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Comunism, cenzură și 
detenție

Ioana OprIș

Au trecut deja 30 de ani de la căderea comunis-
mului din România și parcă memoria colectivă ne 
abandonează, ceața persistă peste pagini de istorie 
ce ne-au marcat din punct de vedere politic, social, 
dar mai ales cultural. Regimul a distrus mai multe 
destine decât nazismul, nenorocind și dezbinând 
familii întregi, vrând să reducă la tăcere absolută 
poporul, semănând teroare, cenzurând tot ce se 
scria și distrugând în închisorile comuniste atât 
elita culturală și politică, cât și oameni de rând sau 
fețe luminate ale clerului bisericesc. Pe bună drep-
tate G. Orwell spunea: „Cine controlează prezentul, 
controlează trecutul”, „Cine controlează trecutul, 
controlează viitorul”, iar comunismul era obsedat 
de ideea de a deține controlul poporului și al me-
moriei sociale. 

Tot ce a însemnat comunism începând de la insta-
urarea acestuia și instituționalizarea cenzurii până 
la împânzirea Securității în meandrele societății a 
avut efecte nocive asupra climatului cultural român, 
asupra drepturilor omului, limitând libertatea de ex-
presie. Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor a 
existat ca instituție din 1949 până în 1977 și avea 
drept obiectiv cenzurarea oricărei opere literare, ori-
cărui articol ce urma să iasă de sub tipar, amputând 
capitole întregi, paragrafe sau versuri considera-
te a fi incomode regimului. Astfel, au fost stabilite 
liste cu publicaţii și opere care pot vedea lumina ti-
parului, și liste cu publicaţii și opere care trebuiau 
interzise, cu autori care trebuiau scoși din circuitul 
public. Bibliotecile publice au fost epurate de lucră-
rile interzise, dar au fost ticsite de traduceri din li-
teratura rusă, editurile și ziarele au fost trecute sub 
un sever control ideologic, filmele rusești au inva-
dat ecranele. Între anii 1965-1971 cenzura cunoaște 
totuși o relativă liberalizare, o perioadă de redesco-
perire și revalorificare a unei părți a culturii, cea mai 
permisivă din 1945-1989, dând astfel naștere noii 
generații artistice din care făceau parte: A. Blandi-
ana, N. Stănescu, A. Buzura, N. Breban, T. Mazilu, 
M. Preda și alții, dar înăsprirea cenzurii începând 
din 1971 a dus la cultivarea unei limbi de lemn și 
la distrugerea culturii naționale. Anii din 1945 până 
în 1964 au fost anii de disoluție a culturii române, 
de supunere și de manipulare, de trădări și compro-
misuri rușinoase, au fost anii în care s-au succedat 
condamnări cu închisoarea sau cu munca silnică pe 
viață pe motive de neobediență sau pentru fapte ce 
astăzi nici măcar prin analogie nu pot fi considera-

te infracțiuni. Pentru orice detaliu nesemnificativ 
puteai fi condamnat: ascultarea sau difuzarea ban-
curilor politice, frecventarea unui centru cultural 
străin sau întreținerea corespondenței cu străină-
tatea, precum și deținerea de avere, iar în cele mai 
rele cazuri, pentru exprimarea vădită a convingerilor 
politice, ascultarea posturilor de radio precum Radio 
Europa Liberă sau Vocea Americii, lecturarea cărților 
interzise sau pentru instigare publică. Sentimentul 
omniprezenței unui ochi străin, chiar și-n intimita-
te, cum era cel al Securității, lipsa unei vieți normale, 
decente, frica instaurată pe deplin, atmosfera sufo-
cantă ce se respira erau greu de suportat. 

Fără îndoială, închisoarea a fost dintotdeauna un 
spațiu al violenței, al suferinței fără margini, al tero-
rii, al abuzurilor, al intimidării, al absurdităților, dar 
niciodată ca în timpul dictaturii comuniste, când de-
vine un mijloc de anihilare, de represiune, de distru-
gere a tot ce era uman, de exterminarea a memoriei și 
de anulare a individului. Detenția a preluat modelul 
sovietic al Gulagului prin care se urmărea fie distru-
gerea ființei profunde și reconstruirea ei după stan-
dardele regimului, fie exploatarea deținutului prin 
muncă sau exterminarea celui considerat prea slab 
pentru a mai munci. Gherla, Pitești, Sighet sau Jilava 
erau dintre cele mai temute închisori. Deținuții erau 
supuși unor torturi continue, unei reeducări bruta-
le, exterminatoare care viza distrugerea demnității 
umane. Sentimentele predominante erau: neîncrede-
rea, singurătatea, frica, durerea, înfrângerea spiritu-
lui și a voinței și clătinarea credinței. Majoritatea ce-
lor care au trecut prin sistemul de detenție comunist 
nu cunoșteau motivul arestării, o parte erau țărani, 
dar alții erau preoți, medici, profesori, foști miniștri, 
studenți sau elevi. 

La Pitești, experimentul reeducării era inspirat 
din gândirea macabră a lui Makarenko. Deținuții 
erau constrânși nu numai să-și renege propriile 
convingeri, ci și să se transforme din victime în că-
lăi, din torturați în torționari. Actele de cruzime 
nu aveau limite – atât la nivel psihologic, cât și fi-
zic – vizând distrugerea demnității și a credinței. 
Torționarii au parodiat și pângărit toate ritualurile 
creștine și rugăciunile, mai ales în Postul Paștelui; în 
Vinerea Mare, deținuții erau supuși la cele mai de-
gradante torturi. Bătaia de joc a atins apogeul când 
au fost siliți să ia Sfânta Împărtășanie care consta 
din resturi fiziologice. La toate aceste maltratări fi-
zice și psihice se adăugau: condițiile insalubre, lip-
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sa igienei personale și a oricărei forme de îngrijire 
medicală. Toate aceste atrocități la care erau supuși, 
i-au determinat pe unii deținuți să renunțe la con-
vingerile personale și la valorile în care crezuseră o 
viață, recunoscând păcate inventate doar ca să sca-
pe de bătaie, denunțându-și frații și părinții, deve-
nind astfel la rândul lor torționari. Victimele s-au 
transformat în călăi și s-au dezlănțuit, întrecându-și 
mentorii. În 1952, când experimentul a luat sfârșit, 
unii dintre supraviețuitori au fost duși la munca 
silnică la Canal, alții, deși puși în libertate erau ca 
niște umbre, fiind în continuare persecutați de că-
tre Securitate, fără să mai aibă vreo posibilitate de 
a-și găsi un loc de muncă. Odată ajunși acasă con-
statau confiscarea averii, iar în cel mai rău caz, cum 
deseori se întâmpla, aflau cumplita dispariție a 
membrilor familiei. Astfel calvarul continua și după 
eliberare.

Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost de fapt 
un șantier transformat într-un cimitir programat, 
un „cimitir al burgheziei române” – cum îl numea 
regimul, realizat cu enorme sacrificii materiale și 
umane. În cele 14 lagăre de exterminare prin muncă 
forțată, cei peste 12000 de deținuți erau supuși unor 
condiții extreme, puși la munci grele și multe ore de 
muncă. Nelipsită era bătaia cu răngi de fier, pedep-
sirea prin electrocutare a celor care nu îndeplineau 
planul de muncă, obligația de a sta cu picioarele în 
apă înghețată sau chiar executarea lor directă prin 
împușcare și profanarea cadavrelor. 

La Sighet era locul de detenție a elitei politice. Aici 
au fost închiși, torturați, uciși și aruncați la groapa 
comună episcopi, intelectuali și minți strălucite ale 
politicii românești din care-i amintesc doar pe câțiva: 
Iuliu Maniu – de trei ori prim-ministru și unul din-
tre cei care a avut o contribuție decisivă la realizarea 
Marii Uniri, Gheorghe I. Brătianu – istoric, om po-
litic, profesor la Universitatea din București și mem-
bru al Academiei Române, Constantin Dinu Brăti-
anu – ministru în patru guverne și reprezentant în 
guvern al PNL. 

Tot în aceeași perioadă au fost arestate aproape 
fără întrerupere loturi întregi de intelectuali. Cel mai 
impresionant dintre acestea a fost lotul german Noi-
ca-Pillat, cuprinzându-i pe Constantin Noica, Dinu 
Pillat, Nicolae Steinhardt, Alexandru Paleologu cu 
acuzația că au uneltit împotriva ordinii statului. De 
fapt, erau acuzați de citirea cărților lui Goethe și He-

gel, de răspândirea și comentarea cărților lui Eliade 
și Cioran, de ascultarea unor posturi de radio inter-
zise. Din literatura disidenței, din memorii sau jur-
nale reiese efortul deținuților de a găsi o fărâmă de 
speranță de care să-și atârne existența, în care să se 
refugieze pentru a nu înnebuni. Unii se refugiau în 
amintiri, alții „scriau” poezii memorându-le sau re-
citau ce știau, purtau discuții filozofice pe de-ascuns 
sau își găseau alinarea în rugăciune. „Oriunde un 
om exercită o autoritate, există un om care rezistă 
autorității”, scria O. Wilde. În acel iad, unii oameni 
s-au lepădat de Dumnezeu și de valorile în care cre-
zuseră o viață, alții s-au salvat prin credință, cum e 
cazul lui Steinhardt. El nu dă dovadă de mai puțin 
curaj, ci dimpotrivă, el trăiește o euforie a realizării 
în existență. Primește creștinismul ca o consecință a 
căutării bilaterale între Dumnezeu și individ: „Cauți 
ceea ce ai găsit, găsești ce ți s-a pregătit, ți s-a și dat”, 
va scrie mai târziu în Jurnalul Fericirii. Creștinarea 
lui Steinhardt are loc acolo în celulă, în ilegalitate, 
botezat de Părintele Mina Dobzeu. Botezul, conver-
tirea la creștinism, trăite cu intensitate, îl vor trezi, 
îl vor zgudui, îi vor deschide ochii, îl vor întări și îl 
vor ajuta să reziste până la capăt. Discuțiile filozofice, 
lecțiile pe care fiecare persoană din lotul Noica-Pillat le 
ținea (filozofie, biologie, sanscrită, spaniolă, engleză 
sau istoria artelor, a culturii) și bagajul de cunoștințe 
au fost o componentă care a avut puterea de a salva, 
de a ajuta persoanele ajunse neputincioase din cauza 
regimului să-și mențină onoarea și identitatea indi-
viduală. Va scrie mai târziu în Jurnalul fericirii: „Am 
intrat în închisoare orb, (...) și ies cu ochii deschiși. 
Am intrat răsfăţat, răzgâiat. Ies vindecat de fasoane, 
nazuri, ifose. Am intrat nemulţumit. Ies cunoscând 
fericirea. Am intrat nervos, supărăcios, sensibil la 
fleacuri. Ies nepăsător. Soarele și viaţa îmi spuneau 
puţin. Acum știu să gust felioara de pâine cât de 
mică. Ies admirând mai presus de orice curajul, dem-
nitatea, onoarea, eroismul. Ies împăcat. Cu cei căro-
ra le-am greșit, cu prietenii și dușmanii mei, ba și cu 
mine însumi”.

În obscuritatea temnițelor comuniste din Româ-
nia a apărut învățătura că sufletul și intelectul nu pot 
fi întemnițate, dar situația actuală se datorează pau-
perizării societății și a valorilor culturale produse de 
fostul regim regretat, din păcate, de unii nostalgici 
care și-au pierdut memoria pe parcurs sau nu au cu-
noscut niciodată adevărata față a regimului.
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Generaţii și generații...
Teodor Sărăcuț-cOmăneScu

Sfârșitul celui de-al doilea deceniu al secolului XXI 
aduce parcă în discuţie, mai mult ca oricând, „stigmatul” 
de generaţie. Generaţiile, se știe, s-au succedat de-a lungul 
timpului una după alta, fiecare din ele fiind la un moment 
iniţiatic cea mai discutată. Părerile cercetătorilor, psiho-
pedagogilor, privind „categoria” de generaţie, au fost ex-
trem de diverse. În Dicţionarul explicativ al limbii române, 
la termenul de generaţie, găsim următoarea explicaţie: 
„Totalitatea oamenilor (dintr-o comunitate socială dată) 
care sunt cam de aceeași vârstă”. 

Dacă ne aplecăm asupra definiţiei de mai sus, con-
statăm că ea are la bază doar un principiu „biologist”, 
asemenea celui al vieţuitoarelor de pe mapamond. Ne 
putem întreba atunci, câte generaţii se vor fi succedat în 
două mii de ani? Paradoxal! Generaţia este o categorie 
care înmagazinează mult mai mulţi factori de circum-
stanţă, atribute esenţiale, luate cronologic, dar și simul-
tan. Au fost și păreri care au gândit generaţia doar sub 
principiul strict cronologic, luând în calcul un interval 
arbitrar de cca 25-35 de ani, care ar corespunde unei în-
noiri a generaţiei. Nicio asemenea „privire” nu este sa-
tisfăcătoare deoarece, așa cum relatează și Tudor Vianu: 
„Revoluţia Franceză a schimbat faţa lumii într-un dece-
niu. Ultimul mare război a îmbătrânit pe mulţi oameni, 
numai în cinci ani de zile. Este deci cu neputinţă de a fixa 
generaţiilor o limită de timp”.

Credem că principalele coordonate care trebuie lua-
te în calcul la conturarea „chipului” generaţiei sunt cele 
care vizează în primul rând mutaţiile de ordin istoric și 
social. Societatea se măsoară prin suma de valori pe care 
le deţine într-o anume perioadă, ca atare generaţia nu 
poate fi scoasă în afara unei asemenea viziuni. 

Generaţia trebuie privită dintr-o/printr-o anume de-
ontologie ca fiind: „nu o totalitate aritmetică a oamenilor 
de aceeași vârstă, ci o totalitate funcţională, spirituală, a 
oamenilor ce cred în aceleași valori și care și-au impus un 
program comun de acţiune”, cum bine remarca profesorul 
universitar Dimitrie Gusti. În fiecare generaţie putem ve-
dea, radiografic, destinul și idealurile societăţii respective. 

Din păcate, au fost și mulţi indivizi care nu au contri-
buit la conturarea statutului real al unor generaţii. Cine 
ar putea să conteste astăzi, la nivelul societăţii românești, 
utilizarea unor „exprimări” de tipul: generaţia pașoptis-
tă în comparaţie cu generaţia junimistă, care își au ex-
trem de bine conturate, în imaginea publică, limitele de 
acţiune social-istorică, idealurile și valorile esenţiale.

*
Zbuciumul tineretului nostru de azi este oarecum 

motivat, în sânul lui se pare că dospesc germenii unei noi 
generaţii pe care o intuim doar deocamdată, iar viitorul, 
care le aparţine în primul rând lor, va duce, mai mult ca 
sigur, la limpezirea conştiinţei civice/culturale. Dacă 
am lua în calcul câteva din ideile lui N. Steinhardt din 
Jurnalul fericirii, acceptând faptul că tineretul de azi se 

simte oarecum încarcerat (într-un „univers concentra-
ţionar”), credem că e mult mai motivată această luptă 
permanentă pentru care se pare că a optat, decât accep-
tarea „soluţiei Soljeniţîn sau Zinoviev”, acceptarea unei 
„morţi asumate, consimţite” sau a nepăsării și chiar 
„obrăzniciei”, deoarece, oricâte „proteste” vor exista, e 
cert că ei sunt niște vajnici împătimiţi ai pulsului vieţii. 

Cine oare le-ar putea „fura” o asemenea opţiune, 
dreptul la o atât de motivată libertate?

Cei care încearcă să manipuleze – să zicem – în Româ-
nia, în acest moment, tinerii, pot fi convinși că starea pe 
care o simţim nu poate fi decât, cel mult, un „preludiu al 
unei ușoare crize morale”, care s-a manifestat și-n alte pe-
rioade istorice, adesea cu unele „sacrificii”, dacă ne gân-
dim la marile momente evolutive ale societăţii românești, 
fără a mai da exemple, certificăm, în primul rând, aportul 
tinerilor în trecut, a unor vârste care nu au depășit 30 de 
ani, însemnând tot atâtea conștiinţe civice.

* *
„Epoca postdecembristă” impune o sumedenie de mu-

taţii, atât la nivel macro, cât și microsocial. Pornind de la 
ideea că omul, ca individualitate, face de obicei ceea ce a 
învăţat, drumul spre nou este ceva mai greu, vizând ade-
sea și un regres, în accepţiunea truistică a desfacerii unei 
deprinderi și apoi a formării alteia noi. Din acest punct de 
vedere, tinerii sunt cei mai receptivi, fiind mânaţi de o ati-
tudine (fie chiar critică) și un „spirit de iniţiativă continuă”. 

Într-o ţară ca România, în care până în 1989 nu s-a 
pus problema inovării la nivelul tehnicii de vârf, bazându-se 
doar pe marea industrializare, unde totul se producea în 
serie, creativitatea şi iniţiativa fiind un lucru minor, atâ-
ta timp cât „întregul” nu era cunoscut, ar putea cineva să 
nege faptul că tineretul nostru de azi este cel mai îndrep-
tăţit să se gândească la conturarea unei noi „misiuni”? 

Energia de care dispune acum tineretul din România 
ar trebui canalizată spre o acţiune care să ducă la mar-
carea unor decizii majore și competente, izvorâte din 
„aprecierea justă a valorilor”. 

Poate cel mai important lucru în acţiunea asupra/și 
în formarea tineretului nostru de azi, îl reprezintă gri-
ja, veghea de a nu sucomba dorinţa tinerilor de „a ser-
vi”, de a-și dedica viaţa noilor obiective ale colectivităţii 
românești în devenire. Fericirea noii generaţii suntem 
convinși că va depinde de materializarea cât mai rapidă 
a conştiinţei responsabilităţii ei viitoare: „Tânărul din 
noua generaţie nu va trebui deci să creadă că e de ajuns 
să fie tânăr, pentru ca toate să i se dea lui. Tinereţea e o 
jubilare, dar tinereţea trebuie să fie, cel puţin tot atât, o 
ucenicie” (cf. Vasile Băncilă, Problema generaţiei).

Dacă unii vor fi nemulţumiţi sau nu vor fi de acord 
cu cele exprimate, aș vrea să-i liniștesc, apelând la o pa-
rafrază din Constantin Noica, și să le spun că nu despre 
tinerii de acum am vrut, în mod special, să vorbesc, ci 
despre cei care vorbesc despre tinerii de-acum.



4

180

Poesis

Alexandru Jurcan

De spaima păsării

Era spre miezul nopții când
o parte a bibliotecii (din stânga)
s-a prăbușit peste mine
de spaima păsării care bătea în geam
… apoi s-a trezit singurătatea
a aprins veioza
m-a văzut înotând în râuri de literatură
la tâmpla dreaptă zăcea Pessoa
mai încolo Buzzati, Cehov și alții
cu alte cuvinte ce voiam să salvez
din mlaștinile trecerilor oarbe
mă dureau volumele căzute pe genunchi
ochii mi-erau sub file îndoliate
– asta ți-ai dorit – mi-a șoptit singurătatea
să respiri cărți
să-ți oferi oasele
drept cariatide de bibliotecă.

Parodie de Lucian Perța
Alexandru Jurcan

O conversație în bibliotecă
(după poemul De spaima păsării)
(din Caiete Silvane, ianuarie 2020)

Era ziua în amiază când, cum-necum,
intrat în bibliotecă, ca de obicei, aflați
că niște foști șoareci de bibliotecă, acum
deja niște șobolani bine educați,
m-au acostat,
mi-au pus o veioză aprinsă în față
și totuși, politicos, m-au întrebat
în franceză, ce părere am 
despre literatura contemporană,
cu alte cuvinte, dacă mai fac față
râurilor de pseudoliteratură,
fiindcă ei văd cum acestea mi-au provocat
o albastră și dureroasă rană.
Eu le-am răspuns, cu aceeași măsură,
tot în franceză, politicos, dar răspicat,
că rana, e drept, nu mi s-a-nchis,
dar nu-i de la citit,
ci de la scris!
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Otilia Țeposu

Autobiografi e 

Pe vremuri,
mereu mi se întâmpla câte ceva.
și eram de-a pururea nepregătită
pentru ceea ce venea.

Pe la zece ani,
îmi creșteau nefi resc ochii și urechile.
La douăzeci,
întregu-mi trup mi-era încă necunoscut.
La patruzeci,
copiii mei vorbeau o limbă
pe care n-o mai pricepeam.

Acum, 
descifrez doar alfabetul mort al înserării.
Timpul a înghețat.
Niciun soare nu mai apune,
Nicio stea nu mai răsare.

Poem de dragoste

De câte ori deschid ușa către tine
începe să ningă.
Camera ta e plină de fl uturi albi.
Tu stai nemișcat pe scaunul tău
când printre ei lumina cerne melancolii.
- Ai ochii scoși, mi-ai spus în dimineața aceea,
scoși cu degetul
cu care apeși tu tastatura pe vis.
N-am cum să te iert pentru asta.
- Vina străveche stă deasupra noastră,
precum sabia aceluia.
Nu mai putem da înapoi, ți-am răspuns.

Pentru noi,
Drumul este doar pentru dus.
Mă întreb însă ce-ar fi  fost, dacă
atunci nu m-aș fi  oprit în dreptul tău.
- Ce să fi e? Ai mai zis.
soarele ar fi  răsărit la fel, luna ar fi  stat tot acolo,
vântul, la fel de vagabond.
Poate doar ninsoarea aceasta ce-mi îmbătrânește
ochii
n-ar fi  existat.
Poate.

Aerul din oase

Am să aștept
până când rana se va vindeca.
Atunci am să vorbesc.

Nu-mi cere acum
să-ți spun cum a fost.
Nu pot povesti moartea,
chiar dacă e a cuiva din casa mea,
bărbat, soră, părinte ori prunc.

Nu pot numi decât cu vorbe
ce se prefac în cuțite  
peste care calc desculță.

Sau poate în cărbuni aprinși 
care-mi trag înapoi aerul din oase.

Acela cu care am zburat 
când am fost fericită.

                                  (Din volumul Aerul din oase, 
Editura Eikon, București, 2019)
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Irina Lazăr

Nu am distrus
 
Nu am distrus pe nimeni până acum 
deși m-am străduit din greu, mulți se plâng 
totuși 
că le-aș fi luat viața, 
nu le-am luat nimic din ce ar fi avut 
alții spun că au rămas pe întuneric 
alții că nu au apă, 
nimic din ce aș fi putut să fac nu am făcut 
locul gol a rămas același 
nicio respirație nu-l acoperă 
niciun dumnezeu nu e de ajuns.

Diana
 
La un moment dat mă numeam Diana 
și lucram la 89 89, 
mă prefăceam că sunt o brunetă 
cu ochii căprui și că am succes la bărbați. 
În realitate 
eram o brunetă cu ochi căprui și aveam succes 
la bărbați, 
dar eu habar n-aveam.

Unui cerc
 
Probabil că lucrurile astea s-au întâmplat 
demult 
nu mai știu în ce fel 
am râcâit pe suprafața de rugină 
încercând să aflăm câte ceva 
în loc de asta am dat de straturi peste straturi 
de priviri pofticioase 
bucăți de pâine și ciori care se scăldau în zăpadă 
la un moment dat 
te țineam în brațe 
intuiam că ești acolo 
căutând să aduni în diametrul unui cerc 
dimensiunile destrămate ale unor gânduri 
este martie, ți-am șoptit, 
și în curând se va face noapte.

Cenușa bărbaților mei
 
Eu nu am decât iubiți care mă inspiră 
de la răsărit până la apus 
de sus până jos și de jos în sus 
de la dreapta la stânga și împrejur 

din fundul curții până în fața grădinii 
număr cenușa bărbaților mei consumați 
autoincendiați 
voluptuoși, bine dotați 
dulci 
apoteotici 
jalnici, subtili 
vicioși 
nebuni 
și o arunc în cele patru direcții.

Masochism șapte
 
În ansamblul meu sunt un fagure gol, 
o așteptare a măcelului 
o livadă de pruni catatonică 
energia ta refolosibilă îmi ajunge până la glezne, 
dar târăște-mă până în cele mai josnice locuri 
tratează-mi infecțiile cu dispreț și 
angoasele cu spirt medicinal 
curcubeie izbite de parbrize aruncă asupra mea 
luminile lor ciudate 
îl caut pe ion barbu printre bălării 
în loc de asta găsesc 6000 de femei 
care plâng fără motiv.

Venus
 
Pe muntele lui Venus 
rana făcută de tine 
e doar o altă gură flămândă 
prin care te chem.

Masochism zece
 
ca să mă pot măsura mai bine 
scriu pe o listă 
numele celor 100 de bărbați 
cu care m-am culcat 
nu vreau să uit, 
adaug în dreptul fiecăruia câte o steluță 
bucuros, îmi mărturisești fanteziile tale 
cu femei pline de suflet 
îți torn lapte fierbinte peste sfârcuri 
m-adaugi în vocabularul ținut la piept.

(Din volumul Subliniază-mă cu roşu, Ed. Charmides, 
Bistrița, 2019)
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Discret până la 
smerenie

Viorel mureșan

Dacă mi-aș fi făcut liceul în 
județul meu de obârșie, Maramureș, 
m-ar fi legat cu siguranță mai multe 
fire văzute și nevăzute de Augustin 
Cozmuța. Așa, abia la debutul meu 
în volum, am început să existăm, 
unul pentru celălalt. Cred că dintr-o 
librărie și-a cumpărat cartea, căci 
nu-l găsesc pe lista celor cărora le-am 
expediat-o. Nici nu era posibil, deoa-
rece nu ne cunoșteam încă. Oricum, 
una dintre primele cronici care-mi 
întâmpinau debutul a fost a lui. 
Într-un ziar județean, ce-i drept, dar 
cu destule formulări critice și analo-
gii care mi-au rămas ca unele de care 
să țin seamă. Până la apariția urmă-
toarei mele cărți, abia după nouă ani 
și o schimbare de regim politic, pașii 
m-au purtat pe la cenacluri băimăre-
ne, ori maramureșene, unde ne-am 
putut și cunoaște. Cronicile la încă 
două sau trei dintre cărțile mele, de 
data aceasta publicate într-o revistă 
de cultură, așa cum e „Nord literar”, 
au toate caracteristicile de gen, pe 
care un profesionist desăvârșit le 
poate imprima scrisului său. La ro-
tunjirea celor trei sferturi de veac 
de la nașterea sa, care îl prind mort 
de patru ani (14 noiembrie 1944 
– 22 noiembrie 2015), vede lumina 
tiparului un volum omagial, Călăto-
rie spre Constelația Scorpionului, Edi-
tura Ethnologica, Baia Mare, 2019. 
Soția scriitorului, Ileana Cozmuța, 
cea care a alcătuit culegerea, face 
următoarele „lămuriri”: „Prezentul 
volum s-a născut atât din dorința de 
a marca cei 75 de ani pe care i-ar fi 
împlinit Augustin Cozmuța în acest 
noiembrie 2019, cât și din încerca-
rea de a urmări împreună călătoria 
terestră a omului, ziaristului, scrii-
torului, criticului literar, comenta-
torului spre Constelația Scorpionului” 
(p. 319). Volumul e gardat de un, 
pe cât de vibrant, pe atât de com-
prehensiv-analitic text-prefață, 
semnat de Gheorghe Pârja. Ne 
mulțumim să excerptăm din el doar 

această „definiție” a celui omagiat: 
„un inventator de lume literară în 
Maramureș” (p. 6).

Prima secțiune a cărții surprinde 
legăturile prietenești ale celui evo-
cat, în peste optzeci de însemnări, 
unele în versuri, cele mai multe în 
proză. Fiind atât de numeroase, ar 
fi greu de spus câtă deferență și cât 
din alte posibile stări intră în aliajul 
fiecărui text. De-aceea, nici nu vom 
fi mai insistenți decât trebuie asu-
pra acestui Portret în oglinda priete-
niei. Seria o deschide George Achim, 
reliefând latura de cronicar drama-
tic și pe cea de observator atent al 
fenomenului plastic băimărean, 
pentru a ajunge în cele din urmă la 
scriitorul Augustin Cozmuța, care 
s-a coagulat târziu: „…va sfârși în 
ținută scriitoricească de sărbătoare 
cu frisonantul său jurnal de septu-
agenar, căruia conștiința exitului 
apropiat îi amplifică dureros dra-
matismul” (p. 12). Fiecare frază din 
„punct de echilibru” al lui Horia Bă-
descu e fațeta unui portret, încât 
pagina întreagă e un mare tablou 
poliedric: „Cu alura lui cehoviană, 
mai degrabă de doctor de țară decât 
de filolog, de o bonomie funciară 
cenzurată în conduita existențială, 
dar și în exercițiul critic de o discre-
tă ironie și un umor reținut, atât cât 
să constituie ingredientul obiecti-
vării necesare, Augustin Cozmuța 
a fost totdeauna pata de culoare și 
punctul de echilibru al dinamicei 
și orgolios manifestei existenței a 
nordului literar” (p. 17). Cu un alt 
fel de spirit de observație, în primul 
rând feminin, vine Ana Blandia-
na, punctând pregnant o singură 
trăsătură de caracter: „În orice caz, 
ceea ce vreau să subliniez este că, 
modest și nu foarte înalt, nici foar-
te vorbăreț, Augustin Cozmuța nu 
se pierdea în masa nediferențiată 
a colegilor, ci se vedea. Cred că asta 
se numește personalitate” (p. 21). 
Multe detalii edificatoare, însoțite 

de emoția amintirii, aduce și etno-
logul Ion Cuceu, despre colegul său 
din generația de absolvenți 1967, 
de la Filologia clujeană. Trecător 
efemer prin cenaclul literar „Nord”, 
prozatorul optzecist Dan Grădinaru 
simte în amfitrionul acestuia drept 
„cel mai important cunoscător al 
fenomenului literar din zonă”. O 
fugară tușă de condei, intitulată Te-
meinicie şi profesionalism, lasă și Ioan 
Groșan, referindu-se tocmai la atri-
butele definitorii ale lui Augustin 
Cozmuța. Alte două însușiri, conti-
nuitatea și statornicia, sunt avute în 
vedere de Vasile Igna într-o pagină 
de nostalgică rememorare. Cu spiri-
tul unui fin observator, Marian Ilea 
atinge clapa în dreptul acestei note: 
„nu făcea compromisuri, nici măcar 
atunci când scria dedicații pentru 
cititorii cărților sale” (p. 52). O em-
patică evocare prin scrisori și pasaje 
de jurnal îi face fostului său coleg și 
prozatorul Cornel Nistea. 

Seria encomioanelor e între-
ruptă de un autor care nu dorește 
să-și ascundă fuga de convențional  
și conjunctural, calificând toposul 
acestei cărți drept „lumea din jur 
pe care nu o disprețuiesc deloc, dar 
căreia prefer să îi fiu străin” (p. 68). 

Cronica literară
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În acest fel, Ion Papuc scrie un por-
tret, poate cel mai sincer și cel mai 
bine încopciat la toate încheieturile, 
pentru că e făcut din lumini vii și in-
tense, peste, sugerate, lungi umbre 
biografice. În articolul lui Ion Pop 
distingem două componente: evoca-
rea prietenului dispărut prin prisma 
unei „întâlniri-confesiune” (un in-
terviu luat de către ziarist profeso-
rului clujean) și o cronică la jurnalul 
lui Cozmuța, Anul 70 al vieții mele. 
Paginile lui Ion Taloș gravitează tot 
în jurul unui interviu realizat de zia-
rist cu eminentul profesor român al 
Universității din Köln. Cornel Un-
gureanu îl privește pe autor ca pe un 
important critic din nord, din per-
spectiva geografiei literare. Mircea 
Petean își evocă prietenul printr-o 
tabletă și două poeme, găsindu-i, 
într-un vers, și cuta definitorie a 
portretului: „discret până la smere-
nie” (p. 99). Efigia făcută de celălalt 
poet echinoxist, Ioan Moldovan, 
prietenului său băimărean se adună 
din mai multe texte ocazionale, ce 
converg spre aceeași proiecție a unui 
cărturar de vază. Capitolul al doilea, 
Amurg de noiembrie, cuprinde un 
grupaj de ferpare și texte provocate 
de trecerea în neființă a scriitorului, 
care considerăm că nu pot fi și nici 
nu trebuie comentate.

Receptarea critică a celor 11 vo-
lume publicate, opt antum: Punct 
de trecere. Interviuri (1995), Punct 
de vedere. Editoriale (2000), Coasta 
pacifică. Jurnal californian (2002), 
Punct critic. Comentarii litera-
re (2004), Pagini de critică literară 
(2010), Momente şi schițe pe scena 
criticii (2013), Alte pagini de critică 
literară (2014), Punct de trecere. 
Vol. II. Interviuri literare (2015) și trei 
postum: Incursiuni în arta plastică 
(2016), Anul 70 al vieții mele. Jurnal 
(2017) și De la Nord statornic la Nord 
Literar. Suplimentul „Maramureş” 
(2018), reprezintă subiectul celei 
de-a treia secțiuni a cărții, Portret 
în oglinda criticii. Cum se poate ob-
serva din lista de mai sus, scriitorul 
debutează târziu, cu un volum de 
interviuri. Specia se afla într-o oa-
recare vogă la data apariției cărții, 
iar în cazul Punct-ului de trecere, cu 
atât mai mult cu cât marea majori-
tate a dialogurilor sunt anterioare 
evenimentelor din decembrie 1989. 
Nu mai puțin de 13 recenzii și cro-

nici la acest debut au fost reținute 
de antologator. Cele mai multe vin 
din partea unor gazetari, dar găsim 
printre autori și nume cu răsunet 
literar, de la Ion Pop la Dan Grădi-
naru și de la Constantin Cubleșan 
la A.I. Brumaru. Editorialele poli-
tice din următorul volum au doar 
vâlvă locală, în presa de profil. Însă 
Jurnalul californian stârnește și câ-
teva impresii de lectură din partea 
unor condeie critice calificate. Vic-
tor Iancu îi descoperă lui Augustin 
Cozmuța virtuți de prozator, pe 
când Ana Olos scrie o cronică mai 
complexă, cartea de călătorii fiind 
privită din mai multe perspective: a 
cunoscătorului spațiilor vizitate de 
diarist, a literatului, a cuiva familia-
rizat cu civilizația americană. 

Prima carte de critică propriu-zi-
să intră în atenția lui Gheorghe Glo-
deanu care, după o recapitulare a 
activității publicistice a autorului și 
după o descriere hermeneutică apli-
cată, trage această concluzie provi-
zorie: „Eseurile reunite în Punct cri-
tic reflectă câte ceva din lecturile am-
ple ale unui cititor de profesie, care a 
trăit din plin fascinația cărții și plă-
cerea lecturii și care, în descendența 
lui Jorge Luis Borges, se numără 
printre tot mai puținii contempo-
rani care concep paradisul ca pe o 
imensă bibliotecă” (p. 199). O cro-
nică literară oarecum canonică, res-
pectând toate etapele descrierii unei 
noi apariții editoriale și insistând pe 
un concept, cel de „critică hedoni-
că”, e articolul semnat de Săluc Hor-
vat. Urmează un triptic consacrat 
criticului și cronicarului teatral din 
volumul Momente şi schițe de pe sce-
na criticii. Mircea Morariu, cel mai 
specializat în domeniu, vede în Au-
gustin Cozmuța profilul unui croni-
car local, extrem de util însă pentru 
istoria unui teatru. Din asemenea 
cronici se poate afla, dacă ar fi fost și 
datate, obiectează Mircea Morariu, 
ce s-a jucat, cine a montat respecti-
vele spectacole și care au fost actorii 
din distribuție. Mai subliniază criti-
cul orădean și importanța secvenței 
consacrate cărții de teatru. O croni-
că, încă și mai amănunțită, dedică 
Momentelor şi schițelor… Ana Olos, 
întărind ideea că „rolul care îl prinde 
cel mai bine pe Augustin Cozmuța 
este cel de lector și comentator de 
carte” (p. 219). Săluc Horvat co-

boară și mai mult la detaliu, luând 
în discuție opinii ale autorului des-
pre spectacole. Celor trei li se adau-
gă, oarecum din afară, Constantin 
Cubleșan, care înțelege cartea ca pe 
un semn de tăria unui document: „E 
o lume apusă în cartea lui Augustin 
Cozmuța, o lume despre care azi nu 
se mai știe aproape nimic. Tocmai 
de aceea, comentariile criticului de 
odinioară devin azi pagini de veri-
tabilă istorie artistică și culturală a 
orașului Baia Mare, din vremurile 
trecute” (p. 224). Cam în aceeași li-
nie vede și Săluc Horvat Incursiunile 
în arta plastică, volum postum, de-
dicat unor momente din viața Școlii 
de Pictură băimărene.

De departe, cel mai solid text din 
această secțiune e semnat de Ghe-
orghe Glodeanu, ca prefață la Anul 
70 al vieții mele. Jurnal. Pentru că 
boala devenise subiect de meditație 
și de investigație autobiografică, 
criticul îl încadrează stilistic între 
autenticiștii literaturii române. 
Urmărindu-i însemnările aproa-
pe zilnice, el constată metamorfo-
ze biografice, cea mai adâncă fiind 
apropierea de fenomenul religios. 
O pricină de suferință a diaristu-
lui, pe plan spiritual, e mercantili-
zarea vieții literare și receptarea sa 
stânjenitor de precară. Iar concluzia 
criticului este cât se poate de fer-
mă: „Ca și în cazul jurnalului lui N. 
Steinhardt, principala operă a lui 
Augustin Cozmuța rămâne această 
carte de confesiuni, mult mai pro-
fundă, mai autentică și mai umană 
decât opera sa critică” (p. 248). Delia 
Muntean, la rândul ei, coroborând 
cele două jurnale ale autorului, cel 
californian și Anul 70 al vieții mele, 
ajunge la subtile observații despre 
motivul răsăritului și al apusului de 
soare în aceste însemnări. Adică, ea 
face, cum se spune între specialiști, 
critică tematică. Mircea Muthu de-
celează în Anul 70 al vieții mele un 
jurnal de criză, un „instrument de 
exorcizare al traumelor psihosocia-
le ori un examen cu finalități tera-
peutice” (p. 262). Considerăm Că-
lătorie spre Constelația Scorpionului 
omagiul potrivit adus unui istoric 
al spiritualității maramureșene, vă-
zută în câteva dintre formele ei de 
expresie: literară, plastică, drama-
tică. Cinstirea unui om talentat și 
instruit.

Cronica literară
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Ce mai are de spus 
Mihai Măniuțiu

emilia pOenaru mOldOVan

Oricine încearcă apropierea de 
poezia lui Mihai Măniuțiu se sim-
te aproape obligat să menționeze 
complexitatea personalității dom-
niei sale: regizor de teatru care a 
montat în teatre importante din 
România și străinătate, cu nu-
meroase premii – pentru cea mai 
bună regie, cel mai bun spectacol, 
originalitate – director al Teatrului 
Național din Cluj, profesor la Uni-
versitatea „Babeș-Bolyai”, distingu-
ished professor la University of Cali-
fornia, Irvine și nu în ultimul rând 
prozator, scenarist, eseist, poet, 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Cluj.

Aceste informații însoțesc cel 
mai recent volum de poezie al lui 
Mihai Măniuțiu, „și încă ceva” 
(2019), publicat la aceeași editu-
ră ca ultimele trei cărți de poezie, 
„Tu” (2016), „Avionul fantomă” 
(2017), „urmuz. 23 noiembrie 
1923” (2018), Editura Tracus Arte.

şi încă ceva... e vorba despre mine 
acum... pare că spune poetul după 
ce în „Tu” „dă târcoale instanței di-
vine” cum scrie Viorel Mureșan în 
cronica sa „Poezia și teatrul magic” 
(De gardă la Echinox, Ed. Caiete Sil-
vane, 2019). Relația eternă om-di-
vinitate în care omul se definește 
prin zbor către Dumnezeu (când 
zbor din volumul „Tu”) aici se in-
versează, definindu-se prin căde-
re spre un Dumnezeu care știe cât 
de adânc se poate prăbuși omul: 
„doamne/ cât de mult/ cad/ cât de 
mult am căzut/ și tu ești tot aco-
lo/ așteptând/ mult/ mult/ mai/ în 
adânc” (cât de mult, p. 40).

Încă de la începutul volumului, 
referirile personalizate la contexte 
concrete îl plasează pe autor ca ac-
tant – unul destul de detașat – al 
lumii din care face parte și pe care 
și-o apropie și o respinge deopotri-
vă. În vama unui aeroport i se con-

fiscă bricheta, un fapt banal, iar a 
doua zi, în alt aeroport are loc un 
atentat devastator, amintit într-un 
vers ca un fapt la fel de banal, fără 
dramatism și fără exprimarea oro-
rii sau dezaprobării, doar o consta-
tare ironică despre zidurile de apă-
rare reală inexistente comparate cu 
ale lui proprii: „cumva aveau drep-
tate/ că și-n capul meu zidurile 
de apărare se cam clătinau/ iar eu 
eram departe de a fi un zid/ și chiar 
de-aș fi fost (fiind atât de întune-
ric)/ nu mai aveam bricheta/ să-l 
luminez din când în când/ ca să se 
înspăimânte barbarii de măreția 
lui” (zidul, p. 5).

Transformarea eului poetizant 
din copil minune: „nimeni nu mă 
mai aplaudă/ și asta-i dureros/ am 
primit aplauze entuziaste în copi-
lărie/ când îmi înfigeam cuțitul/ 
în carne/ până la os” (aplauze pen-
tru copilul minune, p. 10) în clovn 
bătrân se produce în aceeași notă 
amară, de lamento minor (cum e 
și titlul unei alte poezii), fără re-
volte zguduitoare, cu o resemnare 
ironică: „în ciuda ta și a urletu-
lui din mațe/ pălește/ speranța/ 
în/ schimbarea la față” (portret 
de clovn la bătrânețe, p. 12). Chiar 
dacă unele versuri au un oarecare 
dramatism: „cu scaunul zidit dina-
intea ferestrei oarbe” sau „cu oglinda 
neagră în care nu-ți mai vezi chipul” 
din care decurge un lirism apar-
te, retorica dramaturgică își face 
simțită prezența (ca de altfel în 
multe din poeziile autorului), în 
ambele poezii citate fiind cuvinte 
din „familia” scenei: aplauze, apla-
udă, ești talentat, clovn.

Spuneam mai sus că poetul se 
întoarce spre sine în acest volum, 
dar să nu ne pripim în a căuta nu-
mai plonjări în eul său profund, ci 
mai degrabă vom descoperi imagi-
narul poetic complex al autorului 

care modelează cu fiecare cuvânt 
realitatea înconjurătoare: „am ieșit 
din carcasă/ la suprafață/ și cerul/ 
deasupra mea/ avea culoarea car-
casei în care/ zăcusem vreme înde-
lungată/ iar pe cer umblau aceleași 
gângănii/ mai mult sau mai puțin 
luminiscente/ care/ exact ca în copi-
lărie/ mă înfiorau” (evadare, p. 22).

Aspectul social, angajamentul 
său etic nu sunt de neglijat când 
simte nevoia să se raporteze la o 
lume prost alcătuită. Nu am întâl-
nit la niciun poet până acum o lu-
are de poziție față de acei „asasini” 
din închisorile comuniste, printr-o 
exprimare poetică atât de voalată 
și „nevinovată” aproape, de parcă 
ar fi vorba chiar de niște bătrânei 
simpatici din parc: „vorbesc vor-
besc vorbesc/ despre pensie și be-
neficiile ei/ .../ cum or să meargă 
la/ mănăstirile bucovinene/ cum 
o să ia bonuri de sindicat/ pentru 
căciulata băile felix și herculane/ 
și nu discută niciodată despre cei 
masacrați/ în bărăgan la sighet în/ 
laboratoarele închisorii din pitești/ 

(continuare în p. 11)
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Istorii și ideologii
Imelda chInța

Condiția umană nu se ameliorea-
ză decât prin educație şi prin cultu-
ră, afirma pertinent Nicolae Iorga, 
iar evoluția acesteia nu se poate 
realiza decât în contextul unei 
cunoașteri și recunoașteri a trecu-
tului istoric, falsificarea adevărului 
fiind sinonimă cu stagnarea. Trăim 
printre forme de cultură, forme de 
istorie sau forme de actualitate, 
fapt ce ne determină să ne formăm 
necontenit. Unele ne formează, 
altele dimpotrivă ne deformează 
viziunea, principiile, ideologiile 
asupra devenirii noastre ca nație.

Perspectiva polimorfă a studiu-
lui realizat de profesorul László 
László constă într-o abordare 
interculturală și interdisciplina-
ră. Volumul intitulat Visul meu... 
Interferențe istorice şi culturale ro-
mâno-maghiare a apărut în Colecția 
Memoria, Editura Caiete Silvane, 
Zalău, 2019 și este o colecție de ese-
uri istorice, cum însuși le definește 
autorul, în esență, un amplu di-
alog între perioade istorice, în-
tre culturi și etnii diferite. Este o 
carte despre acceptare, înțelegere, 
toleranță, într-o diversitate cultu-
rală, politică, socială. Autorul ple-
dează pentru dezideratul conform 
căruia istoria nu este un simplu 
monolog, ci trebuie acceptată ma-
niera dialogică. Potrivit scriitoarei 
germane Brigitte Freund, „mono-
logul națiunilor trebuie schimbat 
în dialogul internațional”, pentru 
a avea o viziune holistică asupra 
trecutului. 

Cartea este structurată în zece 
eseuri reunite sub același titlu, de-
venit motto semnificativ, Am un 
vis... . Visul nu este cel al oniriștilor, 
ci al unui intelectual acribios și se 
coagulează în jurul ideii de nor-
malitate, de cunoaștere, de redare 
netrucată, nefalsificată a istoriei, 
a unei relații tensionate de secole, 

relațiile uneori tabu, româno-ma-
ghiare. Ceea ce leagă este ceea ce 
desparte cele două națiuni, care 
nu pot evolua ca insule, ci părți 
din continent. Ne leagă coabitarea, 
schimbul lingvistic și cultural, ceea 
ce ne desparte este dezinformarea, 
sentimentul acut de xenofobie in-
fuzat de politicii și politicile vre-
mii: „Iar dacă nu s-ar găsi pretext 
de ceartă, atunci se răscolește – se 
scobește ceva din trecut”. Societa-
tea contemporană este o societa-
te de tip informațional și în ciuda 
acestui fapt, ea izolează omul fără 
o gândire critică sau creativă, ma-
nipulându-l. De aceea este nevoie 
de o flexibilizare a conținuturilor, 
de o interacțiune între idei, o des-
chidere și un dialog viu, o dinamică 
și o relație dialectică, schimbări re-
ale și potențiale pentru a constitui 
o fraternitate europeană, așa cum 
prevedea chiar din 1833, Victor 
Hugo: „Va veni ziua când războiul 
va părea la fel de absurd... . Va veni 
ziua în care tu, Franță, tu, Rusie, tu, 
Italie, tu, Anglie, tu, Germanie, voi, 
toate națiunile de pe continent, vă 
veți contopi strâns, fără a vă pier-
de calitățile distincte și glorioase 
individuale, într-o unitate supe-
rioară, constituind o fraternitate 
europeană”. Acest vis pare o utopie 
în actualul context și nu poate fi 
plauzibilă până când nu se va avea 
ca obiectiv interdependența dintre 
națiuni, în vederea unei colaborări 
pentru soluționarea problemelor 
actuale. 

Profesorul László László face o 
incursiune în trecutul popoarelor 
europene, subliniind faptul că au 
existat de-a lungul vremii conflicte 
între vecinii din toate părțile Euro-
pei, nu doar relațiile româno-ma-
ghiare au fost tensionate: „La câtă 
nedreptate au fost supuși irlande-
zii și cât sânge s-a vărsat. Chiar și 

astăzi mai sunt tensiuni”; „Clasicul 
exemplu al relației franco-germane: 
doar între 1870-1945 francezii și 
germanii au purtat trei războaie 
nimicitoare, pe viață și pe moarte. 
(...) Nici italienii cu francezii nu au 
fost prieteni la cataramă mai multe 
secole din evul mediu, până după 
Al Doilea Război Mondial...”.

Disensiunile româno-maghia-
re au pornit de la revendicarea 
aceluiași spațiu originar, Transilva-
nia: „Drama celor două istorii este 
că ele își revendică același spațiu 
originar, Transilvania”. Intenția 
exegetului este de a trage un sem-
nal de alarmă în ceea ce privește 
cunoașterea și recunoașterea va-
lorilor culturale și istorice diverse, 
dar și conviețuirea pașnică într-o 
diversitate etnică, lingvistică, re-
ligioasă. Astfel, cercetătorul reali-
zează o incursiune în istoria înde-
lungată a poporului, de la Dragoș, 
întemeietorul Moldovei, până la 
„dinastia” Drágffy. Afirmațiile 
se bazează pe argumente de or-
din istoric greu sau imposibil de 
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.../ în vacanță o să-și ia nepoțeii 
cu ei/ îngerași care nu-s nepoței 
de asasini” (viitorul, p. 17). Însuși 
titlul este expresia unei ironii, a 
unui scepticism fără încrâncena-
re. Este conștient că asta e lumea 
de acum, o lume în care nici eroii 
„…azi, nu mai mor în mod exem-
plar. sindromul posttraumatic îi 
ține în șah. îi face de râs. oricum – 
din sângele lor nu curg panegirice 
pentru cărțile de citire din ciclul 
primar” (despre eroi, p. 70).

Un text care e mai aproape 
de structurile narative decât de 
poezie, dar care figurează aici 
între poezii (lapsus, p. 58) este, 
în opinia noastră, chintesența 
absurdului, un absurd uman de 
adevărat, dacă se poate spune 
așa: „rezervați sau nu rezervați 
casa de vacanță? vocea a trecut 
de la enervare la stridența în care 

vibrează lama unui cuțit. inti-
midat, răspund: rezerv, desigur, 
cred că-n sorrento e cald și bine. 
e cald, e cald. datele dumneavoas-
tră? klausenburg, zic, din reflex 
(din complex?). apoi: cluj, cluj-
napoca, strig în receptor – încerc 
să rectific. și țara? întreabă vo-
cea arțăgoasă. mă zăpăcesc – mi 
se întâmplă tot mai des. țara-i 
aceeași, zic, aceeași, vă rog să nu 
vă supărați, nu mă luați așa repe-
de, uite, încerc să mă concentrez, 
aceeași, aceeași, mai lăsați-mă o 
clipă și o să-mi amintesc. mi se 
răspunde: vila s-a dat între timp, 
ați ratat rezervarea”.

Ajunși spre finalul cărții, abia 
acum ne dăm seama de ce poetul 
ne-a tras de mânecă și a strigat 
spre noi, cititorii ...şi încă ceva! 
Da, ludicul, teatralul, ironia, 
uneori chiar sarcasmul, scepti-
cismul, abandonul le-am mai în-

tâlnit! Dar melancolia, dispera-
rea, suferința care transpar din 
ultimele poeme din ciclul „amin-
tindu-mi de ghilgameş şi enkidu” 
(p. 81) sunt noile fețe ale eului 
său liric. Pare că poetul a ezitat să 
pună și aceste poezii în volum și 
în ultimul moment a mai adăugat 
...încă ceva! „dar tu ai murit în-
vins de viermele străveziu care-ți 
ieșea din nară, iar eu te-am zidit 
în armură de aur, te-am ferecat în 
spatele celor șapte porți de ara-
mă ale cetății uruk, și am pornit 
să caut cheile morții departe de 
tine. ce greșeală, vai, ce greșeală” 
(a patra amintire – ghilgameş îi 
vorbeşte în vis lui enkidu, p. 83). 

Vibrația magică a acestor ver-
suri din ciclul amintit ne face să 
sperăm într-o viitoare carte a lui 
Mihai Măniuțiu în același ton și 
în care să se „predea” definitiv 
poeziei.

contestat. Tonul este unul sobru, 
cronicăresc, iar informațiile au 
un caracter de document. László 
László face o trecere în revistă a 
unei istorii comune, menționând 
că interferențele culturale sunt 
străvechi. În secolul XIV, doi frați, 
Balc și Drag au întemeiat mănăs-
tirea Peri din Maramureș, acest 
locaș de cult având ulterior „un 
rol important în păstrarea culturii 
și credinței”. O altă personalitate 
marcantă este „regele Matia – în 
narațiunea românească «regele ro-
mân al Ungariei» –  în narațiunea 
maghiară «regele cel mai mare și 
cel mai drept al Ungariei», ar putea 
fi personalitatea care să ne apropie 
mai mult, ca un erou comun”. 

Demersul continuă cu prezen-
tarea activității lui Nicolae Olahus, 
autor al lucrării Hungaria, scrisă 
la Bruxelles în 1536, în esență o 
monografie istorico-geografico-et-
nografică, cu detalii semnificative 
asupra descrierii Transilvaniei. 

Autorul nuanțează doar infor-

mații argumentate științific, spe-
culațiile nu sunt încurajate, fapt 
semnificativ pentru conștiința 
scrisului: „Dar aceasta este doar o 
simplă speculație, lipsită de pro-
be certe”; „Fără să ascundem vizi-
unile și aspectele contradictorii, 
faptele trebuie să fie prezentate 
nu prin exagerări, omisiuni sau 
«înfrumusețări», ci dacă se poate 
complet și în context”. Chiar și ca-
zul menționat al Ecaterinei Varga 
întărește faptul că „istoria noastră 
din Transilvania nu se poate reduce 
simplist la o opoziție, contradicție, 
de subordonare etc. dintre români 
și maghiari, dintre nobili și iobagi, 
cum apare în cele mai multe manu-
ale ori cum se crede în general”.

László László realizează, dintr-o 
perspectivă analitică, un studiu 
comparatist asupra manualelor 
existente, care, nu de puține ori, 
se contrazic în afirmații. Istoria 
nu trebuie privită unilateral, ci 
pluriperspectivist, iar interesul ar 
trebui să fie pentru adevăr, echita-

te națională și socială, cum a fost 
și atitudinea lui Mocsáry L., pa-
triot maghiar care a servit cauza 
minorităților naționale. 

Eseurile coagulate într-un vis 
invită la reflecție, reprezintă un 
demers analitic și interpretativ 
lăudabil, au rol de educație inter-
culturală, iar informațiile fac posi-
bilă relaționarea dintre perioade și 
istorii și au menirea de a înlătura 
stereotipiile, neînțelegerile sau 
prejudecățile. Sunt scrise dintr-o 
nevoie imperioasă de elucidare a 
unor erori voit infuzate, care vi-
zează instabilitatea, generarea de 
conflicte și sunt scrise cu atitudine 
și responsabilitate izvorâte dintr-o 
conștiință istorică și o gândire po-
zitivă, dar și o cunoaștere rezultată 
dintr-o cercetare a unor surse di-
ferite. Transilvania este o unitate 
în diversitate, este o punte între 
culturi, iar rolul României, prin 
poziția strategică între Orient și 
Occident, ar trebui să fie de media-
tor între istorii și ideologii.

Ce mai are de spus...
(urmare din p. 9)
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Lumea fantastică a sinelui 
feminin văzută prin prisma 
iubirii desăvârșite mihaela meraVeI

Numele scriitoarei dobrogene 
Diana Dobrița Bîlea a devenit tot 
mai cunoscut în viața literară ro-
mânească actuală, atât prin pre-
zenţa cu eseuri și cronici de carte 
în nenumăratele reviste de spe-
cialitate – ea fiind onorată anul 
curent de către Filiala Dobrogea a 
Uniunii Scriitorilor din România 
cu Premiul pentru eseu şi comenta-
rii literare –, dar mai ales prin ro-
manele de dragoste pe care scri-
itoarea le zămislește cu talent și 
ingeniozitate, cel mai recent, dar 
și cel mai fantastic dintre ele fi-
ind „Fântână în cer” (Editura Ex 
Ponto, Constanța, 2019). Zic fan-
tastic pentru că romanul ne relevă 
o lume alegorică, miraculoasă, o 
lume de basm cu elemente fantas-
tice, supranaturale, în care forțele 
binelui și ale răului se întrepătrund 
în lupta pentru și împotriva ferici-
rii omului, fapt remarcat încă din 
prefață de către cunoscutul scriitor 
Ovidiu Dunăreanu, un exeget și un 
creator al literaturii fantastice din 
spațiul pontic: „Pendularea perma-
nentă, fără bariere, între real și un 
fantastic rafinat, adeseori straniu, 
predispoziția spre reverie creează 
pe alocuri acestor născociri ale Di-
anei Dobrița Bîlea o aură magică, 
paradisiacă, de basm”.

Meritul scriitoarei Diana 
Dobrița Bîlea este acela de a capta 
atenția cititorului încă de la prime-
le pagini ale romanelor sale. Prin 
trama susținută, prin acțiunea pal-
pitantă și mai ales prin personajele 
solare și sentimentele epustuflan-
te pe care acestea le trăiesc, roman-
ciera păstrează viu interesul lecto-
rului până la ultima filă. Romanul 
„Fântână în cer”, al cărui titlu con-
duce spre Nuntă în cer al lui Mircea 
Eliade, nu face rabat de la această 
regulă, fiind un roman de o calita-
te excepțională, a cărui compoziție 
epică acaparează cu totul atenția 

lectorului, în mod special prin su-
biectul fascinant care, dincolo de 
aparențele unei simple povești 
fantastice de iubire în care imagi-
narul se dezlănțuie pe mai multe 
planuri – real, oniric, psihanalitic –, 
ilustrează în fapt mitul androginu-
lui, simbolizând ideea unității pri-
mordiale a făpturii omenești.

Romanul este concentrat în ju-
rul unui singur actant principal 
real, „Creangă Aurora, nume cu 
evidente conotaţii mitologice, tri-
miţând la Creanga de Aur”, celă-
lalt actant fiind, mai degrabă, unul 
închipuit, dar care ia diferite for-
me reale pe parcursul desfășurării 
acțiunii, „Galateu, nume derivat 
de la Galateea lui Pygmalion care 
se îndrăgostește, după cum se știe, 
de propria sculptură pe care, gelos, 
vrea s-o păstreze pentru sine”, cum 
remarcă și distinsul critic literar Ion 
Roșioru în postfață. Acțiunea se 
desfășoară, astfel, pe două planuri. 
Personajul principal Aurora trăiește 
pe de-o parte o viață reală anodină, 
între bătrânii dintr-un azil unde își 
desfășoară activitatea ca îngrijitoa-
re și cele trei rude, și ele bătrâne și 
bolnave, mama captivă într-un pat 
și cele două mătuși capricioase, pe 
de cealaltă parte o viață imagina-
ră în care evadează, această ieșire 
din mundan și intrare în oniric fi-
ind singura măsură de siguranță a 
sufletului protagonistei, o evada-
re din sine pentru redescoperirea 
valorii adevărate a acestuia. Prin 
această abordare, romanciera Dia-
na Dobrița Bîlea își demonstrează 
nu doar calitățile scriitoricești, dar 
și pe cele de bună analistă a psiho-
logiei feminine și masculine la un 
loc, de cunoscătoare fină a mecanis-
melor absconse ale sufletului uman, 
prins adesea în capcana solitudinii 
și a deznădejdii.

Odată pusă în scenă lumea 
fantasticului, Diana Dobrița Bîlea 

aduce în epicul romanului motive 
din basme. Aurora, fire romanti-
că și fantezistă, are o viziune prin 
care își creează bărbatul ideal, ju-
mătatea ei de suflet, animus-ul 
sinelui său feminin. Ea îl inven-
tează pe Galateu, personificându-l 
în îngerul său protector, în salva-
torul sufletului său, în bărbatul 
frumos și șarmant de care se poate 
și se va îndrăgosti, o iubire ideală, 
dar imaterială având în vedere că 
protagoniștii aparțin unul vieții 
reale, celălalt tărâmului morții. 
În fantasticul povestirii, Galateu 
trăiește într-o altă lume, de unde 
vine și pleacă în viziunile Aurorei 
în funcție de aventurile prin care 
trece ea. „Prin fața ochilor minții îi 
trecu Galateu din holul cinemato-
grafului, mai real decât toți bărbații 
pe care îi cunoștea, Galateu care o 
dusese la spital când se simțise rău 
deși ea își revenise prea târziu pen-
tru a-l vedea cum o purta pe brațe, 
Galateu-dansatorul de flamenco, 
Galateu-salvatorul de la uciderea ei 
cu pietre în piața mare dintr-o țară 
arabă, Galateu-străinul venit după 
ea în satul acelui trib matriarhal, 
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Galateu-Ilie, cel care îi salvase viața 
pe când stătea să moară îmbrăca-
tă în rochia de mireasă sub ploaia 
înghețată, Galateu care o sărutase 
și dansase cu ea în casa lui Ilie, Ga-
lateu de pe malul fluviului, pentru 
care împletise un coșuleț și care i-o 
adusese pe cealaltă femeie lângă zi-
dul invizibil” (p. 266). 

 În această odisee supranatura-
lă, romanciera va face apel la o serie 
de motive ale literaturii fantastice. 
Va invoca spiritul celor plecați din 
această viață pentru a ocroti viața 
personajelor povestirii aflate în 
situații limită, de cumpănă și dis-
perare, va apela la practici magice, 
superstiții, case bântuite, pacturi 
cu diavolul, năluciri care vor trans-
borda personajul principal în dife-
rite vieți paralele, schimbându-i di-
mensiunea timpului și spațiului, va 
invoca puterea credinței și ajutorul 
pe care doar divinitatea ți-l poate 
oferi în trecerea prin infernul focu-
lui și al pierderii identității, va re-
curge la dezertarea din realitate și 
intrarea în lumea halucinantă unde 
totul pare probabil. „Ieșirea din re-
alitate spre a plonja în imaginarul 
în care orice este posibil se face, de 
regulă, prin leșin, prin șocuri am-
nezice, prin revelații ale trăirii în 
lumi paralele, cum ar fi paroxismul 
dansului total, de pildă cel în com-
pania unui dansator misterios de 
flamenco, descrierea acestui dans 
amintind-o, prin frumusețea sti-
listică, precizie și tensiune extati-
că, pe cea a valsului Emmei Bovary 
cu un cavaler presupus romantic, 
ca și ea, la balul de la Vaubyessard, 
din nu mai puținul celebru roman 
al lui Flaubert” (p. 296, „În căuta-
rea eului pe cărări fantastice”, Ion 
Roșioru, Postfață). 

Toate aceste trimiteri pe care le 
regăsim în scrierea autoarei sunt 
dovada unei culturi extinse, a unui 
univers vast al cunoștințelor nu 
doar pe plan literar, dar și religi-
os – Diana Dobrița Bîlea aduce în 
aceste planuri paralele personaje 
de diferite religii: arabă, iudaică 
−, dar este și dovada unui extins 
orizont al cunoștințelor geogra-
fice, istorice și, foarte interesant, 
al cunoștințelor din domeniile 
practicilor mistice, superstițiilor, 

datinilor românești atavice ori 
tradițiilor religioase ortodoxe. De 
altfel, numele lui Dumnezeu este 
adesea invocat în rândurile roma-
nului, puterea credinței fiind aceea 
care poate face minuni.

Pe lângă caracterul fantastic al 
romanului de față, al idealismului 
și romantismului ca fond de bază 
al întregii narațiuni, am remar-
cat și caracterul profund feminist, 
care are în vedere condiția femeii 
în societate, alături de un subiect 
extrem de spinos, anume condiția 
femeii hărțuite la locul de muncă 
de către un șef obscur și libidinos, 
ale cărui pofte carnale sunt extrem 
de bine surprinse de către scriitoare 
într-o scenă remarcabilă, de o tensi-
une și o dramă apoteotice. Urmare 
a umilințelor la care a fost supusă 
eroina principală de-a lungul vre-
mii de către acest bărbat inferior 
rasei umane, mai ales prin faptul 
că trăia cu credința că are legitimi-
tate asupra trupului ei doar pentru 
că-i era subalternă, încercând în ne-
numărate rânduri să o abuzeze cu 
nerușinare, aceasta se va răzvrăti, 
scriitoarea ticluind prin planul fan-
tastic al acțiunii un mod de răzbu-
nare la fel de grozav ca și compor-
tamentul șefului său. Aurora își va 
violenta șeful, la un moment dat, 
cu un baston, supunându-l la înjo-
sire fizică și morală. Scena descri-
să cu o măiestrie formidabilă mi-a 
adus aminte de o altă scenă la fel de 
tensionată din romanul Dragoste şi 
război, în care eroul principal, ajuns 
locotenent, este luat prizonier de 
către bolșevici, dus în beciul poliției 
de la Nijni Novgorod și forțat să 
asiste la tortura unei tinere rusoai-
ce. Astfel de acțiuni terifiante, de-
scrise cu minuțiozitate și precizie 
de ceasornicar, tulburătoare prin 
ororile prezentate cinematografic 
aproape și prin imaginaţia fabuloa-
să a romancierei, devin o caracteris-
tică surprinzătoare a cabalelor din 
romanele Dianei Dobrița Bîlea. 

Modul meticulos în care scrii-
toarea își construiește proza, aple-
carea ei spre detaliu, fervoarea scri-
erii, multitudinea de sentimente cu 
care sunt îmbogățite personajele, 
descrierile minuțioase, portretele 
naturale și reale ale protagoniștilor, 

dar și descrierile mirobolante, sen-
zualitatea și romantismul delicat 
fac din volumul „Fântână în cer” 
un roman de înaltă ținută epică, 
dar și morală, spirituală. Secvențele 
narațiunii se desfășoară cu mare in-
tensitate, trecerea de la o scenă la 
alta este făcută în viteză, imaginile 
se succed cu o repeziciune cinema-
tografică, astfel încât romanul poa-
te deveni în viziunea oricărui lector 
un adevărat film, el putând fi ușor 
de ecranizat. 

Diana Dobrița Bîlea a chemat 
parcă la întâlnire, în volumul „Fân-
tână în cer”, toate celelalte romane 
ale sale. Și spun asta pentru că am 
remarcat în acest volum alegoria 
din romanul de debut al autoarei, 
Iubirea urcă muntele, am remarcat 
problematica femeii în societate 
și a exploatării femeii din romanul 
De ce iubim?, am recunoscut dra-
gostea perfectă, forța ei și lupta 
pentru aceasta trecută prin foc și 
apă, motivul focului și al androgi-
nului prezente în povestirea actu-
ală regăsindu-le și în Dragoste şi 
război, am revizualizat disperarea 
și lupta pentru o viață mai bună 
care au condus personajul princi-
pal la o evadare (din sine), aceeași 
evadare pe care am găsit-o în În-
gerul Linei și, nu în ultimul rând, 
ieșirea din sine pentru aflarea iu-
birii desăvârșite, recognoscibilă în 
romanul Omul dintre două lumi și 
dezvoltate cu galantomie în „Fân-
tână în cer” prin ieșirea din sine 
a Aurorei pentru aflarea fiecărei 
părți din eul ființei sale, reasam-
blarea lor putând conduce la ide-
alul feminin al iubirii desăvârșite. 
Din acest punct de vedere, roma-
nul „Fântână în cer” este antologic, 
iar prin prisma abordării fantasti-
cului feminin în literatura română, 
este printre puținele de acest gen, 
numele romancierei Diana Dobrița 
Bîlea putând fi adăugat, cu cinste, 
lângă nume cunoscute ale acestui 
gen literar: Mircea Eliade, Vasi-
le Voiculescu, Mircea Cărtărescu, 
Ovidiu Dunăreanu. Iar Dobrogea 
nu poate decât să fie mândră de 
această romancieră ageră și fer-
ventă, care cu siguranță ne va în-
cânta cu multe alte romane, la fel 
de senzaționale.
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Exhibarea obsesiilor sau 
despre o altfel de estetică a 
cotidianului adrian leSencIuc

Licențiată în matematică, Vio-
leta Savu este o poetă la care te-ai 
fi  așteptat „să vadă idei” camilpe-
tresciene, să cultive o poezie amin-
tind de argheziana „slovă făuri-
tă” sau să se raporteze la treptele 
cunoașterii în drumul spre „capătul 
osiei lumii”, precum o făcuse când-
va Ion Barbu în geometria astrală 
din Joc secund. Așadar, în vremuri 
în care nu prea poți aduce în texte 
referințe livrești, ci mai degrabă pe 
cele ale propriei biografi i, în care 
„ideile moarte” din rafturile bibli-
otecii camilpetresciene trebuie în-
locuite obligatoriu cu viață dezbră-
cată pe de o parte de ornamentația 
fi gurilor de stil și fi gurilor retorice, 
pe de alta de arborescența parcur-
sului hermeneutic, de ermetismul 
în care se pot împleti, „în cămara 
Soarelui”, erosul și intelectul, îți ră-
mân puține opțiuni de acces la poe-
sia perennis. Dar Violeta Savu, care 
nu este un poeta faber, ci un poet 
conectat la resursele prime ale po-
eziei, oferă propria lume și propria 
viață drept suport de lectură. Poe-
zia e dezbrăcată de (pe) fapte – iată 
o modalitate la care arhitecții noii 
poetici nu s-au gândit pentru a ra-
porta biografi smul la esențe – și, 
păstrând osatura sentimentului, 
nu a biografi ei redate cu instru-
mentarul sociologic, rescrie realita-
tea interioară în franjuri. Franjuri1 
se și numește unul dintre volumele 
poetei din Bacău, un volum dens, 
consistent, dând seamă deopotri-
vă de poetica unei generații încă 
neașezate, de ritmurile și limbajul 
acesteia, dar și de ascunzișurile, 
cotloanele, proiecțiile fulguran-
te ale unor sentimente exprimate 
cu forță. O poezie a neliniștilor și 
pierderii iremediabile, a neîmplini-
rii erotice deopotrivă, se înalță din 
cotidianul fetid (redat adesea în 
poezia generațiilor neînchegate de 

după 2000 în puterea referențială 
a textului care exală gama întreagă 
de substanțe volatile) și promite, 
cu fi ecare vers, o eliberare ce întâr-
zie. O poezie a marii și poate inuti-
lei așteptări este cea pe care o pro-
pune Violeta Savu prin Franjuri, o 
poezie în ritmul alert al frazelor 
tăiate dimpreună cu respirația în 
redarea cu sufl etul la gură a întâm-
plării posibile, dar improbabile, a 
propriei întâmplări. Ilustrativ – și 
ca măiestrie poeticească a dozării 
respirației (autorului și lectorului 
deopotrivă, în ritmul sacadat al 
întâmplării suspendate), nu doar 
ca expunere a propriului sufl et 
dezbrăcat de orice norme stranii 
ale unei societăți care preferă să 
vadă doar ambalajul faptelor – este 
poemul La o terasă: „Nu și-a dorit 
să stăm atât de aproape./ Întâi, 
se așezase drept în fața mea./ Din 
motive nedeslușite, cineva a do-
rit/ să stea acolo. Cordial, a cedat. 
Nu avea de ales./ Mai rămăsese un 
singur loc liber. În vecină-/ tatea 
mea. Liber. Un loc singur. Singur. 
Liber.// Am admirat trecerea lu-
minii prin verdele/ frunzelor în 
aceeași secundă. Deodată./ Sin-
guri. Lumina prin nervuri și fi -
bre. Verdele/ translucid. Deodată 
prin noi. Nu nu nu împreună.// 
El povestea. Propoziții lungi, cu-
rate. Din/ întâmplare, i-am atins 
brațul. Am fi xat/ cu privirea același 
nor. Tăcerea a fost tăiată/ de fata 
care îl alungase. Cu insistență/ 
îl chema înapoi. A rămas acolo. 
Lângă/ mine. Aveam locuri apro-/ 
piate. Tăceri. Păsări. A.// S-a ridi-
cat atunci când cineva a propus/ 
amintiri în imagini. Cu toții s-au 
adunat/ sub arborii care le-au ro-
tit, pe creștete,/ aure. Eu nu m-am 
dus.// Pe masă au fost abandonate 
cești cu cafea/ aburindă, țigări fu-
mate pe jumătate. Doi/ pești ală-

turi de-o lipie. Eu nu m-am dus.// 
El fotografi a. Ar fi  văzut mai târ-
ziu./ Într-o imagine, în unghiul cel 
mai/ de departe, apar și eu. O fată 
singură/ la masa îmbelșugată. De 
la/ încheieturi, mâinile îmi coboa-
ră în totală/ abandonare spre cupa 
cu vinul negru. Nu/ par urâtă. Nici 
frumoasă. Dar traiectoria/ descen-
dentă a mâinilor mă trădează.// 
În seara aceea de vară eu nu m-am 
dus./ El fotografi a” (pp. 24-25).

Neîmplinirea erotică traversea-
ză întregul volum, ambele cicluri: 
Franjuri de piatră, al expansiunii, 
redând sentimente osifi cate, pro-
fi luri ale pierderii fără întoarcere, 
gesturi ultime și lipsite de sens: 
„Voi alerga în urma trenului așa/ 
cum ar face orice femeie îndră-
gostită,/ care speră că data viitoa-
re/ nu va mai rămâne/ pe peron,/ 
stingheră” (O subterană, p. 33), în 
raport cu o dragoste apusă, risipi-
tă, neîntoarsă sau cu iluzia uneia, 
înălțată pe aceleași coordonate 
ale implicării, respectiv Franjuri 

(continuare în p. 18)
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Heliade Rădulescu, 
poetul care „ctitorește”*

marcel lucacIu

Prima jumătate a secolului XIX e dominată, 
clar, de personalitatea lui Ion Heliade Rădulescu. 
Înainte de toate și înaintea tuturor, el pune piatra 
de temelie în multe domenii ale culturii române: 
învățământ, gramatică, presă, teatru, literatură etc. 
La numai 18 ani predă limba română și matematică 
în cadrul Școlii Naționale de la Sfântul Sava, ulterior 
înlocuindu-l pe Gheorghe Lazăr. Tipărește la Sibiu 
Gramatica românească (1828), simplificând ortogra-
fia chirilică. Editează primul ziar în limba națională: 
Curierul românesc (1829). Înființează Societatea lite-
rară (1827) și Societatea filarmonică (1833), ultima 
pregătind primii noștri actori. Adresează tinerilor 
scriitori îndemnul: „Scrieți, băieți, numai scrieți” 
(îndemn greșit înțeles, căci rezultatul e... o sumede-
nie de „traducții”, nu tocmai bune)! Elaborează pla-
nul unei Biblioteci universale (1846) care trebuia să 
cuprindă traduceri din literatură, istorie, filozofie. 
Câțiva dintre autorii propuși erau: Homer, Dante, 
Tasso, Byron, Platon, Aristotel, Schelling, Hegel.

Am încercat să rezumăm o activitate de pionierat 
excepțională, care îl îndreptățește pe G. Călinescu 
să-l considere „a doua mare personalitate după Di-
mitrie Cantemir” (G. Călinescu, Istoria literaturii ro-
mâne de la origini până în prezent, Editura Minerva, 
București, 1988, p. 131).

 Heliade Rădulescu, îmbrăcat în cunoscuta-i 
mantie albă, însuflețit de idealuri și cu stindardul în 
mâini, s-a vrut un conducător spiritual al neamului 
său: „Poetul a avut un ideal grandios de întemeiere 
a culturii naționale. Secolele fără acces la zona este-
ticului decât numai prin cântecul popular, pe care 
țara le-a suportat, i-au părut, și nouă ne par astăzi, 
ca o nedreptate istorică. Barieră la năvăliri, șosea 
pentru toate uraganele, în timp ce în țările de sus 
și-n țările de jos se dezvolta literatura cultă, pictura 
și arta bijuteriei, la noi nu putea ființa decât linul 
cântec de fluier pentru odihnit oboseala existenței. 
Heliade a vrut să recupereze acestea” (Nichita Stă-
nescu, Cartea de recitire, Editura Cartea Româneas-
că, București, 1972, p. 66). Credem că purta în piept 
o torță veșnic arzând și mai credem că flacăra ei, 
prea puternică, l-a mistuit prea curând. Cum altfel 
se explică „rătăcirile” dialectului său italienizant? 
Dar peregrinările lui postrevoluționare în Franța și 
Turcia? Heliade a sfârșit într-o mare dezolare. Mul-
te idei pe care le „văzuse” nu le-a putut desăvârși. 
Proiecte atât de sublim imposibile numai Hasdeu va 

mai avea!...
Heliade a fost și un teoretician remarcabil. Con-

ceptul de poezie primește noi înțelesuri în Regulile 
sau Gramatica poeziei (București, 1831), lucrare ce 
susține – pentru prima dată – existența unui limbaj 
specializat, deprins după o trudnică și îndelungată 
inițiere: „Poezia își are limba ei, ca și toate celelalte 
științe și meșteșuguri, și ca să o înțelegi, trebuie să 
o înveți, precum se învață toate limbile, ba încă să 
treci și prin toate învățăturile care te pot face des-
toinic a învăța acest meșteșug frumos”. Depășind 
stadiul potrivirii și-al ritmării de „cuvinte goale”, 
poezia devine expresia sentimentului, a emoției 
înălțătoare: „Nici rima, adică potrivirea sau împe-
recherea versurilor, nici numărul silabelor nu pot să 
facă Poezia. Ea stă în descrieri, în sentiment, întru 
înălțarea duhului și a inimii...” (articolul Pentru po-
ezie, 1832). Alteori, cea mai de preț însușire a ver-
sului constă în preocuparea „de a înfrumuseța ade-
vărul” (articolul Pentru stil, 1834). Sunt doar câteva 
idei moderne, care devansează, însă, cu aproape pa-
tru decenii Criticele lui Maiorescu.

Ca poet, Heliade se afirmă relativ târziu, întrucât 
multă vreme traduce din Lamartine, Boileau, By-
ron, Victor Hugo, La Fontaine, Ossian, Voltaire etc. 
„Traducțiile” nu înseamnă servilism, nici imitație 
searbădă. Harul poetic re-creează textele origina-
le, apoi le toarnă în tipare noi. De exemplu, versul 
„Salut! bois couronnés d`un reste de verdure!” (din 
poemul L`automne de Lamartine) devine – într-o 
prelucrare liberă – „Salutare, lemne triste, ce verzi, 
galbine-nnegriți!”

Puține dintre „bucățile originale” (cum le numea 
însuși autorul) s-au dovedit, până la urmă, viabile. 
La moartea lui Cârlova, Destăinuire, O noapte pe ru-
inele Târgoviştii, Serafimul şi heruvimul, Visul sunt 
poezii citate de fiecare exeget. Dar capodopera lui 
Heliade rămâne Zburătorul (1844), baladă ce trans-
pune mitul erotic într-un cadru agrest. Confesiunea 
tinerei fete e de natură romantică. Primii fiori ai 
iubirii se lasă trădați de unele stări fiziologice an-
titetice: „Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la 
spate,/ Îmi ard buzele mamă, obrajii-mi se pălesc!” 
Interjecția, exclamația, punctele de suspensie sunt 
menite să accentueze nota inefabilă: „Ah! Inima-mi 
zvâcnește!... și zboară de la mine!/ Îmi cere... nu-ș’ 
ce-mi cere! și nu știu ce i-aș da”. Nemuritoare vo-
luptate, focul Afroditei e „dureros de dulce” (Emi-
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nescu): „Și tremur de nesațiu, și ochii-mi văpăiază”. 
Îndelung umbrit de stihuri străine, talentul poetului 
se manifestă acum, pe deplin, în grandiosul pastel al 
înserării rustice: „E noapte naltă, naltă, din mijlocul 
tăriei,/ Veșmântul său cel negru, de stele semănat,/ 
Destins cuprinde lumea, ce-n brațele somniei/ Vi-
sează câte-aievea deșteaptă n-a visat// Tăcere este 
totul și nemișcare plină:/ Încântec sau descântec pe 
lume s-a lăsat,/ Nici frunza nu se mișcă, nici vântul 
nu suspină,/ Și apele dorm duse, și morile au stat”. 

Încă din tinerețe, Heliade Rădulescu își imagina 
opera lui poetică structurată pe patru mari părți: 
1. Biblice (comentarii la Vechiul Testament); 2. Evan-
ghelice (comentarii la Noul Testament); 3. Patria sau 
omul social (lirica socială); 4. Omul individual (lirica 
intimistă). Realizările s-au redus însă la scrierea 
unor fragmente disparate, inegale valoric. Aces-
tor visuri temerare li se mai adaugă neterminate-
le epopei Anatolida (o re-considerare a omului din 
perspectiva mitului adamic) și Mihaida (o mistică 

viziune a domnitorului Mihai Viteazul, comparat cu 
Sfântul Ilie: „E un profet în planuri, al doilea Elie,/ 
Ce pe un car de flăcări s-avântă către ceruri”). Într-un 
fel, Mihaida a fost Eneida lui Heliade. Poetul o arde, 
în minte, căci nu-i izbutise așa cum ar fi vrut. 

Prea visător ca să fie clasic, prea raționalist ca să 
fie romantic, Heliade caută – cu înverșunare – un 
„echilibru între antiteze”, se crede „orânduit de 
Dumnezeu să lumineze neamul” și, drept urmare, 
își risipește energiile creatoare în proiecte mărețe, 
unele de neîmplinit: „Întruchipând în sine cea mai 
gravă aspirație de cultură a poporului nostru” (Ni-
chita Stănescu, ibidem, p. 69), Ion Heliade Rădu-
lescu nu putea să fie exclusiv poet. El „ctitorește”, 
deopotrivă, destinul unei nații și-al unei generații 
de poeți.

*Fragment din volumul de eseuri Re-lecturi stă-
nesciene, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004. 

Balogh Lucian-Claudiu, A 
zilahi református oktatás a 
két világháború között (1919-
1939), Editura Caiete Silvane, 
Colecția „Memoria”, Zalău, 
2019. Volum apărut cu spri-
jinul Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Sălaj. 

„Jelen tanulmányban a szi-
lágysági magyar oktatás egy sza-
kaszával szeretnék foglakozni 
a századforduló és a XX. század 
első feléből. Talán jelenleg a pro-
vincializmus amnéziájában szen-
vedő vidékünk kirekesztett min-
ket a történelem centrumából, 
azonban ez nem volt mindig így. 
Valamikor a Római Birodalom 
fontos határvidéke, majd pedig 
a gepida királyság főhadiszállása 
volt. A szilágy-somlyói Báthory 
várból származtak Erdélyország 
fejedelmei és Lengyelország ki-
rálya, valamint Mátyás király 
édesanyja. A reformkor kimagas-
ló személyiségei között találjuk a 
Wesselényi család tagjait a XIX. 
század első felétől, akik szintén 
a Szilágyságból származtak Ady 
Endre költőnkhöz hasonlóan. 
Vagy a XX. század első feléről a 
román liberális demokrácia ki-

magasló egyéniségeit: Iuliu Ma-
niu, Corneliu Coposu, akik áldo-
zatukkal, tevékenységükkel és 
életükkel egyaránt hozzájárul-
tak a demokrácia fejlődéséhez” 
(Szerző).

*

Balogh Lucian-Claudiu, 
„Repere privind educaţia re-
formată din Zalău. Perioa-
da interbelică (1919-1939)”, 
Editura Caiete Silvane, 
Colecția „Memoria”, Zalău, 
2019. Volum apărut cu spri-
jinul Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Sălaj. 

„Tema pe care vreau s-o abor-
dez aici este legată de învăţă-
mântul din zona Sălajului, de la 
începutul secolului XX, în peri-
oada interbelică. Poate această 
zonă nu se află în prezent în cen-
trul evenimentelor istorice, viaţa 
ei devenind provincială, dar în 
timpuri străvechi, pe aici trecea 
limesul Imperiului Roman. 

Din această zonă, mai precis 
din cetatea de la Șimleu Silvani-
ei, provin mai mulţi principi ai 
Principatului Transilvania, un 

rege al Poloniei și mama regelui 
Matei Corvin. Tot din această 
zonă provin Wesselényi, Iuliu 
Maniu și Corneliu Coposu. Poe-
tul simbolist de renume mondial 
Ady Endre are rădăcini sălăjene, 
a fost școlit o perioadă la Zalău, 
el fiind un bun exemplu de con-
vieţuire care caracterizează zona 
în general” (Autorul).

Rememorări / Apariție editorială
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De viris illustribus
Gheorghe mOGa 

Cartea lui Teodor Baconschi, 
Mic almanah al marilor oameni (pe 
care i-am cunoscut), se deschide cu 
un text preliminar intitulat De vi-
ris illustribus (cu bemolul conştiinței 
postmoderne), din care cititorul află 
cum s-a metamorfozat exercițiul de 
admirație de-a lungul timpului, ce 
a însemnat un „om mare” și cum 
influențează relativismul axiolo-
gic premodern conceptul de „mo-
del”. De-a lungul secolelor au fost 
admirați șefii militari victorioși, 
împărații filozofi, sfinții, misiona-
rii, descoperitorii de noi continen-
te, mai apoi, oamenii de știință 
și marii inventatori, iar „în zilele 
noastre sunt demni de admirație 
«campionii» fiecărui domeniu, de 
la sport, muzică și media, până la 
marii filantropi și vrăjitorii care 
conduc imperiile digitale”. Astăzi, 
personalităților majore, cele care 
au schimbat soarta colectivităților 
umane, li se socotesc și calitățile 
și defectele: „Se poartă biografis-
mul demistificator… Ne atrage 
partea de irațional din orice destin 
excepțional…”. 

Merită admirația noastră acei 
oameni care „poartă în ei geniul 
creator, sinteza, descoperirea mi-
raculoasă, viziunea aproape profe-
tică, forța titanică de a duce la capăt 
opere majore, energia de a se lupta 
cu prejudecățile și obtuzitățile din 
zona noastră de confort”. 

Preluând ca titlu formula con-
sacrată de Rivarol & Champcenetz 
prin Le Petit almanach de nos grands 
hommes, pour l’anné 1788, autorul 
omagiază, la rându-i, „duhul rela-
tivizant al modernității”. 

Cartea are două părți. În pri-
ma parte („Din lumea largă”) sunt 
evocate contactele oficiale cu mari 
politicieni prilejuite de activitatea 
de diplomat, timp de două decenii. 
În topul personalităților cunoscute 

se situează Papa Ioan Paul al II-lea, 
„o figură planetară”, „un părinte 
al Europei libere, un patriarh al 
Occidentului ca loc al libertății și 
demnității umane”.

Deși cunoștea faptul că în tim-
pul contactelor „oficiale” orice 
demnitar (rege, președinte, pre-
mier, ambasador) „își pune masca 
prestabilită și recurge la propriul 
stoc de anecdote sau la atitudini 
modelate prin rutină”, autorul 
evocărilor reușește să citească în 
spatele aparențelor și să rețină o 
trăsătură esențială a celui cu care 
se află în dialog. Alain Juppé, om 
prin excelență educat, civilizat, 
politicos și deschis, „livrează un 
zâmbet radios și un bagaj intelec-
tual din vechea școală politică eu-
ropeană”. Serghei Lavrov este un 
„tip abil, care combină moștenirea 
perversă a diplomației sovietice și 
postura neoimperială a Rusiei pu-
tiniste cu șarmul tolstoian al aris-
tocratului hedonist”. Memorialis-
tul notează foarte frecvent felul de 
a se exprima al interlocutorului: 
Papa Ioan Paul al II-lea „vorbea 
șoptit, bătrânește”, Jean-Louis 
Tauran avea „vocea calmă și caldă, 
sonorizând cea mai aleasă limbă 
franceză”, José Manuel Barroso 
este un „excelent vorbitor de fran-
ceză și engleză” etc.

 Partea a doua a cărții se consti-
tuie într-o galerie de portrete ale 
marilor oameni „din lumea noas-
tră”. Pe unii dintre aceștia i-a cu-
noscut îndeaproape, „locuind chiar 
în intimitatea lor sufletească”, cu 
alții a avut „relații de prietenie și 
conlucrare îndelungată”. Statutul 
de „om mare” este dat, deopotri-
vă, de „măsuri obiective și amintiri 
personale”. Sunt evocați, rând pe 
rând, înalți ierarhi ai BOR: Arhiepi-
scopul Bartolomeu Anania („Avea 
tăietura omului excepțional: me-

morie formidabilă, simț fabulos 
al limbii mlădiate arhaizant sau 
neologic, estetica auditivă a po-
etului orfic, obstinația propriilor 
țeluri, dublată de ridiculizarea lor 
suverană, la picioarele lui Hristos, 
în rugăciune”), Patriarhul Teoctist 
(„Nu era megaloman, nici ego-
centric. Părea să spună: m-a adus 
Dumnezeu în această înaltă slu-
jire, deși parcă știu că n-o merit. 
Și abia atunci începea, desigur, să 
se învrednicească de ea”), Patriar-
hul Daniel („Mă limitez la a-l evo-
ca aici ca om, așa cum îl cunosc. 
Adică volubil și vesel, mare maes-
tru al calamburului și al vorbei de 
duh, conștient de propria valoare 
și dornic să o pună cât mai clar în 
lumina recunoașterii publice”). În 
preajma acestora se găsesc artiști 
participanți la constituirea Gru-
pului de reflecție pentru înnoirea 
Bisericii: Horia Bernea („Îi admi-
ram talentul, ciclurile picturale 
epifanice, vibrația coloristică, pa-
triotismul foarte conservator, ori-
ginalitatea gândului și a grafiei sale 
de fost viitor arhitect, stilul frază-

Cuvinte
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la fereastră, un ciclu al retragerii, 
al contragerii în emisia vocali-
că unică a propriei voci și a vocii 
celuilalt, ascuns după o fereastră 
din blocul de vizavi sau în spatele 
unor fotografii (în special ale ar-
tistei Mia Nazarie). Iată, de pildă, 
din cel de-al doilea și mai scurt ci-
clu, un exemplu al proiecției sine-
lui și neîmplinirilor în ceilalți, în 
luminile de la ferestrele de vizavi: 
„Dis-de-dimineață recunosc lu-
mea atunci/ când ridic storurile și 
verific tubul/ fluorescent care pâl-
pâie neîncetat la/ etajul al doilea 
în blocul de vizavi.// Acolo, întot-
deauna există cel puțin o umbră./ 
Cred că apartamentul este propri-
etatea/ unei femei necăsătorite, 
puțin trecută/ de patruzeci. Încă 
arată bine. Nu am/ văzut-o până 
acum. Sunt sigură că locuiește/ 
împreună cu o pisică. Blană nea-
gră și/ caldă. Lucioasă. Nu taie 

calea nimănui” (Lumina de vizavi 
I, p. 61).

Obsesiei neîmplinirii, expri-
mată ilustrativ prin „lumina pră-
fuită a unor/ întârzieri angoasan-
te” (Lumina de vizavi IV, p. 64), i se 
alătură, spre a completa gama de 
obsesii dezvoltate din intimismul 
biografic franjurat, neputința pe 
care i-o produce pierderea mamei. 
Sub această lumină sfârtecată se 
prezintă, dintru început, volu-
mul: „În anul în care a murit bu-
nica/ într-o zi de vară te-ai întors 
din oraș/ speriată. mi-ai zis că ai 
umblat/ rătăcită și necontenit te 
întrebai/ ce mai sunt eu acum fără 
mamă/ nu mai am mamă/ cine 
mai sunt?” (Îți aminteşti, mamă…, 
p. 8). Dar din această lumină, deo-
potrivă a retragerii și exhibării si-
nelui cu toate rănile, beteșugurile, 
obsesiile și traumele, se naște me-
reu și speranța prăfuită, proiecția 
compensatorie, forța continuării 

unei traiectorii departe de asimp-
tota proiectată cândva. O remarcă 
rafinat Adrian Jicu pe coperta 4 
a cărții: „Expresia sa concentra-
tă rămâne poemul Tighelire, în 
care trebuie văzut un mecanism 
compensator, prin care se încear-
că răsturnarea simbolică a unui 
destin nefast”. Față de franjurile 
încremenite, de piatră, din primul 
ciclu, speranța pe care o implică 
exhibarea vine din cel de-al doilea: 
„În acești franjuri mi-ar fi plăcut 
să împletesc versuri pe care le-am 
început și mi-au tulburat som-
nul” (Tighelire, p. 81). Or tocmai 
acest proiect văzut de la orizontul 
dorinței este cel ce a devenit de-
mult împlinire prin volumul Fran-
juri, apropiind Violetei Savu alt 
orizont al parcursului poetic.

1 Violeta Savu, Franjuri, Editura Tra-
cus Arte, București, 2016, 84 p.

rii, contrapunctul și paradoxul din 
care își hrănea dialogul”) și Sorin 
Dumitrescu („creștin egocentric, 
iconar dornic de glorie, teolog pri-
vat și sfredelitor al unei cosmologii 
iconice”, a cărui operă – picturală, 
grafică, eseistică, editorială și ci-
vico-bisericească – nu și-a pierdut 
caratele ziditoare, strălucirea de 
aur stins și pulsul profetic”). 

Fiecăruia dintre cei evocați i 
se apreciază o „virtute” care îl in-
dividualizează. Lui Andrei Pleșu 
îi este omagiată, de această dată, 
munificența, „generozitatea de a 
include, încuraja și susține oame-
nii care trec ștacheta mereu elevată 
a exigențelor sale”. Marian Papa-
hagi „era un monstrum eruditiones 
deopotrivă modest și afabil” care, 
în calitate de cârmuitor al înaltei 
școli din Valle Giulia, „a reintrodus 
știința din România în circuitul 
cel mai prestigios, incluzând toate 
științele istorice și disciplinele lor 
auxiliare…”. Alexandru Paleolo-
gu, cel care, „întrupa gentlemanul 

vechii României încă branșate la 
cultura europeană”, are parte de 
un portret fizic: „Avea o privire de 
miere levantină, pielea ușor măs-
linie, cearcăne de Don Juan me-
tafizic, un nas acvilin – de senator 
roman – și un zâmbet sapiențial, 
demn de bărbatul frumos care a 
fost mereu și de omul care a văzut 
prea multe pentru a-și mai putea 
depăși scepticismul”.

Complexitatea personalităților 
este sugerată, la nivel lexical, une-
ori, prin perechi de antonime, al-
teori, oximoronic: „Iar omul Dan 
Grigore, implicat civic și supărăcios, 
căci este exigent, orgolios – ca orice 
mare artist – și sensibil, în aceeași 
cheie, mi se pare delicios prin can-
doarea sa de copil uriaș…”. Cel mai 
adesea, persoana evocată este sur-
prinsă în diverse ipostaze: Dan Hă-
ulică este „patriarh inconturnabil al 
tuturor vernisajelor «chic», prieten 
de casă al tuturor marilor pictori 
postbelici…, patron abil al Secolului 20 
…, dandy moldav, înveșmântat în 

catifea, cu lavalieră și cearcăn obo-
sit…, un istoric de artă convertit în 
instanță baudelairiană…”. 

Din ultimele pagini ale cărții, 
intitulate Spre final, am reținut 
ideea că devenirea fiecăruia dintre 
noi este marcată de acele întâlniri 
semnificative care ne-au schimbat 
felul de a gândi, că „propria indi-
vidualitate e suma conlucrării cu 
alții”, precum și îndemnul de a fi 
recunoscători celor care ne-au fost 
mijlocitori întru aceasta: prieteni, 
dascăli, maeștri, modele. Deși se 
citește pe nerăsuflate, cartea te îm-
bie la recitire, fie pentru că gestul 
surprinzător al unui „om mare” 
te pune pe gânduri, fie pentru a 
reține o formulare/definiție inspi-
rată a autorului (Serghei Lavrov 
este „cameleonul perfect, în cos-
tum de lux”, Nicolas Sarkozy este 
„un animal politic desăvârșit”). 
Și, nu în ultimul rând, pentru a-l 
cunoaște mai bine pe autor care, 
prin raportările la cei „aleși”, își 
dezvăluie propria personalitate.

Exhibarea obsesiilor...
(urmare din p. 14)

Cuvinte / Cronica literară
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Solilocvii inutile
Ioan F. pOp

Timpul este nimicul său originar actualizat secun-
dă de secundă. Nimicul mişcat temporal devine exis-
tenţă. Aceasta, tocmai pentru că el nu este încă ceva 
(temporal) care are de unde să de-vină. Timpul, ca și 
moartea, rămâne o imposibilitate a gândirii. El dis-locă 
fiinţa, umplând-o cu ea însăși. Timpul (ca și spaţiul) e 
un mod temporal de a înţelege fiinţa. Devenirea a ceea 
ce rămâne constant în perisabila sa trecere. El se naşte 
la interferenţa eului cu eul abisal, la graniţa eului cu 
non-eul. Nu existenţa, în sine, măsoară durata timpu-
lui, ci realitatea ultimă a eului. 

Temporalitatea creaţiei este singura formă de a acce-
de, temporal, la timp. Cea care poate suspenda, pentru 
o clipă, timpul. Omul nu are acces la ne-temporalitatea 
divină. Căderea din timp în temporalitate reprezintă, de 
fapt, startul coruptibilităţii fiinţei. Ne situăm în timp 
doar în măsura în care, aparent, scăpăm de el, de tem-
poralitatea sa decăzută. S-ar putea ca timpul, de fapt, să 
măsoare pulsul nimicului devenit existenţă. Pandantul 
fiinţării surprins în dubla limită a acum-ului (către trecut 
și către viitor). Temporalitatea oricărei fiinţări are sens 
doar dacă o raportăm la nimicul finitudinii.

Dacă posibilitatea fiinţării nu ar fi fost cel puţin 
egală cu cea a ne-fiinţării, timpul nu ar mai avea niciun 
sens. Măsura smulgerii existării din in-existare o dă 
timpul. Iar ritmul temporalităţii îl dă existenţa, exis-
tenţă care nu conţine niciun fel de timp. Timpul este 
paravanul pus între existenţă și nimic. Nimicul devine 
ceva de ordinul spaţialităţii și datorită (iluziei) timpu-
lui. Spaţialitatea se manifestă prin maxima sa distan-
ţare temporală faţă de nimic, de antinomul său absolut. 
Timpul originar este amintirea spaţială a contracarării 
nimicului.

*
Timpul (nefiind niciodată ceva anume) nu poate fi 

perceput prin el însuși. El există fără să fie. Substanţa 
timpului este fiinţa. Doar ea îl are fără să îl posede. Deși 
nimeni nu-l deţine, orice fiinţă are timp. Are un timp 
care vine de undeva și pleacă, impasibil, altundeva. Se 
mișcă între marginile nimicului. Timpul este doar în 
măsura în care nu este nimic în sine. Timpul originar se 
naște la ciocnirea dintre nimic și existenţă. Proces tem-
poral reluat de fiecare fiinţă în parte. Timpul este chiar 
temporalitatea sa factică. Faptul că fiecare clipă a exis-
tenţei este pîndită de non-existenţa sa – existenţă care 
continuă totuși să fie – creează impresia temporalităţii. 

Timpul există doar pentru că existenţa este mereu 
ameninţată de non-existare, de neant. Temporalitatea 
este durata existenţei între „nimicul” pre-existenţial 
și neantul post-existenţial. Acum-ul existării conţine 
toată fiinţa (și ne-fiinţa) perspectivei sale. Temporali-

tatea face acum-ul operabil în prezentul timpului său. 
Timpul nu măsoară existenţa, ci pierderile de existen-
ţă. Timpul dă fiinţă (din „nimic”) doar luînd-o. Despre 
timp putem spune că – la fel cum spunea M. Heidegger 
despre fiinţă –, deși îl înţelegem cît de cît ce este, nu-l 
putem aduce la concept. Înaintea facerii lumii nu exis-
ta un timp trecut, pentru că nu exista nicio creatură 
capabilă să măsoare și să înţeleagă acest timp. Genero-
zitatea ontologică a faptului că fiecăruia îi este dat timp 
(precum îi este dată fiinţă) chiar fără să aibă nevoie, 
denotă că sursa sa originară se situează în nelimitarea 
nimicului. Tot de aici trebuie să decurgă și caracterul 
paradoxal al timpului, acela că el ţine fiinţa și o anu-
lează totodată. Aparent dă existenţă, pentru a o lua în 
același moment. În final, dă tot făcutul pe mîna exersa-
tă a des-făcutului.

Existenţa (fiinţei) se naște chiar în acest joc de dare 
și luare (temporală) de existenţă. Fiinţa cîștigă timp pe 
măsură ce are de unde pierde. Lumea nu a fost creată 
într-un anume timp, ci concomitent cu timpul. Timpul 
este măsura intrinsecă a creării lumii, componenta sa 
invizibilă. Este-le fiinţei, adeverirea fiinţării se realizea-
ză prin mărturisirea sa temporală. 

*
Spaţiul este un fel de privire întoarsă în ea însăși. 

Timpul – intervalul dintre două priviri. Se pare că tră-
im cu adevărat doar cînd pierdem timpul, cînd pulsul 
acestuia ne găsește inutili și fără sens, cînd nu mai știm 
pe ce lume ne aflăm. Timpul se resimte doar cînd nu 
mai putem umple cu nimic vacuumul din noi, cînd to-
tul se înţepenește în iţele unei secunde. Omul devine 
stăpînul timpului doar cînd nu mai știe ce să facă cu 
acesta. Căci timpul însuși este doar o formă subiectivă 
a excesului de încredere. Timpul este iluzia existenţei, 
iar existenţa – iluzia timpului. De fapt, e vorba de o 
singură iluzie reflectată în oglinda posibilului. Timpul 
pare a fi un fel de umbră nedeslușită a spaţiului, deși 
ceva parcă stăruie în „ora amiezii”. Între viaţă și moarte 
nu există niciun timp zero, nicio cezură de trecere, ni-
cio succesiune care să lase vreo urmă. Totul trece ca și 
cum nimic nu se întâmplă, timpul cuprinde cu aceeași 
indiferenţă existenţa și inexistenţa. Chiar dacă ne naș-
tem în locuri diferite, murim cu toţii între malurile ace-
luiași timp, unul care curge heraclitic în el însuși. Doar 
golul își schimbă din cînd în cînd locatarii. Spaţiul și 
timpul pot să evolueze desincronizat, ele fiind arareori 
contemporane. Paradoxul face să putem trăi în spaţiul 
prezent cu o temporalitate decalată, cu conștiinţa al-
tui timp. Trăirea tot încearcă să armonizeze spaţiul cu 
timpul, să le pună într-un paralelism existenţial prote-
iform. Moartea mută timpul în afara oricărui spaţiu.
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„Everyday I Have The 
Blues”

  edith neGulIcI

Motto: „Am venit din foc... da... prin el am trecut… 
Am o relație ciudată cu focul… Bunicul meu a fost 
măcinat de foc… a fost devorat… la Auschwitz… mama 
supraviețuia într-un canal cu ajutorul unei lumânări… 
iar în mine aceeaşi flacără îmi hrăneşte visele şi 
creativitatea din care mi-am clădit edificiul… Dar focul 
prin care am venit… luminează oare prin preajma lui?” 
(AG Weinberger)

Spectacolul prezentat în premieră la Teatrul 
Evreiesc de Stat începe cu o amintire ca o umbră abia 
perceptibilă, pe care nu ți-o dorești, dar de care ai 
nevoie într-o viață de om. O bucată de istorie necesară, 
privită în oglinda retrovizoare. E mult mai ușor și 
comod să privești în altă parte, să nu te încarci cu răul, 
cu durerea, cu lucrurile pe care nimeni n-ar vrea să le 
vadă. Dar avem nevoie să le privim și să ținem minte. 
Să luăm aminte de cât rău suntem capabili și ce se poate 
întâmpla dacă uităm asta. Tot ce a urmat a fost ridicat 
de la zero, din moloz, balast și ruine. Cel mai bun 
mod de a înțelege trecutul este să nu-ți fie teamă de 
viitor și să îmbrățișezi schimbarea ca parte inevitabilă 
a vieții. Pentru a te bucura de prezent, e nevoie să 
ai rădăcinile bine înfipte în trecut, să-l cunoști, să-l 
respecți și să primești viitorul fără să te copleșească. 
Să renaști. Să-ți amintești că ești centrul Universului. 
Că universul sensibilității tale aparține patrimoniului 
cultural al omenirii. Că muzica ta este cea mai simplă și 
mai frumoasă linie de dialog între oameni. 

   „The Jewish Troubadour este o experiență unică în 
peisajul muzical, dar și în cel teatral, și, mai cu seamă, 
o îmbrățișare amabilă a asumării condiției globale de 
Om al Epocii Moderne”. Peisajul sonor e fantastic: 
videoproiecții, corzi, lumini și umbre se mișcă în mai 

multe dimensiuni ale istoriei personale și totodată 
universale. Într-o conversație spumoasă cu propriile 
gânduri, perspectivele pe care AG le deschide sunt și 
ele fabuloase.

Superbul monolog muzical al lui AG Weinberger 
este o imensă sursă de inspirație pentru a trăi frumos 
și simplu și pentru a trece prin viață cu respect, 
asumare și bun simț față de tot ce te înconjoară. The 
Jewish Troubadour nu e doar poezie și muzică, e felul 
său de a se raporta la viață, de a fi preocupat de locul 
și soarta omului în artă și-n univers, ca metaforă a 
vieții, îmbrățișând firescul existenței, tinzând în mod 
profund spre echilibru, armonie cu sine însuși și cu 
ceilalți, chiar și atunci când trage semnale de alarmă. 
Mai ales atunci! „Trăim vremuri ciudate… nimeni 
nu mai poate garanta nimic, siguranța a devenit un 
hazard… Lucrurile o vor lua razna și mai mult destul de 
curând… lumea se dezechilibrează vizibil și alarmant… 
Oare cât mai avem până vom sări în aer cu toții?”

Odată ce te îndepărtezi de lumea dezlănțuită și-ți 
oferi câteva minute de gândire, fie că-i spui meditație, 
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rugăciune sau The Jewish Troubadour, rezultatul e 
același: reconectarea cu tine însuți, într-un spectacol 
sărbătoare care transmite o stare de spirit bună și 
o energie pozitivă. Un spectacol al cărui sound se 
înscrie în patrimoniul mondial al umanității și este 
continuarea firească a celor șapte minuni ale lumii 
moderne. După Marele Zid Chinezesc, Petra, statuia 
lui Isus din Rio de Janeiro, Machu Picchu, Piramida 
de la Chichén Itzá, Colosseum și Taj Mahal, The 
Jewish Troubadour reprezintă un mindfulness auditiv, 
o experiență a „fluxului sonor prin diferitele sale 
ipostaze improvizate, șerpuind și eliberat de reguli, 
invocând citate muzicale din estetica jazz-ului, 
blues-ului și a rock-ului. Iar ochiul este răsfățat cu 
«poezia»  narativă a proiecției creată special pentru 
acest spectacol”, compusă din mai multe detalii la 
care merită să fii atent și care vizează, per ansamblu, 
binele colectiv. 

AG Weinberger se simte foarte bine să îmbine un 
strop din anumite filosofii de viață tradiționale cu 
viața contemporană și trepidantă. Fără extremism, 
doar folosind o bucățică din înțelepciunea trecutului, 
pentru a gestiona mai bine prezentul. Luând ce i 
se potrivește și lăsând restul deoparte, ca și cum 
respirarea acestor melodii l-ar reconecta la o bucată 
din univers, cel despre care auzim zilnic că „suntem 
toți conectați prin fire invizibile”, dar n-avem timp 
s-o simțim efectiv, pentru că trăim pe pilot automat 
și luăm decizii by default.

The Jewish Troubadour nu e doar despre AG 
Weinberger, este despre fiecare dintre noi. Ne 
amintește lucrurile și emoțiile care ne-au făcut cine 
suntem și care ne structurează. Ne contrabalansează 
restul vieții în care suntem tonomate date peste cap, 
cântând fals aceeași melodie: ne agităm bezmetic, 
facem prea multe lucruri în același timp, la orice oră 
din zi și din noapte, vrem să fim peste tot, să bifăm 
tot ce e de bifat, să ne creștem performanțele, să 
ne dublăm experiențele, să ne distrăm mai mult, să 
câștigăm mai mult. Mai mult nu înseamnă mai bine. 
Din cauza zgomotului de fond și a bombardamentului 
de informații, idei, dorințe, așteptări, e-mailuri, 
presiuni, avem tot mai puțin timp să gândim și să 
simțim. Sperăm ca revelațiile să fie asemenea unor 
fulgere care ne lovesc în moalele capului, dar în cele mai 
multe cazuri trebuie să ne punem noi în calea lor. The 
Jewish Troubadour este o poveste senzorială, relatată 
high tech. Videoproiecțiile constituie scenografia 
sonoră a experiențelor eminamente funcționale, dar 
care lucrează adânc în sufletul tău și sapă exact acolo 
unde trebuie, tocmai pentru că este un spațiu epurat 
de inutil, de balast, de înflorituri redundante.

Fiecare replică și fiecare notă muzicală au un 
design atent gândit și o atenție la detalii minuțioasă, 
fiind amplasate într-o extrem de bogată, elegantă și 
sugestivă ambianță sonoro-vizuală, parcă desprinse 
din paginile unui album de artă. Dar nimic nu este 

doar de „dragul de a fi”. Totul este perfect dozat ca 
mesaj și ca intensitate. Totul este atât cât trebuie ca 
să nu fii copleșit și să ai timp de lucrurile cu adevărat 
importante. Să gândești, să simți, să contempli o 
experiență spirituală deosebită, ca atunci când ceva 
din tine se potrivește perfect cu „sinteza subiectivă și 
introspecția personală a lui AG”, ca o piesă de puzzle.

AG este un microcosmos, o metaforă pentru viață, 
un prilej de meditație și inspirație, un răgaz pentru 
contemplare și regăsire, o cale către sine, o viziune 
ideală a lumii. Poate pentru că i-a păsat mereu de 
oameni, face atât de mult bine și-l face dezinteresat, 
fiindcă așa simte. Și chiar dacă lucrurile nu sunt 
întotdeauna roz, ele nu-i amărăsc sufletul. Știe să le 
ia ca atare și să treacă mai departe, fără să-i pese. Fără 
să se schimbe. Fără să-și dorească să facă oamenilor 
pe plac cu orice preț, dacă asta ar însemna să-și 
înghită cuvintele. Singular, AG Weinberger este The 
Jewish Troubadour autentic, profund, real, fără scuze, 
pretexte, minciuni de complezență. AG Weinberger/ 
The Jewish Troubadour ca stil de viață, personalitate, 
spirit are o forță incredibilă, o putere interioară care 
depășește toate provocările, lăsând în urmă doar ce 
este important. 

The Jewish Troubadour
Concept, scenariu, muzică și regie: AG Weinberger
Visual, foto, film, procesare digitală: Daniel 

Munteanu
Foto afiș: Maria Ștefănescu
Foto spectacol: Oana Monica Nae
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Reeditări filmice (XXVII)

Ioan-pavel azap

Pădurea spânzuraţilor (2)

Există în istoria filmului românesc și universal 
ecranizări „iconice” care s-au impus atât de puternic 
în conștiința publicului încât pare că este imposibil 
a se reveni asupra operei literare cu o nouă versiune 
cinematografică. Și totuși, sunt cineaști care se în-
cumetă la acest pas asumându-și riscuri enorme, în 
majoritatea cazurilor imposibil de surmontat. Este 
ceea ce a îndrăznit Marian Crișan cu Orizont (2017), 
adaptare liberă după nuvela lui Ioan Slavici, Moara cu 
noroc, cu rezultate deopotrivă onorabile și discutabile, 
raportarea la capodopera lui Victor Iliu, La „Moara cu 
noroc” (1957) fiind inevitabilă și în dezavantajul mai 
tânărului autor. După cum inevitabilă este raportarea 
recentei versiuni a Pădurii spânzuraților, Apostolul Bo-
loga de Dominic Dembinski, la capodopera absolută a 
filmului românesc, care rămâne ecranizarea lui Liviu 
Ciulei din 1965, răsplătită cu Premiul pentru regie la 
Cannes. 

Regizor de teatru (Institutul de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I.L. Caragiale” București, promoția 
1981), Dominic Dembinski este din 1992 angajat al 
Televiziunii Române, „realizator a peste 100 de fil-
me TV și teleplay-uri, marcând tendința autorului 
de ieșire din convenția teatrală și de platou TV către 
cinema” [1]. Dar tocmai excesul de teatralitate este 
cel care marchează această producție a Televiziunii 
Române, lansată pe micile ecrane în 30 noiembrie 
2018, în ajunul Centenarului Marii Uniri. Intențiile 
regizorului-scenarist sunt dintre cele mai onorabile: 
„Dominic Dembinski a reimaginat romanul și a creat 
și scenariul ca o călătorie inițiatică. Pornind dintr-un 
spațiu paradisiac, văzut ca o cameră/casă ruinată, în 
jurul unei spânzurători înflorite ca un cireș japonez 
de primăvară, Apostol Bologa ne povestește drumul 
său de la beznă la lumină. Amintirile lui devin fil-
mul Apostolul Bologa. Un sfânt care ne povestește, 
dincolo de moarte – sfinții și eroii nu mor nicioda-
tă, nu-i așa? –, o aventură în care cei de azi ne pu-
tem recunoaște, ne putem vedea spaimele și urma 
de curaj, depășindu-ne zona de confort istoric actu-

al” [2]. De o simbolistică sufocantă pe alocuri, deși 
intențiile cineastului au fost relativ bine definite 
[3], supraîncărcat vizual, filmul lui Dominic Dem-
binski are totuși meritul de a nu fi complexat de po-
sibilul model al amintitei ecranizări a lui Liviu Ciulei 
și, mai important poate, de a readuce pe cât posibil 
în atenția spectatorilor atât capodopera romanescă 
a lui Liviu Rebreanu, cât și ecranizarea acesteia din 
1965. Altfel, povestea este prea aglomerată, dacă 
se poate spune astfel, scenaristul Dembinski neîn-
durându-se să renunțe pe cât posibil la „materialul” 
cărții – spre deosebire de Titus Popovici care a operat 
modificări drastice, dar benefice transpunerii cine-
matografice –, ceea ce dăunează pe alocuri coerenței 
ansamblului.

Unul dintre atuurile filmului este distribuția 
bine aleasă și dirijată corect. Chiar dacă nu depășesc 
convențiile teatrale, mai ales în rostirea replicilor, 
actorii reușesc să rezoneze, să coaguleze materialul 
dramaturgic, oferind o unitate remarcabilă la nivelul 
interpretării. Mihai Stănescu, interpretul lui Apostol 
Bologa, aflat la primul rol principal într-un film, fie 
el și de televiziune, se remarcă printr-un joc echili-
brat, care evită cu eleganță stridențele sau posibilul 
patetism spre care ar fi putut să-l împingă o abordare 
convențională a personajului. Îi dau replica: Alexan-
dru Repan, Cristi Iacob, Răzvan Vasilescu, Adrian Ti-
tieni, Marius Bodochi, Meda Victor, Andrada Fuscaș, 
Bogdan Nechifor, Andreea Vasile, Mihai Bica, Ion 
Haiduc, Demeter Andras, Mircea Postelnicu, George 
Constantinescu, Albert Demeter.

Note:
[1] Bujor T. Rîpeanu, Cinematografiştii, Ed. Meronia, Bucu-

rești, 2013, p. 171.
[2] Irina Budeanu, „Apostolul Bologa”, în revista „Film” 

nr. 4/2018, p. 50.
[3] „[…] de unde a plecat regizorul în demersul său inedit și 

curajos? De la crezul său artistic: „diverse credințe ale lumii măr-
turisesc faptul că există un timp scurt în care sufletul, desprins 
de trup, în drumul său către Vămile Judecății celeste, are acces la 
locurile prin care a călătorit și la sensul făptuirilor sale după ce 
s-a dezlegat de lume” (idem).
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Filmografiile Simonei

Pay It Forward (2000)

Simona ardelean

Gen: dramă/film romantic  
Durată: 123 m
Regizor și producător: Mimi 

Leder 
Scenarist: Leslie Dixon
Nominalizări și premii: No-

minalizat la Young Artist Awards 
(2001) pentru performanţa lui Ha-
ley Joel Osment și la Online Film  
Television Association pentru  Best 
Youth Performance (același Ha-
ley Joel Osment), la Blockbuster 
Winner Award – atât pentru perfor-
manţa actoricească a lui Kevin Spa-
cey, cât și a lui Helen Hunt – filmul a 
câștigat în cadrul aceleași competiţii 
premiul de cel mai bun actor pentru 
tânărul Haley Joel Osment.

Trăim într-o lume care stă sub 
semnul provocărilor caraghioa-
se de pe reţelele de socializare sau 
inspirate din filme (flip the bottle 
challenge, eat a lemon challenge, bird 
box/blind challenge etc.), ca și cum 
în amorţeala noastră cotidiană am 
avea nevoie de un bobârnac care să 
ne desţepenească și să ne împingă 
înainte încă puţin. Uneori provo-
cările acestea la care răspund mai 
ales adolescenţii descriu o ușoară 
derivă a lipsei de sens, alteori ele 
sunt o conștientizare ca și în cazul 
acelei provocări în care oamenii erau 
îndemnaţi să posteze comparativ 
două fotografii: înainte și după acţi-
unea de ecologizare. Atunci când în 
miezul provocărilor stă un sâmbu-
re valoros, lumea întreagă ar putea 
să fie schimbată tocmai pentru că 
această provocare trece din mână în 
mână ca o ștafetă. De la această idee 
pornește și subiectul filmului Pay It 
Forward (Dă mai departe!) în regia 
lui Mimi Leder, bazată pe scenariul 
lui Lexie Dixon, care la rândul său e 
o adaptare a romanului Catherinei 
Ryan Hyde. Protagonistul filmului, 
Trevor (Haley Joel Osment), un 
puști de clasa a șaptea, primește ca 
temă pentru evaluarea semestrială 
punerea în practică a unei idei care 
să schimbe lumea.

Noul profesor, dl Simonet (Ke-
vin Spacey) este ușor atipic și verva 
sa persuasivă, precum și dragostea 
pentru cuvintele noi și mari deschid 
un nou univers copiilor care sunt 
convinși că la vârsta lor, de 12 ani, 
lumea nu prea așteaptă nimic de la 
ei și că trecerea prin școală e un fel 
de inerţie punctată de evaluări. Faţa 
profesorului poartă urmele unui in-
cendiu despre care vom afla detalii 
doar mai târziu, o cheiţă suplimen-
tară în conturarea caracterului său. 
De altfel, Kevin Spacey este un actor 
convingător, tot așa cum este și He-
len Hunt (Arlene), într-o voită re-
nunţare la eleganţa sa demnă atunci 
când, în ipostaza de mamă alcoolică 
a lui Trevor ni se arată ca o făptură 
fragilă, ușor de manipulat emoţio-
nal și aplecată spre un viciu în faţa 
căruia, la început, nu găsește des-
tulă forţă de împotrivire. O apariţie 
episodică, nu neapărat fantastică, 
dar delicioasă pentru fani e cea a 
lui Jon Bon Jovi în ipostaza de soţ 
al lui Arlene și obstacol emoţional 
pe care familia băiatului trebuie să-l 
depășească.

În engleză, conceptul de pay back 
for something, adică de a plăti/mul-
ţumi pentru ceva e întors pe dos de 
Trevor într-un joc de cuvinte: to pay 
it forward  înseamnă să nu aștepţi ca 
altcineva să facă o faptă bună, ci să 
o faci tu înainte. Desigur, există un 
algoritm: dacă vrei să mulțumești 
cuiva pentru ceea ce a făcut, va tre-
bui să faci la rândul tău alte trei fap-
te bune. Ramificaţia contagioasă a 
faptelor bune ar putea, în viziunea 
lui Trevor să schimbe lumea. Așadar, 
el alege trei oameni imperfecţi, care 
ar putea deveni baza unei lumi per-
fecte, dar algoritmul său nu pare să 
funcţioneze. Cel puţin în aparenţă, 
pentru că, deși Trevor nu vede, me-
canismul a fost deja pus în mișcare. 
În paralel, filmul aduce la rampă per-
sonaje secundare sau episodice care 
construiesc elementele de puzzle 
ale filmului: cerșetorul, bunica, zia-
ristul, colegul de școală sunt lumea 

întreagă a băieţelului care ar putea fi 
copilul de oriunde, confruntat cu o 
lume dureroasă împotriva căreia nu 
poate lupta decât cu o înţelepciune 
precoce și cu o determinare inocen-
tă, chiar și atunci când adulţii din ju-
rul său nu par a-și ţine promisiunile. 
Revolta sa  –  faţă de profesorul pe 
care-l acuză că ţine la el pentru că e 
plătit să facă asta, atunci când îi sur-
prinde incapacitatea de a trece peste 
propriile traume în favoarea altora 
sau faţă de mama cu care comunica-
rea e limitată –  este înduioșătoare. 
Odată cu legăturile care se ţes și care 
poartă speranţele cinefilului că totul 
se va termina cu bine, apare elemen-
tul surpriză. Scena finală seamănă 
cu o reclamă de Crăciun, dar în șirul 
lung de mașini care se apropie și 
pe feţele oamenilor din mulţime se 
citește recunoștinţa. E un fel de pay 
back acum, înmulţit. Ca într-una din 
provocările amintite mai sus, ar fi 
interesantă o comparaţie a sufletu-
lui privitorului înainte și după film, 
pentru că acest film, pe care l-aș in-
clude în programa școlară, este o de-
finiţie grozavă a cuvântului omenie, 
care – ca într-o provocare adresată 
lumii moderne – ar trebuie reînvă-
ţat.
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Mihai Gurzău (1897-1975) – 
personalitate marcantă 
a Sălajului interbelic

marin pOp

Prefect al județului Sălaj în pe-
rioada 1933-1937 și lider marcant 
al PNL Sălaj, Mihai Gurzău a fost 
una dintre cele mai reprezentative 
personalități ale Sălajului interbe-
lic. A fost singurul prefect sălăjean 
care a reușit să-și ducă mandatul de 
patru ani până la capăt. Condam-
nat la închisoare și marginalizat de 
către comuniști, el a sfârșit într-un 
nemeritat anonimat. Având în ve-
dere aceste considerente, credem 
că memoria acestei personalități 
sălăjene, la fel ca aceea a tuturor 
celor care au fost terfeliți de către 
regimul totalitar de sorginte comu-
nistă, ar trebui reabilitată, scoțând 
în evidență adevărata activitate 
pe care a desfășurat-o în slujba 
comunității.

Din registrele parohiale de sta-
re civilă aflăm că Mihai Gurzău s-a 
născut la 19 octombrie 1897, în 
localitatea Dumuslău, din părinţii 
Georgiu Gurzău și Floarea, născută 
Pop. Nași de botez i-au fost Ghiur-
cuţa Costan și Ana, născută Gur-
zău1.

Din căsătoria lui Georgiu și 
Floarea Gurzău, pe lângă Mihai, au 
rezultat următorii copii: Ana, că-
sătorită cu Ioan Trifoiu din Cehal; 
Maria, căsătorită cu Gheorghe Sas 
din Zalnoc; Susana, căsătorită cu 
Nicolae Jungean din Zalnoc; Floa-
rea, căsătorită cu Gheorghe Deac și 
stabilită în Șimleu Silvaniei; Victor, 
stabilit în Piatra Neamț, comerci-
ant; Ludovica, căsătorită cu Gheor-
ghe Gurzău din Dumuslău. Ambii 
părinți au decedat în anul 19222. 

În perioada 1907-1911, Mihai 
Gurzău a urmat cursurile școlii 
primare din satul natal, iar între 
1911-1919 a urmat cursurile licea-
le. S-a înscris, apoi, la Facultatea de 
Drept din Cluj, pe care a absolvit-o 
în anul 1927.

În urma izbucnirii Primului Răz-

boi Mondial a fost încorporat în ar-
mata austro-ungară, la Regimentul 
51 Infanterie, de unde s-a eliberat 
în anul 1918, cu gradul de elev plu-
tonier.

Din anul 1919 și până în anul 
1928 a fost funcționar la Primăria 
Municipiului Cluj. În paralel, a ur-
mat cursurile Facultății de Drept3.

Începând cu data de 19 noiem-
brie 1919, Consiliul orașului Cluj 
l-a angajat ca diurnist provizoriu, 
funcție pe care a îndeplinit-o până la 
1 septembrie 1920. De la acea dată, 
Consiliul orașului Cluj l-a primit în 
serviciul orașului cu titlu provizoriu 
de oficiant de dare. În perioada 1 ia-
nuarie 1925 – 31 decembrie 1926 a 
fost subșef de birou, iar în perioa-
da 1 ianuarie 1927 – 1 decembrie 
1928, când a demisionat, a îndepli-
nit funcția de șef birou4.

După absolvirea studiilor supe-
rioare a efectuat doi ani de stagia-
tură, până în anul 1929, la avocatul 
Dr. Balasz Andrei din Cluj5.

În anul 1929 s-a căsătorit cu Eu-
genia, fiica protopopului Emil Osta-
tea din Măeriște. Tot în acel an și-a 
deschis birou avocațial în Șimleu 
Silvaniei, în care a funcționat până 
în anul 1933, când a fost numit pre-
fect al județului Sălaj6.

În dosarul de Securitate se afir-
mă că prin căsătoria cu fiica pro-
topopului Ostatea, fruntaș politic 
marcant al PNL Sălaj, Mihai Gurzău 
a „primit ajutor material și poli-
tic și-a deschis biroul avocațial la 
Șimleul Silvaniei, concomitent in-
trând și în viața politică liberală”7.

În anul 1930 a candidat pentru 
alegerile locale din Șimleu Silvani-
ei8, iar în anul 1931 a fost numit de 
către noul guvern condus de Nico-
lae Iorga și Constantin Argetoia-
nu, cu care liberalii erau în alianță, 
președinte al Comisiei Interimare 
a orașului Șimleu, adică primar, 

funcție pe care a îndeplinit-o doar o 
jumătate de an.

În anul 1932 a fost însărcinat de 
PNL cu conducerea politică a plasei 
Șimleu Silvaniei, funcție pe care a 
îndeplinit-o până în anul 19389, 
când regele Carol al II-lea a insta-
urat un regim personal autoritar, 
desființând partidele politice. În 
cadrul declarațiilor pe care a fost 
forțat să le dea Securității afirma 
următoarele: „Ca activitate în ca-
drul acestui partid, am ținut întru-
niri publice în preajma alegerilor, 
făcând totodată și propagandă în 
favoarea acestui partid”10.

În anul 1933, pe data de 14 no-
iembrie, regele Carol al II-lea l-a de-
semnat pe Ion Gh. Duca în funcția 
de președinte al Consiliului de 
Miniștri11, adică prim-ministru. În-
cepea o nouă guvernare a Partidului 
Național Liberal.

A doua zi, 15 noiembrie 1933, 
Direcțiunea Administrației de Stat 
din cadrul Ministerului de Interne 
îi trimitea lui Mihai Gurzău urmă-
toarea telegramă12: „Avem onoarea 
a vă face cunoscut că, prin Înaltul 
Decret Regal Nr. 2942 din 15 no-
iembrie 1933, ați fost numit prefect 

Mihai Gurzău, prefect al județului Sălaj 
(1933-1937)
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al județului Sălaj în locul vacant.
Comunic ându- vă  ace a stă 

dispozițiune, vă rugăm să binevoiți 
a intra în exercițiul funcțiunii în 
care ați fost numit, după depunerea 
jurământului”.

Pe data de 16 noiembrie 1933, 
Mihai Gurzău depunea deja jură-
mântul în fața președintelui Tri-
bunalului Sălaj, Dr. Ioan Ember, 
asistat fiind de ajutorul de grefier 
Ștefan Ruszka13.

Despre perioada cât a funcționat 
ca prefect, în dosarul Penal deschis 
de către organele de Securitate pe 
numele său, se făceau următoa-
rele afirmații, în limbajul propa-
gandistic al epocii: „În timpul cât 
a fost prefect a avut o comportare 
nejustă față de țărănimea săracă și 
mijlocașă, exploatând-o la maxi-
mum. Tot în această perioadă și-a 
cumpărat 9 ha pământ, 4 ha vie, 
60 ha pădure, un castel și o parte 
din fabrica de sticlă din Ulmeni, pe 
cari mai târziu le-a vândut”14. De 
asemenea: „Credincios tradițiilor 
liberale, în calitate de prefect a cău-
tat să-și facă beneficiuri personale. 
Astfel o metodă practicată la scară 
largă a fost manipulant cu notari pe 
care îi transfera sau îi suspenda ca 
pe urmă în schimbul sumei ce varia 
între 25-50 mii lei să revină asupra 
mutării sau a suspendării. (…) Pe 
lângă avere personală pe care a re-
alizat-o în domeniul agricol în Plasa 
Nușfalău, la Șimleu a cumpărat o 
vie de circa 5 iugere unde și-a edi-
ficat un castel, care prin proporțiile 
lui, prin cheltuielile investite pen-
tru amenajarea lui luxoasă, sfida și 
pe atunci mizeria multor oameni”15.

În urma studiului documentelor 
de arhivă, însă, se poate observa că 
în perioada în care Mihai Gurzău 
a îndeplinit funcția de prefect al 
județului Sălaj s-au realizat nume-
roase construcții școlare, bisericești 
și alte lucrări edilitare în toate satele 
sălăjene, pe care le regăsim în lucra-
rea „Cartea de Aur”, care se află în 
patrimoniul Serviciului Județean al 
Arhivelor Naționale Sălaj. De fapt, 
lucrarea reprezintă o monografie 
cu caracter politic, de propagandă, 
o „Carte Albă” a guvernării liberale 

din perioada 1934-1937.
Pentru marea majoritate a sate-

lor sălăjene se subliniază misiunea 
„salvatoare” a guvernului liberal 
pentru ţărănimea care era înglodată 
în datorii agricole, în urma aplicării 
în practică a legii de reformă agrară 
și izbucnirii marii crize economice, 
care a afectat întregul mapamond: 
„Actualul Guvern, imediat după 
preluarea conducerii destinelor Ţă-
rii16, a luat toate măsurile necesare 
pentru salvarea populaţiei rurale 
aflată într-o stare dezastruoasă în 
ceia ce privește starea economică, 
făcând toate demersurile, ca popu-
laţia să fie salvată de la distrugerea 
complectă, punând în aplicare legea 
conversiunei prin care fapt datoriile 
s-au scăriţat la capacitatea de plată 
a locuitorilor”. 

În realitate, legea conversiu-
nii datoriilor agricole adoptată de 
guvernul liberal a reprezentat o 
continuare și îmbunătăţire a legii 
adoptate în timpul guvernărilor 
naţional-ţărăniste și iorghistă, 
lege care a generat puternice pasi-
uni politice în Parlament și presa 
de partid. 

Desigur că ne aducem aminte și 
din literatură despre situaţia dis-
perată în care ajunseseră ţăranii, 
relevant fiind cazul lui Ilie Moro-
mete, care nu reușea să-și plătească 
„foncirea”, iar funcţionarii statului 
încercau să recupereze sumele prin 
confiscarea de bunuri de la dator-
nici.

Pe data de 6 aprilie 1933 avea 
loc o consfătuire a majorității 
național-țărăniste, în bibliote-
ca Senatului. Întrunirea a avut ca 
obiect proiectul de conversiune a 
datoriilor agricole. Prim-ministrul 
naţional-ţărănist, Alexandru Vaida-
Voevod, subliniază că nici zece ani 
de studii nu erau suficienți pentru a 
elabora o lege perfectă. Că s-a făcut 
totul cu putință ca proiectul să fie 
unul bun. Marele economist Virgil 
Madgearu subliniază și el că pro-
blema conversiunii se discuta încă 
din anul 1930 și că orice întârziere 
era imposibilă: „O lege perfectă nu 
se poate realiza – afirmă el – dar să 
se facă o lege optimă”. Ștefan Cicio 

Pop, președintele Camerei, le cere 
parlamentarilor național-țărăniști 
să fie prezenți la toate ședințele 
care mai erau până la sfârșitul sesi-
unii parlamentare pentru ca parti-
dul să dea dovadă de disciplină și se 
arată convins că se va elabora o lege 
bună. A doua zi, pe 7 aprilie, con-
tinuă discuția proiectului în cadrul 
comisiilor reunite ale celor două 
Camere. Prim-ministrul afirma că 
proiectul era mai bun decât cele an-
terioare. Raportori ai proiectului au 
fost desemnați Ernest Ene, la Ca-
meră și Virgil Potârcă, la Senat17. 

Proiectul legii conversiunii a 
fost adoptat pe data de 12 aprilie 
1933. Potrivit proiectului, se acor-
da un moratoriu de cinci ani, debi-
torilor agricoli având mai puțin de 
10 ha și un moratoriu de doi ani 
pentru debitorii agricoli ce posedau 
proprietăți între 10 și 15 ha. Sta-
tul se angaja să acopere pagubele 
prin Banca Națională a României și 
prin Banca Centrală Cooperativă18. 
Importanța legii este recunoscută 
chiar și de adversarul politic, Con-
stantin Argetoianu, care subliniază 
că proiectul de lege „deși nu rezolvă 
problema asanării”, în concepția lui, 
era, totuși, „acceptabil pentru agri-
cultori”19.

Ajuns la putere, noul guvern li-
beral a adoptat, la rândul lui, Legea 
conversiei datoriilor agricole nr. 
33/1934, prin care se încerca o îm-
bunătăţire a situaţiei economice a 
ţărănimii. 

În monografiile care fac parte 
din așa-zisa „Carte de Aur”, nu se 

La o sfințire de biserică - 1936
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uita să se amintească faptul că toate 
aceste „măreţe realizări” s-au reali-
zat sub domnia „glorioasă” a Rege-
lui Carol al II-lea, prim-ministrului 
Gheorghe Tătărescu, ministrului de 
Interne, Ion Inculeţ și a prefectului 
judeţului Sălaj din perioada respec-
tivă, Mihai Gurzău.

Se amintește, apoi, că tot din ini-
ţiativa guvernului Tătărescu, „prin 
Jurnalul Consiliului de Miniștrii 
Nr. 1788 din 30 aprilie 1934 s-a dat 
locuitorilor posibilitatea, ca impo-
zitele restante către Stat, partea co-
telor adiţionale și cotele adiţionale 
pentru drumuri, să le poată presta 
cu muncă în natură la refacerea 
drumurilor comunale, socotindu-se 
fiecare zi prestată cu braţele în 60 și 
cu carul în 200”.

Tot în urma dispoziţiilor date 
de guvernul Tătărescu, „s-a ajuns la 
bun succes cu valorificarea cereale-
lor și a produselor de lână, precum 
și la urcarea preţului vitelor”.

În partea dedicată comunei 
Băsești, regăsim și scopul decla-
rat al elaborării monografiilor sau 
„Cărţii de Aur”: „Cărţile de aur au 
scopuri covârșitoare și anume: ele 
s-au înfiinţat pe de o parte pentru 
eternizarea evenimentelor mai im-
portante din viaţa comunei, iar pe 
de altă parte pentru a da un imbold 
și exemplu urmașilor despre săvâr-
șirea lucrărilor de obște a comunei. 
În ele se mai introduce situaţia geo-
grafică a comunei, situaţia politică, 
starea morală și fotografii, despre 
înfăptuirile realizate mai ales cu în-
cepere de la 1 Ianuarie 1934.

Această carte dacă va fi deschisă 
de oricine, imediat îi va reoglindi 
starea comunei atât în trecut cât și 
în prezent”20.

Credem, totuși, că o măsură 
demnă de apreciat, adoptată de 
guvernul Tătărescu a fost cea prin 
care ţăranii aveau posibilitatea să-și 
plătească unele impozite și dări că-
tre stat prin munca fizică. În acest 
context s-au realizat importante lu-
crări edilitar-gospodărești în satele 
românești, cu uliţe strâmte și în-
glodate în noroi. De asemenea, tot 
prin prestaţie publică s-au constru-
it grădiniţe de copii, școli, dispensa-

re, biserici și alte instituţii publice.
În „Cartea de Aur”, după unele 

informaţii referitoare la așezare, 
relief, bogăţii naturale și scurt is-
toric al localităţilor, demografie, 
biserică, școală, conducerea politică 
etc., găsim structurate realizările 
guvernului, după un chestionar tri-
mis comunelor, în patru categorii: 
1) Lucrări de construcţii, reparări și 
împietruiri de drumuri, construirea 
și repararea de poduri; 2) Lucrări de 
construcţii publice; 3) Construiri de 
trotuare și alinierea străzilor; 4) În-
fiinţarea de pepiniere pomicole.

Astfel, aflăm că în marea ma-
joritate a localităţilor sălăjene, în 
timpul guvernării liberale au fost 
reparate și construite noi drumuri, 
trotuare, podeţe și poduri, curăţate 
șanţurile și pășunile comunale, să-
pate noi fântâni, înfiinţate pepini-
ere de pomi fructiferi și aduse noi 
rase de animale pentru reproduce-
re. De asemenea, au fost construi-
te noi localuri de școală și locuinţe 
pentru învăţători, monumente de 
for public pentru eroii din Primul 
Război Mondial, precum cele de la 
Băsești sau Ulmeni etc.

Lăsând, însă, la o parte carac-
terul lor politic și de propagandă, 
monografiile cuprinse în „Cartea de 
aur” reprezintă pentru noi o impor-
tantă sursă istorică21. De asemenea, 
credem că ar trebui subliniat rolul 
important pe care l-a avut Mihai 
Gurzău în realizarea acestor obiec-
tive. În calitatea sa de prefect al 
județului Sălaj, el a girat și coordo-
nat toate aceste lucrări, sprijinind 
financiar construcția mai multor 

școli și biserici în satele sălăjene.
La 17 decembrie 1935, pe când 

era încă prefect al județului Sălaj, 
Ministerul de Interne îi trimite Or-
dinul „Coroana României”, în grad 
de cavaler, care i s-a acordat prin 
Înaltul Decret Regal din 15 iulie 
193522.

Pe perioada concediilor, Dr. 
Cornel Sima, fratele mai mare al 
pictorului Ioan Sima, a fost dele-
gat pentru „a îndeplini agendele de 
Prefect”, el îndeplinind funcția de 
director al Prefecturii23.

În anul 1937, odată cu sfârșitul 
guvernării liberale a fost schimbat 
din funcția de prefect, după care s-a 
ocupat din nou cu avocatura, până 
în anul 194024.

În urma Dictatului de la Viena 
și a cedării Ardealului s-a refugiat 
la Alba Iulia, unde a stat câteva zile, 
după care a plecat și s-a stabilit în 
București. Aici s-a ocupat cu avo-
catura, până în anul 1941 când a 
plecat la Piatra Neamț, unde fratele 
său, Victor Gurzău, avea un maga-
zin de fierărie și s-au ocupat împre-
ună cu comerțul.

În anul 1942 a fost concentrat și 
dus pe frontul de Răsărit, o adevăra-
tă cruciadă împotriva bolșevismului 
și de eliberare, în primul rând, a Ba-
sarabiei. A fost încadrat la Corpul 
VI Armată, cu gradul de căpitan, 
îndeplinind sarcini de curier între 
Corpul de Armată și Divizie.

În anul 1943 a fost lăsat la vatră, 
stabilindu-se la Iași, unde a luat în 
arendă o moară, care era în patri-
moniul Centrului Național de Ro-
mânizare, pe care a deținut-o până 

Prefectul Mihai Gurzău (dreapta), la dezvelirea monumentului dedicat 
lui Nicolae Titulescu - Crasna - 1935
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în anul 1945, când se reîntoarce la 
Șimleu Silvaniei25. 

După război s-a ocupat cu avo-
catura, fără a se mai implica activ 
în viața politică sălăjeană, după 
cum se afirmă și într-un referat 
întocmit de către Securitate: „În 
anul 1945 s-a reîntors la Șimleul 
Silvaniei. Nu s-a încadrat în nicio 
organizație, nu și-a reluat activi-
tatea în mod fățiș, ocupându-se 
mai mult cu administrarea averei 
sale personale. Astfel a început să 
lichideze averea agricolă, iar din 
banii proveniți a intrat ca acționar 
la Fabrica de sticlă din Ulmeni. Aici 
după cum spun a pierdut o sumă 
mare, însă s-a ales cu circa 3 vagoa-
ne de sticlă, pe care le-a transpor-
tat la Șimleu și pe care le-a vândut 
pe urmă ocazional. Deși nu s-a în-
cadrat în viața politică după reîn-
toarcerea în Șimleu Silvaniei, însă 
este un element devotat al ideilor 
liberale, de care a fost și este legat 
prin interesele personale. Nu ia 
parte aici la viața politică și nici la 
(cea) culturală a orașului; a refuzat 
să cumpere broșuri ale partidului 
(Partidul Muncitoresc Român – 
n.n.)”26.

Era acuzat că după 23 august 
1944, deși nu s-a implicat activ în 
viața politică, a întreținut legături 
cu foștii membri ai PNL Brătianu.

În contextul în care regimul co-
munist totalitar încerca să elimine 
întreaga elită interbelică, Mihai 
Gurzău a fost arestat și el în ziua 
de 14 aprilie 1952 și anchetat de 
către organele Securității. Era acu-
zat că în perioada cât a fost prefect 
„a terorizat populația prin fel și 
fel de amenzi, îndreptându-se mai 
mult asupra populației sărace și 
mijlocașe și ducea o propagandă a 
acestui partid impunând Notari și 
Primari, pentru ca să impună taxe-
le și amenzi”27.

Anchetatorii îi fac următoarea 
caracterizare: „Este un element vi-
clean, șiret, deștept, dornic de aca-
parare de averi, un afacerist și un 
dușman al regimului nostru”. 

În consecință, organele de secu-
ritate din Șimleu Silvaniei propun 
„pentru atitudinea sa dușmănoasă 

față de regimul nostru cât și pen-
tru terorele făcute de susnumitul 
față de clasa muncitoare în timpul 
cât a fost prefect, și prin urma ex-
ploatării de pe spinarea muncitori-
mii și a beneficiat de o mulțime de 
averi arătate mai sus, să fie înca-
drat în U.M. pe timp de trei ani, cât 
și confiscarea averii rămase în po-
sesia sa. Noi am și făcut dosarul de 
U.M. și a fost înaintat Direcțiunei 
Regionale Oradea”28. 

De la Oradea, împreună cu 
ceilalți deținuți politici, Mihai 
Gurzău a fost trimis la București, 
după cum rezultă dintr-o adresă a 
Securității Regiunii Oradea trimisă 
Direcțiunii Generale a Securității 
Statului: „La ordinul dvs nr. 850-
S/48900/1952, raportăm că în 
ultimele 24 ore au fost înaintați 
Centrului de Triere UM București, 
fiind încadrați în câte 24 luni UM 
conform deciziei MAI nr. 698 bis, 
numiții: Marinescu Ioan, dr. Gur-
zău Mihai, Popescu Ceica Gheor-
ghe, Quai Ioan, Potoran Coriolan, 
toți din Regiunea Oradea foști 
fruntași politici național-țărăniști 
sau liberali”29. 

Arestat la 14 aprilie 1952, 
pedeapsa a expirat la 14 aprilie 
195430. Din păcate, în dosare-
le de la Securitate nu se găsesc 
informații despre perioada cât a 
stat în temnițele comuniste.

După eliberarea din temnițele 
comuniste, Mihai Gurzău s-a reîn-
tors la Șimleu Silvaniei, trăindu-și 

ultimii ani din viață în anonimat 
și uitare. Din informațiile organe-
lor de securitate reiese că Mihai 
Gurzău îl ajuta pe Petre Borzescu, 
care nu primea nicio pensie din 
partea statului comunist, alături 
de prietenii săi, Virgil Barbolovi-
ciu și Emil Meheleanu, pensionari 
și ei, domiciliați în Șimleu. Despre 
Mihai Gurzău se amintea că a fost 
prefect și că beneficia de o pensie 
bună. Informatorul cu nume de 
cod „Mărăscu” raporta Securității 
că Petru Borzescu îi vizita foarte 
des la domiciliu31. 

În documentele Securității, la 
28 decembrie 1956, de exemplu, 
Mihai Gurzău este amintit la „ele-
mentele condamnate pentru cri-
me politice din cadrul raionului 
Șimleu, regiunea Oradea”, ca un 
„reacționar”, acuzat și pentru fap-
tul că păstra legătura cu persoa-
nele amintite mai sus și cu Ioan 
Căpâlnaș, altă personalitate mar-
cantă a Sălajului interbelic, fost 
pretor și prefect al județului, cola-
borator apropiat și bun prieten cu 
Mihai Gurzău32.

A decedat la vârsta de 78 de ani, 
în Oradea, la 20 iunie 197533.

În concluzie, Mihai Gurzău a fost 
una dintre personalitățile sălăjene 
care au desfășurat o prodigioasă 
activitate în slujba comunității, 
în toate funcțiile pe care le-a 
deținut de-a lungul vieții. Arestat 
și condamnat de către comuniști, 
a sfârșit într-o nemeritată uitare, 

Prefectul Mihai Gurzău participând la un eveniment cultural
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motiv pentru care am considerat 
că avem datoria morală de a-i rea-
bilita memoria.

Sursa foto: Arhiva Muzeului 
Județean de Istorie și Artă-Zalău, 
fond V. Pășteanu.

Note:
1 Serviciul Județean al Arhivelor 

Naționale Sălaj (în continuare S.J.A.N. Sălaj), 
fond Colecţia registrelor parohiale de stare 
civilă, Registru nr. 479/1878-1924; Arhiva 
Consiliului Național pentru Studierea Arhi-
velor Securității (în continuare A.C.N.S.A.S.), 
fond Penal, dosar P. 17.041, f. 1.

2 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dosar 
P. 50492, f. 12.

3 Ibidem, dosar P. 17.041, ff. 15-16.
4 Ibidem, dosar P. 50492, ff. 48-59.
5 Ibidem, dosar P. 17.041, ff. 15-16.
6 Ibidem, f. 16.
7 Ibidem, f. 5.
8 Ibidem, f. 16.
9 Ibidem, f. 1.
10 Ibidem, f. 16.
11 Stelian Neagoe, Istoria guvernelor 

României de la începuturi – 1859 până în 

zilele noastre – 1995, Editura Machiavelli, 
București, 1995, p. 109.

12 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dosar 
P. 50492, f. 28.

13 Ibidem, f. 33.
14 Ibidem, dosar P. 17.041, f. 1.
15 Ibidem, f. 5.
16 La data de 5 ianuarie 1934, regele 

Carol al II-lea l-a desemnat în funcţia de 
prim-ministru pe Gheorghe Tătărescu, în 
urma asasinării prim-ministrului liberal 
Ion Gh. Duca de către legionari în Gara Si-
naia, în seara zilei de 29 decembrie 1933. 
Conducerea interimară a Consiliului de Mi-
niștri, cum se numea guvernul în perioa-
da respectivă, a fost preluată de reputatul 
ministru al Instrucţiunii Publice, Cultelor 
și Artelor, Dr. Constantin Angelescu. Ghe-
orghe Tătărescu a fost numit de către rege 
în funcţia de prim-ministru, deși nu era 
președinte al PNL și a guvernat ţara până 
în decembrie 1937 (Stelian Neagoe, Istoria 
guvernelor României de la începuturi – 1859 
până în zilele noastre – 1995, București, Edi-
tura Machiavelli, 1995, pp. 109-121). 

17 Patria, nr. 78, 8 aprilie 1933, p. 4; nr. 
79, 9 aprilie 1933, p. 1; Marin Pop, Viaţă 
politică în România interbelică (1919-1938). 
Activitatea Partidului Naţional şi Naţional 
Ţărănesc din Ardeal şi Banat, Cluj-Napoca 

– Zalău, Editura Mega și Editura Porolis-
sum, 2014, p. 295.

18 Ioan Scurtu, Istoria Partidului Naţi-
onal Ţărănesc, București, Editura Enciclo-
pedică, 1994, p. 200.

19 Constantin Argetoianu, Pentru cei 
de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri. 
Memorii, vol. X (1932-1934), București, 
Editura Machiavelli, 1998, p. 234.

20 S.J.A.N. Sălaj, fond Prefectura jude-
ţului Sălaj – Cartea de Aur, 1937, ff. 42- 43.

21 Vezi, pe larg, „Cartea de Aur”
22 A.C.N.S.A.S., fond Penal, dosar 

P. 50492, ff. 67-68.
23 Ibidem, f. 62.
24 Ibidem, dosar P. 17.041, f. 16.
25 Ibidem, f. 17.
26 Ibidem, f. 5.
27 Ibidem, f. 6.
28 Ibidem, f. 7.
29 Ibidem, f. 29.
30 Ibidem, dosar P. 50492, f. 75; Idem, 

fond Documentar, dosar D. 4003, vol. 5, 
f. 466.

31 Idem, fond Informativ, dosar 
I. 971.871, vol. 1, f. 42.

32 Idem, fond Documentar, dosar 
D. 4003, vol. 5, f. 466.

33 Informație primită de la prof. Silviu 
Junjan.

Este „o stare a celui cuprins de o mare (și 
neașteptată) mirare, admirație, emoție” definită ast-
fel în unul dintre dicționarele Google. 

Uluiala. 
Toți trecem prin asta. 
Pe toți ne încearcă de câteva ori în viață, dacă avem 

una firească, adică o viață normală. Normalitate ac-
ceptată și asumată subiectiv. Procesul de constituire 
a lanțului acestei stări intempestive, evidențiată prin 
reacții fiziologico-fizionomice, debutează în primii 
ani de viață, este repetitiv și se diluează pe măsură 
ce omul trece prin episoadele fiecărei etape de viață. 

Personal, am simțit-o de multe ori până să constat 
că a devenit o componentă statornică a întregii vieți. 
Nu-mi revendic singularitatea. Sunt conștient că o 
simțim cu toții, dar cu intensitate diferită. De câte 
ori îi auzim pe semenii noștri exprimându-și starea 
de uluială cu varii tonalități, de la șoaptă apăsată, la 
explozie vocală: 

„Sunt uluit!” ne exprimăm verbal. Limbajul non-
verbal adecvat pe care îl putem intui; capul, gura, 
ochii, poziția bustului, mâinile, antebrațele, brațele, 
uneori și picioarele, se mișcă sugestiv, în funcție de 
motivul sau cauza acestei reacții de stupefacție, adică 

de uluială. La toate acestea se adaugă, însă, impac-
tul asupra psihicului, ceea ce este mai grav, cu efec-
te imprevizibile, pendinte de tipul temperamental, 
caracter, educație, nivel de cultură, sau, după caz, de 
erudiție. Afirmația „nimic nu mă poate ului!”, tradus 
„nu mă mai miră nimic” este un fals, o jalnică (ades) 
prefăcătorie, dacă nu este afecțiune maladivă, efect al 
bombardamentului continuu cu incredibil, cu inedit 
malefic asupra normalității, asupra logicii formale.

Extrem de uluit, când am fost șters de pe lista ce-
lor admiși la facultate, în septembrie 1961, și trimis 
la Comisariatul Militar Zalău, de unde urma să fiu 
încredințat Republicii Populare pentru a-i apăra, timp 
de peste doi ani, împreună cu alți tineri aidoma, inte-
gritatea și siguranța. Stare de uluială ce i-a cuprins pe 
mulți români, de pildă, când cuplul Iliescu – Roman 
au confiscat puterea politică în urma loviturii de stat 
din decembrie 1989, apoi au respins intenția Regelui 
Mihai I al României de a reveni în țară, sperând să-și 
reia activitatea de la momentul când a fost obligat, 
sub amenințare și șantaj, să o părăsească. Sunt la fel 
de mirat constatând cât de mulți „doctori” plagiatori 
avem, dar și cât de numeroși milionari condamnați la 
închisoare, cărora le este conservată averea sine die. 

Uluiala... perpetuă
Viorel Gh. TăuTan

Istorie / Rememorări



29

180

Protopopul Gabriel 
Cherebeţiu, un sălăjean din 
generația Marii Uniri

daniel-Victor SăbăceaG și Viorel câmpean

O personalitate care face parte dintre sălăjenii 
„generației Marii Uniri” este protopopul Gabriel (sau 
Gavril, cum apare adeseori prenumele în documente) 
Cherebețiu. Ne-am propus în cele ce urmează să adu-
cem în fața cercetătorilor și a cititorilor, figura lumi-
noasă a unui preot greco-catolic pus în slujba emanci-
pării naționale a românilor sălăjeni.

S-a născut în 1850, la Vad (localitate aflată azi în 
județul Cluj, reședință a comunei cu același nume)1, 
în familia preotului Vasile Cherebețiu (născut în 1821 
la Boiu Mare, azi în județul Maramureș, reședință a 
comunei cu același nume). Familia era nobiliară, ori-
ginea ei fiind în localitatea Boiu Mare. Când a fost re-
dactată cunoscuta carte a lui Ioan cavaler de Pușcariu 
dedicată familiilor nobiliare române, în localitatea 
Căprioara (în maghiară Kecskeháta, localitate aflată 
azi în componența comunei Recea-Cristur, jud. Cluj) 
trăiau patru capi de familie, fiind însă pomeniți și Va-
sile Cherebețiu (tatăl) și fiii săi: Ioan, Mihai și Gabriel, 
despre care vom avea ocazia să vorbim în cele ce ur-
mează. Sunt pomeniți cu numele Kerebecz, dar este 
amintită și forma Kiribiczan a numelui2.

Tatăl lui Gabriel a urmat teologia morală la Blaj. A 
fost hirotonit în 1852, slujind multă vreme la Vad. A 
repausat în anul 19083. Avem știre despre nașterea în 
familia sa a copiilor: Petru (preot greco-catolic în Stâr-
ciu, născut la Vad în 1844, repausat în 1903), Gabri-
el, Mihail (născut în 1854 tot la Vad, paroh la Bogata 
Românească, azi Bogata de Jos, jud. Cluj), Ioan (no-
tar), Elisabeta (căsătorită Mezei) și Maria (căsătorită 
Gheție)4.

Gabriel Cherebețiu a absolvit Liceul Romano-Ca-
tolic din Cluj în 1871, numele său fiind grafiat în anu-

arele liceului sub forma „Kerebecz Gábor”. Am găsit 
suport documentar pentru clasa a II-a gimnazială, 
absolvită cu eminență5, și pentru trei din cei patru 
ani de liceu. În clasa a VII-a (penultima de liceu în zi-
lele noastre), printre cei 45 de colegi care au promo-
vat anul l-am remarcat pe viitorul preot greco-cato-
lic Ioachim Făt. De asemenea, și în ultimul an, cel de 
absolvire, au fost colegi, ambii numărându-se printre 
cei 40 de absolvenți care au obținut maturitatea6. Di-
riginte în clasa a II-a gimnazială i-a fost profesorul 
Linder Róbert, care preda limbile latină, maghiară, 
latină, geografia, algebra și științele naturii, în clasa 
a VI-a i-a fost profesorul Pap János, care preda limba 
greacă, limba maghiară, științele naturii și geografia7, 
în clasa a VII-a profesorul de limba maghiară, mate-
matică și științele naturii, Zámbó János, iar în clasa a 
VIII-a profesorul de istorie și istoria Bisericii, profeso-
rul Salzbauer János.

Teologia a urmat-o la Budapesta, absolvind în anul 
1875. În anul universitar 1874/1875 au mai studi-
at teologia la Budapesta viitori preoți greco-catolici 
precum: Ioan Păcurariu, Silviu Rezei, Ludovic Rezei 
(protopop la Supuru de Jos)8. Cu siguranță că Gabriel 
Cherebețiu făcea parte dintr-o familie avută, întrucât 
este considerat între teologii care dispuneau de resur-
sele necesare pentru a frecventa cursurile la Semina-
rul Central din orașul de pe Dunăre9.

Soții Gavril Cherebețiu și Ana Carșiai (Karsay)

S-a căsătorit cu Ana Carșiai, care era originară 
dintr-o veche familie nobiliară românească, Carșai 
de Măgoaja, „în parte alcătuită din funcţionari-inte-
lectuali, iar alţii ţărani”10, după cum afirma un nepot 
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de-al ei, ministrul liberal Valer Pop, fiu al surorii Anei, 
Aurelia, căsătorită cu preotul Alexandru Pop. 

Gabriel Cherebețiu a fost hirotonit în 187611. Pro-
babil că după hirotonire a preluat parohia Someș-Odor-
hei12. De la începutul slujirii a fost implicat și în eman-
ciparea culturală și națională a românilor pe care îi 
păstorea, astfel îl găsim printre cei care protestează 
contra Legii Trefort în 1879. În 1884 îl seconda la 
conducerea cercului electoral Dioșod pe proprietarul 
din Domnin, Ioan Pop13. 

În 1896, George Pop de Băsești a inițiat un protest 
al sălăjenilor contra serbărilor mileniului. Au fost cre-
ate „cluburi cercuale” în cele mai importante zone ale 
comitatului Sălaj. Pentru zona Someș-Odorhei a fost 
desemnat protopopul Gavril Cherebeț14.

A fost, alături de protopopul Ioan Galu, omul de 
încredere al vicarului de la Șimleu, Alimpiu Barbolo-
viciu15.

În 1897 a fost unul dintre membrii fondatori ai 
„Societății pe acțiuni Sălăjana din Jibou”, alături de 
protopopul Ioan Cheseli-Dragomir din Năpradea, 
avocatul Vasile Ghiurco și proprietarii Vasile Mica și 
Gligore Ghiurco16. Era a doua instituție de credit din 
Sălaj, după „Silvania” din Șimleu Silvaniei.

În 1906 s-a distins printre cei care l-au susținut 
în alegeri pe candidatul George Pop de Băsești. De 
altfel, acesta a afirmat despre slujitorii altarelor din 
zonă, „cu lacrămi în ochi că popi mai însuflețiți și mai 
cinstiți ca în cercul Cehului nu sunt în toată țara”17. 
A fost audiat, împreună cu Laurențiu Bran, în ches-
tiunea de intimidare a alegătorilor români la 13 mai 
190618. A fost implicat și Pompiliu Tămaș, unul dintre 
ginerii protopopului Cherebețiu.

Gabriel Cherebețiu a fost prezent la Adunarea din 
18/29 mai 1912 de la Blaj, când s-a protestat contra 
înființării Episcopiei greco-catolice de Hajdudorog19.

A fost membru al „Astrei”, Despărțământul 
Șimleu20, iar apoi s-a remarcat ca membru fonda-
tor al Despărțământului Jibou al „Asociațiunii”, el 
fiind președintele adunării de constituire a aces-
tui despărțământ21, la 14 noiembrie 191222. Prima 
adunare a despărțământului a avut loc la 31 au-
gust 1913, prezidată de Gavril Cherebețiu, care era 
vicepreședinte23.

În timpul războiului, autoritățile l-au obligat să îl 
cerceteze pe învățătorul Ioan Buksa din Dobrin, acu-
zat de „agitație împotriva statului”24. 

Despre bunele relații pe care le-a avut cu parohii 

din protopopiat ne vorbește o scrisoare adresată la 
24 noiembrie 1904 episcopului Ioan Sabo, pentru aju-
torarea parohului din Domnin, Ioan P. Pop25, care avea 
o situație familială grea, patru dintre copii, „2 prunci 
și 2 fetițe” fiind elevi. Parohul solicita un stipendiu 
din Fundația Teodor Szilágyi. Dar iată cum îl descria 
protopopul Cherebețiu pe parohul Ioan P. Pop: „[...] 
numitul confrate preot este unul din cei mai aleși 
preoți ai Sălagiului atât în ce privește cualificația dân-
sului, însușirile sale sufletești, cât și prudința pasto-
rală exemplară față de poporenii săi și cu conducerea 
afacerilor interne a bisericii și școalei de acolo. Are o 
familie cinstită – dar numeroasă și actualmente foar-
te grea, deoarece după etatea pruncilor săi, azi poar-
tă la școală 2 prunci și 2 fetițe, cu a căror creștere 
în vederea modestelor venite parochiale și neavând 
nici o avere privată – trebe să se încordeze până la 
estrem. Deci cu cea mai mare liniște sufletească pot 
zice, că un ajutor oarecarele și anumit stipendiul din 
cestiune mai în bun loc ca la preotul petinte nu s-ar 
potrivi nimănui din dieceză, în urmare cu deplină 
umilință fiască vă rog și eu: să Vă îndurați grațios și 
părintește a-i veni întru ajutor numitului preot prin 
luarea în considerare înaltă a rugării sale întemeiate. 
[...] Someș Odorhei la 24 Nov. 1904, cel mai umilit fiu, 
Gabriel Cherebețiu, Adm<inistratorul> Ofic<iului> 
P<roto>p<op>esc a Noțigului”26.

În 4 noiembrie 1918, Gabriel Cherebețiu a făcut 
parte din Consiliul Național Român Jibou, constituit 
în aceeași localitate. După Marea Unire s-a implicat în 
alegerile din 1919, fiind membru în Biroul electoral 
județean și indicând candidatura preotului Laurențiu 
Bran din Someș-Săplac, pentru a-l contracara pe „so-
cialistul Caba din Șoimuș”27.

Protopopul Gavril Cherebeţiu a fost prezent la 
dezvelirea la Jibou a monumentului în memoria jert-
fei eroului sergent Ilie Popa din Regimentul 15 Infan-
terie, căzut la 20 ianuarie 1919 în preajma localității 
Țigani (azi Crișeni, jud. Sălaj), înmormântat în cimiti-
rul din Jibou la 21 ianuarie 1919. 

Inaugurarea monumentului de la Jibou (8 noiembrie 1921)28
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După cum aflăm din memoriile lui Aurel Hetco, la 
evenimentul dezvelirii monumentului a fost prezent 
și protopopul Gavril Cherebețiu care a rostit următoa-
rele cuvinte: „Inaugurarea acestui monument a pro-
dus două adevărate minuni: unirea în jurul aceluiași 
altar a celor două confesiuni românești, ceea ce nu mi 
s-a dat să văd în lunga mea preoţie de aproape o 
jumătate de secol și faptul că poporul acestei regi-
uni, atât de umilit în trecut, poate saluta în mijlo-
cul lui 4 înalţi generali de același sânge și aceiași lege 
ca a lor”29. Într-adevăr, presa confirmă solemnitatea 
momentului dezvelirii și armonia dintre împreună-
slujitorii celor două Biserici Românești30.

La Someș-Odorhei, împreună cu proprietarul 
Vasile Mica l-a sprijinit pe învățătorul Anania Popo-
vici; a făcut parte și din Sfatul care a condus școala 
după 1 decembrie 1918. În ultimele luni de viață 
a reușit să îl aducă la Someș-Odorhei pe revizorul 
școlar Ioan Mango, pentru a debloca lucrările la noul 
local al școlii, care fuseseră sistate în timpul primei 
conflagrații mondiale, materialele fiind înmagazina-
te. Directorul-învățător Victor Precup, sub a cărui 
conducere se va realiza finalizarea lucrărilor în 1924, 
notează în monografia școlii că în aprilie 1922, Ga-
vril Cherebețiu a trecut la Cele Veșnice, neapucând 
să-și vadă visul cu ochii, el care a fost „cel mai activ 
membru și vechi sprijinitor” al școlii, credincioșii 
pierzând „pe bunul îndrumător, sfătuitor și părinte 
sufletesc”31.

La 1 aprilie 1913 au fost introduse în dieceza gre-
co-catolică română a Gherlei forurile judecătorești de 
I-a instanță, prin ordinațiunea consistorială nr. 3233, 
pe baza deciziei Conciliului provincial I, II al Bisericii 
greco-catolice române. Protopopul Gabriel Cherebețiu 
a condus în calitate de „president” Forul protopopesc 
de I-a instanță al districtelor Bred, Noțig, Băsești și 
al Oarței. Din același for judecătoresc mai făceau par-
te, ca asesori ordinari: Alexiu Varna, protopopul dis-
trictului Băsești; Mihail Pop, protopopul districtului 
Bred; Leon Maior, protopopul districtului Oarța; Va-
sile Pop, protopop onorar, paroh în Oarța de Jos; ca 
asesor supleant, Ioan Marc, paroh în Giurtelec, la fisc, 
Demetriu Cionca, paroh în Bârsăul de Jos, iar notar 
era Antoniu Băliban, paroh în Băsești32.  

Recunoașterea pe linie ecleziastică vine după Ma-
rea Unire, la 22 februarie 1919, în al doilea an al epi-
scopatului lui Iuliu Hossu, când acesta îl „constituie 
de asesor Sântului Scaun consistorial episcopesc de 
Gherla”. Pentru frumusețea limbii folosite, redăm 
în continuare un scurt fragment din motivația luării 
acestei decizii: „În vederea servițiilor folositoare, ce 
Frăția Ta le-ai adus Nouă și diecezei concrezute păs-
torirei Noastre, voind apoi ați da un nou imbold de 
activitate, și a Ne folosi de sfatul probat al Frăției tale 
întru chivernisirea acestei dieceze de Dumnezeu păzi-
te, am aflat de bine a Te număra între sfetnicii Noștri 
mai apropiați”33.

Decretul este semnat de către episcopul Iuliu Hos-
su și de notarul consistorial Ioan Varna34.

Frumoasa familie i-a fost dăruită cu mai mulți co-
pii, cei ajunși la maturitate fiind: Valentin (născut la 
15 aprilie 1880)35, Eugenia, Leontina și Iuliana. O altă 
fiică, Aurelia, născută la 4 martie 1884 a decedat la 
puțin timp, în 10 aprilie 188436.

Slujind o perioadă atât de mare la Someș-Odorhei, 
s-a apropiat de comunitate, astfel că și-a construit 
casă în sat. De asemenea, și-a cumpărat pământ în 
această localitate37.

Familia Cherebețiu. Sus: de la stânga la dreapta: Eugenia, Leontina 
și Iuliana. Jos: sunt părinții, Ana, născută Karsay și Gavril Cherebețiu
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Protopopul Gabriel Cherebețiu a decedat la 20 
aprilie 192238, presa arătând faptul că avea vârsta de 
73 de ani, din care 47 dedicați preoției39.

Vom vorbi în cele ce urmează despre urmașii fa-
miliei Gavril Cherebețiu, adică despre fiicele Iuliana, 
Eugenia și Leontina, pentru că la acest moment al 
cercetării noastre nu avem informații despre fiul Va-
lentin, decât data nașterii, amintită de noi mai sus și 
faptul că la decesul unchiului său, preotul Cherebețiu, 
în 1903, era încă în viață.

Prima fiică a părintelui Cherebețiu despre care 
vom vorbi în aceste rânduri este Iuliana, născută la 
31 iulie 1878 în Someș-Odorhei. Nași i-au fost pro-
prietarul Vasile Mica împreună cu soția Ana Katona, 
iar slujba a fost oficiată de către bunicul său, preo-
tul Vasile Cherebețiu40. S-a căsătorit la 21 februarie 
1901 cu absolventul de teologie Teofil Varna. Cunu-
nia, desfășurată desigur la Someș-Odorhei, a fost 
anunțată în presa românească a vremii41. Notăm că 
nași la logodnă au fost preotul din Bârsău de Jos, De-
metriu Cionca și Augustin Opriș, iar la cununie avoca-
tul-mare proprietar, Andrei Cosma și soția sa, Maria 
Dragoș. Slujba au oficiat-o preoții Demetriu Cionca, 
Alexandru Pop din Buduș și Augustin Carșiai din 
Halmășd42.

Mirele s-a născut în 1875, în familia parohului gre-
co-catolic din Mireșu Mare, Alexiu Varna și Emei An-
derco. A absolvit teologia la Gherla, fiind coleg, prin-
tre alții, cu Victor Anderco și Iosif Stan43. 

Semnătura protopopului Alexiu Varna

A fost hirotonit în 190144. Între 1903-191445 era 
administrator parohial la Inău, districtul Noțig46. A 
fost foarte activ pe plan cultural-național, fiind mem-
bru pe viață al Despărțământului Jibou al „Astrei”, 
la a cărui constituire fusese prezent în 14 noiem-
brie 191247. De altfel, după cum am amintit, Gavril 
Cherebețiu a fost președintele adunării de constituire 
a acestui despărțământ48. În 1913 l-a găzduit la Inău 
pe conferențiarul dr. Aurel Hetco49.

Probabil că, după repausarea tatălui său, protopo-
pul Alexiu Varna, din 1922, Teofil Varna a slujit în pa-
rohia Asuaju de Sus50. Acolo își va da obștescul sfârșit, 
la 26 mai 192651.

La Inău s-au născut doi copii. Mai întâi, fiul Victor 
Octavian (10 martie 1902), căruia nași i-au fost De-
metriu Bărcan și soția Ester Carșiai52. A doua născută 
a fost Cornelia (Minerva) Livia (18 octombrie 1903), 
căreia nași i-au fost preotul Alimpiu Filip cu Lucreția 
Varna. Ambii copii au fost botezați de către bunicul 

lor, protopopul Gavril Cherebețiu53.
Eugenia, a doua dintre fiicele preotului Cherebe-

ţiu, s-a născut în Someș-Odorhei, la 2 martie 1882. 
Preot botezător a fost fratele tatălui său, preotul Pe-
tru Cherebețiu și Ana Mica, slujba fiind oficiată de 
către preotul Vasile Cherebețiu, bunicul fetiței54. S-a 
căsătorit la 6 martie 1910 în Someș-Odorhei cu ab-
solventul de teologie Coriolan Victor Florin Podoabă. 
La logodnă martori au fost preoții Augustin Carșai 
(fratele mamei miresei) și Teofil Varna, iar la cununie, 
profesorul de la Liceul de Stat din Gherla, Iuliu Carșiai 
cu soția Victoria Ioanoviciu. Slujba a fost săvârșită de 
către canonicul mitropolitan de la Blaj, Gavril Pop55. 

Mirele s-a născut la Cluj în 13 aprilie 1884. Tatăl 
lui se numea Vasile și era protopop greco-catolic și 
director de bancă. A urmat liceul și teologia la Blaj, 
absolvind în 190956.

A fost student, cel puţin un an de zile și la Faculta-
tea de Drept din Cluj57. A fost hirotonit în 24 aprilie 
1910. 

Preotul greco-catolic Coriolan Victor Florin Podoabă 

În 1904, pe când era student la Cluj, împreună cu 
dr. Augustin Raţiu a fost delegat de către tineretul ro-
mân la serbările de la Putna. Autorităţile ungare le-au 
interzis plecarea. Ei însă au plecat cu bicicletele peste 
Rotunda la Putna și s-au reîntors peste Maramureș, 
în Ardeal58.

Între anii 1911-1920 a fost administrator parohi-
al la Rona, districtul Năpradea. În 1925 era paroh III 
la Satu Mare59, dar bolnav fiind, s-a retras în același 
an ca funcţionar la Episcopia de Gherla. Din 1928 a 
funcţionat ca preot II la Gherla, loc unde a slujit până 
în 1954, deţinând funcţia de membru în Exactoratul 
diecezan. A făcut parte din „Astra” și din alte asociații 
și societăți culturale60.

Se pare că a continuat să slujească și după interzi-
cerea Bisericii Unite, iar după pensionare și-a recon-
firmat credinţa greco-catolică61. Au avut o fiică, Lucia, 
profesoară.

Leontina Maria s-a născut în 20 ianuarie 1887, 
conform registrului parohial62 și a unui extras matri-
cular eliberat în 1942, din care aflăm că botezul a fost 
oficiat de către vicarul Sălajului, Alimpiu Barbolovi-
ciu, nașii fetiței fiind notarul Vasiliu Mica (mare pro-
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prietar în Someș-Odorhei) și Ana Katona. Avea să se 
căsătorească cu preotul greco-catolic Pompiliu Vasile 
Tămaș. Cununia a avut loc la 5 martie 1905 în Someș-
Odorhei, semnalată fiind în presa românească63. Nași 
la logodnă au fost preoții Augustin Carșiai din Nadișu 
Românesc64 și Laurențiu Bran din Someș-Săplac65, iar 
la cununie, marele proprietar Vasile Mica și soția Ana 
Katona. Cununia a fost oficiată de către vicarul de 
la Carei, Coriolan Ardelean și de către preoții Mihai 
Cherebețiu din Bogata Română (și el unchi al miresei) 
și Augustin Carșiai din Nadișu Românesc66.

Mirele s-a născut în 7 ianuarie 1878 la Popești (ju-
deţul Bihor), ca fiu al parohului greco-catolic local Vasile 
Tămaș (1852-1921) și al Tertuliei Selăgean (1859-1929), 
fiica unui vestit preot greco-catolic, profesor la Beiuș, 
Ioan Silviu Selăgean. Studiile gimnaziale și liceale le-a 
urmat la Liceul Premonstratens din Oradea. A fost 
mulţi ani coleg cu viitorii avocaţi, Coriolan Șter și Vic-
tor Bolchiș, precum și cu preotul de mai târziu, Iosif 
Demian senior.

Ultimul an de liceu l-a absolvit la „Samuil Vulcan” 
din Beiuș, fiind coleg de clasă cu viitorii avocaţi, Tit 
Doroș și Virgil Mureșan și cu viitorii preoţi greco-ca-
tolici, Ioan Lobonţiu și Alexandru Mihuţiu. Teologia a 
urmat-o la Budapesta, absolvind în 1902. A fost hiro-
tonit în 30 aprilie 1905 de către episcopul Demetriu 
Radu. 

În perioada 1905-1915 a fost preot în Oar (jud. 
Satu Mare). Aici s-au născut Flaviu Romul (1905) și 
Tertulia (1911, decedată în ziua nașterii). O altă fii-
că, Florica (1917-1998) a fost profesoară (căsătorită 
cu ofiţerul Bazil Simu). În această familie s-a născut 
apreciatul medic stomatolog, distinsul om de atitudi-
ne civică, dr. Flaviu Simu, căruia îi mulţumim și pe 
această cale pentru materialul documentar pe care ni 
l-a dăruit pentru elaborarea acestui articol. În anul 
1906, părintele Pompiliu a avut de suferit în urma 
implicării sale în luptele electorale din zona unde so-
crul său era protopop. A fost exponentul Partidului 
Naţional Român, participând și la Marea Adunare Na-
ţională de la Alba Iulia. A fost ales membru pe viaţă al 
„Astrei” și „AGRU”-lui. Presa interbelică îl semnalează 
în 1937 sub faldurile organizaţiei sătmărene a libera-
lilor.

În octombrie 1915 a trecut în parohia Botiz, con-
siderată și datorită activităţii sale, cea mai mare și 
mai înstărită din judeţ. La puţină vreme după sosi-
rea în parohie a fost denunţat Parchetului din Satu 
Mare pentru că: a îndemnat pe credincioși la revoltă 
contra domnilor unguri; nu admitea copiilor de la 
școala de stat alt salut decât „Laude-Se Isus Chris-
tos”; preda religia în limba română; nu ţinea servi-
cii religioase cu ocazia sărbătorilor naţionale și, în 
rezumat, că a fost trădător de ţară. În urma acestui 
denunţ i s-a deschis acţiune publică. La aceste acu-
zaţii s-a mai adăugat acuza unui credincios care l-a 
denunţat, forţat de notar, că ar fi spus că „crede în 

prăbușirea Puterilor Centrale”. A fost maltratat în 
fel și chip, târât prin tribunale, punându-i-se în ve-
dere chiar și spânzurătoarea.

Preot Pompiliu Vasile Tămaş şi soţia Leontina, născută Cherebeţiu

În anul 1918, mergând la socrii în Someș-Odorhei, 
din cauza implicării în propaganda pentru George Pop 
de Băsești, a fost arestat și el împreună cu alţi români, 
condamnat la 21 de zile de închisoare. A efectuat con-
damnarea la Închisoarea din Zalău, aplicându-i-se re-
gim aspru, ca unui hoţ.

Din noiembrie 1918 semnează în registre în calita-
te de „preot român”, cu numele de Popiliu L.: „Erumpe 
revoluţia. Românii cer drepturi: libertate, egalitate, 
frăţietate. Se formează în Ungaria un comitet revolu-
ţionar în frunte cu Michail Karoly. Noi românii cerem 
în adunarea mare din Sătmar: dezbinarea de Hajdu-
dorog și reîntoarcerea la dieceza mamă”.

Din 1928 devine arhidiacon onorar. În 1922 a 
înfiinţat în Botiz Casina Română. A realizat pentru 
această comună, probabil, o monografie. Din 1930 a 
fost numit protopop onorar. În 4 septembrie 1929 a 
fost ales vicepreședinte al Asociaţiunii preoţilor români 
uniţi din diecesele Oradea şi Gherla a judeţelor Satu Mare 
şi Maramureş. Pentru activitatea sa a fost decorat cu 
ordinele „Steaua României” în grad de ofiţer și „Co-
roana României” în grad de cavaler. În 1954 funcţiona 
încă în parohia Botiz. A trecut la Cele Veșnice în 1962, 
fiind înmormântat la Satu Mare67. 

Articolul nostru a avut darul de a deschide doar 
noi căi de cercetare pentru tot ce a însemnat protopo-
pul Gabriel Cherebețiu și familia sa în istoria Sălajului 
epocii moderne.
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Deep Purple – The Long 
Goodbye (live in Cluj)

daniel mureșan

Inițial am vrut să scriu des-
pre concertul Premiata Forneria 
Marconi de la Milano, dar nu a fost 
o surpriză prea plăcută. Au avut un 
concert în memoria unui poet lo-
cal, iar piesele au fost un fel de folk 
italian, mai puțin progresiv. Scriu, 
așadar, despre un nou concert su-
perb la Cluj – Deep Purple. O trupă 
pe care am văzut-o de multe ori, 
dar de fiecare dată o revăd cu plă-
cere. 

Istoria grupului cred că nu e un 
secret pentru nimeni… Voi amin-
ti doar câțiva „monștri sacri” ce 
s-au perindat pe aici: Jon Lord, 
Joe Satriani, Tommy Bolin, Rod 
Evans, Ritchie Blackmore, David 
Coverdale sau Glenn Hughes.

Concertul a început cu un intro 
semnat de Gustav Holst – Mars, 
the Bringer of War, bucată ce nu a 
fost pe gustul meu, semăna mai 
degrabă cu o chemare la luptă. Nu 
a durat mult și adevăratul concert 
a început cu celebra Highway Star 
de pe albumul Machine Head. Au 
urmat alte piese, mai mult sau mai 
puțin cunoscute, însă pentru mine, 
punctul culminant din prima parte 
a spectacolului a fost solo-ul de chi-
tară al lui Steve Morse. Cinci ani la 
rând declarat cel mai bun chitarist 
de revista Guitar Player, Morse ne-a 
oferit parcă o bucată din supergru-
pul Flying Colors, ne-a arătat de 
ce inspiră atâția mari chitariști ai 
lumii (John Petrucci, Shawn Lane, 
Ritchie Blackmore etc.) sau cum 
poate să scoată acorduri complexe 
la bucăți clasice, în timp ce impro-
vizează cu riff-uri spectaculoase.

Tot la capitolul solo-uri tre-
buie să-l remarc pe clăparul Don 
Airey. L-am mai văzut cu Deep 
Purple, dar și cu Michael Schenker 
sau Hollywood Monsters. Eu cred 
că Deep Purple i se potrivește ca 
o mănușă, începe să sune a Jon 

Lord. Fiindcă la Deep Purple nu 
se poate altfel. La Cluj, Don Airey 
a susținut un moment de vir-
tuozitate cu pasaje din melodii 
tradiționale românești, combinat 
cu piese internaționale de Crăciun 
(mie mi-a plăcut Hora Staccato a lui 
Grigoraș Dinicu – inclusă de Isao 
Tomita în primele zece piese din 
întreaga lume). 

Bineînțeles că nu l-am uitat pe 
Ian Gillan, a cărui voce nu mai e ca 
în anii ‘70 în Jesus Christ Superstar, 
dar nici departe nu e. Ian Gillan 
este o minune. La cei 74 de ani ai 
săi, are plămâni de fier. Chiar dacă 
acum sunt puțin mai reținute, oc-
tavele sale urcă frumos pe muntele 
muzicii.

Concertul s-a încheiat cu cla-
sicele Smoke on the Water și Black 
Night, două piese ce nu au cum să 
nu îți stârnească emoție și plăcute 
aduceri aminte.

Cu siguranță că originalitatea 
grupului a scăzut în ultimii ani, dar 
totuși Deep Purple a reușit să lan-
seze peste 20 de albume de studio 
și zeci de albume live. Concertul de 
la Cluj a demonstrat că trupa nu 
a pierdut aproape nimic din pute-
rea sa legendară. Piese clasice, dar 
pline de energie, ritm impecabil al 
basistului Roger Glover și al bate-
ristului Ian Paice, creativitate la 
Don Airey, chitară nimicitoare la 
Steve Morse și voce aproape ca la 
început la Ian Gillan. Deep Purple 
la superlativ!

Componență Deep Purple: 
Ian Paice – tobe 
Roger Glover – bass 
Ian Gillan – voce 
Steve Morse – chitară 
Don Airey – clape

Setlist:
1. Highway Star

2. Pictures of Home
3. Bloodsucker
4. Demon’s Eye
5. Sometimes I Feel Like           

Screaming
6. Guitar Solo
7. Uncommon Man
8. Keyboard Solo
9. Lazy
10. Time for Bedlam
11. Keyboard Solo
12. Perfect Strangers
13. Space Truckin’
14. Smoke on the Water
15. Hush
16. Bass Solo
17. Black Night

Discografie Deep Purple:
Shades of Deep Purple (1968)
The Book of Taliesyn (1968)
Deep Purple (1969)
Deep Purple in Rock (1970)
Fireball (1971)
Machine Head (1972)
Who Do We Think We Are (1973)
Burn (1974)
Stormbringer (1974)
Come Taste the Band (1975)
Perfect Strangers (1984)
The House of Blue Light (1987)
Slaves and Masters (1990)
The Battle Rages On... (1993)
Purpendicular (1996)
Abandon (1998)
Bananas (2003)
Rapture of the Deep (2005)
Now What?! (2013)
Infinite (2017)

Cronică de concert
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Nechita Zugravu 
Victor cIOban

Arte vizuale

După cum s-a subliniat și în alte 
articole referitoare la acest subiect, 
publicate în revista Caiete Silvane, 
începuturile picturii sălăjene sunt 
legate de activitatea unor iconari 
populari, care adeseori depășește 
granițele actuale ale județului, sta-
bilite artificial, prin reforma ad-
ministrativă din 1968. În rândul 
acestora se distinge personalitatea 
lui Nechita Zugravu, originar din 
zona Dejului, care a lăsat un nu-
măr uriaș de lucrări, elaborate pe 
parcursul a trei decenii, între 1740 
și 1770 (sau 1771).

Bogăția și mai ales varietatea 
materialului pe care meșterul l-a 
transmis posteriorității i-au faci-
litat o prezență constantă în lite-
ratura de specialitate, observabilă 
încă din perioada expertizelor de 
pionierat.

Astfel, Nechita Zugravu se nu-
mără printre primii artiști ardeleni 
valorizați de istoriografia de artă 
autohtonă, fiind menționat inclu-
siv în scrierile lui Coriolan Petranu 
(1893-1945), care, ajuns profesor 
la Universitatea din Cluj, a benefi-
ciat de oportunitatea unei cercetări 
directe1. Rezultatele investigațiilor 
au fost verificate apoi de succesorii 
săi, printre care se numără Virgil 
Vătășianu (1959), Atanasie Popa 
(1969), Ioan Toșa (1982), Marius 
Porumb (1998), Felicia Elena Cîm-
pian (2002) etc. Cu rare excepții, 
abordările existente au urmărit 
mai degrabă căutarea unor elemen-
te de continuitate etnică sau religi-
oasă (confesională) decât analiza 
factorilor socio-culturali respon-
sabili de activitatea iconarului. Ca 
atare, s-a conturat o imagine dis-
torsionată, prin intermediul căreia 
extremismul politic, de dreapta și 
de stânga, și-a justificat compor-
tamentele și atitudinile discrimi-
natorii, îndreptate cu precădere la 

adresa minorității maghiare sau a 
cultului greco-catolic. 

În baza retoricii oficiale, care su-
pralicitează importanța momentu-
lui Mihai Viteazul în istoria Transil-
vaniei (deși domnitorul muntean 
nu a condus regiunea decât zece 
luni), moștenirea artistică dintre 
1601-1918 a fost minimalizată și 
pe alocuri chiar discreditată2, prin 
subordonarea sa în faţa imaginii 
propagandistice a „persecuției”. 
Somitățile în domeniu i-au acuzat 
pe hegemoni de politici anticul-
turale, invocând în sprijinul lor 
decalajul tehnologic faţă de Occi-
dent și pierderea statalității. Însă, 
argumentul lor este infirmat de 
evidența documentară, care indi-
că exact contrariul, semnalând, pe 
de o parte, menținerea autonomiei 
până la 1867, respectiv prezența 
unor figuri de referință ale culturii 
epocii, observabilă mai ales atunci 
când vine vorba de centrele urba-
ne. Printre acestea, un loc aparte 
îl ocupă sibianul Nicolaus Müller, 
care și-a început cariera în ateli-
erul renumitului Antoine Pesne 
(1683-1757), pictorul curții lui 
Frederic al II-lea al Prusiei3 și a in-
trodus în oraș portretistica rococo, 
prin fascinantul tablou Doamna cu 
porumbelul. E drept că inițiativa sa 
nu s-a bucurat de succes, din pri-
cina reticenței localnicilor4, care 
s-au simțit deranjați de ipostaza 
neconvențională a modelului, sur-
prins cu sânii parțial dezgoliți.

Perioada activității zugravu-
lui Nechita coincide, din punct de 
vedere socio-politic, cu domnia 
celebrei împărătese Maria Tereza, 
care marchează apogeul puterii 
habsburgilor austrieci. În acest 
interval, conștiința națională ro-
mânească, la fel ca a altor popoa-
re central și est-europene, se află 
abia într-un stadiu incipient; nu 

este sesizată decât în cercuri elita-
re. Aceeași situație e valabilă și în 
ceea ce privește statutul social sau 
apartenența confesională, care, în 
ciuda unor incidente memorabi-
le (răscoala lui Visarion Sarai), nu 
pare să îi preocupe pe autohtoni. 
Statisticile demografice arată că 
se trece de la o Biserică la alta fără 
prea multe remușcări. De altfel, 
comunitățile sunt atât de izolate, 
încât o mare parte din căsătoriile 
încheiate atunci ar fi etichetate as-
tăzi drept „incest”5. 

Fenomenul care aduce schimba-
rea este explozia demografică. Din 
motive încă neelucidate (probabil 
dispariția epidemiilor), în secolul 
al XVIII-lea se nasc mai mulți oa-
meni, fapt ce se răsfrânge puter-
nic asupra mentalului colectiv. Un 
prim efect al creșterii natalității 
este o diminuare considerabilă a 
sentimentului de frică6, materia-
lizată în libertinajul sexual practi-
cat de membrii aristocrației (este 
perioada marilor curtezani, gen 

Deisis
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Casanova) și mai ales dezvoltarea 
fără precedent a spiritului critic. 
Pentru prima dată în istoria scrisă, 
se concepe o societate fără religie 
(sau, mai bine zis, fără preoți7) și 
o sexualitate fără metafizică8, ele-
mente care vor conduce ulterior 
spre teoria evoluționismului bio-
logic. În aceste condiții, suveranii 
epocii, simţindu-și amenințată 
poziția hegemonică, inițiază o am-
plă campanie reformistă, cunoscu-
tă în terminologia istoriografică 
prin sintagma de „despotism (sau 
absolutism) luminat”9, prelu-
ată de la Wilhelm Roscher (1847), 
care, la rândul său, se inspiră din-
tr-un eseu elaborat de Frederic 
al II-lea al Prusiei și din tratatele 
lui Voltaire (Secolul lui Ludovic al 
XIV-lea, 1751). Sintagma reliefea-
ză existența unui pact între mo-
narhie și școală, având drept scop 
supravegherea sexualității (prin 
creșterea vârstei de căsătorie și 
selectarea partenerului nupţial), 
alfabetizarea populației, intensifi-
carea fiscalității, centralizarea ad-
ministrativă și limitarea influenței 
sociale a Bisericii (prin acordarea 
unor edicte de toleranță religioa-
să și redactarea unui curriculum 
laic)10. 

Luând exemplul contemporani-
lor săi, Maria Tereza caută să im-
plementeze utopia pedagogică ilu-
ministă, care vizează construirea 
unei societăți după principii ma-
tematice. Astfel, sunt luate o serie 

de măsuri egalitariste, cea mai im-
portantă fiind elaborarea unui cod 
legislativ (Codex Theresianus, 1753) 
și a unui cod penal (Constitutio Cri-
minalis Theresiana, 1768), prin care 
statul își asuma sarcina de me-
diator în relația dintre seniori și 
iobagi. E drept că măsurile au un 
caracter moderat și pe alocuri sunt 
chiar „reacționare”11, menținând în 
continuare o serie de pedepse cor-
porale și mai ales cenzura confesi-
onală catolică (incriminarea „vră-
jitoriei”), prin intermediul căreia 
sunt legiferate atitudini antisemi-
te, antiprotestante și antimusul-
mane. Însă, tocmai moderația este 
factorul care le asigură eficiența, 
dovada cea mai clară a acesteia pu-
tând fi identificată în faima poziti-
vă de care se bucură împărăteasa 
în ochii posteriorității. Acordarea 
posibilităţii de a denunța termenii 
contractelor vasalice cu ajutorul 
memoriilor trimise către curtea de 
la Viena, coroborată cu organizarea 
unor campanii publice de igieniza-
re și caritate socială au contribuit 
în mod simțitor la creșterea nive-
lului de trai, iar impozitele reduse 
și proiectele sistematice de moder-
nizare a agriculturii (introducerea 
culturii porumbului), valorificarea 
industriei extractive (exploatarea 

sării din Câmpia Transilvaniei, 
cărbunilor din Valea Jiului, apelor 
minerale din Carpații Orientali) 
sau revitalizarea turismului balne-
ar (investiții majore la Băile Felix, 
Buziaș, Geoagiu și Băile Hercula-
ne, descoperirea zăcămintelor de 
la Acâș și Beltiug etc.) au provocat 
erodarea identităților feudale, asi-
gurând condițiile necesare cristali-
zării unui capitalism incipient. 

Impactul guvernării terezie-
ne se răsfrânge și la nivel artistic, 
unde sunt consemnate primele 
semne ale conștiinței estetice mo-
derne12. Cu sprijinul împărătesei, 
în teritoriile deținute de Casa de 
Habsburg se organizează expoziții 
publice, după modelul saloane-
lor franceze. Printre inițiatori 
se distinge baronul Samuel von 
Brukenthal (1721-1803), care, 
după ce își construiește reședința 
de la Sibiu, decide să își etaleze 
propria colecție de artă în timpul 
seratelor literare și muzicale pe 
care le patronează13. De aseme-
nea, se organizează un învățământ 
de profil, unde practicanții învață 
după un set de reguli impus de 
stat, prin intermediul Academiei 
de la Viena, înființate la 1692 de 
către Peter Strudel (1660-1714).

Odată cu standardizarea cul-
Învierea Domnului (Dâncu)

Pisanie (Dretea)
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turală, se produce o redefinire a 
statutului social al artiștilor, prin 
apariția unor trepte ierarhice. 
Astfel, termenul de „zugrav”, ob-
servat în semnătura lui Nechita, 
indică un statut inferior, determi-
nat de lipsa unor studii speciali-
zate. Ca atare, pictura acestuia nu 
reflectă performanțele epocii, nici 
măcar în ceea ce privește nivelul 
local. Însă, „amatorismul” său nu 
trebuie interpretat nici în cheie 
izolaționistă, cum procedează unii 
specialiști, care, din imbolduri pe-
dagogice, tind să minimalizeze po-
sibilitatea de a compensa absența 
instruirii prin efectuarea de studii 
individuale; nici în maniera unui 
„analfabetism”, fiindcă în paralel 
cu învățământul oficial, existau 
școlile confesionale din preajma 
mănăstirilor. În cazul lui Nechita 
Zugravu, cele mai apropiate sunt 
așezămintele de la Strâmba, Bălan 
și mai ales Nicula, care în interva-
lul menționat deveniseră renumite 
pentru calitatea imaginii, dato-
rită prezenței lui Luca din Iclod, 
executantul unor icoane mariane, 
pătrunse de un realism atât de ac-
centuat (de-a dreptul șocant pen-
tru populația epocii), încât au dat 
nașterii legendei că ar fi „făcătoare 
de minuni”.

Desigur, Nechita Zugravu nu a 
atins niciodată gradul de precizie 
al acelui meșter din a doua jumăta-
te a secolului al XVII-lea, care, prin 
uluitorul său simț de observație 
empirică, vizibil cu precădere în 
surprinderea configurației ochilor 
(zugrăviți atât de exact, încât, în 
anumite momente, dau impresia 
că lăcrimează), ridicase artizana-
tul popular transilvan la un nivel 
similar cu cel atins de trecentiștii 
italieni din școala sieneză. Dimpo-
trivă: în primele lucrări, cum ar fi 
Deisis din biserica de lemn Învie-
rea Domnului de la Cubleșu (datat 
1740) și iconostasul de la Dretea 
(1742), reprezentările figurative 
sunt rudimentare. A fost nevo-
ie de aproximativ un deceniu 
pentru ca iconarul să ajungă la 
așa-numita „larghețe a desenului” 
pe care o invocă Marius Porumb14, 

datorată nu numai înaintării în 
vârstă, ci și preluării unor proce-
dee compoziționale de la artiști 
contemporani cu un statut social 
superior (în general portretiștii 
din ambianța maghiară) sau din 
litografiile unde sunt reproduse 
tablouri consacrate (maeștrii ita-
lieni, germani, flamanzi, ruși etc.), 
care circulau frecvent în mediul 
confesional, fiind achiziționate de 
membrii parohiilor din rațiuni eco-
nomice (restrângerea numărului 
de cheltuieli) sau estetice.

Cu toate că o mare parte din ca-
riera meșterului s-a desfășurat în 
localități arondate astăzi județului 
Sălaj (Cubleșu, Sânmihaiu Alma-
șului, Cutiș, Dragu, Tămașa etc.), 
apogeul a fost atins la biserica de 
lemn Învierea Domnului din Va-
lea Drăganului, care, la 1862, a 
fost strămutată în satul Dâncu, 
județul Cluj. Printre icoanele păs-
trate aici, se distinge Soborul Mai-
cii Domnului (datată 1754), o temă 
rar întâlnită, care are drept punct 
de pornire sărbătoarea cu același 
nume, celebrată în a doua zi de 
Crăciun (26 decembrie), după ca-
lendarul bizantin. Din punct de 
vedere compozițional, se prezintă 
ca o variantă a Pogorârii Sfântului 
Duh, ilustrând-o pe Sfânta Fecioa-
ră înconjurată de Apostoli; lipsește 
doar prezența porumbelului (care, 
în unele cazuri, trimite limbi de foc 
asupra personajelor), pe care ico-
narul a înlocuit-o, la recomandări-
le erminiei, cu un Soare uriaș, re-
ceptat într-un mod cât se poate de 
„primitiv” (o sferă galbenă perso-
nificată, dinăuntrul căreia izvorăsc 
raze). Ca execuție, se constată un 
bizantinism „clasic”, lipsit de ada-
osuri trecentiste sau quattrocentis-
te, fapt ce pare destul de surprin-
zător atât pentru creația iconaru-
lui, cât și pentru spațiul românesc 
(mai ales pentru Transilvania), 
evidențiind influența canonului 
iconografic rus. Este respectată cu 
strictețe regula izocefaliei, ceea ce 
nu se întâmplă la contemporanii 
săi, care organizează spațiul pic-
tural mai degrabă după scheme 
giottești, iar gama coloristică a 

veșmintelor este dominată de roșu 
intens, verde metalic și albastru, 
ajurate cu aur.
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1 Coriolan Petranu, Arta românească 
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3 Thomas DaCosta Kaufmann, Court, 
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Soborul Maicii Domnului
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Muzică

Corul „Gloria Dei” și 
„pedagogiștii”

maria pOrumb

Corul „Gloria Dei” care împlinește aproape trei 
decenii de împreună-cântare, în Sfânta Liturghie și 
în concerte, a avut în componența sa, mereu, elevi 
pedagogiști sau dascăli consacrați. Prin cor s-au perin-
dat peste 30 de elevi, de-a lungul anilor, unii pe o peri-
oadă mai scurtă sau mai lungă, după anii de studio în 
liceu, după preocupările și timpul fiecăruia.

Deviza corului nostru a fost și rămâne, înțeleapta și 
frumoasa rostire a Fericitului Augustin: „Cântă și mergi 
mai departe; Dumnezeu este la capătul drumului”. Psal-
mii ne învață așa: „Cânta-voi Domnului în viața mea; 
Cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi” (Ps. 103).

De aceea, credincioșii dintotdeauna se adunau în 
rugăciune și înălțau cântări Domnului.

Cântarea dimpreună, cântarea în grup sau cântarea 
corală, nu vor pieri, ci vor exista cât va ține Dumnezeu 
lumea. 

Muzica este adevărata limbă universală, singurul 
grai fără cuvinte, pe care îl înțeleg toate popoarele.

Vă imaginați cum ar fi viața fără muzică și fără săr-
bători?

Omul tânjește după bucuriile sufletești și cerești. Tre-
buie să cultivăm și să perpetuăm, prin urmare, cântările 
frumoase care ne hrănesc sufletul și ne înnobilează.

În cadrul liceului pedagogic pregătirea muzicală 
este foarte importantă. Viitorii dascăli, educatoare și 
învățători, se pregătesc, prin lecții, ore de practică pe-
dagogică, activități didactice, să devină buni învățători, 
instructori de cor, soliști sau chiar profesori de muzică. 
Acesta a fost și propriul meu parcurs; sunt absolventă 
de liceu pedagogic (Cluj-Napoca, 1965) și apoi Conser-
vator – 1970. Fiind repartizată la Liceul Pedagogic Za-
lău, din anul 1970 și până în prezent dirijez și formez 
coruri de copii, tineri și adulți.

Calitățile vocale deosebite – elevii pedagogiști 
susțin probă eliminatorie de aptitudini muzicale, la in-
trarea în liceu, zelul de participare la repetiții – au dus 
la obținerea unor satisfacții artistice care au răsplătit 
efortul depus. 

Dacă dirijorul a manifestat calm suveran, fără ner-
vozitate, inspirând energie și autoritate, acestea s-au 
transmis ansamblului, iar coriștii și-au concentrat 
atenția și au trudit la însușirea unui repertoriu adecvat 
de cântece.

Cântul coral, munca artistică în general, se face pe o 
stare de încordare, de autodepășire, deci nu este ușoară; 
de aceea presupune tenacitate, disciplină, ambiție.

Aceste calități și atribute s-au imprimat și elevilor 
care au făcut parte din cor.

Așa am însușit noi atâtea melodii, din repertoriul 
religios și laic, din literatura românească și universală. 

Ne-am străduit împreună să avem o dicțiune și o fraza-
re adecvată, să nuanțăm și să interpretăm fiecare piesă.

Într-un cor bisericesc, în care vârstele sunt diferite, 
tineretul reprezintă cea mai mare frumusețe. Coriștii 
sunt ca florile care împodobesc un buchet, iar relațiile 
între ei sunt precum cele din familie, de dragoste, res-
pect, ocrotire, admirație.

Ne amintim cu mult drag de fetele noastre, de 
„grădinița” – cum le dezmierdam noi – și vom enu-
mera câteva nume: Adina Florian, Crina Aciu, Claudia 
Babici, Laura Ardelean, Monica Bărbânță, Alexandra 
Brîndușan, Mihaela Buga, Susana Buruian, Ioana But, 
Bianca Ciobanu (CNS), Ioana Crișan, Alina Flore, Mi-
haela Gorgan, Anca Jimborean, Ioana Meleg, Crina 
Moga, Diana Mojolic, Georgeta Pop, Maria Pop, Gabri-
ela Purcar, Flavia Radomir, Alina Sas, frații gemeni Ro-
dica și Radu Șamșodan, Ana Teglaș, Raluca Toma, Anca 
Țurcaș, Andreea Vălean, Alina Zaha, Rodica Mărcuș.

Sunt generații diferite, dar numitorul comun a fost 
cântarea religioasă, spre lauda lui Dumnezeu și apoi 
frumosul artistic; ne-am unit, prin aspirația spre artă, 
turneele și concertele. Unora din aceste frumoase co-
riste, corul le-a înfrumusețat cununia – cel mai frumos 
moment al vieții. Mezzosoprana Maria Pop, de la Filar-
monica Cluj-Napoca, ne-a încântat la aniversările a 15 
și 20 de ani de activitate a corului din care a făcut parte.

Turneele în străinătate, începând din anul 1994 
până în prezent, sunt tot atâtea dovezi ale împlinirilor 
și bucuriilor noastre, ca și Sfintele Liturghii la Viena, 
Paris, Torino, Florența, Regensburg.

Încununare a acestei activități religioase și patrioti-
ce o constituie participarea la hramul Sfântului Apos-
tol Andrei din Romano di Lombardia și la Aniversarea 
Centenarului Marii Uniri în Italia – 2018.

Cele două volume despre activitatea corului: Corul 
„Gloria Dei” 20 de ani și  „Gloria Dei” – un cor la un sfert 
de veac, redau aspecte din turneele noastre, imagini 
de neuitat, dar și cuvinte de suflet ale coriștilor. Din-
tre aceștia se remarcă dascălii: Maria Beșe, Eugenia 
Rătan, Ana Teglaș, Adina Florian Buzgău, Maria Bla-
ga, Florica Ivașcău. 

La aniversarea a 50 de ani de existență a liceului – 
azi Liceul Pedagogic „Gh. Șincai” – această Alma Mater 
– școala care a „hrănit” învățământul sălăjean, se cuvi-
ne un gând de recunoștință.

Mă gândesc la directorul fondator al liceului, dom-
nul Vasile Fărcaș, la colegii mei cu care am slujit aproa-
pe 40 de ani.

Cinste dascălilor minunați, cinste elevilor care au 
absolvit acest liceu, atâtea generații „de aur” și cinste 
celor care vor urma!
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Silvia Bodea Sălăjan

Memento

mi-ai spus atunci că în păduri uitate
nici cuib de păsări și nici frunze nu-s
ci-i granița luminii ce străbate
cerul din zori de zi până-n apus

mi-ai spus atunci că stelele din noapte
își scutură tăcerea pe destine
și se închid apoi în triste șoapte
tainice vreri ce-ți amintesc de mine

mi-ai spus că maluri triste prăbușite
în matca nisipoasă și uscată 
sunt doar iubiri străine și pierdute
în zarea unei lumi ce ne desparte

și din adânc de cer ploua cuvântul
pe-o aripă ce săruta pământul

Punți

era mult prea departe lumina 
încât nopțile se ridicau ca niște ziduri 
pe care dansau iluziile 
întoarse spre tăcerea absenților 
din viețile noastre
și nimeni nu era la căpătâiul 
cuvântului 
și nimeni nu alina suferința închisă 
în lacătul neputinței 
doar o rugăciune a devenit 
punte 
între lacrimă și Dumnezeu

Recurs la neuitare

Poate doar vântul să mai spună 
Când dintre toate câte-au fost 
O aripă bolnavă se mai zbate 
În valurile lumii 
Fără rost
Și n-a mai amurgit nicio speranță 
Și nicio stea nu s-a aprins din soare 
Când dragostea care scrutează viață 
Nu-i decât stol de păsări călătoare
La geamul dinspre lume storu-i tras 

Și nu se mai deschide nicio cale 
Pe care dorul nedormit să poată 
S-ajungă la hotarul lumii tale
Ca fulgerul care ochește prada 
A trecut timpul risipind și poate 
Mi-a dat din elixirul amăgirii 
Așezându-mi neputința peste toate
Regrete inutile bat în poartă 
Să-și ceară dreptul ce li se cuvine 
Dar ce folos 
Că-n partea neuitată 
Mereu mi-e locul gol fără de tine

Scrisoare către Moș Crăciun 

Te-aștept deși nu scot niciun cuvânt 
Și nu mi-am pus papucii lângă ușă 
Aș vrea să-mi dai pe-o aripă de vânt 
O mângâiere fără de cătușă
Aș vrea să vii tot cum veneai odată 
Doar furișat tiptil în miez de noapte 
Să te oprești nițel la noi în poartă 
Și să ne-aduci un coș cu fructe coapte
Nu vreau averile de pe Pământ 
Și nu aștept comori și fală mare 
Vreau doar un licăr din Cuvântul Sfânt 
Să-mi facă viața sfântă sărbătoare
Nu vreau să mut din loc nici munți nici văi 
Cu crezul meu cât bobul de muștar 
Vreau să te-nduri de copilașii mei 
Și să le-aduci lumina vieții-n dar
Aș vrea să Te cobori în lume dacă 
Mi-e întruparea gândului meu bun 
Iar Nașterea din ieslea cea săracă 
Să fie azi nou început de drum
Și frații să se-împace și părinții 
S-adoarmă liniștiți că lucrul lor 
E armonia ce ne-au dat-o sfinții 
Și nimeni nimănui nu-i e dator
Apoi tu poți să pleci Moșule drag 
În lumea lui: „A fost ca niciodată” 
Și-n zâmbet de copii să pui pe prag 
Veșminte lumii – inimă curată

(Din antologia Colecționarul de oglinzi, în curs de 
apariție la Editura Caiete Silvane)
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Eroii gândirii politice 
magda urSache

Cartea lui Ioan Adam cu titlu clar 
și precis, Panteon regăsit. O galerie 
ilustrată a oamenilor politici români, 
ajunsă la a doua ediție în Bibliotheca 
Târgoviște, 2018, revăzută și extin-
să, cu texte prezentate, adnotate și 
bibliografie adusă la zi, este cu ade-
vărat o „carte de învățătură”, cum 
scrie în prefață un istoric sincer, 
regretatul Florin Constantiniu, ab-
solutamente necesară în haosmosul 
actual. Este o Întâlnire cu trecutul – 
ca regăsire cu noi înşine, așa cum in-
titulează Petru Ursache un capitol al 
dramaticei sale cărți, Istorie, genocid, 
etnocid. Și a avut de ce să facă asta: 
traversăm vremuri tulburi, de mis-
tificare a istoriei. Îmi aduc aminte 
că, într-o emisiune din 7 februarie 
2000, Punct şi de la capăt, de Cătălin 
Țîrlea, o profesoară lupta pentru cu-
vântul național, scos din manualul 
de română (care dintre ele nu mai 
știu, vocabula apărea o singură dată, 
la pagina 22, însă deranja). Urma 
de negociat prezența lui Eminescu 
în același manual. Eugen Simion, în 
aceeași emisiune, sublinia că, în ma-
nualele de istorie, se uzează de sin-
tagma conştiință identitară în loc de 
conştiință națională și se întreba de 
ce mitul a devenit „cuvânt rușinos”. 
Știm de ce. Mai-marii zilelor noas-
tre n-au nevoie de jertfă de sine și 
diminuează cât pot jertfa eroilor. Ne 
spun să nu ne mai gândim la eroi, 
ca să nu rămânem în trecut. Asta-i 
noua filosofie... politică! Iar caracte-
rele precare sunt intens distructive, 
mai totdeauna.

L-am auzit de curând, în emi-
siunea Ora regelui (16 noiembrie 
2019), pe Adrian Buga, critic și is-
toric de artă, prezentând o colecție 
din palatul regal (mi-a plăcut tablo-
ul cu conturul României, având în 
miez un fagure de miere; mai puțin 
varianta conturului având în mijloc 
nasturi; aluzie la granițele descheia-
te?). A. Buga părea temător (antipa-
tica political correctness nu-i dădea 
pace) că vom zâmbi când îl vom auzi 

vorbind despre pământ, țară, istoria 
noastră. N-am zâmbit. Sunt sigură 
că n-ar fi zâmbit ironic nici oamenii 
țării din Panteonul lui Ioan Adam: 
Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, 
Dimitrie Bolintineanu, Ion C. Bră-
tianu, Delavrancea, Duiliu Zamfi-
rescu, Iorga, Ion Mihalache, și alții, 
și alții, cu toții uniți în cuget și-n 
simțiri pentru statul național, idee 
considerată acum vetustă, deloc pe 
placul constructului UE. Patriotis-
mul nu-i sentiment caduc pentru 
oamenii de stat cu grea răspunde-
re națională, care cred, ca Mihail 
Kogălniceanu, „în stela României”. 
Comparați: Ionel Brătianu cu Ro-
man, Stolojan, Văcăroiu, Ciorbea, 
Radu Vasile, Boc, Cioloș, Timofte, 
Dăncilă, Orban... Roman le-a arătat 
românilor buzunarele goale pentru 
ei; Ciorbea le-a oferit reformă pe 
pâine (în politica dâmbovițeană, cu-
vântul promis rimează – banal – cu 
compromis).

Devotamentul celor care au făcut 
istorie e foarte departe de clasa po-
litică a zilelor noastre, care se simte 
ca-n raiul lui Budai-Deleanu: „O, ce 
sântă și bună tocmeală!/ mânci cât 
vrei și bei făr-osteneală”. Sub Băses-
cu, urarea „Să trăiți bine!” devenise 
mirare: mai trăiți?

„Ce ați făcut în ultimii cinci ani?, 
o întrebare a ziarului „România li-
beră”, n-o mai punem. Cum ar răs-
punde realesul nostru la asta? În 
loc de un lamento continuu privind 
moștenirea grea, în normele norma-
le ale guvernanților ar trebui să intre 
dictonul lui I.C. Brătianu: „Voiește și 
vei putea”. 

De la Marx cetire: „Muncitorii nu 
au patrie”, nici globalizanții; pentru 
o Europă a națiunilor se preocupă 
oamenii cu scaun la cap, apărători 
ai fibrei etnice. Nicolae Breban nu 
contenește să ne spună că Europa e 
frumoasă prin națiunile ei, că sun-
tem o națiune inteligentă, dotată 
pentru democrație. În același spirit 
al adevărului, istoricul Ioan-Aurel 

Pop: impasul constructului euro-
pean poate fi depășit numai prin 
simbioza dintre specific etnic și uni-
versalism european, nicidecum prin 
a spune „Adio, diferenței!” dintre 
culturi. La fel, teologul Radu Pre-
da, care ne avertizează că se atacă 
nu altceva decât „conștiința istorică 
de sine a statului și, în sens lărgit, a 
societății”. 

Pilonii României, Biserica, 
Școala, Familia creștină, Limba ro-
mână se degradează, iar noi asistăm 
la distrugerea lor. Ne vom dumiri, în 
fine? Inflexibilul machedon Dimi-
trie Bolintineanu n-a rămas impasi-
bil la Nepăsarea de religie, de patrie şi 
de dreptate la români, eseu din 1869, 
considerat de Ioan Adam „testa-
ment civic”. Povestește Duiliu Zam-
firescu o faptă a ministrului Cultelor 
din celebrul cabinet Kogălniceanu. 
Aflând, în timp ce se îmbrăca să ple-
ce la treabă, că un subaltern al său 
i-a dus lui Cuza, pentru a-l semna, 
un decret prin care se făcea o ne-
dreptate, Bolintineanu a dat fuga la 
Palat așa cum era, să-l oprească pe 
Vodă: „Stăi, Măria Ta!” Era numai 
în ciorapi. Domnul Cuza a râs și n-a 
iscălit decretul.
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Ioan Adam a ales între îndemnul 

„Somn ușor, Memorie!” pe celălalt, 
opus: „Deșteaptă-te, române!” A 
intrat în documente de arhivă, ca 
să scoată la iveală istorie netrucată, 
acum, când istoria a devenit poves-
te, ficțiune. Nici Roller n-a ajuns la 
performanța lui Boia, de rescriere 
în fals a istoriei românilor, așa cum 
demonstrează academnul (e vocabu-
la lui Paul Goma, punând accent pe 
demn) Ioan-Aurel Pop.

Întâi decembrie se preschimbă 
într-un soi de zi antinațională dacă 
nu i se acordă atenția cuvenită ve-
teranului de război Emil Vețeleanu, 
de 101 ani, care a luptat la Oarba 
de Mureș, între 17 septembrie și 5 
octombrie 1944, când au murit 11 
mii de soldați români; Moș Șomlea, 
la 103 ani – fost supraviețuitor al 
Oarbei, îngropat de viu, atunci, de 
obuze – a fost îngropat, în septem-
brie 2019, fără onoruri militare. 
Oana Roman, în schimb, ocupă 
ecrane TV ca să ne spună: „Tata a 
pus ziua națională la întâi decem-
brie. Eu eram în Franța”. În acel 1 
decembrie ’90, când fata lu` tata se 
afla în Hexagon de teama protesta-
tarilor, Coposu era huiduit la Alba 
Iulia, iar Roman se arăta zâmbitor 
– satisfăcut de huiduieli. Ca în mai, 
același an, Iliescu să fie ales cu 85 
la sută. 

Să ne relaxăm, cum ne cere Adelin 
Petrișor la TVR1? Stați mai relaxați 
și admirați-o pe  doamna Turcan, 
fostă pedistă, vicepreședinte de 
guvern liberal, cum a lansat moda 
panglicii late tricolore peste palton; 
la paradă, lângă Arcul de Triumf, 
generalul Coldea a fost văzut cu pă-
lărie și fără stele pe umeri.

Emil Constantinescu, preocu-
pat de pietrele lui de geolog, n-a 
pus cum trebuia piatra la hotar, 
împingând Bucovina de Nord în 
Ucraina; toți președinții au intrat 
la tocmeală cu UDMR, drapelul 
atârnă în bernă, iar Avram Iancu 
a fost spânzurat simbolic de un 
păpușar rămas nesancționat. Ro-
mânii – culmea toleranței – au dat 
voturi pentru UDMR la europarla-
mentare, în localități fără picior de 
ungur. Ca Vaslui. Iar Maricel Popa, 
președintele Consiliului Județean 
Iași, a crezut că face în discurs o alu-
zie livrescă: „de la Nisa pân’ la Tisa”, 

statornicind hotarele altei hărți de-
cât cea pe care și-a propus-o Ion C. 
Brătianu. „Vizirul” l-a inspirat pe 
Eminescu pentru „De la Tisa pân’ la 
Nistru”, iar Carol I s-a aplecat pes-
te sicriu și i-a sărutat mâna. Spre 
știința domnului Maricel Popa, îna-
inte de Eminescu (vezi Doina, tipări-
tă de „Convorbiri literare” la 1 iulie 
1833; vezi și Doina, ediție îngrijită 
de Magda Ursache și Petru Ursache, 
Studiu introductiv de Petru Ursa-
che, Editura Timpul, Iași, 2000), 
Dimitrie Bolintineanu scrisese un 
poem intitulat De la Tisa pân’ la 
mare, publicat în „Atheneul roman”, 
nr. 10-11, martie-aprilie, 1867: „De 
la Tisa pân’ la mare/ E pământ tot 
strămoșesc;/ Este-o limbă,-o cuge-
tare,/ Este-un suflet românesc”.

Ioan Adam e și numismat. A-şi 
da arama pe față, la origine, a fost 
expresie... monetară. Moneda de 
argint numită „aspru nou” își dădea 
arama pe față: metalul prost, ief-
tin; paraua (chioară) a lui Soliman 
al II-lea (vezi reforma monetară de 
la 1687) era, chipurile, de argint, de 
unde zicala despre omul care nu face 
nici cât o para emisă de calpuzani.

Populația, cu creierul șters de 
doctrina comunistă, dar și de parale 
„grație” lui Stolojan și alinierii leului 
la cele mai slabe animale, i-a putut 
crede „reciclați” capitalist pe premi-
eri: pe „dragă Stolo” și pe Don Pedro, 
vopsit tot liberal. Stăteam la coadă 
ca să cumpărăm nu cartofi, ci noroi 
cu cartofi, nu gheare, ci gheare și co-
pite, nu cafea, ci nechezol, în timp ce 
propagandistul din os sovietic măr-
turisea că trăia „din vânat” (de vânt) 
și că se ducea deseori în Hexagon, să 
se alimenteze. Sub el a început deva-
lizarea coloșilor industriali, vânduți 
pe un dolar sau la metru pătrat 
(suprafață pentru malluri). De ex-
portat exportăm copii și importăm 
imigranți rătăciți prin Mediterana, 
pentru a fi apreciați de Bruxelles. 
Fabricile au fost dezafectate, ca oa-
menii să-și ia lumea în cap, părăsind 
părinți, copii, țară. Jertfă pe câmpul 
de luptă? Pe care câmp? Pe câmpul 
de roșii, unde un român a murit de 
extenuare, în vară. Plecase pentru 
a-și ajuta soția rămasă în România, 
grav bolnavă.

Ioan Adam aduce în antologia sa 
exemplul destinelor exemplare ale 

celor care și-au iubit țara sincer, dez-
interesat. Rebelul C.A. Rosetti (vo-
lumul începe cu biografia sa) a fost 
arestat după Dealul Spirii și dus pe 
Dunăre într-o ghimie turcă, de unde 
a avut norocul să evadeze. A murit 
datornic, banii fiindu-i mâncați de 
tipografie. Sicriul a fost dus la groa-
pă într-o biată căruță cu doi cai și 
cu un singur preot de mir. Dimitrie 
Bolintineanu, și el arestat de turci 
ca revoluționar pașoptist, alături 
de Bălcescu, C.A. Rosetti, cei doi 
Golești, a murit sărac. Știți vreun 
ministru de Externe postsocialist 
care să viețuiască modest? 

Titel Petrescu (care încheie Pan-
teonul) a fost înmormântat la Belu, 
într-un loc de veci împrumutat sau 
împrumutat pe veci. Ion Mihalache 
n-are nici mormânt. 

Din os boieresc, C.A. Rosetti nu 
i-a plăcut pe boieri, i-a iubit pe „să-
tiani” și s-a vrut ascultat „cu inima” 
de români. A luptat pentru Unirea 
cu Moldova, în „Pruncul Român”. 
Kogălniceanu a putut renunța la 
tron pentru Cuza (Băsescu a vărsat 
o lacrimă pentru „dragă Stolo” și l-a 
ras). Aproape de moarte, omul din 
Cogâlnic și-a revendicat meritul de 
a fi introdus în franceză cuvintele 
Roumain și Roumanie (don Pedro 
Roman a permis confuzia român – 
rrom, româncă-romincă, de-ți vine 
să-i scrii numele cu dublu r: Rro-
man.

Apelul la patriotism de zi întâi, 
zi națională, e luat în râs. Și de ce 
s-o fi corijat versul vechiului cântec 
patriotic Treceți, batalioane române, 
Carpații? În loc de „cu inima la tre-
cători”, se aude „cu inima la trico-
lor”. Să nu supărăm UDMR, cumva, 
în anul Trianonului sau să nu-i mai 
răsplătim pe eroi cu un minim res-
pect? „Presărați pe-a lor morminte 
ale laurilor foi” o fi un gest vetust, 
iar istoria „o disciplină moartă”, 
care nu învață nimic pe nimeni, cum 
opina chiar un istoric, Zoe Petre, 
consilieră a președintelui Emil Con-
stantinescu? 

Ioan Adam vede istoria „fac-
tor de renaștere, de fortificare a 
construcției naționale, un imbold 
la acțiune”, în linia Kogălniceanu. 
Doar în ficțiune dictează prozato-
rul; în istorie dictează documentul. 
„Jurnaluri pot aduna personalități; 
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în tablele istoriei se scrie numai 
vecinicul adevăr”, a spus Kogălni-
ceanu în Cuvânt pentru deschiderea 
cursului de istorie națională în Aca-
demia Mihăileană (24 noiembrie 
1843, vă rog!). Clădirea-emblemă a 
fost pusă la pământ în iunie 1963, 
sub pretextul sistematizării: bolșeo-
comuniștii aliniau nu numai străzi, 
ci și istoria națională. Inserând în 
antologia sa discursul, Ioan Adam 
ne aduce în minte crezul lui Ko-
gălniceanu: că, după Biblie, istoria 
„trebuie să fie și a fost totdeauna 
cartea de căpetenie a popoarelor și 
a fieștecărui om îndeosebi, pentru 
că fieștecare stare, fieștecare pro-
fesie află în ea reguli de purtare, 
sfat la îndoirile sale, învățătură la 
neștiința sa, îndemn la slavă și la 
fapta bună”. E și imperativul acade-
micianului Ioan-Aurel Pop: de a opri 
atentatul la ființa etnică și la valo-
rile ei, elogiind spiritul de jertfă al 

românilor, dat de părinții din părinți. 
Într-o aulă în vibrație (a Bibliotecii 
„M. Eminescu” din Iași), l-am auzit 
vorbind despre momentele de glo-
rie ale istoriei, despre marele mol-
dav Ștefan cel Mare și mi-am spus 
că nu-i totul pierdut: câtă vreme 
istoria nu trece, pe-aici nu se trece. 
Prin magia cuvântului, președintele 
Academiei a făcut ca distanța dintre 
oamenii mari și noi să se micșoreze. 
Aș vrea să trăiesc în trecutul său, în 
România mare a românilor mari, nu 
în prezentul celor opinând că sunt 
doar imaginare calitățile etniei și 
că bătăliile pierdute arată „nimicni-
cia poporului român”. Plecând de la 
rezultatele testului PISA, internetul 
zbârnâie de acuze la adresa întâiului 
for al culturii, Academia Română, 
vinovată că ar fi „frână” a progresu-
lui, pe motiv că propune cultivarea 
identității naționale prin studiul 
istoriei. O fi asta „conservatorism 

social” modelul clasic? Atunci nu 
strică puțin conservatorism. Mircea 
Platon, care a predat la universități 
din SUA și din Canada, dar s-a în-
tors în Iași ca să-și școlească în Ro-
mânia copiii, spune în ziarul „Lumi-
na”, 6 octombrie 2019: „Revenirea 
la învățământul de tip clasic este 
soluția pentru ca școala româneas-
că să intre pe făgașul normal, astfel 
încât să reușim să ne cultivăm sin-
guri inteligența de care avem nevoie 
pentru a funcționa ca națiune, ca 
țară”. Ai IQ, ai parte!

Cu timp și muncă, Ioan Adam 
regăsește și restituie Panteonul, o 
„carte de învățătură” de pus la înde-
mâna celor care nu mai diferențiază, 
ca Winston Churchill, între om de 
stat și politician. Dotarea politicie-
nilor, încă din primele zile ale anului 
2020, cu volumul lui Ioan Adam ar 
costa mai puțin decât salariile consi-
lierilor, cu siguranță.

În perioada 24-30 mai 2019, s-a desfășurat în 
județul Sălaj cea de a treia ediție a taberei de fotogra-
fie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”, în organiza-
rea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și 
Varadinum Foto Club Oradea, cu sprijinul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Sălaj Plus” și sub pa-
tronajul Uniunii Internaționale a Fotografilor (IUP). 

Au fost prezenți în Sălaj 10 artiști fotografi 
din Ungaria, Republica Moldova și România, 
care timp de cinci zile au vizitat locuri de poveste 
din localitățile Mirșid, Cristolțel, Jibou, Turbuța, 
Firminiș, Fetindia, Meseșenii de Sus, Meseșenii 
de Jos, Răstolț, Păușa, Buciumi, Fântânele, Dragu, 
Hida, Câmpia, Sălăjeni, Bocșa și Borla. 

Cele mai reușite 55 de fotografii, din cele reali-
zate cu ocazia taberei, fac obiectul unei expoziții de 
fotografie ce a fost vernisată sâmbătă, 18 ianuarie 
2020, la Castelul Károlyi din Carei. Expun artiștii 
fotografi: Anatol Poiată (Republica Moldova) – 
președintele Uniunii Artiștilor Fotografi din Republi-
ca Moldova, Holocsi Kálmán (Ungaria) – Fotoclubul 
„Tiszavirág” din Szolnok, Adela Lia Rusu (Oradea) 
– vicepreședintele Varadinum Foto Club Oradea, 
Ovi D. Pop (Oradea) – președintele Varadinum Foto 
Club Oradea, Laura Stoica (Oltenița), Bikfalvi Zsolt 
(Carei) – vicepreședintele Fotoclubului „Vasile Vénig 

Laszló” Carei, Németh Francisc (Vulcan) – Asociația 
Artiștilor Fotografi Hunedoreni, Vlad Dumitrescu 
(Brașov), Vlad Rocaci (Oradea) – membru al Varadi-
num Foto Club Oradea și Marius Cinteză (București) 
– Fotoclubul „Floare de Colț” Râmnicu Vâlcea și edi-
tor 1x.com. Alături de artiștii fotografi menționați, 
mai expun și fotografii Cristian Ovidiu Spînu (Zalău), 
Dan Culic (Zalău), Florin Opriș (Zalău), Ionel Ioan 
Șanta (Sighetul Silvaniei) și Mirel Matyas (Zalău).

Momentele muzicale au fost asigurate de taraful 
„Ceatăra” din Carei. Curatorul expoziției este artis-
tul fotograf Bikfalvi Zsolt. Expoziția poate fi vizitată 
în perioada 18 ianuarie – 5 februarie 2020.

Frumusețile și tradițiile 
Sălajului, în expoziție la Carei
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Meşteşugurile sălăjene – 
istorie, artă şi devenire

elena muSca

Menţiunile documentare care confirmă apariţia 
și dezvoltarea meșteșugurilor în judeţul Sălaj, atât în 
mediul rural, dar mai ales în cel urban, apar începând 
cu secolul al XVI-lea și sunt tot mai numeroase în se-
colele următoare. În evul mediu, breslele din Sălaj s-au 
format în centrele urbane Zalău ori Șimleu Silvani-
ei, cunoscând o evoluţie ascendentă în cea mai mare 
parte a perioadei cât au funcţionat. În general, viaţa 
meșteșugărească a stagnat până în timpul împărătesei 
Maria Tereza, când a cunoscut o revigorare și o nouă 
ascensiune. Meșteșugurile au cunoscut o evoluţie as-
cendentă în perioada existenţei Principatului auto-
nom al Transilvaniei ca formă de stat, cu precădere în 
timpul domniei familiilor Báthory și Béthlen.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, paralel cu feno-
menul de destrămare a feudalismului, s-au petrecut 
schimbări radicale în viaţa satelor și a meșteșugarilor 
de la orașe. Ca urmare a dezvoltării tehnicii agrare, s-a 
format la sate o nouă piaţă de desfacere pentru pro-
dusele meșteșugărești. În consecinţă, s-au înmulţit 
meseriile de la orașe, unde sistemul de breaslă se men-
ţinea în vigoare, dar a intrat într-o evidentă perioadă 
de destrămare1.

Unii meșteșugari breslași s-au retras din bresle și 
s-au mutat pentru o perioadă determinată în funcţie 
de cererea de produse, la sate. Este vorba, mai ales, 
despre meșterii specializaţi în meserii legate de con-
fecţionarea de îmbrăcăminte și încălţăminte. Această 
orientare a început după anul 1820, când au fost in-
troduse în legislaţia breslelor tot mai multe restric-
ţii privind promovarea calfelor în rândul meșterilor. 
Migraţia meșterilor cizmari, croitori și gubari a fost 
favorizată de dezvoltarea unor centre administrative 
noi, de plasă sau târguri cum au fost cele de la Crasna, 
Jibou, Cehu Silvaniei, Nușfalău, Camăr și alte multe 
localităţi mici2.

Paralel cu dezvoltarea tehnicii agrare, anumite me-
serii au fost învăţate și de ţăranii care dispuneau de 
mai mult timp liber și care doreau să-și rotunjească 
veniturile. Au apărut astfel, în mod spontan în cadrul 
obștilor sătești, anumite categorii de meșteri. Acești 
meșteșugari rurali nu erau însă organizaţi în bresle. 
Dacă scopul înfiinţării asociaţiilor meșteșugărești/
breslelor a fost acela de a-l apăra pe producător și pro-
ducţia lui, sub toate aspectele: faţă de primejdia de a fi 
subordonaţi de către nobilimea feudală; pentru elimi-
narea concurenţei dintre meșteri; pentru ţinerea în as-
cultare și supunere a calfelor, acest sistem de organiza-

re ajunge să joace cu timpul un rol reacţionar, frânând 
progresul anumitor forţe de producţie3.

Fondul arhivistic al Muzeului Judeţean de Istorie 
și Artă din Zalău conţine o parte din materialul do-
cumentar al breslelor măcelarilor, tăbăcarilor, cizmari-
lor, gubarilor și olarilor din Zalău, și câteva registre ale 
negustorilor zălăuani. Potrivit informaţiilor furnizate 
de istoricul Szádeczky Lajos, cojocarii din Zalău, Cras-
na și Boghiș au obţinut un prim statut de breaslă încă 
din anul 15114.

Nu se cunoaște soarta acestui document, dar se cu-
noaște privilegiul primit de breasla cojocarilor în anul 
1589, emis de principele Transilvaniei, reconfirmat în 
anul 1594 de principele Sigismund Báthory și în anul 
1613 de Gabriel Báthory. Noul statut, care se află ac-
tualmente la Budapesta în Arhiva Naţională Ungară, 
se referea la cojocarii din Zalău, ceea ce înseamnă că 
existau dintr-o perioadă anterioară, deoarece acest 
privilegiu nu face altceva decât să întărească un privi-
legiu mai vechi, care datează din anul 1571, aflat și el 
în acest moment tot în arhivele budapestane. În anul 
1614 a fost reconfirmat privilegiul breslei cojocarilor 
prin acest document păstrat la Budapesta, despre exis-
tenţa căruia se știe la arhive, dar care, deocamdată, nu 
este de găsit. Evidenţele arhivei Muzeului Naţional 
din Budapesta păstrează consemnarea unui document 
emis de regele Ungariei în anul 1807, acesta fiind un 
privilegiu pentru breasla cojocarilor cu cea a blănarilor 
și curelarilor, deci pentru o breaslă mixtă. Se pare că și 
acest document s-a pierdut și nu s-au mai păstrat alte 
consemnări referitoare la conţinutul său. Dată fiind 
existenţa îndelungată a breslei cojocarilor, arhiva tre-
buia să fi fost bogată. Fondul acesta arhivistic a avut o 
soartă vitregă, pentru că s-au pierdut în totalitate do-
cumentele și bunurile pe care le-a avut în patrimoniu 
breasla cojocarilor.

În Urbariul cetăţii de la Gilău este consemnat fap-
tul că în anul 1609, târgul Zalău nu avea încă prea 
mulţi meseriași, iar cei care existau nu erau atât de în-
stăriţi încât să poată produce schimbarea unor aspecte 
social-economice care frânau atunci dezvoltarea mai 
puternică a orașului Zalău. Nu se poate stabili cu exac-
titate numărul meseriașilor, dar după numele persoa-
nelor înscrise în anul 1609 în registru, este posibilă o 
evaluare aproximativă. Zalăul era trecut în urbariul 
cetăţii Gilău la data respectivă întrucât, încă de pe vre-
mea când Transilvania s-a declarat autonomă, a tre-
cut provizoriu în administrarea cetăţii Gilău. În anul 
1600, în timpul domniei lui Mihai Viteazul, episcopul 
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Napragyi l-a părăsit pe Mihai și imediat a plecat din 
Transilvania. Ca urmare, domnitorul a ocupat pentru 
fisc cetatea Gilăului și, probabil, odată cu ea a ocupat 
și târgul Zalău5.

În anul 1609 au fost înscrise în listele pentru Zalău 
un număr de 143 de nume, din care 43 sunt nume de 
meșteșugari. În perioada la care ne raportăm, nume-
le mai reflecta, într-o oarecare măsură, ocupaţia celor 
care îi poartă. După onomastică, reiese că aproximativ 
20-25% dintre locuitorii târgului Zalău se ocupau cu 
meșteșugurile6. Situaţia economică a acestora era le-
gată și de creșterea animalelor. Astfel, dintre persoa-
nele cu nume de meșteșugari înscriși în listele de la 
Gilău, 11 locuitori ţineau vite, dintre care un număr 
de 3 locuitori creșteau cai. Aceste animale de tracţiune 
serveau unei părţi a meșteșugarilor pentru transpor-
tul produselor în târguri. Presupunem că inexistenţa 
animalelor la ceilalţi meșteșugari nu conduce, în mod 
automat, la concluzia că aceștia nu se ocupau cu agri-
cultura, deoarece sunt anumite sectoare agricole care 
nu necesită neapărat existenţa animalelor7.

Redăm, în cele ce urmează, lista din anul 1609, cu-
prinzând meșteșugarii din zona Sălajului, după ono-
mastică:
	 8 nume de cizmari 
	 7 nume de croitori
	 6 nume de fierari
	 5 nume de blănari-cojocari
	 5 nume de olari
	 5 nume de blidari
	 2 nume de curelari
	 2 nume de bărbieri
	 2 nume de făurari de cupe
	 1 nume de morar.
Printre aceste 43 de persoane înscrise pe listă cu 

nume de meșteșugari, se notează că doi erau literatus, 
adică erau cunoscători de carte și aveau posibilitatea 
să practice scrisul ca profesie8.

În decursul secolului al XVI-lea, meșteșugarii din 
Zalău s-au constituit în bresle comune cu meșteșugarii 
din aceeași ramură care lucrau în localităţile învecina-
te. Primii despre care există informaţii că au format 
o breaslă de sine stătătoare în Zalău, au fost cizmarii. 
Statutele lor au fost confirmate în data de 10 martie 
1589 de principele Sigismund Báthory9.

În anul 1859, în preajma desfiinţării oficiale a bres-
lelor, statisticile referitoare la ocupaţiile locuitorilor 
orașului Zalău evidenţiază existenţa următoarelor 
meșteșuguri și a numărului de meșteri:
	 256 cizmari
	 122 dârstari (gubari)
	 114 tăbăcari
	 47 olari
	 41 măcelari
	 40 cojocari
	 35 croitori
	 13 curelari

	 12 lăcătuși-tâmplari și tinichigii
	 9 fierari și rotari, toţi acești meseriași fiind or-

ganizaţi în bresle.    
Mai existau și o serie de meșteșugari care lucrau 

fără să fie cuprinși în vreo breaslă: 65 brutari, 13 covri-
gari, 8 pălărieri, 10 potcovari, 3 zugravi, 2 pieptănari, 
2 armurieri, 2 sitari, 2 zidari, 2 năsturari, 2 croitori de 
dame, 2 tapiţeri, 2 săpunari, 2 producători de lulele, 
câte un pantofar, ţesător, arămar, funar, strungar în 
lemn, compactor, dulgher, geamgiu și mai mulţi mo-
rari10.

Trebuie să menţionăm faptul că nici în urbariul din 
anul 1609 și nici în statistica din anul 1859 nu apare 
niciun butnar, deși se producea foarte mult vin în Za-
lău și era nevoie de recipiente pentru depozitare.

O breaslă a cojocarilor s-a înfiinţat la Șimleu Sil-
vaniei în anul 1820 sau exista deja în anul respectiv, 
fiind consemnată în Conscripţia Czirákyană a celor 
două comitate din Sălajul actual, Crasna și Solnocul 
de Mijloc. Conform conscripţiei, în comitatul Crasna 
existau meșteri cojocari la Ip, unde lucrau 2 cojocari. 
În plasa Cehu Silvaniei situaţia era următoarea: 1 co-
jocar la Cehu Silvaniei și 1 cojocar la Șamșud. În final, 
din documentaţie reiese faptul că existau meșteri co-
jocari în cinci localităţi din comitatul Crasna și în loca-
lităţi din plasa Cehului11.

În orașul Zalău, breasla tăbăcarilor a fost atesta-
tă la 10 martie 1589 prin intermediul documentelor 
eliberate de principele Sigismund Báthory, care confir-
mau statutele acestei bresle12. Tăbăcarii din Zalău nu 
aveau organizaţie proprie, ci împreună cu cizmarii și 
curelarii. După ieșirea din breaslă a cizmarilor, tăbă-
carii au continuat să rămână și să lucreze organizaţi 
în acest sistem. Noul statut al breslei tăbăcarilor a fost 
aprobat de Maria Tereza, în data de 20 aprilie 175113.

Dintre documentele din arhiva breslei care se află în 
patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie și Artă din 
Zalău s-au păstrat doar copii legalizate ale acestui re-
gulament, realizate, la rândul lor, după copia existentă 
printre documentele Conventului Mănăstirii de la Cluj 
– Mănăștur, care îndeplinea și rolul de notariat14.

În anul 1859, prin ordinul imperial din data de 
20 decembrie, pe baza articolului nr. 129 s-a hotărât 
ca breasla tăbăcarilor să-și continue activitatea15. Este 
vorba, probabil, despre o nouă despărţire în interio-
rul breslei, de data aceasta între tăbăcari și curelari. Se 
propune un nou statut de funcţionare a tăbăcarilor, 
care prevede reglementări mult mai largi decât cele 
din faza de început a existenţei breslelor. În conformi-
tate cu acestea, oricine putea să intre în breaslă dacă 
întrunea condiţiile necesare. Clauza esenţială preve-
dea practicarea acestui meșteșug în orașul Zalău. Se 
primeau în breaslă și meșteri străini, care veneau în 
Zalău pentru a lucra în domeniul tăbăcăritului, dar nu-
mai după ce primeau autorizaţia de funcţionare16. 

Din conţinutul acestui regulament reiese cu clari-
tate faptul că monopolul și exclusivitatea practicată de 
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sistemul organizării în bresle, binecunoscute în peri-
oada anterioară, au început să slăbească.

În anul 1650, la 25 martie, a fost emis de către 
Gheorghe Rákóczi, din capitala principatului de la 
Alba Iulia, regulamentul breslei cizmarilor din Zalău. 
Printre documentele acestei bresle care se păstrează 
la Muzeul din Zalău există o copie, legalizată în anul 
1715 de către Notariatul din Cluj17. În acest docu-
ment sunt stabilite principiile generale de organizare 
și funcţionare internă a breslei. Detalierea drepturilor 
și îndatoririlor pe care le aveau conducătorii breslei se 
produce în alt document. În anul 1759 a fost editată 
și formula de jurământ a conducătorilor breslei. Din 
această formulă reies multiplele funcţiuni ale părinte-
lui breslei18. Există între aceste documente și o formu-
lă de jurământ a meșterului tânăr19, cea a părintelui 
calfelor, care avea îndatorirea de a primi calfele străine 
care veneau în călătorie de studiu în Zalău20, precum și 
formula de jurământ a meșterilor de serviciu21. Breas-
la cizmarilor și-a modificat statutul în anul 1748, sta-
tut care a fost aprobat de împărăteasa Maria Tereza la 
data de 20 aprilie 175122.

Meșteșugurile menţionate până acum sunt pro-
ducătoare de încălţăminte și îmbrăcăminte și mește-
rii își procurau materia primă de la măcelari. Aceștia 
sacrificau animalele și vindeau apoi pieile meșterilor 
din breasla cojocarilor și cizmarilor. Între aceste bresle 
s-au încheiat contracte ferme, cuprinzând reglemen-
tarea înţelegerilor anterioare. În scopul de a se putea 
evita nerespectarea angajamentelor, se prevedeau 
sancţiuni clare, care se aplicau cu promptitudine.

Meșteșugul confecţionării gubelor (un gen aparte 
de suman), s-a răspândit în orașul Zalău în a doua ju-
mătate a secolului al XVIII-lea. Numărul crescând al 
gubarilor a impus și formarea unei bresle cu statut ela-
borat, care să le asigure atât practicarea legală a mese-
riei, cât și o poziţie de monopol pe pieţele de desface-
re, în defavoarea concurenţei meșterilor care lucrau în 
afara sistemului de breaslă. Meșteșug caracteristic și 
arhaic, producea așa-numita gubă, o haină pentru iar-
nă executată din lână, croită dintr-un postav cu cior-
chini care se trecea prin vâltoarea breslei, care se afla 
în localitatea Plopiș. Această haină a fost folosită iarna 
atât de ţărani, cât și de orășeni23.

În documentele de breaslă se amintește de o cerere 
a meșteșugarilor gubari care datează din 6 decembrie 
1806, privind aprobarea statutului. Cererea respectivă 
vorbește de o breaslă deja existentă și chiar nominali-
zează în cuprinsul ei pe staroștii și ceilalţi conducători 
ai breslei. În anul 1822, Guberniul Regal Suprem a edi-
tat un statut compus din 57 de articole, statut cu va-
labilitate temporară, până la reglementarea definitivă 
a statutului de organizare și funcţionare a breslelor24. 

Protocoalele acestei bresle confirmă încă o dată 
existenţa crizei generale a sistemului de breaslă, ac-
centuată tot mai mult în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea. Numărul meșterilor gubari a scăzut spre 

mijlocul secolului al XIX-lea până când a ajuns doar la 
cifra de 122; totodată, din documentele existente se 
poate observa înregistrarea unei pauperizări generale. 

Ca o primă consecinţă a acestei pauperizări a fost 
faptul că meșterii au început să lucreze la comandă, 
din materialul clientului. Această activitate aducea 
un venit foarte mic și impunea o supraîncărcare cu 
comenzi pentru ca meșterii să poată obţine beneficii. 
Monopolul breslei asupra pieţei, atât a celei care asigu-
ra materia primă, cât și a celei care asigura desfacerea 
produselor, începe să fie tot mai nesigur și mai ame-
ninţat cu dispariţia. O altă consecinţă a fost tendinţa 
de limitare a numărului de meșteri din breaslă și a nu-
mărului de calfe care se mai primeau pentru pregătire. 
Rezultatul firesc al acestor măsuri a fost plecarea din 
Zalău a calfelor și chiar a meșterilor tineri, care s-au 
așezat în localităţile rurale25.

Un meșteșug care a avut o mare dezvoltare în Za-
lău a fost cel al olăritului, ce exista, probabil, încă din 
secolul al XVI-lea. Dovada o constituie lista cu nume 
din Urbariul cetăţii Gilău din anul 1609, amintită an-
terior. În aceste registre sunt amintite și două persoa-
ne care purtau numele de Olaru. Nu cunoaștem data 
înfiinţării breslei olarilor în Zalău, dar meșteșugul s-a 
extins, meșterii au simţit nevoia organizării propriei 
bresle și a redactării unui statut propriu. În anul 1738 
a fost aprobat de Consiliul Orășenesc al Orașului Zalău 
un statut al breslei olarilor, care a fost dat publicită-
ţii26. Pentru elaborarea reglementărilor statutului s-a 
folosit drept model statutul breslei olarilor din Cluj. 
Pentru documentare, au fost trimiși doi meșteri zălă-
uani la Cluj, care au studiat nu numai statutul, ci și 
modul de funcţionare a breslei în conformitate cu re-
glementările în vigoare. În noul regulament al breslei 
din Zalău au apărut unele modificări faţă de Cluj, da-
torate diferenţelor dintre condiţiile celor două zone: în 
Zalău precumpăneau încă activităţile agrare, ocupaţia 
de bază fiind viticultura, în timp ce Clujul era o loca-
litate urbană cu tradiţii și un centru meșteșugăresc 
foarte puternic.

Statutul aprobat în anul 1738 a fost îmbunătăţit în 
anul 1834 printr-o serie de reguli și directive care se 
dovediseră a fi necesare în perioada care a trecut de la 
intrarea sa în vigoare. Aceste articole noi nu operează 
modificări esenţiale faţă de statutul iniţial. Acum au 
fost reglementate următoarele chestiuni: posibilele 
surse de venituri; modalităţile de procurare a terenuri-
lor cu pământ argilos, care era sursa de materie primă, 
precum și achiziţionarea terenurilor cu hume colorate; 
procurarea smalţului; repartizarea meșterilor, pentru 
lucru, în mod corect, a materiilor prime achiziţiona-
te de aceia care aveau această sarcină faţă de breaslă; 
planificarea folosirii cuptoarelor pentru ars ceramica; 
controlul asupra calităţii produselor; stabilirea arealu-
lui pieţei de desfacere și menţinerea ei și repartizarea 
spaţiului în piaţa de desfacere.

continuare pe www.caietesilvane.ro



48

180

Texte și studii tradiționale

Diversitatea Revelației*

Frithjof SchuOn

Neexistând decât un singur Adevăr, n-ar trebui 
să existe o singură Revelație, o singură Tradiție 
posibilă? În primul rând, Adevărul și Revelația nu 
sunt termeni absolut echivalenți, Adevărul situ-
ându-se dincolo de forme, pe când Revelația – sau 
Tradiția ce derivă din ea – este, prin definiție chiar, 
de ordin formal; or, când spui formă, spui diversi-
tate, deci pluralitate; rațiunea de a fi și natura for-
mei sunt expresia, limitarea, diferențierea. Ceea ce 
intră în formă, intră chiar prin asta și în număr, 
așadar în repetiție și diversitate; principiul formal 
– inspirat prin infinitatea Posibilității divine – con-
feră diversitate acestei repetiții. Se poate concepe, 
ce-i drept, că nu există decât o singură Revelație 
sau Tradiție pentru lumea noastră și că diversitatea 
se realizează prin alte lumi, necunoscute oamenilor 
sau chiar inaccesibile cunoașterii umane; însă asta 
ar însemna să nu înțelegi că diferența între formele 
Adevărului este determinată de diferența între re-
ceptaculele umane. De mii de ani, umanitatea este 
divizată în mai multe ramuri fundamental diferite, 
care constituie tot atâtea umanități totale, prin ur-
mare mai mult sau mai puțin închise în ele însele; 
existența unor receptacule spirituale atât de dife-
rite și de originale presupune reflectarea diferită a 
Adevărului unic. Să notăm că nu e vorba aici întot-
deauna de rase, ci cel mai adesea de grupuri umane 
foarte variate poate, însă supuse unui ansamblu de 
condiții mentale ce fac din ele recipiente spiritua-
le suficient de omogene, asta neînsemnând că in-
divizii n-ar putea să iasă oricând din aceste cadre, 
căci umanitatea colectivă nu are nimic absolut. Așa 
stând lucrurile, vom spune că diversele Revelații 
nu se contrazic în mod real, deoarece nu se aplică 
aceluiași receptacul, Dumnezeu neadresând nicio-
dată același mesaj la două sau mai multe receptacu-
le cu caractere divergente, care corespund, așadar, 
în mod analogic, unor dimensiuni formal incompa-
tibile; nu se contrazice decât ceea ce se situează pe 
același plan. Antinomiile aparente ale Tradițiilor 
țin de limbaj sau de simbol; contradicțiile vin de 
la receptaculele umane, nu de la Dumnezeu; diver-
sitatea în lume este urmarea îndepărtării sale de 
Principiul Divin, ceea ce nu înseamnă că Creatorul 
nu vrea ca lumea să fie, ci că El nu este lumea.

E inevitabil ca Revelațiile să se excludă mai mult 
sau mai puțin, deoarece Dumnezeu, când vorbește, 
se exprimă în mod absolut; însă această absoluita-
te privește conținutul universal mai degrabă decât 

forma; ea n-o privește pe aceasta decât într-un mod 
relativ și simbolic, pentru că forma simbolizează 
conținutul, deci și întreaga umanitate căreia i se 
adresează, în particular, acest conținut. Dumnezeu 
nu poate compara diversele Revelații din exterior, 
așa cum o face un savant; El se află, într-un fel, în 
centrul oricărei Revelații, ca și cum fiecare ar fi sin-
gura. Revelația se exprimă într-un limbaj absolut, 
pentru că Dumnezeu este absolut, nu pentru că 
forma ar fi așa; altfel spus, absoluitatea Revelației 
este absolută în sine, dar relativă în formă.   

Limbajul Scripturilor sacre este divin, însă, în 
același timp, e necesarmente cel al oamenilor; prin 
urmare, el este făcut pentru oameni și nu poate fi di-
vin decât într-un mod indirect. Această incomensu-
rabilitate între Dumnezeu și mijloacele noastre de 
expresie transpare în Scripturi, în care nici cuvinte-
le noastre, nici logica noastră nu sunt la înălțimea 
intenției cerești; limbajul muritorilor nu ia apriori 
în considerare lucrurile sub specie æternitatis. Cu-
vântul increat zdrobește cuvântul creat, pregătin-
du-l în același timp pentru Adevăr; el își manifestă 
astfel transcendența în raport cu limitările logicii 
umane; omul trebuie să poată depăși aceste limi-
te dacă vrea să atingă sensul divin al cuvintelor; 
și le depășește în cunoașterea metafizică, fruct al 
intelecției pure, de asemenea, într-un anumit mod, 
în iubire, atunci când ea atinge esențele. A vrea să 
reduci Adevărul la condiționările vieții terestre, în-
seamnă să uiți că nu există măsură comună între 
finit și Infinit. 

Absoluitatea Revelației pretinde unicitatea sa; 
or asta nu se poate întâmpla pe planul faptelor 
până în punctul de a se realiza un fapt unic în ge-
nul său, adică să constituie el singur ceea ce este 
un gen întreg. Doar Realitatea este unică, oricare 
ar fi gradul sub care o luăm în considerare: Dumne-
zeu, Substanța universală, Spiritul divin imanent 
acestei Substanțe; totuși, există fapte „relativ uni-
ce”, Revelația de pildă, deoarece – totul fiind rela-
tiv, chiar principiile trebuind să suporte derogări, 
în aparență cel puțin, atâta vreme cât ele intră în 
contingențe – unicitatea trebuie să se poată produ-
ce pe planul faptelor; dacă faptele unice n-ar exista 
în niciun fel, diversitatea ar fi absolută, ceea ce este 
o contradicție. Cele două, unicitatea și diversitatea, 
trebuie să se poată manifesta; însă ambele mani-
festări sunt inevitabil relative, una trebuind s-o 
limiteze pe cealaltă. Rezultă de aici, pe de o par-
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te, că diversitatea nu poate aboli unitatea care este 
substanța sa, iar pe de altă parte, că unitatea sau 
unicitatea trebuie să fie contrazisă, chiar pe planul 
existenței sale, de diversitate; cu alte cuvinte, e ne-
cesar ca, în orice manifestare a unicității, diversi-
tatea compensatorie să fie menținută; și într-ade-
văr, un fapt unic nu se produce decât în partea unui 
cosmos și nu în totalitatea sa. S-ar putea spune că 
un asemenea fapt este unic în măsura în care îl re-
prezintă pe Dumnezeu pentru cutare mediu, nici-
decum în măsura în care el există; această existență 
nu abolește totuși simbolul, ci îl repetă în afara 
cadrului – dar pe același plan – în care se produce 
faptul unic. Existența, care vehiculează Cuvântul 
divin, nu abolește unicitatea cutărei Revelații în 
mediul providențial al acesteia, ci ea repetă mani-
festarea Cuvântului în afara acestui mediu; astfel, 
diversitatea, fără a aboli manifestarea metafizic 
necesară a unicității, o contrazice totuși în afara 
acestui cadru, însă la același nivel, pentru a arăta 
astfel că doar Verbul increat și non-manifestat po-
sedă unicitatea absolută. 

La posibila obiecție că, în momentul în care se 
produce o Revelație, ea este unică în lume și nu 
doar pentru o parte a ei, răspundem că diversitatea 
nu se produce în mod necesar în simultaneitate, ea 
întinzându-se și în succesiunea temporală, lucru 
evident chiar când e vorba de Revelații. De altfel, 
nu trebuie să se confunde o unicitate de fapt cu o 
unicitate de principiu; nu negăm posibilitatea unui 
fapt unic în lume de-a lungul unei anumite durate, 
ci pe cea a unui fapt unic în sens absolut. Un fapt ce 
pare unic în spațiu, nu este totuși unic în timp... și 
invers; însă chiar în interiorul fiecăreia din aceste 
condiții de existență, nu putem niciodată afirma că 
un fapt este unic în genul său – nefiindu-i cauză 
particularitatea, ci genul sau calitatea – pentru că 
nu putem măsura nici timpul, nici spațiul, nici, cu 
atât mai puțin, modurile ce ne scapă. 

Această doctrină reiese clar din exemplul ur-
mător: soarele este unic în sistemul nostru solar, 
dar nu și în spațiu; putem vedea ceilalți sori, deoa-
rece, precum al nostru, se situează în spațiu, însă 
nu-i vedem ca sori. Unicitatea soarelui nostru este 
dezmințită de multiplicitatea stelelor fixe, fără a în-
ceta să fie valabilă, din acest motiv, în sistemul ho-
tărât nouă de Providență; prin urmare, unicitatea 
se manifestă în parte, nu în totalitate, deși această 
parte e o imagine a totalității și o reprezintă pen-
tru noi; ea „este” deci, prin Voia divină, totalitatea, 
însă numai pentru noi, și doar în măsura în care 
spiritul nostru – a cărui anvergură ține deopotri-
vă de voința lui Dumnezeu – nu depășește formele; 
dar chiar în acest caz, partea „este” totalitatea sub 
raportul eficacității sale spirituale.    

*

* *

Constatăm, pe pământ, existența unor rase diver-
se, ale căror diferențe sunt „valabile”, pentru că nu 
există rase „false” care să se opună unor rase „adevă-
rate”; mai constatăm existența multor limbi, nimeni 
neputând să le conteste legitimitatea; la fel pentru 
științe și arte. Or ar fi ciudat ca această diversitate 
să nu se producă și pe plan religios, așadar ca diver-
sitatea receptaculelor umane să n-o antreneze pe cea 
a conținuturilor divine, din perspectiva formei, nu 
a esenței. Și așa cum omul se prezintă, în cadrul fi-
ecărei rase, ca „om” și nu ca „alb” sau „galben”, iar 
fiecare limbă se prezintă pe propriul teren ca „limba” 
și nu cutare limbă printre altele, la fel fiecare reli-
gie este obligatoriu, pe propriul plan, „religia”, fără 
nicio relativizare comparativă, care, având în vedere 
scopul ce trebuie atins, n-ar avea niciun sens; când 
spui „religie”, spui „religie unică”; practicând explicit 
cutare religie, le practici implicit pe toate.  

O idee sau o lucrare ce se lovește de obstacole in-
surmontabile este contrară naturii lucrurilor; or, di-
versitatea etnică a umanității și mărimea pământului 
ajung pentru a face neverosimilă axioma unei religii 
unice pentru toți, și dimpotrivă, cu totul verosimilă 
necesitatea unei pluralități de religii; altfel spus, reli-
gia unică nu scapă de contradicție, dacă ținem seama 
de revendicările sale de absoluitate și de universali-
tate, pe de o parte, și de imposibilitatea psihologică 
și fizică a realizării lor, pe de altă parte, fără a mai 
vorbi de antinomia între revendicările menționate 
și caracterul obligatoriu relativ al oricărei mitologii 
religioase; doar metafizica pură și rugăciunea pură 
sunt absolute și, prin urmare, universale. Referin-
du-ne la „mitologie”, ea este – în afara conținutului 
său intrinsec de adevăr și eficacitate – indispensabilă 
pentru ca adevărul metafizic să se poată stabili solid 
într-o colectivitate umană. 

Religia este un fapt „în mod supranatural na-
tural” ce-și vădește adevărul – din perspectiva do-
vezilor extrinseci – prin universalitatea sa umană, 
astfel încât pluralitatea și ubicuitatea fenomenului 
religios constituie un argument puternic în favoarea 
religiei ca atare. Așa cum planta nu greșește îndrep-
tându-se spre lumină, la fel nici omul nu se-nșală 
urmând Revelația și, în consecință, tradiția. Există 
ceva infailibil în instinctul natural al animalelor, de 
asemenea în „instinctul supranatural” al oamenilor; 
însă omul este singurul „animal” capabil să se împo-
trivească naturii, fie violându-i cu nesăbuință legile, 
fie depășind-o.  

Traducere de Daniel HOBLEA

* Din volumul Sentiers de Gnose, La Colombe, 
1957.
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Malaxorul de ianuarie
■  În „Poesis” (decembrie 2019) D. Păcuraru, direc-

torul publicației sătmărene, detonează o bombă, poate 
numai o petardă: „Ady Endre, un mare poet maghiar cu 
mamă româncă”. Se întreabă DP și ne întrebăm și noi: 
„În ce măsură este adevărat? Ce s-ar putea schimba în 
modul de receptare a poetului născut într-un mic sătuc 
din vechiul Sălaj, Mețenț, azi în județul Satu Mare?” 
Continuăm trecerea prin revistele de cultură ce le pri-
mim la redacție cu numărul dublu 11-12/2019 al revis-
tei clujene „Steaua”: Steaua 70; Manolescu 80; Vlad 
90; Gheran 90. Patriotism local: Mirel Taloș (n. Zalău, 
1973) publică în „România literară” (nr. 51-52/2019)  
un fragment din romanul „Undeva în Transilvania”. 
Bine ar fi, poate, să ne întoarcem la vremurile pome-
nite de Lazăr Klein, din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, 
România, în octombrie 1938: „(...) aici, în Transilvania, 
dialogul cu celălalt are și sporul existențial al dialogu-
lui cu celălalt ca etnie. Români, maghiari, evrei, sporesc 
frumusețea dialogului existenței: culturile și limbile se 
pun în evidență și se influențează, înfrumusețându-se, 
mai mult, fiecare, în fața celuilalt, îl învață, însușindu-și 
limba și cultura. Aici, în Transilvania, aici e frumusețea 
întâlnirilor revelatoare”. Poate ajunge Mirel Taloș cu 
cartea (lansarea cărții) și prin orașul natal. Am remar-
cat și ancheta „Apostrof” (decembrie 2019): „30 de ani 
de la căderea totalitarismului socialist”. Răspunde și 
Nicolae Coande: „Când Ceaușescu a căzut, au scăpat și 
porcii din România. Ce ușurare... Pe urmă au venit alți 
porci. La noi, Orwell e citit de-a-ndoaselea, de la coadă 
la cap”. Și nu numai. Poposim și la Timișoara cu Ioan 
T. Morar, „Singurătate în Atlantic” („Orizont”, decem-
brie 2019): „Dorința lui Dorel Nacou a fost să termi-
ne cursa. Și a terminat-o. E drept, ultimul, după 39 de 
zile, 21 de ore, 25 de minute și 53 de secunde! «Când 
ajungi ultimul, nu te mai așteaptă nimeni. Pe mine m-a 
așteptat soția, venise special, cu avionul, pentru sosi-
re. M-am temut că nu ajung la timp și că va fi nevoită 
să plece înapoi înainte de a ne vedea. Din fericire, am 
ajuns»”. De citit povestea acestui altfel de Dorel (de Ro-
mânia). Ne întoarcem la Cluj, „la mongolu” (octombrie-

noiembrie 2019), unde Doru Pop se întreabă „Cui i-e 
frică de feminazi?”: „(...) feminismul e mai mult decât o 
mișcare politică, o filosofie socială, o atitudine intelec-
tuală sau un set de perspective culturale ori economice. 
Asociat cu gândirea critică, el rămâne unul dintre mo-
durile cele mai eficiente de a controla defectele siste-
mului politic în care trăim. Nu este vorba doar despre 
dreptul de a-ți controla propriul aparat reproductiv, de 
a fi reprezentat în cultură, media și politică, de a nu fi 
supus violenței sexuale și fizice, de a nu fi exploatat în 
propria casă, căci nu aparține doar femeilor, ci tuturor 
celor care doresc eliberarea oamenilor din captivita-
tea falsei conștiințe”. Sunteți antifeminiști? De la Cluj 
trecem la Alba Iulia, la „Discobolul” (octombrie – de-
cembrie 2019), unde Gheorghe Grigurcu scrie, în 
jurnalul său: „Un inițiat. Poate distinge cu o subtilitate 
nebună un copac de același copac, un zid de același zid, 
un cuvânt de același cuvânt. Dar îi lipsește capacitatea 
de a compara un copac cu alt copac, un zid cu alt zid, un 
cuvânt cu alt cuvânt”. Probabil pentru că nu are nevoie. 

(D.S.)

■ Alături de poezie, în general de înaltă ținută, 
originală sau în traducere, de pe toate meridianele și 
printre multe cronici sprintene și bine conectate la 
peisajul cultural actual, trei puncte cu magnetism in-
tens ne rețin atenția în nr. 2 (24)/2019 al revistei Po-
esis internațional. Primul este rubrica Portret, unde, 
cu neprefăcută uimire, dăm peste următorul poem 
scris și publicat de Ovidiu Genaru în 1972: „Pe soclul 
spoit cu var soldatul anonim/ veghează cu baioneta la 
armă hoarda/ să nu știe de frică după 918/ monumen-
tul scruta inamicul înspre apus/ după 941 oșteanul 
același fu/ răsucit spre roșul de moscova în/ 945 pri-
marul întoarse din nou/ soldatul cu fața spre vest/ pe 
la noi bronzul eroilor costă/ prea multe parale și pa-
tria n-are/ urmașii fac față istoriei vitrege/ întorcând 
monumentul/ după cum bat vânturile în țările mici” 
(Soclul). O restituire cu valoare de document vedem și 
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în interviul realizat de Caius Dobrescu în 1998 cu Ghe-
orghe Iova, apărut atunci în revista „Interval”, într-o 
formă nedorită de autor. Actuala versiune, definitivă, 
se vrea și un omagiu adus liderului optzecist la pre-
matura sa dispariție. Și, poate cel mai important, peste 
evenimentul încoronării Anei Blandiana cu premiul 
Cununa de Aur (Struga, 2019) s-a trecut cu destulă 
ușurință. De-aceea, redăm finalul discursului rostit cu 
acest prilej de poetesa laureată: „În poezie nu există 
progres. Dacă ar exista, ar însemna că noi suntem mai 
importanți decât Homer și Petrarca, decât Shakespeare 
și Rilke, ar însemna că noi ar trebui să-i privim pe ei de 
la înălțimea timpului nostru, când de fapt noi suntem 
fericiți să avem puterea de a ne simți contemporani cu 
ei. La Struga suntem cu toții contemporani cu Orfeu”. 

(V.M.)

■ În 7 decembrie 2019 ne aflam în incinta Bibli-
otecii Naționale a României, la Festivalul de poezie 
subversivă sau, mai degrabă, un „maraton de lecturi” 
(citat din anunțul plasat pe Facebook). Activitatea 
a fost organizată de Liga Literară din România și 
PEN România, iar moderatori au fost poeții Cosmin 
Perța și Grigore Șoitu. Cu această ocazie, am intrat 
în posesia celui mai recent număr al revistei Poesis 
internațional / Poɘs:s intɘrnational /, anul IX, 2 
(24) / 2019, redactat de Casa de Editură Max Blecher, 
cu un colectiv redacțional asociat directorului-fonda-
tor, Dumitru Păcuraru, și patronat spiritual de poetul 
(Le grand professeur) Ion Mureșan, avându-l la timonă 
pe redactorul-șef, cunoscutul poet Claudiu Komartin, 
iar în echipa redacțională pe nu mai puțin cunoscuții 
Radu Vancu, Teodora Coman, Andrei Dósa, Camelia 
Toma, Anastasia Gavrilovici, Ovidiu Komlod, sem-
natari ai unora dintre materialele publicate. Așa cum 
ne-a obișnuit, revista este remarcabilă prin substanța 
bogată și diversificată a conținutului distribuit în cele 
250 de pagini. Nume de autori consacrați, cunoscuți, 
împletindu-se cu altele de poeți, eseiști, cronicari, 
prozatori, critici aparținând diferitelor generații de 
după optzecism sau în afara lui, surprind plăcut prin 
originalitate substanțială, formală, estetică, stilistică 
și sinceră. Creații ale poeților români alternează cu 

ale celor aparținând literaturii altor națiuni. Primele 
pagini ale recentului număr, inclusiv Editorialul sem-
nat de redactorul-șef, sunt oferite, In memoriam, sur-
prinzătorului, prin originalitate, scriitor Gheorghe 
Iova, plecat în partea cealaltă a vieții în vara recent 
trecutului an 2019.

■ Polifonii pe luciu de oglindă este o antologie 
de poezie coordonată/ întocmită de Remus Octavi-
an Câmpean (ROC), apărută la prestigioasa Editură 
Școala Ardeleană. Este un proiect susținut de Banca 
Transilvania, cu o misiune nobilă: alinarea suferințelor 
prin care trec semeni de-ai noștri defavorizați de 
soartă, mai cu seamă bătrânii singuri și bolnavi nu 
doar de bătrânețe, „este, dincolo de un volum colec-
tiv de poezie, expresia unei atitudini de solidaritate 
umană” (ROC – Notă asupra ediției). Prefața, semna-
tă de apreciatul scriitor (prozator, poet, eseist) Via-
nu Mureșan, sub titlul „Meditații despre bătrânețe, 
singurătate, neputință” se constituie într-un omagiu 
adus familiei tradiționale din satul ardelean, în prima 
parte, și o pledoarie accentuat compasională privind 
tragedia existențială prin care par a fi condamnați 
să-și trăiască ultimii ani ai vieții „bătrânii nevoiași, 
neputincioși, însingurați, bolnavi /.../ oglinzi triste 
ale anilor noștri din urmă” (V.M.), în partea a doua. 
Printre cei 45 de „poeți” care au răspuns invitației de 
a colabora la realizarea acestui proiect/tom cu propri-
ile texte se numără și doi membri ai Asociației Scrii-
torilor din Județul Sălaj, respectiv Doina Ira-Tăutan 
și Viorel Gh. Tăutan. Cartea este ilustrată, cu marca 
excelenței, de pictorul Marius Valentin Moșuțan, co-
perta fiind inspirat realizată de Eduard Grecu. 

■ Dezghețul luminii, Încuvântări este titlul com-
pus al cărții de poezie aparținând matematicianului-
poet (și prozator) ROC (Remus Octavian Cîmpean), 
din Cluj-Napoca. Apărută la Editura Eikon, 2019, în 
evidențe editoriale impecabile, cartea este remarca-
bilă atât prin poeziile și poemele inspirate de efectul 
realității asupra sentimentelor și al gândurilor poetu-
lui, nesupus unor canoane și formule stilistice obsesive, 
cât și prin ilustrațiile din interior, datorate talentatei 
artiste Georgeta-Olimpia Bera, care a realizat și coper-
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tele. În succinta prefață, intitulată „Redemțiunea prin 
cuvânt”, cunoscutul poet și eseist Virgil Mihaiu scrie 
astfel: „...autorul își denumește creațiile Încuvântări. Mi 
se pare o vocabulă cât se poate de elocventă. Ea atestă, 
de fapt, o profundă afecțiune personală față de limba 
maternă” (p. 6). „Prieteni dragi, De mă vedeți iubind,/ 
Vă rog... și țineți cont,/ Nu mă reanimați./ Lăsați-mă 
așa .../ Trecut în lumea aceea, a mea,/ A noastră, a mea 
și-a ei,/ Cu cer senin și flori de tei” (Testament).

■ La Casa de Editură Max Blecher, prezentată de-
taliat pe Google, au apărut în anul 2019 douăsprezece 
titluri, dintre care am intrat recent în posesia cărților 
de poeme ale remarcabililor poeți Teodora Coman și 
Radu Vancu, „soft gherrilla”, respectiv „Psalmi”. 

Redactor: Claudiu Komartin. În loc de comentariu, 
propunem atenției cititorilor interesați citate care 
apar și pe manșetele celor două cărți: „în Halkidiki, 
vântul a luat un copil pe sus și nu, nu e/ fratele tău, 
dragă Dorothy, e concurentul tău din realitate./ pro-
gnozele avertizează că vor fi tot mai mulți, tu îți vei/ 
pierde unicitatea tocmai fiindcă nu vei muri nicioda-
tă” (Teodora Coman, dezarmare, p. 81); „Ăsta e scrisul 
– ăsta e paradisul – asta e toată forța lui:/ morți viitori 
scriind despre morți prezenți/ & morți viitori scriind 
despre morți trecuți/ & asta a fost totul dintotdeau-
na/ & așa va rămâne” (Radu Vancu, p. 80). Ilustrațiile 
copertelor sunt semnate de Ion Barbu, pentru prima 
carte, și Ana Alfianu, pentru a doua.

(V.T.)

Încurajare – poate asta a însemnat Kiss László 
înainte de toate. Mulți care au încercat să respire 
printr-o poezie clasică sau contemporană, au învățat 
de la el, în primul rând, că nu trebuie să disperi: nu 
lăsa să te învingă disperarea. 

Prin asta, a transmis de fapt că a recita poezie 
este o vocație și o meserie deopotrivă: nu ți se dă 
în mod instant să înțelegi și să-i poți face pe alții 
să înțeleagă. Este nevoie de o muncă anevoioa-
să, care cere transpirație, smerenie, inteligență, 
perseverență și gust. Îmi amintesc că, la singura 
ediție a Festivalului „Primăvara Poeziei” la care 
m-am întâlnit cu el, îi rugase pe elevii sălăjeni să 
recite poezii cu adevărat valoroase, nu versificațiile 
unor diletanți. Ca orice meșteșugar, era mândru de 
domeniul în care lucrase și s-a enervat când a văzut 
că unii nu pricep că limba este o materie precum 
lemnul: nu poți face o masă bună, rezistentă, masi-
vă dintr-un lemn precar.

Era un om care trăia în și pentru o comunita-
te: comunitatea celor care iubesc versurile. Era un 
înger poetic: a adus cuvântul poeților pe pământ. 
Dar dacă îngerilor le este dat poate să-L reprezin-
te pe Dumnezeu fără niciun efort, Kiss László a de-
pus eforturi uriașe pentru a face ceea ce iubește. A 
înființat asociații și festivaluri, a organizat concur-
suri și a participat la ele, așa cum a participat și la 
multe altele pe care nu le-a organizat el, dar la care a 
simțit că e de datoria lui să vină și să-și susțină păre-
rea – așa a ajuns și la Zalău, așa l-am cunoscut și noi.

Ne-am speriat cu toții când și-a pierdut soția 
iubită, pe Mariann, dar părea că se întremează, că 
poate trăi cu durerea infinită: probabil a reușit prin 

evadarea în munca pe care nu a vrut s-o lase nicio-
dată, pentru că ea fusese însăși viața lui. Un efort 
care, ca în orice vocație, fusese plin de împliniri și 
decepții, de speranțe și dezamăgiri, de zile bune și 
rele, de relații simple și complicate, de oameni care 
l-au înțeles și alții care l-au lezat. Dar o muncă pe 
care a continuat-o, pentru că nu dezamăgirile, oricât 
de dureroase, erau importante, ci slova poeților care 
trebuia să ajungă la public prin tălmăciri de calitate.

Când am citit despre vestea morții lui, nu-mi ve-
nea să-mi cred ochilor. M-a cuprins decepția aceea 
pe care o cunoaștem cu toții: chiar mor și oamenii 
buni, devotați, talentați, altruiști? Mor atunci când 
ar mai putea să trăiască mult și bine, când încă 
sunt plini de energie? Poate că numai Dumnezeu se 
înțelege pe El însuși.

Drum lin, Laci! Radierea ta rămâne printre noi.

Solul angelic s-a ridicat la cer
La moartea lui Kiss László 

péter demény
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Arca poeziei

Pablo Neruda

(1904-1973)

Totdeauna 

Eu nu sunt gelos
pe cei de dinaintea mea.

N-ai decât să vii
cu oricare bărbat după tine, 
să vii cu o sută de bărbați încâlciți în păr, 
să vii cu o mie de bărbați între gleznele tale
și sânii tăi,
să vii ca un fluviu
ticsit de înecați
ce ajung să întâlnească marea furioasă,
spuma ei eternă, timpul!

Ia-i pe toți după tine
acolo unde te aștept eu:
căci totdeauna vom fi numai singuri
totdeauna vom fi numai tu și eu
singuri pe-acest pământ
ca să începem viața!   

(Traducere de Dinu Flămând, în vol. Nu există 
lumină pură, Editura Art, 2018)

Poet chilian cu o operă neobișnuit de vastă și inegală, dar la fel de convulsivă ca istoria țării 
sale și a întregului continent latino-american. A scris incandescentă poezie politică, alături 
de lirică erotică de o rară intensitate. Literatura i-a fost încoronată cu Premiul Nobel în 1971. 
Geneza poeziei Totdeauna este una bucureșteană, după o mărturie a Matildei Urrutia, cea 
căreia i-a fost dedicată.


