ Pacientei la întrebările medicilor: 
Cine ești?/ De când ești?/ Cum ești?/ Ești?” (p. 63). 
Din replicile la astfel de întrebări s-a născut întreaga 
carte. Pentru că interogațiile sunt cele ale omului din-
totdeauna în fața destinului.

Sub semnul delirului se a�ă următoarele două po-
eme, La marginea pădurii și Un’, doi, trei… și, dar în 
sensul unor alunecări semantice, capabile să ambigu-
izeze, chiar să întunece enunțul poetic. În fața unui 
atare fenomen a putut Valéry formula conceptul de 
„limbaj în cadrul limbajului”, în timp ce Roland Bart-
hes vorbea de căutarea „unei literaturi imposibile”: 
„când m-alătur uneori/ cred că muștele nu zboară/ le 
alerg/ așa orbește/ panici, frici, fobii/ litere nescrise/ 

și descrise și omise/ deșucheat/ ah! Ce bine stau prin 
codri/ iar trei vaci cântă funebru/ nu le las întorto-
cheat/ mă ridic miraculos/ nu omit minciuni/ și spai-
me/ dar mai sper la revenire…” (p. 67). Asociați textul 
de mai sus cu bucolicul titlu La marginea pădurii și veți 
deduce ușor cât de �resc vine genericul de pe copertă, 
Salata de cuvinte. „Realul” are mai degrabă rezonanțe 
doctrinale, decât poetice. Și totuși, e titlul unui nou 
ciclu, unde a�ăm că: „Pacientul/ Pacienta nu dă sem-
ne de revenire, însă are două amintiri”. Poemul își mai 
disciplinează linia, iar „amintirile” se detașează stilis-
tic de textele de până aici: nu mai au fracturi sintac-
tice abrupte, enunțurile capătă miez semantic, blocul 
textual are atributele notației diaristice. Aerul de con-
fesiune se îmbină cu bucuria revelației: „în dimineața 
aceea aveam 10 ani/ când am observat pentru prima 
dată/ câteva raze de soare bătând pe covor/ bunica 
pornise Radio Banat/ mă hrănise/ și se apucase de 
spălat rufe cu mâna/ eu am scormonit în dulap/ am 
scos păpușile și mai multe cârpe/ pe care urma să le 
transform în rochițe și fustițe și bluzițe/ m-am așezat 
pe jos/ în mijlocul camerei de la mijloc/ și mi-am 
înșirat în jurul meu materialele/ era 9 dimineața…” 
(Ziua în care am descoperit timpul, p. 73). Cea de-a 
doua „amintire”, Piaf, e de la vârsta studenției, când 
revelația se produce noaptea și este potențată de un 
alegoric „semiotician”, într-un spațiu degradat: „vezi, 
tu, faptul că dormi în crâșmă/ nu înseamnă că ești o 
bețivă,/ ci că a�i semni�cațiile în cele mai abjecte/ 
stări de fapt!” (p. 76). S-ar părea că „semioticianul” 
e cel care pune ordine în această „salată de cuvinte”.

 Dacă istoria poeziei înregistrează o creștere în 
intensitate a utilizării metaforei de la romantism la 
simbolism și apoi la suprarealism, în ultimul text al 
cărții, contemplăm drumul invers, al demetaforizării, 
fenomen cu genesa tot în mișcările de avangardă. Ur-
mând un anume paralelism, vom observa cum, ca în 
arta non-�gurativă, poemul acesta nu consumă apa-
rent nicio realitate, nu are niciun referent, ci se pro-
pune doar pe sine: „merele sunt patul meu/ iar creierii 
mi-i zbor în continuare/ pe pereții băilor din spitalele 
de nebuni/ și fără să țin seama de vreo spusă sau ne-
spusă/ de hiat și de aristotel/ uite-așa mă cuprinde/ 
ha ha ha ha ha haosul” (Salata de cuvinte, p. 83). 
În virtutea principiului că redarea artistică a unor fe-
nomene care frizează clinicul ori morbidul apelează, 
adesea, și la ra�namente de alchimie verbală, prin no-
utatea șocantă a stilului, la care s-a putut ajunge ast-
fel, volumul Sandrei Cibicenco e unul dintre cele mai 
insurgente debuturi în poezie din ultimii ani.
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Polifonii culturale
Imelda CHINȚA

În peisajul critic și eseistic contemporan se impune 
o voce interesantă, aceea a Deliei Muntean, profesor, 
secretar general de redacție la Nord Literar, cadru di-
dactic asociat la Universitatea de Nord din Baia Mare. 
Debutul revuistic este înregistrat în 1982, iar cel edi-
torial în volumul colectiv Prima verba, 1999. În 2000 
îi apare volumul De la comunicare la cuminecare. Dimen-
siuni ontice în opera lui Vasile Voiculescu și în 2010 vede 
lumina tiparului Provocări ale modernității. Pornind de 
la Mircea Cărtărescu. 

Incursiuni în lumea cărților a apărut în 2018, la Edi-
tura Mega, Cluj-Napoca și reunește o colecție impre-
sionantă de texte, publicate în diferite reviste de cul-
tură, texte ce de�nesc structura interioară și pro�lul 
cultural al unui om pasionat de lectură. Volumul, cu o 
prefață semnată de reputatul critic literar Gheorghe 
Glodeanu, este o antologie de eseistică și critică lite-
rară ce re�ectă acribia unui lector competent, cu un 
evident spirit analitic. Scrise într-o perioadă de peste 
un deceniu, 2005-2017, cele 65 de studii accentuează 
preocupările autoarei pentru spații culturale distinc-
te, dar și pentru domenii diferite. Cum �ința nu mai 
este o insulă, ci parte din continent, autoarea abordea-
ză interdisciplinar scriitori din Rusia, Italia, Israel, 
Polonia, Franța, și bineînțeles din spațiul autohton, 
volumul �ind un malaxor eseistic cu referire la poeți 
contemporani deja consacrați sau în etapa debutului, 
prozatori, critici literari, eseiști și chiar antropologi. 
Este așadar un volum cu o impresionantă deschidere 
spre universalitate, ce conjugă voci distincte ale cultu-
rii de aici și de dincolo de frontiere. 

Provocări postmoderne vizează reîntoarcerea omu-
lui contemporan la dimensiunea dionisiacă a condiției 
umane. Incursiunea Deliei Muntean poposește în an-
ticamera actului creator într-o abordare psihanalitică. 
Creația devine rod al unui efort continuu, este asuma-
re, confruntare cu propriile temeri, depășirea limitelor 
și autocunoaștere: „Pentru mine, scrisul implică o res-
ponsabilitate pe viață și pe moarte. Prețuiesc și respect 
enorm actul de a scrie. E ca și cum ai construi o casă, 
un templu. Fiecare propoziție e sacră, n-o poți așterne 
pe hârtie de azi pe mâine”, mărturisește Gheorghe 
Crăciun. Zămislirea creației este sinonimă cu nașterea 
creatorului: „Din perspectivă psihanalitică, durerea ce 
însoțește demersul creator e explicată prin asocierea 
nașterii operei cu însăși (re)nașterea autorului”. 

Ample studii îi sunt consacrate lui Mircea Cărtă-
rescu, fapt ce accentuează preocuparea deosebită a 
Deliei Muntean pentru opera autorului. De la roma-
nul Orbitor, care devine o mărturie a consecințelor 
pe care le-a exercitat comunismul asupra individului, 
dar și a colectivității, la poezia de dragoste, autoarea 

realizează o panoramă a operei cărtăresciene, recep-
tând totodată și temerile artistului în ceea ce privește 
destinul creației, care își va urma drumul �resc după 
momentul manifestării, frământări consemnate în 
jurnalul său: „Mi-e frică de viitor – consemnează dia-
ristul – mă tem că n-am făcut nimic și n-am să mai fac 
nimic. Inventez, în minte, cronici distrugătoare la car-
te. Scăderea catastrofală a reputației mele. Disprețul 
dând pe dinafară: iată-l pe Cărtărescu cel adevărat”, în 
esență, un Cărtărescu hipersensibil, exigent peste mă-
sură, exigență izvorâtă dintr-o asumare a scrisului și 
din conștiința frământată a unui scriitor total.

Este remarcabil efortul autoarei de a aborda scri-
itori aparținând unor paliere diferite, arătând o dis-
ponibilitate pentru actul cultural în toată ecloziunea 
lui. Demersul interpretativ conjugă studii despre 
beletristică, psihanaliză, cât și antropologie, ceea ce 
evidențiază ușurința cu care autoarea glisează dinspre 
un registru spre altul, un exemplu elocvent �ind 
Cosmogonie și antropologie în gândirea patristică, eseu 
despre opera lui Ioan-Gheorghe Rotaru.

Itinerariul exegetic se oprește asupra unui scrii-
tor austriac, Jean Améry, sub semnătura căruia apa-
re volumul Despre îmbătrânire. Revoltă și resemnare, o 
carte despre experiențe, despre relația autorului cu 
timpul, dar și cu moartea. O carte-sumă, interesantă 
sub toate aspectele ei, o imixtiune literară, biogra�că, 
sociologică, �loso�că, psihologică, subliniază autoa-
rea. Cu un destin potrivnic, Jean Améry, pe numele 
adevărat Hans Mayer, a fost considerat ca având ră-
dăcini nesănătoase și silit să-și asume originea evre-
iască. Va traversa un întreg travaliu ca prizonier poli-
tic și va cunoaște lagărele de concentrare unde a trăit 
experiențe-limită. Chiar după eliberare va resimți 
mutilarea interioară: „Oricine a fost torturat rămâne 
torturat”, și va încerca să se elibereze prin scris de tra-
umele izolării. 

Un registru distinct este cel propus de opera lui 
George Achim, o incursiune într-un tărâm luxuriant, 
al cărei protagonist este un nostalgic ce ne răsfață 
simțurile cu dulcețuri târzii și parfumuri distilate li-
ric. Periplul exegetic ne introduce mai apoi în paleta 
culorilor lui Ioan Botiș și în simbolistica acestora, de-
criptată acribios de autoare. 

Scrisul ca supraviețuire este tema articolului Scriu 
ca să simt că trăiesc, în care Delia Muntean investighea-
ză jurnalul Norei Iuga, Berlinul meu e un monolog. Berli-
nul devine un al doilea centru spiritual al autoarei Se-
xagenara și tânărul, matrice cu valențe sacre: „La Ber-
lin m-am născut a doua oară”, la Berlin trăiește emoția 
redescoperirii existenței. 

Un alt studiu la fel de incitant este cel despre Amos 
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Oz, scriitor născut printre cuvinte, care va exista în și 
prin ele. Centrul devenirii sale va � logosul căruia îi 
dedică întreaga existență: „Tot ce avea importanță era 
făcut din cuvinte”, mărturisește autorul născut într-o 
casă plină de cărți, din cartierul Kerem Avraham din 
Ierusalim. Relația cu cartea devine viscerală până la 
identi�carea totală: „Speram ca atunci când o să �u 
mare o să �u o carte. Nu un scriitor, ci o carte”.

Din portative israeliene, condeiul autoarei se con-
centrează asupra unor voci din spațiul autohton, pre-

cum Mircea Mihăieș, Mircea Popa, Gheorghe Glodea-
nu, Daniel Corbu, Adriana Babeți, oferind lectorului o 
polifonie culturală. 

Remarcăm prin prezentul volum al Deliei Mun-
tean, bucuria lecturii și a actului critic, dar și justețea 
observației. Fin și pertinent analist, autoarea creează 
și interpretează texte, oferind o diversitate culturală. 
Incursiuni în lumea cărților ne propune o bibliogra�e 
generoasă, cartea devenind ea însăși o lectură plăcută, 
deloc ostentativă.

Când pantera 
mărturiseşte

Constantin BUTUNOI
Cu un titlu șocant, Daniela Gîfu, 

cunoscută mai ales prin activitatea 
publicistică având multiple colabo-
rări la diverse publicaţii și reviste 
literare online, din ţară și străină-
tate (redactor șef al Revistei UZP, 
București și redactor șef al revistei 
„Destine literare”, Montreal-Cana-
da), publică al doilea său volum de 
poezie „Spovedania unei pantere”, 
Ed. Vatra Veche, Târgu Mureș, 2017.

A debutat editorial cu volumul de 
proză „Jurnal de iniţiere spirituală”, 
Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2008, dar 
are publicate și lucrări de specialita-
te; este doctor în �lozo�e și doctor 
în informatică, �ind cadru didactic 
asociat al Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, și se pare că una 
din direcţiile spre care își îndreaptă 
forţa creatoare este poezia.

Chiar primul poem al acestui vo-
lum, intitulat Temere, anunţă o voce 
gravă, care se exprimă cu fermitate: 
„Mă-n�or la gândul/ ce-mi încruntă 
zoreala/ de a te cuprinde în adânci-
mea unei dureri necuprinse”; deloc 
conformă cu comportamentul pan-
terei, animal de pradă din ordinul 
felinelor, care atacă din ascunziș și 
mai ales noaptea (poate de aici cu-
loarea neagră a paginilor cărţii).

Realizează di�cultatea drumului 
în poezie, dar își amintește de pante-
ra veritabilă, care urmărește cu con-
secvenţă prada: „traversez abia per-
ceptibil,/ graniţa,/ un pustiu sădit cu 
speranţe./ În căutarea luceafărului 
de dimineaţă” (p. 9); plin de căutări 
și șovăieli acest drum: „Încă mai e 
timp de triere/ pe cine să iubesc,/ pe 
cine să părăsesc,/ pe cine să întorc”.

În cea mai mare parte, volumul 
este o carte dedicată iubirii, dragos-
tea este cea care ne dă aripi, ne face 
să visăm, ne face fericiţi sau să sufe-
rim, ne duce la victorie sau la înfrân-
gere: „Ne făgăduim/ nopţi scrise în 
limba păsărilor/ pe veranda lumina-
tă de stele” (p. 15).

Întâlnim o declaraţie de dragos-
te, care strălucește printr-o inocenţă 
adolescentină: „Te chem de atâţia 
ani/ că le-am pierdut șirul./ Am pus 
un rămășag cu vântul/ că te va pur-
ta la mine-n ogradă/ până va miji de 
ziuă” (p. 11).

Lucru rar, aproape neîntâlnit în 
poezia de dragoste ce se scrie astăzi, 
în scene adorabile apare natura ca 
martor: „Rușinată de roua dimine-
ţii/ căzută pe pulpele-mi dezgolite,/ 
am îngenuncheat/ în calmul ne�-
resc al naturii” (p. 21) sau: „Doar �o-
rile câmpului/ mai emană mirosul 
clipei/ care mă ţine legată de tine” 
(p. 31).

În orice poveste de dragoste exis-
tă și momente di�cile: „petrec nopţi 
privindu-ţi plecarea” (p. 42) sau: 
„două inimi rupte de timp./ Două 
gânduri niciodată odihnite” (p. 15); 
multe poeme vorbesc despre plecări 
și reveniri, despre ceartă și împăca-
re, amintindu-le doar pe cele de la 
paginile: 51, 50, 59 etc.; într-un stil 
cazon se anunţă despărţirea: „Se 
apropie stingerea,/ sub lespedea îm-
bâcsită cu negură” (p. 40).

Amintindu-și parcă de „apucătu-
rile” panterei, cu mijloace extrem de 
simple, Daniela Gîfu realizează unul 
dintre cele mai frumoase poeme ale 
volumului, pe care îl cităm integral: 

„Adulmec/ Cum iubești în haine ca-
mu�ate./ Adulmec/ Cum vorbești 
în pilde romanţate./ Adulmec/ Cum 
respiri în spaţii parfumate./ Adul-
mec/ Cum visezi în braţe despuia-
te./ Adulmec/ Cum gândești în sce-
ne viscerate” (p. 16).

Există, spre �nalul volumului, 
poeme de respiraţie mai largă, moti-
vele supuse meditaţiei poetice sunt 
diversi�cate, fapt ce ne dă posibili-
tatea să apreciem orizontul poetic 
al autoarei: „Poate există un alt ano-
timp,/ unde strălucirea/ nu mai or-
bește sărutul/ ce petrece visul prin 
pustiu” (p. 79) sau: „Căutăm acel re-
fugiu liniștit,/ însemnat pe o cărare 
abia perceptibilă” (p. 85).

Daniela Gîfu scrie o poezie de 
tip narativ, în stil neomodernist, 
cu accente romantice. Parcimoni-
oasă cu tropii, nu forţează seman-
tica și sintaxa. Evită epicul stufos, 
preferând poemele scurte, în care 
discursul poetic este animat, de cele 
mai multe ori, de o adresare de tip 
raţional. Utilizarea limbajului, prin 
promovarea unor cuvinte cu slabe 
rezonanţe poetice precum: „hărăia-
lă”, „zoreală”, „doriri” etc., nu cred să 
�e bene�că.  

Cronica literară



8

171

Poeți și critici*

Marcel LUCACIU

Pornind de la un criteriu axiologic, sumativ-eva-
luativ, critica literară e, totuși, similară actului de 
creație. A � critic presupune a elabora propriul tău 
discurs despre alte foarte variate discursuri. Re-
cea cumpănă declanșează incredibilul entuziasm 
raționalizat, pune diagnostice, face profeții. Fiind 
cea mai subiectivă cu putință, Poezia obligă sinele 
să se privească pe sine până la ruinarea oglinzii, 
exacerbează sentimentele, creează stările de tensi-
une maximă (în acest sens, Narcis însuși reprezintă 
disperata și eșuata încercare de autocunoaștere). În-
tre critică și poezie, diferența e mai degrabă una de 
atitudine; de o parte, luciditatea stă alături de scep-
ticismul ponderat; de cealaltă parte, frenezia caută 
Noua frontieră a su�etului uman (așa urmau a � inti-
tulate… celelalte Respirări stănesciene).

Prim-ministrul Direcției noi în poezia și proza ro-
mână (l-am numit, desigur, pe Titu Maiorescu) era de 
părere că „poeții înșiși sunt cei mai răi critici asupra 
poeziei altora”, iar dacă „s-a putut și se poate întâm-
pla ca un poet bun să �e și critic bun, acesta va � în-
totdeauna o excepție rară”. Se pare, însă, că adevărul 
e mai totdeauna altul sau altceva. Venind dinăuntrul 
poeziei, tocmai poeții sunt cei mai îndreptățiți să 
o judece. De pildă, foarte aproape de bacovianismul 
proclamat de Eugen Lovinescu a fost nimeni altul 
decât poetul… Ion Caraion (de re-citit inegalabilul 
studiu Sfârșitul continuu). Mai mult, rămân celebre 
două cazuri în care poeții au dovedit și aptitudini 
pentru critica criticii: Eminescu, Criticilor mei și Stă-
nescu, Pușca. Aparent, Pușca e un poem ludic: „Pușca 
este compusă din trei părți:/ partea de sus,/ partea 
de mijloc/ și partea de jos.// Partea de sus este com-
pusă din:/ partea de sus a părții de sus și/ partea de 
mijloc a părții de sus și/ partea de jos a părții de sus./ 
Partea de mijloc este compusă din:/ partea de sus a 
părții de mijloc și/ partea de mijloc a părții de mij-
loc și/ partea de jos a părții de mijloc.// Partea de 
jos este compusă din:/ partea de sus a părții de jos 
și/ partea de mijloc a părții de jos și/ partea de jos 
a părții de jos// – Foc!” În realitate, avem de-a face 
cu abila demascare a clișeelor, a schematismului cri-
ticii literare, a încercării ei de a diviza, nesemni�ca-
tiv și inoperant, opera literară în părți sau tablouri. 
Fragmentând, pierzi nucleul. Privind numai partea, 
îți scapă întregul. Noțiuni ca introducere, cuprins, în-
cheiere nu surprind, nicidecum, farmecul intrinsec al 
creației. Trebuie să vezi cu degetele, să ai foamea în 
creier, să ai o inimă înăuntrul inimii. Esențial este 

focul, adică inspirația, momentul de nebunie divină, 
când poetul se lasă vizitat de zei. Prin urmare, orice 
descriere a puștii (respectiv, a operei literare) trebuie 
să înceapă cu descrierea focului, altfel ea este nulă și 
neavenită: „Actul artistic nu cere cu necesitate scur-
gerea didactică a introducerii, cuprinsului și încheie-
rii, uneori introducerea și încheierea �ind conținute 
și sugerate de nucleul (…) operei literare. Are un co-
pac introducere, cuprins și încheiere? Dar o piatră?” 
(Nichita Stănescu, Respirări, Editura Sport Turism, 
București, 1982, p. 159).

Lucrurile nu sunt totdeauna ceea ce par a �. Ni-
chita Stănescu nu era un critic (nu voia să �e!), deși 
volumele antume Cartea de recitire (1972) și Respi-
rări (1982) conțin – pe lângă eseuri, evocări și veri-
tabile poeme în proză – recenzii și chiar cronici li-
terare. N-a scris o monumentală Istorie a literaturii 
române… (nici n-a avut o asemenea intenție!), dar a 
glosat, atent, pe marginea ei, s-a aplecat cu s�nțenie 
în fața destinului poeziei românești, de la anonimul 
poet al Mioriței la tulburătorul autor al Morții căpri-
oarei. Entuziasmul debordant al recitirii lui Ienăchiță 
Văcărescu, Bolintineanu, Anton Pann etc. amintește 
de Eminescu cel Tânăr din Epigonii, iar generoasele 
adnotări la poezia contemporanilor săi (Gheorghe 
Tomozei, Ion Horea, Petre Stoica) îl readuc, în prim-plan, 
printre alții, pe sacerdotul Literatorului, pe orgolio-
sul, dar marele poet – când își uită dușmanii – Ale-
xandru Macedonski.

Poate cea mai importantă noutate pe care o aduce 
Cartea de recitire e aceea că istoria poeziei românești 
nu trebuie să îi aibă în vedere doar pe autorii volu-
melor de versuri. O astfel de Istorie… îi va cuprinde, 
la începuturile ei, pe Dimitrie Cantemir („primul și 
cel mai mare poet român”) și pe Ion Neculce („înte-
meietor al prozei și poeziei epice naționale”). Alte 
noutăți relevante sunt respingerea falselor etichetări 
(de exemplu, Bacovia nu e neapărat simbolist) și re-
așezarea valorilor (Topârceanu e altceva decât „poet 
minor”). Doar câteva dintre Respirări continuă re-lec-
tura poeziei românești, dar ele conturează o poetică 
surprinzătoare prin libertatea acordată cuvintelor, 
prin ra�namentul expresiei.

În toate paginile de proză pseudo-jurnalistică sau 
eseistică se simte, însă, blonda respirare a poetului…

*Fragment din volumul de eseuri Re-lecturi stănes-
ciene, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004.
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Casa de culoarea 
su�etului

Carmen ARDELEAN

Crucea nopții, Menuț Maximinian

Fervent militant pentru literatură, autor de po-
ezie, critică literară, studii etnologice și jurnalism, 
premiat național și internațional pentru creațiile sale 
literare și pentru publicistică, Menuț Maximinian 
reușește, prin cel de-al patrulea volum de poeme, să 
facă vizibil un �lon tradițional care-l de�nește: Cru-
cea nopții, apărut la Editura Școala Ardeleană, 2018, 
în colecția Școala ardeleană de poezie. Sintetice și sin-
cretice, poemele sale sunt elocvente creații în care 
panteismul, misticismul permit o plasare a poetului 
pe linia tradiționalistă, în ciuda notelor neomodernis-
te și postmoderniste. Structurat ca un diptic aparent 
antitetic, dacă am avea în vedere toposul dominant, 
volumul se remarcă printr-o unitate a viziunii care-i 
asigură congruența, alături de amprenta lirică origi-
nală. Inegale ca dimensiune și, aș zice, consistență, 
sunt cele două cicluri Copilul de apă și Stingher în mie-
zul lumii, în ciuda retoricii lirice care nu suportă mari 
modi�cări.

Un eu solitar, măcinat de neliniști, dominat de 
stări și senzații care-l con�gurează ca imens și ne-
ostenit receptacul al lumii e poetul a cărui corpora-
litate, viu prezentă, e, adesea, supralicitată simbolic, 
tânguitor, emoționant: „Mâinile mele/ Acum și ale 
tale/ Trupul se zbate/ Precum o mănușă bolnavă/ Cu 
degetele/ franjuri de zăpadă.// Palmele mele/ Au să-
pat o groapă/ De taină...// Rotirea sângelui” (Mâini-
le). Dezintegrări și reintegrări, răspândiri, risipiri în 
natură, metamorfoze și trans�gurări, toate amintesc 
de lirica stănesciană, în ciuda toposului eminamente 
rural. Re�exii ale marilor tradiționaliști se întrevăd în 
poemele în care biserica, vatra satului, prispa de lut, 
cuptorul încins, covata bunicii, icoana, nucul bătrân, 
mâțele sau „poștașul rural” conturează un univers li-
ric vibrant, evocativ. O geometrie a satului și o geo-
metrie a individului se nasc, asemenea unor gemeni, 
în multe dintre poeme. 

Puternică, reverberantă e imaginea religiosu-
lui care îmbracă nenumărate forme în poemele lui 
Menuț Maximinian. Uneori, poetul mizează pe un 
poem-scenariu, în care cele trei secvențe lirice au 
consistența a trei tablouri-stare: „Rugăciuni/ Se 
strecoară prin ferestre./ Pe banca de lemn,/ La um-
bra nucului,/ Tatăl și �ul.// Mă descalț la poarta 
vieții/ Bat cu pumnii în �erul rece.// Aștept./ Cru-
ci plutitoare, din pământ iertător,/ Morminte călă-
toare,/ Inimi împietrite...”. Poetică morală creștină 

și păgână se cuibărește în poemul Învățături: „Să 
înalți su�et mare/ În casă mică// Să presari sare în 
pantof –/ talisman/ În vremuri grele.// Să mângâi 
cerul/ Precum psalmistul”. Nici recuzita speci�că nu 
e ignorată, crucea (regăsită și în titlu) și rugăciunea 
devenind laitmotive, puternic semantizate în lumea 
ritualică, în care sărbătoarea religioasă, obiceiurile 
speci�ce sunt algoritmi temporali.

De altfel, cronosul pare atârnat de amintiri, de co-
pilărie, de „vremea leandrilor”, „cuibărește/ Cenușiu”, 
e anunțat de „clopotarul satului”. Succesiunea timpu-
rilor și a anotimpurilor e dată, se pare, de intensita-
tea emoției sau a amintirii. În mod inedit, primăvara 
devine un timp al viitorului în care proiectează, cel 
mai adesea nostalgic, trecutul și vârsta de aur: „Pomi 
pierduți în coama cailor/ Copii care zboară/ Pe aripi 
de rațe sălbatice// Tot mai sus/ Galaxii”; „Primăvara 
asta/ Încape în ghiozdan.// Flori colorate/ Și zâmbe-
te”. Iernile sunt, inevitabil, sub semnul religiosului, 
iar vara e timp sacru al iubirii și al reîntoarcerii acasă. 

Alternând elanul vitalist cu �orul apocaliptic, poe-
tul anticipează declinul civilizației pe care-l ilustrează 
mai vizibil în al doilea ciclu. În Răspântie, „Poveștile/ 
Se retrag în munți”, electronica zilelor noastre e „În 
preaviz”.

Câteva poeme de dragoste brăzdează volumul; nu e 
însă vorba despre o lirică intimistă, căci poetul vizea-
ză mai degrabă imaginea sentimentului în declin, de-
cât pe cea a cuplului. „Iubirea noastră –/ Precum pălă-
ria luată de vânt” (Singur), „Acum, nu ne mai spunem 
nimic” (Nu ne mai spunem nimic). Dincolo de vizibila 
efemeritate, imagini și tresăriri sensibile sunt insera-
te pe alocuri: „Era vară/ Iar buzele tale/ Aveau gust de 
mare” (Marea).

Dincolo de exotismul strident al celui de-al doi-
lea ciclu, e evidentă aceeași nevoie de apartenență, 
de raportare la un spațiu-reper. Posibile „Reședințe 
de vară”, locații de-o vacanță, Madridul, Kuala Lum-
pur, New York-ul nu sunt decât destinațiile de la care 
pornește... spre casă. „Citadinizarea” bruscă a poeme-
lor nu înseamnă, de fapt, deloc o îndepărtare de la 
adevărata magmă lirică, ușor recognoscibilă în spatele 
măștilor, travestiurilor, echivalențelor: aripa avionu-
lui-aripa îngerului, luna-semaforul, ulița-traseul de 
metrou, nucul-palmierul, prispa-plaja, prima scăldă-
toare-oceanul. 

Construit ca un nostalgic Delir liric, volumul e re-
prezentativ pentru o viziune lirică aparent eterogenă, 
în esență, de un sincretism reușit.

Cronica literară
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Învingătorul
Emilia POENARU MOLDOVAN

Originar din Săliștea Nouă, 
județul Cluj, absolvent de Teolo-
gie la Universitatea din București, 
Eugen Barz este stabilit în prezent 
în Parla – Madrid, unde slujește ca 
preot paroh unei comunităţi româ-
nești și conduce Centrul Cultural 
Român „Sfântul Antim Ivireanul”.

A debutat cu poezie în volumul 
colectiv „Poetic@” (Editura Art 
Book, 2011), a publicat în antolo-
gia „Encuentro Internacional de 
Poesía, Ubeda” (Sevilla, 2015). În 
2016 debutează în volum individu-
al cu „Cinematograful singurătăţii” 
(Editura Neuma, 2016) și continuă 
în 2017 cu „Iarba din ceainic” (Edi-
tura Colorama, 2017). În calitate 
de co-fondator și coordonator al 
Cercului Literar de la Cluj participă 
cu poezii, note și selecție la Anto-
logia Cercul Poeţilor vol. 1 (2017) și 
cu poezii la vol. 2 (2018), Editura 
Colorama, Cluj-Napoca.

Toate poeziile volumului de 
față, „Dintr-o altă copilărie” (Editu-
ra Școala Ardeleană, 2019) au fost 
publicate și discutate pe parcursul 
ultimilor doi ani în cadrul Cercului 
Literar de la Cluj, ceea ce ne asigură 
o poziție privilegiată în privirea de
acum asupra cărții, în sensul că am 
avut prilejul să tragem cu ochiul la 
laboratorul de creație al poetului. 
Un format special derulat o dată 
pe săptămână a permis publicarea 
poeziilor fără numele autorului și 
nu s-a întâmplat ca vreunul din co-
mentatori să încorseteze poezia lui 
Eugen Barz în formula de poezie 
religioasă. Tot la fel, distinsul om 
de cultură și critic literar, Andrei 
Moldovan, a precizat în prefața la 
volum: „În primul rând, teologul, 
pentru că poetul este preot în Par-
la, Madrid, se raportează într-un 
mod original la sacru, fără să scrie 
o poezie religioasă în sensul comun
al termenului, așa cum, la o judeca-

tă fugară, s-a spus uneori. Autorul 
înţelege că, în mod obișnuit, orice 
operă poetică are în ea, inevitabil, 
raportarea la sacru, prin compo-
nenta ei meta�zică”.

Am adăuga și credința noastră 
că o fărâmă de spirit christic exis-
tă în orice artist, dar poeziei lui 
Eugen Barz îi lipsește acea tragică 
măreție care ar justi�ca plasarea 
versurilor sale în zona religiosului 
sau misticului.

Mai degrabă, poezia este pă-
trunsă de o tot mai prezentă și 
accentuată reverie odată cu trece-
rea timpului, cel care e vinovat de 
îmbătrânirea și moartea părinților, 
de dispariția tuturor lucrurilor 
dragi în „aburii alienării” și-n ape-
le tulburi: „Ca un uriaș mă agit/ cu 
inima întinsă peste tot,/ și totuși 
e primăvară,/ curg jgheaburile/ ca 
pietricelele-n nisip,/ mi se face de 
moarte/ fără să am toate actele/ în 
regulă./ Mă cheamă lătratul/ câine-
lui din curte/ și glasul mamei/ din-
tr-o altă copilărie” (p. 42).

Timid, dar oricum mai curajos 
decât în primele două volume, în 
cartea de față se insinuează trep-
tat realitatea unei vieți vulnerabi-
le, nesigure, lipsite de iubire („În 
suburbia desuetă/ nu se cunoaște 
fericirea/ de a săruta chipuri de 
porţelan/ sub lună, /.../ Am trecut 
crize încărcate de sens,/ �ecare pri-
vire din spatele patului/ aduce un 
ștreang/ din amintirile pe care nu 
le-am trăit”, p. 43), realitate ce in-
stituie un nou raport al cuvintelor 
cu lucrurile, deschizând orizon-
turi de semni�cație noi, dincolo de 
imagini.  

Cuprins de „complexul zăvoru-
lui”, precum eroul din „Căderea” lui 
Camus („Să nu vă închipuiți cum-
va că neliniștea mea în legătură cu 
zăvorul e o reacție de proprietar 
înfricoșat... Nu mă grăbesc, așadar, 

să-mi pun la adăpost avutul, ci pe 
mine însumi și propria prezență de 
spirit”), poetul are tendința de a 
ascunde sub straturi enigmatice, 
frumoase și înșelătoare adevărate-
le resorturi ale nostalgiei, ale fri-
cii și disperării – toate drapate în 
așa-zisa nebunie: „Su�area nebuni-
ei mele/ prietenii o cântă duios de 
subţire,/ cei care râd de ea/ o șuieră 
ireal de frumos. /.../ Cuvintele ei 
intonează aria fricii/ ca pe o come-
die,/ disperarea se face magie/ mai 
albă decât somnul în noapte,/ cad 
în dizgraţie tristeţile și rămân fără 
sens./ Numele ei este iubire,/ prea-
iubitule trebuie să �e numele meu,/ 
astfel voi îmbrăca/ hainele celor ce 
pornesc/ spre eșafod” (p. 69).

Tot ferecate par și singurătatea, 
îndoiala, zădărnicia, ispita, trăda-
rea, în imagini care la prima citire 
te duc spre fulgurări de scene ero-
ice din vremea celui mai celebru 
cavaler singuratic și rătăcitor, spre 
saloane de spital de nebuni sau 
spre scene biblice care, mergând pe 
clișeul la îndemână – preot, Biblie 
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– ar putea � luate ca atare. Dar oare
de ce acel „cântat al cocoșilor”, po-
menit în mai multe poezii cu alu-
zie la Petru, nu ne duce spre Evan-
ghelii, ci spre mult mai omeneasca 
trădare a poetului, �e a lui față de 
alții, �e a altora față de el? Sau ispi-
ta pe care, la o citire atentă nu poți 
s-o atribui nimănui altcuiva decât 
autorului însuși: „Am făcut pace cu 
unghiile,/ m-am împotrivit cărnii,/ 
lanţuri lucind am așezat/ peste 
tâmple dureroase./ Voi descrie to-
tul în cartea cu douăsprezece chi-
puri/ când soarele va trece peste 
colţul casei –/ rănile înţelepţilor 
îmi vor arăta calea./ Însângerate 
sunt experienţele acestea/ precum 
cerul mării la as�nţit,/ în sâmbure-
le delirului mă voi așeza,/ voi rezis-
ta ielelor plutitoare”. 

Bântuit de iele („Ielele plantea-
ză în urechi/ silabe fără consoane”, 
p. 49), de năluci („frica de a te �
iubit prea puţin/ se face nălucă în 
faţa ochilor”, p. 64) sau vise negre 
(„aș � vrut să îmi descânte de fri-
guri,/ să înece visele negre”, p. 40), 
poetul pare mai degrabă din spița 
lui Hamlet („O, Doamne! Închis și 
într-o coajă de nucă m-aș putea so-
coti rege al nemărginirii, dacă n-aș 
avea vise rele – Hamlet, Shakespea-
re) decât din a oricăruia pomenit 
cu numele sau sugerat în versurile 
sale: Ulise, Penelopa, Samson, Pe-
ricle, Aspasia, Iisus, Petru, Maria 

din Magdala, Don Quijote, Sancho 
Panza. 

Poemul care adună cel mai bine 
trăirile poetului (punctate de noi 
în paragrafele anterioare) expri-
mate cu un amestec de sinceritate 
șovăitoare și tendința de a nu lăsa 
totuși să se vadă totala eclipsă a ini-
mii (ca să folosim un vers dintr-o 
melodie celebră) este cea mai con-
vingătoare dovadă a talentului po-
etic al lui Eugen Barz: „I-am simţit 
�orul/ ca o tremurare de lună,/ aș � 
vrut să îmi descânte de friguri,/ să 
înece visele negre –/ mă obligă să 
strălucesc/ ca un �uture pe tăblia 
unui pian./ Este duminica moho-
rârii,/ suprim glasul bufniţei/ din 
sminteala gândurilor,/ am cedat 
unei frumuseţi/ căreia nu i se vede 
chipul,/ în jurul meu funia dansea-
ză/ asemenea unei umbre” (p. 40).

Cu toată vulnerabilitatea lui, poe-
tul este un învingător. A reușit să-și 
caute și să-și descopere propria ori-
ginalitate, propria personalitate, 
propria misiune, impunându-și în 
�nal propriul glas. Eugen Barz nu 
a așteptat doar fulgerul inspirației, 
el s-a format în acea dublă și totuși 
unică mișcare de a-și a�a legătura 
cu tradiția poeziei, cu poezia altor 
poeți din toate timpurile, reluând 
cu vocea sa, același motiv pe care 
poezia îl cântă și care își are izvorul 
întotdeauna în su�etul poetului. 

„Pour ecrire, il faut déjà ecrire. 

Dans cette contrariété se situent 
aussi l’essence de l’écriture, la di-
�culté de l’expérience et le saut 
de l’inspiration”, a�rmă Maurice 
Blanchot în „L’espace littéraire”. 
Saltul acela al inspirației pe care îl 
așteaptă orice scriitor se produce 
scriind și scriind – lucru pe care 
Eugen Barz îl pune în aplicare cu 
prisosință – folosindu-se de har, 
dar și de sacri�ciu: „Cernelurile nu 
mai curg,/ muzele nu mă vor, sin-
gur, poemul încrestat/ pe spatele 
meu/ mă mântuie” (p. 85). Acest 
fragment face parte din „Poemul în-
crestat pe spatele meu”, o veritabilă 
ars poetica a autorului.

Credem cu tărie că poetul va 
� cu adevărat învingător când va 
putea intra mai adânc în arhivele 
secrete „dintr-o altă copilărie”, în-
gropate în straturi de înăuntru ca 
să aducă la lumină construcția unui 
sine limpede, autentic.

Volumul „Dintr-o altă copilărie” 
dedicat memoriei tatălui, „Vasile, 
diacul din Cioanca”, cu un motto din 
Giovanni Papini (Un om sfârșit): „Și 
noi credem că morile de vânt sunt 
niște uriași, și nu ne rușinăm cu 
asta”, cu o copertă ilustrată cu pic-
tura lui Paul Klee, „Învingătorul”, și 
în culori sacerdotale, aur și purpu-
ră, este un dar pe care Eugen Barz, 
făcându-și-l lui, ni-l face în aceeași 
măsură și nouă, cititorilor și iubi-
torilor de poezie bună.
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Ion Pițoiu-Dragomir, „Zori 
la Bălgrad” (poeme), Editura 
„Caiete Silvane”, volum apă-
rut cu sprijinul Asociației „Ar-
monii culturale”.

Scriitorul Ion Piţoiu-Dragomir, 
poet, nuvelist, romancier, s-a re-
marcat și în alte domenii ale culturii, 
ca eseist pe teme psiho-pedagogice, 
religioase, culegător de folclor  lite-
rar, îndrumător artistic etc.

Apreciat la unele concursuri 
literare (premii, menţiuni), a co-
laborat la diferite publicaţii, �ind 
antologat în unele lucrări de refe-
rinţă.

Absolvent de Litere, Ion Piţo-
iu-Dragomir are discipoli cu volu-
me publicate, unele dintre acestea 

�ind evidenţiate de personalităţi 
culturale ale ţării.

Este autorul unor volume 
de poezii precum:  În răs-cruci, 
Ana-TEME în cântec, În-crinări, 
Tur-nul de viespi, Prin-soare cu șoi-
mii, Ful-ger de iriși, Scor-pioni de 
cleștar, Panoplia lui Nero, Sânger 
albastru, Dresorul de spini, Pergole 
pe fulger, Fire de Mare-șal, La-cri-
ma lui Moromete etc.

Au fost bine primite creaţii ale 
sale în metrică japoneză: Săbii nipo-
ne de rouă, Samurai de crini, Gheișe 
de rubin, Miracole, Ikebane de jad.

Este membru al Uniunii Scrii-
torilor din România, al Asociației 
Scriitorilor din Județul Sălaj și al 
Cenaclului literar „Silvania”.
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Între Florida și Niagara (3)

Viorel TĂUTAN
Bine te-am găsit, Ernest*

ce drum lung ne desparte, când aș � dorit să ne apropie! 
Zâmbetul acesta hâtru pe care îl țin minte încă de la prima noastră 
întâlnire, în timp ce-l acompaniam febril pe bătrânul Santiago 
înfruntându-și destinul, m-a încurajat să vin, privilegiul de a-ți face 
o vizită după atât de multă vreme l-am obținut pe cont propriu,
sclav al unui afect imposibil pentru inteligența male�că descătușând 
în juru-i puseuri de prostie brutală, un privilegiu acceptat obscurilor 
pupători de mâini, mai abitir delatori lași, pupindosiști, pastișori dotați 
cu simțul autocenzurii fade, dreptul acela, repet… poftim? 
...A! nu te interesează acest amănunt dospit în creierii unor 
frustrați lași, te-am întrebat cândva, dacă îți amintești, ce-ți mai face 
glontele din creier, obrăznicie gratuită, se întâmpla când o țineam 
de mână pe Silvia Plath în zborul ei atât de performant și sigur, 
ți-a plăcut atunci perspectiva imaginii artistice, deși te-a deranjat
întrebarea, ce treabă am eu, adică, ce-mi pasă de partea cui au ajuns 
să �e sinucigașii, e decizia lor, fuck, când și la ce își folosesc arma 
personală, dacă o mânuiesc ei sau prezumtivi asasini, știi că-n secret 
am fost bănuit de spionaj în favoarea statelor unite, doar eu cunosc 
adevărul în această speță, dar cum ai ajuns la casa mea, acum memorială? 
am meritat-o, nu sunt mulți scriitori cu două mari premii, Pulitzer și 
Nobel, unul după altul, a�rm fără enfază, n-am scris pentru ele, 
nici pentru editori și critici, am trăit cu această nevoie copleșitoare 
de a împărtăși semenilor mei experiențe intime și �cțiune tumultoasă, 
activă, inedită, în sfârșit, cum m-ai găsit? te ascult (în ultimul timp,
zâmbește și râde chiar, doar când e amețit de alcool, bea din ce în ce 
mai mult și scrie în poziția sa preferată, în picioare, tot mai di�cil, 
au început să-i tremure mâinile, îl enervează ades și prezența soției lui, 
Mary, a patra și ultima, spune zâmbind trist, întrezăresc o sclipire 
ghidușă în ochii săi de un albastru încețoșat), cu avionul, răspund 
gândindu-mă că, desigur, cunoaște acest autobuz aerian, l-a folosit și el 
când a plecat în Europa și în China, în calitate de corespondent de război, 
însoțind-o pe a treia lui soție, curajoasa ziaristă Martha Gellhorn, 
cu avionul din țara mea, Transilvania, până în New York, și de acolo 
până pe aeroportul internațional Fort Lauderdale, știi, nu departe de 
Miami și SurfSide, unde suntem cazați pentru patru nopți, 
la același hotel la care trăsesem și în urmă cu un an și jumătate, 
în aprilie, domnule, cât de minunat spectacol de lumini ne-a oferit 
echipajul companiei aeriene newyorkeze Delta în cele trei ore 
și jumătate ale înserării, cât a durat zborul de-a lungul coastei de est!
Luminile clipind multitonal, abundent sugerau imaginea vieții în 
localități și ferme ale căror denumiri nu interesau, probabil, 
decât pe „șoferii” avionului, cum ar � spus copilul Aveline, 
contrariat de faptul că suntem șezând în fotolii și totuși zburăm. 
Ca să ajungem la casa din Key West, capitala arhipelagului 
Florida Keys în care ai locuit, ai scris și te-ai distrat în compania 
celei de a doua soții și a prietenilor, acompaniați de pisici cu câte 
șase degete la �ecare lăbuță, timp de peste șapte ani, grădina, piscina 
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Marcel Lucaciu, Cronici du-
minicale, Editura Caiete Silva-
ne, Colecția „Scriitori sălăje-
ni”, Zalău, 2019, volum apărut 
cu ocazia celei de-a XII-a ediții a 
Zilelor revistei „Caiete Silvane”, 
manifestare organizată de Cen-
trul de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj (Zalău, 29-30 martie 2019).

Marcel Lucaciu s-a născut în 
ziua de 14 iulie 1966, în orașul 
Jibou, judeţul Sălaj. Este absol-
vent al Liceului de Filologie-Isto-
rie „Simion Bărnuţiu” din Șimleu 
Silvaniei (1984) și al Facultăţii de 
Filologie din cadrul Universităţii 
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, sec-
ţia română-latină (1989).

A publicat, până acum, ur-
mătoarele volume: Scrisori către 
Isolda (Editura Dacia, Cluj-Napo-
ca, 1995); Poemul care a împușcat 
metafora (Editura Limes, Cluj-Na-
poca, 2000); Omul fără buzuna-
re (Editura Limes, Cluj-Napoca, 
2001); Re-lecturi stănesciene (Edi-

tura Limes, Cluj-Napoca, 2004); 
Parfumul �cţiunii (Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 2012); Scriitori 
din Ţara Silvaniei (Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 2013); Flori de cuc 
(Editura Caiete Silvane, Zalău, 
2015) și Floreta de exerciţiu. Anto-
logie (Editura Caiete Silvane, Za-
lău și Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2017).

În calitate de președinte al 
Cenaclului literar „Silvania” din 
Zalău (1991-1995), a realizat 
antologia Silvania `90 (Editura 
Clusium, Cluj-Napoca, 1995). A 
prefaţat (și îngrijit) volumele pos-
tume ale poetului Valentin Mese-
șan, Arhiva cu tăceri (Editura Sil-
vania, Zalău, 2002), Poeme (Edi-
tura Caiete Silvane, Zalău, 2016); 
volumele poetei Dina Horvath, 
Insomnia �ăcării (Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 1999), Poeme în 
crinolină (Editura Caiete Silvane, 
Zalău, 2010) și romanul lui Arte-
miu Vanca, Poate îngerii (Editura 

Caiete Silvane, Zalău, 2015).
Actualmente, Marcel Lucaciu 

este din nou președintele Cena-
clului „Silvania”. Colaborează, în 
special, la revista Caiete Silvane 
(Zalău) și, sporadic, la revista Via-
ţa Românească (București). 

Poesis
cât un bazin olimpic, exagerez desigur, mai conservă gălăgia 
bunei dispoziții, atunci când reveneai din vreo bătălie, ori de la pescuit,
bucuros că ai rămas în viață, dar trist pentru că nu reușeai să-ți ajuți 
semenii cum ai � dorit, însă ai iubit cât ai vrut și ai fost iubit pasional, 
și mai ești, pentru lecțiile de viață din cărțile tale; am parcurs cei peste 
150 de kilometri ai șoselei, evoluând pe alocuri în porțiuni de 
autostradă, o adevărată performanță arhitecturală și de construcție, 
într-un Hyundai Santa Fe Sport închiriat de Liviu pentru acest scop. 
Este mai degrabă un șir de poduri peste apele oceanului, legând 
insulele arhipelagului ca într-un colier, știu, ai plecat după aceea 
în Cuba, unde ți-ai cumpărat o altă casă, la doar o aruncătură de băț, 
lungă de alți cam o sută cincizeci de kilometri. Pe aceasta din Key
ne-a prezentat-o un ghid ceva mai în vârstă, pus pe șotii, dispus 
a relata și câteva picanterii din viața domniei-tale, legate de odăile și 
alte spații pe care ni le prezenta, de parcă-ți fusese mereu în preajmă, 
ce să zic, m-am simțit în pielea ta, împodobit cu barba care 
îți crescuse, așa cum o am și eu la bătrânețe, deși n-apucaseși 
această etapă a vieții, îi mulțumesc Domnului pentru șansa de a trăi 
aceste momente în egală măsură adânci și înălțătoare, de a mi-o � dăruit 
pe neobosita mea soție, împreună cu familia ei, care a devenit a noastră. 
După cina servită de ospătărița rusoaică, la un restaurant situat în 
proximitatea portului de pescari, am pornit spre Surfside, unde am ajuns 
pe la miezul nopții. Încă două zile de relaxare la plajă, hotel, plimbări, 
apoi, pe la amiaza celei de a treia, eram în avionul aceleiași companii, 
care ne-a legănat destul de zdravăn, mai bine zis ne-a cam zgâlțâit
su�cient de tare ca să ne sperie, dar am ajuns sănătoși și teferi 
la unul dintre terminalele aeroportului JFK. Aici ne aștepta Iarna.

--------------------
* În 2019, la 21 iulie se vor împlini 120 de ani de la nașterea lui Ernest

Miller Hemingway.
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Cosmina Porumb – în 
căutarea identității poetice

Daniel HOBLEA

Cosmina Porumb  

Când pleci

Când pleci,  
Îmi e brusc frig, 
Și plouă. 
Și de-mi lipsești trei zile, 
strig, 
Că-n mintea mea,  
Trei zile, se fac nouă. 
Când pleci, 
Cu tine plec în gând, 
Și plâng de nu te-ntorci curând, 
Ca iarba udă-n rouă. 
Când pleci, mă tem c-o să te uit, 
Și c-o să uit de mine 
Și-o să-mi rămână un sărut 
În buzunar la tine.

Lanul cu maci 

M-au ciupit macii cu roșu carmin 
În lanul de pâine încă necoaptă. 

Miroase a vară la mine-n cămin, 
Și-a lapte mugind de la poartă. 
Verde crud, spicul dansează, 
Se visează de aur cunună. 
Când vara cu cerul valsează 
M-au ciupit macii de mână 
Floare de roșu hohotind a vară, 
Deschisă spre soare curat, 
M-au ciupit macii de mână 
Întinsă în verdele lanului pat. 
Sunt iarăși pui de om, cu ochii 
mari, 
Deschiși spre arcul cerului culoare 
Sari, greieraș, din iarba-naltă, sari, 
Și cântă-mi de a mușețelului sa-
voare. 
Că m-au ciupit macii cu roșu ud, 
Să mi se-amestece prin ceaiuri 
șoapte, 
Umple-se de miros de verde crud 
Drumul pe care-mi mugesc vitele, 
lapte. 
Când seacă izvorul de cuvinte-n 
cadență, 
De-atâta frumusețe amuțită 
Visez la laptele muls în medență 
În lanul de grâu adormită.

Dimineaţă

Muntele la cer mă suie, 
Ceru-n codru mă coboară, 
Codru-n scândură mă-ncuie, 
Urcă-mă, su�et, pe scară! 

Și mă spală cu lumină, 
Mă sărută cu blândețe, 
Cu iubire mă alină, 
Cerului să-i dau binețe.
Amurg
Din adâncurile mării, 
Luna s-a trezit la viață 
Strajă să îi facă zării 
Până mâine dimineață. 
Oglindită strălucire 
Tremurând ușor pe val, 
A luminii alungire 
De la cer până pe mal. 
Scânteie în zare viață 
Pe faleză înșirată, 
S-au trezit pe țărm che�iii 
Dimineață.

Dor

Mi-e sete de picuri din ace de brad, 
De pași legănați peste punte, 
De cerul pe care, tainice, stelele 
ard 
De munții cu plete cărunte. 
Mi-e foame de miere pe pâine, 
De gustul de ploaie mi-e dor, 
De macii ce leagănă grâne, 
De caș atârnat în pridvor. 
Mireasma de iarbă cosită, 
Mirosul de lapte ne�ert 
Și buna, cu fața cernită, 
Strângând o icoană la piept.

La ședința Cenaclului „Silvania” din 27 martie 
2019, Cosmina Porumb a prezentat un amplu grupaj 
de poezii, acesta �ind debutul său în cenaclu. După 
mărturisirea protagonistei, multe din textele ei i-au 
fost inspirate de fotogra�ile lui Mirel Matyas.

S-a remarcat: „muzicalilatea acestei poezii, spiritul 
ei eclectic din punct de vedere prozodic, in�uența fol-
clorului” (Ion Pițoiu-Dragomir); „înclinația către pastel, 
complementaritatea motivelor religioase și populare” 
(Florin Horvath); „poezie cuprinzătoare ca tematică. 
Deși a pornit dinspre imagini, a reușit să le depășească. 
Transmite emoție ce duce spre profunzime (Dumitru 
Mircea); „poezie panteistă, caleidoscopică. Motive re-
curente: pâinea, cerul grâul ploaia… Imagini inedite” 

(Cristiana Sabou). Spicuim din ampla intervenție a 
lui Marcel Lucaciu, președintele Cenaclului „Silvania”: 
„Poezie tradiționalistă prin adoptarea versului clasic, 
imagini rustice, cultul strămoșilor etc. O poezie a volu-
telor stilistice, a incantațiilor, ce mizează pe metaforă. 
Se remarcă prin tematica diversă: naturistă, religioasă, 
folclorică, erotică. Texte de o simplitate aparentă, dar 
care au prospețime și profunzime imagistică. In�uențe 
– involuntare, cred – din Topârceanu, Ion Barbu, Ni-
chita Stănescu. Lirica ei traversează prima jumătate a 
secolului XX. Sunt texte care mai trebuie lucrate”.

Poezia Cosminei Porumb se prezintă, deocamdată, 
ca un mozaic stilistic, ea �ind în căutarea propriei voci 
poetice.
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O recidivă literară îmbucurătoare a fost prezența 
Cristianei Sabou, elevă în clasa a IX-a la Colegiul 
Național „Silvania”, în Cenaclul literar „Silvania”, în 
ședința de cenaclu din 28 februarie. Prin textele „Între 
război și pace”, „Uriașul”, „Umbra lui Sebastian”, „Eva-
dare din gri” și „De-a spânzurătoarea”, tânăra autoare a 
recon�rmat talentul narativ și sensibilitatea lirică.

Cu perspective variate asupra textelor, dar cu evi-
dente intenții de catalizatori, membrii cenaclului au 
evidențiat particularitățile textelor, elementele care 
susțin originalitatea și au fost generoși în a oferi su-
gestii.

Considerând că literatura e, pentru Cristiana Sa-
bou, un necesar catharsis, Ancuța Mărieș a sublini-
at semni�cația laitmotivului „gri”, pe care-l asociază 
mediului școlar, existenței anoste, esență cromatică 
de care se va debarasa odată cu maturizarea. 

Pe linia acestei semni�cații a intervenit și Daniel 
Hoblea, care vedea în același text marile căutări ale 
adolescenței, alimentate de lecturi importante, care 
conduc la o revelație a simțurilor. Apreciind că nu sun-
tem în fața unor proze în sensul clasic al cuvântului, 
ci, mai degrabă, în fața unor exerciții de introspecție 
bine conduse din condei, că nu putem vorbi încă de 
un stil clar conturat, ci mai degrabă de creații eseis-
tice, secretarul cenaclului evidenția inspiratul melanj 
oniric-prozaic, ce culminează cu o revelație a prozai-
cului, în aceste texte poematice. Despre un labirint al 
sinelui, născut din dezamăgiri, din con�icte interioa-
re generate de așteptări și deziluzii pare să �e vorba în 
textele tinerei scriitoare, dar și despre aspirația către 
valorile spirituale. 

Plasând om și creație sub semnul vârstei minuni-
lor, Ion Pițoiu-Dragomir consideră că putem vorbi de 
proze narative, pe alocuri, așa cum putem identi�ca 
unele „pepite” în poeme sau în proza artistică „Um-
bra lui Sebastian”. „Gri” e, din punctul de vedere al 
proli�cului scriitor, o evadare în �loso�e, scrisă de 
subconștient.

O poziție interesantă în raport cu relația scriitor-ope-
ră a avut Florin Horvath. Apreciate drept exerciții de 
Pygmalion, în care autoarea e propria statuie, pe care o 
sparge în bucăți, textele Cristianei dezvăluie litera spe-
ci�că autoarei: T-ul, acela care sugerează jertfa. Multe 
lecturi și eliminarea contradicțiilor, mai ales sub aspec-
tul mitologiei, au fost sugestiile cunoscutului prozator 
care a apreciat �uiditatea, ușurința de a scrie.

Esențializare și simpli�care, exprimare directă au 
fost îndemnurile adresate de Daniel Săuca, alături de 

sugestia de a face alegeri corecte, reprezentative, de-
parte de in�uența pe care sistemul de învățământ o 
exercită momentan.

Amplă și consistentă în aprecieri și sugestii a 
fost intervenția președintelui cenaclului, Marcel Lu-
caciu. Au fost remarcate marea diversitate stilistică, 
registrele diferite, talentul narativ bazat pe lecturi 
solide care îi permit să construiască o lume, dar și 
ritmul alert al povestirii. Dacă Între război și pace e o 
narațiune obiectivă, o poveste ce valori�că mitologia, 
Umbra lui Sebastian se detașează prin stilul confesiv, 
ce amintește de Anton Holban, �ind reprezentativă 
pentru sensibilitatea artistică a autoarei. Dovada că 
autoarea stăpânește visul și existența reală, jocurile 
narațiunii, trans�gurarea artistică e textul eseistic, 
parabolă Evadare din gri. Plasând poezia Cristianei 
între Sorescu și Stănescu, Marcel Lucaciu îi propune 
abordarea prozei subiective, în care să valori�ce artis-
tic propria biogra�e.

Poeme în proză dense, în care arta descrierii cre-
ează o vie impresie că suntem în fața unei expoziții 
de artă plastică, scrierile tinerei autoare au elemente 
speci�ce prozei romantice fantastice, cu accente go-
tice. Alegând să valori�ce elemente mitologice, să le 
resemantizeze și să le transforme în arhetipuri, ur-
mărind omul apăsat de povara �ințării și a ne�inței, 
propunând personaje care transgresează timpul și 
spațiul, personaje-stare sau simbol, fără biogra�e, 
incompatibile cu sine și cu lumea, a�ate în căutarea 
unui necesar acasă, ea dovedește că poate � o bună, 
o atentă conducătoare de text literar. Scrierile sale
sunt, fără îndoială, problematizante poeme – în proză 
sau versuri – ale însinguratului, încercări de recon�-
gurare a umanului, a �rescului.

O atenție sporită acordată omniscienței naratoru-
lui, o limpezire și/sau o dilatare a unor secvențe na-
rative ce permit, cer extensia, alături de o camu�are 
a intenției narative și un crescendo al suspansului, o 
evadare din lumea simbolurilor supralicitate ar subli-
ma literatura pe care Cristiana Sabou o scrie și o simte 
prin �ecare �lon al �inței sale. 

Literatura – ca spațiu al 
congruenței cu noi înșine

Carmen ARDELEAN
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Umbra lui Sebastian
Cristiana SABOU

Cenaclul „Silvania”

Zilele se scurg încet, devenind doar o frivolă amin-
tire, o urmă pătimașă în memoria mea. Sunt o război-
nică întoarsă din lupta cu zilele de ieri, iar sabia-mi 
rece păstrează urmele unui război nevăzut. De ce mă 
îndrept spre acel sublim necunoscut pătat de îndem-
nuri săpate în trecut?

 Apoi doar cânt tumultul apelor căzute din cas-
cade și-n glas port minciuna funeraliilor regrete. În 
inimă-mi car s�darea resemnărilor târzii și-n su�et 
tăcerea frământărilor de clape. Atât de personal! îi 
spuneam cu glas stins uriașului din stânga mea. Cât 
îmi părea de frumos să-mi petrec ceasurile în compa-
nia lui. Când mă gândesc ce pustie îmi era existența 
înainte să-l întâlnesc pe Sebastian... Îmi ridic privirea 
și mă ciocnesc de alura impunătoare a acestui uriaș. 
Ce împerechere de straniu! Eu – un vis fugar, el – un 
astru fără nume. Îmi vine să zâmbesc, amintindu-mi 
de turnura pe care a luat-o viața mea de la intervenția 
lui în ea. Vocea lui groasă mă trezește din visare cu o 
întrebare parcă rătăcită între soare și pământ.

- Unde suntem? întrebă el nedumerit, privindu-mă 
cu ochii lui mari și s�oși ce încă se agățau de scurta 
întrebare.

- În paradis! vine răspunsul meu, ce se strecoară 
printre buzele mele cu o nepregătită frământare...

- Nu ai � spus asta în urmă cu câțiva ani, înainte de 
bizara noastră întâlnire, nu-i așa?

- Nu! Înainte eram doar o idilă, un nimic ce-și cân-
ta impertinența în glasul zilelor de ieri, de azi și de 
mâine. Cum aș � putut spune altceva la momentul 
respectiv? îi ofer explicația mea sinceră.

- Nu știu, dar cred că niciunul dintre noi nu ar � 
putut. Poate că întâlnirea noastră a fost croită de des-
tin, o stranie înnodare de vieți. Uită-te acum la noi!

Acestea au fost ultimele lui cuvinte înainte să dis-
pară din fața ochilor mei... Unde era? Ce se întâm-
plase? Cum am putut să pierd un uriaș? Credeam că 
era un joc menit să mă sperie, însă, analizând împre-
jurimile, am realizat că nu era așa. El... a plecat? S-a 
întors în ținuturile natale de dorul cărora se tânguia 
strivind, de �ecare dată, câte o lacrimă între pleoapele 
ochilor săi mari? Nu știam nimic, nu aveam idee unde 
plecase... Am rătăcit urma prietenului meu... Îmi vărs 
strigătele în vid, căci răspunsul nu venea de nicăieri. 
Încă îl mai caut pe Sebastian și mă întreb dacă nu 
cumva a fost un vis, o iluzorie cascadă de speranță...

- Unde ești? îl strig cu glasul înecat în lacrimi și 
privirea scăldată în apa pură a vântului de vară. Par-
că disperarea mea era trans�gurată într-un portret 

uman, zărit aievea în năzuința trecerii prin tenebre. 
Acum ascult doar briza ce fredonează în desfrâu și 
cânturi ce adorm printre ramurile copacilor răsfrânți. 
O undă de nepăsare suverană pare că vrea să mă cu-
prindă, dar nu sunt pregătită să devin prada unui 
amurg târziu. O ploaie ireală mă scufundă în tumultul 
ei, ca prin pânza zdrențuită a unei amintiri bizare. „A 
plecat!” repet cu-n�orare și pare că ochii-mi împăien-
jenesc și nici apa nu se mai aude, de parcă-i îngropată 
în sicriu. Îmi prind în păr două �ori funebre și-aștept 
să se întoarcă, să revină și să-l văd iar alergând cu mi-
ne-n spate. 

Încetez de a-mi mai plânge soarta și-mi ridic ca-
pul din pământ. Încerc cu ultima sforțare să-mi culeg 
corpul răpus de durere. Încep să merg spre nicăieri, 
nicăieriul în care sper să-l găsesc pe Sebastian. Străbat 
cărări pierdute în umbre de arbori și mă îndrept către 
ceva... Ce? Nu știu. Capul meu se umple de-ntrebări 
al căror răspuns nu-l pot găsi... Încercam să gândesc 
ca el: „Dacă aș � un uriaș, unde m-aș duce?” Nu pu-
team să-mi ofer o explicație. Continuam să rătăcesc, 
dar ceva m-a oprit într-un loc necunoscut mie. Ce era? 
Am privit în urma mea și-am zărit o înlănțuire stranie 
de mâini. Erau câteva creaturi a căror denumire nu o 
știam. Se-nvârteau în jurul meu, murmurând o melo-
die într-o limbă bizară pe care n-o mai auzisem până 
atunci. Priveam confuză și nu înțelegeam ce anume 
se întâmpla. Ce m-a adus într-o astfel de împrejura-
re? Cântecul continua, devenind din ce în ce mai ac-
celerat, iar �ințele întâlnite de mine se mișcau atât de 
repede, nepermițându-mi să scap. Cercul de mâini de 
care eram înconjurată a devenit atât de strâmt încât 
nu mai puteam face nicio mișcare. 

În scurt timp nu mă mai găseam în același loc, de 
parcă vârtejul provocat de creaturile cu mâinile îm-
preunate m-ar � proiectat în altă dimensiune. Eram 
într-un spațiu gol, complet alb, în a cărui zare unde-
le unui albastru șters se-mpreunau cu mărețul necu-
prins. Eram singură... înconjurată de nimic. Îmi mișc 
ușor o mână și-n urma ei rămâne o dâră de culoare. 
Încep să-mi colorez universul în care eu eram soarele 
propriei mele planete. Sunt creatorul unei existențe 
noi, demiurgul unei vieți obștești.

Ce cruntă-ntorsătură! Cu pensula mea zămislesc �u-
vii cu privirea îmbrăcată-n alb, munți înfrățiți cu visarea 
la zilele de mâine. Plămădesc stele ce-aruncă ziua priviri 
înălțătoare, iar noaptea îmi creez un soare călător. 

continuare pe www.caietesilvane.ro
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Cinema

Reeditări �lmice (XIX)

Ioan-Pavel AZAP

Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război (1)

Înainte de 1989, Casele de producție buftene 
aveau proiecte pe termen lung, printre altele și la 
ecranizări din operele clasicilor. Astfel, conform lui 
Bujor T. Rîpeanu [1], ecranizarea romanului lui Ca-
mil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte 
de război, exista în planul tematic al cinematogra�ei 
încă din 1972, fără a � stabilit scenaristul sau regi-
zorul, dar abia în 1976, Casa de Filme numărul 5 
(director: Dumitru Fernoagă) îl angajează pe Mircea 
Veroiu la cârma proiectului. Acesta prezintă un sce-
nariu propriu „inspirat din opera lui Camil Petres-
cu”, după cum se precizează pe generic, în principal 
din prima parte a romanului amintit, cu elemente 
din Patul lui Procust și din piesa Jocul ielelor. Tot în 
1976, Sergiu Nicolaescu predă Casei de Filme numă-
rul 3 (director: Eugen Mandric) un scenariu inspirat, 
și mai liber decât Veroiu, din același roman. Este un 
caz unic în cinematogra�a română, nu doar socialis-
tă, când se realizează în paralel două �lme pornind 
de la aceeași sursă literară. Dar asupra �lmului lui 
Nicolaescu, a cărui premieră are loc în 30 martie 
1980, și a posibilei explicații a acestui fapt, în numă-
rul următor al revistei.

Revenind la �lmul lui Mircea Veroiu, lansat pe 
marile ecrane în 19 februarie 1979, acesta este con-
struit pe aceleași coordonate calo�le care i-au mar-
cat, mai mult sau mai puțin strident, o parte a �lme-
lor realizate după debutul, excepțional, în tandem de 
Dan Pița, cu Nunta de piatră & Duhul aurului (1973 / 
1974), ceea ce i-a atras și reproșul sever al Ecaterinei 
Oproiu, voce autoritară a criticii de �lm autohtone: 
„Un autor care toată viața lui n-a făcut decât să tune 
și să fulgere împotriva calo�liei nu poate � inspira-
torul omologat al unui �lm al cărui suprem orgoliu 
este tocmai calo�lia, atât de �erbinte detestată de el, 
scriitorul. Este cinic să spui despre un �lm care, în 
măsura în care rezistă, rezistă doar prin frumusețea 
în sine, că e inspirat de cel mai aprig «inamic» 
al stilului frumos […]; scriitorul era obsedat de 
substanțialitate, de autenticitate, de implicare; ati-
tudinea fundamentală a cineastului este degajarea, 
acalmia, distanțarea” [2]. Opinia este și nu este 
îndreptățită. În fapt, tocmai această calo�lie salvea-
ză �lmul de la propaganda sterilă: se marșează, fără 
vigoare, pe mișcarea muncitorească, precum într-un 

�lm de comandă oarecare, iar dezbaterea de idei, nu 
doar din Jocul ielelor, ci și din roman, este, parțial, 
simpli�cată, uneori ilustrativă – ca în pregenericul 
de câteva minute bune în care cele două personaje 
principale – Ștefan Gheorghidiu (Ion Caramitru) și 
Gore (Ovidiu Iuliu Moldovan) – dezbat pe marginea 
adevărului și minciunii, apelând la un limbaj de o, 
pe alocuri, amuzantă candoare. Între aceste secvențe 
„impuse”, Mircea Veroiu strecoară altele demne atât 
de talentul său, cât și de opera literară inspiratoa-
re. Un alt critic găsește adaptarea cinematogra�că 
de față nu lipsită de virtuți, dimpotrivă, fără însă a 
omite să-i reproșeze, discret, aceeași calo�lie care ar 
duce la o lentoare ce nu ar � bene�că �lmului: „Ve-
roiu tinde spre o expresie �delă a operei lui Camil, 
încercând să surprindă până și conjugala lecție de �-
loso�e. Intriga are un fundal mai amplu, cu frămân-
tările din preajma războiului, dar predilecția spre 
eseul plastic impusă imaginii lui Călin Ghibu «ralan-
tizează» �uxul epic” [3].

Adevărul este, aproape ca de obicei, undeva la 
mijloc: compromisurile și/sau incipientul manierist 
al regizorului-scenarist anihilează posibilul mare 
�lm ce s-ar � putut realiza după Camil Petrescu, dar 
în același timp fac filmul vizionabil și azi, când „li-
piturile” impuse de ideologia vremii pot fi ignorate, 
spectatorul rămânând cu câteva momente de ade-
văr cinematografic, cu acele unități de frumusețe 
despre care vorbea de D.I. Suchianu. Nu este de igno-
rat nici imaginea de o expresivă plasticitate a lui Că-
lin Ghibu, după cum nu poate � trecută cu vederea 
interpretarea actorilor: de un temperament vulcanic 
abia reținut – Ion Caramitru; cald, „prietenos” cu 
spectatorul, fără a cădea în melodramatic – Ovidiu 
Iuliu Moldovan; de o frumusețe sera�că, uneori, cu 
in�exiuni glaciale, alteori – Elena Albu (Diplomă de 
onoare a Asociației Cineaștilor / ACIN pentru in-
terpretare) ș.a.m.d. O singură eroare de distribuție: 
George Constantin în Nae Gheorghidiu, personaj, 
acesta din urmă, mai degrabă din stirpea – grobiană 
– a lui Gore Pirgu decât din cea – elegantă, ra�nată –
a lui Pascalopol, să zicem, cum apare sub bagheta lui 
Mircea Veroiu.

[1] Bujor T. Rîpeanu, Filmat în România, vol. II, 1970-1979, 
Fundaţia PRO, București, 2005, p. 188.

[2] Apud Bujor T. Rîpeanu, op. cit., p. 189.
[3] Tudor Caran�l, Dicționar subiectiv al realizatorilor �lmului 

românesc, Ed. Polirom, Iași, 2013, pp. 263-264.
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�e Shack (2017)

Simona ARDELEAN

Nu demult, în timp ce le vorbeam 
celor care mă ascultă în �ecare zi des-
pre Cartea de nisip a lui Borges, unul 
dintre ei m-a oprit, încercând să se lă-
murească: cum adică o carte de nisip? 
Imaginaţia e forţată uneori să regru-
peze fragmente care teoretic, dincolo 
de lumea metaforelor, sunt existenţe 
matematice care se exclud. Desigur, 
ar � putut la fel de bine să-mi ceară să 
lămuresc întâlnirea ipotetică a unor 
linii paralele într-un câmp aruncat 
la in�nit, dar acest domeniu nu face 
parte din conversaţiile noastre coti-
diene. 

Dintr-o astfel de carte de nisip, 
întoarsă ca o clepsidră care cerne pe 
�rul memoriei lucrurile pe care le-am 
citit sau văzut, aș putea identi�ca în 
mod precis, chiar dacă pare imposibil, 
câteva granule de cuarţ: una dintre 
ele este imaginea mării care-și retrage 
valurile în documentarul Ram Dass, 
Going home (2017). Probabil, imagi-
nea a stăruit, pentru că s-a suprapus 
afectiv peste amărăciunea pierderii 
unui om drag. Despre cum să facem 
faţă unei astfel de pierderi nu ne în-
vaţă nimeni, niciodată. Însă tematic, 
ideea aceasta se întâlnește în multe 
producţii cinematogra�ce și viziona-
rea lor poate � cathartică.

�e Shack (Coliba) nu e neapărat 
tipul de �lm la care mă uit de obicei. 
Alegerea sa a fost o întâmplare, dar 
problematica pe care o pune în discu-
ţie a mai acoperit din asperităţile pe 
care le port cu mine de o vreme încoa-
ce. Vizual, el este o bijuterie cinema-
togra�că. Sunt acolo munţi cu poteci-
le lor, dar și treceri neașteptate, de la 
hibernal la împărăţii de �ori viu colo-
rate, care reprezintă grădini mentale 
și răstimpuri su�etești. La nivel de 
naraţiune, el se construiește în jurul 
unei familii care se confruntă cu un 
eveniment tragic: �ica mai mică e ră-
pită și omorâtă în timpul unei excur-
sii și tatăl trăiește un acut sentiment 
de culpabilizare. A�ăm că biogra�a 
tatălui, Mack (Sam Worthington), 

poartă povara unui abuz din copi-
lărie, pe care a reușit să-l oprească 
printr-un gest disperat. De aceea, 
pentru el, ca adult, importanţa unei 
familii normale constituie un cen-
tru de greutate emoţional. Atunci 
când Missy, mezina, e răpită și ro-
chiţa sa e găsită într-o cabană din 
pădure, Mack se blochează în ceea 
ce el numește metaforic marea tris-
teţe și care nu e altceva decât o pro-
nunţată depresie. Relaţia cu ceilalţi 
membri ai familiei are de suferit, cu 
atât mai mult cu cât soţia (Nan, in-
terpretată de Radha Mitchell) pare a 
� găsit punctul de sprijin în această 
criză: biserica. Pentru ea, Dumnezeu 
e Papa, un tată iubitor, însă tocmai 
�gura paternă este ceea ce lui Mack 
îi lipsește ca experienţă de viaţă și 
pe care acum, după pierderea fetiţei, 
pare să o � ratat din nou. Dacă Sam 
Worthington bravează în celelalte 
�lme ale sale precum: Avatar (2009), 
Clash of the Titans (2010), Man on a 
Ledge (2012), Wrath of Titans (2012), 
aici el portretizează cu o sensibilitate, 
care alternează cu furia generată de 
neputinţă părintele care nu reușește 
să accepte moartea propriului copil 
și pentru care găsește vinovată di-
vinitatea care permite, nedrept, ca 
inocenţii să sufere. Despre suferinţa 
copiilor, Ivan îl chestionează rusește 
și inegalabil pe Dumnezeu în cartea 
Fraţii Karamazov a lui Dostoievski 
și tocmai de aceea, ideea �lmului 
nu e neapărat revoluţionară. Ba mai 
mult, întâlnirea care i se propune 
protagonistului la cabana din munte, 
prin intermediul unui bilet pe care-l 
primește în cutia poștală și care-i in-
termediază o miraculoasă întâlnire 
cu Papa, ar putea să �e chiar banală. 
Aș spune supărătoare, chiar pentru 
cei care vor găsi în neconvenţionala 
treime stereotipuri antropologice, 
însă e ceva dincolo de acest simbo-
lism imediat, care are toate șansele să 
capteze atenţia privitorului. 

O duioșie interpretativă, o pro-

blematizare a ideii de alegere între 
doi �i ai aceluiași părinte, a nevoii de 
ancorare în spiritual sau în orice alt-
ceva ce constituie o sursă de speranţă 
și alinare pot să reprezinte intenţia 
regizorală din spatele acestei alegorii 
cinematogra�ce. Rolul Papei, jucat de 
Octavia Spencer, poate să �e una din-
tre marile provocări conceptuale ale 
�lmului, deși ea își găsește explicaţia 
în biogra�a protagonistului. Chiar și 
rolurile secundare (Sarayu – Sumire, 
Jesus – Avraham Aviv Alush, Kate 
– Megan Carpentier, Willie – Tim
McGraw) sunt bine proporţiona-
te. Sprijinul necondiţionat pe care-l 
primește de la toţi cei din jur Mack, 
dar pe care orbit de suferinţa interi-
oară nu-l înţelege, este de fapt cola-
cul de salvare al marii tristeţi de care 
acesta suferă.

Dincolo de opreliștile mentale, 
cauzate de o portretizare standard a 
ideii de divinitate și pe care ești ru-
gat să le depășești, căldura și umorul 
replicilor asigură privitorul că �lmul 
nu ţine nicidecum de propaganda re-
ligioasă, ci de o �cţionalizare vizuală 
a unui roman din 2007 al lui  Willi-
am P. Young, pe care regizorul, Stuart 
Hazeldine, care semnează și Exam în 
2009, o realizează meritoriu. Finalul 
�lmului nu vizează inocularea, dar 
poate să �e începutul unui drum al 
analizei personale ale �ecărui specta-
tor și cred eu, acesta este darul �lmu-
lui: promisiunea că niciodată nu ești 
atât de singur pe cât ţi se pare. 
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Geogra�i literare 
americane

Alice Valeria MICU

Ţara făgăduinţei a exercitat mereu o explicabilă 
fascinaţie pentru români în asemenea măsură, încât 
vreme de câteva zeci de ani americanii au fost văzuţi 
ca potenţiali salvatori și așteptaţi, în consecinţă. Mulţi 
ani după ridicarea Cortinei de Fier, ochii a numeroși ro-
mâni erau aţintiţi pe cer sau în zare, în așteptarea tau-
maturgă a americanilor. Dar paralel cu această speranţă 
deșartă, românii au călătorit turistic sau doar în căuta-
rea unei vieţi mai bune, la studii ori pe cale diplomatică 
în Statele Unite ale Americii. Inevitabil, aceste călătorii 
au fost urmate adesea, în funcţie de aptitudini, de note 
de călătorie, jurnal, studii, eseuri și literatură. 

Statele Unite ale românilor. Cărţile călătoriilor ro-
mânești în America în secolul XX (Editura Humanitas, 
2017) este propunerea lui Dorian Branea pentru o 
incursiune inedită pe continentul american, așa cum 
l-au văzut românii în cărţile lor. 

Structurată în patru părţi, lucrarea constituie un 
laborios și extrem de atent excurs prin literatura ro-
mână dedicată și inspirată de călătoriile transatlanti-
ce ale unor autori cu certă notorietate, ocazie de a-i 
readuce în atenţie și pe unii aproape uitaţi. De la Pe-
tru Comarnescu, de departe favoritul autorului, la Ni-
colae Iorga, George Duca, Dan Grigorescu, Romulus 
Rusan, Radu Enescu sau Stelian Tănase, Mihail Ralea, 
Ioan Grigorescu, Ioana M. Petrescu, Paul Dobrescu, 
Jean Bart și alţii, ni se propun câteva perspective fas-
cinante de analiză asupra felului în care au perceput 
românii civilizaţia americană, ca ipostază a realităţii 
culturale, morale, politice, antropologice. „America 
treverologurilor transatlantice este, de fapt, Ameri-
ca noastră cea mai caleidoscopică și mai expresivă”, 
aceasta e ideea cu care ne întâmpină Dorian Branea 
încă de la prima pagină și pe care o va dezvolta și ar-
gumenta de-a lungul investigării volumelor dedicate 
acestui subiect și apărute între 1900 și 2000. Nu au 
fost luate în considerare jurnalele unor călătorii care 
nu aveau continentul american ca destinaţie principa-
lă sau notele de călătorii din presă. Cu excepţia eseuri-
lor lui Iorga și Comarnescu, autorul nu a luat în consi-
derare nici eseistica dedicată fenomenului american, 
adesea cosubstanţială cu travelorogurile.

Demersul autorului are aspiraţii arheologice și ce 
altceva ar putea �, când o serie de autori uitaţi cu �in-
ţa și textele lor cu tot, sunt aduși în lumina analizei și 
repoziţionaţi din perspectiva capacităţii lor de a meta-
boliza caruselul american pluridimensional. „La fel ca 
itinerarele autorilor pe care îi discută, căutarea ame-
ricanităţii constituie deci aspiraţia ultimă și a acestui 
parcurs intelectual”, iar rezultatul este cât se poate de 

american, mixând elemente de istorie și critică litera-
ră cu analiza de discurs și imagologia. După un înce-
put menit să delimiteze conceptual specia literară și 
să instrumentalizeze câteva teme de analiză, autorul 
ne plimbă prin literatura călătoriilor transatlantice 
ale secolului XX, cu nume și titluri formând un „con-
tingent pestriţ și inegal, în care se regăsesc, prin acci-
dentul unui impuls auctorial înrudit, somităţi și scribi 
anonimi, nume de patrimoniu și veleitari”. 

Secolul trecut a fost văzut din multe perspective, iar 
cea adusă de Dorian Branea în atenţie, descoperă un 
teritoriu nou, cu tot cortegiul de atitudini, formule ide-
ologice, predilecţii intelectuale, mentalităţi și gusturi. 
Se merge până la detalii de �neţe, cărţile sunt analizate 
din scoarţă-n scoarţă, ideile decantate până la esenţele 
de americanitate pe care Dorian Branea le conectează 
mereu pentru a contura tabloul �nal: „Temele tutelare 
rămân omul modern, întrupat în homo americanus, și 
modernitatea, exprimată prin civilizaţia americană – o 
lume creată de tentaţia faustică a dominaţiei absolute 
asupra naturii și de hybrisul depășirii oricăror limite, 
un paradis sublunar în care ceea ce contează în primul 
rând e grati�carea dorinţelor materiale, aici și acum”.

Fiecare popas analitic a acestei teze de doctorat ar 
funcţiona aproape independent de întreg dacă autorul 
nu ar � extrem de atent atât la argumentarea ipotezei 
iniţiale, comparând mereu observaţiile și subiectele 
atinse de �ecare călător în parte, precum și punctele 
de intersecţie a atitudinilor celor câţiva autori care se 
detașează în peisajul afectiv al lui Dorian Branea. 

Dincolo de �ltrul critic și de justeţea observaţiilor, 
de profunzimea analitică, stă talentul incredibil al au-
torului, care fără să publice eseistică, așa cum ne-am � 
așteptat, vine cu o adevărată istorie literară a traverolo-
gurilor din spaţiul american al secolului XX. Emigrarea 
în America a lui Ion Iosif Șchiopul deschide seria anali-
zelor, continuată cu Două săptămâni în ţara dolarului, de 
Gheorghe Flașlen, Jurnalul american, de Nicolae Lupu, 
În America pentru cauza românească, de Vasile Stoica, 
Peste ocean. Note dintr-o călătorie în America de Nord, de 
Jean Bart, Altă lume, de V.V. Stanciu, America și româ-
nii din America a lui Nicolae Iorga, București, Spitzberg, 
New York, de Vasile Ionescu Vion, Plimbări în două con-
tinente, de George I. Duca, Homo Americanus și America 
văzută de un tânăr de azi, Chipurile și priveliștile Americii, 
America. Lume nouă – Viaţă nouă, de Petru Comarnescu, 
Molestarea �uturilor interzisă, de Ioana M. Petrescu și 
acestea sunt doar câteva titluri din lista lui Branea.

(continuare în p. 23)
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De la debutul în poezie, ce se 
petrecea în anul 1975, în volumul 
colectiv „Ascendenţă”, a trecut 
ceva vreme până la prima carte de 
poezii „Retorica ninsorii” (Editura 
Tipomur, 1993). Despre debutul 
lui, David Dorian declară: „Mi-am 
publicat prima carte la treizeci și 
șase de ani, exact la douăzeci de 
ani de la debutul meu în presă, și 
opinia criticii a fost că gestul meu 
era unul recuperator… O amânare, 
în sine, nu poate reprezenta nimic 
bun, nici măcar în privinţa debu-
tului literar. Fiecare lucru își are 
vremea lui, așa glăsuiește Ecclesi-
astul… Dacă pierzi momentul ge-
neraţiei tale, devii un marginal, un 
izolat” (p. 10). Nu sunt întru totul 
de acord, pentru că David Dorian a 
editat cărţi de poezie („Umilinţele”, 
1993, „Feţele personajului”, 1994 
și „Paradisele derizorii”, 1995, 
toate apărute la Editura Tipomur, 
antologia „Exerciții de respirație”, 
Editura Tipo Moldova, 2011, „Stri-
gătul”, Editura Charmides, 2012), 
proză („Jurnal iluzoriu”, Editura 
Eminescu, 1999, „Scrisorile lui 
Tristan”, 2006, „Căderea prin iar-
nă”, 2007, „Iubire de bufon”, 2009 
și „Iubire la imperfect”, 2010, toate 
apărute la Editura Eikon, „Patul de 
sub fereastră”, Editura Paralela 45, 
2012) și publicistică („Îngrijitorul 
de cuvinte”, Editura Eikon, 2005), 
care surprind personalitatea omu-
lui ce trăiește înconjurat de cărţi, 
autorul �ind bibliotecar la Biblio-
teca Judeţeană „George Coșbuc” 
din Bistriţa. Și apoi debutul nu tre-
buie să �e neapărat la o vârstă fra-
gedă. Mai bine după ce acumulezi o 
anumită experienţă literară.

Volumul „Nostalgia lecturilor” 
apărut la �nalul anului 2018, la 
Editura Școala Ardeleană, condu-
să de năsăudeanul Vasile George 
Dâncu, structurat în cinci capitole, 

vorbește despre literatură și mean-
drele ei. Primul capitol, „Sub zodia 
întrebării” ni-l descoperă pe David 
Dorian prin intermediul a două in-
terviuri, în care intervievatori sunt 
doi bistriţeni – Nicolae Băciuţ și 
Victor Știr.

David Dorian a ales, pentru o 
perioadă, calea realului, �ind ab-
solvent al Facultăţii de Inginerie 
Mecanică și al Facultăţii de Ingi-
nerie Electrică, cu masterat în ma-
nagementul securității și sănătății 
în muncă. „Mi-am ratat cariera 
umanistă și am îmbrăţișat-o pe 
cea mult mai aspră a ingineriei, 
în mare vogă în epocă. Sunt două-
zeci și cinci de ani de când lucrez 
în industrie, cu gândul dureros că 
mi-am ratat vocaţia. Dar unde și-ar 
putea găsi poetul un loc al lui? Cred 
că ingineria a fost pentru mine un 
handicap care mi-a mutilat aspira-
ţiile, dar și o încercare de a-mi asu-
ma condiţia umilă a insului topit în 
masa amorfă de oameni care trec 
dimineaţa porţile fabricilor” (p. 8), 
se confesa Dorian. 

Inginer diplomat, David Do-
rian renunţă la această profesie, 
iar din anul 2006 lucrează ca bi-
bliograf la Biblioteca Județeană 
Bistrița-Năsăud. Din acest mo-
ment are mult mai mult timp 
pentru literatură, preocupându-se 
de proiectele cărţilor sale. Aceste 
dialoguri directe au meritul de a 
surprinde întocmai pro�lul literar 
al lui David Dorian, informându-
ne despre existenţa, proiectele și 
gândurile scriitorului. Este de re-
marcat și faptul că acești doi scri-
itori care-l abordează pe protago-
nist sunt prieteni buni, astfel încât 
nu doar că intuiesc ce ar trebui să-l 
întrebe, ci merg cu întrebările direct 
la ţintă, cunoscându-l întocmai.

Cred că astăzi nu mai putem vor-
bi despre provincie și centru în lite-

ratură, pentru că suntem într-o peri-
oadă în care scrisul circulă prin reţe-
lele moderne peste tot în lume. Nu 
mai este nevoie, precum Rebreanu 
și George Coșbuc, să părăsim Ţara 
Năsăudului pentru a ne face cunos-
cuţi, deoarece multe din evenimen-
tele literare își îndreaptă atenţia 
spre această zonă. Amintesc faptul 
că doar într-un an, conducerea Uni-
unii Scriitorilor a fost de mai multe 
ori la Bistriţa, astfel încât, dacă un 
scriitor „local” a dorit, a putut in-
teracţiona cu mari critici. „Turnirul 
de poezie” de la Colibiţa, prezenţa 
revistei „România literară” la Bistri-
ţa, „Zilele prozei” la Chiuza, Maieru 
și Cormaia, au adus pe meleaguri 
bistriţene pe președintele Uniunii 
Scriitorilor, Nicolae Manolescu, ală-
turi de Simona Antonescu, Gabriel 
Chifu, Florina Ilis, Daniel Moșo-
iu, Ovidiu Pecican, Răzvan Voncu, 
Victor Cubleșan, Irina Petraș, Dan 
Cristea, Adrian Popescu, Angelo 
Mitchievici, Horea Gârbea, Ovidiu 
Genaru ș.a. 

A�rmaţia lui David Dorian: „re-
ceptarea scrisului unui creator ce 



21

171

Cronica literară
trăiește în provincie se face mai 
greu, existând încă acea prejudeca-
tă din comunism că totul pornește 
de la centru”, unde „se fac și se des-
fac jocurile, acolo se concentrează 
nucleul scriitorimii, editurile, mass 
media, acolo gargara și tupeul im-
pun adeseori nume modeste” (p. 13) 
are doar pe alocuri susţinere în 
zilele noastre, când fără nicio pro-
blemă, talentele pot ieși în faţă 
prin promovarea în diverse mijloa-
ce media. Suntem în momentul în 
care revistele literare sunt multe, 
însă, vorba aceea, calitatea lipsește 
la unele dintre ele. 

Despre ierarhiile literare, David 
Dorian spune că: „au un mare grad 
de relativitate. Literatura nu este 
o știinţă exactă, în care avem con-
stante și invariabile, unde se poate 
cuanti�ca talentul. Literatura, ca 
artă, e supusă modelor și tendin-
ţelor. Cred în ierarhiile literare, 
cu moderaţie și prudenţă, cu acea 
doză de îndoială speci�că marilor 
încredinţări” (p. 13). Lucru con-
�rmat și de Voncu. În Anul Cen-
tenarului, s-a făcut un top al celor 
mai bune 100 de romane, realizat 
de către revista „Steaua”, care va 
continua în acest an cu alte son-
daje făcute de „România Literară”, 
atât în ceea ce privește proza, cât 
și poezia. Eu zic că sunt bineveni-
te, �indcă vor � un ghid pentru cei 
care doresc să citească literatură 
de calitate și, mai mult decât atât, 
se dorește ca rezultatele să ajungă 
și la Ministerul Educaţiei. „Nu am 
intenționat, prin acest sondaj, să 
întocmim un clasament al cărților 
de proză (de altfel, nici n-ar � po-
sibilă o asemenea încercare: cu ce 
metru să măsori oare diferențele 
de valoare atât de �ne, astfel încât 
să stabilești o ordine convingătoa-
re, de la 1 la 100?!...). Ci am dorit să 
obținem și să propunem o listă ca-
nonică a prozei românești din pe-
rioada 1918-2018”, spune Răzvan 
Voncu. Ce a ieșit, este mediatizat 
deja de presa literară. 

Despre generaţii și receptări în 
literatură, David Dorian declară: 
„generaţia mea, marginalizată, 
deși se a�ă la vârsta deplinei matu-
rităţi creatoare, nu face interesul 

criticii de astăzi. Constat o preo-
cupare disproporţionată a criticii 
active pentru modesta literatură a 
tinerilor. Împărţirea pe generaţii 
îmi repugnă, modele de asemenea” 
(p. 14). Poate că, într-adevăr, nu-
mele lui Dorian ar � putut � mult 
mai bine promovat, însă nu știu cât 
a făcut însuși autorul pentru recep-
tarea lui în presa de specialitate, de 
altfel �ind o prezenţă discretă și la 
evenimentele literare bistriţene. 
Trăim în vremuri în care scriitorii 
trebuie să-și facă ei înșiși publici-
tate, pentru că, cu excepţia câtorva 
edituri, nu avem impresariat. Cu 
toate acestea, cred că David Dorian 
este cunoscut în peisajul cultural 
românesc, atât prin profunzimea 
poeziei lui, cât și prin proză.

Volumul dedicat lui Nicolae Ma-
nolescu, îngrijit de David Dorian 
(alături de Ioan Pintea), în care apar 
texte despre lectură, citit, despre 
viaţa criticului, „Amurgul manus-
criselor” (Editura Școala Ardeleană) 
a fost lansat la Târgul de Carte Gau-
deamus de la București. Sub generi-
cul „Reţeta succesului”, „un superb 
Album Nicolae Manolescu. Amur-
gul manuscriselor. Ediţia este alcă-
tuită de Ioan Pintea, în concepţia 
gra�că a lui David Dorian și a fost 
tipărită în condiţii gra�ce excepţio-
nale la Editura Școala Ardeleană… 
ca de �ecare dată când asistăm la 
izbânzi deosebite în domeniul cul-
turii, astfel încât un loc oarecare 
din ţară devine un centru unde se 
întâmplă fapte culturale care con-
tează, reţeta succesului e aceeași, 
ea presupune întâlnirea rezonantă 
dintre un om de cultură de vocaţie 
și un om politic de vocaţie, cu pute-
re de decizie și care înţelege rostul 
culturii în dezvoltarea unei comuni-
tăţi”, stă scris în „România literară”.

„Nu am făcut niciodată caz 
de faptul că numele meu nu este 
foarte cunoscut, că mi s-a făcut 
«nedreptatea» de a nu � inclus în 
anumite antologii și dicţionare. 
Nu pun mare preţ pe așa ceva, mă 
simt mai bine departe de agitata 
viaţă literară plină de frustrări și 
revendicări” (p. 14), scrie Dorian. 
Într-adevăr, trăim într-o vreme în 
care, prin scandal, mulţi vor să își 

facă imagine fără operă. Însă toate 
acestea se vor cerne în timp și va 
rămâne doar literatura de calitate. 
Câte mii de cărţi nu or � apărut în 
ultima sută de ani, însă puţine au și 
rămas în conștiinţa cititorilor din-
colo de epocă (vezi sondajul despre 
care tocmai am vorbit). 

Referitor la zbuciumul din viaţa 
literară și la scrisul la normă, David 
Dorian spune: „Sunt cam leneș în 
ultima vreme... Mi-am îngăduit o 
pauză prelungită cu scrisul, �del 
ideii că trebuie să avem și perioade 
de relaxare, timpi de expiraţie, nu 
numai de inspiraţie... Altfel ne-am 
sufoca, am sufoca poate și cititorii. 
Uneori nu mai crezi în scris, nu mai 
crezi în nimic” (p. 25).

În urmă cu ceva timp, declara 
despre modul în care scrie cronici 
literare: „Mai scriu despre câte o 
carte, ca să arăt că cei ce scriu po-
ezie sau proză pot face și critică li-
terară, pe când mulţi critici literari 
nu sunt decât poeţi sau prozatori 
rataţi. Fac distincţie clară între 
creatorii literaturii de �cţiune și 
comentatorii de texte literare. Nu 
știu dacă merită să-mi adun puţine-
le mele cronici într-o carte” (p. 25). 
Iată că a venit momentul ca toate 
aceste cronici să �e așezate într-o 
carte și grupate în capitolul „Nos-
talgia lecturilor”. Și bine a făcut că 
nu s-a ţinut de cuvânt. Poate ar � 
interesantă de dezbătut mai pe 
larg tema poeţilor care fac cronici, 
cât subiectivism și cât obiectivism 
există în grila lor, cât din lirismul 
acestora răzbate în grila critică. 

Scriitori, mai mult sau mai pu-
ţin cunoscuţi în marea literatură, 
bene�ciază de cronicile lui David 
Dorian, amintind aici pe Hans Cas-
torp, Octavian Paler, Matei Căli-
nescu, Andrei Pleșu, Ioana Bradea, 
Mircea Gelu Buta, Jeniţa Naidin, 
Dinu Flămând, Gavril Moldovan, 
Florica Dura, Al. Cristian Miloș, 
Gheorghe Mizgan, Ovidiu Nimi-
gean. Cele mai multe cronici sunt 
dedicate scriitorului Victor Știr, 
la nu mai puţin de cinci cărţi (trei 
romane „Palimpsestul dimineţii”, 
„Precupeţie de nebunii și tristeţi”, 
„Ve diez” și două cărţi de poezie 
„Amintiri de libelulă” și „Esenţă 
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de valeriană”), declarând: „Sub �-
gura aparent modestă a lui Victor 
Știr sălășluiește un veritabil căr-
turar: un poet, un prozator, un 
gazetar, dar și un traducător te-
nace” (p. 102). La fel ca alţi autori 
care ar merita o promovare mult 
mai bună, Victor Știr își editează 
cărţile (de multe ori prin �nanţa-
re proprie) în câteva exemplare, 
astfel încât, peste timp, receptarea 
acestora va � una aproape insesiza-
bilă. Poate că o editură se va gândi 
la reeditarea romanelor lui Victor 
Știr într-un tiraj consistent. Ar me-
rita acest lucru. Tocmai acest lucru, 
al recepţiei slabe, s-a întâmplat și 
cu traducerea lui Victor Știr al lui 
Borges. „Recent, presa literară, și 
nu numai cea literară, anunţa cu 
surle și trâmbiţe apariţia primei 
antologii a poeziilor lui Borges, 
semnată de cunoscutul hispanist 
Andrei Ionescu. Antologia, apăru-
tă la Editura «Polirom», sub titlul 
«Poezii» a fost lansată la București, 
iar editura anunţa cu bucurie volu-
mul, precizând că «abia acum s-au 
întrunit condiţiile prielnice pen-
tru a putea aduna într-un volum 
poeziile lui Jorge Luis Borges». 
Devansând însă cu câteva zile eve-
nimentul de la București, într-o 
atmosferă mai sobră, la Bistriţa 
era lansată tot o antologie din cre-
aţia lirică a lui Borges, a cărei tra-
ducere era semnată de Victor Știr, 
sub titlul «Poezii alese», Editura 
«George Coșbuc». Evident, aici nu 
e vorba de o competiţie sportivă și 
nu ar � foarte important care din-
tre cele două antologii este totuși 
prima (în ordine cronologică, cea 
a lui Victor Știr). Antologia de la 
București a apărut în condiţii gra-
�ce excelente, �ind bogat ilustrată 
de Tudor Pătrașcu. Antologia de la 
Bistriţa a apărut modest, din lipsa 
unui sprijin �nanciar de care ar � 

trebuit să bene�cieze o asemenea 
excepţională întreprindere, și fără 
a avea de partea ei mediatizarea ce-
lei de la București” (p. 103). Poate 
aici am avea mult mai mult de ză-
bovit, de făcut strategii cum să ne 
promovăm cărţile, cum să ne pro-
punem proiectele. Pentru ca ele, 
deși multe de calitate, să nu rămâ-
nă într-un con de umbră. O poves-
te ce ar trebui rezolvată odată. 

David Dorian are propria sche-
mă de receptare a cărţilor colegilor 
lui în texte în care pornește de la 
creaţia acestora, surprinzând esen-
ţa temelor, iar mai apoi portreti-
zând �gura autorului. Scrise cursiv, 
unele mai ample, altele ca o pastilă, 
în funcţie de spaţiul tipogra�c care 
le-a fost acordat în revistele vremii, 
cronicile lui Dorian sunt o mărtu-
rie despre atmosfera literară a unei 
perioade. „Când isprăvești de citit 
o carte, se coboară tristeţea și re-
gretul despărţirii de lumea �ctivă, 
mai adevărată decât cea reală, în 
care te-ai retras vremelnic, de par-
că în zorii ploioși ai unei dimineţi 
ai pierdut o �inţă apropiată”, scrie 
pe coperta cărţii David Dorian.

Capitolul „Evocări” aduce în 
atenţia noastră personalităţi pe 
care David Dorian le-a cunoscut, în 
prezentări mai mult sau mai puţin 
spumoase, dar care pot � ele însele 
o istorie povestită despre oameni
care fac parte din marea literatură 
română. Întâlnirea cu ilustrul ma-
tematician Solomon Marcus a avut 
loc la Casa Scriitorilor de la Sovata, 
iar „amintirea acelei veri inundate 
de verdeață… este șansa pigmeului, 
supralicitându-și meritele, de a vor-
bi despre un colos” (p. 42). Poveștile 
despre Lucian Valea sunt completa-
te cu cele despre Liviu Rebreanu. 
„Pe Lucian Valea l-am cunoscut 
bine, stându-i în preajmă, alături de 
alţi tineri (pe atunci) scriitori bis-

triţeni, imediat după Revoluţie. Am 
trăit împreună iluzia că lumea nouă 
în care am intrat ar avea nevoie de 
curăţenia gândurilor și aspiraţiilor 
noastre. Cât ne-am înșelat” (p. 43), 
spune Dorian. Din relatările lui Lu-
cian Valea găsim un Liviu Rebreanu 
care dobândește dimensiune caldă, 
profund umană. S-au întâlnit pri-
ma oară pe 17 iulie 1942, în Brașov, 
la o șezătoare literară patronată de 
marele scriitor, pe atunci director al 
Teatrului Naţional. „Rebreanu im-
presiona prin masivitate și sobrieta-
te”. Solicitudinea acestui mare spi-
rit faţă de tânărul poet năsăudean 
se manifestă prin atitudinea aproa-
pe părintească: „Apoi, luându-mă 
de braţ și îndepărtându-se cu mine 
câţiva pași, în holul hotelului, m-a 
sfătuit să urmez facultatea în capi-
tală: «Să știi, dragul meu, că Slavici 
avea dreptate. Soarele pentru toţi 
românii la București răsare. Vino 
negreșit și nu te speria de greutăţi. 
Pe vremea mea acestea erau cu mult 
mai mari și totuși le-am învins. Cu 
toţii o să te ajutăm»” (p. 44). Poe-
tul va urma sfatul lui Rebreanu. În 
întâlnirile de peste un an din biroul 
său de la Teatrul Naţional, marele 
romancier îi va mărturisi tânărului 
său interlocutor: „Am avut noroc 
cu spiritul de ordine, singurul lucru 
bun cu care m-am ales din școlile 
militare prin care am trecut. (…) 
Scrisul, dragul meu, e ordine. Cel 
puţin tot atât de mult cât e și talent 
și bogăţie su�etească” (p. 45).

Câţi dintre noi mai știm că o 
perioadă, criticul literar Gheor-
ghe Grigurcu a locuit la Bistriţa 
unde, alături de prietenii scriitori, 
„descindea s�os și încântat… mi-
rându-se de vechimea zidirilor în-
tâlnite, de vestigiile înnobilate de 
curgerea veacurilor. Însoţindu-l 
pe străzile scăldate în lumina or-
bitoare a verii, convorbeam despre 
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lucrurile mărunte ale vieții, într-o 
abandonare a simțurilor ce nu ex-
cludea ra�namentul observațiilor 
venite din partea unui mare căr-
turar, de o modestie ce friza une-
ori inocența și candoarea unui co-
pil” (p. 45). Ce relatare frumoasă, 
adevărate pagini de istorie literară 
pornite din viaţa scriitorului din-
colo de atelierul de creaţie. 

Relatările continuă cu Mihai 
Ursachi, „poet ce scapă clasi�cări-
lor facile, apartenenţei la un grup 
sau ideologie literară” (p. 47). Nu 
lipsește, din galeria celor evocaţi, 
Luca Onul, „poetul calo�l, șlefuind 
versurile până la obsesie, căutând 
rime și metafore rare până la ma-
nierism... Pentru el, poezia era 
incantație” (p. 50).

Iată cum, sub pana lui Dorian, 
toate aceste nume revin în actua-
litate, atât prin scrierile lor, cât și 
prin modul de a � a �ecăruia din-
colo de marea scenă a literaturii. 
De altfel, David Dorian declara 
despre frumuseţea scriitorilor: 
„Prietenii în literatură rămân pri-
etenii mei cei mai de nădejde și în 
viaţă, așa încât dacă ei folosesc în 
viaţă, cu atât mai mult trebuie să 
folosească și în literatură, deși se 
știe că bătăliile literare se duc mai 
întâi pe cont propriu și abia apoi în 
grup… Mă simt solidar cu aceas-
tă categorie de creatori spirituali, 
marginalizată de către societate. 
Dincolo de orgolii, scriitorii sunt 
�inţe capabile de sacri�ciu și dă-
ruire. Prietenii mei scriitori știu 
să rezoneze la suferinţa umană, 
posedă un altruism pe care nu-l 
regăsesc la alte categorii umane. 
Cred că asta trebuie să caracteri-

zeze un scriitor adevărat: nobleţea 
su�etească, dăruirea și sacri�ciul. 
Talentul unui scriitor nu are niciun 
fel de �nalitate fără a se pune la 
dispoziţia semenilor” (p. 11).

Un alt capitol, „Jurnale parale-
le”, vorbește despre această specie 
literară care are mulţi cititori dato-
rită modului în care dezvăluie viaţa 
interioară a personajului: „ce poate 
� mai seducător decât să privești 
în su�etul unui om chiar prin ochii 
aceluia, să-i a�i pornirile de since-
ritate sau jocul cu sinele într-o lu-
mină favorabilă, din dorința de a 
îmbunătăți lumea” (p. 58).

Trei sunt jurnalele despre care 
Dorian scrie, semnate de Mircea 
Cărtărescu, pe care-l vede ca un 
„scriitor singular în peisajul lite-
rar actual este, din păcate, puțin 
înțeles” (p. 55); Ioan Pintea care 
„nu respectă normele jurnalu-
lui propriu-zis, cu însemnări ce 
stau sub semnul temporalului, al 
notațiilor zilnice riguroase, ci mai 
degrabă sunt consemnări, fulgurații 
ale sinelui trăind în paradisul atem-
poral al amintirii” (p. 58) și Niculae 
Vrăsmaș care „transpune în faptă 
exemplul magni�c al discipolului 
ce poartă recunoștinţă veșnică ma-
estrului” (p. 63), o evocare a anu-
lui școlar 1952-53, când la Prundu 
Bârgăului a predat scriitorul Radu 
Petrescu, profesor de limba româ-
nă, desen și constituţie, iar autorul 
jurnalului i-a fost elev.

Un punct aparte în carte îl 
constituie capitolul „Sinestezii”, 
în care îl vedem pe David Dori-
an în calitate de cronicar de arte 
plastice și muzică, unde ne poartă 
prin curentele artistice prin in-

termediul unor nume bistriţene 
cu rezonanţă naţională. Pe pic-
torul Marcel Lupșe îl conturează 
într-un eseu care poate � inclus 
în rândul textelor literare: „evită 
ambiguitățile non�gurative; sen-
timentele artistului sunt sclipiri 
profunde de umanitate. În fața 
peisajelor sale, cu ierni hibernând 
pe întinderi mari, contopite de ce-
ruri gri, cu grădini de o luxurianță 
întunecată, am regăsit calmul ma-
rilor adâncimi existențiale” (p. 183). 
Ada Milea, adolescenta de altăda-
tă ce se a�ă pe scenele naţiona-
lelor din ţară, cantautorul Florin 
Săsărman și pictorul Macedon Re-
tegan bene�ciază și ei de portrete 
deosebite. 

Sunt de acord cu cronicarul Vic-
tor Știr, care scrie în presa bistri-
ţeană: „Prin suplețea stilistică și 
nuanţarea adevărurilor sale, David 
Dorian ni se arată ca unul dintre 
cei mai înzestraţi scriitori ai gene-
raţiei sale, cu o plajă de expresie, 
de la poezie, la roman, comentariu 
politic, la critica de artă, «feliată» 
pe domenii și scrisă cu sensibilita-
te, cu aplicaţie. Regretul unei de-
dicări totale criticii este tot mai 
întemeiat pe măsură ce publică 
din textele scrise” („Mesagerul”, 
6 aprilie 2018).

 Cartea lui David Dorian este, 
dincolo de titlul cuminte, nu doar 
un popas nostalgic în lumea litera-
turii și a artei, în general, ci și un 
portret al acesteia, conturat de un 
scriitor care a dovedit că știe lega 
prietenii frumoase și știe să întâm-
pine cărţile colegilor cu cronici în 
care descoperă esenţe din trăirile 
acestora. Nu e puţin lucru! 

Cu atitudinea unui tipic anticălător, cititorul 
acestei palpitante traversări prin biblioteca de 
americanistică rămâne cu satisfacţia parcurgerii 
unei cercetări complexe, din care se desprind ima-
ginile clișeistice, dar și originale ale Americii noas-
tre cea mai cuprinzătoare și expresive, așa cum ob-
servă autorul că este ea dezvăluită în cărţile de că-

lătorie „Și cum arată ea? Cum se precizează această 
monadă în același timp epatantă și enigmatică din 
sutele de pagini îndrăgostite, cataleptice, pizmașe, 
pătrunzătoare, per�de?” Sunt întrebări pe margi-
nea cărora Dorian Branea își ţese încântătoarea sa 
incursiune literară dedicată continentului ameri-
can văzut de români. 

(urmare din p. 19)

Geogra�i literare americane
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Avantasia – Moonglow
Daniel MUREȘAN

Gaugain, fostul funcționar de bancă devenit pictor, 
a spus adio civilizației, retrăgându-se în Tahiti, unde 
a putut crea fără să �e in�uențat de nimeni și nimic, 
încercând să descopere limbajul original al artei. Ca 
și Diderot, Gaugain era convins că omul tahitian este 
aproape de originea lumii, iar omul european e aproape 
de bătrânețea ei. Ca o paralelă, liderul Avantasia, Tobias 
Sammet, a încercat să nu �e in�uențat prea mult de cu-
rentele din rock-ul actual, dovadă stând celebra trupă 
Edguy, pe care a în�ințat-o pe când avea doar 14 ani.

Dar să revenim la proiectul Avantasia, unde în anul 
2016, cu albumul Ghostlights, Tobias a făcut unul din 
cele mai bune înregistrări ale sale. Dar iată că, în anul 
de grație 2019, primim un album excepțional, ce do-
mină topurile de gen: Moonglow. Ca să vă dați seama 
de greutatea înregistrărilor, vă spun vocile ce se aud 
pe album, voci ce au mai colaborat cu Avantasia: Jorn 
Lande, Michael Kiske de la Helloween, Geo� Tate de 
la Queensrÿche, Bob Catley și Ronnie Atkins. Dar mai 
avem și voci în premieră: Eric Martin de la Mr. Big, 
Candice Night de la Blackmore’s Night, Hansi Kürsch 
de la Blind Guardian și Mille Petrozza de la Kreator.

Edguy a fost trupa ce aproape 20 de ani ne-a în-
cântat cu producții extraordinare de metale grele spre 
foarte grele. Avantasia a venit ca o încununare a suc-
cesului, trecându-se la un alt nivel: opera rock. Stilul 
greu Edguy a fost echilibrat cu o povestioară epică, 
melodioasă. Fiecare lansare a fost mai bună decât pre-
cedenta, povestea �ecărui album �ind exprimată de 
invitați de marcă ai metalului greu. 

Albumul se deschide cu Ghost in the Moon, o piesă 
pe șablonul clasic al trupei, având aproape zece minute 
și un cor superb. Urmează Book of Shallows, unde chita-
ra mărește ritmul, alături de superba voce a lui Hansi 
Kürsch, secondată în backing de Jorn Lande și Ronnie 
Atkins. Vă mai rețin atenția cu suava voce Candice 
Night (Blackmore’s Night) de pe piesa titlu a albumu-
lui. Restul pieselor vă invit să le descoperiți singuri.

A, era să uit. Admirați și interesanta copertă a albu-
mului, realizată de artistul suedez Alexander Jansson.

Tracklist:
1. Ghost in the Moon
2. Book of Shallows
3. Moonglow
4. �e Raven Child
5. Starlight
6. Invincible
7. Alchemy
8. �e Piper at the Gates of Dawn
9. Lavender
10. Requiem for a Dream

11. Maniac (Michael Sembello cover)
12. Heart

Nuclear Blast 2019

Componență Avantasia:
Tobias Sammet – voce, chitară bas, clape
Sascha Paeth – chitară
Michael Rodenberg – clape
Felix Bohnke – baterie

Vocaliști invitați:
Ronnie Atkins (Pretty Maids)
Jorn Lande (Jorn)
Eric Martin (Mr. Big)
Geo� Tate (ex-Queensrÿche)
Michael Kiske (Helloween)
Bob Catley (Magnum)
Candice Night (Blackmore’s Night)
Hansi Kürsch (Blind Guardian)
Mille Petrozza (Kreator)

Instrumentiști invitați:
Nadia Birkenstock – harpă celtică
Oliver Hartmann – chitară

Discogra�e Avantasia:
�e Metal Opera (2001)
�e Metal Opera Part II (2002)
�e Scarecrow (2008)
�e Wicked Symphony (2010)
Angel of Babylon (2010)
�e Mystery of Time (2013)
Ghostlights (2016)
Moonglow (2019)
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Emilia Poenaru 
Moldovan

Exil 

îngerii nu mai au ce căuta în poezie
a hotărît conclavul on-line 
al dactilografelor de versuri 
nu e corect poetic 
a cîntat corul bărbătesc
un fum alb subțire iese din calculatoare
unde s-au incendiat aripile bieților exilați
dar �uturii? 
nu nici ei nu mai au ce căuta în poezie
pe elitrele lor pudrate cu moarte 
stă povara de milenii a iubirii 
care nici ea 
�ind atît de veche și depășită 
nu mai are ce căuta în poezie
păsările au fost chemate în cîmpul de sorg
și amenințate că le va � măturată 
pînă și amintirea din poeme 
prigorii și sturzi privighetori și mierle 
chiar și ursuza bufniță sînt siliți să plece
în surghiun cu penajul ars de dor
dor? 
nu e potrivit nici acest cuvânt,
nu are nici el ce căuta aici 
e prea vechi prea eminescian 
și de fapt cine a fost Eminescu în poezie?

Ridică ecluza

lasă urgiile să treacă prin tine
învolburări de �are sălbatice
cioturi arse aduse din tundră
dă la maximum sonorul
urletului de viitură
nu-ți �e teamă
în aval 
tandrețea
ca un seu tămăduitor
va încetini semețele zăpoare
ale războinicului 
va topi gunoaiele vîrstelor  
și va ține moartea în năvod
pînă se primenește pe cer făptura ta
ca ochii limpezi ai Genarului

Începe jocul 

�re de mătase crudă
ale viermilor harnici 
din morminte săpate la repezeală
într-o pînză �nă 

de iluzii și holograme
lespedea rotitoare de la gura închipuirii
poate � înlăturată cu ușurință
iată începe jocul
întins pe secole întregi
cu reguli mereu înnoite 
cu accidentări și scoateri din arenă 
cu niciun cîștigător absolut
scamele iluzorii de lumină
se adună încetul cu încetul
prind cheag de apă grea 
de pămînt greu
vizibile dinspre eternitate
și astfel se naște 
calea adevărul și viața

Calea Martei

între bifurcațiile de �er 
stă pe tron uzurpat
cățeaua turbată 
cu mușcătură mortală
poruncind 
suburbiilor sufocate ale trupului 
să continue dosirea emoțiilor 
în clepsidre 
să învîrtă zodiile și cometele 
să stoarcă pe dinăuntru tîmplele 
de splendida viziune 
a contemplării vidului
și să împingă făptura 
pe calea trudnică a Martei

Tornadă

uitarea vine ca o tornadă
te a�i în mijlocul ei
te ridică la ceruri și te lasă apoi
în ținutul de smarald
totul capătă o nouă înfățișare
cine te iubea 
pe cine ai iubit
cine ți-a scris numele de alint
cu lumînări și petale
porțile raiului iadului 
se a�ă una lîngă alta
la fel de ademenitoare
sămînța orelor s-a chircit
cine atinge primul 
marginile cugetului
cine forțează ușa din zid 
să se arunce din nou
în valuri



26

171

Poesis

Nina Hoza

***

Fiului meu, Gabriel

până și Moartea
s-ar cutremura văzând

durerile nașterii-ntre ziduri,
durerile ochilor ce-au mângâiat

numai pământul!

cât de nedrept, Doamne,
să pipăi lumina

mult după ziua-n care te-ai născut,

să mori în �ecare seară
rugându-te la icoane fără s�nți,

la un cer în care nu mai ești,

să învii dimineața
numai ca să rostești din nou

aceeași rugăciune,

ispășind
cât n-apuci să greșești

într-o viață de om!

dormi, puiul mamei!
,,Cum?

ai uitat să mă-nveți
cum se doarme în liniște”.

Dezvelită, oglinda...

nopțile albe
mi-au desenat vulturi

în colțul ochiului drept
și-au însemnat note de jurnal

în colțul ochiului stâng.

dezvelită, oglinda – 
carte în care mi-au adormit 

amintirile...

îi cânt de leagăn
și-o-nvelesc cu câte-o lacrimă.

Evadare

se-mpărțea noaptea-n calendare
când vulturul mi-a atins cu aripa

colțul ochiului.

„a trecut vremea
�uturilor cu aripi de lut!”

mi-a spus
și m-a dezlegat

de toate visurile copilăriei
ce le-ngropasem

sub rădăcina unui stejar.

dar visul zborului,
îmbrățișând o ghindă,

izbuti la lumină –
m-a așezat pe aripa vulturului

și mi-a făcut cuib pe stânci.

***

trupul își plânge îngropăciunea
de la primul strigăt – 

glasul pământului
chemându-și rodul.

făcându-mi-se una cu sângele,
m-am deprins cu gustul suferinței – 

până-n vârful degetelor
îmi inundă întreaga �ință

întregindu-mă.

înălțându-se,
spiritul naște lacrima

în care mi se oglindește
din ce în ce mai aproape

Steaua.

Steaua ce-mi poartă numele

deasupra,
mult deasupra pământului

îmi pregătesc un pat de odihnă
într-un loc

ce demult îl priveam cu nesaț – 

copil �ind,
număram stelele

și le dădeam nume.

dar Pământul se rotise de multe 
ori,

de prea multe ori
și-mi încurca numărătoarea.

într-o noapte
lacrima s-a făcut oglindă Stelei

și n-a mai ajuns
în pământ,

căci nimic din ce ating stelele
nu se-ngroapă.

de-atunci,
plânsul s-a legat rozarii

și în �ecare noapte
ajunge la Steaua

ce-mi poartă numele,
săpându-mi loc de veci

deasupra,
mult deasupra pământului.

Înger cu aripi de frunze

trosnesc în focuri
crengile

ce-mpodobeau odată Edenul.

ce vină are, Doamne, pomul acesta
că i-am fost înger cu aripi de 

frunze?
l-am altoit cu plâns

și l-am răcorit cu umbră
până când

a căzut pradă lăcomiei
celor pe care mai înainte i-ai 

izgonit.

plânsul mi-e sec,
umbra, uscată...

și cât mă dor aripile de corb
adormite-n cenușă!
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Petruț Cămui

casa pereţilor vii

precum femeia din fotogra�a
cu forme ovale,
orașul, podul și cerul – culori
întinse cu mâna,

cursa de noapte, cafeaua, felia de chec
dinaintea plecării,
jurnalul în care scriu ce simt
mai mult decât tine,
văd oameni la capătul peronului,
reclama cu doar clipa contează,
sclipirea ochilor pentru bani,

după moartea cuiva drag,
familia alege să uite...

când inima devine neîncăpătoare
și întrebările obligatorii,
nu știu câte organe cedează în mine
după refuzul
de-a crede că numai cine trădează
rezistă.

în plus,
mă îndrăgostisem 
de-atunci, �ecare a treia zi mi-o petrec
înviindu-te...

locuri care desfac

trăim de parcă lumea ar �
piatra scăpată de-un înger în mare, 
ne bântuie spaima că deasupra nu se întâmplă nimic
și niciun cer dedesubt,

iubirea 
poate
reface distanţa între viaţă și moarte,
simt presiunea dinaintea cuvintelor
precum o cumpănă,

întâlnirea cu nisipul mișcător topește metalul, 
liche�ază piatra, lasă universul fără lumină,
îţi apăs buzele 

cu teama păsării născute în colivie 
și care se crede bolnavă când zboară,

pașii tăi mărunţi spre mine înseamnă dorinţă,
indiferent că de mâine vor începe anii,
iar nerăbdarea de tot va cuprinde...

în nicio carte a niciunui poet

privesc fotogra�a în care părem fericiţi. 
oamenii  
ar putea însemna un pretext să continui,

te-aș putea găsi 
în vitrina unui magazin cu obiecte de artă,
în cartea unui poet, 
totul face parte din plan. 
o să spui că
mi-am împlinit un capriciu sau, mai rău, o glumă 
dintre cele mai proaste.  
rudele mele o să poarte negrul acela intim și  
opac de muște jucând bâza pe fecale.

cred că suntem în regulă de câte ori  
aprind spirale verzi în ochii tăi 
incapabili de lacrimi.  
nu eu am murit în tine,  
nu tu ai murit în noi, a murit ce-am avut 
mai de preţ –  
noaptea când ne-am descoperit goliciunea.

ca atunci când, la sfârșit, cineva spune:
casă de piatră, 
iar lumea pleacă din sală,  
�ecare închinându-se dumnezeului său!

[Din volumul trei ani, poate mai mult, de obicei mai 
puțin, apărut în colecția „Poesis” a Editurii Caiete 
Silvane, Zalău, 2019, în urma câștigării celei de-a 
patra ediţii a Concursului de debut (2018) organizat 
de Editura „Caiete Silvane”, parte din proiectul dedicat 
ediţiei a XII-a (2019) a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, 
manifestare organizată de Centrul de Cultură și Artă 
al Judeţului Sălaj (Zalău, 29-30 martie 2019)].
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Florian Stanciu, 
De noima zăpezii

„Eu celălalt nezărit
învelit în tăcere
podidit de singurătate
sunt cel adevărat”.
Despre operele în versuri: Recviem la crângul de sal-

câmi (1993), Spectacol cu intrare liberă (1999), Poemul 
care își citește cititorul (2001), Levitaţii și alte zboruri 
(2004), Războiul cu Pădurea (2007), Ecloga vs. machina 
vs. Nihil (2011), Poeme (2013), Amprente alese (2015), 
De noima zăpezii (2018) ale lui Florian Stanciu, pre-
cum și despre volumele sale în proză: Căutând iubi-
rea (1994), Pauza de prânz (1996), Pe căile lui Hypnos 
(2006) au scris: Nicolae Oprea, Alex Ștefănescu, D. 
Augustin Doman, Alexandru Jurcan, Șt. I. Ghilimescu, 
care aprecia că: „Buna măsură și dimensiunea clasică 
(...) ale versului lui Florian Stanciu fac e�gia lirică și 
marca stilistică inconfundabilă a unei scriituri mature, 
egală tot timpul cu sine” (Argeș, iunie, 2018). Din cele 
peste o sută de pagini, „scrise într-un răsu�et” și care 
nu trădează venerabila vîrstă a scriitorului, vă oferim 
cîteva poeme ale lui Florian Stanciu din volumul „De 
noima zăpezii” (Ed. Juventus Press, Pitești, 2018):

*
Ars poetica
Răsar în infolii cristale
când adâncul și înaltul
prind să se înnoade
pe �rul aceleiași trepte.

*
Piatra în cârca pietrelor
munte tu... mi-amintești
de lungul șir de bărbaţi
ce de departe vin
și pe mine fără istov
pe umerii lor mă ridică.

*
Eros
Erai planeta mea
de-atâta rotire
în jurul tău
mă săgeta inima
mă mistuiau de dor
clipele zilele nopţile

*
Pe o carte de istorie
Aici e atâta dihonie
atâta pândă
atât frământ
atâta sortire
atâta viaţă
atâta moarte că întrebi 
într-un târziu –
la ce bun toate cele?

*
Fântâna
Ciutura... în du-te-vino
între adânc și înalt, întuneric
și lumină, nadir și zenit.
Guri însetate, buze pe cercul
de lemn... răsu�etul alinat
de cleștarul străfundului
și sorbirea cu �ori de gheaţă –
după care drumeţul zorește
înaripat din zare-n zare
pierdut din departe-n departe.

*
Neostoit vin și vin
în șiraguri cuvintele
Într-o mână cupa cu miere
în alta cea cu venin –
amândouă spre tine întinse:
Poftim!... Poftim!...

*
Noi ...două frunţi
două oglinzi faţă-n faţă
�ecare pierdută în adâncul celeilalte
Îndeolaltă amândoi
pe malul râului ne întrecem
în oglindiri cu apa.

*
Somnambuli... așa lunecam
în via lumină
a nămiezii de vară
pe acoperișul cerului rătăceam
și în străfundul
apelor gânditoare.

*
Alter ego
Pe când lupta cu sine
se ivise mai înainte
seamă de-a � luat
și nici măcar bănuind
cum pe tine însuţi
chipul de-aievea
te părăseai iar și iarăși
pe celălalt căutându-l.

*
Așteaptă cuvântul
trezește-l
chitește-l bine
rânduiește-l drept
să-l podidească fră-
mântul ce te bântuie
și la rându-i să scapere.

Iulian DĂMĂCUȘ
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Sălăjeni la Marea Unire
Dorin SAS

Protopopul Turzii – 
Jovian Murășianu 

– străjer neobosit la altarul credinței
și al neamului –

Jovian Murășianu s-a născut în 25 septembrie 
1865, în satul Sântă-Măria din județul Cojocna, Comi-
tatul Cluj, unde tatăl său, preotul Anania Murășianu 
era paroh. După clasele primare în satul natal, ur-
mează cursurile Liceului Reformat „Wesselényi” din 
Zalău, unde își ia bacalaureatul în anul 1888. Apoi, 
după un an de Drept (iură), se înscrie la Academia Te-
ologică Sibiu, unde se a�rmă ca un student eminent, 
�ind reținut trei ani după absolvire, predând limba 
maghiară pentru cursul I pedagogic, iar apoi îndepli-
nind și funcţia de camelist consistorial.

Se căsătorește în anul 1893 cu Lucreția Urdea din 
Săcelele Brașovului, �ică de preot, nepoata mitropo-
litului Ioan Mețianu, o femeie activă și energică, pli-
nă de dinamism, ce-și va seconda permanent soțul, 
dăruindu-și întregul curaj și capacitatea de sacri�ciu 
pe altarul slujirii lui Dumnezeu și a poporului.

În același an, e hirotonit preot de către Mitropoli-

tul Miron Romano pe seama Parohiei Trăznea, proto-
popiatul Unguraș (azi judeţul Sălaj). Timp de opt ani 
cât a păstorit aici, a realizat o lucrare impresionantă: 
a cumpărat un teren intravilan pentru școală și casa 
parohială, de asemenea, un pământ arabil de peste 
50 iugăre, plus pădure în valoare de peste 16.000 de 
coroane. A zidit casele parohiale și școala din elemen-
te trainice, cu deosebit bun gust, spre cinstea localită-
ţii. A înzestrat localul școlii cu toate cele necesare spre 
buna desfășurare a procesului de învăţământ. A fost 
director al școlii și a predat religia. Biserica a fost îm-
brăcată cu haină aleasă, restaurând-o atât în interior, 
cât și în exterior. A mai dobândit pe seama parohiei, 
din partea autorităţilor civile, peste 35 de iugăre de 
teren și fânaţ. Pentru zelul său manifestat pe tărâm 
bisericesc și școlar a fost ales membru în Adunarea 
Comitatensă în două mandate.

În 1894, când în Sala Reduta din Cluj are loc Pro-
cesul Memorandiștilor, părintele Jovian ia parte la 
dezbateri. 

Din procesul-verbal încheiat la Prim-pretura Plășii 
Zalău, la 2-4 mai 1894, rezultă că o serie de manifeste 
instigatoare au fost răspândite în zonă. Astfel, în co-
muna Trăznea, învăţătorul Ilie Gog a citit în faţa mul-

Protopopul Jovian Murășianu (1936)
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ţimii asemenea manifeste, �ind ajutat în procurarea 
materialelor instigatoare de preotul ortodox Jovian 
Murășianu. Cu acest învăţător destoinic, părintele 
conlucrase la în�inţarea unui cor bisericesc format 
din tinerii maturi ai acelei comune. 

Odată cu decizia Mitropoliei de la Sibiu de a 
muta sediile protopopești în orașe,  părintele Jovian 
Murășianu este ales și hirotesit, în 24 august 1901, 
protopop de Turda, unde se mutase reședința proto-
ieriei din Agârbici (azi Viișoara). Conform procesu-
lui-verbal întocmit cu această ocazie, averea o�ciului 
Parohial Turda „consta din 79 coroane și 76 �leri, 
biserica de cărămidă fără turn, casă parohială cu trei 
încăperi din lemn, acoperite cu șindrilă, o odaie dără-
pănată”.

După eforturi susținute, a clădit și a deschis pri-
ma școală confesională ortodoxă în Turda. Pentru 
în�ințarea acesteia, el însuși s-a a�at în fruntea listei 
donatorilor cu 100 de coroane. După munca de o vară, 
în anul 1904, s-a terminat o sală de clasă, cancelaria și 
locuința pentru învățător. De asemenea și casa canto-
rală, alăturată edi�ciului școlar.

Localul a fost s�nţit în data de 25 septembrie 
1904, în cadrul unei frumoase serbări. 

A fost directorul școlii și inspector școlar pe întreg 
protopopiatul. A predat religia în calitate de catehet la 
Liceul „Regele Ferdinand” din oraș. 

În același an, din iniţiativa sa, ia �inţă Corul Me-

seriașilor Români, care dădea în �ecare duminică răs-
punsurile la Sfânta Liturghie, alternativ, la cele două 
biserici, ortodoxă și greco-catolică.

A în�inţat Biblioteca Protopopiatului Ortodox 
Turda, inaugurată în luna aprilie a anului 1907. În 
1914, în evidenţa bibliotecii se a�au 325 de publicaţii, 
iar în 1934, numărul acestora crescuse la 524.

Edi�carea reședinţei protopopiatului și a caselor 
protopopești în anul 1909 i se datorează în cea mai 
mare măsură. Realizarea noului sediu a fost o premi-
eră în peisajul urbanistic al orașului, �ind prima casă 
cu etaj din cartierul „Între români”. A fost întrebuin-
ţată ca o�ciu parohial și protopopesc, precum și ca lo-
cuinţă pentru familia preotului.

A fost membru al Societăţii Române de Lectură, 
precum și al Asociaţiei Transilvane pentru Literatura 
și Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărţămân-
tul Turda. Este ales membru al Direcţiunii Casei de 
Credit și Băncii Române, este numit Director general 
al Băncii Culturale „Lumina”, ţinând conferinţe și pu-
blicând articole în revistele vremii.

De Crăciun, în 1914, ca urmare a unei colaborări 
între bisericile ortodoxă, greco-catolică și romano-ca-
tolică, a fost vizitat �ecare soldat a�at în spitalele tur-
dene, împărțindu-i-se �ecăruia colaci, cărți de rugă-
ciuni, mere, nuci, cărți poștale, chibrituri etc.

La moartea preotului martir Ioan Opriș din Cristiș 
(azi Oprișani), părintele Murășianu face o colectă 
pentru văduva acestuia și cei șapte copii rămași or-
fani. 

În toamna anului de graţie 1918, în luna noiem-

Catedrala Ortodoxă din Turda (1940)

Catedrala Ortodoxă din Turda (2019)
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brie, o parte dintre intelectualii români din Turda – 
printre care și părintele Jovian – au fost arestați și 
închiși la închisoarea „Cetăţuia – Fellegvár” din Cluj. 
Nu se știe cine i-a condamnat la moarte prin împuș-
care, după o judecată sumară. Au fost puși a doua zi 
să-și sape singuri groapa, condamnaţii refuzând să �e 
legaţi la ochi, având curajul de a primi senin moartea. 
După citirea sentinţei în faţa plutonului de execuţie, 
sublocotenentul îmbrăcat în uniforma armatei ma-
ghiare le-a spus că atunci când le va face semn, să sară 
gardul de zid – lângă care era pusă o capră de lemn – și 
să fugă cât pot de repede. Așa s-a și întâmplat, toţi 
�ind salvaţi miraculos prin gestul de o rară omenie al 
acelui subo�ţer ungur. 

În anul 1918, în cadrul Comitetului Național din 
orașul și județul Turda, ales provizoriu până la con-
stituirea Marelui Sfat Județean, părintele Jovian ocu-
pă funcția de vicepreședinte. E delegat în Consiliul 
Național Turda ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe 
pentru Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 
1 Decembrie 1918.

La 22 decembrie 1918, împreună cu viceprotopo-
pul onori�c greco-catolic Nicolae Portos Rațiu, părin-
tele Jovian a întâmpinat armata română, ce și-a făcut 
o intrare triumfală în orașul de pe Arieș.

A reprezentat judeţul Turda-Arieș ca senator de 
Cîmpeni din partea Partidului Naţional Liberal în 
două mandate. A fost membru al Consistoriului Or-
todox Diecezan al Episcopiei Clujului, unde a partici-
pat ca deputat din partea Cercului Electoral Bisericesc 
Turda.

Alături de distinsa sa soție, a făcut parte dintre 
membrii fondatori ai Ateneului Român din Turda și ai 
Revistei „Turda”, apărută în anul 1924. 

În același an, îl regăsim pe protopopul Jovian Mu-
rășianu ca membru în Comitetul de Acţiune pentru 
amenajarea spaţiului aferent mormântului Marelui 
Voievod Mihai Viteazul (ridicarea unui monument și 
a  unei capele în perimetrul zonei, edi�carea unei sta-
tui a eroului în piaţa Turzii). 

A fost membru fondator al „Cooperativei Corpului 
Didactic” cu sediul în Turda (pentru credite, economii 
și aprovizionare). A făcut parte din Consiliul Judeţean 
Turda ca și consilier de drept în Comisia pentru Culte 
și Învăţământ, pe perioada mai multor mandate. 

Se numără printre ctitorii Catedralei Ortodoxe din 
Cluj-Napoca. 

De departe însă, cea mai importantă realizare a 
sa este Catedrala Ortodoxă din Turda. Ani la rând, 
obștea ortodoxă turdeană a îngenunchiat umilă la 
altarul unei bisericuțe din lemn situată la marginea 
orașului.

 „Un gând măreț se zămisli în mințile credincioșilor 
turdeni, de a aduce mulțumiri Creatorului pentru bi-
nefacerile revărsate din belșug asuprea neamului ro-
mânesc, prin ridicarea unui altar măreț de pietate, 
după obiceiul strămoșilor, a unei biserici ortodoxe  

române, închinată memoriei marelui voievod Mihai 
Viteazul”, arată preotul Murășianu într-un apel de 
suflet, publicat de revista clujeană „Renașterea”, 
nr. 39/1926. Hramul bisericii va � închinat S�nților 
Arhangheli Mihail și Gavriil. 

Protopopul Jovian Murășianu în�ințează un fond 
pentru zidirea Catedralei Ortodoxe. Primele donații 
sunt făcute de Banca Arieșana – 300 de coroane, apoi 
de către basarabeanul filantrop Vasile Stroescu – 
500 de coroane, Istvan Szasz – 300 de coroane; un grup 
de emigranți din America a donat 1.096 de coroane.

Terenul situat în Parcul Regina Maria, înscris în 
Cartea Funciară la nr. 972, a fost cumpărat cu suma 
de 5.205 coroane de la Primăria orașului Turda. 

Piatra de temelie a fost pusă în 19 septembrie 
1926 de către Episcopul Nicolae Ivan al Cluju-
lui, înconjurat de un sobor de preoți. Noul lăcaș 
a fost ridicat după planurile arhitectului Ioan D. 
Traianescu din București. Stilul cuprinde aspecte 
moldovenești, o caracteristică pentru acest edifi-
ciu fiind clopotnița, în formă de culă oltenească, 
asemănătoare celei de la   Catedrala Ortodoxă din 
Alba Iulia. Lucrările au fost făcute de Întreprinde-
rea Generală de Construcții București prin inginerii 
Tiberiu Eremia, Nicolae Marcu și Nicolae Dordai, la 
ea lucrând și cei mai buni constructori din Turda. 
Cimentul a fost dat la un preț simbolic de Fabrica 
de Ciment, fierul a fost donat de Industria Sârmei 
din Câmpia Turzii, iar cele patru clopote s-au tur-

Piatra de mormânt a pr. Anania Murășianu, tatăl pr. Jovian
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nat la o firmă germană din orașul maghiar Sopron. 

Icoanele iconostasului au fost pictate de pictorul 
Paul Molda, iar interiorul lăcașului de către maestrul 
Gheorghe Belizarie. Mobilierul, iconostasul, amvonul, 
tronurile arhierești, stranele, tetrapodele, scaunele au 
fost executate de prof. Aurel Pop din Târgu-Mureș, or-
namentate sculptural cu viță-de-vie, îngeri și frunze 
de acant stilizate.

S�nțirea Catedralei s-a făcut de către Episcopul 
Lucian Triteanu al Romanului, ca delegat al vredni-
cului de pomenire Episcop Nicolae Ivan, la 3 noiem-
brie 1935, în prezența unei asistențe numeroase, cu 
personalități de marcă: Ioan Lupaș, Onisifor Ghibu, 
Valer Moldovan, primarul Iuliu Gențiu. S�nţirea pic-
turii din biserică a avut loc trei ani mai târziu, în data 
de 13 noiembrie 1938, �ind o�ciată de Prea S�nţitul 
Părinte Nicolae Colan, Episcopul Clujului.

Părintele Jovian a fost distins pe plan bisericesc 
cu titlul de Protoiereu stavrofor cu dreptul de a pur-
ta cruce, iar autoritățile laice i-au conferit, pe rând: 
Meritul Cultural în grad de cavaler, clasa a II-a, Stea-
ua României în grad de o�țer, Meritul Cultural clasa 
a II-a cu medalie, Răsplata muncii clasa a II-a. 

La s�nțirea Catedralei, Primăria Turda – la propu-
nerea primarului Iuliu Gențiu – i-a conferit titlul de 
Cetățean de Onoare. Cu acest prilej, sculptorul Cornel 
Medrea îi toarnă chipul pe o placă din bronz, cu in-
scripţia: „Jovian Murășianu, protoiereu stavrofor, pa-
rohul înfăptuitor al  Catedralei, 1935”, montată apoi 
pe peretele exterior al altarului Catedralei.

Încărcat de ani și de realizări, cu sentimentul îm-
plinirii în su�et, se stinge din viaţă la 23 februarie 
1939, în vârstă de 74 de ani. Vreme de aproape patru 
decenii a fost o �gură marcantă a intelectualităţii tur-
dene, lăsând urme adânci în conștiinţa oamenilor, cât 
și în zestrea edilitară a urbei. S-a dus să se întâlnească 
în veșnicia Cerului cu Cel pe Care L-a slujit cu atâta 
ardoare pe pământul străbunilor. 

Înmormântarea i s-a făcut cu un fast excepţional, 
duminică 26 februarie, de un sobor de 22 de preoţi 
în frunte cu P.C. Consilier Sebastian Stanca, delegatul 
Episcopiei Clujului. Au participat: autorităţile turde-
ne, garnizoana militară, fruntașii și enoriașii din oraș, 
preoţii din protopopiat cu reprezentanţii din comu-
nele judeţelor. În sunetul fanfarei militare, corpul ne-
însu�eţit a fost așezat în gropniţa pregătită dinainte 
sub altarul bisericii Catedrale, având deasupra mor-
mântului placa de bronz a sculptorului C. Medrea.

Conform testamentului său, casa situată în Turda, 
str. Mihai Eminescu, nr. 17, a lăsat-o spre a � folosită 
în scopuri caritabile.

Un ziar al vremii titra: „S-a stins din viaţă încă 
unul din veteranii preoţi ai bisericii noastre, neobosi-
tul și vrednicul protopop al Turzii. Neamul românesc 
pierde cu protopopul Iovian Mureșan pe unul dintre 
cei mai distinși �i ai săi, iar Biserica un devotat sluji-
tor al ei”.
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Viorel Mureșan, De gardă la 
Echinox, Editura Caiete Silva-
ne, Colecția „Scriitori sălăje-
ni”, Zalău, 2019, volum apărut 
cu ocazia celei de-a XII-a ediții a 
Zilelor revistei „Caiete Silvane”, 
manifestare organizată de Cen-
trul de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj (Zalău, 29-30 martie 2019).

Viorel Mureșan – poet, eseist. 
S-a născut la 1 aprilie 1953 în Vi-
cea – Maramureș. Absolvent, în 
1979, al Facultăţii de Filologie din 
Cluj-Napoca, secţia română-rusă. 
Între anii 1975-1979 a frecven-
tat cenaclul și revista Echinox, 
devenind membru al redacţiei și, 
implicit, al grupării echinoxiste. 
A publicat aici pagini de poezie, 
eseuri, traduceri.

Carieră didactică în judeţul 
Sălaj. Trece pe la mai multe șco-
li, stabilindu-se la Liceul Teoretic 
Ion Agârbiceanu din orașul Jibou.

A colaborat, vreme de peste 
trei decenii, la cele mai importan-
te reviste literare din ţară.

Prezent în antologii de poezie 

românească, apărute în ţară și 
străinătate.

Este redactor-șef adjunct al 
revistei Caiete Silvane, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România 
și al Asociaţiei Scriitorilor din Ju-
deţul Sălaj.

Volume publicate:
Poezie: Scrisori din muzeul pen-

dulelor, Albatros, 1982; Biblioteca 
de os, Dacia, 1991; Pietrele nimi-
cului, Dacia, 1995; Ramele nordu-
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Paralela 45, 2000; Ceremonia rui-
nelor, Dacia, 2003; Sâmbăta lucru-
rilor, Limes, 2006 (antologie de 
autor); Buchetul de platină, Eikon, 
2010; Locul în care se va deschi-
de cartea, Dacia XXI, 2010; Soare 
tăiat cu o foarfecă, Tipo Moldova, 
2011 (antologie de autor); Salo-
nul de toamnă, Tracus Arte, 2013; 
Rafturi cu liniște/ Shelves with Si-
lence (trad. în engleză de Teodor 
Mateoc, Caiete Silvane, Eikon, 
2014); Poștașul rural, Caiete Silva-
ne, Școala Ardeleană, 2015.

Critică literară, eseu: Leonid 

Dimov (monogra�e în colaborare 
cu Traian Ștef), Aula, 2000; Co-
lecţia de călimări, Caiete Silvane, 
2011; Colecţia de călimări 2, Caie-
te Silvane, 2013; Colecţia de căli-
mări 3, Caiete Silvane, 2015; Loc 
liber, Caiete Silvane, 2018.
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Valer Anceanu, 
notar public în Jibou

Marin POP

Istorie

Valer Mihaiu Anceanu de Ciolt a fost o personalita-
te sălăjeană mai puțin cunoscută. Fost notar public în 
Șimleu și Jibou, doctor în științe juridice, om de vas-
tă cultură, a marcat istoria interbelică și postbelică a 
orașului Jibou, până în momentul venirii la putere a 
regimului totalitar comunist, când a avut de suferit, la 
fel ca marea majoritate a elitei românești. Printre ei s-a 
numărat, desigur, nepotul său din partea surorii, Cor-
neliu Coposu.

 Valer Anceanu vede lumina zilei la Surduc, la 
14 septembrie 1889 și a fost botezat pe data de 
26 decembrie 1889. Ca nașă de botez a avut-o pe Maria 
Barboloviciu, născută Bocșa, soția vicarului Silvaniei, 
Alimpiu Barboloviciu. Preot de botez a fost chiar vica-
rul Barboloviciu, iar moașă, Teodora Riza1.

Aparținea unei vechi familii nobiliare, Anceanu de 
Ciolt. Ea este menționată în marele armorial nobiliar 
al lui J. Siebmacher, sub forma de Ancsán v(on) Csolth 
și avea diplomă de noblețe concedată la 10 iunie 1613. 
Familia Anceanu este înregistrată și de genealogistul 
Ardealului, Ioan cavaler de Pușcariu cu următoarele cu-
vinte: „Ancsán, Antsán de Cholt, csolt, in Mikola (Do-
boca) 6 patrifamilie, înnobilați de G. Bethlen 1613 și 
de la Francisc 1796 cu însemnele ce arată pe scut vânăt 
un păun”2.

Simion Anceanu de Ciolt, cel mai îndepărtat 
înaintaș din familia Ancenilor, pe care l-am descoperit 
în documentele de arhivă, s-a născut în anul 1827 și a 
fost hirotonit preot în parohia Surduc, în anul 1856. În 
anul 1867 îl găsim ca vicearhidiacon surogat și inspec-
tor peste școlile naționale din Districtul Surducului, 
asesor consistorial și comisar delegat în cauze matri-
moniale3. El s-a căsătorit cu Ludovica Bohățiel, �ica lui 
Ioan Bohățiel, soră a vestitului căpitan suprem al dis-
trictului Năsăud, Alexandru Bohățiel4.

Simion Anceanu și Ludovica Bohățiel au avut mai 
mulți copii. Cel mai mare, Iulian, s-a născut în anul 
1857 în localitatea Orman, lângă Surduc. A absolvit 
Facultatea de Teologie la Gherla și a fost hirotonit ca 
preot în Surduc, în anul 18845. Au urmat Alexandru, 
magistrat, o profesoară și Augustin (Gusti), „arierat ca 
intelect”6.

Din păcate, preotul Iulian Anceanu a decedat la vâr-
sta de 49 de ani, la Spitalul din Cluj, în urma unui tragic 
accident de trăsură, pe data de 4 noiembrie 1906. În 
Registrul matricol al decedaților, la cauza morții sale 
este scris că „și-a înfrânt un picioru” (fractură femurală 
– n.n.). A fost înmormântat de un sobor de preoți, în 
frunte cu Vicarul Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu și pro-
topopul tractului Surduc, Vasile Pop. Acesta din urmă 

era preot în Cristolț și i-a luat locul lui Iulian Anceanu, 
ca interimar la parohia Surduc7.

Din căsătoria lui Iulian Anceanu de Ciolt cu Cornelia 
Vaida, �ica protopopului greco-catolic Gavril Vaida, au 
rezultat trei copii: Simion, Valer și Aurelia.

 Primul născut a fost Simion Anceanu de Ciolt, care 
a fost botezat cu prenumele bunicului său. El vede lu-
mina zilei la data de 18 februarie 1885, la Surduc și a 
fost botezat pe data de 2 iunie 1885. Ca nași de botez 
i-a avut pe Alexandru Bohățiel, fostul căpitan suprem 
al districtului grăniceresc al Năsăudului și pe Susana 
Mihali, născută Bohățiel, preoteasă greco-catolică în 
Călacea. Preot de botez a fost Ștefan Ilieșiu, paroh și 
protopop în Cristolț, iar moașă, Teodora Riza8. Așadar, 
iată că familia Anceanu de Ciolt se înrudea și cu celebra 
familie românească a Bohățieilor. 

Cel de-al doilea copil a fost Valer, iar al treilea a fost 
Aurelia, mama lui Corneliu Coposu, născută pe data 
de 3 mai 18939, „o fată foarte frumoasă”, după cum o 
amintește Alexandru Vaida-Voevod în memoriile sale10.

După moartea tatălui său și un an de doliu acordat 
preoteselor, Valer Anceanu, împreună cu mama, fratele 
și sora sa, au fost nevoiți să se mute din casa parohială 
de la Surduc și s-au stabilit la bunicul din Bobota, ve-
nerabilul protopop Gavril Vaida, care i-a întreținut la 
studii.

Valer Anceanu a absolvit studiile juridice, obținând 
diploma de capacitate pentru magistrați și avocați, pre-
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cum și cea de doctor în Drept.

După absolvirea studiilor a fost încorporat în arma-
ta austro-ungară, contingentul 1911, eliberându-se cu 
gradul de plutonier TR la Cercul Teritorial Zalău11.

În timpul Primului Război Mondial a fost încor-
porat pe front și s-a întors în toamna anului 1918, 
participând activ la prefacerile istorice și la Aduna-
rea Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, 
în calitate de comandant al Gărzii Naționale Române 
din Bobota și unul dintre adjuncții lui Iulian Andrei 
Domșa, comandantul gărzilor naționale române la ni-
vel de județ.

În primele zile ale lunii noiembrie 1918, debutează 
și în judeţul Sălaj procesul de constituire a Consiliilor 
și Gărzilor Naţionale Române. În localitatea Bobota, 
pe data de 12 noiembrie 1918, sătenii s-au adunat în 
curtea casei parohiale și au ales Sfatul Naţional Român 
din comună. Președinte a fost ales Valentin Coposu, în 
componenţa Consiliului comunal �ind aleși apoi un vi-
cepreședinte, în persoana lui Vasile Muste și 12 membri. 
Tot acum se constituie și Garda naţională din comu-
nă, sub conducerea stegarului dr. Valer Anceanu, �ind 
compusă din 60 de persoane12.

Valer Anceanu a participat la Adunarea Națională 
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, însoțindu-l pe 
cumnatul său, preotul Valentin Coposu, care a fost ales 
delegat cu credențional din partea cercului electoral 
Șimleu Silvaniei. Ei s-au urcat în „trenul Unirii”, care 
venea dinspre Tășnad, în gara Sărmășag. 

Despre participarea „bobotanilor” la istorica aduna-
re, Nicolae Ciocean, participant la eveniment, fost pri-
mar al localității Bobota în perioada interbelică, relata 
următoarele: „La Teiuș, trenul a fost atacat cu arme de 
gărzile naţionale maghiare. Făceam și eu parte din găr-
zile naţionale românești, conduse în Sălaj de dr. Iulian 
Andrei Domșa, având ca ajutor pe dr. Anceanu (Valer 
– n.n.) din Bobota. În tren cu noi era și Ioan Arion, care 
ţinea în mână steagul românesc. Un glonţ dușman i-a 
luat viaţa. L-am dus în tren, așa mort, până la Alba Iu-
lia, unde preotul Valentin Coposu l-a înmormântat ca 
pe un erou al naţiunii. Lacrimile noastre de durere se 
amestecau cu bucuria înălţătoare a momentului. Noi, 
ţăranii sălăjeni, eram așezaţi la Alba Iulia pe Câmpia 
lui Horea, martirul ţărănimii. Acolo ne-a vorbit despre 
întregirea neamului românesc neuitatul episcop Iuliu 
Hossu, într-o în�ăcărată chemare către mulţime, pe 
care n-am s-o uit”13.

Reîntorși de la Alba Iulia, sălăjenii au adus la cunoș-
tinţă celor rămași acasă hotărârile luate la Alba Iulia, 
care au fost primite cu mare entuziasm. La Bobota, 
preotul Valentin Coposu, împreună cu toţi enoriașii, au 
înconjurat biserica, cu prapori și în sunetul clopotelor, 
care anunţau marele eveniment14.

Însă, după �xarea liniei demarcaţionale în Sălaj: 
Hodod-Ţigani (azi Crișeni) - Zalău-Vârșolţ-Ciucea, po-
pulaţia românească rămasă în afara ei, din plășile Cras-
na, Șimleu și Tășnad, au trăit câteva luni sub teroarea 
instaurată de bandele maghiare bolșevizate. Aceștia 
„terorizau, urlau, înjurau pe români, nelinișteau locu-

itorii, mâncau și beau unde apucau, dezertau și veneau 
alţi noi, nu ascultau de nimeni”15. 

Fruntașii politici ai românilor din zona Șimleului 
au fost arestaţi și acuzaţi de „trădare de patrie”, �ind 
întemniţaţi, mai întâi la Șimleu, apoi la Nyíregyháza și 
Budapesta. 

Valer Anceanu și cumnatul său, Valentin Coposu, 
au fost arestați pe data de 22 martie 1919 și duși pe 
jos până la Șimleu, iar de aici la Carei și mai departe în 
Ungaria. 

La Carei are loc un incident, despre care aminteș-
te un alt ostatec, Coriolan Meseșan, avocat în Șimleu, 
care spune că l-a întâlnit pe Valentin Coposu și pe Valer 
Anceanu, „candidat de avocat”, în gara din Carei. A�r-
mă că „observându-l un căpitan pe voluminosul părin-
te Copos îi amintește constatarea poetului maghiar: 
«Deși supt dar nu rupt», iar un soldat spune că ar scoa-
te dintrânsul 100 kg ...săpun”16.

După lungi tratative, la cel mai înalt nivel, deoare-
ce a intervenit și prim-ministrul Ion I.C. Brătianu, s-a 
ajuns la un schimb de ostateci, care a avut loc la Tisza-
füred, pe data de 23 mai 191917.

Valer Anceanu a fost judecător de instrucție la Tri-
bunalul din Zalău, judecător de ocol la Șimleu Silvaniei, 
iar din anul 1927 a fost numit notar public în orașul 
Jibou18.

În ziarul șimleuan „Plugarul”, șeful Judecătoriei de 
Ocol, dr. Coriolan Meseșian publica planul de activi-
tate pe anul 1924, din cuprinsul căruia a�ăm și sarci-
nile pe care le avea de îndeplinit judecătorul de ocol, 
dr. Valer Anceanu: „a) toate causele criminale, delicte, 
contravențiuni, îndrumate la judecătoria de ocol; 
b) agendele judecătorului de instrucție; c) recercările
în cause criminale; d) plângerile verbale în materie cri-
minale în zi de vineri de la 9-12 ore a.m.; e) actele de 
lăsământ; f) desbaterile în cause de cărți fonduare; 
g) anularea documentelor și a hârtiilor de valoare”19.

 Valer Anceanu s-a căsătorit cu Maria Elena Gheție, 
�ica vicarului greco-catolic, Alexandru Gheție, născută 
la 1 august 1897 la Gherla20, unde tatăl său era profesor 
de teologie, înainte de a � numit vicar al Silvaniei. Din 
păcate, nu au avut copii.

Stabilit la Jibou, s-a implicat activ în viața culturală 
a urbei de pe Someș, făcând parte din despărțământul 
Jibou al Astrei, în cadrul căruia a susținut numeroase 
conferințe și prelegeri poporale. De asemenea, a făcut 
parte din comitetul de conducere al școlii românești de 
stat din Jibou, condusă cu mare pricepere de Dumitru 
Ilea, altă mare personalitate care a activat foarte mult 
timp în Jibou.

S-a implicat și în viața politică în cadrul Partidu-
lui Național Român, devenit după anul 1926 Partidul 
Național Țărănesc. Aici a fost implicat și socrul său, vi-
carul Alexandru Gheție, fost președinte al organizației 
sălăjene a PNR, cumnatul său, Valentin Coposu, nepo-
tul său, Corneliu Coposu, familia Pordea, din care se 
trăgea soția sa și mulți alți sălăjeni înrolați sub steagul 
partidului condus de Iuliu Maniu.

În calitatea sa de participant la Adunarea Națională 
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de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, după Dictatul 
de la Viena din 30 august 1940 a avut de suferit. A fost 
„dispensat” din postul de notar public și s-a refugiat în 
România rămasă neocupată. A cerut și a primit postul 
de notar public la Deta, județul Timiș, unde a funcționat 
până la sfârșitul lunii mai 1942, când a cerut transferul 
în localitatea Făget, județul Severin. Aici a funcționat 
până la mijlocul lunii august 1945, când a revenit la Ji-
bou și a ocupat postul avut înainte de Dictat.

La numirea sa în Jibou, Valer Anceanu spune că a 
fost recomandat și „chiar repus prin hotărârea Prefec-
turei județului Sălaj No. 8606-1945, ocupându-mi pos-
tul de notar public în Jibou în urma Deciziei Ministe-
rului Justiției”.

După des�ințarea ilegală a Partidului Național 
Țărănesc s-a înscris, la insistențele lui Ioan Opriș, 
președintele organizației județene, în Partidul Național 
Popular: „De prezent sunt înscris în Partidul Național 
Popular, în urma recomandării prietenului Ioan Opriș, 
subprefect și deputat de Sălaj.

Prietenul Ioan Opriș este președintele organizației 
județene Sălaj a P.N.P. care activează în cadrul și con-
form programului F.D.P. (Frontului Democrației Popu-
lare – n.n.).

M-am înscris în partidul N.P. deoarece ca unul care 
muncesc trebue să mă încadrez în ritmul vremurilor 
noui și acest partid în programul său tinde la propășirea 
Republicei Populare Române pe teren politic și econo-
mic”. 

Aceste informații le a�ăm dintr-un memoriu al lui 
Valer Anceanu adresat Biroului de Siguranță Jibou, la 
26 iunie 194821.

 În urma instaurării regimului totalitar comunist a 
avut și el de suferit, �ind urmărit în permanență de că-
tre Securitate și marginalizat. La data de 14 februarie 
1953, într-o sinteză privind activitatea „elementelor 
dușmănoase in�ltrate în Aparatul Justiției” din raza ra-
ionului Jibou, este amintit și Valer Anceanu, la vremea 
respectivă secretar al Notariatului de Stat din Jibou. În 
document se a�rmă, printre altele, că nu avea „mani-
festări fățișe” contra regimului comunist și că „activi-
tatea lui se rezumă la vizitarea elementelor reacționare 
cât mai des”, că era „un element dur”, iar „discuții nu 
face decât cu elemente la cari are încredere”22. 

La 12 decembrie 1955, Secția raională a Securității 
Jibou întocmește un referat asupra lui Valer Anceanu. 
Printre altele, i se reproșează că s-a înscris în Parti-
dul Național Țărănesc Maniu, în anul 1932, „activând 
alături de aceștia până la autodizolvarea PNȚ-ului în 
comuna Jibou, �ind legați de ei și pe linie de rudenie 
după soție, care se trage din familie de foști conducă-
tori PNȚ” și că întreținea „legături prin corespondență 
cu rudele sale fugite în SUA cari au fost conducători 
PNȚ”. În acest sens, este amintită familia Pordea, „foști 
mari conducători PNȚ” și Liți Pordea, soția marelui 
industriaș Max Aușniț, care era „fugită din țară împre-
ună cu soțul său și sunt semnalări că ar întreține legă-
turi cu vreun serviciu de spionaj și cu frații săi Pordea 
Cornelia și Alexandru cari sunt întreținuți de familia 

Ancean în satul Cuceu-Jibou”, după ce li s-a stabilit aici 
Domiciliu Obligatoriu și au rămas fără niciun venit.

Semnatarii referatului cer aprobarea Securității 
pentru „trecerea lui în evidența dosarului de obiectiv 
Nr. 92 ca fost PNȚ și întreține legături cu rudele sale 
din SUA”23.

În urma referatului amintit mai sus, Valer Anceanu 
a fost încadrat cu informatori și i s-a deschis dosar de 
Urmărire Informativă. Astfel, la 15 decembrie 1956, 
de la „sursa” cu nume de cod „Olt Petru” a�ăm că no-
tarul public Valer Anceanu ar � a�rmat următoarele: 
„Franța, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda și 
R.F. Germană, s-a făcut un fel de State Unite Europene 
și că se poate călători fără pașaport, iar sediul este la 
Paris”24. De aici rezultă că era la curent, prin diferite 
surse, cu ceea ce se întâmpla în Occident, respectiv pu-
nerea bazelor Uniunii Europene.

Valer Anceanu a decedat la vârsta de 73 de ani, pe 
data de 18 martie 1962, la Cuceu25, �ind înmormântat 
în cimitirul din Surduc26.
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Florian Cocian, o personalitate 
mai puțin cunoscută

Viorel CÂMPEAN

Una dintre personalitățile istoriei moderne, care 
s-a a�at în grupul românilor sălăjeni, activi în lupta 
pentru emancipare națională, a fost Florian Cocian. 
S-a născut pe meleaguri sătmărene, dar cea mai mare 
parte a vieții a trăit-o în Cehu Silvaniei și Domnin (azi 
în jud. Sălaj, comuna Someș-Odorhei), localitate unde 
avea o mare proprietate, inclusiv un conac. Din păca-
te, nici până în zilele noastre numele lui nu este cu-
noscut și recunoscut, nici măcar în lucrări în care este 
prezentată localitatea Domnin1, Florian Cocian �ind 
însă o personalitate care își merită locul în galeria ma-
rilor români sălăjeni, dar și între oamenii cu care loca-
litatea Potău (comuna Medieșu Aurit, jud. Satu Mare) 
și părțile sătmărene se pot mândri.

S-a născut la Potău, probabil în anul 1842, în fa-
milia lui Ioan Cocian (1814-1889) și Floarea Mărcuș 
(1819-1876). Bătrânii înțelepți ai satului Potău 
ne-au furnizat informația că familia Cocian avea ori-
gini maramureșene. Suportul documentar de care be-
ne�ciem până acum ne informează că în familia lui 
Ioan și Floarea Cocian s-au născut trei copii: Maria 
(1838), Ioan (1840) și Florian, în anul 1842. Înainte 
de a vorbi despre Florian Cocian, să spunem că despre 
Maria, tradiția familiei Cocian relatează că s-a mări-
tat în Seini și că ar � decedat la venerabila vârstă de 
105 ani2. Iar fratele mai mare, Ioan Cocian a avut mai 
mulți copii, mezina familiei, Ana, căsătorindu-se cu 
Vasile Filip, primar al comunei (în limbajul vremii) 
Potău, între anii 1919-1927. Florian Cocian a păstrat 
legătura cu locurile de baștină, registrele parohiale 
consemnându-l ca naș de botez al copiilor fratelui său.

Florian Cocian a urmat clasele gimnaziale la Liceul 
Catolic Regesc din Satu Mare. În primele două clase 
din acest ciclu apare în anuarele școlare cu prenume-
le Lőrincz (Laurențiu)3. Anuarele școlare ne atestă 
faptul că prima clasă din ciclul superior a urmat-o la 
aceeași instituție din Satu Mare. Începând cu anul 
școlar 1859/1860 elevii greco-catolici români aveau 
posibilitatea de a învăța limba și literatura română 
la Liceul Catolic Regesc din Satu Mare, prin efortu-
rile protopopului-profesor Petru Bran, care a reușit 
să în�ințeze o catedră, după numeroase demersuri4. 
În următorii ani școlari nu mai regăsim numele lui 
Florian Cocian printre cele ale elevilor români de la 
instituția școlară sătmăreană5. A fost coleg în acești 
ani petrecuți la Satu Mare, printre alții, cu viitorii 
preoți greco-catolici: Iacob Gogia, Ioan Roman, Teo-
dor Indre, Andrei Covaci.

Bănuim că Florian Cocian și-a îndreptat pașii apoi 

spre Beiuș, unde avem certitudinea că a absolvit liceul 
în anul școlar 1863/1864. A fost coleg în acel ultim an 
cu viitorii preoți greco-catolici: Petru Anderco, Deme-
triu Coroian, Atanasie Demian, Andrei Covaci, Moise 
Neș, Alexandru Pașca6. A urmat apoi Dreptul la Aca-
demia din Oradea, absolvind în anul 18677. 

Probabil că a reușit să urmeze studii superioare 
datorită apropierii de un coleg, originar dintr-o fa-
milie de conți (poate Zichy, așa cum a rămas în me-
moria descendenților lui Florian Cocian). Tatăl aces-
tuia, văzând eminența lui Florian Cocian, i-a oferit 
școlarizare, în schimbul meditațiilor pentru �ul său8.

După absolvirea studiilor juridice, probabil că a 
ajuns la Cehu Silvaniei, pentru a face practica. S-a că-
sătorit cu Aloisia (Luisa), �ica lui Ioan Pop, mare pro-
prietar în Domnin, originar dintr-o familie nobiliară. 

Înaintașii acestei familii fuseseră înnobilați de 
către principele Gabriel Bethlen, în 1628, și de către 
principele Mihai Apa�, la 26 septembrie 1684, iar în 
secolul următor, de către Carol al VI-lea, în anul 1720. 
La elaborarea lucrării lui Ioan cavaler de Pușcariu, din 
care cităm, existau 14 patrifamiliale în Domnin9.

Un nobil român din Domnin, cu numele Ioan Pop 
(posibil să �e vorba despre socrul lui Florian Cocian) a 
reușit în anul 1856 să deschidă o școală românească în 
localitate. Acesta, împreună cu protopopul Noțigului, 
Iosif Pașca și cu parohul local, Ioan Opriș, au reușit 
să convingă obștea din Domnin de binefacerile 
învățământului și să lămurească credincioșii de nece-
sitatea de a se găsi fonduri pentru plata învățătorului. 
S-au iscat neînțelegeri între preot și învățător, astfel 
că Ioan Pop a hotărât să găzduiască școala la parterul 
casei sale, până ce a fost înălțată prima școală din bâr-
ne la Domnin, în anul 186010. Putem concluziona că 
Ioan Pop avea o casă încăpătoare. Și, cu certitudine, 
dragostea pentru școală și conștiința de foloasele care 
le aduce aceasta semenilor săi a fost constantă, pen-
tru că documentele îl atestă și în anul 1870 în fruntea 
celor care hotărau soarta învățământului românesc 
din Domnin11.

Ioan Pop a fost membru fondator al „Astrei” și al 
Societății pentru Fond de Teatru Român din Transil-
vania. Mai mult decât atât, Ioan Pop a devenit în 
8 octombrie 1896 membru pe viață al „Astrei”, sol-
vind 100 de �orini12. 

În anul 1882, avocat �ind în Cehu Silvaniei, Flo-
rian Cocian se număra printre membrii vechi ai „As-
trei”, alături de socrul său13; se pare că din 1867 era în 
„Asociațiune”14. În anul 1883 a avut loc la Domnin o 
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adunare a Reuniunii Femeilor Române Sălăjene, unde 
credem că atât Ioan Pop, cât și soții Cocian s-au impli-
cat din toate punctele de vedere pentru reușita eveni-
mentului15.

Ginerele și socrul au fost mereu aproape de 
acțiunile „Astrei” de sprijinire a lucrului bine fă-
cut, a performanței. În 29 iulie 1890, la ședința 
Despărțământului Șimleu al „Astrei”, desfășurată în 
localitatea de reședință, se spera că Florian Cocian și 
Ioan Pop să se țină de promisiunea de a oferi 20 �o-
rini valută austriacă, în contul premierii „docenților” 
(învățătorilor confesionali) merituoși. Această sumă 
probabil că era o obișnuință pentru cei doi, pentru că 
și în 11 august 1895 îi găsim pe amândoi oferindu-și 
din nou ofranda16. 

În 5 mai 1881, Ioan Pop a fost mandatat, alături 
de avocatul Alexandru Dragomir din Zalău, ca delegat 
pentru Conferința națională a românilor de la Sibiu, 
desfășurată între 12-14 mai 188117. În 1884, Ioan 
Pop era președinte al Cercului Electoral Dioșod, �ind 
secondat de către protopopul de Someș-Odorhei, 
Gabriel Cherebețiu, iar la Conferința de la Sibiu din 
12-14 mai 1884 a fost delegat din partea acestui cerc, 
alături de avocatul Dragomir din Zalău și de Clemente 
Pop, preot în Brebi18.

Născut, probabil în anul 1830, Ioan Pop de Dom-
nin a decedat la 27 ianuarie 1901 și era văduv19. 

Data căsătoriei lui Florian Cocian cu Aloisia Pop nu 
o știm; în orice caz, în anul 1882, cei doi soți au fost
nași de botez la Potău. Din fotogra�ile păstrate știm 
că Luisa era mai scundă la înălțime, în comparație cu 
soțul ei, un om cu înălțimea de 2 metri, după aminti-
rile celor din familie. Nu cunoaștem mai multe date 
despre ea, decât faptul că a decedat în luna ianuarie a 
anului 1941 (înmormântată tot la Domnin, probabil 
lângă mormântul soțului). 

La Domnin, familia Cocian avea un adevărat co-
nac (moștenit de la Ioan Pop sau construit de Florian 
Cocian, rămâne de lămurit), numeroase vii, o livadă 
imensă, teren de tenis în curte. De altfel, până în zi-
lele noastre mai există în Domnin un loc numit „Via 
lui Cocian”20. A în�ințat acolo o fermă model, așa cum 
mai în�ințaseră și alți proprietari români din părțile 
sălăjene: George Pop de Băsești, Andrei Cosma, Vasile 
Mica și George Filep; în folos propriu, dar ajutându-i 
totodată pe micii proprietari români cu semințe, ani-
male și sfaturi gospodărești21.

Pentru în�ințarea fermei model, desigur că Flo-
rian Cocian s-a inspirat din experiența altor agricul-
tori. Singura fotogra�e a sa, pe care am descoperit-o 
până acum în presa română, datează din anul 1891, 
când un grup de 27 de români s-a deplasat în Boemia 
pentru a vizita Expoziția agricolă. Comitetul execu-
tiv al Expoziției l-a desemnat pe profesorul Jan Ur-
ban Jarnik, un mare prieten al poporului român și 
vorbitor al limbii române, să adreseze „câteva cuvin-
te de binevenire” oaspeților transilvăneni22. Printre 

personalitățile prezente în Boemia acelui an, îi identi-
�căm în imagine pe avocatul George Filip cu soția, dr. 
Iacob Brândușanu, Andrei Cosma, Aurel Popovici, dr. 
Teodor Mihali etc.23

În august 1886 a luat parte la Adunarea Generală a 
Societății pentru fond de Teatru Român, desfășurată 
la Șomcuta Mare24. În același an, s-a numărat printre 
semnatarii unei scrisori către episcopul Ioan Szabó, 
prin care acesta era invitat la ceremonia de s�nțire a 
fundamentului viitoarei bisericii din Șișești. Printre 
semnatari mai erau: George Pop de Băsești, Alexiu Be-
rinde, Nicolae Lupan, Mihail Lucaciu etc.25

În 19 noiembrie 1886 s-a numărat printre mem-
brii fondatori ai institutului �nanciar „Silvania” din 
Șimleu Silvaniei26. În�ințarea acestui „institut de cre-
dit românesc” fusese pusă la cale în casa din Șimleu a 
vicarului Alimpiu Barbuloviciu, întâlnire la care mai 
participaseră, alături de gazdă, George Pop de Băsești, 
Ioan Nichita și Florian Cocian27. Peste 20 de ani, în 
1906, Florian Cocian făcea parte din comitetul de re-
vizuire al acestei bănci, alături de Aurel Orian, Teodor 
Pop, Octavian Felecan și Antoniu Băliban, președinte 
�ind Teodor Kövari28. Și în 1910 se număra printre 
principalii acționari ai băncii29.

Numărul mare de elevi români de la Gimnaziul de 
Stat din Baia Mare impunea construirea unui inter-
nat pentru aceștia. Un grup de intelectuali români din 
zonă a avut această frumoasă iniţiativă, printre ei re-
găsim numele preoţilor: Ștefan Bilţiu, Teodor Indre, 
Gavril Szabó, dar și ale mirenilor: Nicolae Nilvan, Va-
sile Butean, Victor Marcu etc.30 Acestora li se alătură: 
dr. Vasile Lucaciu, Augustin Pelle, precum și Florian 
Cocian31. 

A făcut parte din delegația celor 300 de români 
care au dus în capitala imperiului, cu atâtea nădejdi, 
Memorandul32. De altfel, în mișcarea memorandis-
tă a fost implicat și socrul său, Ioan Pop, delegat din 
partea cercului Dioșod la Conferința națională a ro-
mânilor din Austro-Ungaria, desfășurată la începutul 
anului 1892, în Sibiu33. Ioan Pop de Domnin a fost 
prezent în mai 1894 la Cluj, pentru a asista la proce-
sul memorandiștilor34.

În 1894, Florian Cocian era membru al Comitetu-
lui comitatens al Sălajului35. Încă din 1895 se număra 
printre cei 15 „viriliști”36 români ai comitatului Sălaj, 
dar același statut îl avea și în anul 191237. Se număra 
printre cei mai bogați români din comitat, impozitul ri-
dicându-se în anul 1904 la suma de 1174 coroane, ne�-
ind depășit decât de George Pop de Băsești și de Andrei 
Cosma38. În 1906, însă, el avea plătită o contribuție de 
2400 coroane și 84 �leri, față de 1490 cât plătise Geor-
ge Pop de Băsești39. Presupunem că această creștere a 
impozitului se datora faptului că și pro�tul îi crescuse 
simțitor, în urma cumpărării de pământ în localitatea 
Mineu (azi în comuna Sălățig, jud. Sălaj).

A sprijinit în continuare învățământul românesc, 
spre exemplu, la examenele �nale desfășurate la 
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școala din Domnin, în 1893, a donat 12 cărți, „de-
osebite opuri, foarte bune de cetit”40. Actele lui de 
donație au fost numeroase; mai semnalăm aici faptul 
că în 1910 a contribuit la construirea noii biserici gre-
co-catolice din Cluj cu suma de 10 coroane41.

A făcut parte din Partidul Național Român42. A ac-
tivat alături de președintele George Pop de Băsești, 
vicarul Alimpiu Barbuloviciu, avocații Andrei Cosma, 
Ioan Nichita, preotul Gavril Cherebețiu etc.

A fost prezent, în calitate de supleant al cercului 
electoral Medieș, la Conferința națională ținută în 
1884 la Sibiu; titular era delegat parohul Ioan Er-
delyi din Tătărești (aici observăm alt element de le-
gătură cu părțile în care s-a născut, Potăul făcând 
parte din cercul electoral Medieș). În același timp era 
vicepreședinte al Cercului Electoral Cehu Silvaniei, 
președinte �ind George Pop de Băsești. La Conferința 
ținută între 7-9 mai 1887 la Sibiu, s-a numărat prin-
tre cei zece delegați, aleși prin vot în cele cinci cercuri 
electorale sălăjene. La această conferință s-a luat de-
cizia de�nitivă asupra Memorandului43. În 1890, de 
asemenea, a reprezentat cercul Dioșod la Conferința 
ținută tot în Sibiu.

În 1905 a luptat pentru victoria în alegeri a lui 
George Pop de Băsești44. Cu ocazia alegerilor din 
16 februarie 1905, desfășurate la Cehu Silvaniei, s-au 
săvârșit numeroase nedreptăți și abuzuri. În preziua 
alegerilor a sosit în urbe Andrei Cosma, în calitate de 
om de încredere al lui George Pop de Băsești. Acesta 
s-a întâlnit în casa lui Florian Cocian din Cehu Silva-
niei cu ceilalți trei bărbați de încredere ai lui George 
Pop, avocații, dr. Ioan Gheție din Zalău, dr. Mihai Pop 
din localitate și dr. Ladislau Ghiurco din Domnin, sta-
bilit și el în localitate, pentru a stabili tactica, punân-
du-se la dispoziția președintelui alegerilor. Acesta i-a 
ignorat, însă. Înspre seară, jandarmii au venit și i-au 
anunțat pe oamenii de încredere ai lui George Pop de 
Băsești că nu au voie să părăsească locuința Cocian, 
până a doua zi dimineața, la orele 9. Acele alegeri au 
iscat multe violențe: însuși candidatul George Pop de 
Băsești a fost umplut de sânge, câțiva țărani și-au vă-
zut sfârșitul, iar alții au fost răniți grav. 

Pentru încetarea actelor sângeroase, conducătorii 
românilor au hotărât retragerea din alegeri. Cu mare 
greutate, chiar după retragere, președintele Diószegi 
i-a permis lui Andrei Cosma să ducă cinci grav răniți 
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în casa lui Florian Cocian45.
După potolirea furtunii, George Pop de Băsești a 

făcut plângere autorităților, sperând totuși în justiție. 
Ca martori îi cita pe locuitorii din Cehu Silvaniei: dr. 
Vasile Ghiurco, dr. Alexandru Pop, dr. Mihai Pop și 
Florian Cocian46.

Casa din Cehu Silvaniei era „geamănă”, după ex-
presia unui urmaș al lui Florian Cocian, în sensul că 
într-o jumătate funcționa cabinetul de avocat, iar în 
cealaltă era locuința familiei.

S-a alăturat în anul 1908 grupului de patrioți să-
lăjeni ce se opuneau proiectului de lege electorală 
care prevedea dreptul de vot plural47. În 14 noiem-
brie 1912, se număra printre membrii fondatori ai 
Despărțământului Jibou al „Astrei”48.

A fost membru și în conducerea băncii clujene 
„Economul”49. În anul 1908 a fost ales, alături de 
George Pop de Băsești și de Vasile Achim în comitetul 
director al Băncii „Sătmăreana” din Seini50.

Toamna anului 1918 a fost presărată cu numeroa-
se turbulențe. Nu a scăpat de la vandalizare nici ferma 
model a lui Florian Cocian din Domnin51.

Probabil că a decedat în anul 192052. A fost înmor-
mântat la Domnin53.

Încheiem acest material cu câteva informații 
despre soarta celor trei copii ai familiei lui Florian 
Cocian. O familie frumoasă, după cum se poate ob-
serva și din fotogra�a de mai sus, executată în anii 
1919/1920. Mulțumim pe această cale, și pentru fo-
togra�e, dar și pentru toate informațiile pe care ni 
le-a furnizat dl. ing. Ștefan Cocian din Oradea, �ul lui 
dr. Florian Cocian junior. 

Maria (Maia), probabil prima născută, s-a căsătorit 
cu avocatul Alexandru Dragomir, care avea să ajungă 
decanul Baroului Cluj. În 8 noiembrie 1916 s-a născut 
la Zalău, �ul Alexandru, cunoscut �losof, recuperat 
pentru tezaurul cultural românesc abia după 199054. 
Au mai avut un �u, Virgil. Soțul Mariei era fratele re-

putatului istoric, Silviu Dragomir.
Primul dintre cei doi băieți ai familiei Cocian, Aurel 

Cornel, s-a născut la 15 noiembrie 1896, în Cehu Sil-
vaniei. A absolvit Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, 
iar după aceea, Facultatea de Medicină din cadrul 
Universității „Ferenc József” din Cluj55. Probabil că 
și-a continuat studiile la Praga, unde se găsea în tim-
pul primei con�agrații mondiale. A scăpat astfel de 
concentrare, pentru că dimineața audia cursuri, iar 
după-amiaza se ocupa cu tratarea răniților din Spita-
lul praghez. Medicul Aurel Cornel Cocian a profesat în 
Episcopia Oradea, �ind primul medic de circumscripție 
în această zonă. A decedat în anul 1959.

Florian Ioan s-a născut la 18 mai 1898. Aidoma fra-
telui său mai mare, a absolvit Liceul „Andrei Șaguna” 
din Brașov. A studiat apoi la Facultatea de Drept 
din cadrul Universității „Ferenc József” din Cluj56, 
obținând în anul 1922 titlul de doctor57. 

A fost voluntar în Primul Război Mondial, partici-
pând la bătălia de la Verdun, unde a fost rănit. Către 
�nalul războiului s-a întors spre casă, cu un tren, în 
fruntea a 300 de soldați. În 1929 făcea parte din gru-
parea „Chemarea Tinerimei Române”58. Prin 1935 era 
referent la Primăria Zalău59. S-a căsătorit cu Maria 
Irina Kovács, �ica unui inspector CFR, profesoară de 
limba franceză și engleză la Zalău. 

În anul 1947 era judecător la Tribunalul din Zalău, 
iar în 1948 era însărcinat cu sarcinile penale la același 
tribunal60. Liniștea familiei a fost tulburată în anul 
1951 când, printr-un comunicat al Comitetului Cen-
tral al PCR, din cauza faptului că fusese exploatator, 
Florian Cocian a fost eliberat din funcție, �ind nevoit 
să se angajeze la locuri de muncă inferioare pregătirii 
sale. Florian Cocian junior a decedat în anul 1965.

Suntem siguri că acest material are menirea de a 
se constitui doar într-un modest început de redesco-
perire a unuia dintre militanții pentru emanciparea 
socială, culturală și națională a românilor sălăjeni.

Rândul de sus, de la stânga la dreapta: 
Maria Dragomir, dr. Florian Cocian jun., 
dr. Cornel Cocian, Alexandru Dragomir
Rândul de jos, de la stânga la dreapta: 
Luiza Cocian, Sănduc Dragomir, 
Virgil Dragomir, Florian Cocian senior
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Ion Mitrea
(1919-2005)

Victor CIOBAN

Arte vizuale

Reprezentant marcant al „generației de mij-
loc” din cadrul școlii clujene de pictură, Ion Mitrea 
(1919-2005) a jucat un rol fundamental în plasarea 
Sălajului pe scena artelor plastice autohtone, prin 
multiplele sale compoziții istorice și peisagistice, care 
au avut drept subiect diferite locații de pe teritoriul 
actualului județ.

Pictorul a atras atenția publicului și criticii prin 
felul cum – sub in�uența bene�că a unei lumini di-
fuze – armonizează cu maiestuoase subtilități ca-
tifelatele tonuri ale unor game lipsite de stridențe. 
Construind cu rigoare �ecare imagine, optând pentru 
puneri în pagină echilibrate și simple, servindu-se de 
experiența sa de gra�cian, dar reducând la maximum 
funcțiile expresive ale desenului, acesta își îndreaptă 
întreaga atenție asupra organizării suprafeței, care 
asigură ansamblului capacitatea de a se constitui în 
simboluri ale unor sentimente tonice de încredere, 
calm, de liniște senină1.

Lucrările sale înregistrează transformările su-
ferite de societatea rurală în perioada postbelică, 
generate de mecanizarea agriculturii, introducerea 
electricității, mijloacelor de transport în comun și 
a rețelei de telecomunicații. În acest mod, valoarea 
estetică este completată de una arhivistică. Urmând 
tradiția artei mimetice, care presupune reproducerea 
„fotogra�că” a unui spațiu bidimensional, ușor iden-
ti�cabil de privitor (prin intermediul unor referințe 
geogra�ce)2, Mitrea oferă informații prețioase despre 
o serie de aspecte socio-culturale speci�ce regimului
comunist din România, în cadrul căruia un loc apar-
te îl ocupă fenomenul colectivizării, desfășurat între 
1949-1962. Acesta propune o rede�nire a spațiului 
public3, prin construirea unei noi tipologii țărănești: 
„gospodarul colectiv”, care lucrează în întreprinderi-
le agricole de stat (CAP), respectând cu strictețe (sau, 
mai bine zis, obligat să respecte4) plani�carea impu-
să de partid; respectiv „chiaburul” („țăran bogat care 
aparține burgheziei satelor, posedă mai mult pămînt 
decît poate lucra singur și dispune de importante 
mijloace de producție; el folosește muncă salariată, 
exploatînd pe țăranii muncitori și constituie unul din-
tre elementele cele mai reacționare și mai potrivnice 
regimului democrat-popular”5). 

Desigur, imaginea pe care o prezintă artistul asu-
pra modernizării şi mai ales colectivizării nu re�ectă 
decât parţial situaţia consemnată în teren. În deplină 
concordanţă cu „spiritul epocii”, sunt reliefate doar 
elementele „pozitive”: creşterea randamentului agri-

col („frumuseţea recoltelor”), îmbunătăţirea nivelului 
de trai (senzaţia de confort) sau facilitarea accesu-
lui la informaţie (Cerc de citit). Nu sunt menţionate 
atrocităţile comise în perioada acestui „program de 
civilizare” (arestări, deportări, jafuri etc.), ca nu cum-
va să-i fie perturbată activitatea profesională. Ca 
atare, nu se produce o incursiune efectivă în „reali-
tate”, ci o placare hedonistă şi escapistă a unor modele 
şi manierisme asupra acesteia, care este astfel redusă 
(denaturată, atro�ată, trădată în ultimă instanţă) la 
stadiul de fantezie benignă6. Sub pretextul efectuării 
unui „studiu după natură”, Mitrea evadează într-o 
lume de vis, care trimite spre viziunile mistice ale 
nabiştilor, unde „nostalgia” trecutului se îmbină ar-
monios cu „speranţa” în viitor.

Din punct de vedere cronologic, Ion Mitrea face 
parte din perioada „babo-ciucurentistă” a plasticii 
românești7, care reprezintă varianta autohtonă a „re-
alismului socialist”, cristalizată în ultimii ani ai gu-
vernării Gheorghe Gheorghiu-Dej (1957-1965), când 
liderii de partid elaborează ideologia „comunismului 
național”, cu scopul de a se distanța de controlul Mos-
covei. Nemulțumit de campania de „destalinizare”, 
inițiată de liderul sovietic Nikita Hrușciov în 1956, Dej 
apelează la o strategie similară celei utilizate de Iugos-
lavia lui Tito, China lui Mao Zedong și Cuba lui Fidel 
Castro, atribuindu-și o postură de „mediator” între Est 
și Vest, pe care o va transmite ulterior urmașului său, 
Nicolae Ceaușescu. Aceasta implică o deschidere pro-
gramatică spre mediile culturale occidentale (îndeosebi 
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spre spațiul francofon, unde activează personalități cu 
opinii „stângiste”), realizată concomitent cu politica 
„derusi� cării” (care atinge punctul culminant în mo-
mentul denunțării ocupării Basarabiei). 

Pro� tând de pe urma contextului socio-politic, o 
serie de membri ai Uniunii Artiștilor Plastici (� liala 
București) – printre care se disting Alexandru Ciu-
curencu (1903-1977) și Corneliu Baba (1906-1997) 
– decid să abandoneze structurile formale proletcul-
tiste (construite pe schemele compoziționale ale gru-
pului Peredvizhniki, care a stat la baza formării pro-
fesionale a pictorilor „bolșevici”: Igor Grabar, Isaak 
Brodsky, Piotr Buchkin, Alexander Samokhvalov, 
Ivan Bilibin etc.8), inițiind o campanie de „reabilitare” 
a maeștrilor interbelici9. 

Pe baza expertizelor critice ale lui George Opres-
cu (1881-1969), se consideră că impresionismul 
reprezintă esenţa tradiţiei picturale româneşti10, iar 
bidimensionalul decorativ constituie suprema, ide-
ala artă a compoziţiei11. Odată cu „întoarcerea” spre 
formulele plastice ale anilor ’20, revin şi dezbaterile 
referitoare la „autonomia estetică”, în centrul cărora 
se a� a dilema dintre „autohtonism” şi „sincronism”, 
iar Franţa redevine sursa predilectă de inspiraţie. În 
consecință, se asistă la conturarea unui oarecare cli-
mat de „normalitate”, exprimat sub forma „picturii de 
muzeu”, unde lipsesc atât referințele explicite la dog-
ma marxist-leninistă („faptele” sunt preschimbate în 
„metafore”12), cât și experiențele personale. 

Chiar dacă își confecționează o aureolă ro-
mantică, de „nostalgici” sau chiar „genii”, artiştii 
„babo-ciucurentişti” nu reușesc decât rareori să trea-
că peste bariera „citatelor livrești” și a copiilor după 
piese de patrimoniu. Astfel, se oferă niște gramatici 
vizuale pur „scolastice”, complice și complezente cu 
regimul comunist, jubilând în cadrul unui „moder-
nism de paradă”13, mecanic, plat, cu implicații strict 
exhibiționiste, care nu mai păstrează din moștenirea 
predecesorilor decât aspecte formale. Zugrăvirea în 
detaliu a � ecărui element din scena surprinsă nu mai 
posedă farmecul intimist al penelurilor din Vechiul Re-
gat, ci pare mai degrabă o parodie sau chiar o batjocu-
ră la adresa unui regim concentraționar, teri� ant prin 
dimensiunile sale. E evident că optimismul sau pesi-
mismul debordant al „noii realități românești” nu se 
datorează vreunei afecțiuni sincere, necondiționate, 
ci unei „resemnări” în fața vicisitudinilor destinului. 
Pretutindeni se simte povara „obligației”; de parcă 
momentele de „râs” sau de „plâns” ar intra în sfera 
„datoriilor” față de „socialism”.

Un alt fenomen caracteristic „babo-ciucurentis-
mului” este practicarea concomitentă a mai multor 
genuri, în funcție de comenzile primite de la partid. 
Pictorii de șevalet se implică în același timp în elabo-
rarea unor compoziții de artă monumentală (tapise-
rie, frescă, mozaic etc.), redimensionând posibilitățile 
tradiționale prin procedeul „transferului de elemen-

te”14. În această privință, cazul Mitrea este suges-
tiv. Deși nu este un „babo-ciucurentist” propriu-zis 
[a luat lecții de la alți maeștri consacrați ai artei in-
terbelice: Jean Alexandru Steriadi (1880-1956), 
Nicolae Dărăscu (1883-1959), Eustaţiu Stoenes-
cu (1884-1957) etc.], Mitrea nu se opreşte numai 
la „tablouri de expoziţie”, ci participă, împreună cu 
Liviu Florean şi Paul Sima, la executarea unui mozaic 
din semifaianţă colorată pentru cantina studenţească 
din Cluj-Napoca, înfăţişând o scenă cubistă alcătuită 
dintr-un grup de tineri surprinşi în diferite activităţi 
„muncitoreşti” (unde se oglindeşte dinamismul 
societăţii „socialiste”). 

Odată cu „babo-ciucurentismul” apare problema 
„serialismului”, generată de uniformizarea stilistică. 
Lansarea continuă de pictori „noi”, care posedă același 
bagaj tehnic și abordează – în linii mari – aceleași 
subiecte (portrete, nuduri, peisaje, naturi moarte, 
compoziții) are drept consecință instaurarea „confu-
ziei” și ulterior a „uitării”. Astfel, în ciuda faptului că 
a pictat enorm de mult, pe teme variate și s-a a� at 
mereu în prim-planul reuniunilor festive, Mitrea nu a 
reușit să se impună în memoria posteriorității cu vreo 
lucrare de referință. Cauzele „eșecului” sunt multiple, 
de la conformismul deliberat al artistului (justi� cat 
de pro� lul psihologic și educația primită), care alege 
să își sacri� ce orice impulsuri creative, până la dezin-
teresul total față de particularismele identitare, con-
statat la critica de specialitate a vremii (Vasile Florea, 
Marin Mihalache, Mircea Ţoca, Ion Frunzetti etc.) și, 
într-o oarecare măsură, „ghinionul” de a marca un 
moment de „tranziție”, situat între „propagandiștii 
de serviciu” ai anilor ’50 [cum ar �  Gábor (Gavril) 
Miklóssy, celebrul autor al lucrării Griviţa 1933; Teo-
dor Harşia, care surprinde Chiaburii în faţa tribunalu-
lui poporului; Anastase Anastasiu, obsedat de ideea că 
Şi la noi va arde lampa lui Ilici etc.] şi „revoluţionarii 
de salon” ai guvernării ceauşiste (Paul Sima, Ando-
nis Papadopoulos, Corneliu Brudaşcu, Gheorghe 
Apostu, Eugen Patachi, Alin Munteanu, Călin Pojar, 
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Ioan Sbârciu etc., care au alternat compoziţiile în stil 
„babo-ciucurentist” cu tablouri de avangardă, ser-
vind drept sursă de inspiraţie pentru � gurile-cheie 
ale generaţiei 2000).

Pentru artiștii autohtoni, a adera – � e și involuntar 
– la mecanismul „babo-ciucurentist” echivalează cu un
„pact cu diavolul”. Refuzul programatic de a transmite 
„idei” (ca nu cumva să apară „suspiciuni”) și concentra-
rea pe teme „neutre” (care prezintă situații exterioare 
propriei lor personalități) a oferit nu numai garanția 
unor cariere proli� ce (desfășurate pe parcursul mai 
multor decenii), ci și a unor „amnezii” post-mortem. 
Poate că traiectoria lui Ion Mitrea și a colegilor săi de 
generație (Alfred Grieb, Laurenţiu Buda, Liviu Florean, 
Vasile Pop Silaghi, Sabin Nemeş, Ion Cosma etc.) ar �  
luat o cu totul altă „turnură” dacă şi-ar �  început acti-
vitatea cu un deceniu mai devreme, când ar �  bene� ci-
at de pe urma notorietăţii tablourilor „proletcultiste”, 
care, deşi re� ectă mai degrabă un mesaj ideologic decât 
un talent artistic, au rămas adânc întipărite în menta-
lul colectiv, datorită campaniilor de popularizare efec-
tuate de autorităţi15. Despre Griviţa 1933, o pictură 
reprodusă frecvent în cărţile de istorie de dinainte de 
’89, s-au scris o sumedenie de lucrări, cu argumente pro 
sau contra manierei în care Miklóssy a evocat acel mo-
ment esenţial pentru mitologia naţional-comunistă; 
în schimb, titluri ca: Permanenţe. Doina, Avram Iancu şi 
Bălcescu, Portul Constanţa, Curte interioară etc. nu spun 
absolut nimic, � indcă sunt des întâlnite în cadrul acelei 
„fabrici de pictori”, care nu vede nimic altceva în afara 
„muzeului imaginar” inaugurat de „uapişti”. 

Decizia „izolării în turnul de � ldeş” a fost opera 
exegeţilor perioadei, care, utilizând ca reper principal 
criteriul performanței academice, nu au înregistrat 
decât „date de buletin”, privitoare la circumstanțele 
nașterii (data și locul), adresa de domiciliu și etape-
le de formare profesională. În consecință, s-a acu-
mulat o cantitate insu� cientă de informații, vizibilă 
mai ales atunci când vine vorba de viaţa privată; fapt 
ce împiedică realizarea unei evaluări de ansamblu 
asupra operei. Astfel, principala sursă de referinţe, 
Dicționarul artiștilor români contemporani, editat de 
Octavian Barbosa în 1977, precizează în rubrica de-
dicată lui Ion Mitrea doar faptul că pictorul a adop-
tat un pseudonim; îl chema de fapt Ion Demetru, un 
absolvent al Academiei de Arte Frumoase Bucureşti, 
promoţia 1945, care s-a născut la 3 septembrie 1919, 
în comuna Iclod (judeţul Cluj), a debutat pe scena 
artistică 1946 la Salonul Alb-Negru (cu un tablou nu-
mit Viaţă) şi participă anual la manifestările co-
lective și anuale de stat începând cu 195516. Despre 
familie, căsătorii, circumstanțele adoptării pseudoni-
mului etc. nu se menționează absolut nimic; fapt ce 
sugerează, pe de o parte, o personalitate „sănătoa-
să” (conform normelor de partid), iar, pe de alta, un 
automatism birocratic, fundamentat pe aspecte pur 
cantitative. În epocă, a practica pictura nu mai însem-
na o „vocaţie” misionară sau o „confesiune” publică; 
devenise o simplă „meserie”, recompensată pecuniar 
(prin subvențiile oferite de către stat) și structurată 
pe trepte ierarhice, similare aparatului funcționăresc. 
Noțiunile legate de „desen” și „culoare” se învățau la 
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școală, în cadrul unor ore specializate, incluse în aria 
curriculară, unde se descopereau „tinerele talente”, 
care erau apoi direcționate către unitățile de pro� l și 
înrolate în UAP. 

Comuna Iclod, atestată documentar la 1332, 
este situată în apropiere de Dej (pe cursul inferior al 
Someşului Mic) şi cuprinde cinci sate (Iclod, Iclozel, 
Fundătura, Livada, Orman). Potrivit recensământului 
din 1920 (efectuat la un an după naşterea pictorului), 
pe teritoriul său locuiau 4062 persoane, de o mare di-
versitate etnică şi confesională: români (majoritari, 
3551 locuitori), maghiari (351 locuitori), germani, 
evrei şi armeni17. Încă de pe atunci, Iclodul era un 
punct important pentru amatorii de artă, deoarece 
pe teritoriul său există numeroase vestigii de patri-
moniu, de la obiectele de ceramică găsite de arheologi 
(datare neolitică) până la piesele de mobilier țărănesc 
și atelierul de iconari [atestat începând cu secolul al 
XVII-lea, prin activitatea meșterului Luca din Iclod, 
care a executat, printre altele, celebra icoană (mari-
ană) „făcătoare de minuni” de la mănăstirea Nicula], 
monumente de arhitectură ecleziastică (Biserica Gre-
co-Catolică Înălțarea Domnului, ridicată la 179118) 
și plăci comemorative dedicate victimelor celor două 
războaie mondiale.

Moştenirii locale i se adaugă multiplele evocări ale 
regiunii în operele maeştrilor „străini”. Din secolul al 
XIX-lea, Iclodul devine ținta predilectă a peisagiștilor 
care își deschid ateliere la Cluj sau Dej. Seria lor este 
deschisă de Carol Popp de Szathmáry (1812-1887), 
care va deveni ulterior un fotograf de referință în is-
toria lumii. Prezența lui în zonă este atestată la 1841, 
când realizează niște litogra� i pentru un Album cu ve-
deri din Transilvania, unde accentul cade pe surprin-
derea pitorescului geogra� c și etnogra� c, receptat pe 
� liera sensibilității romantice. Aceeași tendință se 
observă și la Székely Bertalan (1835-1910), persona-
litate de referință a artei maghiare, care activează în 
perioada dualistă. Acesta introduce genul „tabloului 
de șevalet”, care va �  cultivat ulterior de discipolii 
săi: Zemplényi Tivadar (1864-1917), Alexandru Popp 

(1868-1949), Ács Ferenc (1876-1949) și Szopos Sán-
dor (1881-1954). Bene� ciind de experiența acumula-
tă la Budapesta, München și ulterior Baia Mare, picto-
rii respectivi execută compoziții plein-air, canalizate 
pe studierea relațiilor intime dintre lumină și culoare, 
printr-o paletă ra� nată, menită să redea un senti-
ment de liniște și prospețime, tipic La Belle Époque.

 După Marea Unire, se consemnează vizita unor 
artiști din Vechiul Regat (Catul Bogdan, Emil Cornea, 
Tasso Marchini, Pericle Capidan, Anastase Demian 
etc.), care în� inţează Şcoala clujeană de Belle-Arte 
(la 17 ianuarie 1926). Şcoala oferă o perspectivă no-
vatoare asupra actului creator, prin implementarea 
tezelor manieriste. Sub in� uenţa lui Giorgio Vasari se 
consideră că „arta” nu este altceva decât un simplu lim-

Tineretul Socialist, Mozaic (Semifaianţă colorată), Cantina Studenţească Cluj-Napoca (împreună cu Liviu Florean şi Paul Sima)
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baj care poate �  „învăţat” prin aplicarea unor metode 
pedagogice. Pentru a �  „în pas cu vremea”, perso-
nalul didactic din oraşul de pe Someş îşi organizează 
actul de învăţare în jurul principiilor cezaneene, care 
descompun elementele mediului natural în � guri 
geometrice (cilindru, con, sferă). În consecinţă, zona 
este cuprinsă de o emulaţie cubistă, care-i asigură 
pătrunderea pe piaţa artistică internaţională.

Sub in� uenţa perspectivei „elitiste” şi „consumeri-
ste” s-a desfăşurat şi cariera lui Ion Demetru. Cu o 
credinţă sinceră în „pictorii cu diplomă” şi presat de 
ameninţarea războiului, tânărul părăseşte satul natal 
şi se îndreaptă spre Bucureşti, unde parcurge toate 
etapele stagiului educaţional caracteristice epocii. 
În paralel, asistă în mod pasiv la evenimentele care 
conduc la instaurarea regimului comunist şi institu-
irea monopolului de stat asupra producţiei de artă. 
Reuşind să îşi atingă ţelul propus (de a deveni profe-
sor şi membru UAP), în 1958 revine în zona în care 
s-a născut, stabilindu-se la Cluj, unde activează toc-
mai în cadrul instituţiei şcolare menţionate anterior 
(devenită Institutul de Arte Plastice „Ion Andrees-
cu”). Din motive încă neelucidate de critică, alege să 
îşi schimbe numele în Mitrea.

Pe parcursul îndelungatei cariere, Ion Mitrea 
manifestă un interes deosebit pentru plaiurile 
sălăjene. Este atras cu precădere de valea Crasnei, 
care serveşte drept punct de pornire pentru un ciclu 
de peisaje de un „cromatism pur”, unde se transmite, 
cu o extremă sensibilitate şi emoţionalitate, impresi-
ile acumulate de contemplarea în aer liber a reliefului 
colinar pe parcursul diferitelor anotimpuri. Pornind 
de la experienţa impresionistă sau expresionistă a 
predecesorilor săi, sunt imprimate teoriile lui André 
Lhote (1885-1962) din Tratatele despre peisaj şi � gură, 
cărora li se adaugă experimente proto-cubiste cu tri-
miteri spre o perioadă a creaţiei lui Braque, zvâcniri 
simboliste (de la Sérusier, Vallotton sau Lacombe) şi 
uneori tentative de abstracţionism. Grija pentru or-
chestrare, virtuţile pastei, înţelegerea rolului reliefu-

rilor şi transparenţelor, capacitatea de a încorpora în 
culoare sugestii spaţiale semni� cative, aburul mol-
com, care – ca un spirit uni� cator – învăluie formele 
şi înmoaie conturele, conferă redactării cromatice 
însuşiri lirice19. 

Sălajul mai este evocat şi în tablourile sale pe 
teme istorice, în centrul cărora se a� ă personalitatea 
lui Mihai Viteazul (La porţile Sălajului, Mihai Vitea-
zul 5 august 1601 etc.) sau chiar a „� ctivului” Voievod 
Gelu. E drept că acestea nu se ridică, din punct de 
vedere estetic, la nivelul peisajelor. Pro� lul sche-
matic al personajelor – care nu au nicio legătură cu 
contextul istoric unde pretind că îşi desfăşoară ac-
tivitatea, ci se prezintă ca nişte imitaţii „palide” ale 
unui „istorism” de secol XIX (Mihail Lapaty, � eodor 
Aman, Constantin Lecca, Gheorghe Tattarescu, Apcar 
Baltazar, George Demetrescu Mirea etc.), insu� cient 
asimilat de pictor – stârneşte privitorului o reacţie 
celei preconizate, iar paleta cromatică neadecvată 
pentru acest gen de pictură (abuzul de „griuri colo-
rate”) creează senzaţia unei lucrări neterminate, 
de-a dreptul „şcolăreşti”. În loc să producă o re-
memorare a momentelor solemne asociate cu aceşti 
eroi naţionali de „prim-plan”, tablourile generează 
râsul inerent compoziţiilor parodice. Amplasaţi în 
centrul unui peisaj expresionist, voievozii îşi pierd 
orice măreţie, transformându-se în nişte mari-
onete dintr-un spectacol de circ. Pus în postura 
celebrului Bonaparte la Saint-Bernard de Jacques 
Louis-David (pictat la 1801), legendarul uni� cator 
al Ţărilor Române nu reuşeşte să îşi impulsioneze 
soldaţii (aproape insesizabili) spre victorie, � indcă 
armăsarul său se crede mai degrabă la un concurs de 
dresaj decât într-o bătălie cu Sigismund Báthory.

Pentru a-şi spori popularitatea în acest judeţ, 
Ion Mitrea a luat decizia de a efectua o donaţie către 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, în perioada 
când la conducerea instituţiei s-a a� at doamna Pia 
Badiu (1965-1976). Donaţia a cuprins (aproxima-
tiv) 15 tablouri, reprezentând peisaje, naturi moarte Portul Constanţa, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zală u
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şi compoziţii istorice, care în prezent se a� ă în de-
pozitul Galeriei de Artă „Ioan Sima”. Asemeni celor-
lalte piese din patrimoniul muzeal, nu sunt aduse în 
faţa publicului decât foarte rar, când se organizează 
expoziţii temporare. Piesele istorice au fost incluse în 
Catalogul de Artă Socialistă, elaborat în 2017, iar pei-
sajele şi naturile moarte vor face parte din Catalogul 
de Artă Contemporană, care se a� ă sub tipar, urmând 
a �  lansat pe piaţă în curând. 

Tablourile lui Ion Mitrea evocă o poezie ra� nată, 
pătrunsă de in� exiuni nostalgice, exprimate de gama 
griurilor cu bogate intensități și re� exe, înviorate și 
susținute câteodată plastic de concretitudinea pig-
mentară sau de suplețea gra� că a unui accent20.

Ca mulți dintre „babo-ciucurentiști”, momentul 
stingerii în viață a lui Ion Mitrea, survenit în 2005, 
a fost insesizabil. După un succes fulminant, a urmat 
un declin fulgerător, cauzat atât de vârsta înaintată, 
cât și de modi� cările profunde survenite în structu-
ra creației artistice și a receptării acesteia după 1989, 
care pur și simplu au destructurat breasla conturată 
în epoca de „glorie” a comunismului românesc. Cu 
toate că s-au încercat diverse strategii de „menținere” 
a amintirii sale în atenția opiniei publice, printre care 
se remarcă expoziția Ion Mitrea & Students, organi-
zată la 31 mai 2012 de o parte dintre foștii săi elevi 
(Ana Maria Bogdan, Epaminonda Tiotiu, Georgiana 
Andreescu, Johann Baloghy, Lucica Burkus, Mircea 
Bochiş), nu s-a reuşit deocamdată spargerea barierei 
„uapiste”. Marginalizarea picturii şi a practicanţilor 
săi, cauzată de invenţia fotogra� ei şi acutizată de ver-

itabilul program de „depersonalizare” al guvernărilor 
totalitare, continuă şi în prezent. 

Note:
1 Mircea Țoca, Pictori clujeni, Ed. Meridiane, București, 1977, 

p. 26.
2 Kenneth Clark, Landscape into Art, Beacon Press, Boston, 

1961, pp. 74-97. 
3 A se vedea Bogdan Tănăsescu, Colectivizarea, între propagandă 

şi realitate, Ed. Globus, Bucureşti, 1994.
4 Gail Kligman, Katherine Verdery, Ţăranii sub asediu. Colec-

tivizarea agriculturii în România, Ed. Polirom, Iaşi, 2015.
5 Dicţionarul limbii romîne literare contemporane, Editura 

Academiei Republicii Populare Romîne, Bucureşti, 1955-1957.
6 Erwin Kessler, X:20. O radiogra� e a artei româneşti după 

1989, Ed. Vellant, Bucureşti, 2013, p. 64.
7  Ibidem, pp. 62-67.
8 James C. Vaughan, Soviet Socialist Realism: Origins and � e-

ory, St. Martin’s Press, New York, 1973.
9  Ion Frunzetti, Pictura contemporană românească, Ed. Me-

ridiane, Bucureşti, 1974.
10 George Oprescu, Scurtă istorie a artelor plastice în RPR, Edi-

tura Academiei RPR, București, 1958.
11 Erwin Kessler, op. cit, p. 63.
12 Magda Cârneci, Artele plastice în România. 1945-1989, Ed. 

Meridiane, București, 2000, pp. 85-95.
13 Erwin Kessler, op. cit, p. 63.
14 Marin Mihalache, Pictura contemporană, în Vasile 

Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura 
românească în imagini, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 335.

15 Florentina Ţone, Cum s-au folosit comuniştii de Griviţa ’33, 
în Historia, Bucureşti, 14 mai 2010.

16 Octavian Barbosa, Dicționarul artiștilor români contempo-
rani, Ed. Meridiane, București, 1976, p. 331.

17 http://varga.adatbank.transindex.ro.
18 Un monument de tranziție (de la arhitectura de lemn la 

cea de zid), care păstrează urme de pictură murală.
19 Mircea Ţoca, op. cit, p. 26.
20 Ibidem. Voievod Gelu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

Avram Iancu şi Nicolae Bălcescu, 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
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Utopie și deziluzie
Alexandru JURCAN

Am așteptat din toate motivele documentarul 
Distanța dintre mine și mine despre poeta Nina Cassi-
an, născută la Galați în 1924 și decedată la New York 
în 2014. A scris vreo 50 de cărți – poezie, eseuri, proză 
–, a fost pictoriță și compozitoare. A plecat cu o bursă 
în America și n-a mai revenit, mai ales că prietenul 
său, Gheorghe Ursu a fost arestat.

Regizoarele Mona Nicoară și Dana Bunescu o lasă 
în prim plan pe poetă. La o vârstă înaintată, cu �gu-
ra ei „dantescă”, plus zâmbetul larg, adesea întrerupt 
de un tic dentar, Nina Cassian are o memorie prodi-
gioasă (a se vedea și jurnalul său Memoria ca zestre). 
Evreică și comunistă, integrată în avangardă și în 

realismul socialist, scriind la început o poezie prolet-
cultistă, părăsește mai apoi utopia, ajungând la inevi-
tabila deziluzie. Volumul său de debut – La scara 1/1 
a fost criticat și acuzat de formalism. Trece mai apoi 
la poezia de dragoste, care conține poeme rezistente 
în timp, reușite. Cu un slalom derutant printre iubiri, 
cunoscând personalități literare, poeta nu neagă ni-
mic, cu o seninătate înțeleaptă.

Filmul conține extrase din jurnalele de actualități 
ale vremii, unde apare poeta la diverse evenimente. 
Prea abundă notele informative a�șate des și osten-
tativ pe ecran. Filmul nu e prea organizat, dar chiar 
haotic �ind, trezește un interes major celor avizați.

Florin Horvath, Nașterea 
Daciei, Editura Caiete Silva-
ne, Colecția „Roman”, Zalău, 
2019.

Autorul s-a născut la 1 mai 
1945, în Haţeg, Hunedoara. A 
absolvit cursurile școlii prima-
re și liceale la Bistriţa și Școala 
de O�ţeri Activi în 1967. A de-
butat în 1971 cu proză scurtă. 
Frecventează Cenaclul „Silvania” 
din Zalău. Premii: în anul 1971 
a primit premiul revistei „Viaţa 
militară” pentru proză scurtă, 
premiul pentru creaţie și montaj literar „Ioniţă Scipione Bă-
descu” (1984), premiul pentru proză „Ioniţă Scipione Bădes-
cu” (1985), premiul pentru poezie „Nicolae Bălcescu” (1986), 
Premiul Naţional pentru roman istoric (1987), Premiul Na-
ţional „Duiliu Zam�rescu” (2001), Diplomă de Onoare „Oa-
meni de seamă ai Sălajului” (Zalău, Biblioteca Judeţeană Să-
laj, 2010).

Volume publicate: O lacrimă pentru Măria Sa (Ed. Albatros, 
București, 1987, reeditare Ed. Delta III, București, 2005), Co-
roana celor 7 mari maeștri (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2001), 
Voievodul Albastru (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2001), Îndreptar 
francmasonic (Ed. Tipomur, Târgu Mureș, 2004), 125 de ani 
de lumini și umbre în francmasoneria românească (Ed. Delta III, 
București, 2005), Un templier la Sarmizegetusa (Ed. Delta III, 
București, 2008), Legenda marelui Zalmoxis (Zalău, 2010), Ul-
timul festin (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2011), Îndreptar heral-
dic (Ed. Ordo Ab Chao, Zalău, 2012), Vecernie la amiază (Ed. 
Ordo Ab Chao, Zalău, 2013), Umbrele nevăzutului (Ed. Ordo 
ab Chao, Zalău, 2015), De la Zalmoxis la Sarmizegetusa (Ed. 
Ordo Ab Chao, Zalău, 2016); Cupa destinului. O altfel de istorie 
a Ordinului (Ed. Ordo Ab Chao, Zalău, 2017).

Parodie de 
Lucian Perța

Emilia Poenaru Moldovan
Exil

(din Caiete Silvane, aprilie 2019)
poezie și fără de tropi se poate,
așa s-a hotărât la cercul literar
din oraș, în unanimitate,
ce atâtea cuvinte în zadar,
redundante, cică �guri de stil?
un text corect poetic
trebuie să ajungă ca un �til
la inima cititorului, teoretic
se poate, nu-i așa?
deci fără �uturași și �oricele,
fără �guri ce ar putea
distorsiona mesajul
poetic din acele
texte care au avut curajul
de a depăși vechile canoane – 
ca vântul și ca gândul
vor ajunge acele texte la milioane
de cititori, îngroșându-le rândul,
online, bineînțeles – 
chiar online am zis?
da, da, chiar acesta e cuvântul ales,
el e a viitorului măsură – 
ehehei, dacă Eminescu așa ar � scris,
am � avut acum altă literatură!
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Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Faptul că nu am devenit ceva anume mi-a dat po-
sibilitatea să mă tot redescopăr, să nu mă consider 
încheiat. Am tot încercat să �u eu însumi și mereu 
altul, să mă specializez în acest fapt. Am încercat mai 
ales reușitele în care nu trebuia să fac nimic. Pendu-
lez aleatoriu între banalitatea vieţii și aprehendarea 
sensului ei �nal, între ceea ce știu sigur că nu știu și 
ceea ce încerc aproximativ să pricep. Din ceea ce știu, 
nu mai înţeleg nimic. Viaţa – un non-sens la care voi 
lucra conștiincios pînă în ultima clipă. 

*
Aspectul constatabil că nu lupţi deschis împotriva 

nedreptăţii și a imoralităţii samavolnice se mai poate 
înţelege. Nu toţi au stofă de eroi morali, nu toţi vor să 
coboare martiric în bolgiile psihicului uman. Dar fap-
tul de a te alia subreptice și în mod per�d cu acestea 
nu mai poate � înţeles. Cum să te aliezi voinicește cu 
prostia și să-i întorci ostentativ spatele înţelepciunii? 
Cum să dai cotidian mîna cu josnicia și apoi să pero-
rezi la nesfîrșit pe teme etice? Cum e posibil, făcînd 
parte organică din structura putregaiului social, să 
vorbești detașat și critic despre putregai? Cum e po-
sibil, perpetuînd cu sistemă imoralitatea în formele 
cele mai degradante, să perorezi doctoral pe teme pa-
renetice? Cum e posibil să vorbești de cinste cocoţat 
pe grămada de mizerie a necinstei? Cum să vorbești 
apăsat de Dumnezeu și să �gurezi pe statele de plată 
ale necuratului? Cum e posibil să �i om fără să poţi 
adeveri cu nimic acest fapt?

*
Cum îţi poţi de�ni identitatea într-o altă limbă 

decît cea maternă? Cum poţi gîndi în idiomul ban-
tu că ești român? Dar în limba chineză? Căci putem 
gîndi în mod fundamental doar în limba maternă. 
Celelalte limbi știute sînt doar adăugiri care vorbesc 
în afara identităţii proprii, care exprimă mai mult o 
�inţă de rezervă. Putem vorbi mai multe limbi, dar 
de trăit putem trăi doar în una. Indiferent de numă-
rul idiomurilor în care ne putem exprima, de tăcut 
putem tăcea doar în unul. Există tăceri monologale 
și tăceri dialogice, după cum există tăceri goale. În 
vorbirea cu sine, ca și în tăcerea cu sine, e prezent 
mereu un celălalt ipotetic. Orice discurs ar trebui să 
aibă în spate combustia dianoetică a unei tăceri. Nu 
poţi tăcea în mod autentic decît din faconda și prea-
plinul dialectic al vorbirii. Scrisul este o tăcere inten-
ţională, cu adresă, comunicarea directă a propriilor 
ne-vorbiri. Cu adevărat, nu putem tăcea decît în in-
teriorul și elocinţa unui dialog. Chiar și tăcerea are 

nevoie de reazemul cuvintelor. Tăcerea este limbaj, 
suma tuturor polisemiilor, a pattern-urilor nerosti-
te. Cu o expresie heideggeriană: „Trebui să ai ceva de 
spus ca să poţi tăcea”.

*
Nu vreau să �u conectat direct la nicio realitate, 

nu vreau să ţin pasul cu ea. Vreau să rămîn puţin în 
urmă, să o privesc, melancolic, de la o oarecare distan-
ţă, să mă las captivat de aparentul ei consens (dinco-
lo de orice leme, dileme, trileme și alte năstrușnicii). 
Nu vreau să abuzez logic de niciun spaţiu și de niciun 
timp, ci vreau doar să le îndrept spre propria inactu-
alitate, spre propria uitare bene�că. Căci la ce mai fo-
losește o umbră printre alte umbre? Dar propoziţiile 
care le cheamă prezenţa in absentia?

*
Noi putem gîndi tocmai pentru că lumea, ca dat, 

nu trebuie pusă total la îndoială. Nu trebuie să ne mai 
interogăm în legătură cu existenţa ei. Mai trebuie să 
gîndim doar ceea ce nu înţelegem din realitatea lumii, 
și anume cum e posibil să existe o lume. Inexistenţa 
lumii nu poate � gîndită din parametri echipolenţi ai 
unei lumi date. Inexistenţa lumii ar putea � imaginată 
doar din non-datul ei, dacă așa ceva ar � posibil. Cine 
să arunce o dublă privire în datul și ne-datul lumii? 
Gîndită din afara ei, din nimenitatea sa, ca să forjăm 
un termen în manieră heideggeriană, lumea nu ar � 
existat niciodată. Transformarea unui nimic perfect 
într-o lume imperfectă este cel mai mare miracol. Căci 
o lume perfectă ar � un dezastru. Pentru a putea � 
cît de cît înţeleasă, lumea ar trebui oprită o clipă. Ne-
putînd face acest lucru, curgem în de-ne-înţelesurile 
ei, devenim propria sa curgere. Παντα ρει και ουδεν 
μενει.

*
Dacă �inţa iniţială nu ar � știut că putea și să nu 

�e, ea nu era capabilă de niciun rău. Ea ar � fost, fără 
nicio opţiune, fundamental bună. Fără libertate, 
omul ar putea � condamnat la un anumit fel de bine. 
Numai că acest bine nu ar mai avea niciun sens. Dacă 
răul este absenţa binelui, înseamnă că ori de cîte ori 
nu alegem binele, comitem concomitent răul. Răul nu 
este doar opţiune a răului, ci, mai ales, refuzul conști-
ent al binelui. Pentru a alege răul este su�cient să re-
fuzi înfăptuirea binelui. Fiinţa este conștientă că, su-
pusă �ind absolutei libertăţi, putea și să nu �e. Faptul 
că știe că putea și să nu �e, deși este, poate constitui 
încă o cezură ce se instalează în voinţa de a nu voi tot 
timpul binele maximal.
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Petruț Cămui,  trei ani, 
poate mai mult, de obicei mai 
puţin, Editura Caiete Silva-
ne, Colecția „Poesis”, Zalău, 
2019.  Carte câștigătoare a celei 
de-a patra ediţii a Concursului de 
debut (2018) organizat de Edi-
tura „Caiete Silvane”, parte din 
proiectul dedicat ediţiei a XII-a 
(2019) a Zilelor revistei „Caiete 
Silvane”, manifestare organiza-
tă de Centrul de Cultură și Artă 
al Judeţului Sălaj (Zalău, 29-30 
martie 2019), în cadrul căreia a 
avut loc lansarea cărții.

Petruţ Cămui s-a născut în Bu-
curești, la 18 februarie 1959.

A publicat în revistele: Fereas-
tra  (2012),  Nomen Artis  (2013-
2016), Flacăra (2018).

A obţinut numeroase premii 
literare, dintre care amintim: Pre-

miul I la Concursul „Neliniștea 
Mării” Constanţa, 2012 – ediţia 
I; Premiul Revistei Literare „As-
tra Blăjeană”, Concursul Literar 
„Lucian Blaga” – ediţia 2014; 
Premiul Revistei Literare „Da-
cia” la Concursul Literar „Lucian 
Blaga”, 2015; Marele Premiu și 
Trofeul „Fascinaţia Mării”, ediţia 
2015; Premiul Academiei de Stat 
la Concursul „Renata Verejea-
nu”, 2017 – Republica Moldova; 
Premiul „Eutherpe” la Concursul 
Literar „Panait Cerna”, 2017; Pre-
miul Editurii Art Creativ la Con-
cursul „Cea Mai Frumoasă Poezie 
de Dragoste”, ediţia 2017; Marele 
Premiu „George Ranetti” la Con-
cursul Literar „Romeo și Julieta la 
Mizil”, 2018; Premiul pentru de-
but acordat de Editura Caiete Sil-
vane, în cadrul Concursului anu-

al de debut, Zalău, ediţia 2018, 
pentru volumul trei ani, poate mai 
mult, de obicei mai puţin.

Despre modernul 
Corneliu Antoniu

Elena GHIUȘ

Despre modernul Corneliu Antoniu, un „pseudoar-
ţăgos nonconformist” și un „pseudos�dător inconști-
ent” în maniera scriitorilor Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu, Ioan Alexandru, Ștefan Augustin Doinaș, Geo 
Dumitrescu, Ana Blandiana, Adrian Păunescu, au scris: 
Laurenţiu Ulici, Nicolae Ciobanu, Arthur Silvestri, Ma-
rian Popa, Andrei Gligor, Constantin Călin, Vlad So-
rianu, Liviu Ioan Stoiciu, Aureliu Goci, Marian Barbu, 
Nicolae Dorel Trifu, Virgil Mazilescu, Dumitru Anghel, 
Paul Spirescu, Mihail Gălăţanu. Despre Corneliu Anto-
niu a scris și Iuliana Clima-Caraghin: este o carte ce se 
adresează scriitorilor, elevilor, studenților, cadrelor di-
dactice și specialiștilor din domeniul literaturii. 

„Corneliu Antoniu. Monogra�e”, de Iuliana Cli-
ma-Caraghin, analizează, din perspectivă literară, 
opera în proză și opera poetică a scriitorului Corneliu 
Antoniu. Semnând „Prefaţa”, autoarea trece în revistă 
volumele de poezie și de proză publicate de Corneliu 
Antoniu: Ascunsa ninsoare, Supunerile, Amintiri din pă-
durile de miconia, fructedemare@yahoo.rom, Căutătorul 
de nisip, Strada Portului, Obiecte de inventar, Adio, Kap-
Blank (volumul I). Monogra�a este structurată astfel: 
prefaţa autorului; capitolul „Epicul”, având ca subtitlu 
„Ego”; capitolul „Liricul”, cu subtitlurile care dau naș-
tere la două subcapitole – „Eros” și „Ego”; bibliogra�a. 

Din primul capitol al cărţii – „Epic. Ego” – a�ăm că 
textul „Adio, Kap-Blank”, de Corneliu Antoniu, este 

„un roman de �cţiune autobiogra�că” care prezintă 
mitul împlinirii existenţei prin scris a unui erou de 
jurnal �cţional: „Scrisul, cale de părăsire a realului, se 
transformă, alături de libertatea gândului, într-o va-
loare disidentă”. 

În partea a doua a cărţii, în subcapitolul „Liric. 
Eros”, descoperim ca personaj femeia – idol imaculat, 
imagine a purităţii ideale, extensie a eului liric, forță 
care îl mișcă pe creator, formă absolută a frumuseţii, 
metaforă �orală, principiu generator de solidaritate 
cu cosmosul, obiect al unei idolatrii fanatice, fertilita-
te, dublură a sinelui, cult, muză. Este femeia lui Vic-
tor Hugo, Gérard de Nerval, Louis Aragon sau Dante 
Alighieri. Dar tot în acest subcapitol descoperim o 
altă faţă a femeii lui Corneliu Antoniu: ea nu mai este 
obiect dorit, ci emoţie de scurtă durată, iubire versa-
tilă, distanţă, vis ratat, indiferenţă, iresponsabilitate. 
După autoare, versurile acestea sunt construite liric 
în maniera lui Gaspard Hauser, Charles Baudelaire 
sau Joris-Karl Huysmans: a doua parte a subcapito-
lului „Eros” arată imaginarul decadent, speci�c liricii 
moderne de la sfârșitul secolului la XX-lea și începu-
tul secolului al XXI-lea. În subcapitolul „Liric. Ego”, 
autoarea îl „urmărește” pe eul liric prin intermediul 
temelor și motivelor speci�ce lui Corneliu Antoniu: 
fereastra, perdeaua, �oarea, apa, oglinda, culoarea, 
pasărea, demiurgul.
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■ Dumitru Păcuraru, Măcelăria și alte poeme,
Ed. Tracus Arte, București, 2019. Pentru citito-
rii revistei, un poem din acest volum: „Curând va � 
noapte. Văzută de sus, răstignirea la Satu Mare/ este 
aerodinamică, învierea, incertă. Acum este noapte./ 
În cercuri strânse, tot mai rapide, tot mai nervoase, 
ovoidale/ cu ciocul ei de aur, nu de rubin,/ cu aripile ei 
de argint,/ cu picioarele ei de plumb Pasărea Modár/ 
lovește în zidurile unor turnuri imaginare./ Până la 
urmă zidurile se vor prăbuși/ nu sub intensitatea lovi-
turilor/ ci sub greutatea oului său” („Răstignirea este 
aerodinamică”). Alte volume de poezii semnate de au-
tor: Miere de viespi (1988), Spirit de haită (2002), Sa-
lutator universal (2008), Versuri/ Versek (2009), Poeme 
din altă carte (2010), Punctul de inversare a memoriei 
(2017).

■ Traian Ștef, Epopeea șobolanului Louse, Ed.
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018. O mărturi-
sire a autorului despre acest volum: „Epopeea șobola-
nului Louse e construcţia pentru care m-am folosit de 
toată știinţa mea poetică. Trimiteri livrești, onirism 
și realitate imediată, jucăreauă și arhitectură serioa-
să, dragoste, ironie, satiră, umor, lyră. E o sinteză a 
poeziei mele de pînă aici, o carte scrisă cu plăcere și 
pasiune”. Traian Ștef a mai scris volumele de poe-
me: Călătoria de ucenic (1993); Femeia în Roz (1997); 
Tandreţea dintre noi (1999); Epistolele către Alexandros 
(2004); Didascaliile (2007); Ceremoniile (antologie, 
2011); Cardul de credit (2013); Laus (2015); Poemul de 
dragoste (2016).  

■ Aurel Pop, Dr. Ion Petrovai – 70 (profesor,
poet și eminescolog), Ed. Citadela, Satu Mare, 
2019. Din Argumentul autorului: „Dacă până în mo-
mentul de față am îngrijit și editat studiile monogra-
�ce ale unor profesori din perioada interbelică trecuți 

la cele veșnice, de data aceasta am onoarea să întoc-
mesc o lucrare a unui fost elev al Colegiului Național 
„Mihai Eminescu” din Satu Mare a�at în viață: Ion Pe-
trovai. Includerea în Caietele eminescienilor sătmăreni, 
colecție a editurii «Citadela» din Satu Mare, e o mare 
cinste – atât pentru mine ca autor, cât și pentru Ion 
Petrovai – de a face parte din galeria foștilor elevi ai 
prestigioasei citadele a învățământului sătmărean”.

■Viorel Câmpean, Viorel Ciubotă, Diana Kin-
ces, Românii sătmăreni și Marea Unire. Dicționar 
de personalități, Ed. Surorilor Lauretane, Baia 
Mare – Satu Mare, 2018. Din Cuvântul lămuritor 
al autorilor: „În mod �resc, ne-am concentrat asupra 
personalităților care au activat în acei ani în localități 
din comitatul Sătmar, care astăzi aparțin din punct 
de vedere administrativ județului Satu Mare. Explica-
bil este deci faptul că biogra�ile acelor delegați care 
au plecat din localitățile aparținătoare comitatului 
Sătmar, care însă acum nu sunt sub administrația 
județului Satu Mare, sunt mai puțin consistente. În 
schimb, am atașat biogra�i ale unor sătmăreni la ori-
gine, care au fost prezenți la Alba Iulia din partea unor 
instituții sau localități din alte comitate. Demersuri 
de acest gen au mai fost. Suntem siguri că apariția 
volumului va avea darul să stârnească alte și alte cer-
cetări, care vor completa informațiile despre viața și 
activitatea făuritorilor sătmăreni ai Unirii”. 

■ Viața Românească, nr. 2/ 2019. Din editori-
alul lui Nicolae Prelipceanu – „În jurul unui premiu 
național”: „Anul acesta, în ianuarie, pe când la Ate-
neu se sărbătorea Ziua Culturii Române, cu fast și 
cu accentele patriotarde de rigoare într-o Românie 
dominată de anticulturali, se decerna la Botoșani, 
din nou, un Premiu Național «Mihai Eminescu» pen-
tru opera omnia. Și de data aceasta alesul a fost un 
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poet excepțional, Liviu Ioan Stoiciu, un personaj 
și o personalitate în același timp, om care trăiește 
pentru și în literatură, adăpostul și salvarea sa. Nu 
cred că multă lume poate contesta acest nume adă-
ugat în lista celor vreo 25 de aleși de-a lungul ani-
lor. Dar, ce să vezi! Iar și iar un prilej de scandal și 
de contestații, nu la adresa celui ales, ci la adresa 
juriului și a organizatorilor acestui adevărat eveni-
ment (…), pentru că, în primă fază, neștiută nouă, 
ca asistenți de pe margine, fusese ales un alt poet, 
dintre cei șapte nominalizați, și anume Constantin 
Abăluță. Alt nume de asemenea greu de contestat, 
un clasic în viață. (…). În general regulamentele di-
feritelor organizații sau premii nu sunt citite de ni-
meni, în orice caz de nimeni dintre cei care, după ce 
se produce un eveniment, se pronunță asupra lui. În 
cazul nostru, regulamentul stabilea că premiul nu 
poate � decernat decât în prezența (�zică a) laure-
atului”. Constantin Abăluță, deși a anunțat „inițial 
că va � prezent, (…) în preziua evenimentului (sic) 
și-a schimbat hotărârea (…). Probabil că pe poetul 
Constantin Abăluță l-au plâns personaje literare care 
niciodată până acum nu i-au scris sau pronunțat nu-
mele. (…) Cât despre acei membri ai juriului care au 
protestat public față de un regulament în virtutea 
căruia tot premiau de ani buni, mă întreb dacă n-ar 
� trebuit să-l citească și să-l comenteze înainte de a 
intra în această horă care, acum, deodată, li se pare 
incorectă. Puteau să ceară refacerea regulamentului, 
fără acest punct neplăcut, sau puteau să renunțe, ca 
să nu �e puși în situații nedorite mai târziu, cum s-a 
întâmplat de data asta”.

■ Poesis, nr. 1-2-3 (318-319-320)/ ianuarie,
februarie, martie 2019. Din sumarul acestui nu-
măr al revistei sătmărene: Dumitru Păcuraru – „Ni-
colae Breban, un mare sau un foarte mare scriitor?”; 
Anca Sîrghie – „Poeticitatea discursului poetic”; Geor-
ge Vulturescu – „De ce cânți frumoasă privighetoare? 
(Andreea H. Hedeș)”; Gheorghe Glodeanu – „G. Căli-
nescu și miturile”; Dragoș Niculescu – „«Umanismul, 
un program in�nit» de la �lozo�a culturii la criza 
supraviețuirii (III)”; Carmen Doreal în dialog cu Da-
niel Corbu – „Januvia, cu toată încărcătura de sensuri, 
este perla căzută dintr-o lume ideală”; Ioan Nistor – 
„Revista «Poesis» de 300 de ori în 30 de ani sau când 
statuile scriitorilor sunt incendiate cu �ori”…

■ memoria ethnologica, nr. 68-69, iulie-de-
cembrie 2018. Din consistentul Cuprins al revis-
tei băimărene: Costel Cioancă – „Prolegomene la un 
bestiar mitologic al basmului fantastic românesc (V). 
Boul/ Taurul”; Pam�l Bilțiu – „Dracul în cultura po-
pulară maramureșeană și românească (contribuții)”; 
Hans Fink – „Strâmbă-Lemne și Sfarmă-Piatră: 
Specialiști ai Epocii Bronzului Târziu în basmele des-
pre «școala din tu�șuri»; Vlad Bondre – „Omul în fața 
divinului. Responsabilitatea morală ca antropologie 
ecleziastică”; Delia-Anamaria Răchișan – „Simbolisti-
ca nonculorilor și culorilor de bază în arta tradițională 
românească”; Florin-Vasile Pop – „Patrimoniul cul-
tural în mediul virtual”; Ștefan Mariș – „Laicizare și 
renaștere religioasă”…

(D.H.)
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Arca p oeziei

Konstantinos P. Kava�s

(29 aprilie 1863 – 29 aprilie 1933)

Ziduri

Fără teamă, fără milă, fără rușine,
în jurul meu mari și înalte ziduri au clădit.

Și stau și disper acum aici. 
Mă gândesc doar la soarta aceasta care-mi devoră su�etul;

căci aveam atâtea lucruri de împlinit pe afară.
Ah, când clădeau aceste ziduri, cum de nu mi-am dat seama?

Totuși n-am auzit zvon de mistrii, și nici glasuri.
Pe nesimțite m-au închis în afara lumii.   

(Traducere de Aurel Rău, în vol. Poezii, Editura Univers, 
București, 1971)  

Poet grec, născut și decedat la Alexandria, în Egipt. Operă restrânsă (154 de poeme), elaborată extrem 
de minuțios. Dragostea, moartea, istoria, destinul uman au fost marile teme frecventate de el, într-un 
stil erudit, cu accente ironic-sceptice. Se stingea din viață în ziua în care împlinea 70 de ani, în orașul 
Cleopatrei, care i-a circumscris existența și poezia.  


