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Manuscrisele lui
Manolescu
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Menuţ Maximinian

Criticul şi istoricul literar Nicolae Manolescu a
fost sărbătorit de către Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud prin apariţia albumului
„Amurgul manuscriselor”, la Editura Şcoala Ardeleană, ediție alcătuită de Ioan Pintea și David Dorian.
Cartea-eveniment a fost lansată într-un cadru festiv, în oraşul transilvan, odată cu inaugurarea sălii
„Nicolae Manolescu” ce găzduieşte manuscrisele academicianului, precum şi la renumitul „Gaudeamus” în
capitală.
După cum declara managerul Ioan Pintea „acolo
unde sunt manuscrisele Manolescu este şi casa Manolescu”. E cel mai mare dar cultural primit de bistriţeni, peste 14.000 de file de manuscris, pe lângă care
a mai dăruit şi o parte din Caietele Lovinescu. Aşa a
apărut albumul lui Nicolae Manolescu, care inserează
texte despre lectură, citit, despre viaţa lui. Şi mai ales
despre manuscrise. „Până la mijlocul anilor 2006 nu
am scris decât cu pixul şi creionul. (...) Fiecare carte o
scriam o dată, de două ori, chiar de trei ori, iar ca să
nu trişez, scriam cu pixuri de culori diferite. Dacă am
în faţă manuscrisul, ştiu dacă e la prima formă, a doua
sau a treia. Până şi citatele le scriam încă o dată, cât
se poate de îngrijit ca să nu-mi fur căciula. Şi citatul
face parte din text mai ales în critica literară. Scriam
conştiincios tot. Venind la Bistriţa, prima dată acum
doi ani, şi văzând minunea de bibliotecă, văzând ce a
putut să facă Bistriţa pentru carte, începând cu această clădire istorică şi cu fantomele ei din trecut şi terminând cu biblioteca propriu-zisă pe care o am la dispoziţie, am zis că pot să las manuscrisele fiului meu
(care e geolog), fiicei mele care are 17 ani (dar care
nu e cu literatura română, ea citeşte şi scrie în vreo
șase-șapte limbi), mi-am zis ce o să fac cu biblioteca
mea şi atunci i-am propus părintelui Pintea să-i dau

manuscrisele, într-un fel să scap de ele”, a dezvăluit
Nicolae Manolescu. Preşedintele Uniunii Scriitorilor
din România a adăugat că „obligaţia unei cărţi e să
fie într-un loc public”, într-o librărie sau o bibliotecă,
pentru a o vedea şi alţii. „Nu sunt nici colecţionar, nici
bibliofil, nici colecţionar de dedicaţii, la câte dedicaţii
am primit îmi trebuiau vreo patru-cinci biblioteci. (...)
Locul cărţilor este într-o bibliotecă, nu în orice bibliotecă, nu în orice loc. Există o mică aură de sfinţenie
în jurul unei cărţi care reprezintă ceva important.
Atunci mi s-a părut cel mai potrivit loc la Bistriţa, şi
din prietenie pentru părintele Pintea şi nu numai, şi
din ataşament faţă de nişte oameni pe care i-am văzut
atunci prima dată şi-i văd acum a doua oară. Aşa s-a
întâmplat, mi-au căzut cu tronc”, a mai spus Nicolae
Manolescu.
Manuscrisele textelor pe care noi le-am citit în „Istoria critică a literaturii române”, „România literară”,
„Steaua” „Ateneu” şi subiecte care au trezit interesul
iubitorilor de cultură, din „Arca lui Noe”, „Cititul şi
scrisul” se află de acum în colecţia Bibliotecii bistriţene.
Academicianul Nicolae Manolescu declară: „Aceia care
lasă în urmă scrieri de mână sunt cei, nici aceștia toți,
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care fac parte din generația noastră. Cei de după noi
scriu pe computer. Manuscrisele cronicilor mele au
rămas în mare parte în redacția «Contemporanului»
sau a «României literare». Ca și o parte din «Teme».
Manuscrisele cărților le-am păstrat, cine mai știe de
ce. Dar de la «Istoria critică» (mare sau mică) încoace, nu mai am decât printuri (șpalturile de odinioară), când le mai am și pe acelea. Manuscrisele le-am
purtat cu mine întreaga viață, nu neapărat crezând
în valoarea lor după moartea mea, dar poate dintr-o
obligație neconștientă pe de-a-ntregul față de fiul și
de fiica mea, în ideea că vor dori cândva să-mi cunoască scrisul de mână. Nu m-am gândit decât de curând
că vremea manuscriselor a apus. Și că ale mele se vor
afla printre ultimele”.
Cu siguranţă, valoarea manuscriselor unuia dintre
cei mai importanţi critici şi istorici literari pe care i-a
dat România nu se poate cuantifica, fiind inestimabilă. Dacă Manolescu spunea: „Cărţile au suflet” (titlul volumului apărut la Editura Moldova în 1994),
cu siguranţă manuscrisele au un suflet şi mai mare,
pentru că sunt cele care fondează cartea, cele care articulează, construiesc.
Că sufletul cărţilor este o realitate ne-o spune,
convingător, şi Ion Pop, făcând referire la modul în
care Nicolae Manolescu a ştiut să apropie generaţii de
studenţi, dar şi de cititori de literatură: „Istoria critică
a literaturii române ... are... calităţi mari, ce nu pot fi
contestate de niciun cititor de bună credinţă. Şi însuşi
faptul că ea a provocat reacţii pe care nicio altă sinteză
în domeniu nu le-a mai trezit certifică însemnătatea
«reperului Manolescu» în peisajul nostru critic din ultimele decenii. E un reper major, consolidat în timp
printr-o suită de scrieri intrate în bibliografia obligatorie a celor care mai vor să ştie pe ce lume literară s-a
trăit şi se trăieşte în partea noastră de lume, nu o dată
apărată doar de sufletul cărţilor” (p. 13).
Într-un autoportret în paradoxuri, Manolescu vorbeşte despre viaţa lui dincolo de cărţi: „Sunt un teoretician care se teme să fie ridicat în aer, ca Anteu de către Hercule, şi un practician care se plictiseşte să ţină
picioarele pe pământ. Din fire, sunt leneş, lăsător,
indecis, însă scrisul meu a putut da unora impresia
de hărnicie, tenacitate, energie şi decizie. Nu m-am

apucat de critică din ambiţie, ci din întâmplare: am
descoperit relativ târziu că am structura intelectuală
a unui critic. Încercările mele de poezie sau de proză,
din adolescenţă, s-au transformat în critică, şi n-ar fi
exclus ca, la bătrâneţe, critica mea să se transforme în
proză și în poezie... Citesc rareori din plăcere, deşi nu
cunosc plăcere mai mare decât cititul. Scriu greu, de
două-trei ori fiecare text (am publicat rareori unul alla
prima), deşi mulţi mă socotesc spontan. Spontaneitatea mea e rezultatul unui efort epuizant, fizic și sufletesc, care mă îndepărtează adesea de masa de scris şi
mă face să privesc cu îngrijorare viitorul în care nu voi
mai avea voinţa de azi. Îmi înving comoditatea înnăscută, silindu-mă să duc până la capăt ce am început.
Transcriu şi ca să şterg urmele acestei sile. Transcrierea mi se pare mai lesnicioasă, fiindcă am deja eboşa,
în marginea căreia pot fantaza, pe care o pot dezvolta. De unde se vede că sunt un prelucrător şi că am o
imaginaţie condiţionată. Condiţionată, însă gata a o
lua razna şi a construi castele pe nisip. Am o manie
a ordinii care se bate cap în cap cu aceea de a încălca
orice ordine. Mă ataşez de oameni mult mai uşor decât mă despart. Sunt constant şi deopotrivă umoral.
Nu-mi place să fiu contrazis decât de mine însumi.
Accept repede ideile altora, dar renunţ cu dificultate
la ale mele. Am o memorie aproape exclusiv afectivă.
Nu pot învăţa decât ceea ce-mi place, dar uit greu ceea
ce-mi displace. Dovadă cantitatea de versuri proaste
pe care, fără să le fi învăţat, le ştiu pe dinafară. Detest
şi violenţa şi moliciunea. Mă consider un om curajos,
dar forţa fizică mă nelinişteşte. N-am răbdare să-mi
conving interlocutorii, deşi pun mare preţ pe convingeri. Raţionalismul meu funciar cunoaşte o puternică atracţie pentru tot ce nu înţelege. Nu-i invidiez cu
adevărat decât pe cei care fac altceva decât mine. În
adolescenţă, mă visam matematician” (p. 25).
Nicolae Manolescu descrie vremurile grele în care
părinţii au fost arestaţi. Avea 13 ani, iar cărţile l-au
salvat: „nu există prezenţe mai prietenoase”.
Donaţiile făcute de Nicolae Manolescu Bistriţei au
pe undeva legătură cu darul pe care copilul Manolescu
l-a primit de la Mitropolitul Nicolae Bălan, originar de
pe meleagurile bistriţene, la Sibiu, care i-a marcat viaţa viitorului mare om de cultură: „mâna protectoare a
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Mitropolitului îmi stătea deasupra creștetului”.
Despre faptul că a fost un iubitor al cărţii încă de
mic, ştiind să scrie înainte de a ajunge la şcoală, despre
primele lecturi, despre modul în care cărţile ne îmbogăţesc viaţa aflăm citind recenta apariţie: „prima activitate pe care memoria mea o înregistrează, în care
eu sunt subiect individual și orgolios, este scrisul. Nu
cititul (care mă prindea ca și joaca): scrisul. Am devenit conștient de mine scriind. Mai ales că nu știu cum
și când am învățat literele. Gândindu-mă bine, le-am
știut dintotdeauna. Nici părinții mei nu-și amintesc
cine și când m-a învățat să le citesc. M-am pomenit citind, așa cum m-am pomenit jucându-mă: înainte de a
fi eu însumi. Prima mea carte pe care am citit-o? N-am
nici cea mai mică idee. Pot presupune însă când am citit prima carte în clasele primare înainte, în orice caz,
de a împlini nouă ani, când mi-am făcut o bibliotecă
personală; cam tot pe atunci, probabil, am început să
citesc...” (p. 38).
Deşi apare ca un critic de temut, mulţi scriitori
având reţineri în a intra în dialog cu Nicolae Manolescu, puţini ştiu că dincolo de peniţa ascuţită se ascunde un spirit solar, un om întotdeauna cu umorul
la el acasă, care este dispus dialogului cu cei cu care
are într-adevăr ce vorbi: „Orice om cu pregătire medie
și cu bun simț are acces la dialog și la confruntare de
opinii. E necesar doar să știe că nu știe și să vrea să
afle. Nenorocirea epocii noastre este datul cu părerea,
care încalcă două reguli de bază ale dialogului: să știi
să asculți înainte de a vorbi și să nu-ți închipui că știi
totul în toate domeniile. Dialogul e o formă de respect
mutual. Omul incult nu e exclus de la dialog, având
el, de obicei, bun simț. Problema e că nu mai există
astăzi inculți în sens propriu: generalizarea școlii
a creat categoria pseudocultului. Care își închipuie
că știe totul, deși nu știe mai nimic cu adevărat, e
agresiv în păreri, nu urmărește să și convingă interlocutorul, ci să-l aducă la părerea lui cu orice
preț, fie și «lichidându-l»! Fiindcă nu pot încăpea în
aceeași teacă! Iar cu pseudocultul e inutil și chiar primejdios să dialoghezi. Trebuie lăsat în plata Domnului ignoranței și patimii sale!” (p. 63)
Putem vorbi despre îngăduinţe în grila de critică?
Despre prietenii care trebuie să se vadă şi în texte?

3

Ne răspunde cel mai avizat critic: „Iubiţi scriitori, cereţi criticilor să vă citească, nu să vă iubească; şi nu e
nevoie să-i iubiţi; e destul, la rândul vostru, să-i citiţi.
Această mutualitate garantează perenitatea literaturii” (p. 72).
Poate fi fericit un critic literar? Sigur că da! „Observându-mă cât de atent am putut, am descoperit
că sunt născut pentru fericire. Dumnezeu mi-a dat o
fire veselă şi un pic superficială, dispusă să ia lucrurile cum sunt. Am văzut totdeauna partea plină, nu pe
cea goală, a paharului. Asta se cheamă a gândi pozitiv.
Acest fel de a fi m-a ajutat să-mi fac prieteni printre
pesimiştii care aveau nevoie de optimismul meu ca de
un drog” (p. 82), spune Manolescu.
Şi câte citate nu am mai putea da: „Cărţile le uităm totdeauna mai repede decât nevăzuta lume de
senzaţii şi impresii pe care ele o ţes în noi... Nu-mi
amintesc ce haine sau ce pantofi purtam, ori dacă le-am
cumpărat eu însumi. Dar cărţile le ştiu, pe absolut
toate, ca şi cum aş avea în cap un catalog... Despre
personajele din literatură păstrez imagini mult mai
puternice decât despre oamenii pe care i-am întâlnit.
Şi nu sunt sigur că ştiu tot atâtea despre femeile pe
care le-am iubit câte ştiu despre Anna Karenina sau
despre Adela... Aceasta nu înseamnă că viaţa mea a
fost o carte, dar că, de ce să n-o spun, cărţile au fost
viaţa mea” (p. 93).
În vremuri în care renunţăm încet la scrisul de
mână, prezenţa unor asemenea manuscrise într-o colecţie este o onoare pentru bistriţeni, cel mai important critic alegând ca de acum munca lui de o viaţă,
prin care a scris istorie în literatura românească, să
fie adăpostită sub tutela Bibliotecii Judeţene „George
Coşbuc”.
Valoarea acestor manuscrise va fi peste ani inestimabilă, vorbind de la sine despre munca pe care Nicolae Manolescu a depus-o în critica şi istoria literară.
Volumul „Amurgul manuscriselor” este o casă a
gândurilor unei personalităţi marcante, care a ales
să-şi dăruiască opera din atelierul de creaţie oamenilor de pe plaiurile bistriţene. Un roman despre dragostea pentru cărţi, despre viaţa unor personaje ce nu
l-au trădat niciodată pe critic, spre deosebire de cele
din viaţa reală ce l-au trădat, de atâtea ori, pe om!
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Îmi tot zici
„măi tată…”
Viorel Mureșan

Tocmai descindeam din atmosfera prozei bântuite
de stafii, încheind lectura unei nuvele cu titlu, oarecum sugestiv, El, de Leonid Andreev, când m-am decis
să deschid volumul Fantome în Las Vegas al lui Mihai
Măniuțiu, Editura Tracus Arte, București, 2018. În
proza scriitorului rus mă despărțeam, aproape cu regret, de o arătare blajină, domestică, prietenoasă chiar,
pentru a da, la cel român, peste fantasme ceva mai
zvăpăiate, cu nu puține remanențe, unele de-a dreptul
prozaice, din traiul nostru omenesc. De altfel, câteva
dintre tușele, încă de la început sesizate de critică, care
au consacrat proza lui Mihai Măniuțiu, unele și poezia
sa, nu lipsesc nici acum. Multe trimit spre realismul
magic al eposului sud-american, dar se hrănesc abundent și din existența livrescă și ludică a autorului. O
anume predispoziție pentru mister e prezentă încă din
titlul noii cărți, derutantă și ca morfologie, pendulând
între ciclul de povestiri și roman. Într-adevăr, cele douăzeci și nouă de texte sunt individualizate prin titlu
și nu puține au autonomie compozițională, scrise fiind
după cele mai riguroase pravile ale schiței: acțiune concentrată, redusă la un singur episod, personaje puține
prezentate sumar, tensiune dramatică, câtă să echivaleze cu cea a unei scene dintr-un spectacol mai amplu.
Formele de exprimare sunt mereu cele mai adecvate,
descrierea minimală potențând puterea de observație.
Mai numeroase sunt însă argumentele la îndemâna cititorului, în măsură să încline balanța către genul romanesc. Ele vor fi marcate pe tot parcursul demersului
nostru interpretativ.
Fixarea toposului într-o stațiune balneoclimaterică și turistică, cu nume rezonant, aici Las Vegas, vine
dintr-o știută și solidă tradiție a literaturii dintotdeauna. Adevărul omenesc pe care îl presupune romanul
capătă expresie pe chiar prima pagină a cărții:
„- Există sau nu viață după moarte?
Avva Noah se uită la mine cu ochi albăstrii. Nu mai
au aur în ei.
- S-a-ntors vreun om din moarte, măi tată? Zice el
trist” (Dojana, p. 5).
Avva Noah este prima fantomă care îl va lua în
primire pe povestitor, odată ajuns pe tărâmul umbrelor. Îi va deveni protector și ghid, și nu va lipsi din
nicio pagină, primindu-și astfel statura unui bizar
protagonist. Relația celor doi poate fi urmărită, prin
trimitere aluzivă, uneori transparentă, ori chiar explicită, pe paliere culturale multiple, căutând să exprime tot atâtea fațete ale cunoașterii câte semnifică
binomul medieval alcătuit din Dante și Virgiliu, ori
cele postrenascentiste din formulele Don Quijote –

Sancho Panza sau Hamlet și duhul tatălui, dar și mai
apropiatul de noi cuplu Harap-Alb – Spânul. Acestea
ar fi doar câteva dintre circumstanțele prototipice
recunoscute pe parcursul lecturii. Pe de altă parte,
naratorul lui Mihai Măniuțiu și ghidul acestuia prin
„Orașul – Lumină al umbrelor”, avva Noah, evoluează
epic prin forța unei mâini care dă viață unui spectacol
histrionic, însă și iluzia vieții unei transcendențe goale. Nu o dată ni se sugerează prin diverse modalități
că personajele au consistență de marionetă: „Individul, cumva, ca un tub, era înfășurat de jur-împrejurul
meu” (Febra, p. 7). (Portretul avvei Noah se compune
din astfel de linii, aruncate, ca la-ntâmplare, în cele
mai multe dintre texte). În alt loc dăm peste următoarea paranteză: „Țineți cont și de faptul că acum el e
foarte mic, s-a făcut cam de douăzeci de centimetri…”
(Ochelarii, p. 16). Despre un personaj episodic aflăm
că: „Din corpu-i bondoc ieșeau parcă scame de vată”
(Ghidul pakistanez, p. 10). Simple fantoșe fiind, dar
purtând scânteia de mister pe care o au stafiile, toată
agitația acestor personaje devine joc grotesc, într-un
spațiu al nimănui. Iar tot acest „spectacol” va exista
sub forma unei cărți, cartea lui Mihai Măniuțiu, devenită instrumentul de legătură între tărâmul fantomelor și universul social, real. Metaforă a memoriei și
geografie a labirintului de dincolo, cartea este a celor
morți pentru cei vii: „Individul a scos o carte jerpelită
din buzunarul jiletcii și mi-a vârât-o sub nas. Numele
meu era pe copertă. Și titlul. Și editura din România”
(Febra, p. 8).
Cartea capătă înțelesuri borgesiene, fiind și cortină între cele două lumi, cu scriitorul la un capăt și fantoma avva Noah la celălalt: „El ține în mână o carte. O
răsfoiește cu greu, pentru că paginile sunt ude, lipite
și din coperțile fleșcăite picură apă.
- Cartea ta…, zice el. Îi iau vorba din gură:
- Cartea pe care ai citit-o, deși n-am scris-o…” (Fundătura din carte, p. 86).
Simbolismul cărții generează, la rându-i, un alt
topos esențial în microromanul lui Mihai Măniuțiu.
Este vorba despre tema dublului, prezentă în diverse
forme și ipostaze. Prin carte, naratorul și avva Noah
trăiesc aceleași emoții, pot avea atâtea experiențe
comune. Una va fi cea onirică, în care povestitorul
primește vizita mamei, moartă, încercând să-l apere
de perechea lui fantomatică:
„- Măi tată, zice avva și se întinde din încheieturi și pijamaua mea cade de pe el, tu nu poți să visezi singur-singurel, fără să mă bagi cu de-a sila în
coșmarurile tale? Trezește-te, că în locul acesta nu
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mai e rost de dormit.
- Avva, mama a fost pentru câteva clipe cu noi, în
camera de hotel…
- Ascultă, zice el. Dacă a fost sau n-a fost, numai
eu sunt în măsură să apreciez corect. Dar mai întâi
trebuie să te trezești.
- A fost sau n-a fost?
- Eu zic să-ți zici că n-a fost, suspină avva, plictisit,
și se scarpină cu degetele lui prelungi și agile în cap.
- La mine nu s-a uitat. Pe tine, în schimb te-a altoit
cu poșeta peste cap” (Cei cinci, p. 49).
Înlănțuirea episoadelor narative, ca tehnică romanescă, se realizează adesea prin același transfer de
ștafetă, dinspre arhetip către copie. „Pe bulevardul
central, avva pășește alături de mine, în țesătura lui
tubulară:
- Te simți friabil și ușor debil, continuă el, vorbind dinăuntrul craniului meu” (Imediat după accident, p. 59).
Alteori fenomenul dublului îmbracă forma jocului
de măști, de o teatralitate mai apăsată:
„- Născocesc pentru tine tot felul de chestii. Mi-e
greu să disting ce gândesc eu de ceea ce-ți trece ție
prin minte. Uneori sunt în halucinația ta. Alteori ești
tu în a mea” (Jetoane de aur, p. 70).
Înainte să se întoarcă în oglinda cărții, naratorul și perechea sa spectrală mai au de împărtășit o
experiență comună: „Pentru asta ai ținut să revenim
în satul unde ai copilărit?” (O călătorie ratată, p. 84).
Dar cel mai bine, tema dublului poate să-și pună
în evidență resorturile psihologice într-un plan lingvistic, prin recurența formulei de adresare, aparent o
banalitate stilistică, ce conține relația ascunsă dintre
avva Noah și povestitor:
„- Avva, îi zic, îmi tot zici «măi tată», ca unui
copilaș, și mă plimbi încoace și încolo, la întâmplare,
dar am impresia că știu încotro ne îndreptăm.
- Mergem după cum cade zarul, sâsâie avva.
- Care zar?
- Ăla pe care îl jucăm cu Dumnezeu” (Oboseala, p. 34).
Pe de altă parte, avva e personajul cu cel mai
complet „dosar” din întreaga carte, despre el avem
cele mai multe date, de-aceea, extrapolând, credem
că acestei proze nu i se poate refuza și o intenție
autoreferențială.
Sub aparența prozei fantastice, citim de fapt o
parabolă, care, la adăpostul unor analogii cu situații
cunoscute, exprimă eul unui narator ancorat în plină
realitate. Dacă observăm numai profesiile ori statutul
social din timpul vieții ale fantomelor, vorbim despre
o realitate umană și caracterologică demnă de o frescă
romanescă. Avva Noah e păzitorul rânduielilor ce țin
de relația cu transcendentul. Dar mai vin și chelnerițe,
cerșetori, nea Gică din Boldișteni, revoluționari
naivi, șoferi de dubă, agenți de pază, muncitori la
mentenanță etc. În paginile lui Mihai Măniuțiu, fantoma poate deveni vehicul al unor practici sociale concrete. Surprindem atunci adevărate „icuri” de realitate
istorică, puse să despice un topos prea strâmt, sugerat
și de titlu. Umorul absurd rezidă într-o incongruență
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de tip social, anume, invadarea psihicului unui individ
cu automatisme perverse, nocive. Exemplele selectate
de autor alimentează abundent fibra diatribei:
„Ăla de azvârlea cu ouă a venit și s-a așezat lângă
mine. /…/
- De ce faci asta? Ești o fantomă de doi lei, l-a apostrofat avva.
- Ei, de ce, a dat celălalt din umeri. Ca să-mi dau
importanță. Ca să mă bage și pe mine cineva în seamă. Îmi șterg cu mâneca hainei pasta vâscoasă care-mi
mânjește fruntea și obrajii.
- Ce naiba-i cu tine? Ești într-o doagă?
- Ăsta-i nea Gică, zice avva.
- El însuși, se hlizește umbra răpciugoasă, foindu-se
fără rost pe bordură. Nea Gicu din Boldișteni. Umbra
duhnea a țuică și a mere stricate. Până am crăpat, de
fapt până am înghețat, am votat mereu cu partidul
aflat la putere. În fiecare zi. Nu eram prost. Mi-am
amenajat o cabină de vot în privată. Și votam seară
de seară. /… /
- Aha, votai partidul aflat la putere, pentru ca partidul să rămână la putere. După care puteai dormi.
- Vezi că te-ai prins? Nu ești prost. Mi-am tras și
lumină în cabina de vot, în buda din curte, să pot vota
și noaptea. Ori de câte ori era nevoie. Am tras un fir
electric din casă și i-am atașat un bec mai chior, de
20 de wați. Ca să văd numai eu ce fac și alții să nu mă
ghicească. /…/
- Dar, fie ploaie, fie furtună, tu n-ai absentat de la
vot, șoptește avva, cântându-i în strună.
- Atât am votat, că odată aproape-aproape am fost
ales președinte. A fost de belea! /…/
- Ia zi, nea Gică, unde-ți depuneai voturile?
- Cum unde? În urnă, în borta din podea, la loc sigur. Ce, eram prost, să afle și alții cu cine votez și să
mă fraudeze?” (Ouăle, pp. 28-29)
Astfel de „pene”, în realitate mai sunt numeroase și
ele fac din cartea lui Mihai Măniuțiu o cronică grotescă,
la limita dintre tragic și comic, a istoriei contemporane. Arabescuri bizare, care susțin edificiul narativ, cam
așa pot fi considerate realitățile din deceniile prigoanei
comuniste, strecurate în pagini. Între acestea, aluzia la
cei „cinșpe ani de pușcărie grea la Canal” și în alte închisori, prin care trecuse avva Noah, ori amintirea arestării sale pe o noapte geroasă în gara din Copșa Mică
sunt, poate, cele mai reliefate epic. Le-am putea adăuga
amintirile încă vii din carcera cu șobolani, care-l țineau
treaz pe avva, salvându-l astfel de la îngheț. Și, desigur, fantoma aproape tiranică a tânărului împușcat la
revoluție. Citite astfel, prozele lui Mihai Măniuțiu par
de un realism încordat și agresiv. Familiarizându-ne
cu obiceiurile și deprinderile cele mai firești ale personajelor din carte, care nu urmărește neapărat latura
tenebroasă a temei, încă nu putem vorbi de un tratat
de antropologie a fantomelor. Și nici de o formă de comunicare cu realități misterioase, încolțite într-o minte amenințată. Mai degrabă avem în față un poem al
denunțului social în cheie comic-fantastă, de felul gogolianului Suflete moarte.
170

6 Cronica literară

Modulații lirice
Imelda Chința

Poezia contemporană s-a dezis de canonul clasic,
din dorința unei autenticități manifestate într-un registru lipsit de prețiozități stilistice, constituindu-se
într-un lirism urban în tonalități familiare. Mică idilă
feroviară, antologia de versuri purtând semnătura lui
Ioan-Pavel Azap și apărută la Tribuna, 2018, Cluj-Napoca, profilează un lirism când cu inflexiuni urbane, o
poezie a orașului, drapată cu secvențe narative: „trec
adolescente strada pe patine cu rotile/ semaforul arde
în culori nubile/ în vitrine manechine cu privirea sumbră/ cerșetori blazați moțăie la umbră// pe Feleac pasc
turme pașnice de oi”, când poemele, compuse din catrene, își găsesc punctul de plecare în creațiile hesiodice și vergiliene, cărora poetul le imprimă puternice
valențe de sensibilitate modernă: „În toamna veche
galbenă ca banii/ trăgeau țăranii brazdă sfântă-n cer/
se opinteau și înjurau talanii/ și îngerii li se încurcau în
păr” (În toamna veche).
Volumul este structurat în trei grupaje ce coagulează etape distincte ale creației, unele poeme sunt
producții mai vechi, altele noi menite a reda trăiri din
perioade diferite ale devenirii ființei. Mică idilă feroviară anticipează caracterul confesiv al poemelor, ce se
constituie într-o lirică a neliniștii, într-un calendar al
spiritului cuprins de frământări acaparatoare. Chiar
din titlu transpare dimensiunea cinetică a discursului
poetic, un titlu cu accent pe vizual, imaginile urmând
a fi succedate ca într-o peliculă. Se poate observa astfel
preferința autorului pentru arta cinematografică, manifestată într-o sinestezie a trăirilor: „călăreții păgâni
dezmoșteniți ai timpului se numeau/ înfloreau lumânări și explodau bancnote/ penitenții dimineților celeste privegheau” (Togă de gală), „încă buimace șoaptele
mele sângerau ușor/ dimineața se târa ca o șerpoaică
pe covor/ (fluturi aprinși izbucnesc din scrisorile tale/
cuvintele nescrise se pârguiesc la soare...)”.
Poemele lui Azap sunt trăire caustică, sunt inima
artistului care „se zbate ca o pleoapă”, „ochiul nu e văz
e pleoapă”, iar versurile de dragoste sintetizează trăiri
evanescente, mustesc de nostalgie, de doruri și de patimi, într-o manifestare discretă: „în fiecare noapte în
visul meu vine o femeie/ și îmi recită toate poemele/
pe care nu le-am scris/ și nu le voi scrie niciodată”, „eu
eram tânăr și virgin/ ușor naiv ușor calin/ și o iubeam...
(ea, mai puțin:/ cum bețivanul apa-n vin)”.
Textele sunt parte dintr-un scenariu existențial ce
glisează pe o traiectorie simplă, pigmentată cu inflexiuni afective și stări distincte. Relieful interior evoluează linear, iar trăirile sunt esențializate în construcții
filigranice: „Pe unde trec nu mă bagă nimeni în seamă/
numai copiii par mai triști –/ ca un mănunchi de cuvinte/ risipindu-se” (Confesiune).

Poetul demitizează și demistifică forma poeziei clasice, unele texte fiind ironice și tranzitive. Poemele dau
impresia de joc, un joc al distanțelor când pronominale, persoana I alternează cu persoana a II-a și a III-a,
când verbale, prezentul și trecutul aflându-se într-un
raport de complementaritate: „ochii tăi lăcrimau în visele preafericiților”, „sufletul meu strălucea”, „poporul
vrea pâine și circ”, „copii rătăciți în orașul înghețat/
aveau cuvinte strivite pe buze”. Versurile au uneori
aspect diaristic, iar valoarea confesivă și reflexivă este
ușor recognoscibilă: „Scriu:/ nu pot să dorm/ timpul e
un ceas de flori/ veștede”. Azap scrie un poem senzorial, olfactiv, cinetic, vizual, auditiv, o ars combinatoria
urbană, o sinestezie a simțurilor filtrate discret. Poetul
este conștient de propriile stări, iar scrisul efervescent
este drapat cu modulații sentimentale, ludice și ironice: „prin geamul crăpat/ și blocul de vis-à-vis/ ploaia o aud/ de parcă ar cădea direct/ pe clapele mașinii
de scris/ toamna mi-au plăcut întotdeauna/ ploaia și
ceața// visul și cafeaua/ și țigările ieftine/ m-au ajutat/
să nu mă îmbolnăvesc” („Magazin Micxt”). Plânsul cu
funcție germinativă traduce dorul ființial al originilor,
dar și raportul eu-alteritate: „Cad lacrimile/ Mamei/
Ca un rod”. Erosul și thanatosul se contopesc într-o
viziune originală. Moartea este corporalizată, iar asocierile neobișnuite și alternarea registrelor evidențiază
nota contemporană a discursului poetic: „singurul
antidot împotriva fricii e/ iubirea (...)/ moartea vine
pe nesimțite/ ca îmbrățișarea brutală/ a unui meloman îndrăgostit de/ fiica măcelarului”, „dacă moartea
ar avea/ coapse lungi de catifea/ sâni preamăreți din
fulgi de nea/ cu sfârc din boabe de cafea// buze dulci
de baclava/ privirea fără de perdea/ și ochi cu irisul în
stea –/ aș spune nu de m-ar chema...?!”
Eufonia textului este susținută de aliterație și
asonanță, de motivul ploii recurent în acest grupaj liric,
contopite într-un joc ce contrastează cu poetica actuală
săracă în sonorități și muzicalități: „Nu furați fumul lumânărilor/ pierdeți-vă urmele/ șterge-ți zăpada de sub
unghii/ uite sufletul meu, ca o batistă albă/ imaculată”,
vocea poetului este vitriolantă în raport cu convențiile
lirice: „scriu iarăși despre ploaie nu că n-ar fi subiecte/ ci
fiindcă – vezi potopul – diluviul de efect e/ iertată fie rima
atât de grosieră//(...) frac redingotă capă sau clasicul joben.../ și iarăși nu mai plouă și-nchei secund catren”.
Mică idilă feroviară este un volum compact, echilibrat, un discurs personalizat în care se distinge dualitatea limbajului poetic, de a comunica și a se comunica, reflectat într-o poetică reflexivă și tranzitivă. Este
un volum al modulațiilor lirice, al jocurilor semantice,
care se succed, realizând un întreg al simțirii poetice și
având în centru vocea cu inflexiuni a artistului.
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Despre un autentic
partizan al literaturii
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Carmen Ardelean

Pentru cel a cărui religie este literatura, duminica
devine deopotrivă timpul şi spațiul de taină, în care se
odihneşte de lumea dezarticulată, în ceea ce numeşte
„liniştea atât de necesară mie”. Simțim, în fiecare cronică literară ce poartă semnătura autorului, prezența
Omului fără buzunare, dispus, în repausul duminical,
la o plimbare prin sine şi prin literatură, de unde mai
aruncă, amar şi fugitiv, o privire spre degringolada
apocaliptică pe care o trăim atât de acut. De aici, particularitatea organică a textelor, eterogenitatea, care
nu e decât produsul multiplelor identități literare ale
autorului care nu poate şi nu vrea să anuleze nici eseistul, nici poetul, nici profesorul atunci când decide să
poziționeze cronicarul ca vioara întâi.
35 de cronici, publicate în revista „Caiete Silvane”,
în perioada 2013-2018 (cu o excepție: cronica la antologia lui Ioan-Pavel Azap, Mică idilă feroviară, publicată în februarie 2019) şi un emoționant remember reuneşte Marcel Lucaciu sub titlul semnificativ, Cronici
duminicale. Ajuns la al treilea volum de cronici literare, după Parfumul ficțiunii şi Scriitori din Țara Silvaniei, preşedintele Cenaclului literar „Silvania” demonstrează, încă o dată, apetența pentru literatura de
calitate, abordând critic, cu instrumentarul profesionistului, deopotrivă eseul şi memoriile, proza scurtă,
romanul sau poezia. Îi regăsim, astfel, pe Adrian Alui
Gheorghe în postura de prozator, alături de Horia
Bădescu, Andrei Crăciun, Dan Lungu, Norman Manea, Herta Müller, Lidia Stăniloaie, Radu Țuculescu,
Ileana Vulpescu, pe Ioan-Pavel Azap-poetul, alături
de Elena Cărăuşan, Ion Cristofor, Vasile George Dâncu, Vasile Petre Fati, Emilia Poenaru Moldovan, Daniel Moşoiu şi Mircea Petean (comentați deopotrivă ca
poeți şi prozatori), Mircea Muthu, Maria Pal, Valeriu
Mircea Popa, Eugen D. Popin, Traian Ştef, Liviu Ioan
Stoiciu, Daniel Turcea, George Vulturescu, memorialişti precum Ovid S. Crohmălniceanu, Florin Iaru,
Ion Negoițescu, Viorel Șerban, scriitori ce abordează
formule inedite sau eterogene precum Demény Péter,
Dan C. Mihăilescu, Octavian Paler. De remarcat că,
atunci când alege să scrie despre literatură, Marcel
Lucaciu preferă (tot) poezia, iar atunci când alege să
scrie despre poeți, îi preferă (tot) pe cei transilvăneni,
după tiparul deja vizibil în volumele anterioare.
Un expozeu avizat, metodic, fluent, în care coagulează, cu finețe, profilul scriitorului şi al operei, pe
variate niveluri interpretative e precedat de un titlu
sintetic, puternic şi inspirat metaforizat, adesea simbolic, în care dominante sunt, de cele mai multe ori,

sentimente, senzații şi stări (Zădărnicii postdecembriste, Nostalgia boemei, Bucuriile triste, Galeria cu amintiri, Poezia solitară, Singurătatea bijutierului, Tandrețea
poemului, Amintiri solitare).
Nota comună a cronicilor o reprezintă dureroasa
nostalgie a vremurilor şi a oamenilor de odinioară,
într-un evident contrast cu dureroasa amărăciune provocată de realități/actualități/oameni ai prezentului,
toate coagulate în primul paragraf-nucleu. Un fundal
sumbru, un spațiu neprielnic creatorului şi creației
descrie, ca într-o ars poetica, Marcel Lucaciu, a cărui
credință în poziția privilegiată a scriitorului şi a operei rămâne nestrămutată. Tonul grav, sentențios, în
deplină concordanță cu gravitatea adevărurilor fundamentale pe care le reclamă, aminteşte, deopotrivă
de Didahiile lui Ivireanu şi de revolta tradiționaliştilor.
Câteva exemple pot edifica pe deplin, mai cu seamă
asupra literarității, a artisticității acestor paragrafe preambul: „Într-o lume heteroclită ce vânează,
adesea, doar bani şi privilegii, ne întrebăm precum
odinioară Holderlin: «La ce bun poeții în vremuri de
restrişte spirituală?» Şi totuşi, avem nevoie de «zânatici», de «visătorii» ziditori de cuvinte, aşa cum avem
atâta nevoie de libertate…”, „Poezia, ca orice altă artă,
nu poate fi înscrisă în timp, dacă este numai eterică
sau, altfel spus, dacă ea nu reflectă măcar o parte din
spiritul vremurilor oricât de prozaice şi de cenuşii ar
fi acestea. Un artist autentic sparge clopotul de sticlă,
tresare auzind vuietul străzii, re-creează din «noduri
şi semne» lumea de ieri şi de azi grație amintirilor
selective şi privirii sale pătrunzătoare”, „Există două
mari categorii de poeţi. Unii care au gheaţa în suflet
şi revarsă asupra bieţilor cititori un potop de cuvinte
şi de stări înceţoşate, fiind convinşi că Poezia a rupt
de mult orice legătură cu inspiraţia, că ea ţine doar
de «uzul raţiunii» şi de «facultatea catârului» (încăpăţânarea). Alţii care, dimpotrivă, au focul în inimă şi
revarsă asupra cititorilor lumina acestuia, în cuvinte
simple şi puţine, considerând că Poezia n-a încetat să
fie o frumoasă risipă de sentimente, un cântec şoptit
al sângelui şi că nu pot să scrie decât în acele rare momente de graţie, când Muzele îi vizitează”.
Marcel Lucaciu preferă, în cronicile sale, să alterneze modalitățile de abordare critică a textului, fără
a omite filonul autobiografic şi constantele operei autorului, surprinzând reverberații ale volumelor anterioare sau contextualizând, în peisajul literar, opera.
(continuare în p. 9)
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Paisie, pătimitorul
Cornel GALBEN

Despre părintele Paisie de la
Secu am auzit vorbindu-se destul
de târziu și poate nu m-aș fi aplecat niciodată asupra biografiei sale
dacă, la sfârșitul anului 2018, nu
l-aș fi întâlnit pe traducătorul Paul
Bălan, cel ce a avut șansa să-l cunoască îndeaproape și, după trecerea sa la Domnul, să-i dedice o carte
binevenită.
Inclusă în colecția „Călăuze
duhovnicești” a Editurii Doxologia,
aceasta sintetizează încă din titlu
– Păstrați-mă în inimile voastre! Părintele Paisie de la Secu.
Viața și lucrarea misionară (Iași,
2014) – coordonatele urmărite
de profesorul bucureștean, vrăjit
de „sufletul său cald, luminat de
credință sinceră și curată” și de primele „povețe deosebit de înțelepte
legate de buna creștere a copiilor și,
în general, despre viața de familie”.
O viață pe care fostul marinar și
comandant de navă Petru Costandel a cunoscut-o bine înainte de a
se decide, la începutul anilor ’80, să
intre ca frate de mănăstire la Frăsinei, cunoscuta lavră a ortodoxiei
românești, și de a confirma, astfel, previziunea marelui duhovnic
Paisie Olaru, cel ce-i spusese, încă
de la prima întâlnire: „Ai să te faci
călugăr și vei purta numele de Paisie”. Una cu adevărat proniatoare,
ce avea să-l „marcheze definitiv și
pentru viața aceasta vremelnică,
dar mai ales pentru veșnicie, căci
dorul după Împărăția lui Dumnezeu și cel de mântuire își pusese cu

totul pecetea pe acest suflet ales”.
Considerat sfânt încă din viață,
înțelepțitul avă de la Schitul Secu i-a
fost duhovnic timp de un deceniu,
călăuzindu-i pașii pe lungul drum
de „încercări, nevoințe, ispitiri și
necazuri” ce avea să-l parcurgă,
purtând în suflet pentru totdeauna sfatul primit chiar înainte de a fi
tuns în monahism: „Din momentul
când vei intra în mănăstire, să nu
vorbești pe nimeni de rău, căci mare
necaz vei avea”.
La Secu, de altfel, avea să ajungă și el, prin anii 2002-2004, după
ce mai întâi poposise la Mănăstirea Sihăstria și, apoi, cu misiuni,
la schiturile Sfântul Mina și Codrii
Pașcanilor, perioade benefice pentru formarea sa, întrucât a avut
fericirea să-l cunoască pe celălalt
mare duhovnic al Sihăstriei, Părintele Cleopa, devenind pentru acesta „un fel de curier”, ce a înlesnit
corespondența lui cu duhovnicii
Arsenie Papacioc, Dimitrie Bejan și
Ilarion Argatu, precum și a acestora
cu Părintele Paisie Olaru.
Câteva dintre riscantele misive sunt reproduse în secvența
Convorbiri ziditoare între mari duhovnici, care, așa cum o sugerează și titlul, sunt adevărate comori
duhovnicești, cu o încărcătură de
învățăminte și o smerenie pilduitoare, ce ne demonstrează cu asupra de măsură că: „Nu putem intra
la Dumnezeu decât cu dragoste”,
dar și, printre rânduri, ne subliniază rolul jucat de cel omagiat în acest
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schimb, ce poate, fără el, nu ar fi
fost atât de bogat: Cuvioase Părinte
duhovnic Arsenie, văd că nu mă lasă în
pace fratele Petru, până nu trimit câteva cuvinte pe acolo. Mă minunez de
dragostea lui, cum s-a aflat el între
noi, ca să putem vorbi unii cu alții.
Se vede că este lucrarea Preasfântului Dumnezeu prin el. (Părintele
Cleopa către Părintele Arsenie, vineri – 1 ianuarie 1982).
„Roada mărgăritarelor duhovnicești” a scos-o la iveală și vrednicul
Paul Bălan, care a ținut, la rându-i,
cont de sfatul Părintelui Cleopa
(Cuvântul spus cu gura trebuie împlinit cu fapta și asta spun la toți, și mie,
și ție, și la toți cei care vin...) și a adunat cu osârdie nu doar cele „culese
ca o albină harnică de către fratele

Repere / Cronica literară
Petru” însuși, ci și mărturii directe
de la cei ce l-au cunoscut, începând
cu monahii și sfârșind cu pelerinii
veniți pentru un sfat.
„Părintele – aflăm – era un om
demn, vertical, sobru, dar și cu
multă bunătate și înțelegere pentru
suferințele și necazurile celorlalți,
față de care se purta ca un adevărat
Părinte duhovnicesc. Primea pomelnice pentru mănăstire de la toată lumea și oferea în schimb iconițe,
cruciulițe sau cărticele de rugăciuni,
dar mai ales cuvinte de îmbărbătare
și încurajare venite din preaplinul
inimii sale evlavioase”. În ultimii
ani petrecuți în obștea de la Secu,
„deși chipul îi era senin și zâmbitor,
iar vorbirea limpede, clară și hotărâtă, dovedind verticalitatea neclintită a ființei sale lăuntrice, profund
pătrunsă de adevărurile credinței
noastre ortodoxe, de rugăciune, de
cunoașterea învățăturilor evanghelice și ale Sfinților Părinți, se puteau citi pe fața lui urmele adânci
ale unor suferințe lăuntrice, atât de
ordin sufletesc, cât și trupesc. Ispitele, durerile, suferințele, chinurile, încercările acestei vieți, adesea
atât de plină de amar, îl marcaseră
vizibil. Inima îi slăbise, diabetul și
ciroza hepatică, aflate într-un sta-

diu avansat de evoluție, nu-i îngăduiau să facă eforturi prea mari.
Deși era plin de dragoste și de râvnă, obosea vorbind, iar mai apoi,
când simțea că rezervele de energie
erau aproape de epuizare, se scuza
cu mare delicatețe, se ridica de pe
bancă și, cu pași mărunți, șovăitori
se îndrepta spre chilie, unde putea
în liniște să-și tragă sufletul și să-și
odihnească trupul slăbit de boală și
de crucea suferințelor de tot felul.
Nu se plângea de nimic, dar îl vedeai cum se topește încetul cu încetul, ca o lumânare în sfeșnic”.
Fiind adesea silit să ia calea către spital, fiind internat când la
București, când la Constanța, când
la Târgu Mureș, dar și aici era căutat de o mulțime de oameni, atrași
ca un magnet de „bunătatea Părintelui, chipul lui luminos, firescul și
naturalețea purtării sale, dar mai
ales de lacrimile din colțul ochilor,
prezente totdeauna atunci când ne
vorbea despre Dumnezeu și mântuire, sau când depăna amintiri legate
de marii duhovnici întâlniți în viață
și de învățăturile primite de la ei,
amintiri care i se lipiseră de suflet și
pe care mintea lui luminată și buzele
sale le zugrăveau, într-un chip inegalabil, specific numai Părintelui...”

9

La căpătâiul patului din salonul
Spitalului Militar, unde a avut loc
ultima lor întâlnire, i-a solicitat
autorului ca, la vremea sorocită,
să facă publice cele ce i le dăruise
de-a lungul anilor (rugăciuni, texte
duhovnicești, convorbiri cu Părinți
duhovnicești), între care se numără
și Testamentul duhovnicesc al Părintelui Paisie Costandel, inserat la finalul cărții, alături de câteva Rugăciuni de mult folos către Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, Sfântul
Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, Sfinții Arhangheli, Domnul nostru Iisus Hristos
și o Spovedanie de toată vremea.
Retras, în iulie 2010, la Mănăstirea de maici Bic, din județul
Sălaj, „neștiut, necunoscut de
nimeni”, s-a mutat la Domnul în
ziua de 1 iunie 2011, la 82 de ani,
„fiind îngrijit până în ultima clipă
a vieții, în cadrul căminului de bătrâni de lângă mănăstire, cu multă
dragoste și devotament, de către
maicile” acesteia. Se născuse pe 16
martie 1929, la Constanța, și a plecat spre marea judecată cu „chipul
luminat, senin, plin de o bucurie ce
nu mai aparține acestei lumi”, dar
de care ne putem bucura și noi, urmându-i pilda.

Despre un autentic
partizan al literaturii
(urmare din p. 7)

O artă a portretului şi una a narațiunii completează
arta poetică despre care vorbeam mai sus, oferindu-ne,
prin perspectiva pe care o are asupra lumii din literatură şi a literaturii din lume un inedit autoportret.
Teme şi motive recurente, imagini artistice sau tehnici narative ni se dezvăluie într-un discurs/demers
critic substanțial, avizat, aplicat. Ipostazele lirice
sau personajele, atmosfera şi simetriile sau antinomiile, tonalitățile memorialistului sunt minuțios
analizate şi elocvent exemplificate.
Traversând, longitudinal şi latitudinal autorul
şi cartea, criticul pare să realizeze, de fapt, intime
popasuri în lumile ficționale. Judecățile de gust şi
de valoare alcătuiesc, astfel, un subtil îndreptar de

ortografie şi caligrafie literară, mai cu seamă poetică. Când decide să abordeze specii epice, urmăreşte, atent şi circumspect, firul narativ, surprinde
ideea din spatele diegezei, meditează la atitudini şi
analizează tehnici narative. Interesant e faptul că
fiecare text, prin corespondențele ce par să creeze
o adevărată rețea subterană, se transformă într-o
microistorie literară, din care nu lipsesc clasicii,
nici simboliştii, moderniştii, neomoderniştii sau
postmoderniştii. Tot volumul e, în fond, încă o dovadă a erudiției şi a talentului unui autentic partizan al literaturii.
Prefață la volumul lui Marcel Lucaciu, Cronici
duminicale, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2019.
170

10 Rememorări

Necuvintele –
„acel laser lingvistic”

*

Marcel Lucaciu

În istoria literaturii române, marile reforme au
aparținut dintotdeauna poeților, adevărați luptători
pe frontul cuvintelor.
Dar cuvintele sunt mijloace inerente ale Poeziei,
nu constituie realitatea ei ultimă. Dacă sculptura
poate alege lemnul, piatra sau marmura, Poezia recurge din disperare la cuvinte. Îi lipsește un material
concret, aflat în lumea din afară. Ordinea cuvintelor
nu se referă la Poezie. Dincolo de cuvânt, esențială
devine perpetua căutare, starea de tensiune creată:
„Poezia este o tensiune semantică spre un cuvânt
care nu există, pe care nu l-a găsit. Poetul creează
semantica unui cuvânt care nu există. Semantica
precede cuvântul. Poezia nu rezidă în propriile sale
cuvinte. Poezia folosește cuvintele din disperare.
Nu se poate vorbi despre poezie ca despre o artă a
cuvântului, pentru că nu putem identifica poezia cu
cuvintele din care este compusă. În poezie putem
vorbi despre necuvinte” (Nichita Stănescu, Respirări,
Editura Sport-Turism, București, 1982, p. 175).
Orice încercare de a defini necuvintele întâmpină dintru început câteva dificultăți: 1. Cum să
definești ceea ce încă nu există, căci necuvintele sunt
o aspirație, o altă Fata Morgana, un Ideal condamnat
să fie intangibil? 2. Poți vorbi despre necuvinte în necuvinte? 3. Se identifică necuvintele cu inefabilul sau
cu poezia pură?
Cunoaștem, însă nu elucidăm; cel mult aproximăm. Fiind ale metalimbajului, necuvintele plutesc
deasupra lucrurilor, deasupra limbajului propriu-zis,
obligând grupurile de cuvinte, propozițiile sau frazele să transporte acel nu știu ce aparte. Adevărata
Poezie transcende realitatea cuvintelor, e inspirată
de zei și renunță la mijloacele tradiționale: „Poezia
metalingvistică are ca sursă inspirația, suflată la
ureche poetului, rând pe rând, de către Apollo sau
de către Dionisos. «Nu credeam să-nvăț a muri vreodată», sau «Eu cred că veșnicia s-a născut la sat»,
sau «E timpul, toți nervii mă dor» ne atestă posibilitatea marii poezii care nu mai folosește nici unul
dintre mijloacele poeziei. Versuri situate deasupra
metaforei, ignorând orice fel de alambic posibil,
acesta îmi pare a fi tipul de tensiune semantică spre
un cuvânt din viitor. Necuvintele (ca noțiune) sunt
finalitatea scrisă a acestei poezii, superioară ideii de
scris” (ibidem, p. 75). Recapitulând, Nichita conferă necuvintelor variabilul statut de „cuvânt care nu

există”, „supra-cuvânt”, „cuvânt din viitor” sau „elemente primordiale ale poeziei așa cum se nasc ele,
nenoționale și ambigue” (ibidem, p. 168). În schimb,
constantă e viziunea unui lexic adesea limitativ. De
aici, „necesitatea experimentului”, revelația necuvintelor, convingerea imuabilă că „tot ce a rămas valoros
în literatură din punct de vedere al limbii folosite, e
de natură metalingvistică” (ibidem, p. 349). Într-un
fel, necuvintele sunt o creație compensatorie…
Luând-o înaintea eseisticii, lirica stănesciană se
lasă și ea fascinată de himera necuvintelor. Două poeme poartă același titlu: Necuvintele. Mai elocvent e
poemul ce deschide placheta Un pământ numit România (1969): „Visez acel laser lingvistic/ care să taie
realitatea de dinainte,/ care să topească și să străbată/ prin aura lucrurilor.// Acel cuvânt îl visez,/ care a
fost la-nceputul lumilor lumii,/ plutind prin întuneric și despărțind/ apele de lumină,// Născând pești
în ape și născând/ ape și lumină în lumină,/ născând
pești în ape și născând/ ape și lumini în lumină…//
Visez acel laser lingvistic,/ care să taie realitatea de
dinainte,/ care să smulgă întruna luminii/ partea ei
de apă, cu pești.// Care să smulgă întruna luminii,/
ce e apă cu pești în ea și s-o lase/ tot mai pură și mai
singură și mai pură,/ până când se face din nou/ întuneric”.
Lumina izvorând din luminile apelor, până și
apele par de lumină. Născând alte ape și alte lumini
dătătoare de viață. Totul pare un joc de cercuri concentrice, care trebuie să găsească punctul fix, apoi să
se contopească într-o unică sferă, Pământul, simbol
al perfecțiunii Creației. Dar Necuvintele lui Nichita
Stănescu n-au neapărat o accepțiune mistică, nu reconstituie propriu-zis Geneza, ci momentul dinaintea Ei, întunericul dinaintea Întunericului, lumina
dinaintea Luminii dintâi. În acest sens, necuvintele
concurează cu prima rostire, cu imperativul divin:
„Să fie lumină!” Diferența ar fi că ele alcătuiesc lumea versurilor fără a spune vreun cuvânt, fiindcă nu
există ca act de vorbire.
Fiind un alt Demiurgos, Nichita Stănescu creează în liniștea întunecatei mări necuvintele, care vor
trebui să reprezinte, într-un viitor fabulos, limbajul
autonom al Poeziei.
*Fragment din volumul de eseuri Re-lecturi stănesciene,
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004.
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Între Florida și Niagara (2)
Viorel Tăutan

Suntem bucuroși. Am perceput marea cascadă și
de sus și de jos, și ziua, și seara târziu. Putem să ne
întoarcem acasă mulțumiți.
Ei, dar până să pornim spre casă, mai aveam o zi. Ce
să facem? Ce să mai vizităm? Sigur că ai ce să vezi, însă
pare dificil să optezi. În primele două zile ne-am plimbat prin împrejurimile dominate de sunetul cascadei,
când mai aproape, când mai îndepărtat, plimbări încheiate cu câte o șuetă dominată de argumentele sale
tumultoase. Am luat cina într-un restaurant din apropiere. Cum micul dejun, asortat și consistent, inclus
în plata camerelor, îl luam în elegantul bar-restaurant
al hotelului în care ne cazasem, deși nu aveam nimic
să reproșăm acestuia, elegant și confortabil, căutam
un alt local pentru masa de prânz, asociată frecvent
cinei. Preparate culinare specifice în plan național,
dar și al provinciei, sau al localității. Au mare trecere sandwichul, beefhamburgerul, carnea de pui, cu
garnituri de toate felurile, creveții, scoicile, carnea de
pește. Cunoașteți aceste aspecte, desigur, fie din mass
media, fie din experiența personală. Am aflat că în
oraș există un Cazino deschis permanent*.
Așa încât am pornit într-acolo. Douăzeci de minute
în pas de plimbare ceva mai energic și iată-ne, bunică,
bunic, mamă, tată și Aveline intrând în împărăția jocurilor de noroc! Mi-ar fi foarte dificil (și inutil, cred)
să fac o descriere detaliată a inventarului de aici. Mă
limitez să constat existența varietății de aparate electrice și electronice, de la cele clasice, cunoscute la noi
încă din anii epocii de aur, până la păcănelele din ce în
ce mai sofisticate. Am nimerit într-un interval orar
când erau doar vreo cinci-șase inși devoratori de timp
și bani. Sala este imensă. Împreună cu spațiile ocupate
de încăperi cu alte destinații, subordonate cazinoului,
estimez o suprafață nițel mai mare decât a unui teren
de fotbal. Cele două intrări-ieșiri la spațiul cu jocuri,
marcate și delimitate de bare inox sunt supravegheate
de polițiști locali înarmați cu pistoale, sprayuri, electrocutoare și cătușe. Ne identificăm, declarăm că suntem doar în vizită și ni se permite să intrăm. Nu doar
pentru vlăstarul aflat la vârsta primelor propoziții
dezvoltate, însă eliptice de consoanele dentale L, N
și R, varietatea de forme și culori transforma incinta
într-un tărâm al întâmplărilor fantastice. Printre zecile de aparate cu clape, butoane, pârghii și taste, în
forme și dimensiuni de personaje ale unei lumi virtuale robotizate, descopeream mese mai mari sau mai
mici de ruletă si mese dreptunghiulare, pătrate și ro-

tunde pentru jocuri de cărți (poker, bridge, 21 ș.a.).
Oprindu-mă, preț de un minut sau două, ba lângă o
masă, ba lângă alta, imaginația mă purta îndărăt, în
copilărie și adolescență, când mă identificam cu personaje pozitive din filmele urmărite la cinematograful
din centrul Jiboului și la televizorul alb-negru, după
ce televiziunea a fost acceptată de către conducerea de
partid și de stat, urmând să fie valorificată, cum am
constatat, în primul rând pentru propagandă politică.
Schița unui zâmbet. Anticipez orga de lumini și
rumoarea declanșată aici odată cu înserarea, amplificându-se pe măsură ce sala începe să fie populată cu
participanții la acest dezmăț al speranței, care anulează orice urmă de implicare a realei credințe creștine.
Să vrei mai mult decât îți oferă Împăratul Lumii? În
plus, dorești să-ți umple și traista! Omenirea e divizată, din acest punct de vedere, în cei care cred și cei care
nu cred că Iisus Christos este fiul lui Dumnezeu. De
aici înainte pot fi făcute, și se fac, tot felul de clasificări tematice. Dar literatura populară este incontestabilă: „Banul este ochiul diavolului!” Cu toate acestea,
trebuie să recunoaștem, fără bani se poate trăi foarte
dificil!
În același corp de clădire, adică sub același acoperiș,
într-o latură, personalul unuia dintre bar-restaurantele first class își oferă serviciile diurne începând
cu orele 11:00 a.m. până a doua zi la ora 07:00 a.m.
Suntem cu toții de acord că ni s-a cam făcut foame,
așa încât nimic nu ne poate împiedica să facem pași în
acea direcție, nici măcar prețurile nițel cam mari, dar
acceptabile, dacă luăm în calcul serviciul ireproșabil,
calitatea și gustul preparatelor, după cum aveam să
constatăm. La întoarcere, am pornit spre râu și cascadă, în pași lenți de plimbare, ne-am luat rămas bun
și ne-am întors la hotel. Bagaje, duș, amuzament cu
îngerul nostru, culcare.
A patra zi. Am pornit spre casă pe la orele 10:30. De
această dată – cu toții. Liviu ne-a propus un alt traseu,
mai scurt, pentru a nu ajunge prea târziu, nici prea
obosiți. Autostrada, apoi șoseaua, trece pe o distanță
mare printre dealuri împădurite din trei state, New
York, Pennsylvania și New Jersey, ocazie optimă
pentru a confirma ceea ce constatasem în deplasarea
tur. USA își protejează mediul și, implicit, cetățenii,
conservându-și fondul forestier. Mi s-a spus că, pentru a tăia un copac, este nevoie de o expertiză silvică, o
evaluare legală. Cine face altfel, este aspru sancționat,
de la amenzi usturătoare până la închisoare. N-o să
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credeți acum că lemnul nu este valorificat industrial!
E adevărat că imaginea pădurilor de foioase pe care le
admiram în timpul mersului era admirabilă, dar se taie
și aici arborii bolnavi, în primul rând, apoi cei bătrâni
care nu sunt protejați, la urmă se rărește. Nu se „rad”
dealurile și munții, lăsându-i fără podoaba lor splendidă, iar în locul celor tăiați sunt plantați cât se poate
mai curând puieți din aceeași esență; ne-am oprit să
mâncăm într-o parcare amenajată sub poala pădurii.
Pajiște, mese și bănci din lemn, coșuri mari pentru
resturi de toate felurile, iar la distanța de 70-80 de
metri fusese construit un spațiu cu Restrooms, adică,
pe românește, WC-uri ecologice, umbră de la crengile
stejarilor peste toată suprafața, timp în care pe lângă
noi treceau automobile de toate calibrele, Am ajuns
acasă teferi și obosiți, dar mulțumiți de tot ceea ce ni
s-a întâmplat.
***
Da, oameni buni, am îmbrățișat Statuia Libertății!
Liber! N-a reușit nimeni să mă împiedice. A fost suficient să întind brațele și s-o cuprind. Mi-a mărturisit
că i-au cam tremurat de emoție scările interioare, iar
barul din jurul faclei a pornit să se rotească lent. Întocmai restaurantului din Turnul Vienei, cel construit
nu departe de malul Dunării. Din ochiul ei drept s-a
desprins o lacrimă. Picătura s-a oprit câteva secunde
la nivelul inimii, apoi, luând forma unui nor translucid, a pornit spre est. O fi fost dorul de mama Franța.
Pentru a ajunge în imediata ei apropiere, ne îmbarcasem, Doina cu mine, pe una dintre... ambarcațiunile
care transportă turiști obișnuiți de la debarcaderul
situat destul de aproape de celebrul turn World
Trade Center, adică în sudul insulei Manhattan. După
15 minute făceam primii pași pe insula Statuii, al cărei
nume îl poartă: Liberty. Era foarte cald la începutul lui
august. Așa că ne-am îndreptat spre locul unde este
amplasată, alăturându-ne zecilor de turiști, majoritatea asiatici, în compania cărora plutiserăm pe apele
calme ale râului Hudson, la deversare și întâlnire cu
apele fratelui mai mic, East River. Ajunși în imediata
apropiere a colosului, ne-am oprit să discutăm dacă
urcăm sau nu pe zidurile fortului, transformate în incintă pentru postamentul acestuia. Intrarea este precedată de un lung cort paralelipipedic alcătuit din bare
de metal și folie din plastic, cum sunt confecționate
solariile. Auzind limba în care dialogam și, mai ales,
văzându-ne figurile indecise, un tânăr înalt și chipeș,
ni se adresă în dulcea limbă românească: „Bună ziua!

Vă pot ajuta?” Bucuria poate fi exprimată în variate
forme. A noastră s-a manifestat printr-un foarte scurt
moment de uluială, după care i-am expus dilema în
care ajunseserăm. Purta la gât, atârnat de un șnur,
un ecuson de angajat. După ce ne-a mărturisit că este
student la o universitate din București, în vacanță,
având dreptul de muncă sezonieră, ne-a atras atenția
asupra interdicției de a urca spre făclia din mâna statuii, de unde am fi avut ocazia să admirăm nu doar
megalopolisul New York, ci și Jersey City, însă accesul
în interior a fost interzis în urma prăbușirii turnurilor
gemene. Putem ajunge, totuși, pe platoul și pe zidurile
crenelate de la baza ei. I-am mulțumit, exprimându-ne
iar plăcuta surpriză de a-l fi întâlnit. Pe insulă poți
rămâne cât dorești peste zi. Vaporașele fac drumul
pe apă dus-întors de dimineața până seara. Ne-am
plimbat pe aleile din jurul monumentului, ne-am fotografiat unul pe celălalt, am rugat pe alți turiști să ne
fotografieze împreună, iar noi le-am întors serviciul
în aceeași manieră. „Pe mine mă încearcă ministerul
de interne”, îi spun emisferei mele, mângâindu-mi cu
dunga palmei cămașa în dreptul stomacului. „Și pe
mine”, îmi zâmbește ea. Ca să ne păcălim foamea,
am cumpărat câte ceva de la un chioșc-tonetă. Ce
credeți? Cuib de viespe având diametrul de două ori
mai mare, și nu doar diametrul, decât cel preparat
de populara firmă Fornetti de pe la noi! Zâmbiți?
Păi, da! Sunt în USA, nu-i așa? Ne-am înscris într-una
dintre rândurile celor care s-au hotărât să-și încheie vizita. Vaporașul este amarat la chei și, după ce
ultimul dintre proaspeții vizitatori a părăsit puntea, începe îmbarcarea celor care și-au încheiat-o.
Ne luaserăm rămas bun sau adio, cine știe? de la
magnifica întruchipare a dragostei pentru libertate, i-am mai făcut cu mâna semne de la revedere,
în timp ce pluteam spre portulețul din sud-estul
Manhattan-ului.
*Știm că în câteva orașe, mari și mijlocii, din România,
funcționează cel puțin câte un asemenea „templu” al entuziasmului și al deznădejdii. Cei care le-au deschis erau conștienți că
nu riscă. Pofta vine mâncând; erau și mai sunt destui îmbogățiți
prin mijloace și căi tainice, suspecte, destui patroni, cămătari,
traficanți directori de... Astfel că s-au documentat, vizitând mari
cazinouri de dincolo de fosta cortină de fier.

Erată
În volumul „Bădăcin, satul memoriei culturale.
Demersuri antropologice de Centenar”, coordonator Camelia Burghele, dintr-o regretabilă eroare, la
pagina 8 a fost tipărită următoarea propoziție:
„La această percepție se adaugă și imaginea clădită în memoria colectivă a soției omului politic,
doamna Clara”; facem cuvenita rectificare și corectăm: nu este vorba despre soția lui Iuliu Maniu, ci
despre doamna Clara, mama ilustrului om politic.
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Cronica literară 13

Noul Babilon poetic

Emilia Poenaru Moldovan

Mihai Victor Afilom semnează
în 2017 volumul Cercuri în lanul
de cuvinte, Ed. Colorama, Cluj-Napoca, colecția Cercul Literar de la
Cluj/ poezie (după apariția altor
trei volume de versuri: Şerpii Soarelui, Ed. Emia, Deva, 2001, Elegii
Fluide, Ed. Inspirescu, Satu Mare
2015, Şevalet terapeutic, Ed. Singur, Târgoviște, 2015 și urmat de
volumul din 2018, Exil în coloniile
albastre, Ed. Inspirescu) cu deja
formată conștiința de poet deplin,
o voce în cetate și în același timp „o
cărămidă vie/ În noul Babilon poetic (Jocul cu realitatea).
Poetul s-a alăturat grupării „Cercul Literar de la Cluj” din 2016,
aducând cu sine mândria de a
aparține ținutului Corvinilor, și
dragostea, exprimată atât prin
cărțile de poezie, cât și prin cele de
proză, pentru acesta. Din această
zonă au venit și susținerea și îndrumarea regretatului poet Eugen
Evu, care l-a numit „cel mai autentic încă tânăr poet din avalul spre
amonte al scrisului poetic hunedorean de după 1990”.
Volumul despre care vorbim este
structurat în patru părți: I. Lirică
germinativă, II. Purgatoriul albastru, III. Lecția despre iubire, IV. Agora
cu statui și semizei, urmând ideatic
și afectiv linia unei întregi deveniri
poetice. „Din capilarele poetului/
Cerneala se revarsă /.../ Înfloresc
cuvintele/ Pe hârtia albă”, iată
modul cum este percepută germinarea poeziei pentru a ajunge „În
altarul – caiet,/ Acolo e grădina lui
cu mistere” (Altar). Cerneala, aici
succedaneu al sângelui, se varsă
întocmai ca într-un sacrificiu păgân pentru a accede la fumul „binemirositor” al arderilor de tot în
procesul aproape mistic al creației
poetice.

De la primele poezii, autorul ne
trasează liniile și volutele structurii universului său poetic, care îmbină elemente de paleontologie, de
religii fundamentale, de filosofie,
de civilizații și eroi ai Antichității
cu cele mai noi cuceriri ale științei,
cu teoriile despre OZN-uri, elemente ale informaticii și mediului
virtual, toate drapate într-un văl liric nostalgic, cu nuanțe chiar civice
sau patriotice în unele poezii. Deși
atinge atât de multe domenii – un
aer de textualism se simte în poezia lui Afilom – nu aceste domenii
sau lumea din jur sunt referenții
principali, ci însuși poetul care se
autodefinește prin plăsmuirile lui.
Cu Lirica germinativă, autorul
ne introduce în atmosfera volumului printr-o ouverture plină de
elementele enumerate mai sus,
anunțându-ne temele și obsesiile
sale: „Cuvinte țesute pe pânza tăcerii,/ Simboluri acustice, motive
sonore/ Reverberează în spirală,/
Sunet gravat pe zidul liniștii,/ Cântec murmurat de sirene,/ Odiseu
cuprins de vraja melodică,/ Shiva
dansează în ritmul cosmic,/ Tălpile sale plămădesc lumea,/ Muzica
stranie a astrelor,/ Captată de antenele programului SETI (Muzică).
Dar canavaua aceasta pestriță nu
și-ar găsi locul în univers dacă, în
accepțiunea poetului, nu ar fi încrustat în ea și elementul om: „Jos,
pe pământ, în clopote de carne,/
Bat inimi, rezonează cu pulsul universal,/ Și rugi și vise și gânduri/
omenești/ Se înalță zgomotos/ În
acord cu orchestra creației” (Muzică).
Și amintirile despre un fabulos
sat românesc dispărut, unde autorul obișnuia să strivească sub tălpi
„flori de sunătoare şi mentă” și
unde: „Mirosea a Dumnezeu, a fân,
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a copilărie” (Déjà vu) sunt puse în
același pat germinativ, de unde vor
„încolți” și vor porni spre lume poemele lui Mihai Victor Afilom.
Purgatoriul albastru, cel mai
consistent capitol al cărții, este locul în care se edifică arta poetică a
autorului, în care se înfiripă silueta dantescă în drumul său spre un
Empireu poetic de neatins: „Cubul
perfect cu colţ sfărâmat,/ Nichita
zâmbind în neant,/ Babilonul meu
poetic,/ Îl voi dărâma în scop estetic.// Antologii, recenzii,/ Poezii,
erezii,/ Sunt propriul meu Mecena/ Şi poate voi părăsi arena” (Versuri în regie proprie). Poetul, ființă
rătăcitoare – „Printre cuvinte vagabondez” – în căutare veșnică de
continente utopice ale sinelui, pare
că forțează dărâmarea propriului
Babilon poetic, se autopedepsește
pentru „vina” de a tinde spre înalt:
„Dincolo de continentul meu utopic,/ La frontiera universului liric,/
Pândeşte realitatea frustă,/ Acvilă ce vânează în pustă,/ Pedeapsă
pentru veşnicul Prometeu/ Ce a furat focul supremului zeu” (Hoinar).

14 Cronica literară
O ars poetica (ce ar merita citată
în întregime) este poezia „Confesiune” în care găsim toate elementele construcției universului liric prefigurate de noi la începutul acestei
expuneri și unde Victor Mihai Afilom „își etalează resursele livrești,
dar mai ales revelațiile de auto-cercetător… cu o cuceritoare savoare
lingvistic-filosofică”, așa cum afirmă și Eugen Evu după lecturarea
cărții. „Câteodată am senzaţia că
îmi construiesc/ un eşafod cu fiecare vers imperfect/ amenințat de
ghilotina criticii./ Dar îmi asum
sinceritatea/ Fiecărui verb rostit,/
Păşesc zâmbitor pe calea cu spini
a poeziei/ Şi ofer Inchiziţiei ca un
autodafé/ Toate cărţile mele scrise
sau nescrise”.
După rătăcirea în labirintul
experimental autoimpus: „Am inspirat aerul viciat al decadenţei,/
M-am risipit în lucarne obscure,/
Am iubit odalisce în ceasuri păgâne,/ Am trăit din plin în lumea
modernă,/ Am declamat erezii,
nihiliste filozofii,/ Am sorbit din
cupa de cucută a lui Socrate,/ Din
ulciorul cu vin al lui Dionysos,/
De la Arie până la Nietzsche,/ Şi
înapoi la Eleusis, oracole şi hierodule,/ Ori vraja lui Isis și farmecele lui Lilith”, poetul descoperă și
va încerca să revină la „cuvântul
originar,/ Cuvântul viu, matricea
universului,/ Şi noul cuvânt viu,
slova iubirii/ Mă aşteptau cuminţi
în cartea/ Sfinţită de lacrimile bunicilor mei” (Labirint).
Din purgatoriul autoreferențial
se iese doar cu „Alt F4, Escape din
realitate”, însă poetul află: „Realitatea trucată,/ Conştiinţele adormite./ Unde e insula lui Euthanasius,/ Shamballa, Nirvana, Edenul?/
Look inside!” (Escape).
Ce să opui concluziei disperate:

„Suntem cu toţii umbre de carton,/ Siluete pe celuloidul veşniciei” (Secvenţe), dacă nu iubirea?
Lecția despre iubire, al treilea capitol al volumului este un delicat
interludiu oferit chiar prin subtitlul capitolului iubitei poetului,
scrisă aici cu numele real, lucru
mai rar întâlnit la poeții de acum.
În general, „iubita” unui poet din
versurile sale e mai mult o reprezentare imaginară cu descrieri și
calități luate de la mai multe femei reale. Mihai Victor Afilom are
curajul unui Edgar Allan Poe de
exemplu, de a-și numi iubita cu numele adevărat, ca o garanție că el îi
va aparține ei pentru totdeauna și
vor putea trăi: „Undeva, într-un sat
fără prozelitism,/ Fără comerţ cu
sacramente, fără infatuare,/ Fără
tendinţe mesianice, fără mândrie,/
Ci doar gesturi mici de smerenie şi
bucurie”.
Tot în acest capitol se află și poezia care dă titlul volumului „Cercuri în lanul de cuvinte,/ Metafore
de divină sorginte,/ Mesaje induse
de veghetori,/ Purtate de celeștii
zburători” (Poem gramineu), ceea
ce abate oarecum semnificația
cercurilor de la originea „ufologică” – mai degrabă e vorba de acele amprente divine de dragoste și
inspirație în viața noastră, așa cum
conchide poetul în ultima strofă
din aceeași poezie: „Aura iubirii –
cer azuriu,/ Bujori în spectrul purpuriu,/ Hașurăm poemul nostru
simultan,/ Ființe de lut în decorul
pământean”.
Partea ultimă a volumului,
Agora cu statui și semizei încheie
periplul poetului prin arhitectura
creației sale de la stadiul de germinare, trecând prin încercările
din purgatoriu, învățând lecția iubirii, până la Pantheonul închinat
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„luminătorilor” și „păzitorilor” lui,
între care Eminescu este pe treapta
cea mai înaltă. Dar templul acesta
nu e neapărat întru lauda „statuilor” și „semizeilor”, ci mai degrabă
pentru deplângerea decăderii celor
care ar trebui să aducă ofrande:
„Iată, Eminule, ţi-au inventat un
ritual/ Şi te-au înălţat pe piedestal,/ Te slăvesc epigonii,/ Ţi se închină fanfaronii,/ Geniul tău e traficat indecent” (Eminescu).
Se deplânge și patria, aflată pe
aceeași treaptă și în aceeași agora
cu Eminescu: „Plouă mărunt în prima zi de decembrie,/ Estompând
tricolorul arborat cu ipocrizie,/
Neo-fanarioţii depun coroane,/ Păşind solemn în negre costume. /…/
Cuvintele – cochilii goale de melc,/
Naţiunea, patria – întinse pe catafalc,/ Românii risipiţi în exod,/
Ţară jefuită, Ţară fără voievod”
(Decembrie lucid).
Poeziile dedicate surorii stabilită peste Ocean, bunicilor materni
și paterni, lui Eugen Evu completează spațiul lui cu statui și semizei, privit uneori și ca un bâlci al
deșertăciunilor: „Fărâme de geniu
pervertite,/ Unii îşi ridicau statui
de fontă/ Cărora se închinau adulatorii,/ Vițel de aur, cocoțat pe soclu./ Alţii terorizaţi de anonimat,/
Eşuau compulsiv în aceleaşi tipare”
(Bâlciul deșertăciunilor).
Prin expunerea și descifrarea
unui Babilon poetic sui generis nu
am făcut decât să răspundem provocării poetului, cuprinsă în ultimul poem din volumul Cercuri în
lanul de cuvinte: „Te provoc, descifrează-mi caligrafia,/ Citeşte-mă,
descoperă-mi biografia, /.../ Din
spaţiul dincolo de umbră ori cenzură./ Viitorul curge, restul e literatură” (Analiză grafologică).

Istorie 15

Corneliu Zelea Codreanu:
naţionalist creştin vs
activist violent

Alexandru Bogdan Kürti

Din multitudinea de politicieni români ai secolului
al XX-lea, niciunul nu este mai controversat decât Corneliu Zelea Codreanu. A scrie despre un astfel de om
politic constituie un demers dificil şi complex, deoarece orice se afirmă în legătură cu fondatorul Mişcării
Legionare, poate suscita sensibilităţi şi polemici.
Legiunea Arhanghelul Mihail, creaţia lui Codreanu,
a fost una dintre cele mai mari mișcări social-politice
de extremă dreaptă din Europa interbelică. Gruparea
naţionalistă apărută în 1927 a exacerbat misticismul, a
promovat ura şi intoleranţa, antisemitismul şi antioccidentalismul. S-a remarcat prin abilitatea de a-i atrage
pe tinerii intelectuali în rândurile ei, dar şi prin numeroase episoade de violenţă extremă. În politica externă
a militat pentru o alianţă politică şi militară cu Germania hitleristă.
Până în zilele noastre, cel supranumit Căpitanul
stârneşte admiraţie sau dimpotrivă oroare. Pentru unii
a fost un personaj incoruptibil, pentru alţii doar un
şarlatan politic. Istoricul Adrian Cioroianu a susţinut
în teza sa de doctorat că artizanul Mişcării Legionare
este „liderul cel mai carismatic din istoria modernă a
românilor”1.
Dacă evoluţia organizaţiei legionare a prezentat interes istoriografic pentru mulţi cercetători români şi
occidentali2, biografia Căpitanului a rămas insuficient
investigată până recent. Primele biografii ale figurii
proeminente a scenei politice din anii ’30 au apărut la
Editura Humanitas, la împlinirea a 90 de ani de la fondarea Legiunii. În timp ce „Mistica rugăciunii și a revolverului. Viața lui Corneliu Zelea Codreanu” semnată de
scriitoarea Tatiana Niculescu se înscrie în registrul jurnalismului de investigație, lucrarea „Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și căderea Căpitanului” de Oliver
Jens Schmitt, profesor de istorie sud-est-europeană de
la Universitatea din Viena, reprezintă prima biografie
documentată științific a lui Codreanu şi o contribuție
substanțială privind studierea fenomenului legionar.
Scopul eseului de faţă, aşa cum se desprinde din titlu, este de a realiza o sinteză asupra activităţii lui Corneliu Zelea Codreanu din perspectiva celor două roluri
care i-au marcat existența şi care nu s-au exclus reciproc, dar au fost incompatibile între ele. În prima parte
a lucrării îl vom prezenta ca naţionalist creştin înfocat,
crescut în atmosfera de efervescenţă naţionalistă de
la începutul secolului al XX-lea, iar în a doua parte a
lucrării ne vom axa pe ipostaza de activist violent, promotor al utilizării violenței ca armă politică.

Naţionalist creştin
Întreaga activitate a lui Corneliu Zelea Codreanu
s-a desfăşurat sub semnul naţionalismului agresiv. El
a pretins că scopurile luptei sale politice sunt apărarea
identității naționale, respectiv susţinerea drepturilor
și aspirațiilor românilor în ţara lor. Codreanu a insistat
asupra reflectării Legiunii ca mişcare politică creștină,
acționând în conformitate cu învățăturile Bisericii și
nu împotriva ei. El a considerat că creştinismul ar trebui să fie instrumentul coeziv al naţiunii. Pronunţatul
caracter creştin-ortodox a diferențiat clar Legiunea de
restul mișcărilor de extremă dreaptă din Europa interbelică.
Corneliu Zelea Codreanu s-a născut în Huşi, la
13 septembrie 1899, zi în care, conform calendarului
creştin-ortodox, este prăznuit Sfântul Mucenic Corneliu Sutașul, militar roman convertit de apostolul Petru
la cultul lui Hristos şi primul creştin care nu avea origini evreieşti. Admiraţia pentru eroismul strămoşilor,
ideile de dragoste și de devotament față de naţiunea
română şi de credinţa creştin-ortodoxă i-au fost transmise lui Codreanu, în prima parte a vieții, în familie,
cu toate că românismul a constituit punctul vulnerabil
al familiei sale. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea părinţii săi au emigrat în România din Bucovina austriacă, o zonă multiculturală şi multietnică. Tatăl său, Ion
Zelinschi (naturalizat Zelea Codreanu) era de origine
poloneză, iar mama sa Eliza Brauner provenea dintr-o
familie ceho-bavareză. Codreanu Senior, profesor la
liceul din Huşi şi ofiţer decorat pe front, a activat în
plan politic în cadrul Partidului Democrat Naționalist
condus de profesorii universitari Alexandru Constantin Cuza și Nicolae Iorga, promotorii antisemitismului
politic în România antebelică. Cuza a fost nașul de căsătorie al familiei Codreanu şi, mai târziu, naş de botez al primului născut, Corneliu. Puternic influenţat
de tatăl său, care l-a însoţit în majoritatea activităţilor
întreprinse, şi de operele istoricului și teoreticianului
naționalist Iorga, Corneliu Zelea Codreanu a ales să activeze în politică.
Din 1912, Codreanu a beneficiat de o educaţie elitistă la Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu, de lângă
Târgoviște, locul unde este îngropat capul domnitorului Mihai Viteazul. Pregătirea fizică, disciplina, formarea militară şi educarea sentimentului patriotic au fost
preocupări permanente ale instituţiei de învăţământ.
Codreanu a explicat modul în care l-a influenţat perioada petrecută în liceul ai cărui patroni spirituali erau
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil: „Sub îndrumarea
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profesorilor, mi-am făcut o severă educaţie ostăşească şi mi-am căpătat o sănătoasă încredere în puterile
mele. De altfel, educaţia militară de la Mănăstire mă
va urmări toată viaţa. Ordinea, disciplina şi ierarhia
turnate la o vârstă fragedă în sângele meu, alături de
sentimentul demnităţii ostăşești, vor forma un fir roşu
de-a lungul întregii mele activități viitoare. Tot aici am
fost învăţat să vorbesc puţin, fapt care mai târziu mă
va duce la ura contra vorbăriei şi a spiritului retoric.
Aici am învăţat să-mi placă tranşeea şi să dispreţuiesc
salonul”3.
Îşi manifestă patriotismul încă de la 17 ani, atunci
când a încercat să se înroleze în armată, în momentul
în care România a intrat în Marele Război de partea
Antantei, fiind respins din cauza vârstei fragede. Totuşi şi-a însoţit tatăl pe front, conform autobiografiei
sale: „Nenorocul meu a fost mare, deoarece, neavând
decât 17 ani, comandantul regimentului a refuzat să
mă primească voluntar. Totuşi am luat parte la înaintarea şi retragerea din Ardeal, iar la 20 septembrie
când tatăl meu a căzut rănit deasupra Sovatei pe muntele Ceres-Domu, i-am fost de folos, ajutându-l în faţa
inamicului care înainta. Deşi rănit, a refuzat să se lase
evacuat conducându-şi compania tot timpul retragerii
şi apoi în grelele lupte care au urmat la Oituz”4.
În primăvara anului 1919, în pădurea Dobrina de
lângă Huși, Codreanu a organizat liceeni din localitatea natală într-un grup de rezistență împotriva unui
eventual atac al trupelor bolșevice. Tinerii au depus un
jurământ că se vor pregăti pentru lupta de partizani,
se vor retrage în munţi şi vor acţiona cu arma în mână
contra duşmanului. A frecventat Școala Militară de Infanterie din Botoșani în 1917, iar doi ani mai târziu s-a
înscris la Facultatea de Drept de la Universitatea din
Iaşi, după care a urmat studii de specializare la Berlin
şi Jena şi un doctorat în Economie Politică la Grenoble,
finalizat în 1927. În capitala Moldovei a fost exmatriculat pentru abateri disciplinare repetate, decizia fiind
anulată doar în urma intervenției profesorului Cuza.
În 1920, un grup de studenţi în frunte cu Codreanu
au împiedicat deschiderea cursurilor academice fără
tradiționalul serviciu religios. În Germania şi Franța
și-a însușit o aversiune profundă faţă de principiile democratice.
În volumul său de memorii „Pentru Legionari”,
prezintă centrul universitar Iaşi ca un mediu ostil intereselor românismului, puternic influențat de agitatorii marxişti din Basarabia. Majoritatea profesorilor
ieşeni, adepţii ideilor „progresiste” și internaționaliste,
i-au lăsat o impresie proastă: „Atitudinea profesorilor
care considerau ca «barbarie» orice idee şi notă naţionalistă, a avut ca efect dezorientarea totală a studenţilor. Unii susţineau bolşevismul pe faţă, alţii – cei
mai mulţi – spuneau: «Orice s-ar zice, a trecut timpul
naţionalismului, omenirea merge spre stânga». Înaintarea acestor idei antiromâneşti, susţinută de o masă
compactă de profesori şi studenţi şi încurajată de toţi

duşmanii României întregite, nu mai găsea în lumea
studenţească nicio rezistenţă românească. Câţiva care
mai încercam să rămânem pe poziţie eram învăluiţi
într-o atmosferă de dispreţ şi duşmănie. Colegii de alte
păreri, cei cu «libertatea de conştiință» şi cu principiul
tuturor libertăţilor, scuipau în urma noastră, când treceam pe stradă sau pe sălile facultăţilor şi deveniseră
agresivi, din ce în ce mai agresivi. Întruniri peste întruniri cu mii de studenţi, în care se propaga bolşevismul,
se ataca Armata, Justiţia, Biserica, Coroana. Universitatea cu tradiţie de naţionalism de la 1860, devenise
un focar de antiromânism”5.
La inițiativa lui Codreanu, la Iaşi, a apărut în
4 martie 1923, Liga Apărării Naţionale Creştine sub
conducerea lui A.C. Cuza. Mișcarea de extremă dreaptă a promovat politica naţionalistă şi antisemită
respectiv violenţa în plan social. Lipsa de organizare
şi pragmatismul lui Cuza, pe de o parte, insistențele
familiei Codreanu pentru o acțiune politică mai dinamică, pe de altă parte, au dus la scindarea Ligii. În
24 iunie 1927, Codreanu şi adepţii săi din grupul de
la Văcăreşti au fondat Legiunea Arhanghelul Mihail,
cunoscută și ca Mișcarea Legionară, organizaţie naţionalistă de inspirație mistică-religioasă, antisemită şi
antidemocratică. Legiunea s-a născut fără un program
concret, fără o proiecție publică mare, fără structură și
fără mijloace financiare. Potrivit fondatorilor săi, Legiunea trebuia să continue mișcarea pe care studenţii o
începuseră în 1922 şi speranțele pe care liderii LANC le
trădaseră. Conform lui Codreanu, Legiunea promova
regenerarea moral-religioasă şi crearea unui model de
om total devotat unei noi Românii: „Piatra unghiulară
de la care porneşte Legiunea este omul; nu programul
politic, Reforma omului, nu reforma programelor politice. «Legiunea Arhanghelul Mihail» va fi, prin urmare, mai mult o şcoală şi o oaste decât un partid politic.
Poporul român în aceste zile ale lui, nu are nevoie de
un mare om politic, aşa cum greşit se crede, ci de un
mare educator şi conducător, care să biruiască puterile
răului şi să zdrobească tagma celor răi. Pentru aceasta
însă, el va trebui să biruiască mai întâi răul din el şi din
ai lui. Din această şcoală legionară va trebui să iasă un
om nou, un om cu calităţi de erou. Un uriaş în mijlocul
istoriei noastre, care să lupte şi să biruiască împotriva
tuturor duşmanilor Patriei, lupta sa şi biruința sa trebuind să se prelungească şi dincolo, asupra inamicilor
nevăzuţi, asupra puterilor răului. Acest erou, acest legionar al vitejiei, al muncii, al dreptăţii; cu puterile lui
Dumnezeu înfipte în suflet, va duce neamul nostru pe
căile măririi lui”6.
Iniţial, secţia paramilitară, Garda de Fier a devenit
din 1930 organizaţia politică a Legiunii. Dizolvată formal de autorităţi, Garda s-a adaptat continuu la contextul politic al perioadei interbelice şi a fost reorganizată sub numele de Grupul Corneliu Zelea Codreanu
și partidul Totul pentru Țară. La zece ani de la constituire, organizaţia lui Codreanu a devenit a treia forţă
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politică a ţării. Principalii factori care au contribuit la
ascensiunea lui Codreanu au fost: carisma personală,
perceperea Legiunii ca o mişcare naţională a tinerilor,
valul de simpatie populară pentru Legiune după funeraliile fastuoase ale lui Moța și Marin, căzuți pe frontul
războiului din Spania şi pactul de neagresiune electorală iniţiat de Iuliu Maniu înainte de alegerile parlamentare din 1937.
În percepţia multor contemporani, Căpitanul întrupa unele dintre cele mai importante trăsături tradiţionale ale românilor: credinţa şi teama de Dumnezeu, voință puternică, curajul și devotamentul în
apărarea poporului şi a naţiunii. Propaganda legionară
i-a creat lui Codreanu o imagine de salvator, de lider
al poporului român. Adepţii săi îl vedeau ca o persoană providențială, carismatică, cu calităţi înnăscute şi
capabilă să conducă la înlăturarea politicianismului,
iar cei mai fanatici dintre ei îl înfăţişau ca un justiţiar
trimis de Arhanghelul Mihail, Mesia poporului român
sau mântuitorul neamului românesc. Nu lipseau nici
trimiterile la personalități istorice, Codreanu fiind plasat ca ultima și cea mai importantă figură într-o linie
teleologică a eroilor naționali români, urmaşul căpitanilor poporului român, Horea, Avram Iancu şi Tudor
Vladimirescu. Carisma şi cultul personalităţii Căpitanului au fost cultivate de Ion Moța și Vasile Marin,
colaboratori apropiați, Nae Ionescu şi Nichifor Crainic,
ziarişti renumiţi, respectiv Ion Banea, autorul unui volum cu caracter de hagiografie dedicat lui Codreanu. A
fost ales în Parlamentul României în 1931 în judeţul
Neamţ şi în 1932 în judeţul Tutova. De la tribuna Adunării Deputaţilor a solicitat „introducerea pedepsei cu
moartea pentru manipulatorii frauduloşi ai banului
public”7.
Aura de lider carismatic a lui Codreanu s-a propagat
printr-o atentă punere în scenă. Orator submediocru,
a căutat să câștige sprijin popular prin intermediul
imaginii şi al prezenţei efective între votanţi. În timpul campaniilor electorale a mers pe cal din sat în sat
îmbrăcat în port bucovinean. Se oprea în centrul satelor sau în curtea bisericilor, cobora de pe cal, ţinând
o cruce în mâna stângă, săruta pământul și apoi pleca fără niciun cuvânt. Aceste acţiuni i-au impresionat
profund pe ţărani şi nu numai. Istoricul maghiar Nicholas Nagy-Talavera a asistat în copilărie la o descindere a Căpitanului într-un cătun din Munții Apuseni:
„Un om înalt, de o frumuseţe întunecată, îmbrăcat
într-un costum naţional alb, a intrat în curte, călare pe
un cal alb. S-a oprit lângă mine, şi n-am putut să văd
nimic monstruos sau rău în el. Dimpotrivă. Zâmbetul
lui copilăresc, sincer, radia peste mulţimea săracă, şi el
părea a fi cu ea, dar, în chip misterios, şi în afara ei. Carisma nu este un termen potrivit pentru a defini forţa
stranie ce emana din acest om. Era mai degrabă pur şi
simplu o parte a pădurilor, a munţilor, a furtunilor de
pe crestele acoperite de zăpadă ale Carpaţilor, a lacurilor şi râurilor. Aşa stătea, tăcut, în mijlocul mulţimii.

Nu avea nevoie să vorbească. Tăcerea lui era elocventă;
părea să fie mai puternică decât noi, mai puternică decât ordinul prefectului care interzisese cuvântarea lui.
O ţărancă bătrână, cu părul alb, şi-a făcut semnul crucii
pe piept şi a şoptit către noi: Trimisul Arhanghelului
Mihail!”8
În ciuda puținelor resurse, legionarii au găsit sprijin considerabil printre țărani, muncitori, comercianți,
soldați și intelectuali, apelând la nemulțumirea pe scară largă faţă de corupţia şi jocurile de culise ale marilor
partide politice. Pentru scurte perioade, Legiunea a beneficiat de sprijinul unor politicieni influenţi precum
Nicolae Iorga, Alexandru Vaida-Voevod, Ion Inculeţ,
precum şi de simpatia regelui Carol al II-lea sau a principelui Nicolae. Promisiunea lui Codreanu că va transforma România într-o țară „frumoasă şi mândră, ca
soarele sfânt de pe cer”, glorificarea naţiunii, raportările repetate la monarhie şi religie, devotamentul legionarilor arătat cauzei şi promovarea serviciului comunitar într-un spirit naționalist au fost câteva dintre mijloacele de atragere a tinerilor în Legiune. În adeziunea
tinerilor intelectuali la Mişcarea Legionară, un rol important l-a îndeplinit Nae Ionescu, ziaristul şi filozoful
care a susţinut incompatibilitatea dintre România şi
Europa Occidentală. Fost membru al camarilei regale,
Ionescu a devenit mentor al mişcării lui Codreanu, dar
şi al Tinerei Generaţii. I-a avut printre studenţi şi discipoli pe Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu,
Constantin Noica, personalităţi marcante ale vieţii culturale româneşti, care prin articolele propagandistice
publicate în ziarele legionare au sprijinit „dreapta spirituală a colectivităţii româneşti”.
Războiul Civil din Spania, izbucnit în vara anului
1936 între naționaliști şi republicani, a suscitat interes
pe întreg continentul european. Sub conducerea generalului Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul, o echipă de
voluntari legionari a plecat în decembrie în Spania să
apere „crucea lui Hristos”, luptând de partea forțelor
naționaliste ale generalului Francisco Franco. La 13 ianuarie 1937, Ion Moța și Vasile Marin au fost ucişi în
bătălia de la Majadahonda, în apropierea Madridului.
O lună mai târziu, la Bucureşti, sub organizarea lui Codreanu a avut loc ceremonia grandioasă de înmormântare a celor doi martiri legionari. Evenimentul, transformat într-un triumf legionar, la care au participat
sute de mii de persoane, a generat un imens curent de
simpatie pentru Mişcarea Legionară. După funeralii,
Carol al II-lea i-a cerut lui Codreanu să fie proclamat
Căpitanul Mişcării Legionare, în schimb, suveranul
oferindu-i funcţia de şef al Guvernului. Codreanu a refuzat categoric.
La 25 noiembrie 1937, a fost încheiat un pact de neagresiune electorală între ţărănistul Iuliu Maniu, preşedintele celui mai puternic partid de opoziţie, Gheorghe Brătianu, preşedintele grupării liberale disidente şi
Corneliu Zelea Codreanu. În vederea asigurării libertăţii şi corectitudinii alegerilor parlamentare, semnatarii
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se angajau să nu se atace reciproc în campania pentru
alegerile din 20 decembrie 1937. Alianţa electorală a
fost îndreptată atât împotriva tendințelor samavolnice ale Partidului Naţional Liberal condus de Gheorghe
Tătărescu, cât şi împotriva înclinaţiilor lui Carol al II-lea
de a impune un regim autoritar personal şi a reprima sistemul parlamentar-constituţional. La insistenţele lui Codreanu, alianţa a fost valabilă doar până la
sfârșitul alegerilor din anul respectiv. În zilele care au
urmat semnării pactului, Codreanu a făcut o serie de
declarații în presă, susţinând cu tărie că deşi a devenit
aliatul electoral al lui Maniu, respingea ideile politice de
bază ale democratului convins şi adversar al puterilor
Axei: „Dl. Maniu este pentru democraţie. Eu sunt de
părere exact contrară. Sunt contra democraţiei. După
cum sunt şi contra dictaturii. Sub aurora dimineţii, se
naşte un alt sistem, nou, neîntâlnit până acum. Pentru acela sunt eu. Dl. Maniu spune că partidul său va
aduce justiţie şi toleranţă pentru minorităţi. Eu sunt
pentru justiţie, fără toleranţă. Pentru că am tolerat aşa
de multe încât suntem pe patul de moarte. Mişcarea
Legionară va aduce justiţie pentru români. Dl. Maniu
susţine după toate manifestările de până acum că ţara
este cu partidul său. Părerea mea este alta: Eu cred că
Ţara este cu viitorul. E, adică cu Mişcarea Legionară”9.
În alegerile din 20 decembrie 1937, ultimele alegeri organizate în România interbelică, Partidul „Totul pentru Ţară” a obţinut 15,58%, scor ce i-a permis clasarea
pe locul al treilea în preferinţele electoratului. PNL și
PNȚ, primele două clasate nu au reuşit să obţină cel
puţin 40% din voturi pentru a întruni majoritatea parlamentară. Legiunea era mai puternică decât oricând,
Codreanu era mai aproape de putere ca niciodată.
În privinţa politicii externe, Codreanu a susţinut o
reorientare a relaţiilor diplomatice ale României, spre
puterile Axei, Italia fascistă şi Germania naţional-socialistă. În repetate rânduri s-a declarat admirator al
lui Benito Mussolini şi al lui Adolf Hitler. Codreanu s-a
bucurat de triumful lor ca și cum ar fi victorii ale țării
sale şi îi considera liderii unor mişcări revoluţionare de
factură creştină, apropiate în plan ideatic de mişcarea
sa. „În 48 de ore după Biruinţa Mişcării Legionare, România va avea o alianţă cu Roma şi Berlinul, intrând
astfel în linia misiunii sale istorice în lume: apărătoarea Crucii, a culturii şi a civilizaţiei creştine”10, a promis
Codreanu.
Pe linia luptei anticomuniste, mulţi foşti membri
şi simpatizanţi ai Legiunii au luat parte la lupta armată de rezistenţă din munţi contra regimului impus de
Moscova în România după sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Astfel, într-un mod neaşteptat şi
după aproape 30 de ani s-a realizat angajamentul antibolşevic al lui Codreanu din pădurea Dobrina, prima
manifestare de luptă fără rezerve împotriva comunismului din perioada interbelică.
Naționalismul şi religia au fost forțele motrice ale
Mișcării Legionare, în logica fondatorului ei, cele două

se întrepătrundeau. Codreanu a propagat o reînnoire
morală a României pe principii creștine, care ar trebui
să preceadă orice ordine politică. A câștigat treptat
influență și putere politică, speculând neîncrederea în
instituțiile democratice și criza morală a elitelor politice, reuşind să mobilizeze şi să polarizeze societatea,
făcând apel la speranțele și temerile fundamentale ale
românilor. În mod categoric, Codreanu a fost un politician care şi-a iubit ţara. Cu toate acestea, patriotismul
pe care şi-l declara cu o energie viguroasă nu reprezenta o justificare pentru actele de violenţă.
Activist violent
Activismul lui Codreanu a luat adesea forme extreme. Împreună cu apropiații săi, a căutat să se impună
în viaţa publică prin orice mijloace necesare. În numeroase ocazii, legionarii nu păreau să facă distincţie
între lupta argumentelor şi lupta corp la corp. Politica
revolverului practicată de legionari a inclus confruntări directe cu autorităţile, încăierări de stradă, învrăjbire politică, atacuri asupra ziariştilor şi redacţiilor de
stânga, intimidări, amenințări cu moartea și asasinate politice. Codreanu însuşi a fost propulsat în politica naţională, după ce a comis un omor cu sânge rece.
El a incitat la ură împotriva evreilor, care în opinia sa
amenințau autenticitatea națiunii române. Atitudinea
legionarilor față de etnicii evrei a fost la fel de crudă
și severă ca aceea a naziștilor. Pentru Codreanu, antisemitismul reprezenta unul dintre cele mai populare
moduri de manifestare a patriotismului. Rădăcinile
antisemitismului virulent al legionarilor se găsesc în
antisemitismul intelectual din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, îmbrățișat de importanți scriitori și
istorici precum: Vasile Conta, Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu, Mihai Eminescu, Ion Heliade Rădulescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Alexandru Dimitrie Xenopol.
Debutul lui Codreanu pe terenul activismului politic a avut loc în 1919, când tânărul naţionalist dornic
de afirmare, s-a înscris în Garda Conștiinței Naționale,
grupare politică obscură combativă și antisemită, condusă de mecanicul Costantin Pancu, preşedinte al sindicatului metalurgiştilor ieşeni. Din 1919, de la participarea sa la mişcările muncitoreşti, viaţa lui Codreanu
a fost îndrumată de două obiective: un angajament
față de violență și un antisemitism virulent. După Marele Război, conflictele de muncă de la Iaşi au escaladat având loc numeroase confruntări sângeroase între
comunişti şi ultranaţionalişti. În organizaţia care îşi
propovăduia ideile sub umbrela unui „socialism naţional-creştin”, Codreanu s-a remarcat prin faptul că s-a
căţărat pe acoperişul unei fabrici ocupate de comunişti
şi a înlocuit drapelul roșu comunist cu tricolorul românesc, gest simbolic cu puternice conotaţii pentru spărgătorii de grevă a lui Pancu. După încheierea mișcărilor
greviste la sfârșitul anului 1920, Codreanu a început
să-și reorienteze activitățile spre mediul universitar.
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Între anii 1922-1924, perioada celor mai violente ciocniri din universități, în calitate de preşedinte
al Asociaţiei Studenţilor Creştini, Codreanu a fost în
centrul protestelor studențești din Iaşi. Mişcarea de
protest, începută la Cluj la 10 decembrie 1922, s-a extins treptat în toate centrele universitare şi a avut un
caracter antisemit puternic, primul său obiectiv fiind
introducerea principiului numerus clausus, adică limitarea numărului studenților evrei în instituţiile de
învăţământ superior. Revoltele studențești din România au făcut parte dintr-un val de activism antisemit al
studenţilor din Europa Centrală și de Est. Mulţi dintre
studenții antisemiți, din așa-numita „Generația 1922”,
care-l priveau pe Codreanu ca pe un lider înnăscut,
s-au alăturat platformei politice a lui A.C. Cuza, care a
încercat să limiteze influența evreiască în viața publică
românească. Conform scrierii sale militante din 1936,
mişcarea studenţească a reprezentat una dintre cele
mai glorioase pagini din istoria românilor: „Onoare
studenţimii care pentru credinţa ei, înfruntând atâtea
lovituri, a dat un exemplu de voinţă colectivă nemaiîntâlnit în istoria Universităţilor din întreaga lume. În
nicio ţară nu s-a văzut, ca studenţimea, unită într-un
singur suflet, asumându-şi toate responsabilităţile şi
toate riscurile, să poată menţine greva generală, timp
de un an de zile, pentru a-şi impune credinţele, urmă
rind prin demonstraţia ei, trezirea la conştiinţă a naţiei
întregi, faţă de cea mai grea problemă a existenţei sale.
Este o pagină frumoasă, o pagină eroică scrisă cu suferinţa acestei tinerimi în cartea neamului românesc”11.
Printr-un amendament constituțional din martie
1923, evreilor li s-au acordat aceleași drepturi politice
ca și românilor. Codreanu a organizat proteste împotriva acestei „trădări”, iar în octombrie, împreună cu
liderii agitaţiilor studenţeşti Ion Moța, Ilie Gârneața,
Radu Mironovici și Corneliu Georgescu planificaseră
asasinarea trădătorilor şi dușmanilor națiunii române,
respectiv a unor membri ai Guvernului şi a unor bancheri evrei. Complotiştii au fost arestaţi şi închiși timp
de şase luni la penitenciarul Văcărești în așteptarea
procesului. În capela închisorii se afla o icoană a Arhanghelului Mihail, de care Codreanu era absolut fascinat. În ciuda faptului că au mărturisit planificarea
asasinatelor, Văcăreştenii au fost declaraţi în mod
surprinzător nevinovaţi de instanţele judecătoreşti în
martie 1924.
Cu scopul de a pune capăt mişcărilor antisemite
din Iaşi, Guvernul l-a desemnat pe Constantin Manciu prefect de poliție. Acesta a declarat război tinerilor naționaliști și a interzis manifestările publice, mai
mulți studenţi fiind maltrataţi, arestaţi şi târâţi prin
procese privitoare la siguranţa statului pe temeiuri fictive. La 25 octombrie 1924, Codreanu, avocatul unui
student torturat de Manciu, l-a împuşcat mortal pe şeful poliţiei şi i-a rănit grav pe doi subalterni, în urma
unei altercaţii verbale violente în faţa Judecătoriei Iaşi.
O primă încercare de a-l judeca pe Codreanu în Focşani

a fost abandonată din cauza revoltelor antisemite şi a
manifestațiilor de simpatie pentru inculpat. Guvernul
condus de Ionel Brătianu interesat de condamnarea
lui Codreanu, a hotărât mutarea procesului uciderii lui
Manciu la celălalt capăt al țării, în fieful electoral al liberalilor, Turnu Severin. La proces, Codreanu şi-a declarat dragostea de țară şi a câştigat simpatia juraţilor
şi a publicului: „Am luptat şi tot ce am făcut, am făcut
numai din credinţă şi dragoste pentru ţară” 12. La
26 mai 1925, Codreanu a fost achitat de curtea cu juraţi într-un mare de entuziasm, considerându-se că a
acţionat în legitimă apărare. După anunţarea verdictului, Codreanu a câștigat aproape instantaneu un renume național, în toate gările de pe traseul Turnu Severin
– Iaşi, a fost aclamat ca un erou.
Mişcarea lui Codreanu a practicat asasinatul politic,
o premieră pentru istoria României, asasinarea unor
lideri politici importanţi şocând opinia publică. În noiembrie 1933, liberalul Ion Gheorghe Duca a fost numit în fruntea Guvernului şi şi-a luat angajamentul de
a opri orice încercare a mişcărilor extremiste de a provoca dezordine. Adversar convins al legionarilor, Duca
declarase la Paris că Garda de Fier este o armată de
mercenari în plata lui Hitler. Represiunea autorităţilor
faţă de Codreanu şi de mişcarea sa s-a intensificat sub
noul guvern, Căpitanul estimând un număr de „18.000
de arestări cu 18.000 de case călcate de barbari şi umplute de sânge nevinovat”. În ajunul alegerilor generale din 1933, printr-un decret, din noaptea de 9 spre
10 decembrie, Garda de Fier a fost declarată ilegală și
dizolvată. La 29 decembrie 1933, prim-ministrul Duca
a fost asasinat de un comando legionar pe peronul
gării din Sinaia, după ce fusese primit în audienţă de
regele Carol al II-lea. Profitând de lipsa de vigilenţă a
autorităţilor, Nicolae Constantinescu, Ion Caranica şi
Doru Belimace au răzbunat actele anti-legionare şi de
„trădare a ţării”. Asasinii au fost condamnaţi la muncă
silnică pe viaţă, iar în cadrul mişcării au fost celebraţi
ca eroi sub numele de Nicadori, denumire alcătuită din
elemente ale numelor și prenumelor lor.
Autor moral al primei crime politice din România
Mare, Codreanu s-a predat tribunalului militar doar
în 14 martie 1934, fiind achitat în urma unei simple
defilări prin faţa completului de judecată, pentru a
șaptea oară în cariera sa. Prestigiul lui a crescut după
ce la proces au depus mărturie în favoarea lui: Alexandru Averescu, Constantin Argetoianu, Octavian Goga,
Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Gheorghe Brătianu și Alexandru Vaida-Voevod. Adevăraţii responsabili ai atentatului şi multe din aspectele tragicului eveniment din
29 decembrie 1933, primul dintr-o serie lungă de violenţe, nu sunt pe deplin elucidate nici astăzi.
În perioada următoare, sprijinul public pentru
Mișcarea Legionară, deşi în afara legii, a crescut foarte
mult, iar activitățile caritabile și evenimentele comunitare s-au înmulțit. Totodată, Biserica Ortodoxă din
România a adoptat o atitudine mai deschisă și mai bi170

20 Istorie
nevoitoare față de organizaţia lui Codreanu, cu toate că
nu a susţinut oficial mişcarea. Numeroşi preoţi au fost
atraşi de mesajul creştin şi de respectul față de credință
a lui Codreanu. De altfel, de-a lungul istoriei a existat
o legătură uneori ombilicală între Biserica Ortodoxă şi
mişcările salvaţioniste.
Spre mijlocul anilor ’30, conducerea discreţionară
şi ambițiile personale ale Căpitanului au dat naștere
unor disensiuni interne puternice, soldate cu schisma
din interiorul familiei legionare. Mihai Stelescu, colaborator apropiat al lui Codreanu şi şef al organizaţiei
de tineret a fost acuzat că a conceput cu politicieni ostili Legiunii un plan de otrăvire a liderului organizaţiei. În septembrie 1934 a fost găsit vinovat de înaltă
trădare şi expulzat din Legiune. A fondat un nou partid, Cruciada Românismului, iar în presă l-a atacat fără
menajamente pe Codreanu, aducând grave prejudicii
imaginii acestuia. În anii 1935-1936 l-a caracterizat
pe fostul său camarad laş, desfrânat, farsor, politician
mediocru şi intelectual ratat, a publicat informații despre contactele secrete între Legiune și camarila regală,
campania de denigrare culminând cu atacuri privind
originile etnice ale fondatorului Mişcării Legionare. În
16 iulie 1936, Stelescu a fost ucis, când era internat în
urma intervenției chirurgicale, de către Decemviri, o
echipă legionară formată din zece studenţi, trei dintre
ei proveneau de la Facultatea de Teologie. În „Gazeta
Transilvaniei” (Braşov) din 19 mai 1938 a fost publicat
testamentul lui Stelescu, datat în 12 octombrie 1934,
în care îl învinuia pe Codreanu pentru asasinarea lui
Duca: „Dacă voi fi asasinat să ştiţi că din ordinul lui
Corneliu Zelea Codreanu am fost. Cu tot eroismul băieţilor de la Jilava, totuşi el a dat ordin de omorârea lui
Duca; l-am citit şi eu”.
Organizația legionară a dezvoltat violența și asasinarea ca forme de activism politic în viața publică românească. Din mai 1933, în cadrul Legiunii s-a constituit
echipa morţii despre care Codreanu susţinea că este un
grup de propagandă legionară: „În faţa obstacolelor,
loviturilor, insultelor, uneltirilor, prigoanelor, care ne
asaltau de pretutindeni, noi, având sentimentul acesta
grozav al singurătăţii, al niciunui ajutor la care să putem alerga, opuneam: hotărârea morţii. Echipa morţii
este expresia acestor stări de suflet ale tineretului legionar din întreaga ţară. Ea însemnează hotărârea acestui tineret de a primi moartea. Hotărârea lui de a merge înainte, trecând prin moarte. Vor păstra legalitatea,
dar se vor apăra în contra măsurilor ilegale. Pentru că
ei, nu fac nimic, nu vorbesc nimic, nu ţin întruniri.
Merg şi cântă. Atât.Lumea însă înţelege. Îi primeşte
cu flori. Le dă mâncare şi benzină pentru maşină. Pe
unde trec ei, rămâne o dâră de entuziasm”13. Echipele
morţii au rămas în istorie ca detaşamente de asasini şi
trupe de asalt care au înspăimântat adversarii chiar şi
numai prin denumire. Mai mult, în „Pentru Legionari”,
Nicadorii, asasinii prim-ministrului Duca, sunt menţionaţi ca şi membri ai echipei morţii. Legionarii erau la

fel de bine cunoscuți pentru dorința lor de a se sacrifica literalmente pentru cauza lor. Martirajul legionarilor, unic în istoria modernă a Europei şi neobișnuit de
morbid chiar și pentru o mișcare de extremă dreaptă,
a fost considerat un mijloc propus de Codreanu pentru
biruinţa mişcării şi purificare spirituală a neamului. Pe
lângă apologia jertfei de sine, legionarii au susţinut şi
un febril cult al morții. Celor căzuţi în numele mişcării
li se promitea că vor trăi pentru totdeauna în memoria
colectivă a poporului român. Legionarii au organizat
comemorări religioase în cinstea lor, onorându-i ca
și cum ar fi martiri creștini. Slujbele de veşnică pomenire se încheiau cu un apel legionar de inspiraţie
nazistă. Când numele celor care şi-au sacrificat viaţa
pentru Legiune era strigat, membrii legionari răspundeau: „Prezent!” Un astfel de ceremonial l-a impresionat chiar şi pe Marin Preda, fapt subliniat în romanul
său „Delirul”.
Rezultatul echivoc al alegerilor din 1937 şi lovitura
de stat din 10 februarie 1938 i-au permis lui Carol
al II-lea să instaureze un regim autoritar, punând capăt
existenţei regimului democratic în România şi partidelor politice prin instaurarea unui partid unic, Frontul
Renaşterii Naţionale. Cu excepţia lui Maniu, Codreanu a fost singurul şef de partid care nu a acceptat să
facă parte din guvernul naţional. „Cel mai cinic, corupt
și avid de putere monarh care a dizgrațiat un tron în
Europa secolului al XX-lea”14, aşa cum îl caracterizează
istoricul Stanley G. Payne, a luat măsuri drastice împotriva legionarilor, pe care îi considera principalii săi
inamici politici. Pentru a împiedica expunerea legionarilor la provocările care puteau veni din partea autorităţilor statului, Codreanu a ordonat la 21 februarie
1938 suspendarea întregii activități legionare şi dizolvarea partidului „Totul pentru Ţară” şi a anunţat că nu
intenționa să organizeze o lovitură de stat. „În numele forului conducător al Mişcării Legionare: Anunţăm
pe membri, că începând cu data de astăzi 21 februarie
1938, partidul Totul pentru Ţară nu mai există. Întreaga conducere a căzut de acord, că raţiunea de existenţă
a partidului a încetat. Toţi cei legaţi până în prezent
juridiceşte de acest partid, funcţionari de stat, sau
nefuncţionari, sunt dezlegaţi de toate aceste legături,
luându-şi completa libertate de acţiune. Toate funcţiunile, şefi de regiuni, de judeţe etc., sunt desfiinţate. Sediile se închid şi se dau proprietarilor. Noi nu voim să
întrebuinţăm forţa. Nu voim să întrebuinţăm violenţa.
Ne este suficientă experienţa din trecut, când fără voia
noastră am fost atraşi pe calea violenţei. Lovitură de
stat nu voim să dăm. Nu vom întrebuinţa aceste mijloace, pentru că tineretul de astăzi, are prea adânc înfiptă conştiinţa misiunei sale istorice şi a răspunderii
sale, pentru a face acte necugetate, care să transforme
România într-o Spanie însângerată”15, a decretat Codreanu, la o zi după ce proiectul noii constituţii, ce prevedea dictatura personală a regelui, a fost făcut public.
În martie 1938, Codreanu a avut un schimb de re170
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plici dur, în scris, cu profesorul şi consilierul cu rang de
ministru al regelui, Nicolae Iorga, pe tema întreprinderilor economice legionare. Codreanu îl acuza pe marele
istoric de necinste sufletească şi de jignire a tineretului. În consecinţă, cel care era considerat de legionari
„icoana tineretului”, s-a adresat Parchetului şi i-a oferit regimului carlist pretextul pentru anihilarea Căpitanului. Judecat pentru ultragiu adus unei autorităţi
de stat, Codreanu a fost condamnat la 19 aprilie 1938
la șase luni de închisoare. Ulterior a fost găsit vinovat
de înaltă trădare şi a primit o pedeapsă de zece ani de
muncă silnică. După condamnarea lui Codreanu, represiunea s-a abătut şi mai violent asupra legionarilor, mii de militanți și simpatizanți au fost arestați și
încarcerați. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938,
în timpul unui transfer de prizonieri, Codreanu, Nicadorii și Decemvirii au fost uciși în pădurea Tâncăbeşti la ordinul regelui sub pretextul unei tentative de
evadare. Ironia sorţii a făcut ca Zelea Codreanu să fie
eliminat printr-un asasinat politic, metoda criminală
inaugurată şi aplicată de legionari. Asasinarea i-a oferit
şefului Legiunii aureola martiriului. A reprezentat un
exemplu edificator asupra unui verset din Evanghelia
după Matei, bine-cunoscut de Codreanu: „toţi cei ce
scot sabia, de sabie vor pieri”. Moartea lui Codreanu
nu a condus nici la consolidarea regimului carlist, nici
la calmarea luptelor sterile din viața politică românească, ci dimpotrivă a dus în anii următori la un şir lung de
violenţe, răzbunări şi asasinate. Mișcarea lui Codreanu
a intrat într-o criză profundă şi s-a dezintegrat rapid
într-o organizație teroristă clandestină condusă de
Horia Sima.
Istoricul american Walter Laqueur a inclus organizaţia lui Codreanu în lista grupărilor teroriste de extremă dreaptă, datorită comiterii de violenţe pentru
atingerea unor obiective politice16. Mai mult, specialistul în problematica terorismului a susţinut că există
numeroase asemănări între legionari și organizaţiile
extremiste islamiste, privitoare la glorificarea actelor
de violenţă, martirajul, fanatismul religios, spiritul
antidemocratic, antioccidentalismul şi promovarea
intoleranței faţă de străini.
Recursul la violență a fost o constantă a vieții lui
Corneliu Zelea Codreanu. Legionarii au îmbinat asasinatele politice, violențele stradale și retorica antisemită cu naționalismul romantic, simbolismul religios
și proiectele de voluntariat. Legiunea a fost o forță
destabilizatoare într-o democrație din ce în ce mai
disfuncțională. Incapacitatea autorităţilor statului de a
controla manifestările radicale şi lipsa unor răspunsuri
adecvate ale justiției, clasei politice și societății civile
au contribuit la crearea unui climat violent şi la degradarea democrației interbelice. Contrar aşteptărilor,
evenimentele violente în care a fost implicat Codreanu
au condus spre creşterea simpatiilor populare la adresa Legiunii şi a notorietăţii Căpitanului, nicidecum la
oprobriul public.

Asemenea altor personaje politice carismatice din
Europa interbelică, Codreanu a avut o influenţă nefastă. În unanimitate istoricii consideră că principalul exponent al Mişcării Legionare din perioada interbelică a
avut o contribuţie importantă la pregătirea Holocaustului din România. Numele lui Corneliu Zelea Codreanu va fi asociat pentru totdeauna cu acțiuni violente
extreme, respingerea valorilor democratice și naţionalismul pervertit.
1 Adrian Cioroianu, Le mythe, les représentations et le culte
du Dirigeant, dans la Roumanie communiste, Thèse de doctorat,
Université Laval Québec, 2002, p. 86.
2 Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier, 1919-1941. Mistica ultranaţionalismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993;
Radu Ioanid, Sabia Arhanghelului Mihail: ideologia fascistă în România, Editura Diogen, Bucureşti, 1994; Zigu Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1995; Eugen Weber, Dreapta românească,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995; Claudio Mutti, Penele Arhanghelului. Intelectualii români şi Garda de Fier (Nae Ionescu,
Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Vasile Lovinescu),
Editura Anastasia, Bucureşti, 1997; Dragoș Zamfirescu, Legiunea Arhanghelul Mihail de la mit la realitate, Editura Enciclopedică, București, 1997; Armin Heinen, Legiunea Arhanghelul
Mihail. Mişcare socială şi organizare politică. O contribuţie la problema fascismului internaţional, Editura Humanitas, Bucureşti,
1999; Doru Popovici & Mircea Popa, Falimentul verde. Dialoguri
în legătură cu activitatea Gărzii de Fier şi interferenţele acesteia
cu intelectualitatea din România, Editura Albatros, Bucureşti,
2000; Mihai Chioveanu, Feţele fascismului. Politică, ideologie şi
scrisul istoric în secolul XX, Editura Universității din București,
București, 2005; Grigore Traian Pop, Mişcarea legionară: idealul izbăvirii şi realitatea dezastrului, Editura Kullusys, Bucureşti,
2007; Ilarion Ţiu, Mişcarea Legionară după Corneliu Codreanu,
Editura Vremea, Bucureşti, 2007; Corneliu Beldiman & Dana
Honciuc, Ostaş credincios Ţării şi Regelui. Aspecte ale relaţiilor
dintre armată şi Mişcarea Legionară în perioada 1927-1947, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007; Roland Clark, Sfântă
tinerețe legionară. Activismul fascist în România interbelică, Editura Polirom, Iași, 2015.
3 Corneliu Zelea Codreanu, Pentru Legionari, ediţia a IX-a,
Editura Scara, Bucureşti, 1999, p. 12.
4 Ibidem, p. 13.
5 Ibidem, pp. 16-17.
6 Ibidem, pp. 237-238.
7 Ibidem, p. 322.
8 Nicholas M. Nagy-Talavera, O istorie a fascismului în Ungaria şi România, Editura Hasefer, Bucureşti, 1996, p. 340.
9 Corneliu Zelea Codreanu, Circulări şi manifeste:
1927-1938, Colecţia Omul Nou, München, 1981, p. 222.
10 Ibidem, p. 221.
11 Idem, Pentru Legionari, p. 115.
12 Ibidem, p. 192.
13 Ibidem, pp. 358-359.
14 Stanley G. Payne, A History of Fascism, 1914-1945, The
University of Wisconsin Press, Madison, 1995, p. 278.
15 Corneliu Zelea Codreanu, Circulări şi manifeste:
1927-1938, pp. 272-274.
16 Walter Laqueur, Fascism: A Reader’s Guide: Analyses, Interpretations, Bibliography, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1976, pp. 16, 233-237; Walter Laqueur
& Christopher Wall, The Future of Terrorism: ISIS, Al-Qaeda, and
the Alt-Right, Thomas Dunne Books, St. Martin’s Press, New
York, 2018, pp. 80-81; Gerard Chaliand & Arnaud Blin, The
History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda, University of
California Press, Berkeley and Los Angeles, 2007, p. 204.
170

22 Arte vizuale

Amalia Crișan,
Poem românesc
Victor CIOBAN

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, la Zalău s-a
desfășurat expoziția tinerei artiste plastice Amalia
Crișan, intitulată Poem românesc, care a cuprins un
număr de 15 tablouri, de diferite dimensiuni și maniere stilistice. Expoziția a fost organizată la ora 11:00,
la galeria Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, situat în Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11. Solemnitatea momentului a fost sporită și de faptul că sărbătoarea națională a coincis cu aniversarea pictoriței,
care a venit pe lume în 2001, la Cluj-Napoca.
Expoziția a fost organizată de galeria internațională
IAGA Contemporary Art, cu sediul la Milano și a fost
lansată inițial în cadrul filialei clujene a instituției
respective (pe strada Cloșca, nr. 9-11), la 11 octombrie 2018, la ora 18:00.
După cum subliniază și titlul, care face aluzie la suita simfonică a lui George Enescu (Poema română, op. 1,
compusă în 1897, la vârsta de 16 ani), se realizează un
panegiric al spiritualității românești, prin reliefarea
impresiilor generate de spațiul geografic autohton. Ca
atare, subiectul dominant este peisajul, executat în maniera realismului magic, bazat pe un amestec de detalii
naturaliste (pe alocuri chiar impresioniste) și referințe
sacrale, de sorginte biblică sau folclorică. În afara peisajelor, mai pot fi observate două portrete cu subiect
istoric, care evocă personalități feminine marcante ale
artei Renașterii/ manierismului (Sofonisba Anguissola
și Lavinia Fontana), o scenă de gen cu aspect futurist
[reconstituire a tabloului Fetiță alergând pe balcon, pictat de Giacomo Balla (1871-1958) în 1912], o Scoarță
românească în stil avangardist și o compoziție cu tipar
de expresionism abstract (Amintire), dedicată maestrului austriac Hermann Nitsch (1938), personalitate
de prim-rang a acționismului vienez cu care artista a
intrat în contact direct, în timpul vizitei de la Cluj-Napoca, derulată între 29 aprilie – 18 iunie 2017.
În cadrul vernisajului de la Centrul de Cultură și
Artă al Județului Sălaj, înaintea prezentării lucrărilor expuse de tânăra artistă, mai mulți membri ai
Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj au citit din
creațiile lor sau au rostit alocuțiuni cu prilejul Centenarului.
După acest moment al evenimentului, tânăra a
mărturisit că alegerea Zalăului ca loc de expunere a
tablourilor sale se datorează unor considerente personale, cu substrat biografic. Județul Sălaj posedă pentru ea o semnificație aparte, deoarece pe teritoriul său
este localizată reședința bunicilor săi paterni: comuna
Sânmihaiu Almașului.

Amalia Crișan este fiica lui Dorin Crișan, proprietarul anticariatului San Francesco din Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 15, care se găsește în apropierea
Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”.
Vocația artistică o moștenește pe cale ereditară. Astfel, tatăl său manifestă un interes deosebit pentru
colecționarea obiectelor de artă, iar în acest mod a
reușit să achiziționeze numeroase referințe bibliografice privitoare la istoria domeniului respectiv
(albume, tratate, recenzii, enciclopedii etc.) și chiar
tablouri ale unor maeștri locali. De asemenea, în perioada tinereții, s-a remarcat prin aptitudini poetice,
nutrind ambiția de a-și construi propriul său curent
literar, „sacralismul”1, care se auto-definea sub forma
unei prelungiri a tradiției (neo)romantice, pe suportul valorilor iudeo-creştine (în special a filosofiei franciscane).
Nu se cunoaște data exactă la care Amalia a început să picteze. În versiunile oficiale, este menționată
vârsta de cinci ani (2006), când tatăl Amaliei o contactează pe Margareta-Maria Catrinu (născută în
1949), personalitate de referință a picturii naționale
și internaționale (cu lucrări expuse la Toulouse, Zwolle, Budapesta, Saint-Sever etc.2). Însă, declarațiile
profesoarei (pe vremea aceea director al Liceului de
Arte Plastice „Romulus Ladea”) arată că talentul tinerei s-a manifestat mult mai devreme, într-o etapă prelingvistică („deprinde povestirea evenimentelor din
viața ei, fără cuvinte, jucându-se cu culorile”3). Același
lucru mărturisește și artista însăși, într-un interviu
acordat Florianei Jucan pentru revista „Q Magazine” (în 27 ianuarie 2018), care stabilește ca punct de
pornire vârsta de doi-trei ani (după părerea ei, tipică
pentru orice copil), adăugând că împlinirea vârstei de
cinci ani a însemnat terminarea primului tablou (o
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casă şi nişte scaune aflate pe un deal). Oricum ar sta
lucrurile, e vorba de un talent nativ, incontrolabil prin
mijloace omeneşti (ceea ce în terminologia arhaică se
numeşte „inspirație divină”), care o apropie de „geniile” consacrate ale domeniului, din epoci demult apuse (când meşteşugul picturii nu era practicat la nivel
instituționalizat).
Printr-o combinație de talent, muncă şi perseverență, Amalia ajunge ca la opt ani (în 2009) să se
lanseze pe piața operelor de artă, reuşind să-şi vândă
prima lucrare pe suma de 300 lei, acordată de doctorul Dan Dumitraşcu4. Un an mai târziu (2010) debutează pe scena publică, printr-o expoziție personală
organizată la Bastionul Croitorilor, compusă din
35 de lucrări în pastel, pe teme peisagistice şi animaliere, executate sub atenta supraveghere a doamnei Catrinu. Apariția sa a atras atenția jurnaliştilor şi criticilor de artă, care au salutat evenimentul cu entuziasm,
publicând recenzii favorabile. Printre admiratorii fetei s-au numărat inclusiv redactorii de la cotidianul
„Adevărul” (atât secția locală, cât şi cea națională),
care au etichetat-o drept „talentul anului”5.
Un alt moment marcant pentru dezvoltarea personală şi profesională a pictoriței survine în 2012,
când se înscrie la secția de grafică a Şcolii Populare
de Artă „Tudor Jarda”, iar apoi intră în contact cu
Tudor Pănescu, un maestru al picturii acrilice, prin
intermediul căruia îşi diversifică gusturile estetice
(devine o admiratoare a procedeelor compoziționale
moderniste) şi îşi rafinează gama cromatică. Efectul
noilor achiziții se face simțit la expoziția personală
„DA - DA.AC.56.2013”, realizată în data de 21 octombrie 2013, la Centrul de Cultură Urbană al Primăriei
Cluj, pavilionul Casino din Parcul Mare. Alcătuită din
56 de lucrări, variate din punct de vedere stilistic şi
tematic (portrete, peisaje, naturi statice, compoziții
figurative şi abstracte), expoziția reprezintă un omagiu adus pictorului elvețian Paul Klee (1879-1940),
personalitate marcantă a avangardei (expresionism,
cubism, suprarealism, primitivism, abstracționism),

care se numără printre favoriții Amaliei, datorită teoriei despre muzicalitatea limbajului plastic. Succesul
înregistrat de tablourile expuse îl determină pe profesorul coordonator (Margareta Catrinu) să inițieze
demersurile necesare pentru editarea unui catalog,
care va apărea la Editura clujeană Remus (cu o prefață
elaborată de doamna Catrinu, în colaborare cu Negoiţă Lăptoiu), catalog solicitat şi de gestionarii Galeriei Klee de la Berna. De asemenea, în ziua expoziției
are loc şi intrarea sa în lumea audiovizualului, fiind
invitată de studioul TVR Cluj pentru a i se lua un interviu.
Devenită peste noapte o celebritate națională,
Amalia Crişan îşi continuă munca de artist plastic,
experimentând zi de zi noi modalități de transpunere a imaginii vizuale, cu scopul de a-şi creiona un stil
propriu. Până la Poem românesc, au fost organizate
patru expoziții personale (Hotel Melody – 2014, Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Grafică. Desen. Gravură – 2016, Galeriile Radio România Cluj – 2016,
Cinema Florin Piersic – 2016), cărora li s-a adăugat
participarea la manifestarea Clujul – orașul comoară, organizată de Şcoala Populară de Arte a municipiului (o expoziție itinerantă: Cluj-Napoca, Câmpia
Turzii, Alba-Iulia, Oradea, Deva, Timişoara, Sfântu Gheorghe, Brăila, Chişinău, Cernăuți). Artista a
obținut numeroase premii sau mențiuni la concursurile: Fascinația Figurativului (Cluj-Napoca, 2012),
Un cântec pentru mama, un cântec pentru copiii
Europei (Salva, 2013), Hristos se naște, slăviți-L
(Cluj-Napoca, 2013, premiul I), Anuala de Grafică
Landscape (Cluj-Napoca, 2015), Clujul lui Blaga între ieri și azi (2016) etc. După cum era firesc, ascensiunea vertiginoasă a pictoriței a atras atenția unor
centre de pictură de renume mondial, ca Academia di
Brera din Milano (fondată la 17766), unde tânăra se
va înscrie după terminarea Liceului de Arte Vizuale
„Romulus Ladea”7.
Vârsta fragedă a Amaliei Crişan nu a constituit un obstacol major pentru critica de specialitate
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în elaborarea unor caracterizări și chiar biografii ale
personalității sale stilistice. Prima tentativă de acest
gen au avut-o Margareta Catrinu și Negoiţă Lăptoiu, în Prefața primului catalog dedicat operei artistei.
Profesoara de desen, care i-a coordonat pașii tinerei pe
acest tărâm fascinant până în 2015, a redactat o Scrisoare pentru Amalia, unde a evidențiat spontaneitatea
execuției, bogăția materialului creativ, concentrarea
spre detalii, experimentele cromatice (de esență ludică8), optimismul debordant („nu a plâns niciodată”)
și mai ales predispoziția spre analiza psihologică și
meditația transcendentală, care relevă, în opinia ei,
„un început de gândire simbolică, de universalizare a
lumii proprii”. Așadar, sugerează încadrarea ei pe linia tradiției „metafizice”, inițiată de iconarii bizantini
(nu e de mirare că textul catalogului a fost reprodus
pe pagina online Cuvânt Ortodox9), transformând-o
într-un soi de alter ego10.
O altă referință notabilă provine de la celebrul actor Florin Piersic, care, deși nu reprezintă o somitate
în domeniul artelor plastice, are un rol important în
conturarea gusturilor estetice ale opiniei publice. Cu
ocazia expoziției personale a Amaliei din 2016, acesta
a declarat, prin intermediul telefonului, următoarele
afirmații: „Un copil ca acesta, plin de har, mai mult
decât atât, are și osârdie, are și voință, trebuie încurajat din start în toate momentele evoluției sale...
Amalia Crișan, din punctul meu de vedere, are înainte
de orice un simț al culorii uimitor. Culoare înseamnă
lumină și un om care are acces la lumină, care se lasă
fascinat de lumină și face din lumină niște bijuterii
cum face ea, aducând pe pânză aceste mirobolante
compoziții, înseamnă că se află în miezul lucrurilor…
Lumina este substanța acestei lumi”11.
La rândul său, tânăra pictoriță și-a format o părere
proprie asupra suportului estetic evocat de lucrările
ei. Astfel, într-un interviu acordat pentru „Ziarul de
Cluj”, consemnat de jurnalistul Florin Moldovan în
data de 27 noiembrie 2014, își mărturisește adeziunea la curentul neorealist, „pentru că îți dau libertate
să ghicești ce e acolo și nimeni nu te poate contrazice, fiindcă artistul e artist și poate să gândească orice
și la pictura abstractă dacă artistul vede ceva, atunci
alt ochi vede altceva și atunci ideile se suprapun și se
creează o nouă pictură”12. Același crez se menține și
patru ani mai târziu, atât în prezența Florianei Jucan
de la „Q Magazine” („mă inspiră oamenii simpli, iar
în lucrările mele încerc să redau acea modestie, acea
conexiune a oamenilor cu natura”; „găsesc inspirație
în orice lucru”), cât și în notele biografice de pe pagina
web a galeriei IAGA (editată în limba engleză): „explorând istoria artei, am simțit o afinitate pentru stilul
romantic al lui John Constable şi Nicolae Grigorescu, care m-au impresionat prin originalitatea, finețea
detaliilor şi de asemenea prin spontaneitatea lucrărilor executate de ei”13. În paralel, sunt enunțate unele
principii moderniste, cu precădere simbolismul, futu-

rismul şi conceptualismul14. Ca atare, nu se rezumă
doar la o simplă reprezentare mimetică a elementului
observat, ci urmărește evidențierea unor semnificații
ascunse.
În ceea ce privește lista de precursori, în afara
numelor menționate de Amalia, mai pot fi amintiţi: Gustav Klimt (1862-1918), Ştefan Luchian
(1868-1916), Henri Matisse (1869-1954), Viorel
Mărginean (1933), a căror influență este semnalată de
Margareta Catrinu; dar şi Arnold Böcklin (1827-1901),
Vincent van Gogh (1853-1890), Tivadar Csontváry
(1853-1919), Edvard Munch (1863-1944), Emil Nolde
(1867-1956), František Kupka (1871-1957), Piet Mondriaan (1872-1944), Giorgio de Chirico (1888-1978),
Carel Willink (1900-1983) etc.
1 În volumul său de poezii, a redactat chiar un Manifest al
curentului respectiv.
2 www.artindex.ro/2013/06/08/catrinu-margareta-maria/
3 A se vedea Margareta Catrinu, Scrisoare pentru Amalia,
Catalog Amalia Crișan, Ed. Remus, Cluj-Napoca, 2013.
4 https://www.qmagazine.ro/amalia-crisan-pictorita-de16-ani-care-tine-lectii-despre-giacometti-si-klee/
5 www.adevarul.ro.
6 La inițiativa Mariei Tereza, pe suportul unui colegiu iezuit și al unui atelier de pictură construit chiar de Leonardo
da Vinci.
7 Conform declarațiilor tatălui ei, a fost cooptată deja de
prestigioasa instituție de învățământ.
8 La lecțiile noastre, Amalia își aduce pânze sau cartoane
mari (uneori foarte mari), culori de toate felurile, de la pasteluri la culori acrilice, tempera, pensule de toate mărimile și
formele, pe care le folosește ca pe niște adevărate ființe, pricepute și specializate. Ceea ce simțim atunci când adâncim descifrarea jocului de forme și de culori din mulțimea de lucrări
ale Amaliei este dincolo de sinceritate, de candoare, emoția
unor sentimente adânci, transferate lumii imediate... (Margareta Catrinu, Scrisoare pentru Amalia, Catalog Amalia Crișan,
Ed. Remus, Cluj-Napoca, 2013).
9 https://fotografiicuvantortodox.wordpress.com/2013/10/
10/pictura-amaliei-crisan/
10 O consideră drept „urmașul” său pe linie stilistică.
11 Conversaţie relatată de Mircea Petean, directorul Editurii Limes (www.napocanews.ro/2016/11/florin-piersic-tanara-amalia-crisan-este-o-artista-extraordinara-expozitia-eide-pictura-este-deschisa-la-cinema-florin-piersic.html).
12 https://www.ziardecluj.ro/amalia-crisan-mica-artistace-picteaza-de-la-5-ani-sentimentele-din-sufletul-ei-de-copil.
13 https://iagacontemporaryart.com/crisan-amalia (traducere proprie).
14 Nicio pictură nu este indescifrabilă, ci are un mesaj
mai mult sau mai puțin ascuns. Cu cât mai mult încearcă
privitorul să înțeleagă ceea ce e dincolo de pânză, cu atât
va avea lucrarea o mai mare însemnătate pentru el. Privitorul interacționează în acest fel cu tabloul și își lasă asupra
acestuia amprenta personală, el văzând în lucrarea abstractă ceva în care se regăsește. Codul înțelegerii lucrării se află
în imaginația, în creativitatea și personalitatea privitorului,
dar și în interpretarea poeziei pe care artistul o ascunde în
pictură…
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Amalia
Crișan

Poema română, 2018

Poema română, 2018

Străjer 2, 2018

Străjer 1, 2018
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Secvențe II, 2018

Fetiță alergând pe balcon, 2015-2018

Măslini din Parga, 2018
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Portretul pictoriței
Sofonisba Anguissola, 2018

Portretul pictoriței
Lavinia Fontana, 2018

Peisaj din Drăgășani, 2017

Secvențe III, 2018
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Secvențe VI, 2018

Meeting Avant-Garde Artist
Hermann Nitsch: Reminisence, 2017

Arbori inundați de o ceață turcoaz I, 2018
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Subminarea prin ritm
sau 1,2,3 1,2,3 drink

Adrian Lesenciuc

Tânăra Sandra Cibicenco are ambiția ca de la volumul de debut să se ia la harță cu poezia. Sau, mai
precis, cu poezia noastră, cu cea care, sub tiparele
producției colective premoderne, ale modernității
asumate sau ale postmodernității, se definește printr-un traiect al parcursului liric autohton. Sandra
Cibicenco se revendică din tumultul avangardist
doar ca intenție, ca nevoie de reorganizare a unor
conținuturi obosite ale unei proiecții lirice previzibile, din care valul demolator al futurismului din urmă
cu un secol nu a putut disloca nimic spre reașezare
ulterioară. Amintind de angajarea deconstructivistă
din Levantul cărtărescian în raport cu același corpus
al poeziei românești, Salata de cuvinte1 propune subminarea prin ritm, pastișarea ritmului clasic din zorii
modernității literaturii. Această abordare frontală a
poeziei o recomandă ca poet autentic, notează pe coperta 4 Ion Mureșan, poetul clujean în al cărui cenaclu
s-a format: „Recunoști un poet autentic și după faptul
că, nemulțumit de sine, el simte nevoia să definească
mereu și mereu statutul poeziei. Aceasta e provocarea
pe care ne-o (și și-o) lansează Sandra Cibicenco în Salata de cuvinte”.
Dar angajarea cu ecouri futuriste este mult mai
profundă. Întâlnim în Salata de cuvinte și o poziție
tranșantă în raport cu poezia raționalizată, cu „slova făurită” argheziană, cu rezultatul asumat al
meșteșugului poetic. Ceea ce se opune acestei alunecări în manierismul construcției ca meșteșug e o
poezie dezbrăcată de metafizică. Interesant e că, în
ciuda acestei poziționări, există o predilecție spre
raționalizare și normare a ideilor. Salata de cuvinte e
o încercare de extragere din parcursul ideatic, de angajare – cu mijloacele sărace ale poeziei ultimilor ani
– într-o zonă a poeticului pur. De aceea, discursul e
sincopat, voit rupt (prin ritm) de parcursul poeticii
românești și de raționalitatea unei forme de creație
care nu se mai regăsește în discursul poetic contemporan. Rațiunea și adevărurile ei subiectivizate prin
filozofie sunt respinse de generația biologică a Sandrei Cibicenco din neputință, din incapacitatea de angajare discursivă, din necunoaștere. Generația e departe de pregătirea filosofică și enciclopedică necesară
respingerii unei astfel de angajări. Nu și Sandra Cibicenco, absolventă de filozofie la Universitatea BabeșBolyai. Ea se poziționează asumat împotriva unei filosofări facile, non-poetice, adesea ținând loc de poezie.
Cel mai la îndemână, în condițiile în care există
diferențe majore între discursurile poetice, este să

clamezi trauma psihică, să induci delirul, să proiectezi
în acest cadru forme noi de punere în scenă. Teatrul
poetic, de pildă, v. Boala conștiinței nimicului, pune
în dialog conceptul heideggerian Dasein, prezența
intenționată, existența-aici, cu Metafizicianul: un dialog extrapoetic/ extraliterar/ extrafilosofic și extra
mundan deopotrivă, absurd și inutil (cu excepția reformei intenționate):
Dasein: Da, așa am decis, mă sinucid,/ adică e o
chestiune/ ce poate fi interpretată greșit,/ dar nu se
poate altfel.// Metafizicianul: Hai, mă,/ pe bune,/
vino la mine,/ bem un ceai,/ vorbim,/ îmi e greu și
mie,/ vezi și tu cum mă zbat/ și mă tot sufoc.// Da,
știu ce spui,/ dar nu se poate,/ pentru că nu mai vreau
eu,/ adică, nu mai vreau nimic,/ nu știu cum să-ți explic.//Metafizicianul: Nici pe mine?/ ne-am înțelege
bine…// Dasein: Nu, măi, nimic,/ nu mai vreau nimic,/ nu știu ce se întâmplă.// Metafizicianul: poate ai sifilis?// Dasein: Posibil.// Metafizicianul: Nu,
mă,/ Suferi de boala conștiinței/ Nimicului (Boala
conștiinței nimicului, pp. 29-30).
Dar Metafizicianul traversează Salata de cuvinte și îl
însoțesc Psihoticul, Nevroticul. Continua angajare dialogală, fie între două entități reductibile la existență/
coprezență/ mijloc de comunicare prezentațional/
Dasein, fie între cel ce încearcă să cunoască (poetic?)
și instrumentul cunoașterii menține atmosfera delirului indus. Dialogul cu ideea/ conceptul aduce față
în față Metafizicianul cu Daseinul, Observatorul cu
Observația (v. Ipohondrie, pp. 36-37), dar și Poetul cu
Poezia în întregul demers deconstructiv intitulat Salata de cuvinte. Rezultatul e un tablou clinic complex,
în cadrul căruia se produce un discurs sincopat, presupunând rupturi în proiecția ritmului, clivaje și în
raport cu sinele asumat, o fugă de lume, o voluntară
închidere, neputință, ascundere, vagi referiri la o realitate palpată prin simțuri (fetidul ca senzație olfactivă, întunericul ca senzație vizuală): „Acum făurise
un leagăn/ căci voi rămâne gravidă/ cu întunericul”
(Gestația, p. 50). Delirul netratat produce imagini (vădit nonpoetice) remarcabile: „s-a făcut iar primăvară/
și mi-e frig la creier tare” (Nu mă vindec, p. 58), sau „vai,
vai! ce frumos știi să cazi/ cu mâinile împreunate/ cu
genunchii răsuciți la spate” (Un’, doi, trei… și!, p. 68).
Realul din poezia Sandrei Cibicenco – echivalent
reflectării prin „joc secund” în poezia noastră – presupune poeme fără sincope ritmice, amintind de
ritmurile devoalării biografiste în amplul proces de
exorcizare a metaforelor prin poezia contemporană:
170

30 Cronica literară / Actualitate
în noaptea aceea când semioticianul cu care eram/ a
recunoscut că vrea să schimbe lumea/ și nu numai/
până și semnificația ei/ însă mai întâi avem de băut/
mai multe beri// nu-mi amintesc, vai!, prea multe
din noaptea aceea/ doar când am intrat și am ieșit/
și când am conștientizat că n-am citit nimic pentru
cursul de a doua zi/ cel de semiologie (Piaf, pp. 75-76).
Salata de cuvinte e intenționat anti-poetică, e un
delir complex (pe diferite paliere ființiale) al unui eu
schizoid. Această angajare multipolară e o altfel de
cale de intrare în poezie, de înțelegere a rosturilor ei:
„fără să țin seama de vreo spusă sau nespuse/ de hiat
și de aristotel/ uite-așa mă cuprinde/ ha ha ha ha ha
haosul” (Salata de cuvinte). Salata de cuvinte e un vo-

lum de poezie care rezonează cu muzica australiencei Sia, un volum care reflectă un delir similar celui
din Chandelier, care duce mai departe, prin versuri,
un ritm sincopat, amintind de refrenul „1,2,3 1,2,3
drink/ Throw`em back, till I lose count”. Probabil că
poezia noastră are nevoie de o schimbare de ritm,
de o muzicalitate downtempo alterată cu ritmuri de
rock și jazz, indusă nu prin coeziune discursivă sau
prin neabătută condiționare semiotică, ci prin delirul unei generații care își asumă pașii. Pași diferiți de
ai noștri.
1 Sandra Cibicenco, Salata de cuvinte, Charmides, Bistrița,
2019, 86 p.

Din reviste adunate...
■ Citesc în „Magazin istoric” (nr. 2/2019) „Istoria clipei” de Cristian Popișteanu: „Ziaristul – a cărui
îndeletnicire e atât de importantă în lumea de azi,

încât e socotită de mulți cea dintâi profesie a secolului – e chemat să știe tot. Un gazetar care nu mai
e în stare să înțeleagă evenimentele nu mai are ce
căuta în această profesiune” (p. 4). E puțin probabil
ca zicerea, din 1984, a reputatului jurnalist și istoric,
să mai fie de actualitate. Gazetari care să știe tot nu
mai există, iar cei care înțeleg evenimentele sunt tot
mai puțini. Firește, sunt destui care își dau aere că
știu tot și că înțeleg tot. Din păcate, „deprofesionalizarea” la noi a produs pagube ireparabile. Nu numai
în rândul ziariștilor.
■ Citesc în „România literară” (în suplimentul
„După 30 de ani”, nr. 2/1 martie 2019) „Trei dece-

nii de constituționalism în România postcomunistă: o modernizare ratată” de Ioan Stanomir: „România ilustrează, prin parcursul ei de trei decenii,
scenariul clasic al democratizării și al involuției
spre autocrație. Schimbările din anii din urmă sunt
suficient de profunde spre a provoca daune ireversibile. Constituționalismul românesc este fragil și
vulnerabil: iată imaginea, după trei decenii, a unei
modernizări avortate”. Să fie chiar așa? Chiar nu

mai funcționează nimic? Chiar ne îndreptăm spre
autocrație? Nu mai e nicio speranță pentru „remodernizarea” României?

■ Citesc în „România literară” (nr. 8/2019) surprinzătoare cugetări ale Papei Francisc: „Unii dintre cei mai buni oameni din istorie n-au crezut în
Dumnezeu, în vreme ce unele dintre cele mai mari
atrocități au fost săvârșite în numele Domnului”;
„Nu mâncați miel de Paște. Printre cele mai vechi
comunități creștine, mielul a fost reprezentat pe
umerii păstorului și simboliza sufletul salvat de
Hristos. Uciderea lui de Paște nu are nicio bază în
tradiția creștină, ci mai degrabă își are rădăcinile
în Vechiul Testament. Este un ritual sângeros, în
contradicție puternică cu conceptul Învierii, care
aduce cu sine reînnoirea de credință și speranță”. E
puțin probabil că românii vor urma sfaturile Sfântului Părinte. Pe de altă parte, e de văzut cât de „istorică” va fi vizita Papei de anul acesta din România. Și
pentru sălăjenii creștini.
■ Citesc în „Apostrof” (nr. 2/2019) „În amintirea
lui Bartolomeu” de Marta Petreu: „Trebuie să recunosc că Valeriu Anania a fost autorul cel mai protocolar pe care l-am întâlnit vreodată, până și numele
destinatarului de pe plicuri/casete e scris de mâna
lui...” Poate au fost/sunt și alți scriitori protocolari.

Au fost mai degrabă decât sunt. Vremurile sigur nu
sunt protocolare.
(D.S.)
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Filmografiile Simonei

El autor (2018)
Simona Ardelean

Cu șaptesprezece premii și douăzeci și două de nominalizări la
festivalurile naţionale și internaţionale, El autor (titlul original în
limba spaniolă) sau The Motive (în
varianta sa de largă circulaţie) se
anunţa un festin cinematografic
încă înainte de vizionare. Dar dacă
acesta ar fi fost singurul motiv
atunci, probabil, filmul ar fi sfârșit
în sertarul cu filme mirosind încă a
cuptor cald ori mult prea elogiate
care-și așteaptă rândul. Chiar dacă
alegerile pe care le fac par capricioase, multe dintre filmele pe care
le-am văzut încă-mi șoptesc ceva
la multă vreme după vizionare și
acesta pentru mine, valoric, este
un criteriu esenţial. De fapt, motivul pentru care am ales El autor
e tematica sa, și anume, scriitura.
Regizorului Manuel Martín Cuenca i-a revenit provocarea de a
ecraniza romanul lui Javier Cercas,
a cărui consacrare este legată însă
de un alt roman multipremiat, Soldaţii de la Salamina, iar încercarea
sa, pretenţioasă și lentă pentru
unii, genială și multifaţetată pentru alţii, incită la o așezare de o
parte sau de alta a barierei. Filmul
se deschide și se închide cu spaţii
albe, lăptoase, pe care dansează litere și umbre. Albul acesta, steril,
îmi amintește de Insula lui Groșan,
pe care ne-au trecut-o în bibliografie în facultate. Îmi amintesc de
amânări și confuzii și de o carte
uriașă borgesiană pe care stau toate lucrurile lumii ca pe o insulă plutitoare. E ciudat cum îmi amintesc
de unele cărţi din anii facultăţii
ca de niște pâlpâiri luminoase, ca
de niște licurici și mă întreb uneori dacă și altora filmele văzute le
produc aceleași ecouri. Dar filmul
lui Manuel Martín Cuenca mă trimite cu gândul și la teatrul de umbre japonez, la kabuki, unde partea

dreaptă și stângă a scenei aveau
funcţii diferite: în stânga stăteau
personajele importante, mesagerii, oaspeţii de onoare, iar în dreapta oamenii de rând, secundarii și
servitorii. Majoritatea intrărilor
în scenă se făceau tot din partea
aceasta. Protagonistul filmului, Álvaro (Javier Gutiérrez), este convins de veleităţile sale scriitoricești
și prin urmare participă la conferinţe, cursuri și ateliere de scriere
creativă fără ca însă rezultatul să
fie notabil. Spre deosebire de el,
soţia sa este un scriitor recunoscut
a cărui succes îl face gelos și motivat să scrie „literatură adevărată”.
În divergenţele lor își fac loc ironiile și reproșurile ei: „Tu nu trăiești
momentul prezent” sau „Nu ai îndrăznit să faci nimic cu adevărat”,
secondate de sentinţele profesorului său de la cursul de scriere creativă: „ceea ce ai scris e lipsit de fond,
fals și afectat”, „pentru inspiraţie
trebuie să trăiești” și „nu ai curajul
să fii scriitor”. Vocile celor doi par
a alcătui un cor cu repertoriu unic
ale cărui laitmotive sunt curajul
de a scrie și racordarea la realitate.
După ce Álvaro o găsește pe soţia
sa, Amanda (María León), într-o
ipostază compromiţătoare, decide
să asculte în sfârșit sfaturile mentorului său și să trăiască în lumea
de afară, căutând povești. După închirierea unei locuinţe într-un bloc
oarecare, se hotărăște să scrie un
roman despre locatarii imobilului
pe care-i transformă în personaje.
Observarea lor deschide o serie de
întrebări:
1. Are scriitorul nevoie să-și
găsească vocea? Lui Álvaro tocmai
acest lucru i se sugerează: să caute să treacă prin filtrul personal
lucruri autentice, tensiuni, trăiri
pline de substanţă. Numai că scriitorul nu poate să fie el fără să se
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îmbibe de alţii și lui Álvaro îi vine
ideea să înregistreze discuţiile pe
care le aude venind dinspre bucătăria vecinilor. La geamul băii sale,
exact ca în Kibuki, el se așază în
partea stângă, în poziţia nepoftitului oaspete în intimitatea vecinilor. Scriitura sa devine transcriere
a dialogurilor reale și vocea sa, un
împrumut.
2. Este scriitorul un manipulator de destine? Lentoarea narativă
a vieţii reale îl împinge pe Álvaro
să caute puncte dinamice, să forţeze tensiuni și, de aceea, interacţiunile manipulatoare cu vecinii săi
devin din ce în ce mai frecvente.
Își calculează drumurile pentru
a le putea ieși înainte, îi studiază
și se face părtaș la bârfă pentru a
putea interveni în parcursul lor.
Atunci când în familia de mexicani
de alături soţul e pe punctul de a
fi concediat, deși îi promite ajutor
și apelează chiar la un amic avocat,
în cele din urmă îi comunică acestuia (lui Enrique) că situaţia e fără
de scăpare tocmai pentru că romanul pe care-l scrie are nevoie nu
numai de un punct culminant, ci și

32 Cinema / Muzică
de o tușă dramatică. Nu se sfiește
s-o seducă pe administratoare
(Adelfa Calvo) pe care, de altfel, o
dispreţuiește pentru mediocritate,
doar pentru că i se pare un personaj interesant.
3. Cât de departe merge omnipotenţa scriitorului? Scriitura
comportă convolute neașteptate
și odată prins de fluxul său, Álvaro
nu se dă înapoi de la nimic, nici
chiar de la punerea la cale a unei
crime prin otrăvire, pentru că finalul, pentru a reuși, nu trebuie să
fie nici banal, nici predictibil. Cu
bătrânul Montero (Rafel Téllez),
pensionarul militar, joacă șah, iar
jocul de șah poate să fie o metaforă
excelentă a creaţiei literare, dar și
a jocului său criminal. Asemenea
calului pe care i-l dăruiește în ziua
în care-i află combinaţia seifului,
mișcările lui sunt înșelătoare și in-

directe. Dar jucătorul de șah, vor
vedea cei dornici că urmărească filmul, poate să devină el însuși piesă
într-un alt joc mai mare, supraordonat.
4. Se desprinde vreodată scriitorul de lumea ficţională? Arestat
pentru crimă în urma unor complicaţii, pe care mă voi feri să le dezvălui, are reacţii cel puţin nefirești.
Se gândește obsedat la finalul surprinzător, la un nou roman în care
protagoniștii ar putea să fie colegii
de detenţie. În spaţiul alb al închisorii și al uniformelor imaculate,
el va construi noi pătrate negre
pe care să pășească aceștia. Atunci
când familia de mexicani sesizează
amestecul său și Álvaro își scapă telefonul în curtea interioară, primul
său impuls este să se ferească, dar
de data acesta el se poziţionează în
partea dreaptă a ferestrei, de unde

umbrele, până atunci întunecate,
se luminează și se mișcă unduios
ca pe ecranul în aer liber al unui
film vechi. Scriitorul, fără a fi tras
postmodernist de mânecă precum
în opera lui Cărtărescu, devine personaj.
5. Atunci când scrie trebuie creatorul să rămână gol (la modul metaforic) în faţa foii albe? Posterul
filmului prezintă o imagine suprapusă a protagonistului a cărui joc
este plin de forţă, de sensibilitate
și talent. Dar în interiorul său, ca
printr-o gaură de cheie a unei uși
închise, se zărește spatele dezgolit al personajului principal. Peste
această imagine vizuală a posterului, eu aș propune sinestezic și
așezarea celor două cântece interpretate de José Luis Perales, Algunas veces și La vida, în care vorbește
despre somn, vise și umbre.

In memoriam
Ioan Nemeș
Ioan CHEZAN

În urmă cu 14 ani ne-a părăsit prematur profesorul Ioan Nemeș, personalitate complexă cu notabile realizări în domeniul învățământului și cu
excepționale prestații în cel artistic interpretativ,
alături de formația sa de suflet, orchestra de muzică
populară reprezentativă pentru județul nostru.
Ioan Nemeș, alături de coregraful Gavril Iepure,
au construit un ansamblu de mare valoare artistică,
acesta constituindu-se într-o adevărată școală de
muzică și dansuri populare.
În acest ansamblu s-au format o serie de
instrumentiști și dansatori, care ulterior au devenit
instructori și dirijori la diferite formații din județ și
din țară.
Ioan Nemeș era un fin cunoscător al folclorului
sălăjean, iar prin profesionalismul său a reușit să
promoveze o serie de creații instrumentale și vocale
de o mare valoare artistică.
Născut în Sâncraiu Almașului, iubea cântecul
popular, confundându-se cu acesta. Din această localitate și pe această vale a Sălajului s-au format o
serie de interpreți-instrumentiști și soliști vocali, o
parte din tineri îndreptându-se spre instituțiile de
învățământ artistic din Cluj-Napoca.

Fiind și un foarte bun instrumentist (clarinetist),
Ioan Nemeș a fost și un interpret individual de mare
valoare.
În calitate de profesor la Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu” și la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”
din Zalău, a sădit în sufletul elevilor dragostea pentru creațiile muzicale valoroase, contribuind în același
timp la orientarea elevilor talentați spre arta sunetelor.
Pentru talentul și profesionalismul său a fost îndrăgit de elevi, colegi și părinți și apreciat de cei mai
mari interpreți și specialiști din domeniu.
Ioan Nemeș a cochetat și cu creația muzicală în diferite forme. A fost un bun orchestrator, a și compus o
serie de lucrări pentru uzul elevilor și al celor interesați.
Îmi face o mare plăcere să aduc în atenția iubitorilor de muzică piesa „Mama”, pe versurile colegului
său Vasile Goga, profesor de Limba și literatura română la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” (detalii pe www.caietesilvane.ro).
Fiind colegi de studii timp de 11 ani și mai apoi
activând în acest oraș până la trecerea lui în lumea
celor drepți, sunt sigur că Ioan Nemeș ne privește
din Rai și se bucură că a lăsat pe aceste meleaguri
valori care vor dăinui.
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(XVIII)

Ioan-Pavel Azap

Vâlva băilor (2)
Așa cum spuneam în episodul precedent, prima
ecranizare a schiței Vâlva băilor a lui Ion Agârbiceanu
îi aparține lui Mircea Veroiu, care semnează și scenariul, respectiv episodul Mârza din dipticul Duhul
aurului (1974) realizat împreună cu Dan Pița. Cea de
a doua transpunere cinematografică a prozei, o ecranizare oarecum „indirectă”, vom vedea de ce, este realizată de Nicolae Mărgineanu în 1988, în Flăcări pe
comori (premiera: 16 mai 1988), adaptare de Ion Brad
a romanului Arhanghelii al lui Agârbiceanu în care este
integrată şi Vâlva băilor.
Exclus din Facultatea de Chimie a Universităţii
clujene din cauza dosarului (tatăl, psihologul Nicolae Mărgineanu, personalitate proeminentă a Universităţii clujene, arestat în 1948, a fost condamnat
politic la 25 de ani de închisoare, sentinţă din care
a executat 16 ani), Nicolae Mărgineanu a fost o vreme şofer, apoi admis la Institutul de Artă Teatrală
şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti,
secţia Imagine film, pe care îl absolvă în 1969. Se
impune ca unul dintre cei mai importanţi operatori
ai generaţiei sale [1]. În 1979, după ce „ucenicise”,
drept coregizor, pe lângă Dan Piţa la documentarul Mai presus de orice (1978), peliculă despre cutremurul din 4 martie 1977, face pasul spre regia
de film (asemeni altor operatori ai generaţiei sale:
Dinu Tănase, Iosif Demian, Nicu Stan), cu Un om
în loden, adaptare după romanul poliţist al lui Haralamb Zincă Moartea vine pe bandă de magnetofon,
în primul rând un exercițiu stilistic, o demonstraţie de virtuozitate prin care Nicolae Mărgineanu își
vădește aptitudinile regizorale, aptitudini care s-au
dovedit a ține nu de capriciu, ci de vocație: „a fost
dorinţa de a dovedi că ştiu să fac film, un pariu cu
mine însumi în primul rând şi apoi cu ceilalţi” [2].
Au urmat până în 1990 (luăm în calcul data premierei) alte cinci filme, ecranizări și biografii mai mult
sau mai puțin romanțate: Ștefan Luchian (1981), Întoarcerea din Iad (1983, după nuvela Jandarmul a lui
Agârbiceanu), Pădureanca (1987, după Slavici), Flăcări pe comori (1988) și Un bulgăre de humă (1990,
despre viața lui Ion Creangă).
Acțiunea din Flăcări pe comori este plasată în „lumea aurului” din Apuseni la întretăierea dintre veacuri (romanul apare în 1914) și urmărește, în principal, destinul lui Iosif Rodean (Mircea Albulescu),

proprietar al minei Arhanghelii, întreprinzător cu
un destin tragic – secătuirea filonului aurifer înseamnă și sfârșitul gloriei și puterii sale –, în jurul
căruia gravitează personaje, destine, întâmplări, filmul „emițând pe trei paliere simultan: flacăra patriotică a tinerilor, ipocrizia puterii care calcă peste cadavre și lumea satului, cu destinele ei” [3]. Aici este
integrată și povestea lui Mârza. Nicolae Mărgineanu
și, deopotrivă, scenaristul Ion Brad au inteligența de
a nu se raporta nici polemic, nici reverențios la precedent ecranizare. Mârza cel din Flăcări pe comori,
interpretat de Remus Mărgineanu (în Duhul aurului
era interpretat de Liviu Rozorea), este holoangăr –
hoț de aur – „de vocație”, spre deosebire de personajul lui Veroiu. Relația lui cu cârciumăreasa nu este
una de subordonare, precum în filmul din 1974, deși
lucrează pentru ea, ci de egalitate: cei doi sunt nu
doar parteneri, ci și amanți. Tot spre deosebire de filmul precedent, el nu mai este atras în mrejele cupidei
crâșmărițe grație nurilor fiicei acesteia; dimpotrivă,
este omorât atunci când își umilește amanta vrând
să se însoare cu fiica ei. Cele două filme se deosebesc
și stilistic. Dacă în Duhul aurului, dincolo de „devoalarea” spiritualității ancestrale a unui popor, impresionează și „expresivitatea ambianței” (Tudor Caranfil), Flăcări pe comori este mai ancorat în concret,
localizabil temporal, rezultând un film riguros fără a
fi rigid, etalând o construcţie armonioasă, cu raporturi bine proporţionate între personaje și situații.
De altfel, filmografia lui Nicolae Mărgineanu – regizor consecvent cu sine printr-o operă unitară estetic, coerentă, profund morală fără a fi moralizatoare
– denotă într-o proporție covârșitoare echilibru, bun
simț și un funciar simț al măsurii, caracteristici care
l-au ferit de excese și ridicol.
[1] „Se afirmă ca unul dintre cei mai talentaţi operatori ai
anilor `70, un maestru sensibil al imaginii, atât în zona poeticului, cât şi a dramatismului, atât în zona elaborării de forme,
cât şi în descoperirea frumosului în cotidian; abordează ulterior
regia cu seriozitate şi aplicaţie profesională, concentrându-se
asupra interpretării actoriceşti şi a construcţiei dramatice” (Bujor T. Rîpeanu, Cinematografiştii, Ed. Meronia, Bucureşti, 2013,
p. 336).
[2] Ioan-Pavel Azap, Ciné-verité (interviuri cu regizori români
de film), Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2016, p. 108 (interviu realizat
în 1995).
[3] Tudor Caranfil, Dicționar subiectiv al realizatorilor filmului
românesc, Ed. Polirom, Iași, 2013, p. 142.
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Din activitatea
despărțământului Jibou al
Astrei (1912-1940)
*

Marin POP

Înainte de Marea Unire din anul
1918, un rol foarte important în
emanciparea culturală și socio-economică a țăranului român din Transilvania l-au avut asociațiile culturale, cea mai importantă dintre ele
fiind ASTRA.
Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura
Poporului Român, cunoscută prescurtat sub numele de Astra, a fost
înființată în anul 1861, la Sibiu.
Conform statutelor, scopul principal al asociației era „înaintarea
literaturei române și cultura poporului român în deosebite ramuri
prin studiu, elaborarea și edarea de
opuri, prin premii și stipendii pentru diferite specialități de știință
și arte și alte asemenea”1. De-a
lungul existenței sale, asociația
și-a lărgit mereu orizontul și preocupările. Adunările generale și
cele ale despărțămintelor au reprezentat adevărate serbări naționale
românești. În cadrul lor se susțineau
conferințe pe diferite teme culturale, economice, sociale, sanitare etc.
De asemenea, se puneau în scenă
piese de teatru, concerte și se socializa în cadrul petrecerilor cu care se
încheiau adunările.
În anul 1905 are loc o adunare
generală foarte importantă a Astrei, la Sibiu. A fost o adevărată serbare culturală naţională, în cadrul
căreia s-a analizat activitatea despărţămintelor şi s-au propus soluţii
de viitor. Deşi s-au făcut progrese
remarcabile de la înfiinţarea asociaţiei, totuşi mai existau anumite
probleme, printre care cei prezenţi
la eveniment enumeră două: numărul prea mic al membrilor asociaţiei, în comparaţie cu numărul tot
mai mare al intelectualilor români,
subliniindu-se că „partea inteligentă a neamului nostru nu a arătat
destul interes, nu a avut şi nu are

destulă dragoste pentru prima şi
cea mai veche societate culturală
română”; în cei 44 de ani de la înfiinţarea asociaţiei s-a lucrat prea
puţin pentru ţărănimea de la sate,
„care întotdeauna a fost şi este baza
tăriei noastre naţionale”.
Una dintre cauzele constatate
era cea a „indiferentizmului nutrit
prin împrejurarea că Asociaţiunea
are prea puţine despărţăminte”, de
exemplu, despărţământul Selăgian-Chiorean, pe a cărui teritoriu
trăiau aproape 150.000 suflete româneşti, fiind imposibilă realizarea
unor activităţi culturale de impact
pentru toată populaţia de pe teritoriul despărţământului2.
În acest context, în anii care
au urmat s-au înființat noi
despărțăminte și în Sălaj. Este
vorba de despărțămintele Tășnad,
Buciumi, Băsești, Crasna și Jibou.
Adunarea de constituire a
despărțământului Jibou al Astrei
a avut loc pe data de 14 noiembrie
1912. Delegat din partea Comitetului central al Astrei din Sibiu cu
înființarea despărțământului a fost
desemnat protopopul districtului
Noțig, Gavril Cherebețiu.
La eveniment a participat toată
elita românească din zonă, precum
și un număr mic de țărani din satele zonei Jibou. Documentele de
arhivă îi amintesc pe Vasile Mica,
mare proprietar în Someş-Odorhei, membru fondator, Lazăr Caba,
preot în Şoimuş, Florian Cocian,
advocat, Domnin, Teofil Dragomir,
proprietar în Lupoaia, Dr. Ladislau
(Vasile) Gyurko, advocat în Jibou,
Emeric Pop director de bancă în
Jibou, Laurenţiu Bran, preot în Săplac (Aluniș), Teofil Varna, preot în
Inău, loan Pop, preot în Domnin,
membri ordinari. De asemenea, se
spune în document, au participat
„40 intelectuali (învăţători, preoţi,
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advocaţi, şi funcţionari) şi un număr mai mic de ţărani, toţi de pe
teritoriul cercului Jibou”.
Protopopul Cherebețiu, președintele adunării, l-a numit ca notar
ad-hoc pe Samuil Urian, contabil
în Jibou, iar casier pe Ioan Taloș,
preot în Poptelec. Tot el anunță că
în cadrul adunării generale anuale
a despărțământului Șimleu al Astrei, care a avut loc la 22 septembrie 1912 la Badon, s-a hotărât
ca despărțământul să se împartă
în despărțământul Șimleu, Jibou, Chioar și Băsești. Vorbind „la
obiect”, Teofil Dragomir, Dr. Aurel Hetco, preotul Laurențiu Bran,
Dr. Vasile Ghiurco, Vasile Mica,
Ioan Rusu și Alexandru Manu,
după „pre-cumpănirea serioasă a
trebuințelor ținutului nostru”, s-a
hotărât cu unanimitate înființarea
despărțământului Jibou al Astrei3.
Noul despărțământ cuprindea
localitățile aparținătoare cercurilor administrative Jibou și Zalău.
Președinte al despărțământului a
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fost ales Teofil Dragomir, proprietar în Lupoaia, iar avocatul Aurel
Hetco a fost ales notar4. Acesta din
urmă este singurul care se înscrie ca
membru pe viață, ceilalți 22 s-au înscris ca membri ordinari5.
Rolul jucat de Aurel Hetco în
cadrul despărțământului este recunoscut chiar de către Teofil Dragomir, președintele despărțământului,
în discursul rostit cu ocazia inaugurării monumentului sergentului-erou Ilie Popa, la Jibou: „D-l dr.
Aureliu Hetco s-a înscris în istoria
acestui ținut mărginaș al etnicității
noastre, deja sub stăpânirea străină, când, în anul 1912, a organizat «Despărțământul Jibou» al
Astrei pentru Cultura și Literatura
poporului român, în cadrul căruia prin întruniri culturale, serate,
conferințe, discursuri, reprezentații
teatrale, articole de ziare pentru popor s-a ținut mereu aprinsă flacăra
conștiinței și mândriei românești”6.
Încă din primul an de la
înființare, noul despărțământ a
desfășurat o activitate culturală
prodigioasă, în special în ceea ce
privește susținerea de prelegeri poporale în satele aparținătoare. Astfel, în anul 1913, au fost susținute
14 prelegeri, în cinci localități: directorul despărțământului, Teofil
Dragomir, a conferențiat pe tema
istoricului și activității Astrei, în
Năpradea, Cheud, Someș-Odorhei
și Inău; Dr. Aurel Hetco, „Drepturile și datorințele părinților față
de fii”, în Năpradea, „Despre testamente”, în Cheud, „Despre copiii
nelegiuiți”, în Someș-Odorhei”,
„Hotarele disciplinii familiare”, în
Inău; Ananie Popovici, „Nutrețurile
măiestrite”, în Năpradea și Cheud;
Alexandru Manu, „Însemnătatea
școalei”, în Someș-Odorhei, „Foloasele învățăturii”, în Inău și Domnin; protopopul Gavril Cherebețiu,
„Despre Asociațiune”, în Domnin.
Cursuri de analfabeți a ținut
doar învățătorul Ioan C. Micu, în
Lupoaia, cu 15 persoane, iar averea despărțământului se ridica la
114 cor. 70 fil.
Se propunea înființarea unui
nou despărțământ, cu sediul la

Zalău7.
Activitatea Astrei a avut de suferit în urma izbucnirii Primului
Război Mondial. Cu toate acestea,
despărțământul Jibou raporta Comitetului Central că în anul 1914
a susținut 10 prelegeri, în cinci
localități: în Creaca, Teofil Dragomir a susținut prelegerea „Fazele
istorice (sumare) ale învățăturii în
diferite epoce, piedecile ivite, delăturarea piedecilor prin deșteptare
și efectul ei în legătură cu trecutul
nostru și cu istoricul Asociațiunii”,
Dr. Aurel Hetco „Despre cambiu”
și Tit Pop „Despre alcoolism”; în
Chechiș, Teofil Dragomir a prezentat aceeași prelegere, Dr. Aurel Hetco prelegerea „Despre testament”
și Ioan Cioban „Despre pomărit”;
în Gâlgău Almașului, Teofil Dragomir a prezentat prelegerea „Despre
Asociațiune”; în Traniș, Alexandru
Man, „Urmările beției” și Gavril
Cherebețiu „Despre curățenie”; în
localitatea Someș-Guruslău, Alexandru Man a prezentat prelegerea
„Foloasele învățăturii”.
Se remarcă o creștere considerabilă a cursurilor organizate pentru analfabeți. Astfel, învățătorul
Ioan C. Micu continuă cursurile
la Lupoaia tot cu 15 persoane, „cu
rezultat mulțumitor”. În Gâlgău,
învățătorii Ioan Cioban și Teodor
Corbean, împreună cu preotul Augustin Podobă, au instruit 83 de
persoane, cu vârste cuprinse între
13 și 46 de ani, „cu rezultat foarte mulțumitor”, iar în Chechiș,
învățătorul Emil Sârb a organizat
cursul cu 45 de analfabeți, tot cu
rezultat „mulțumitor”. Cei patru
învățători au fost premiați de către
Comitetul Central al Astrei cu suma
de 25 coroane, sumă frumoasă,
dacă ne gândim că întreaga avere a
despărțământului din acel an se ridica la 114 coroane și 60 fileri.
Pe teritoriul despărțământului
Jibou se găseau următoarele bănci:
„Sălăgeana”, cu sediul în Jibou, care
era „un cald sprijinitor al intereselor acestui despărțământ”; agentura băncii „Sălăgeana” din Bălan; filialele băncii „Silvania” din Zalău și
Buciumi”; „Almășana”, institut de
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credit și economii din Chechiș, care
se afla sub auspiciile băncii „Albina”
din Sibiu”8.
În următorii ani, activitatea
despărțământului a fost sistată.
Remarcăm faptul că numărul de
membri nu a scăzut mult. Numărul membrilor fondatori și a membrilor pe viață a rămas același.
Despărțământul avea ca membru
fondator Institutul de credit „Sălăgeana” din Jibou și șase membri
pe viață: Laurențiu Bran, preot în
Someș-Săplac (Aluniș), Dr. Vasile
Gyurco și Dr. Aurel Hetco, avocați
în Jibou, Emeric Pop, directorul
băncii „Sălăgeana”, Samuil Urian,
contabil și Teofil Varna, preot în
Inău. Variază doar numărul membrilor ordinari: 27 în anul 19159;
20 în 191610; 24 în 191711, 23 în
anii 1918 și 191912.
După Marea Unire, la fel ca problemele de ordin socio-economic,
ele existau şi în domeniul învăţământului şi culturii. Din păcate,
după război, pentru un timp, cultura a trecut în plan secundar. Membrii marcanţi ai asociaţiilor culturale au primit alte însărcinări. Era
urgent să se reconstruiască ţara,
iar Consiliul Dirigent în criză de
funcționari a făcut apel la avocații,
învățătorii și preoții români din
Transilvania.
Destul de greu s-a realizat şi reorganizarea instituţiilor de cultură
şi a vechilor despărţăminte ale As-
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trei. În judeţul Sălaj existau șase
despărţăminte ale Astrei, şi anume:
despărţământul Şimleu, Băseşti,
Jibou, Tăşnad, Buciumi şi Crasna.
Este de remarcat faptul că din cele
șapte despărţăminte ale Astrei, care
au ţinut să voteze, prin delegaţi
speciali, actul Unirii de la 1 Decembrie 1918, trei despărţăminte au
fost din Sălaj: Şimleu, Buciumi şi
Crasna13.
Despărţământul Jibou avea 69 de
comune, două agenturi şi două biblioteci. Teofil Dragomir, directorul
în funcție, a primit misiunea de a
reorganiza despărţământul14.
Adunarea generală a despărțământului a avut loc abia pe data de
18 septembrie 1921. La eveniment
au luat parte generalul de brigadă,
Daschievici, împreună cu familia
sa, colonelul Regimentului 14 Călăraşi, Sâmbăteanu, precum şi un
număr mare de ofiţeri, subofiţeri şi
soldaţi. A fost ales un nou comitet
de conducere, în frunte cu Laurenţiu Bran, preot în Aluniș. Fostului
director, Teofil Dragomir, care s-a
retras din funcţie, i se aduc mulţumiri pentru întreaga activitate depusă în fruntea despărțământului.
Cu această ocazie s-au înscris doi
membri fondatori și 21 activi. De la
membri s-a încasat suma de 890 lei.
În anul 1922, pe data de 18 aprilie, are loc o nouă adunare extraordinară, în cadrul căreia s-a discutat
problema organizării prelegerilor
poporale și înființarea de cooperative și bănci populare. De asemenea,
problema împărţirii despărţământului în două: despărţământul Jibou şi despărţământul Zalău. Oraşul Zalău, care era capitala judeţului Sălaj, nu avea un despărţământ
propriu. În acest context, s-a luat
decizia înfiinţării unui nou despărţământ, cu sediul la Zalău.
În cadrul adunării, fostul director al despărțământului, Teofil Dragomir, a susținut o cuvântare de
îndrumare culturală15.
Prin înființarea noului despărțământ Zalău, Jiboul mai avea
în componență doar 37 de comune și 3 agenturi: una mai veche în
Chechiș și două înființate în cursul

anului 1922 în Someș-Odorhei și
în Gâlgău Almașului, „cari desvoltă o activitate culturală de toată
lauda”.
Bibliotecile despărțământului
Jibou erau în număr de trei, iar cooperative de desfacere și consum
s-au înființat la Gâlgău și Creaca.
În localitatea Gâlgău s-a înființat
și un cămin cultural, „care prin
contribuțiile benevole ale sătenilor și la stăruința preotului și
învățătorului” a fost dotat cu mobilier, inclusiv pentru cărți. Aveau
abonament la șapte ziare, care erau
puse la dispoziția sătenilor. Tot aici,
învățătorul Ioan Cioban a ținut în
acel an curs pentru analfabeți.
La sfârșitul anului 1922, despărțământul Jibou avea 76 membri: 5 membri fondatori, 6 pe viață
și 65 activi. Averea se ridica la
suma de 289,31 lei16.
Din raportul pe anul 1923, înaintat Comitetului Central al Astrei,
aflăm că despărțământul Jibou avea
patru agenturi și trei biblioteci, cu
un număr de 376 volume. S-a ținut
o adunare generală extraordinară,
la 1 decembrie 1923, cu un program adaptat importanței zilei,
scoțându-se în evidență rolul Astrei
în „pregătirea sufletelor pentru primirea unirii cu patria mamă”17. Se
observă o creștere a numărului de
membri, de la 76 la 11118.
În anul 1924, în colaborare cu
cercurile culturale învățătorești, au
fost susținute prelegeri și conferințe
în majoritatea localităților de pe
raza despărțământului. S-au luat
măsuri pentru înființarea bibliotecilor poporale, pentru deschiderea
caselor naționale și s-a ținut școală
pentru adulți. S-au înființat cercuri
culturale în Cheud, cu 57 membri,
și în Inău, cu 82 membri. În afară de aceștia, mai erau 15 membri
în despărțământ. Tot la Inău s-a
înființat și o cooperativă de desfacere în comun și valorizare19. Din
păcate, din tabelul cu numărul de
membri reiese că despărțământul
mai avea patru membri fondatori,
nouă membri pe viață și doar doi
membri activi20, ceea ce este inexplicabil, față de anul anterior, când
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erau înregistrați 111 membri.
Aceeași activitate este raportată și în anul 1925 de către
președintele despărțământului
Laurențiu Bran, dar numărul de
membri scade acum și mai mult, la
10 membri: trei membri fondatori,
șapte pe viață și niciunul la categoria membri activi21.
În acest context, la 30 decembrie
1926 are loc adunarea de reorganizare a despărțământului și alegerea
unui nou comitet de conducere.
Președinte al despărțământului a
fost ales Dumitru Ilea, directorul
școlii din Jibou, începând cu anul
1924. Cu această ocazie se înscriu
noi membri, ajungându-se la un total de 86: 5 fondatori, 44 pe viață și
37 activi. Despărțământul avea în
componență 32 de localități22.
Alegerea învățătorului-director Dumitru Ilea în fruntea
despărțământului a însemnat o intensificare a activităților culturale
din zona Jiboului. Despărțământul
avea acum 14 cercuri culturale și 6 biblioteci poporale. Astfel, în cursul anului 1927, au fost
susținute prelegeri poporale în următoarele localități: Jibou, unde a
conferențiat Dumitru Ilea despre
„Datoriile față de legi”; Firminiș,
Dumitru Ilea despre „Folosul stupăritului” și Alexandrina Trifu
„Demnitatea națională”; Poptelec,
Maria Gheorghe a susținut prelegerea „Școala și însemnătatea ei”
și Augustin Maxim „Din trecutul
neamului nostru”; Prodănești,
Dumitru Ilea a susținut prelegerea „Sentimentul religios”, iar Gh.
Alexă „Locuința, hrana și îmbrăcămintea”; Cuceu, Dumitru Ilea despre „Credința ca forță de susținere
a neamului nostru”, Florian Meteș
„Folosul rugăciunei” și Mihai Pop,
protopop, „Însemnătatea cercurilor culturale”; Ciglean, Dumitru
Ilea „Solidaritatea națională” și Fl.
Meteș „Cuza Vodă și Unirea Principatelor”; Ciocmani, Dumitru Ilea
„Munca depusă de Astra pentru
luminarea poporului nostru și A.
Negruțiu „Primul dascăl”.
Seria impresionantă de prelegeri
a fost continuată și în anul 1928, în

Istorie 37
următoarele localități: Prodănești,
Dumitru Ilea „Unirea neamului” și
Fl. Meteș „Arăturile de toamnă”;
Cuceu, Dumitru Ilea „Însemnătatea Astrei” și Ion Agârbiceanu
„Forțele vitale ale națiunii române”; Firminiș, Emilia Ciohan „Portul, jocul și cântecele românești”,
Dumitru Ilea, „Buna înțelegere este
tăria comunei” și Fl. Meteș „Despre
sămânță”; Aluniș, Gheorghe Oprea
„Povețe pentru săteni”; Poptelec,
Dumitru Ilea „Vasile Lucaciu și
luptele românilor ardeleni în ultimele decenii”. Pe aceleași teme
s-a mai conferențiat în localitățile
Someș-Odorhei, Surduc, Cheud,
Șoimuș, Năpradea, Lupoaia, Guruslău, Traniș, Cristolțul Mare,
Cristolțel, Băbeni, Tihău, Chechiș,
Var și Turbuța.
Ziua de 1 decembrie s-a serbat
cu fastul cuvenit. Cuvântarea festivă a fost rostită de președintele
despărțământului Jibou, Dumitru
Ilea, iar la 10 mai, Ziua Națională
a României, a fost invitat să
conferențieze reputatul scriitor, om
politic și protopop greco-catolic,
Ion Agârbiceanu. La Ziua Eroilor a
conferențiat notarul public dr. Valer Anceanu, despre „Cultul Eroilor”
și Dumitru Ilea despre „Eroii neamului”. Aceste evenimente importante se serbau aproape în fiecare
localitate.
În afară de taxele care se încasau
„cu mare greutate de la membri”,
despărțământul nu mai avea nicio
sursă de venit23.
Crește și numărul de membri la
119, din care 5 erau membri fondatori, 47 pe viață și 67 activi24.
Și în anul 1928 au fost susținute
o serie de prelegeri instructive pentru populația satelor din cadrul
despărțământului. S-a conferențiat
pe următoarele teme: „Relele de azi
sunt datorite în mare parte răsboiului mondial”, „Însemnătatea și
îndatoririle votului obștesc”, „Meseria este plug de aur”, „Însemnătatea școalelor de meserii”, „Iubirea de țară”, „Iubirea de școală”,
„Lucrarea rațională a pământului”,
„Îngrășăminte”, „Astra culturală în trecut”, „Despre superstiții”,

„Însemnătatea zilei de 1 Decembrie”, „10 ani de la Unire”, „Eroii
neamului”, „Despre superstiții”.
Au conferențiat Dumitru Ilea, V.
Oșanu, V. Precup, I. Ardeleanu, Paul
Dimitriu, Aurel Pop, V. Dobocan,
Zenoviu Precup, Andreiu Hossu,
Gh. Oprea, T. Ponorar, A. Malina și
I. Fetu.
Conferințele erau însoțite de
coruri cu diferite cântări, recitări
de poezii și puneri în scenă a unor
piese teatrale. Serbările naționale,
în special, au fost și în acel an „adevărate zile de înălțare sufletească și
mândrie națională pentru toți românii din despărțământ”.
La toate evenimentele au participat, conform raportului înaintat
de conducerea despărțământului,
peste 7.000 de persoane, iar Jiboul, Șoimușul și Năpradea era
nominalizate ca fiind cele mai active cercuri culturale. Era felicitat
„tânărul și harnicul” învățător din
Șoimuș, „care a depus multă muncă și dragoste în conducerea cercului”, iar învățătorul Paul Dimitriu
din Năpradea era felicitat pentru
producțiile teatrale reușite și corul
bisericesc „cari au înălțat totdeauna
nimbul șezătorilor din acel cerc”.
Bugetul despărțământului era
același, constituit din taxele membrilor, dar mai sunt amintiți și câțiva
sprijinitori ai culturii din zona Jiboului: Alexandru Comșa, notar în Jibou și secretar al despărțământului,
Samoilă Urian, director de bancă în
Jibou și casier al despărțământului
și Alexandru Marcu, prim-pretorul
plasei Jibou.
Dumitru Ilea își încheia raportul, pe care l-a înaintat și în acel
an Comitetului Central al Astrei
din Sibiu, cu următoarele constatări: „Dacă lumea cultă românească din despărțământ ar da mai
multă atențiune acestui minunat
așezământ cultural și dacă intelectualii de azi și-ar da seama de rezultatele realizate în trecut și de ceea
ce se poate realiza în viitor de către
această veche instituție culturală,
atunci cu adevărat lupta noastră ar
fi mai ușoară, iar rezultatele pretutindenea mai evidente”25.
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În anul 1929, despărțământul
Jibou avea 21 de cercuri culturale, fiecare cu câte o bibliotecă
poporală. Au fost susținute prelegeri în aproape toate localitățile
despărțământului: Dumitru Ilea,
președintele despărțământului,
a susținut prelegerea „Datoriile cetățeanului față de comună și
țară”; învățătorul I. Avram, „Hărnicia în muncă, întrebuințarea
timpului, cumințenie în păstrarea
câștigului”; E. Taloș, „Temelia unui
neam este Familia (creștină și românească, educația ei)”; M. Barboloviciu, „Să înființăm cooperative”;
învățătorul Gh. Pop Corniș, „Necesitatea armoniei dintre săteni”;
preotul Laurențiu Sima, „Primejdia sectelor religioase”. Au mai
susținut prelegeri învățătorii Augustin Maxim și E. Sârbu.
Conferințele au fost însoțite, la
fel ca în alți ani, de coruri, recitări
de poezie, dansuri românești etc.,
participând la aceste evenimente
culturale aproximativ 4.000 de persoane.
În cadrul cercurilor culturale
s-au citit povești, cunoștințe folositoare în diferite domenii, cărți
de istorie etc. Ca număr de cititori,
președintele despărțământului
primise raport doar de la Jibou și
Șoimuș, respectiv 306 și 1508
cititori înregistrați în acel an.
Cele mai active cercuri culturale erau la Jibou, Tihău, Șoimuș și
Poptelec.
Sărbătorile naționale s-au ținut
cu fastul cuvenit. La 1 decembrie a
fost prezent, din nou, scriitorul Ion
Agârbiceanu, care a susținut prelegerea „Cum să prăznuim Unirea”,
de față fiind toți învățătorii din plasa Jibou și mulți țărani din jur. De
asemenea, Ziua Eroilor a fost sărbătorită de către toate etniile din
Jibou, „cu toată dragostea”26.
Criza economică mondială din
perioada 1929-1933 își va pune
serios amprenta și asupra vieții culturale din România. În acest context, a avut de suferit și activitatea
despărțămintelor Astrei, printre
care se afla și Jiboul.
Pentru anul 1930 nu s-a rapor-
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tat nicio conferință sau prelegere
poporală, iar numărul de membri a
scăzut la 5627.
Din fericire, din raportul
înaintat de către președintele
despărțământului, Dumitru Ilea,
în anul 1931 se observă o activitate
destul de bogată. Învățătorii din cadrul despărțământului au susținut
prelegeri poporale despre: „Patriotism”, „Cauzele cari au produs scăderea prețului la produsele agricole”, „Femeia să fie exemplu de hărnicie și moralitate”, „Femeia harnică face fericirea familiei”, „Școala și
cartea, cum sunt ele privite la noi și
aiurea”, „Fetele satului și cum pot
ele contribui la înfrumusețarea bisericii și a școalei”, „Grădina de legume și pomi roditori”, „Refacerea
pădurilor și ajutorul satelor”, „Însemnătatea zilei de 24 ianuarie”,
„Însemnătatea zilei de 10 Mai”,
„Ziua Eroilor”28.
În anul 1932, învățătorii au
susținut prelegeri doar în Jibou,
având ca teme: „Însămânțatul de
toamnă și combaterea rujinei grâului, despre cultivarea sentimentului
național, despre îndeletnicirile de
iarnă cari pot spori veniturile săteanului, despre viitorul satelor de
la dealuri, despre comunism ca pericol național, despre însemnătatea
zilei de 1 Decembrie, 10 Mai și Ziua
Eroilor, despre unirea Basarabiei și
despre Alexandru cel Bun”29.
Despărțământul Jibou a colaborat cu cercurile culturale
învățătorești și în anii care au urmat. În anul 1933, învățătorii,
mulți dintre ei și directori de școli,
agronomi precum Vasile Agârbiceanu din Jibou, Leontin Ghergariu,
directorul gimnaziului de băieți
din Zalău, Paul Dimitriu, subrevizor școlar, Dumitru Ilea sau primpretorul Gavril Ursu au susținut
prelegeri poporale. În total, erau
raportate 17 conferințe și prelegeri
poporale.
În satul Firminiș s-a ținut o
lecție împreună cu țăranii, plantându-se meri, iar la adunarea generală a despărțământului, care a avut
loc pe data de 28 mai, s-a comemorat Memorandumul, s-a ținut

o conferință antirevizionistă și s-a
hotărât înființarea unei biblioteci în
Jibou. În cadrul despărțământului
existau 16 biblioteci, având 699 volume30.
Aceeași activitate se constată și
în anii 1934-1935, când se pune în
scenă piesa „Se face ziuă”, de Zaharia Bârsan, fost președinte al Astrei, iar la conferințe au participat
aproximativ 10.000 de persoane.
De asemenea, au fost organizate șezători culturale în colaborare
cu învățătorii din plasa Jibou și
s-a hotărât înființarea unei „Case
Naționale”31.
După numirea lui Dumitru Ilea
în fruntea învățământului școlar
sălăjean, în funcția de revizor șef
(inspector general)32, constatăm un
declin al activităților culturale. El
rămâne în funcția de președinte al
despărțământului Jibou al Astrei,
dar nu mai are timpul fizic necesar pentru a organiza și coordona
activitățile cu aceeași eficiență ca în
trecut.
În acest context izbucnea cea de
a doua mare conflagrație mondială,
iar la 30 august 1940, Ardealul de
Nord a fost cedat Ungariei horthyste. Marea majoritate a intelectualilor și învățătorilor români,
printre care și Dumitru Ilea, au fost
nevoiți să părăsească județul, fiind
expulzați de către noile autorități
horthyste, încetând astfel și activitatea despărțământului Jibou al
Astrei, după aproape trei decenii
în care s-a încercat ridicarea prin
cultură a românilor de pe Valea
Someșului.
* În 2019 se împlinesc 800 de ani de
la prima atestare documentară a Jiboului și ne propunem să publicăm o serie de
articole referitoare la istoria urbei de pe
Someș.
Note:
1 Actele privitoare la Urdirea și înființarea
Asociațiunei Transilvane pentru literatura
română și cultura poporului român, date în
tipariu de însăși Asociațiunea, Sibiu, 1862,
p. 25.
2 Gazeta de Duminecă, nr. 38, 31 septembrie 1905, pp. 4-5.
3 Ioan Musca, Documente privind activitatea despărțământului Jibou al Astrei
(1912-1918), în Acta Mvsei Porolissensis,
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XIX, Zalău, 1995, p. 241.
4 Transilvania (Sibiu), nr. 6, noiembrie-decembrie 1912, p. 567.
5 Idem, nr. 4-5, iulie-octombrie 1913;
despre Aurel Hetco vezi, pe larg, Marin
Pop, Personalități sălăjene din generația
Marii Uniri, Editura Argonaut și Editura
Mega, Cluj-Napoca, 2018, pp. 194-205.
6 Cornel Grad, Doru E. Goron,
1918/1919. Contribuții sălăjene la Marea
Unire, Ed. Limes, Zalău, 2000, document
nr. 80, p. 284 (document trimis de Aurel
Hetco lui Grațian C. Mărcuș în anul 1954,
pe când se afla cu Domiciliu Obligatoriu
la Jibou, despre activitatea sa în preajma
Marii Uniri).
7 Transilvania, nr. 7-9, 1 septembrie
1914, pp. 271-272.
8 Idem, nr. 7-12, 1 decembrie 1915,
pp. 128-129.
9 Idem, nr. 7-12, 1 decembrie 1916,
p. 149.
10 Idem, nr. 7-12, 1 decembrie 1917,
p. 167.
11 Idem, nr. 1-12, 1 decembrie 1918,
p. 66.
12 Idem, nr. 1-12, 1 decembrie 1919,
p. 97; nr. 5-9, septembrie 1920, anexa XXI.
13 Marea Unire de la 1 Decembrie 1918,
București, 1943, p. 55.
14 Transilvania, nr. 7-8, iulie-august
1921, p. 561.
15 Idem, nr. 7-8, iulie-august 1922,
p. 501.
16 Idem, nr. 8-9, august-septembrie
1923, pp. 380 și 446.
17 Idem, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1924, p. 443.
18 Ibidem, p. 512.
19 Idem, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1925, p. 419.
20 Ibidem, p. 529.
21 Idem, nr. 8-9, august-septembrie
1926, pp. 461 și 535.
22 Idem, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1927, pp. 504 și 581.
23 Idem, nr. 12, decembrie 1928,
pp. 1072-1073.
24 Ibidem, p. 1175.
25 Idem, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1929, pp. 859-860.
26 Idem, nr. 7-10, iulie-octombrie
1930, pp. 86-87.
27 Idem, nr. 1-8, ianuarie-august 1931,
p. 113.
28 Idem, nr. 1-8, ianuarie-august 1932,
p. 89.
29 Idem, nr. 1-12, ianuarie-decembrie
1933, p. 127.
30 Idem, nr. 4, iulie-august 1934,
p. 237.
31 Idem, nr. 4, iulie-august 1935,
p. 213; nr. 4, iulie-august 1936, p. 414.
32 Referitor la viața și activitatea lui
Dumitru Ilea, vezi Marin Pop, Personalități
sălăjene din generația Marii Uniri, Editura
Argonaut și Editura Mega, Cluj-Napoca,
2018, pp. 557-562.
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Dream Theater –
Distance Over Time

Daniel MUREȘAN

Recunosc că m-am numărat printre cei vrăjiți încă
de la primul album Dream Theater. Asta era acum vreo
30 de ani, când a apărut When Dream and Day Unite.
Era cu totul altceva, dar era exact ce așteptam. Rock
progresiv la superlativ. Pentru mine nu par să se fi
schimbat multe de atunci, deși trupa a experimentat
pe multe albume, a făcut schimbări în componență.
Dream Theater nu a renunțat la muzica adevărată.
Al 14-lea album de studio e o întoarcere la rădăcini.
S-au retras în munți, adică în studiourile Yonderbarn
din Monticello, au stat acolo vreo patru luni și au
compus. Au redescoperit muzica lor din studenție,
câteodată pe versuri adolescentin-banale. Au uitat de
toți criticii fițoși, ce plini de glume râncede în tonele
de cerneală, fredonau un prohod de reîncarnare. N-a
fost să fie așa, a fost să fie un album dement de ritmat, cu un Mike Mangini ce face toți banii. Băiatul
acesta bate tobele cu o atâta abnegație, încât te temi
că se va prăbuși în colbul care pare să fie peisajul predilect al istoriilor despre el creionate cât se poate de
vulgar. E de o sălbăticie fără de egal în peisajul destul
de anemic al rock-ului din ultimii ani. John Petrucci
are riff-uri diabolic de furioase, o secție ritmică turbată, dar nu mai puțin capabilă să ți se impregneze
melodios în creier. O colecție de afectări ce, paradoxal,
nu fac decât să accentueze aerul de sacru, dat uneori
și de personaje și trăiri profane. Deloc întâmplător,
această minunăție de muzică vine de la un grup de
profesori la Conservator. Deși pentru unii contează
mai puțin, dar teatrul viselor nu e un cazinou de marginea orașului.
Ca un corolar, albumul ne oferă o experiență extraordinară a sunetului, o colecție de piese care se echilibrează într-un focus melodic, cu o instrumentație
grea, greu de egalat. Nu e un album ușor de ascultat,
dar e incitant de la început până la sfârșit. Îmi place
să cred că mentorii trupei, Pink Floyd, Led Zeppelin
sau Deep Purple au închinat un pahar, dând aprobator din cap. Bucurați-vă de împărați!
Tracklist:
1. Untethered Angel 06:14
2. Paralyzed 04:17
3. Fall Into The Light 07:04
4. Barstool Warrior 06:43
5. Room 137 04:23
6. S2N 06:21
7. At Wit’s End 09:20
8. Out Of Reach 04:04
9. Pale Blue Dot 08:25
10. Viper King (Bonus Track) 04:00

InsideOut Music 2019
Componență Dream Theater:
James LaBrie – voce
John Petrucci – chitară
Jordan Rudess – clape
John Myung – bas
Mike Mangini – baterie
Discografie Dream Theater:
When Dream and Day Unite (1989)
Images and Words (1992)
Awake (1994)
Falling Into Infinity (1997)
Metropolis, Pt. 2: Scenes From a Memory (1999)
Six Degrees of Inner Turbulence (2002)
Train of Thought (2003)
Octavarium (2005)
Systematic Chaos (2007)
Black Clouds & Silver Linings (2009)
A Dramatic Turn of Events (2011)
Dream Theater (2013)
The Astonishing (2016)
Distance Over Time (2019)
Albume live:
Live at the Marquee (1993)
Once in a LIVEtime (1998)
Live Scenes from New York (2001)
Live at Budokan (2004)
Score (2006)
Chaos in Motion (2008)
Live at Luna Park (2013)
Breaking the Fourth Wall (2014)
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Farmazonul
francmason

*
Călin Hîrza

Ţinutele regulare din lojă au ca temelie spirituală
planşa de arhitectură şi ca regulă simbolică ritualul.
Planşa de arhitectură, pentru cel ce o susţine, presupune o invocare a unei recunoaşteri, o necesitate de
a primi dreptate. Dezbaterea ei publică se zbate între
„a da” şi „a primi” dreptate. Adevărul subiectiv al fiecăruia este adus de fiecare dată în discuţie şi din nefericire prin inflamarea orgoliilor este ridicat la rang de
adevăr imuabil. Între dreptate şi adevăr există o diferenţiere subtilă, chiar şi în cazul în care luăm adevărul
ca având un caracter personal. De cele mai multe ori
afirmăm cu patos: „Eu am dreptate!” Realitatea este
că nu o ai până nu eu, el sau toţi ceilalţi, îţi dau dreptate. Dreptatea se culege ca un soi de feedback în urma
unui discurs individual. Este reflexia în oglindă a propriilor afirmaţii, însă, oglinda nu este fidelă de fiecare
dată. Toţi ceilalţi sunt cei care-ţi declară dreptatea. Dacă
dreptatea ţi-o declari singur, este nevoie de dedublare
mentală, interogând, afirmând şi explicând, într-un
intelect propriu schizofrenicului. Este momentul în
care frăţia nu mai îţi este necesară, fiind autosuficient
şi drept consecinţă, egotic şi arogant.
Când afirmi cu tărie că ai dreptate, te poţi trezi că
vine cineva şi îţi ia dreptatea, iar ceea ce îţi rămâne
este nedreptatea. Astfel, voi crede că persoana cealaltă avea dreptate să dea dreptatea, deşi cel în cauză ar
putea spune, bineînţeles că nu avea dreptate şi tocmai
de aceea se simte nedreptăţit. Fiecare din noi, uneori
avem, alteori nu avem dreptate, aşa cum este posibil
ca nici eu să nu am dreptate şi cum poate nici persoana din descrierea de mai sus nu a avut. Haideţi să conchidem despre noi cel puţin, că poate nu avem dreptate, lăsând astfel o portiţă deschisă dreptăţii fratelui.
Când ne simţim nedreptăţiţi pentru faptul că nu am
primit dreptatea, căutăm aliaţi, judecători, spre a ne
da dreptate în locul celor ce apreciam că trebuie să o
facă. În realitate, în judecător căutăm răzvrătirea şi nu
dreptatea. Şi totuşi când o primim, ne bucurăm cu o
aparentă sinceritate, cu feţe de oligofreni. Câtă bucurie falsă se naşte pe faţa noastră din această aprobare
venită din partea auditoriului ce aplaudă la scenă deschisă şi oferă dreptatea cu uşurinţă, scăpând astfel de
o contradictorialitate prolifică. Şi atunci afirm în plină
inflaţie de ego, vedeţi că am avut dreptate? Energia
consumată cu această dorinţă de a poseda dreptatea
ne împuţinează sufleteşte şi naşte toate conflictele şi
neînţelegerile ce dezbină un grup închis.
Ideea de a avea dreptate în permanenţă ne hrăneşte cu putere, este voinţa de putere, iar ideea de a pier-

de şansa de a avea dreptate echivalează cu declinul
puterii individuale. Un asemenea declin al caracterului egotic aduce în inima personajului chiar declinul
spiritual. Oare liderului trebuie să i se dea dreptate
în permanenţă pentru a-i gâdila nevoile sau trebuie
combătut cu aplicaţie pentru a-şi continua munca de
şlefuire în atelier? Puterea liderului nu stă în dreptatea
sa, ci în evoluţia lojii împreună şi în capacitatea fraţilor de a se susţine unul pe altul în cioplirea pietrei
în atelier. Această nevoie de a primi dreptate în permanenţă vine din neajunsul că nici noi înşine nu ne
dăm dreptate, nu mai credem nici măcar în acel „să te
iubeşti pe tine însuţi”. Când trăieşti iubirea sănătoasă
de sine, iubeşti pe Marele Arhitect, iar a avea sau nu
dreptate devine irelevant precum şi aprobarea lumii,
fiind atent doar să o serveşti. Un asemenea comportament te face să te întorci cu onoare la albul primului
şorţ. Prin căutarea aprobării, de fapt căutăm iubirea
în aproapele căci am pierdut-o în noi. Ideal ar fi să ne
observăm povestea cu atenţie în minte, căci inima
cumpătată va aminti pierderea luminii Adevărului intim al lumii.
Este de cântărit la cine raportăm dreptatea: lume,
divinitate, o dreptate universal valabilă în inima unui
ateu? Indiferent de maniera de raport, dreptatea rămâne una din bazele morale ale individului, diferită
de la individ la individ şi influenţată de factori precum
educaţia din familie şi şcoală, religia, statutul social,
anturajul şi nu rareori emoţiile.
În trecut făceam diferenţa, măcar conceptual, între
o crimă de lezmaiestate divină şi o crimă de lezmaiestate umană, această diferenţiere fiind necesară doar
privind dreptatea drept principiu de bază de natură moral juridică, generatoare a ideii de respectare a
drepturilor sale, de echitate. Dar oare poate fi „echitate”, care este un concept lumesc, în raport cu divinitatea? Şi din acest punct de vedere cred că s-a creat o
confuzie, un amestec nepermis.
Afirmăm uneori: „Istoria a dovedit că am dreptate”. Mă apucă greaţa. Care istorie? Cine a scris-o? Care
sunt izvoarele? Cum argumentezi? Şi totuşi poate
exista o dreptate absolută? Cum poate invoca o asemenea dreptate un ateu?
Ateul ar spune: „Îmbrăţişând un concept universal
acceptat...”. Şi totuşi cine poate invoca o asemenea acceptare şi raportat la care surse, ca să înghită întreg
universul? Omul ce poate fi dat drept exemplu că deţine adevărul absolut poate fi catalogat drept sfânt,
iar atunci nu are cum să fie ateu. Normele universal
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valabile mai sus amintite sunt impuse şi recunoscute
ca atare doar de divinitate. Prin urmare aş putea conchide că raportat la ceea ce am afirmat mai sus chiar
nu există putinţă de tăgadă şi prin urmare chiar „am
dreptate”! Vărs din nou.
Nevoia acestei dreptăţi individuale cred că depăşeşte orice viciu. Şi totuşi, câtă dreptate avea Newton
în cele ce le afirma, până a apărut Einstein şi i-a explicat că nu o are. Am putea crede, bazându-ne pe trecutul unui individ cu privire la cercetarea adevărului, că
dacă are anumite fapte notabile, trebuie considerat că
deţine adevărul şi obligatoriu cu statut de permanenţă. Cred că un asemenea cântar transformă respectul
curat în frână în calea evoluţiei.
Ideile de adevăr personal sau neadevăr, circumscrise propriei dorinţe de a avea dreptate sunt irelevante
în raport cu Adevărul suprem şi totuşi pardonabile.
Ambele se regăsesc sub forma concepţiilor antipodale
ce se anulează în Marele Arhitect şi se circumscriu arhitecturii umane regăsite în aria societăţii. Problema
că, îmbrăţişând o astfel de atitudine egotică, te situezi
în profan, iar munca de cercetare depusă de acel frate devine externă atelierului şi chiar propriului templu, fiind proprie societăţii profane, devine credibilă.
Dacă dreptatea este îndatorirea de a spune adevărul,
aş întreba ce este adevărul? Dacă însă considerăm că
dreptatea este dreptul celui mai tare, atunci pricep şi
din nou se circumscrie voinţei de putere, fie aceasta
spirituală sau materială.
În relaţiile frăţeşti din lojă se nasc drepturi şi obligaţii corelative, de tipul celei specifice unei convenţii
bilaterale. Devianţa trebuie în-dreptată, fie aceasta
intelectuală sau spirituală sau mai aproape de realitate fie spus, trebuie să existe un set de reguli care
să fie respectate în Ordin prin acceptare. Acceptarea
este prezentă în jurământul de iniţiere. Oricât ne-am
deschide unei astfel de înţelegeri este evident că profanul astfel iniţiat depune un jurământ bazându-se
pe o încredere profundă în viitorii fraţi, necunoscând
Constituţia Marii loji în care intră. Această tranzacţie spirituală se rupe sufleteşte de cele mai multe ori
datorită fraudelor intelectuale ale unor maeştri autosuficienţi, sub semnul acelui frauda corrumpit. Autosuficienţa maestrului lector este chiar pragul prin
care se corupe libertatea auditoriului, moment în care
loja devine spaţiul tensiunii intelectuale sau a toleranţei miloase asupra maestrului condus de ego. În
lojă, Lumina nu mai luminează în întuneric, iar viciul
este cel ce conduce lucrările către nicăieri. Indiferent

de convingerea maestrului asupra propriei dreptăţi,
el trebuie să se situeze conceptual în poziţia egalului,
între minus şi plus, chiar susţinându-şi argumentativ
şi cu seriozitate opinia. De aceea trebuie să existe un
echilibru între dikaion (drept), dikhaion (împărţit în
două) şi dikastes (judecător), între a invoca dreptatea,
a primi dreptatea de la fraţi şi stabilirea unui dreptăţi
în lojă. Toate acestea pot fi luate în calcul doar în prezenţa unui argument solid pe care fraţii îl primesc ca
atare, îl îmbrăţişează sau se bucură să îl cerceteze în
viitor. În lipsa argumentului, maestrul sfidează inteligenţa fraţilor prin acel „eu ştiu” sau „vă spun eu că aşa
stau lucrurile”.
Toate acestea sunt teorii şi astfel cum orice teorie,
oricâte calităţi ar avea, pot fi restrânse şi cel puţin
revizuite dacă sunt combătute cu aplicaţie, cred că
dreptatea alăturată frăţiei sunt virtuţile de căpătâi ale
masoneriei.
Problema este cine sau ce dă măsura dreptăţii şi
cum invocăm schimbarea. Eu cred că timpul şi experienţa masonică determinată de lucrarea în atelier pot
da această măsură, în niciun caz un frate cu statut de
maestru sau mare maestru, ce acaparează lucrarea de
cioplire a pietrei. Marile loji personalizate pe liderul
permanent au adus cred criza actuală în masonerie.
Aceeaşi concluzie îndrăznesc să o trag şi pentru lojă.
Personalităţile individuale pălesc sau nu se afirmă, iar
lucrarea nu mai este comună, ci a zeului lider. Lipseşte unitatea în diversitate fiind înlocuită de unicitatea
individului „maestru absolut” şi plagiatul colectiv. Un
mare maestru pe post de „zeu” se consumă pe sine
prin auto-argumentare din sine, urmând să nască
plictisul general. Şi totuşi, cine suntem noi să punem
în cântar măsura nedreptăţii şi a viciului, atâta vreme cât fraţii ce se abţin a contraargumenta, spre a nu
atinge ego-ul inflamat al maestrului, par mulţumiţi
sau letargici?
Dreptatea vine în lojă, precum în societate, din
echilibru, libertate şi iubire. A fi drept nu se subscrie
necesităţii sau nevoii de a avea în permanenţă dreptate, ci pentru contra. Un frate drept ridică echerul
în lojă şi ajută ca loja şi lucrarea sa să fie drepte. Altfel, ego-ul este transmis lojei care se autoapreciază
ca fiind singura dreaptă şi drept urmare nu îşi mai
găseşte locul în Marea Lojă. Este momentul ce naşte
nevoia unor noi căutări, în sălbăticie. Timpul în care
noua Mare Lojă nu este suficientă ca lucrare, se scurge
extrem de rapid, dacă nu chiar instantaneu. În fond,
dacă suntem cei mai buni, de ce am avea nevoie de fraţi
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sau de alte loji pentru a ne şlefui? Această însingurare
determinată de frustrarea autosuficienţei se transmite lojei şi fraţilor şi naşte autosuficienţa lojei. Loja
din atelierul de creaţie, odată lăudată, intră în derivă.
Unii o părăsesc de frica naufragiului, iar alţii se luptă să o scoată la lumină. Riscul suprem este blazarea:
„oamenii nu sunt de calitate”, „nu se mai poate face
nimic”, „pe nimeni nu mai interesează lectura”, „banii
au acaparat totul”. Cine gândeşte astfel şi încă frecventează atelierul, cred că trebuie să se ceară la somn,
oficial doar, căci în realitate a adormit demult. Atunci,
cine este duşmanul masoneriei? Cum putem afirma
că suntem liberi? Nu există închisoare mai mare decât
propria ideologie! Dobândim o masonerie dogmatică
în schimbul celei adogmatice, prin interpretarea liderului ce devine solarid. Duşmanul de moarte, repet,
este acelaşi, maestrul autosuficient, de aceea vă rog
să nu uităm oglinda din ritualul de iniţiere. Relativ,
la dreptate există o teorie a imparţialităţii ei, subliniindu-i primatul faţă de idealurile morale exprimate.
Întrucât loja este alcătuită dintr-o pluralitate diversă
de fraţi, fiecare dintre ei cu propriile interese, concepţii şi scopuri în raport cu binele, atelierul este cel mai
bine alcătuit atunci când este guvernat de principii
ce nu presupun ele însele nicio concepţie asupra ceea
ce e bine şi nici nu permit dogmatizarea prin voinţa
unui lider faptic intelectual sau spiritual. Faptul că
structura lojei este dreaptă sau nu, nu se determină
prin raportare la consecinţele ei precum nivelul înalt
al bunăstării spirituale, al atelierului, ori promovarea
binelui, ci prin criterii anterioare acestor consecinţe şi

independente de ele.
Definirea dreptăţii ca imparţialitate – în sensul
că ceea ce este drept, nu rezultă din considerarea
punctului de vedere al unui sau altui frate implicat,
ci din formularea unui set de reguli asupra cărora
s-a căzut de acord din vechime – este ideală. Aceste
reguli nu cred că pot fi constituţiile masonice care
oscilează într-un declin normativ asupra conduitei
fraţilor, ci acele old charges care au devenit sursa de
inspiraţie individual-subiectivă pentru noile constituţii. Masoneria poate fi tradiţională din punct de
vedere semantic, doar în măsura în care revine la vechile reguli şi nimic mai mult. Constituţiile moderne păstrează doar umbrele trecutului, invocând land
mark-urile doar din nevoia raportului la tradiţie, ca
ideal masonic, însă aplicându-le interpretări proprii
după cum dictează interesul particular. În modernitate, claritatea şi simplitatea regulilor trecute sunt
înlocuite de preţiozităţi profane supuse extrem de
uşor interpretării în varii sensuri, după voinţa manipulantă a conducerii.
Cred că virtutea dreptăţii este o calitate umană redobândită, ca urmare a rectificării individuale, iar posesiunea şi dispoziţia exercitării ei vin să ne dea puterea să obţinem acele bune practici în şlefuirea pietrei,
iar în lipsa ei ne situează în afara templului.
Am zis!
* Capitolul „Dreptate versus adevăr” din volumul
Farmazonul francmason, în curs de apariție la Editurile
Caiete Silvane și Ordo ab Chao, Zalău, 2019.

Goran Stefanovski în românește
Dramaturgul macedonean
Goran Stefanovski s-a născut în
1952, la Bitola, pe atunci în Iugoslavia. A studiat la Skopje şi
Belgrad, devenind cadru universitar. Pasionat de arta teatrală, a
înfiinţat în 1986 Departamentul
Scenarii din cadrul Facultăţii de
Arte Dramatice din Skopje. Livia
Cotorcea îl prezintă: „«Poveştile»
din Balcani spuse de Goran Stefanovski sunt istorii exponenţiale despre felul cum, în ultimele
secole, binele şi răul, certitudinea
şi îndoiala, raţionalul şi iraţionalul, conştientul şi subconştientul, previzibilul şi imprevizibilul
funcţionează în Estul european
într-un regim de maximă tensiune şi reversibilitate, aruncând fiinţa umană într-un haos căruia cu
greu îi poate face faţă”. În 1998,
artistul a beneficiat de o bursă

Fulbright la Universitatea Brown
(SUA). După izbucnirea conflictului din 1999, se mută la Institutul
Dramatic din Stockholm (Suedia).
Din 2002 până la moarte, a ţinut
cursul de artă a scenariului de la
Canterbury Christ Church University (Marea Britanie). Eseist
subtil, el a devenit un ambasador
cultural, cunoscut şi recunoscut
în Occident. Volumul „7 piese” a
apărut la Editura Artes din Iaşi,
spre sfârşitul anului 2018, curând
după stingerea din viaţă a autorului, cauzată de o tumoare cerebrală. El cuprinde lucrări publicate între 1981 şi 2014: „Zbor pe
loc”, „Suflete tatuate”, „Sarajevo
(Povestiri dintr-un oraş)”, „Hotel
Europa”, „Viaţa lumii sau orişicine”, „Odiseu”, „Figurae veneris
historiae”. Piesele au fost traduse
de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi
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şi Nikola Vangeli. Ultimul este şi
autorul monografiei critice „Goran Stefanovski: în căutarea Itacăi
pierdute” (Junimea, Iaşi, 2018).
(G.D.G.)
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Evoluția natalității populației
din plasa Cehu Silvaniei
(1848-1910)

Augustin-Leontin Gavra

Definită ca frecvența nașterilor în raport cu
populația totală, natalitatea este un fenomen demografic fundamental pentru descrierea evoluției unei
populații1. Prin urmare, populația umană poate fi
privită ca un fenomen dinamic complex în care intrările în sistem sunt condiționate, în măsură hotărâtoare, de intensitatea cu care se manifestă fenomenul
natalității2.
Pentru a reconstitui evoluția natalității populației
din această zonă a comitatului Sălaj voi analiza
diferențele survenite între localitățile din eșantionul
de cercetare, precum și diferențele cu alte localități din
Transilvania. Scopul cercetării în acest articol este de
a studia evoluția nașterilor atât în cele șase localități
din eșantionul de control, precum și la nivelul plasei
Cehu Silvaniei. Realizarea acestui studiu despre natalitatea plasei Cehu Silvaniei între 1848 și 1910 o voi
face prin folosirea, în principal, a metodei despuierii nenominative a registrelor parohiale și a celor de
stare civilă. În acest sens, am colectat datele din șase
localități ale plasei Cehu Silvaniei (Benesat, Mineu,
Motiș, Nadiș, Noțig și Sălățig)3 și le-am completat cu
informațiile obținute din recensămintele generale ale
Transilvaniei (1850, 1857) și Austro-Ungariei (1869,
1880, 1890, 1900, 1910). De asemenea, am realizat
analiza de conținut a altor documente statistice sau
istorice pentru a putea surprinde evoluția acestui fenomen demografic.
Menționez că alegerea celor șase așezări rurale, ce
însumau șase parohii greco-catolice și două reformate, nu a fost una ușoară datorită lipsei registrelor parohiale din arhivele județene sau din arhivele parohiale. Am urmărit ca acestea să reflecte în mare măsură
criteriul etnic și religios, având astfel în analiză patru

sate românești și două mixte, românești și maghiare,
respectiv patru greco-catolice și două mixte. Al doilea
criteriu a fost deținerea aproape completă a registrelor parohiale pentru botezați pentru această perioadă (1848-1910), iar începând din 1867 acestea sunt
complete pentru toate cele șase localități.
Așa cum menționam mai sus, lipsesc unele registre
parohiale în prima perioadă destinată cercetării. Precum rezultă din tabelul numărul 1, pentru eșantionul
de cercetare s-au păstrat registre complete în trei parohii acoperind perioada 1848-1860. Analizând numărul născuților pentru acestea, se observă creșterea
aproape neîntreruptă a nașterilor după Revoluția
Pașoptistă. Aceste creșteri considerabile sunt urmarea transformărilor socio-economice și, înainte de
toate, a desființării relațiilor feudale în Transilvania.
Așadar, la fel ca și-n restul provinciei, comportamentul demografic s-a caracterizat printr-o natalitate
viguroasă, atenuată de o mortalitate încă puternică,
îndeosebi cea infantilă4.
Creșterea graduală a numărului nașterilor se observă la cele trei parohii din plasa Cehu Silvaniei până
spre sfârșitul deceniului al VI-lea. Dacă în 1848 numărul născuților a fost de 25, acesta va crește treptat,
aproape dublându-se în 1853. Așa cum se observă
și-n tabelul nr. 1, natalitatea se va menține la cote ridicate până în 1857 când s-au născut 40 de copii. Spre
sfârșitul acestui deceniu ea se va reduce la valori mult
mai scăzute, pentru ca începând cu deceniul următor
să-și reia creșterea.
Trendul ascendent al creșterii natalității populației
se continuă și în deceniul următor. Așa cum rezultă
din anexa nr. 1 de la finalul studiului, întocmit pentru
cele șase localități din eșantionul de cercetare, numă-

Tabel nr. 1. Evoluția născuților în parohiile eșantionul de cercetare (1848-1860).
Nr. crt.

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1954

1855

1856

1857

1858

1859

1860

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

7

13

15

5

9

9

7

8

7

9

7

14

17

Anul/ Parohia

1

Ref. Mineu

4

Gr.-cat. Nadiș

2

7

5

8

24

22

14

13

18

27

1

0

7

6

Gr.-cat. Sălățig

16

8

16

10

10

17

8

9

9

4

6

6

4

Total

25

28

36

23

43

48

29

30

34

40

14

20

28

2

Gr.-cat. Mineu

16

12

24

3

Gr.-cat. Motiș

23

21

16

5

Gr.-cat. Noțig

35

43

33

Total

102

116

129

Sursa: S.J.A.N. Sălaj, Fond Colecția registrelor parohiale de stare civilă, nr. inv. 81 (vezi nota 1).
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rul născuților vii este de 1232 copii. Această tendință
de creștere este valabilă pentru întregul comitat
Solnocul de Mijloc5. Într-o statistică demografică referitoare la anii 1866-1870, se observă tendința de
creștere a numărului copiilor. Astfel, pentru Solnocul
de Mijloc, în anul 1866, au fost născuți 9326 copii, în
anul următor 8796, în 1868 numărul lor a crescut la
9790, iar în 1869 - 9363 și în 1870 - 90466.
Fluctuația numărului de născuți de la un an la altul,
așa cum se observă și la nivel de comitat, era normală
în acele timpuri. Asupra natalității populației, dar și
a celorlalte fenomene demografice (nupțialitate, mortalitate, divorțialitate, spor natural), se abăteau periodic calamități naturale, epidemii sau războaie, care
afectau direct evoluția naturală a acestora. Comparând numărul nașterilor între cele șase localități luate
spre studiu, observăm că mai mulți copii s-au născut
în localitatea Noțig – 385, urmată de Mineu – 325,
Motiș – 221, Nadiș – 173, Benesat – 69 și Sălățig – 60.
Aceste nașteri corespund, în linii mari, cu numărul
populației acestor sate înregistrat la recensământul
din 18697. Singurele excepții provin din satul Noțig,
care avea la acea dată 870 de locuitori, mai puțini față
de cei din Mineu care numărau 1004 persoane, și
satul Nadiș cu cei 543 săteni întrecea satul Motiș
cu 10 persoane. Urmează în ordinea numărului de
locuitori satele Benesat cu 537 locuitori și Sălățig cu
447 locuitori.
Pentru intervalul de timp cuprins între anii
1871-1880 urmează o descreștere accentuată a numărului populației și de nou-născuți atât la nivelul
Transilvaniei, dar și la nivelul comitatului Sălaj. Trebuie menționat faptul că în 1876, reforma administrativă realizată de autoritățile maghiare unește,
printre altele, comitatul Solnocul de Mijloc cu comitatul Crasna formând comitatul Sălaj. La nivelul întregii Transilvanii (incluzând aici și comitatul Sălaj),
epidemia de holeră din deceniul opt a reprezentat o
adevărată „catastrofă” demografică8. Între 1870-1880
populația provinciei va descrește cu 142.952 de locuitori, ceea ce înseamnă -3,4% din totalul populației9.
Principalul motiv al acestui declin este considerat a
fi epidemia din 1872-1873, când decedează 52.832
persoane10, dar și afectarea organismului celor care
s-au însănătoșit, mai expuși riscului de deces în următorii ani11.
În plus, criza economică din acești ani a accentuat pentru ținuturile Sălajului, molima, care își va face
apariția în vara anului 1873. Comitatul Solnocul de
Mijloc număra în 1873 o populație de 107.532 persoane, iar populația localităților afectată de epidemie a fost de 54.226 de locuitori12. Numărul celor
îmbolnăviți a fost de 2.923 persoane, din care s-au
vindecat 2171 și au decedat 75213.
Primul caz înregistrat în Sălajul istoric a fost în parohia romano-catolică Crasna, de unde se va răspândi
și-n alte localități. Această epidemie afectează negativ natalitatea nu doar prin numărul mare de decese

cauzat, ci și prin faptul că aproape jumătate dintre
acestea sunt din grupa de vârstă 20-50 ani, rezultând
efecte negative asupra procreării copiilor pe termen
mediu. Astfel, în parohia reformată Crasna, cea mai
afectată este acest segment de populație, reprezentând 42,57% din totalul populației14. În parohia reformată Zalău, ponderea mortalității pe grupa de vârstă
20-50 de ani este de 10,79%, iar în parohia reformată
Cizer 56% din totalul deceselor datorate molimei15.
În plasa Cehu Silvaniei, epidemia a fost răspândită
în aproape toate satele. Sunt menționate ca decedate
din cauza molimei 138 de persoane din 244 doar în
parohia reformată Cehu Silvaniei16. Dintre acestea,
57 (58%) au vârste cuprinse între 20 și 50 de ani. În
parohiile romano-catolică și israelită din Cehu Silvaniei mai sun înregistrate încă două, respectiv patru
decese, ceea ce face ca numărul decedaților de holeră
să se ridice la 144 persoane în târgul Cehu Silvaniei17.
Pentru cele șase localități din eșantionul de cercetare, decesele cauzate de holeră sunt mai puține.
De altfel, în patru din acestea: Mineu, Motiș, Nadiș
și Sălățig, boala în sine nici nu este menționată de
preot în registre. Apare înregistrată doar în satele Benesat și Noțig. În parohia greco-catolică din Benesat,
din cele 43 de decese, nouă s-au datorat holerei, iar la
șase dintre ele, vârsta morților a fost între 20 și 50 de
ani. La Noțig, decesele din 1873 s-au cifrat la 57 de
morți, din care 16 de molimă, iar între aceștia, cinci
au avut vârsta între 20 și 50 de ani. Dacă extindem
analiza la alte patru așezări din plasa Cehu Silvaniei,
constatăm o prezență mai însemnată. Prin urmare,
în localitatea Sălsig, din totalul de 80 de decese,
14 s-au datorat acestui flagel, iar șapte au determinat sfârșitul persoanelor din grupa de vârstă 20-50 de
ani18. În localitatea Giurtelecul Hododului niciuna din
cele 62 de decese n-a avut ca și cauză holera19. Pentru
satul Odești, în același an, numărul morților a fost de
41, al celor răpuși de molimă de 14, iar din grupa de
vârstă 20-50 de ani – șapte20. Cele mai multe decese
au fost consemnate în Someș-Uileac. Din cele 63 de
decese, 35 s-au datorat holerei, iar 13 dintre acestea
au „secerat” populația între 20 și 50 de ani21.
În concluzie, putem spune că această epidemie a
fost principalul factor al regresului natalității din deceniul al VIII-lea și la nivelul plasei Cehu Silvaniei. Mortalitatea cauzată de holeră în cele 11 localități ale cercului
Cehu Silvaniei a fost de 202 persoane, 91 dintre aceștia
aparținând grupei de vârste 20-50 de ani. Mortalitatea ridicată datorată acestui flagel, îndeosebi în rândul populației tinere și adulte, va face ca fenomenul
„clasic” de recuperare prin natalitate și nupțialitate
crescută să înregistreze valori modeste până în deceniul următor.
Odată cu anii `80 a început o nouă epocă pentru
situația natalității în Transilvania, și, implicit, în plasa Cehu Silvaniei. Redresarea numărului de nașteri
s-a datorat evoluției pozitive a economiei rurale, dar
și prin reducerea temporară a mortalității, datorită
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faptului că indivizii mai puțini robuşti au căzut pradă molimei în deceniul trecut22. Se remarcă înainte de
toate, tendința uşoară de diminuare a ratei natalității,
la nivelul tuturor comitatelor, ceea ce demonstrează
că întreaga populație a provinciei a intrat, în mod
diferențiat, în faza tranziției demografice23. Comitat
cu o populație predominant rurală, Sălajul înregistrează în 1888 cea mai ridicată valoare (48,3‰) a indicelui de natalitate24, după care va regresa constant.
Spre exemplu, în anii 1890-1891, numărul născuților
a ajuns la 8594, iar indicele amintit mai sus, rata brută de natalitate, a coborât la 45‰25.
În cazul cercului Cehu Silvaniei, singurele date generale despre natalitate le avem în anii 1890-1891.
În cei doi ani, pe teritoriul acestuia, s-au născut 1559
de copii, având rata brută de natalitate de 42,6‰26.
Comparativ cu celelalte cinci unități administrative, natalitatea plasei era pe locul trei după Tăşnad
(1756 născuți), aproximativ egală cu Şimleul Silvaniei
(1569 născuți), dar mult în fața plasei Zalău (1238),
Crasna (1056) şi Jibou (1010)27.
Operând cu datele din cele şase localități aşa cum
rezultă din anexa nr. 1 constatăm creşterea însemnată a numărului de născuți vii. Dacă în deceniul al
VIII-lea numărul lor a scăzut la 1070, acum, între
anii 1881-1990 au crescut la 1372. Este o creştere
nominală de 22,01% de la un deceniu la altul. Pe
localități, în continuare, cei mai mulți copii s-au
născut în satul Noțig (253), urmat de cei din Mineu

(205), Nadiş (202), Motiş (191), Benesat (149) şi
Sălățig (70). Această natalitate corespunde în mare
măsură populației satelor conscrisă în recensământul din 1890. Astfel, satul Mineu avea o populație de
887 persoane, urmat de satul Noțig cu 798 locuitori,
satul Motiş cu 566 locuitori, satul Nadiş cu 557, satul
Sălățig cu 433 şi satul Benesat cu 42728.
Ultima decadă din secolul al XIX-lea continuă trendul ascendent al natalității populației transilvane.
Acest fenomen demografic este susținut de creşterea
generală a populației Transilvaniei, care se datorează
în cea mai mare parte progresului economic. Ponderea
mai ridicată a populației rurale în cadrul comitatului
face ca acesta să aibă o rată de natalitate mai crescută în raport cu celelalte. De altfel, dacă împărțim
aceste unități administrativ – teritoriale în trei mari
grupe distincte: una cu natalitate redusă (31-35‰),
altă grupă, cu un nivel mediu al natalității (36-40‰)
şi ultima cu o rată brută a natalității ridicate (peste
40‰), comitatul Sălaj se situează în ultima, putându-se
observa în cazul său cea mai viguroasă rată între anii
1881-191329.
În cazul eşantionului de cercetare din anexa nr. 1
observăm că în această decadă se atinge numărul maxim de naşteri. Ea se cifrează la 1423 de nou-născuți,
cu 51 (3,58%) mai mulți decât în deceniul precedent.
În cazul celor şase localități, constatăm regresul
natalității unora, în comparație cu intervalul de timp
1881-1890, când toate au crescut. Astfel, localitățile

Grafic nr. 1. Numărul născuților vii din plasa Cehu Silvaniei
Sursa: Traian Rotariu – coordonator, Maria Semeniuc, Mezei Elemer, Mişcarea naturală a populației între
1901-1900. Volumul I. Evenimente demografice, Transilvania, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2005, pp. 378-512.
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Benesat, Mineu, Motiș și Sălățig, își mențin trendul
ascendent în privința aceasta, dar localitățile Nadiș
și Noțig regresează ușor. Pentru cazul celei dintâi
menționate cu 20 de persoane, iar în cazul celei de-a
doua cu 13 persoane. Este semnalul că deși amânată
„tranziția demografică” în cadrul plasei Cehu Silvaniei, acesta se va declanșa la începutul secolului următor.
În primul deceniu al secolului al XX-lea, natalitatea
începe să scadă, semn al derulării tranziției demografice și la nivelul comitatului Sălaj. Astfel, în 1901, în
Țara Silvaniei sunt înregistrați 7.913 născuți având
un indice de natalitate de 38,2‰30. Continuă numeric să se nască mai mulți copii, pentru anul 1902
sunt consemnați 869831, în 1903 – 810232, în 1904 –
865733, în 1905 – 850934, 1906 – 9027, 1907 – 9093,
1908 – 9125, în 1909 – 9605, 1910 – 873535. Cu toate aceste date, indicele de natalitate deși va atinge un
maxim de 42,3‰ în 190936, va coborî la 38,2‰ atât
cât înregistra în 1901.
Populația plasei Cehu Silvaniei va urma același
trend de încetinire a natalității populației. Astfel, în
1901, numărul născuților era de 1478, în 1902 de
1714, în 1903 de 1432, în 1904 de 1638, în 1905 de
1607, la 1906 de 1664, la 1907 de 1657, în 1908 de
1683, în 1909 de 1693, iar în ultimul an de 165737.
Comparând indicele de natalitate pentru acești ani
cu celelalte plăși din comitat sau cu întreg comitatul,
valoarea lui este cea mai mică, de 39,6‰38. Celelalte
unități administrativ-teritoriale aveau înregistrate
valori puțin mai mari: comitatul Sălaj 40,0‰, plasa
Crasna 40,9‰, plasa Șimleu Silvaniei 41,9‰, plasa Tășnad 42,3‰, plasa Zalău 39,9‰ și plasa Jibou
40,9‰39. Valori mai mici înregistrează firesc doar cele
două orașe din comitat, Șimleu Silvaniei (30,6‰) și
Zalău (28,0‰)40.
În ceea ce privește evoluția natalității din
eșantionul de cercetare, constatăm regresul ușor
al acestora. Dacă în ultimul deceniu numărul lor era
de 1423, acum el se situează la 1379, cu 3,09% mai
puțin. Motivele declinului sunt explicate și pentru
zona noastră în discuție, prin cauze economice cum ar
fi lipsa sau insuficiența pământului pentru un număr
cât mai mare de țărani și emigrarea în Statele Unite ale Americii sau România. La începutul secolului

al XX-lea, terenul agricol a căpătat întinderea maximă, iar împărțirea acestuia la mai mulți moștenitori
conform tradiției, a dus la pauperizarea unei mari
părți a populației. Pentru mulți țărani, emigrarea în
America și câștigarea banilor pentru a se întoarce și
a cumpăra pământ era șansa de a-și asigura un trai
mai bun. Plecarea unora cu soții cu tot și întoarcerea
acasă este consemnată sporadic de registrele parohiale care consemnează nașterea copiilor acolo. Așa este
cazul a două femei din satul Motiș născute în 1912 în
Madison USA42, precum și a unei femei reformate din
Mineu în 191343.
Între cele șase localități, și acum, cei mai mulți copii se nasc în satul Mineu. Numărul lor este acum de
322, fiind urmat îndeaproape de cei născuți în Noțig
(318 copii), Motiș (260), Nadiș (226), Benesat (157)
și Sălățig (96). Scăderea numărului de nașteri pentru
aceste sate se datorează populației din Mineu, Benesat și Nadiș, care a procreat cu 44 de copii mai puțin
în Mineu, cu 47 în Nadiș și 32 în Benesat. Aceeași scădere a nașterilor se observă de altfel și la șapte sate
din comitatul Alba de Jos dacă comparăm cele două
intervale de timp44. De altfel, acest declin al natalității
este general în Transilvania45 și se datorează, pe lângă
dificultățile economice arătate mai sus, și cauzelor de
natură demografică.
În concluzie, evoluția numărului de născuți în
plasa Cehu Silvaniei urmează aceeași tendință ca și
în întreaga Transilvanie. Diminuarea mortalității în
această unitate administrativ-teritorială din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, atrage după
sine scăderea natalității la începutul secolului al XX-lea.
De asemenea, scăderea numărului căsătoriilor și trecerea de la o natalitate naturală la o fertilitate dirijată pentru tot mai multe familii de țărani duce la
reducerea acestui important fenomen demografic în
cadrul mișcării naturale a populației. Prin urmare,
evoluția natalității în acest interval temporar continuă până la finele veacului XIX comportamentul
demografic specific vechiului regim, cu niveluri înalte
ale mortalității și natalității, iar la începutul secolului al XX-lea, aceste rate ale mortalității și natalității
încep să scadă, fapt ce arată o perioadă de tranziție
spre un comportament modern cu niveluri joase ale
mortalității și natalității.

Anexa nr. 1. Evoluția născuților din localitățile eșantionului de cercetare (1861-1910)
Nr.
crt.

Deceniul/ Localitatea

1861-1870

1871-1880

1881-1890

1891-1900

1901-1910

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

1

Benesat

69

5,60

149

13,93

150

10,93

189

13,28

157

11,39

2

Mineu

325

26,38

205

19,16

320

23,32

356

25,02

322

23,35

3

Motiș

221

17,94

191

17,85

233

16,98

232

16,3

260

18,85

4

Nadiș

173

14,04

202

18,88

293

21,36

273

19,18

226

16,39

5

Noțig

385

31,25

253

23,64

312

22,74

299

21,01

318

23,06

6

Sălățig

60

4,87

70

6,54

64

4,66

74

5,20

96

6,96

1232

100

1070

100

1372

100

1423

100

1379

100

Total
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Note:
1 Mihai Dorel Curac, Caracteristicile evoluției demografice
a comunității greco-catolice din Aghireșu (jud. Cluj) între 1850
și 1900, în Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coord.), „Om și societate. Studii de istoria populației
României (sec. XVII-XXI)”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 458.
2 Mircea Brie, Familie și societate în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului
XX), Editura Universității din Oradea, 2008, p. 242.
3 Calculele s-au făcut după următoarele registre: Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj (în continuare
S.J.A.N. Sălaj), Fond Colecția registrelor de stare civilă, număr
de inventar 81; Registrul stării civile pentru botezați, parohia
greco-catolică Benesat 1867-1895, nr. inv. 7573, ff. 1-59;
... 1895-1934, nr. inv. 76, ff. 1-69; Registrul stării civile pentru
botezați, parohia reformată Benesat 1917-1954, nr. inv. 77, ff. 1-17;
Registrul stării civile pentru botezați 1858-1869, parohia grecocatolică Mineu 1858-1866, nr. inv. 777, ff. 1-41; ...1873-1934,
nr. inv. 780, ff. 1-101; ...1835-1953, nr. inv. 783, ff. 1-183;
Registrul stării civile pentru botezați, parohia reformată Mineu,
1824-1865, nr. inv. 771, ff. 1-86; ... 1865-1896, nr. inv. 772,
ff. 1-107; ... 1896-1950, nr. inv. 775, ff. 1-92; Registrul stării
civile pentru botezați, parohia greco-catolică Motiș, 1858-1894,
nr. inv. 793, ff. 1-85; ... 1895-1935, nr. inv. 794, ff. 1-97; Registrul stării civile pentru botezați, parohia greco-catolică Nadiș,
1826-1864, nr. inv. 803, ff. 32-45; ... 1858-1870, nr. inv. 804,
ff. 1-39; ... 1870-1890, nr. inv. 805, ff. 1-47; ... 1890-1934,
nr. inv. 809, ff. 1-120; Registrul stării civile pentru botezați, parohia greco-catolică Noțig, 1858-1867, nr. inv. 828, ff. 1-39; ...,
1867-1898, nr. inv. 831, ff. 1-105; ..., 1899-1933, nr. inv. 834,
ff. 1-99; ..., 1933-1950, nr. inv. 835, ff. 1-75; Registrul stării
civile pentru cununați, parohia greco-catolică Sălățig, 18271858, nr. inv. 1027, ff. 1-33;. ..., 1858-1877, nr. inv. 1028,
ff. 1-20; ..., 1877-1934, nr. inv. 1030, ff. 1-44; Arhiva parohiei ortodoxe Motiș, Registrul pentru botezații, 1935-1950,
nr. inv. 1, ff. 1-50; Arhiva parohiei ortodoxe Sălățig, Registrul
pentru botezații, 1935-1950, nr. inv. 1, ff. 1-22; Primăria comunei Benesat, Oficiul pentru starea civilă, Registrele pentru
născuți, sat Benesat, 1935-1950; Primăria Orașului Cehu Silvaniei, Oficiul pentru starea civilă, Registrele pentru născuți,
satul Nadiș, 1935-1950.
4 Dan Berindei (coord.), Istoria Românilor, vol. VII, tom I,
Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 721.
5 Ioan Bolovan, Transilvania între Revoluția de la 1848 și
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Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Premiile sînt doar palide consolări pentru munca
neştiută şi insolită a scriitorului. Scriitorii adevăraţi
nu scriu pentru premii. Ei scriu doar de amorul existenţei, pentru că nu-şi pot imagina viaţa în afara scrisului şi a cititului. De multe ori, scriu pentru că viaţa
nu le oferă nimic. Numai că ei pot valorifica plenar
pînă şi materia acestui nimic. În naivitatea lor, încep
viaţa în fiecare zi. Scriitorul veritabil trăieşte mai mult
din vise şi din dobînda pe iluzii. Pînă la urmă, să scrii
nu e mare lucru: trebuie doar să sintetizezi ceea ce nu
a mai scris nimeni, să seduci cu cîteva cuvinte insondabilul, să ademeneşti nonşalant limitele inexprimabilului, să plonjezi în abisul propriu, să faci o lume în
care să te simţi un zeu sezonier.
*
De la o anumită vîrstă, nu mai poţi comunica decît
cu morţii, căci orice împărat contemporan e fatalmente gol. Trebuie să faci eforturi tot mai mari pentru a
rămîne civilizat, pentru a nu repudia definitiv lumea,
pentru a nu „pălmui” în stînga şi în dreapta. Chiar
dacă te retragi în pustie din faţa tăvălugului imbecilităţii lumii, ea te va găsi şi în gaură de şarpe. Pentru
că scopul imposturii umane e să învăluiască totul, nu
să stea pe gînduri. Să facă totul să-i semene pînă la
indistincţie. Prostia este prima formă de totalitarism,
dictatura voioasă a neputinţei. „Geniul” prostiei este
acela că reuşeşte prin ea însăşi. Prostia reuşeşte în
mod miraculos să fie chiar şi ceea ce nu şi-a propus.
Căci şi „un imbecil se naşte imbecil printr-un act al
Providenţei” (C. M. Cipolla). Nu e uşor să reuşeşti să
fii tembel în orice situaţie, să rămîi necontenit un neghiob. Prostia a ajuns atît de departe, încît lasă impresia că se poate dispensa chiar şi de proşti. Prostia – cel
mai costisitor produs uman.
*
Trebuie să ne ferim de cei care ne vor declarativ,
cu orice preţ, binele. Pentru că ei ne vor binele doar
cu măsura răului de care sînt în stare. Se pot bucura
doar de răul pe care îl travestesc în bine, de beneficiile obţinute în urma acestei mîrşăvii. Cum nici răul
nu este perfect, unii pot face binele din eroare, prin
accident. Căci nu stăpînesc, pînă la capăt, nici măcar
competenţa răului. Putem crede doar în binele care se
îngroapă în tăcere, în cel care lucrează în ascuns. Să
ai plinătatea lumii la dispoziţie şi să produci doar nimicuri! Din maximalitatea seducătoare a lumii unii
nu înţeleg decît minimalitatea sa redundantă. Reduc
generalitatea totului la particularitatea nimicului. Fac

praf lumea de dragul ne-lumii lor. Mulţi devin credincioşi doar cînd nu mai pot produce singuri răul. Caută
un aliat care să le potenţeze răul de care, singuri, nu
sînt în stare. După cum spunea E. Ionescu, „… cred
în Dumnezeu, pentru că cred în rău. Dacă răul există,
atunci există şi Dumnezeu”.
*
Pentru a putea rosti o propoziţie morală, ancorată în propriul temei comportamental, trebuie să ai în
spate tratatul unei coerenţe existenţiale ireproşabile,
şi nu doar pagina mîzgălită a unor cuvinte frivole. În
morală trebui să fii ceea ce spui, cuvintele trebuie încatenate în propoziţiile tăcute ale unor fapte. Conform
celor afirmate de I. Kant, omul poate fi rău chiar dacă
săvîrşeşte numai fapte bune, pentru că el poate acţiona bine după alte resorturi decît legea morală (interes, ambiţie, bravadă etc.). Numai virtuţile născute
din tonul armoniei endogene sînt autentice, cele care
sînt practicate natural, fără să aducă niciun avantaj.
Căci există şi virtuţi care îl seacă de calităţi pe cel care
le practică în mod artificial. Virtuţile afişate sînt întotdeauna orientate împotriva cuiva. (Cei care cred în
mod ostensiv o fac mai mult împotriva celor care nu
cred. După cum cei care nu cred încearcă să îi sfideze
pe cei care cred).
*
„Atunci cînd este deteriorat şi nu mai poate fi folosit, ustensilul devine cu adevărat prezent şi iese în
evidenţă pe baza defectului său, astfel încît el intră
în acest moment, cu fermitate, în prim-planul lumii
ambiante” (M. Heidegger). La fel cum ies în evidenţă
unii oameni doar după ce umanitatea lor s-a defectat, ei evoluînd contra normalităţii, ieşind ostentativ în evidenţă printr-o anomalie. Excepţionalitatea
umanului este dată de propria lui normalitate, de
evoluţia în datele endemice ale propriei lumi. Omul
vrea să iasă în evidenţă pe măsura inutilităţii lui.
Căci dacă ar putea fi util, el ar rămîne în anonimatul
utilităţii. În timp ce în lume toate au de la natură o
utilitate, omul singur este mereu în căutarea uneia.
Umanitatea este, în bună măsură, doar o sumă de inutilităţi ieşite în evidenţă, un paliativ existenţial. O
evidenţă care accentuează şi mai mult fanfaronada
şi exhibarea propriei supraprezenţe. Împingînd mai
departe raţionamentul, s-ar putea ca lumea însăşi să
nu fie decît scoaterea în evidenţă a propriei inutilităţi. Divinitatea? Evidenţa apăsătoare şi abstruză a
inutilităţii ultime.
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Malaxorul de martie

■ Jász Attila, Dâre de lumină, Editura Media
Image, Târgu Mureș, 2018. Selecție și traducere
de Kocsis Francisko. Autorul, născut în localitatea
Szőny (Ungaria), trăiește în prezent la Tatabánya,
fiind aici, din anul 2010, redactor-șef al revistei
„új Forrás”. A scris 20 de volume, majoritatea de
poezie, dar și de proză și eseu. A apărut în antologia bilingvă Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza,
edițiile XVII-XVIII, Editura Caiete Silvane, Zalău,
2017, 2018. Câteva poeme scurtisime din această
antologie: „Căzut în genunchi,/ în numele cerului/
săruți pământul” (pe jos/ le); „Și ultimul pom/ e
înghițit de noapte,/ zadarnic te uiți” (noapte/ éj);
„Trunchiul bradului/ s-a frânt, pe geam grilaje,/
sunt în exterior?” (încă/ még); „Ultima frunză/ pe
ram, și totuși nu ea/ mă întristează” (atașament/
ragaszkodás).

■ Amalia Rodian, Cheamă-mă pe vechiul meu
nume, Editura Semne, București, 2019. Pentru cititorii Caietelor Silvane, două poeme ale poetei
gălățence: „Cheamă-mă pe vechiul meu nume/ știu că
mi-ai pregătit un basm dezlegat de lacătele părăsirii //
să povestești îngerilor/ că o orfană/ crescută de străini fără milă se piaptănă în cozi lungi // copilăria ei a
dispărut în toate privighetorile/ acum s-a îmbolnăvit
de teamă // iarba nu-și amintește de urmele mamei/
așteptarea ei e de lemn” (Cheamă-mă pe vechiul meu
nume); „Hai să ne bandajăm cu titluri de carte/ în palme să încălzim o întreagă toamnă // să așternem un
poem mai trist/ ca mine și împăratul Verde la un loc
// degetele cu miros de busuioc să frământe secunda/
am pus untdelemn în lună/ te aștept” (Să așternem un
poem).
■ Daróczi Iosif (coordonator), Daróczi Viorica, Daróczi Mihai Iosif, Monografia satului
Prodănești, Editura Școala Noastră, Zalău, 2018.
„Am decis realizarea lucrării de față, pornind de la
ideea că o comunitate înseamnă mai mult decât to-
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talitatea locuitorilor unei localități, mai mult decât a
împărți același spațiu geografic sau a avea în comun
niște bunuri. O comunitate este cea ai cărei membri participă la realizarea intereselor comune, care
are credințe comune și ai cărei membri împărtășesc
același sistem de valori. Limitele unei comunități sunt
stabilite nu de geografie, ci de valorile și cultura care
definesc locuitorii acelui areal geografic” (Autorii).
Această lucrare monografică a fost realizată cu ocazia
aniversării a 543 de ani de la prima atestare documentară a satului Prodănești, comuna Creaca, județul
Sălaj.
■ Familia, nr. 1 (638)/ ianuarie 2019. În acest
număr sunt aniversați scriitorii Radu Țuculescu (70 de
ani) și vechiul colaborator al revistei „Caiete Silvane”,
Ioan F. Pop (60 de ani); despre acesta din urmă au semnat texte: Ioan Moldovan („Un exorcist al decepției”),
Lucian Scurtu („Eleganța rigorii”), Daniel Săuca („Cu
un număr mai mare”), Mihók Tamás („Ex Nihilo Omnia”). Alte texte din cuprinsul acestui număr al revistei orădene: Gheorghe Grigurcu – „Donjuanismul lecturii”; Ioan Moldovan – „Poeți în cărți”; Al. Cistelecan
– „Penultima iubită (Eugenia Mureșanu)”; Traian Ștef
– „Disprețul prostesc”; Viorel Mureșan – „Panoramă
dintr-un secol cu critici”…
■ Convorbiri literare, nr. 2 (278)/ februarie
2019. Din Cuprins: Virgil Nemoianu – „Metamorfoze
ideologice”; Gheorghe Grigurcu – „Hedonismul norilor”; Basarab Nicolescu – „Reabilitarea lui Vintilă Horia”; Alexandru Zub – „A regîndi și asuma critic trecutul”; Mihai Cimpoi – „Gabriela Livescu: revelația stării
de grație”; Mircea A. Diaconu – „Să recitim Testamentul unui eminescolog de Petru Creția. Despre bolile românilor” (I), Epistolar Marin Sorescu, Mihai Ursache;
Constantin Bostan – „Andrei Bârseanu, scrisori către
Simion Mehedinți”; G. Vâlsan – „Ce înseamnă a fi român” (text apărut în Lamura, nr. 4-5, ianuarie-februarie 1920).
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■ Tribuna, nr. 395, 16-28 februarie 2019. Din
Sumar: Mircea Arman – „Forme ale adevărului – scurt
excurs în gândirea europeană”; Adrian Lesenciuc –
„China ca o poveste care se spune continuu”; Ion Radu
Zăgreanu – „Pavel Dan, în ediție anastatică”; Vistian
Goia – „Erudiție și conduită etică”; Menuț Maximinian – „Revolta oamenilor normali”; Ștefan Manasia – „Nathan Zuckerman versus Mark Zuckerberg”;
Constantin Cubleșan – „Boemul fantezist (Leonida
Neamțu)”; Andrei Marga – „Dateismul – filosofia zilei
de mâine?”; Isabela Vasiliu-Scraba – „O încercare soteriologică: soluția metafizică naeionesciană”; Claudiu
Groza – „O lume. Acasă”; Ioan-Pavel Azap – „Cinemaiubit 2018”…
(D.H.)
■ Clocociov în molcolm clocot. Clocociov este
o zonă periferică a Slatinei, grupată pe drumul care
duce către mănăstirea omonimă de măicuțe. Criticul
de benzi desenate Dodo Niță a copilărit acolo, în casa
unui bunic ceferist, al cărui șef a fost moșul tenorului
Ludovic Spiess. „Povestiri din Clocociov” (Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2018) – carte prezentată de
un istoric, Adrian Cioroianu – a apărut la o editură de
specialitate, relatează întâmplări vechi și noi, din vremea regilor și reginelor României până azi, dar o face
într-un stil sfătos, punctat cu mult umor, astfel încât îi
vom scurta unghiuțele muzei Clio și vom considera inedita scriere drept un volum de proză mai mult sau mai
puțin umoristică, mai exact, un roman de moravuri și
năravuri ale celor de la vama Oltului. Personajul principal este familia autorului, născut de o mamă rănită
la bombardamentele americane din 1944 și cu un tată
telefonist, scăpat prin minune din mijlocul țăranilor
răsculați în 1960. De remarcat și unchiul Traian, victima unei tragedii, căruia i-a fost omorât fiul în bătaie, iar apoi a fost învinuit de crimă. Pe alocuri, răsar în
prim plan și alte figuri memorabile, precum hăbăucul
Romeo Zăroni, un analfabet uns ministru de către
Gheorghe Gheorghiu-Dej, familia Memish de bragagii „turci” (albanezi), „baronii” de Scornicești (sora lui
Ceaușescu, soțul ei, Lică Bărbulescu și fiul Emil), in-

terpreta de muzică indiană Naarghita, cântărețul Dan
Spătaru, ba chiar și azi mult-pomenitul Darius Vâlcov
(pe atunci, mai cunoscut ca fostul „soț al simpaticei Lavinia Șandru de la televizor”). Șirul de episoade vesele
și triste descrie viața a trei generații de olteni din răstimpul celor cinci dictaturi, un foarte posibil „portret
în miniatură al unei țări”, cum stă în capul cărții. Iar
această țară sigur nu-i „Prazilia” amintită în final.
■ Dragoste târzie, fruct congelat. După ce Sergiu Someșan a publicat povestirile zvăpăiate din volumul „șapte flori erotice”, apariția multpreavirilului
Moș Costache la începutul romanului „Gheață la malul
sufletului meu” (Editura Etnous, Brașov, 2018) părea
să anunțe încă un „Decameron” savuros, mai ales că povestea este împărțită pe zile și narată de mai multe personaje. Dar secvența picantă cu gemenele e doar preludiul unei povești imposibile de dragoste, care are ca
model rebreaniana „Adam și Eva”. Protagoniștii sunt
sexagenarul scriitor Victor Zamfirescu și învățătoarea
Daria Popescu, o tânără cu niște ochi uimitor de verzi,
zărită pe telefonul unui samsar de apartamente. Primul
este singur, divorțat și mare crai. Ea, tocmai dezamăgită de o relație amoroasă de tipul „frige-o și fugi”, se
refugiază pe una dintre rețelele de socializare, unde se
lasă descoperită, captivată și sedusă, deși prietena Sidonia încearcă să-i țină ochii deschiși. Romanul ironizează mofturile muierești și exhibiționismele bărbătești,
ajunge să ridiculizeze centimetrii liniari și coțăiala de
dragul plăcerii, le cere bărbaților ceva în plus, nu doar
funcționalitate erectilă și un portofel doldora de bani.
În mod surprinzător, Victor are acel „ceva”, care dă greutate întâmplării, „inspirată din fapte reale”, zice subtitlul cărții. Miza narațiunii este feminitatea eroinei.
Opțiunile comportamentale paradoxale, tinerești, conduc către o finalizare deloc surprinzătoare. Personajele
lui Sergiu Someșan au fost dintotdeauna voluntare și
bătăioase, iar Daria nu face excepție. La prima vedere,
alegerile ei par ilogice, capricioase, dar toate conduc către deznodământul care o favorizează și o face fericită.
Da, cartea trebuie citită până la capăt și judecată abia
după „spargerea gheții”.
(G.D.G.)

170

Poesis 51

Alexandru
Jurcan

Theo
Guşat

Spre munte
O iarnă tandră
peste suflete calde
cărarea zăpezii
curge spre muntele alb
din care se nasc aburi de jad
unde mi-e cărarea spre tine ?
lumi paralele
șoptesc
despre clipele noastre sublime.
Un chip la geam
Geamul e ruginit
dar dincolo
chipul tău la fel de curat
alb sub zăpezi
verde în încrâncenarea ierbii
așteptare împietrită
în fibra eternității
am aruncat o piatră
să eliberez amintirea –
spre norii lacomi de cădere
piatra s-a înălțat
chipul tău la fel de cristalin
ca întâia dimineață de iubire.

Parodie de
Lucian Perța
Alexandru Jurcan

Un chip la geam

(din Caiete Silvane, martie 2019)
Geamul spre poezie mi-a ruginit
de când muza a ieșit
din viața mea cu o lumânare
în buzunar și mi se pare
și cu cardurile de tropi,
dar n-ai cum să-ngropi
fibra eternității poeziei mele plenare
și i-am spus la plecare:
piatra aruncată de tine plecând
mi-a provocat doar o rană albastră și-un gând
de înălțare printre cei rămași pe pământ –
într-un cuvânt,
dacă nu acum, cel târziu într-un an,
o să îmi vină altă muză, că-mi pun termopan!

Darko
Prietene, este o diferență între a părăsi
și a pleca
pentru a avea unde să te întorci,
lăsând absența ta
să se reînnoiască singură, fără tine,
prietene, am starea sufletească de a mă lăsa
uitat de lume,
mai mult decât obișnuiește (deja) s-o facă.
Însă și norii se reciclează pe cer
și, la fel ca-n oglinda lumii,
fiecare, straniu, ne simțeam după plâns
ca după ploaie, adăpostiți în îmbrățișare,
întâlnirile noastre erau precum conjuncțiile
de stele, încât puteam face minutele
să dispară în ore, orele în —
Dar, prietene, eu n-am niciun prieten real sau
am mai mulți îngeri păzitori decât prieteni.
Fiindcă povestea ta nu are titlu
Te plimbi, iar pielea îți pare a unui monstru
scos din uz.
Zăpada a fost pălmuită până s-a făcut fleașcă.
Tristețea capătă culoarea dorinței
de a intra-ntr-un film
despre absența ta din filmul vieții tale	și
primata care îți joacă rolul.
Și nu e deghizată ca nostalgie sau altceva
ce ți-ar pune lentile roz,
nici ca evocare, ci o zăpăceală de crâmpeie
din viitoruri ratate.
Acum știi de ce faci lucruri pe care nu știi
de ce le faci. Acum știi de ce
încă te poți lua prin surprindere
ca un om primitiv în fața oglinzii.
170

52 Poesis

Rodica Dragomir

Pământ troienit,
paşi adânciţi în nămeţi –
suflet pustiit.

M-am trezit ulcior
ce poartă, în trupu-i de lut,
setea de mâine.

Stradă cu platani,
miresme ce îmbată –
flori în efemer.

*
Singure pe-un gard,
două umbre veştede –
zgribulite ciori.

*
În zori rubinii,
cântec de privighetori –
oră divină.

*
Amurguri calme –
peste coline şi munţi,
spectrale culori.

*
Umbre culcate
peste albul zăpezii –
noapte cu lună.

*
Prin dese cetini,
frânturi de cer albastru –
farmec şi culori.

*
Bucium de jale
îmi apleacă genunchii
la talpa de lut.

*
În odaia mea,
ascult cum geme iarna –
pisica toarce.

*
La fereastra mea
au înflorit muşcatele –
e primăvară!

*
Umbre fugare
dispar în adânc de păduri –
singurătate.

*
Iarna-n pădure,
tablou în alb şi negru –
tăcere deasă.

*
În înalt de cer,
largi şi rotunde planări –
un uliu flămând.

*
Ca o gutuie,
luna, sus, se coace-n cer –
tainice chemări.

*
Printre mesteceni,
sănii trase de albi cai –
tineresc alai.

Ciripit vioi
lângă-o baltă mică –
vrăbii la scăldat.

*
Priviri flămânde
străpung vălul dintre lumi –
oră de mister.

*
Lanuri aurii,
zbor înalt de ciocârlii –
vară fierbinte.

*
Tâmpla cerului
zvâcneşte în ritm de treziri –
se nasc zorile.

*
În luciul apei,
a lumii răsturnare
peste umbra mea.

*
Ploi vii de culori
şi-o nouă primăvară –
pe câmp, mioare.

*
Eu, sub un cireş –
albe flori îi cad rotind –
trupu-mi tresare.

*
Am chemat zorii
să-mi cânte deşteptarea –
câtă lumină!
*

*
Teii în floare
parfumul şi-l revarsă –
vis de iubire!
*

*

*
Chemări peste sat
în liniştea serilor –
clămpănit de berze.
*

Uşoare plutiri
în nopţi înmiresmate –
petale căzând.
*
Tăceri nocturne –
paznicul pădurilor,
ochiul bufniţei.
*
Poveri astrale
peste a lumii pace –
tu, parte din mister.
*
Luminiţe vii
în noaptea-ntunecată –
dans de licurici.
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Jorge Luis Borges

(Buenos Aires, 1899 – Geneva, 1986)

„Georgie s-a născut în aceeași casă cu mine, în centrul orașului Buenos Aires, pe strada Tucuman. N-a rămas
însă mult timp acolo: câțiva ani mai târziu ne-am mutat în cartierul Palermo, într-o casă mare cu grădină, acea
grădină de care-și aduce aminte, atunci când spune că și-a petrecut copilăria într-o grădină și-ntr-o bibliotecă.
Aceasta, biblioteca, era a soțului meu; în ea și-a format el spiritul. La fel ca și tatăl său, ori de câte ori un cuvânt
sau ceva îi atrăgea atenția, ori de câte ori nu înțelegea ceva, alerga la dicționar sau la altă sursă de informare”.
(Leonor Acevedo de Borges, mama scriitorului)

Șaptesprezece haikuuri
7.
Din ziua aceea
n-am mai mutat piesele
pe tabla de șah.
8.
În pustiu
se crapă de ziuă.
Cineva știe asta.
11.
Aceasta e mâna
care altădată
îți mângâia părul.
15.
Lună nouă.
O privește și ea
din alt pridvor.
(Traducerea versurilor, de Andrei Ionescu, în vol. Poezii,
ediție revăzută și adăugită, Polirom, 2017)
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