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Poeme pentru „Caiete Silvane”

Gheorghe Vidican
Gheorghe Vidican s-a născut la 27 iulie 1953 în satul Petid, com. Cociuba-Mare, județul
Bihor, al cărui cetățean de onoare este din anul 2013. Absolvent al Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică a Universității din Oradea și a masterului Managementul și Ingineria
Afacerilor. A debutat în anul 1968 în culegerea de versuri a elevilor bihoreni „Mlădiţe bihorene”, apărută sub îndrumarea poetului Alexandru Andriţoiu, debut consacrat prin apariţia în
revista „Familia” în anul 1972. A publicat poezie și interviuri în majoritatea revistelor de cultură din țară. A debutat în volum cu „Singurătatea candelabrului” (Ed. Cogito, Oradea, 1994).
Gheorghe Vidican este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara.
Luciul întunericului
am rămas dincolo de gard în afara mea atârnat de pânza unui păianjen e semnul nașterii mele
ochii din degetele orbilor se scurg în ochii tăi întunericul moașă a răsăritului
ne lăsăm umbrele atârnate de razele lunii
se sparge noaptea se face țăndări trage cortina peste magia somnului
buzele noastre deschid prăpăstii întoarse în noi luciul întunericului intră în oameni
dacă vezi luna arzând în feștila unui felinar fură-i liniștea
înhamă-i privirea la caleașca uitării
ne lipim tălpile de întunericul nopții urmele ne curg într-un năvod fără pești
pe scara de incendiu razele lunii se despart de lumină
degetele orbului își coboară pe trepte în șoaptă amintirile
carnea umbrelor noastre putrezește în dorințele trecătorilor latră la lună câinii pescarilor
pescuim la copcă în lacrima unei păsări flămânde
îi atârnăm zborul de cer
întunericului ne trece luciul lacrimii navigăm cu apa în spinare
setea trecătorului nu dorește să iasă din scârțâitul ciuturii
de-a baba-oarba ne jucăm la lumina unei lanterne plină de razele lunii
prin dangătul clopotului se aude vântul într-un hamac plin de păsări
lași să mi se zvânte în luciul întunericului mirosul cărnii
cuvintele tale se hrănesc cu sângele meu simt umbra ca o lanternă luminându-ți poemul
întunericului făcut țăndări de dorințele pescarului mahmur
prin peștișorul de aur noduri și semne îmbălsămează razele lunii
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o barcă desparte luciul apei de apă
solzii de aur însoțesc vâslele pescarilor
sub pașii tăi își pierd strălucirea
jocul de-a baba-oarba ne desprinde chipurile de luciul întunericului
devenim port la malul lacrimii
ne ascundem în noi tăcerile
dă-mă afară din umbra ta sălbăticia mea adăpostește fugarii fără umbre
îi simt respirând prin trupul tău
nopțile lor locuiesc în noi
cuie în putrefacție bătute în palmele răstignitului
luciul întunericului o mănușă de protecție a lacrimii
sângele tău hrănește păsările flămânde ale viitorului
prin biserici bocesc soldații întorși din afganistan umbrele lor au trecut în tabăra talibanilor
razele lunii atârnate de luciul întunericului
ne întoarcem sângele pe dos
pescarii pescuiesc la copcă în lacrimile nopții
devenim țărm
tremurăm în dorințele trecătorilor
peștișorul de aur pleacă în susul sângelui
ne scrie poemele pe luciul întunericului
ochii din degetele orbului se scurg în ochii tăi
umbre atârnate de razele lunii poemele
mă trezesc dat afară din tine
un clar de lună pe luciul întunericului
mirosul cafelei trezește cântatul cocoșilor
prin poemele mele degetele orbilor hrănesc literele braille cu șoapte
luciul întunericului adoarme înlăuntrul meu
■ „Poemele din cărțile lui Gheorghe Vidican
desenează un ţărm al hăului de unde poate porni
aventura în lumea unui neant scorburos care e capătul, limita pustiei lui Cain, dar, deopotrivă, spune poetul, e și un potenţial nou început, departele,
por tul nemărginirii. Gheorghe Vidican e un poet
cu o remarcabilă capacitate de metaforizare a realului și sinelui, vizibilă în toate cărţile sale” (Ioan
Holban).
■ „Biologic, prin stil, comportament și gusturi
literare, Gheorghe Vidican e un postmodernist.
Unul atipic, însă, care preia cum gráno sális gesticulaţia plină de spectaculozitate a congenerilor săi.
În propria creaţie, Vidican rămâne un nostalgic al
modernismului calm, de tip Ion Pillat, al patetismului blagian și-al sincerităţii de primă instanţă
a expresionismului interbelic. Gheorghe Vidican
nu se ferește de confesiunea directă, nemediată,
la limita brutalităţii, dar nici nu-și refuză deliciile
cochetării cu sentimentalismul ironic. E o formulă pe care a îmbrăţișat-o încă de la primul volum.
Purtând această mască, a învins modele și a triumfat asupra contextelor. Masca Vidican conferă stabilitate și dinamism unei voci lirice îngroșate cu
sistem și delicată cu metodă” (Mircea Mihăieș).

■ „Gheorghe Vidican este un poet special, aparte în lirica de azi, cu un aflux de imaginar impresionant, descoperind neobosit, cu voluptate, noi
posibilități estetice ale unei limbi eliberate de canoanele coerenței” (Paul Aretzu).
■ „Poezia lui Vidican iese de sub incidenţa unei
ecuaţii decorative, discursul vizând un timp mai
condensat al unei gestaţii spirituale din care eclozează hazardul verbului. Versurile sunt despre
«marea trecere» a fiinţei, fiecare zi fiind o continuă și nesfârșită cosmogonie ce desenează o poetică a limitei, a neputinţei: «suntem trecători ca și
ţipătul copilului născut». Poemul este izvorât din
întuneric și devine o formă superioară a tăcerii,
este manifestarea frământărilor fiinţei, iar lumina,
lacrima și sărutul sunt forme eterice ale împlinirii: «ochiul prizonier altor lumini». (...) Poetica lui
Gheorghe Vidican este o formă rafinată de supravieţuire, o manifestare a unui spirit caustic, lirismul oferind o deschidere spre propriul intimism.
Nostalgia, suferinţa devin nu doar metafore, ci și
destin, alcătuire plenară a unui spirit frământat, a
unei conștiinţe fragmentate, toate recompunând
o stare, un demers poetic de înaltă ţinută estetică”
(Imelda Chinţa).
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Cine în cine suntem
cineva mereu mă traversează strada să nu-mi văd urmele
știu numele celui ce mă strigă pe silabe
pe si-la-be
rochia ei e o mașină de cusut îmi croșetează viitorul
mă opresc să întreb de setea mamei
tu te oprești în mine izgonind orașul din visele lui esenin
o reptilă înlăcrimată poemul
ia forma norilor
unghiile tale devin fotoliu pentru fluturii curcubeu
fiecare tramvai e o biserică
ne închinăm la aerul nopții
în murmuratul răsăritului viețuiesc poemele mele
poemele tale viețuiesc în răcoarea stropului de rouă
adunătura de șoapte un copyright al tăcerii
o să-mi găsesc o planetă necolonizată de poeme
bacșiș în sughițurile chelneriței
cine ești cine sunt sub un clopot de sticlă
ne băgăm mințile-n cap mâinile în tureacul pantalonilor miroase a bere
bolborosim viața ireală a sufletului
scara de incendiu e o nevoie a florăresei
coboară sudoarea vremurilor expirate în apocalipsa freziilor
cine ești cine sunt
întâmplări vinovate de viitor
mama are nevoie de lacrimă pentru desăvârșirea întâmplării
cumperi ciudățenia străzii cu un miros virtual de clătite
1000 de leghe sub mări sechestrate de buzele noastre
ne strigă cineva din altcineva
dimineți fără cerșetori
au plecat să ridice răsăritul soarelui din lacrima mamei
cine ești cine sunt
frica în stropul de rouă măcelărește setea orfanilor
sunt un hău în luciul oglinzii
ești în oglindă un țipăt de păsări
în noi viețuiesc degetele orbilor îmbâcsite de poeme
ne golim de noi în sărut
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liniștea buzelor e topită în lingouri
putrezește dimineața în stropul de rouă
îmbrățișarea celuilalt un poem ce glorifică pustiul
cine ești tu cine sunt eu
cine crește din noi
șoaptele adormite în luciul lacrimei se rotesc în cercuri concentrice
pietre azvârlite către cei trufași
umbrele ne stau răstignite pe un poem în formă de cruce
acolo locuiește culegătorul de lacrimi
se subțiază oboseala șoaptelor în palmele noastre
o reptilă înlăcrimată poemul
plin de întuneric șuieratul șarpelui devine foșnet de rochii

Parodie de Lucian Perța
Gheorghe Vidican

Cine în cine suntem
(din Caiete Silvane, iulie 2020)

mereu cineva, cam din nouăzeci și doi încoace,
mă pândește la trecerea mea prin literatură,
prin po-e-zi-e,
când traversez stilurile, firesc, așa cum se face,
mă oprește când ajung la bordură
și mă-ntreabă, ca și acum, de exemplu, ce-am vrut să spun
în poemele publicate în revista Caiete Silvane –
acuma, oricât aș fi eu de înțelegător și de bun,
sângele meu se asprește și milioane
de bombe îmi sparg liniștea interioară
pe care tocmai am reușit s-o tratez, cu destulă greutate,
auzi acolo, ca și cum noi, poeții, suntem obligați, bunăoară,
să ne explicăm cine în cine suntem și poate
așa, ca într-o utopie a nisipului,
să facem clopoței de sticlă din cuvinte
și să-i punem să sune explicit și convingător oricui –
așa ceva, nici acum, nici înainte,
ba, sunt sigur, nici în viitor,
nu se poate întâmpla nicidecum,
oricât ar bolborosi acei ce asta vor –
cine sunt eu, poetul, acum
când am terminat de scris
despre singurătatea candelabrului și despre cum
rigorile cercului de literatură în care mi-s
membru fondator îmi impun
1000 de reguli noi de exprimare:
cine îmi este muza și să spun
dacă mai locuiesc în mansarda cu vitralii în care
poemele-mi erau să provoace un incendiu în oglindă
când le-am citit conlocatarilor,
dar gata cu cei ce vor să întindă
discuția aceasta ei, bine,
eu locuiesc în lacrima poemelor
și lacrima aceea îmi aparține!
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Scrise pe pereți

5

Viorel MUREȘAN

Locuțiunile și expresiile frazeologice create în jurul unui cuvânt-titlu arată, nici mai mult, nici
mai puțin, cantitatea de fapte ale
existenței, adunate în mentalul
colectiv, pornind de la obiectul desemnat prin vocabula în cauză. Iar
numărul lor, greu de stabilit, poate
fi un indiciu al importanței acelui
obiect în viața socială. În rândurile
care urmează ne vom opri asupra
substantivului perete, cu etimon latin și despre care credem că aparține
vocabularului fundamental. Alegem câteva dintre structurile frazeologice având ca nucleu cuvântul
perete, împreună cu explicațiile oferite de dicționare aflate în circuit:
„A se da (sau a se izbi, a se bate) cu
capul de pereți (sau de toți pereții)” =
a fi deznădăjduit, a regreta enorm
o greșeală făcută; „A vorbi la pereți
= a vorbi zadarnic, fără să fie ascultat; „A se potrivi ca nuca-n perete = a
nu se potrivi deloc; „Pereții au ochi/
urechi” = pericol de a fi văzut sau
auzit de cine nu trebuie; „A visa/ a
vedea cai verzi pe pereți” = a spune
lucruri imposibile, de necrezut. În
contextul nostru, atragem atenția
asupra pregnanței plasticității unora dintre imaginile create de expresiile de mai sus. Pentru că obiectul
paginilor de față va fi un volum de
versuri cu titlul Pereți, de Alice Valeria Micu, Editura Școala Ardeleană și
Editura Caiete Silvane, Cluj-Napoca,
Zalău, 2019. Înainte de a proceda la
descrierea propriu-zisă a cărții, mai
avem un gând în legătură cu titlul:
el ar putea sugera și exprimarea artistică prin reprezentarea semnelor
grafice pe pereții urbani aflați la
stradă, numită grafitti.
Insistența noastră asupra titlului de pe copertă am dori să fie
înțeleasă ca un demers în măsură
a suplini orice referire la eventuale titluri interioare, de-altminteri,
aici, absente cu desăvârșire. De la

expresia și enunțul paremiologice, va trebui să pășim pe tărâmul
basmului, căci volumul, profund
autoreferențial, începe cu descrierea unei nașteri nefirești, geamănă
cu moartea: „N-a vrut să se nască,/
nu atunci// … // Sfântul Valentin
veghea neștiut,/ din copaie mirosea
a frică și singurătate.// … // Au sigilat trupul mamei, văzuseră/ acolo o piatră neagră ce voia/ să iasă
odată cu el./ «Să nu lăsăm moartea
să se nască!»/ și-au spus în gând”
(p. 5). Tot în primele pagini se profilează un eu liric masculin, care va
rămâne așa până la capăt. Și poate
că nu e singurul element, și nici cel
mai important, care diferențiază
poezia lui Alice Valeria Micu de lirica feminină: „N-a vrut să se nască,
dar/ i-am promis că poate să-și ia
pereții/ cu el” (p. 7). Marea metaforă a pereților își adună ca un râu
aluviunile, semnificațiile ei artistice
ori existențiale, din toată diacronia
cuvântului-titlu. Un distih precum:
„Povestea ultimului cui/ se spune în
clandestinitate” (p. 11) trimite cu
claritate la asocierea dintre perete și
cuiul lui Pepelea. În cercul ficțiunii
infantile, invenția nu cunoaște limite: „din pereți/ a făcut trotinetă”
(p. 10). Iar subțierea credinței în
eres devine: „Zidării din cărămidă
cu goluri” (p. 10). Există mai multe
poeme în care peretele reprezintă
ființa interioară, este spiritualizat.
În ipostaza de ruină, peretele devine purtătorul unui mesaj romantic,
deschis spre largi antiteze: „Erau în
cartier câțiva copii care/ nu semănau
cu nimic. Muriseră/ ciudat, nici bolnavi, nici înecați,/ nici mințiți, nici
uitați.// La autopsie, le-au găsit/
pereții/ surpați înlăuntrul lor înainte/ de naștere./ De asta erau mereu
triști/ și nu le mai crescuseră/ nici
singurătăți cu forme și culori felurite./ Trupul lor, harta infernului în
miniatură” (p. 12).
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În forme narative marcate de
fragmentism, suntem martorii instituirii unui epos inedit, alimentat
probabil și de lecturile vârstei. Putem descifra istoria unui grup de
copii, ale cărui „evenimente” se organizează calendaristic, întrevăzându-se în filigran culoarea fiecărui
anotimp: „Se jucau în pădure/ de-a
războiul, de-a cutremurul,/ de-a
mizerabilii.// … // Toți duceau câte
ceva, el își lua/ pereții./ Era moda
colibelor, se împărțeau/ pe bande,
construiau o colibă și/ săreau peste
ea, legănați de liane.// Nu râdeți,/
în pădurea din spatele blocului/
atârnau ca mațele din copacii bătrâni.// Primăvara (s.n. V.M.) culegeau călugări/ violeți dintre frunzele uscate” (p. 13). Trecerea la alt
anotimp se face printr-o înlănțuire,
oarecum, diegetică: „Alte bande le
căutau coliba,/ nu știau că o învelise cu/ pereții/ lui. S-au despărțit
greu/ dormeau întâia oară fără ei,/
mergea să-i vadă-n fiecare zi,/ li se
făcuse dor de el, dar misiunea/ era
acum capitală.// A așteptat toamna… (s.n. V.M.), (p. 14). Apoi: „Iarna
îi plia pe rând și-i păstra/ într-o cutie,
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origami tăcute,/ lotuși, broscuțe,
avioane așteptau/ prima zăpadă.
Unii se făceau sanie,/ restul stăteau cuminți până mergeau/ toți
la culcare” (p. 15). Fără să alunece
în idilic, aceste fragmente poematice aduc la suprafață o psihologie infantilă încă francată de candori care
astăzi ne-ar putea lăsa visători. Într-o
ordine strictă a evoluției formelor
literare, eposul poetei are tendințe
regresive. Remarcăm în acest sens
un text cu atribute de mit, care ar
putea fi însă și ale realismului fantastic. Unuia dintre protagoniștiicopii i se înfige un perete în spinare,
rămânând acolo până se descompune în „mii de generații de fluturi”.
Cuprins de disperare, personajul:
„A încercat să se arunce/ în fața trenului, de pe stâlp,/ de pe acoperișul
școlii, dar fluturii/ îl țineau în aer.
Până la urmă/ l-a prins ploaia.// Să
nu mori!/ Să nu mori!” (p. 17). Astfel de pasaje intensifică lirismul poetic. Devenit simbol plurisemantic
în universul copilăriei, peretele este
receptat cu toate simțurile, iar subiectul acțiunii capătă notele unei
proiecții urmuziene ale unui om la
granița dintre ființă și obiect: „Mereu fusese curios să afle ce gust au/
pereții/ lui. A lins pe ascuns câte un
perete/ ce mirosea a iarnă, a verde/
a dragoste proaspătă” (p. 23).
Remarcăm la Alice Valeria Micu,
în acest volum, o anume cochetare
cu arta conciziei. De altfel, fragmentul ca modalitate de expresie
ni se pare cel mai frapant element
de noutate, față de cărțile care-i
precedă Pereții. Într-un loc, în paradigmă argheziană, pe jumătate
în joacă, pe jumătate serios, poeta
își exprimă angoasele, ocolind stilul apăsător: „O fetiță duce-n spate/ un perete/ jumătate./ Vreau eu
jumătățile,/ cedez pe o mie de ani/
singurătățile mele întregi” (p. 25).
Alteori, brevilocvența potențează
principalele calități ale stilului artistic, îmbogățește funcția expresiv-estetică a limbajului: „Stau în/
pereții/ mei/ ca într-o țară doi pe
doi,/ un rege singur și bătrân/ cu un
popor de pietre” (p. 29). Tot în forme foarte scurte descoperă poeta
simbolistica protectoare a peretelui. Cu maximă parcimonie verbală,

el devine pavăza și toiagul câtorva
dintre ipostazele existențiale: Acum
ați înțeles de ce/ se lipește de/ pereți/
cerșetorul,/ câinele părăsit,/ copilul
bătut și femeia ce plânge?” (p. 73),
sau, chiar mai edificator: „Fiecare/
perete/ a fost smuls din carne,/ Am
umplut cu ei o fântână” (p. 87). O
singură dată, forțând puțin nota,
se face vizibilă apropierea de haiku:
„Aripile cele mai puternice/ sunt/ un
fel de/ pereți” (p. 72).
Atunci când, mai sus, vorbeam
despre o voce lirică cu gramatică
masculină făceam referire la o „persona”, delegată de poetă să o exprime. Personajul astfel construit
devine un fel de „om în carapace”,
dar cu trăsături kafkiano-urmuziene, cu evoluție sentimentală
oscilând între inhibiție și ironia
neagră: „A descoperit într-o zi uimit/
era singurul doritor să-și păstreze/
pereții//… // Îi purta, îi dădea jos.
Nu știai/ când se așază lângă tine
dacă/ avea cu el/ pereții/ sau era
om vulnerabil precum/ un cuvânt
de prisos.// …// Nici iubitele nu
știau,/ le spunea târziu, ele/ doreau
să afle dacă altcineva/ se ascundea
în spatele/ pereților.// Le surâdea
ideea, naivitatea lor/ crăpa ca o
zugrăveală” (p. 30). Alteori, același
personaj imită sau joacă rolul unei
făpturi infantile, gângave, care abia
descoperă lumea: „Mamă,/ pereții/
au frunze? Simt cum/ foșnesc și
se-aștern peste mine/ ca toamna,
de-mi vine/ în ei să mă-ngrop, să
încolțesc/ la primăvară, să-mi scot/
degetele podele.// De ce-mi vine să
zbor?” (p. 31). Există și zone în carte, unde poemele, mai cu seamă cele
erotice, se leagă între ele prin tehnica povestirii în ramă, liantul fiind
tocmai… „pereții”. Tot ei țin laolaltă entități spirituale eteromorfe,
asemenea unei iluzorii membrane
amniotice: „Împreună nu se simțeau/
niciodată singuri. Ea își punea seara
părul pe bigudiuri, sforăia, aproape
șoptit, el o privea cu dragostea pe
care/ i-o dăduseră pereții.// Nu s-a
ferit de ei./ Nu i-a mai dat jos până
când, de atâta liniște,/ au început
să-i crească/ pereți/ mici ce semănau/ cu el.// Ei i-a crescut/ o singurătate. Ucigașă” (p. 48). La capătul
considerațiilor de până acum, am
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putea exprima încă o constatare. O
funcție, de data aceasta strict prozodică, a vocabulei perete rezultată
din ocurența ei, întotdeauna, singură într-un rând. Adică, are autonomia unui vers, cu toată prodigiozitatea ce rezultă de aici.
Convențiile poeziei admit că
pereții pot trăi în comunități, după
modelul celor umane. Antropomorfismul, aici, se situează în vecinătatea mitului și e, prin urmare,
potrivit considerațiilor lui Mircea
Eliade, o zvâcnire a sacrului: „Nu
mai suport, într-o zi/ am să omor/
un perete./ A doua zi a făcut-o.// I-a
luat prin surprindere, în zori, uitaseră/ că sunt demontabili, toți dormeau, așa că/ l-a smuls cu ușurință
pe cel mai bătrân, oricum/ îi trecuse
vremea, era scorojit, îi căzuseră/ câteva bucăți, abia se ținea.// Nu mai
rodeau din el decât șoarecii surzi”
(p. 82). Alteori, între pereți încap
lumi imaginare, oricâte, și cu forme neașteptate, apocaliptice chiar.
Ilustrăm cu una dintre cele mai fremătătoare pagini din volum: „Între/
pereți/ sunt canioane, lungi, încap/ războaie, amoruri înfloresc/ și
ard.// E acolo un loc pe unde se trece/ în miezul osos al morții.// Curg
râuri pline de înecați,/ rafturi de
cărți abandonate. Bufnițe/ uriașe
picotesc în spărturi.// Câtă moarte,/ atâta poezie pe ziduri” (p. 63).
La finalul textului se simte chiar o
intenție de-a schița o artă poetică.
Astfel de planuri mai sunt decelabile și în alte poeme, cărora însă le
lipsește coerența internă: „Vorbesc
cu mine în cuvinte de piatră./ Poemul
ratării se scrie la cutremur,/ cu beton și grinzi sfărâmate,/ carapacea
din fibră de sticlă fierbinte/ lipită
de ventriculele palpitând./ Diacronia naivității se citește pe/ solzi de
azbest și faianță.// Am simțit frica
pentru ultima oară.// Scrisul e casa
cu pereți de schimb,/ carnea mea
de rezervă.// Am văzut chipul
tău pe fiecare ciob, singurătate”
(p. 75). Dacă omogenitatea stilistică a volumului e alterată pe alocuri
de noțiuni tehnice, stridente în orice context, rămâne omogenitatea
tematică neatinsă. Câteva dintre
cele peste optzeci de texte sunt de
mare intensitate poetică.
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Prestidigitații epice
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Carmen ARDELEAN

Părul contează enorm,
Dan Lungu
Reunind 18 proze scurte publicate anterior, volumul Părul
contează enorm, publicat la Editura Polirom, la finalul anului 2019,
demonstrează chiar mai mult decât subliniază insistent, în prefața
cărții, Marius Chivu: că suntem,
încă de la debutul premiat din
1999, în fața unui mare prozator
contemporan, care a marcat începutul de secol 21 prin opera sa, nu
doar în țară, ci și peste hotare. O
lectură atentă dezvăluie paradoxala calitate a prozei scurte a cunoscutului scriitor ieșean, și anume
de a constitui deopotrivă determinantul și corolarul romanelor sale,
ca într-un perpetuu proces de sublimare.
În cele câteva pagini care deschid volumul, Marius Chivu realizează o sintetică retrospectivă a
parcursului artistic al autorului,
subliniind, cu instrumentele istoricului și criticului literar, punctele de miră („mediile umile și marginale” în primul volum de proză
scurtă și ale clasei de mijloc în cel
de-al doilea; inevitabila fuziune
sociologie-literatură), elementele
care dau originalitate („amestecul inefabil de umor și cruzime,
candoare și cinism, maladiv și absurd, nostalgie și grotesc, banal
promiscuu și miraculos al vieților
mărunte) și impactul prozei scurte semnate de Dan Lungu asupra
operei romanești (sintetizat într-o
frumoasă parafrază la titlu „proza
scurtă contează enorm”).
O diversitate incitantă și, în
același timp, derutantă e sesizabilă
încă de la primele texte, căci unul
dintre veritabilele atuuri ale prozatorului este capacitatea de perma-

nentă transfigurare a discursului
narativ, în consonanță cu natura mediului și a personajului, cu
intenția de a camufla sau dezvălui
conflicte interioare, de a rememora
nostalgic sau entuziast arhetipuri
antedecembriste, de a valoriza sau
demonetiza relațiile interumane.
Păstrând aerul proaspăt al realismului și în prozele impregnate,
discret, cu miresmele realismului magic (ca în Norii, Fotografiile
mătușii Eliza, Promisiunea), Dan
Lungu reușește să ofere, în ritmul
narativ alert, specific, foiletoane
pitorești din fascinanta Românie,
de ieri și de azi, uzând de generosul instrumentar al sociologului,
ca în recentul roman Pâlpâiri, fără
a-l face vizibil în lexic, așa cum alege acolo.
O obsesie a temporalității e vizibilă chiar din titlurile povestirilor,
chiar dacă, în texte, relevanța acesteia capătă semnificații inedite. În
Cinci, cinci și jumătate, titlul, inițial
reper temporal banal ce marca
sosirea unui autobuz, marchează un deznodământ neașteptat al
perorației personajului principal
care beneficiază, constant, de compătimirea și indignarea cititorului,
care intrigă și impresionează, în
egală măsură.
Ca de fiecare dată sugerează o
situație redundantă, rutinieră și
am fi departe de adevăr dacă am
ignora camuflata cercetare evaluativă, tipic sociologică, realizată
de narator, ce presupune verificarea consecințelor unei activități
organizate, cu obiective precise și
compararea acestora cu o situație
anterioară. Meticulosul Vladimir
Procopiu, protagonistul povestirii,
își pregătește o întreagă recuzită,
desfășoară un adevărat ritual pentru a intra în posesia unei butelii
de aragaz. Situația aparent banală
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și lipsită de orice iz de intrigă e surprinsă cinematografic, psihologic,
sociologic, antropologic, devenind
o micromonografie a societății
românești, dar și un micromanual
de psihologie masculină.
O rutină săptămânală, cu alt tip
de utilitate practică este Nevasta
de la ora șapte. Aici se conturează,
în subsidiar, ideea unui sclavagism
actual, acceptat cinci zile pe săptămână, doar pentru sublimele, dar
efemerele momente de tandrețe la
care personajul era „abonat” în fiecare vineri, la ora șapte. Iluzia acestui univers compensatoriu pare a fi
singurul motiv pentru care viața
de slujbaș obligat să zâmbească, să
fie politicos, merită trăită. Situația
e privită cu îngăduință, fără suspiciuni de act sub semnul patologicului, poate doar ca un excurs de la
rutina ontologică.
Cu accente subtil mistice, iluminate abia pe finalul textului, deși
menținute într-un registru minor,
se evidențiază rutina în Duminica
domnului Chichifoi. Sacrificiul duminical, accesorizat cu rememo-
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rările nostalgice ale vremurilor în
care asigura paza unui cămin de
nefamiliști, rememorări prin care
navighează secondat de vechiul
său prieten, Ilie, va fi întrerupt de
un eveniment pe care personajul îl
percepe ca pe o hierofanie ce răspunde întrebărilor existențiale pe
care le formulase, iterativ și retoric, în cămăruța ticsită cu băutură
și impregnată cu mirosul de fasole
cu cârnați.
A doua jumătate a zilei, alături de
Grădina lui Jürgen, surprind scene
ce se desfășoară într-un alt decor
decât cel autohton. Deopotrivă
călători cu metodă și cu fantezie,
preocupați când de studiul exploratoriu, când de cel descriptiv, naratorii celor două texte ilustrează
ba o lume contemporană obsedată de revenirea la natură, dusă
la extrem, ba o lume obsedată de
comunicarea duplicitară, al cărei
mediator este chiar Jürgen. Interesantă este, dincolo de strategii
și tactici bine gândite și organizate de personajul ce pune la bătaie
tot instrumentarul unui sociolog,
natura personajului, dezvăluită
chiar de conotația numelui, căci,
în argou, Jürgen e o tipologie masculină, cea a unui dandy actual,
ce magnetizează prin inteligență
și vestimentație, ce monopolizează conversații și își adjudecă

exemplarele feminine de excepție.
Însă, așa cum spațiul generos pus
la dispoziția eterogenului grup de
petrecăreți nu e decât un surogat al
Poienii lui Iocan, așa și personajul
nu păstrează decât iluzia aurei genericului Jürgen.
Iubiri cuminți sau nefirești, închegate în căsnicii sau relații „liber
consimțite”, prietenii de-o viață
sau pasagere dau substanță povestirilor Buldozeristul, Părul contează
enorm, Dă-mi pace, îs transpirată.
Registrele diferite, sub aspect lexical, comportamental, atitudinal, situațional dovedesc disponibilitatea, lejeritatea narativă a
autorului. Atenția la gesturi mici,
dar elocvente, finețea observației,
flerul, când vine vorba de nevoile cititorului, jocul cu anecdoticul
și imprevizibilul sunt doar câteva
dintre notele particulare, care dau
specificul prozei lui Dan Lungu.
Volubili, intempestivi, cu o plăcere a sporovăielii devenită nevoie
primară sunt toți cei care populează
povestirile din volum, fie că realizează retrospective dulci-amărui ale
perioadei ceapiste, fie că surprind
specificul realităților românești
urbane, fie că evocă experiențe
emoționante, traumatizante sau
inexplicabile în Bătrânul, Ceaușescu
și planul sau Transnistria. La umbra
statuilor lui Lenin. Sunt conturate

aici spirite interogative, aplecate
asupra lumii și a semnificației acesteia, înțelegând superior marile
adevăruri, deplângând adevăratul
declin al lumii, figurile de odinioară sau de azi, analizând firescul și
nefirescul, aleatoriu circulând prin
lume.
O vervă și o autenticitate se
regăsesc, prin același tip de personaje-copii ca în Fetița care se
juca de-a Dumnezeu, în De-a întunericul și De vorbă cu Șopron. Un
inedit dicționar de argou infantil
se revarsă, se completează odată
cu fiecare pagină în care inocenții
povestitori luminează lumea interioară și exterioară, cu naivitatea
și sinceritatea ce dezarmează și
emoționează cu o intensitate extraordinară. Savuroase și sensibile, traducând temeri și convingeri
tipice feericei vârste, monologurile
copiilor dezvăluie un întreg și fascinant univers, în care miraculosul
se creează și se reconfigurează cu
fiecare cuvânt, cu fiecare umbră, cu
fiecare sunet sau miros.
Poate mai mult decât în celelalte proze, aici limbajul e magie pură,
căci forța discursului vine, paradoxal, tocmai din delicatețea, din
fragilitatea lui. În întregul volum e
însă remarcabil, așa cum eram deja
obișnuiți, talentul de veritabil prestidigitator de cuvinte.

Conferințele Caiete Silvane online:

Marin Pop despre viața culturală sălăjeană în perioada interbelică
Miercuri, 8 iulie 2020, ora 17,
pe conturile de youtube și facebook ale Centrului de Cultură și
Artă al Județului Sălaj și ale revistei Caiete Silvane.
Pop Vasile-Marinel
(Marin Pop)
S-a născut la data de 12 august
1973, Tășnad, judeţul Satu Mare.
Părinţii Vasile și Maria, tatăl decedat. Când avea vârsta de un an,
părinţii săi au revenit la Bobota.

Viaţa și activitatea:
Școala primară și generală în
localitatea Bobota: 1979-1987
L i c e u l Te o r e t i c „ S i m i o n
Bărnuţiu” din Șimleu Silvaniei:
1987-1991
Studii superioare: Facultatea
de Istorie-Geografie din cadrul
Universităţii Oradea: 1992-1997,
fiind licenţiat cu tema „Viața și
activitatea lui Corneliu Coposu”,
coordonator prof. univ. dr. Mihai
D. Drecin.
Este redactor responsabil la
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revista muzeului (Acta Mvsei
Porolissensis) și redactor la revista
de cultură Caiete Silvane.
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Despre Domni şi
Doamne
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Alice Valeria MICU

Când simţi că prezentul te sufocă, recurgi la o stratagemă și
evoci momente plăcute din trecut.
O astfel de incursiune ne este propusă de Marta Petreu cu volumul
Domni și Doamne apărut anul acesta la Editura Polirom. Cele șapte
eseuri care îl compun trădează nu
doar preferinţele literare și personale ale autoarei, ci și exactitatea,
precizia și rigoarea sa academică.
Este aici rezumatul unei epoci
care ţinea la rangul valorilor. În
Cuvântul înainte, Marta Petreu
explică alegerea celor șapte personalităţi – Cornelia Blaga, Trilogia
transilvană, Petru Dumitriu, Doti
Stanca, Ștefan Agopian, Herta
Müller, Mircea Cărtărescu – prin
faptul de a fi „petrecut cu volumele și vieţile lor vreme uitată, fără a
prinde de veste, ca un fericit”. Precum
Făt-Frumosul din Tinereţe fără bătrâneţe și viaţă fără de moarte, la
care Marta Petreu s-a mai oprit în
O zi din viaţa mea fără durere, petrecem timp frumos și preţios în
compania aleșilor. Dacă am învăţat ceva de la Marta Petreu, este
să caut firmiturile pe care le lasă,
indiciile cu ajutorul cărora ajungi
la înţelesuri și mai mari. Astfel,
după Aristotel, „memoria în general e solidară cu timpul”, iar autoarea tocmai această solidaritate cu
timpul acordat lecturii și studiului
ne împărtășește. Este cunoscută
admiraţia profundă a Profesorului Marta Petreu pentru opera lui
Blaga. Eseul dedicat Corneliei Blaga este mai mult decât o datorie
de onoare faţă de soţia filosofului.
Sunt utilizate surse numeroase,
sunt citate, practic, toate textele
relevante despre Blaga, la care se
adaugă interviurile cu fiica filosofului, Dorli Blaga, căutându-i astfel urmele peste tot. De ce? Lăsându-se pe sine deoparte, „Cornelia

a vrut să-l etaleze pe Lucian Blaga
ca pe o operă perfectă și solitară.
De sine stătătoare”. Găsim în paginile dedicate Corneliei Blaga un
eseu imnic dedicat devotamentului celei ce i-a stat alături lui Blaga, înţelegătoare și conștientă de
misiunea sa. Cornelia Blaga iese
astfel din timp, rămânând definitiv pe tărâmul literaturii și al filosofiei unde oficiază Lucian Blaga.
Marta Petreu este o avidă cititoare de memorialistică, și așa reușește să reconstituie din jurnale,
scrisori, interviuri și confesiuni,
portrete complexe ale personalităţilor literaturii române, fie ele
scriitori sau parteneri de viaţă ai
acestora. Așa este și eseul dedicat Dorinei Stanca, soţia lui Radu
Stanca. Doti, așa cum îi spunea
scriitorul, actriţa care și-a abandonat cariera ca să i se dăruiască
pe deplin, ca o dotă de mare valoare, are în eseul Martei Petreu
nu doar patruzeci de pagini, ci patruzeci de reverenţe pentru: „Ea,
cea mai importantă, pentru Radu,
persoană din lume”.
Frumoasele, virtuoasele, discretele și devotatele soţii ale
scriitorilor – Cornelia Blaga și
Doti Stanca o au alături pe Herta
Müller, cu romanele ei de o „frumuseţe geometrică, de autarhice
lumi în sine”. Dacă cele două erau
puternice pentru bărbaţii vulnerabili, ce aveau nevoie de ocrotitorul lor sacrificiu, Herta Müller
este puternică pentru sine și pentru propria operă, pe care Marta
Petreu o vede ca pe o unică mare
naraţiune, o epopee a „germanilor
români și a României de la al Doilea Război Mondial până la căderea socialismului real românesc”.
Eseul dedicat lui Petru Dumitriu pornește de la ultima lui carte Non credo, oro și ne conduce la
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„punctul terminus al unei teme
obsesiv prezente în tot ce-a scris,
atât în proza lui, cât și în eseuri:
tema religioasă”. Nu întâmplător,
alături de Cronică de familie și autorul acestui roman fundamental stă Trilogia transilvană a lui
Miklós Bánffy, pentru care Marta
Petreu a scris pagini consistente,
alături de Lucian Nastasa-Kovács
în Cuvântul înainte al versiunii în
limba română, dăruită de Marius
Tabacu.
Cu Mircea Cărtărescu și interviul acordat Martei Petreu se încheie o carte captivantă, de-a lungul căreia am călătorit pe tărâmul
minunat al literaturii, al filosofiei,
al culturii, asistând la demersul
de a înţelege o epocă prin valorile sale. Ne-o spune autoarea în
cuvântul înainte: „Nu cunosc nici
o metodă mai bună de-a înţelege
ceva, o carte sau o viaţă, decât
aceea de a scrie despre ceea ce vrei
să înţelegi”.
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Semne de carte între
două lumi
Emilia POENARU MOLDOVAN

Marilena B. Matei,
„Dimineți de hîrtie”,
Poezii, Ed. Colorama, 2020
Originară din Slobozia, Marilena B. Matei se stabilește de mulți
ani în Madrid, metropola iberică
devenindu-i a doua casă, adoptândo atât pe palierul existențial, cât
și la nivel cultural: „respir orașul
acesta vechi/ unde pînă și adierile/ sunt ucise pe asfaltul fierbinte/
copaci îngropați în ciment/ își construiesc coroane/ elastice/ pe străzi
prea curbe/ mă întreb/ ce văd/ ce
simt/ ce am/ îmi pun un amonit la
gît/ și trimit// SCRISORI DIN LUMEA LUI QUIJOTE”. Aceste „scrisori” sunt adunate, lucrate, cizelate,
trimise ca „semne de carte între
două lumi” în volumul ei de debut,
Dimineți de hîrtie.
Cotidienele tablouri personale,
fără prea mari explozii afective sau
adâncimi dramatice, se înscriu fie
într-un univers de un calm aparent
în care poeta traversează: „.../ zile în
care n-am chef să-mi repar/ defectele vechi sau ridurile noi/.../ atunci
îmi aliniez// OASELE SUB PIELE”
sau zile de spleen în care „.../ aceeași
cafea/ dă stomacului satisfacție/ fumul de țigară pare/ o herghelie de
cercuri gri/ dimineață fără capricii/
sau planuri// FĂRĂ SINDROMUL
BOVARY”. Parcurgerea zilnică a unei
noi geografii, într-o lume nouă,
la care este silită să se adapteze și
s-o înțeleagă, îi prilejuiesc poetei
meditații pe tema spectacolului pe
care-l oferă metropola spaniolă și
oamenii ei, fie că se petrece în metrou: „între șerpi uriași/ imaginea
mea pe scaunul metalic/ ca gîndul
pe buze/ fruntea mi se încruntă nedumerită/ ochii lipiți/ pe telefonul
din palmă/ preiau reproșuri mocnite/ amintiri păgîne/ ca niște semne
de carte/ între două lumi// METRO

DE MADRID INFORMA”, fie pe
stradă: „la doi metri de stradă/ cu
telefonul la ureche/ o chinezoaică
obosită/ trece în anul șarpelui/.../
doi ochi bătrîni/ îi admiră fusta
mini/ deși ploaia s-a oprit/ umbrela
lor a rămas deschisă// SPECTACOL
IEFTIN”.
Uneori, acest univers recompus de un eu poetic, cu o viziune
originală asupra vieții, pare să se
contorsioneze după experiențele
de adaptare la o nouă paradigmă
existențială, de asimilare poetică
a realului în care „patimile sînt
reci/ gri/ și moi/ în colecția mea/
de neprieteni/ cu bluza îmbrăcată pe dos/ străpung un hățiș de
săgeți/ cu sensuri paralele/ întreb
busola unde mi-e răsăritul/ ea îmi
arată/ nordul/ din care cobor// ÎN
ZIG-ZAG”.
Comunicarea poetică cu cele din
jur se metamorfozează de la sine
într-o viziune programatică asupra
propriei creații, poezia citată mai
jos fiind doar una dintre cele în care
autoarea își definește ars poetica:
„rătăcesc pe străzi răvășită/ ispitesc poeții/ inversînd ordinea versurilor/ orașul acesta e suficient de
mare/ să ceară lacrimi/ liniștea i-ar
îneca gîndurile într-un caiet/ din
care vîntul spulberă paginile/ peste
cimitirul altor cărți// COȘMARUL
NU A TRECUT”.
Fugit irreparabile tempus este
motto-ul ales de poetă și meditația
care se infiltrează discret în aproape toate poeziile, ca regret pentru
tinerețea pierdută: „...nu mă mai
vindec// DE TINEREȚE”, precum și
pentru iubirea de atunci, imprimată pentru totdeauna în inimă: „se
miră cerul/ că rîul stă/ cu sărutul
tău/ cusut pe inimă”. Solstițiile, ca
evenimente deopotrivă astrale și
sufletești, pot fi mișcate cu forța
gândului, pot fi întoarse ca ace186

le unui ceasornic: „... mîna mereu
ocupată/ ar vrea să retrogradeze/
cu vreo// CINZECI DE SOLSTIȚII”
sau pur și simplu pot fi date înapoi
chiar dincolo de linia vieții: „psihologul dă timpul înapoi/ cu o sută de
solstiții/ ne oferă// ȘERVEȚELE DE
PLÎNS”.
Lumea rămasă acasă revine mereu în amintire, anotimpul copilăriei fiindu-i cea mai fidelă oglindă,
chiar dacă timpul pecetluiește fiecare pas în urma lui, făcând ireversibilă întoarcerea: „despre copilăria
mea/ cu plete roșcate/ și pistrui aurii/ subjugată de Eros/ hărțuitorul/
uscam lacrimi/ cu petalele trandafirilor/ azi scenograful/ fără vîrstă
sau umbră/ își croșetează pașii//
OCHI CU OCHI”.
Conștientă că: „pentru înapoi nu
există pași/ chiar dacă nu-mi amintesc ce-nseamnă înainte”, poeta își
permite din când în când răsfățul
unui concret revitalizant: „palmieri
înfipți între adieri de vînt/ salută
prietenoși/ soarele ceas cu milioane
de ace/ îmi oferă complice// O SUPRADOZĂ DE VIAȚĂ”.
(continuare în p. 12)
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După ce trec, zilele devin
abstracte

Menuţ MAXIMINIAN

Pornit în urmă cu câţiva ani,
jurnalul, ce avea la început însemnări periodice, a căpătat ritm, devenind unul aproape zilnic. Așa
se face că volumul IV din jurnalul
„După ce trec, zilele devin abstracte”, semnat de Gavril Moldovan, prezintă un singur an, 2019.
Apărut la Editura Casa Cărţii de
Știinţă, volumul conţine aproape
200 de pagini, în care ne întâlnim
cu diferite stări creionate de autor, începând de la cele de extaz
și bucurie, până la frământările,
nedumeririle și incertitudinile trăite într-o societate pe care scriitorul nu o poate controla decât prin
înmuierea cuvintelor în călimară.
„Ca să îmbraci în forme literare
amestecul, ori neamestecul meu
în treburile interne ale pădurii, ar
trebui să sacralizezi mai întâi calea
pe care calci, brumată de culorile
acestui anotimp alb din cale-afară.
Apoi să binecuvântezi toate cele
întâlnite în cale, de la vreascuri
la ramuri, de la ramuri la tulpini.
Nu mai vorbesc de cele ce sunt sub
tulpini, ce duhuri florale de încolţire binevoitoare zac acolo de la
începutul lumii. Căci copacii sunt
de la începutul lumii. Viaţa secretă
a copacilor e-n stare să te cunune
cu pustiul și neprevăzutul. Eu caut
formele ascunse care formează
neprevăzutul, caut încetineala cu
care curg sevele, amestecul lor cu
realitatea. Caut anotimpul potrivit pentru privit, citit, scris și hălăduit și potrivesc în pașii mei atâta visare câtă este necesară fulgilor
să plutească”, spune Gavril Moldovan. Poetul nu se dezminte nici în
jurnal: „Principalul este să găsesc
în mine acea formă lirică dătătoare de sensuri, care să zbârnâie
până-n apropierea viitorului meu
mormânt”. Cărările poetului sunt
pline de sensuri. Și ce poate fi în

rândurile următoare, dacă nu poezie: „O să-mi dau jos pielea de pe
mine, s-o pun de-o parte și s-o privesc duios, poate văd cerul înstelat
prin ea, prin spărturile ei, constelaţiile costelive”. Și exemplele sunt
multe în carte: „Apa bălţilor lângă
care eu dorm adesea, pentru a asculta răsuflarea pământului, e o
apă stătută, sedentară. Ea molfăie
la capul meu ca o babă ce ghicește
sufletul omului, viitorul lui după
liniile din palmă”.
Car tea inserează gânduri
„proaspete”, trăite în vizitele dese
pe care le face în mijlocul pădurii,
acolo unde se simte „cetăţean al
pădurii”. Moldovan e convins că
„tot ceea ce s-a zămislit din pădure
este de la duhul sfânt”. Fragmentele de lumină și de viaţă sunt alternate în acest jurnal cu o lume a
subteranului, unde poetul și-a statornicit „câmpul vizual”.
Jurnalul prezintă nu doar o
frescă a vieţii literare actuale și din
trecut, ci și a marilor evenimente
ce se petrec în ţara noastră sau
pretutindeni. Se vede și condeiul
de jurnalist cultural pe care Gavril
Moldovan l-a exersat ani întregi în
paginile cotidianului „Răsunetul”,
astfel încât așază, după propria
viziune, structurile literare: „Numai în Bistriţa suntem două sute
de scriitori, care de care mai... să
nu spun vorba aia! Ce-am reușit să
facem cu scrisul nostru toţi echinoxiștii, echidistanţii și postmoderniștii, davidiștii și știriștii și
extremiștii lirici care n-am putut
schimba nimic în lume cu scrisul
nostru, cu cristalul vocilor lor, ale
noastre. Veleitarii dau buzna, bat
la ușa editurilor care nu-și permit
să aibă critici specialiști care să
stopeze fenomenul invaziei mediocrităţii”.
Parcă, odată cu exersarea aces186

tui gen literar, scrisul capătă ritmicitate, evenimentele abundă,
iar partea literară este din plin
prezentă. Iată, spre exemplu, cum
la deschiderea scrisorilor „zburau
fulgi de zăpadă… scria în ele că voi
muri într-o duminică dimineaţa,
când zorile nu vor mai avea ce face
cu mine. Când voi fi beat de zori,
când roua va cădea de pe mine.
Abia am deșertat câteva suspine,
abia am ridiculizat moștenirea
mea literară și iată-mă respins de
zei. Mereu sunt în impas. Mereu
cresc în umbra crucii, nu în lumina ei”.
O noutate pentru acest jurnal este că este datat pe luni, fără
a preciza zilele, fiind astfel ca o
oglindă pe calendar și anotimpuri
a stărilor prin care trece autorul,
autoportretul ne face să-l cunoaștem și mai bine pe autorul care
pornea în clasa a V-a la Beclean. Se
confesează Moldovan: „neavând
bani de drum, de bilet la tren vreau
să spun, mergeam pe jos… La sfârșitul clasei a VII-a am dat admitere la liceu, la Năsăud. Acolo am
stat patru ani la internat, plătit de
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mama cu 80 lei lunar, nici nu știu
cum s-a descurcat săraca, căci era
foarte greu la ţară, cu cote multe și
taxe. La terminarea liceului, mi-a
dat Dumnezeu o armată lungă,
timp în care am fost bibliotecar și
am citit foarte multe cărţi. Degeaba am citit cărţi multe, căci cărţile
nu-ţi dau minte. De aceea am dat
examen de admitere la Facultatea
de Filologie Cluj, unde am intrat cu
nota șapte, deci cu bursă. Aici însă
a intervenit din nou Dumnezeu și
m-a făcut să descopăr cenaclurile literare… Mă mândream totuși
că am debutat în «Tribuna» și că
aveam poezii de un volum pe care
l-am intitulat «Mâna stângă», din
păcate nepublicat atunci, ci mai
târziu”. Și spune toate păţaniile
din școală, fără menajamente nici
măcar pentru el. Moldovan este
un autocritic, uneori prea exagerat. „Niciodată nu ajung la înălţimea idealurilor mele anacronice.
De aceea sunt un om pierdut, care
se lamentează mult, așa cum i s-a
spus de altfel, își petrece timpul liber scandând cine știe ce prozodii
amare, moare câte puţin de dragul
revistelor literare și citește atât cât
să nu poată înţelege tot ce citește,
apoi se apucă de scris tocmai acum
după 1989, când ţara e plină de
scriitori. Azi scriu cu toţii, indiferent dacă pot sau nu pot. Ei cred că
transformă neputinţa în putinţă.

Așa cum eu nu pot crede că Universul s-a născut din Cuvânt, nu
pot crede nici în cuvintele lor compromise. De la nulitate la personalitate nu e decât un pas”. Nu mă
opresc asupra modului în care îi
somează pe unii în jurnal, de altfel
deja personaje constante în cărţile
lui, dar cu nume atât de reale, ci vă
redau o mărturisire: „Scrisul nu-ţi
rezolvă nicio problemă, în schimb
îţi creează multe probleme. Din
cauza scrisului mi-am făcut mulţi
dușmani, mi-am îndepărtat prieteni și nu m-am ales cu nimic.
Nimănui nu-i place adevărul. Dar
nu renunţ”. Ajuns la vârsta la care
nimic nu mai contează decât trăirea în adevărul propriu, poetul
se spală „de toate păcatele lumii”.
Și pentru adevărul lui, nu contează dacă e și al altora, Moldovan a
avut multe opreliști, inclusiv refuzul unor instituţii culturale de a-i
tipări cartea.
Jurnalul lui Gavril Moldovan
nu este unul prin care doar sunt
trași de urechi anumiţi scriitori
și conducători ai vremii, cărora,
trebuie să recunoaștem, le face
adevărate portrete, ci și unul în
care ne întâlnim cu momentele în
care scriitorul se află el însuși în
comuniune cu Creatorul, una poate altfel faţă de a noastră: „n-am
mâncat nimic de ieri. Măcar atât
să fac și eu pentru Iisus Hristos,

carele s-a jertfit pe cruce. Este cel
mai înduioșător, tragic, înfiorător
episod din Biblie. Cred în Iisus, dar
nu și în învierea lui. Aici, oamenii
de știinţă, neacceptând miracolul,
au multe îndoieli”.
Se vorbește mult despre puterea
cuvântului care dăinuiește prin cărţi,
dar și despre modul în care scriitorul își conturează propria creaţie:
„Avancronica vieţii mele e simplă.
Nu dau înapoi nimic din ceea ce am
pierdut scriind. Sosirea Maicii Domnului în vizită la mine n-am cum s-o
anunţ, nici cum s-o redau. Nici apariţia figurii Mântuitorului pe ecranul alb tocmai când mă pregăteam
să renunţ la somn. Sunt evenimente
care-și urmează cursul nestingherit:
«Nu ai nicio participare la desfășurarea lor precipitată»”.
Despre idealuri, împliniri, succes, dar și despre aripi frânte, despre modele false ale lumii de azi ce
ne otrăvesc, despre eșecul valorii
în faţa prostului gust descoperim
citind jurnalul în frământările așezate aici de Gavril Moldovan.
Dincolo de toate, întâlnim însemnări proaspete care se citesc
sub semnul atragerii semnalului
de alarmă că lumea poate fi salvată
măcar acum, în al doisprezecelea
ceas, dacă vom ști să regenerăm
valorile culturale la fel precum pădurea lui Gavril Moldovan revine
la viaţă în fiecare primăvară.

Semne de carte între...
(urmare din p. 10)

Prin poeziile din volumul de debut, autoarea a reușit să structureze un univers poetic, în spatele
căruia e prezent un întreg labirint
al unei dimineți de hîrtie. Meditația
asupra înțelesurilor unei existențe
fracturate prin însăși dezrădăcinarea din ținutul de baștină sau
asupra trecerii implacabile a timpului ia forma unei rafinate expresii poetice, unde dimineața de
hârtie poate fi una fără strălucire,

rigidă, o trezire într-o lume incoloră și insipidă sau dimpotrivă, o
dimineață în care hârtia e cea care
înviorează totul prin înțelesul ei ca
material de scris, un suport tocmai
bun de așternut toate visele, iubirile, iluziile, dezamăgirile, exasperările, bucuriile: „mă simt/ tabelul
lui Mendeleev/ în aliaje eronate/
anomalie a gîndurilor/ labirintul
unei// DIMINEȚI DE HÎRTIE”.
Stilistic, volumul apare unitar, fără stângăciile inerente
unui debut, având chiar o am186

prentă personală prin scrierea cu
majuscule a ultimului vers – titlu
și concluzie deopotrivă. Încurajator este faptul că aceste versuri
de final nu tranșează sentențios
și nu se transformă într-o morală searbădă. Minimalismul ales
de către Marilena B. Matei ca
mod de exprimare a zbuciumului
sufletesc, departe de a fi mizerabilist sau deprimist, pulsează
de viață și de bucuria de a scrie,
bucurie pe care ne-o transmite și
nouă, cititorilor.
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O monografie a armânilor
filtrată prin sita sufletului

Mihaela MERAVEI

Cunoscuta realizatoare dobrogeancă de emisiuni radio de actualitate culturală, coordonatoare
a „Galei Premiilor pentru Dialog
Intercultural, Radio Constanța”,
desfășurată între 2008-2013,
deținătoare, din 2012, a onorantului titlu de „Realizator de excepție
al Radiodifuziunii Române”, jurnalista Steliana Bajdechi surprinde plăcut lumea culturală și literară dobrogeană (dar nu numai)
cu apariția, în 2019, a romanului
său de debut Timpul regăsirii. Fiii
Avdellei, sub îngrijirea Editurii
Eikon, cu o postfață semnată de
dr. Maria Pariza și scriitoarea
Emilia Dabu, membră a filialei
Dobrogea a Uniunii Scriitorilor
din România și o ilustrație inspirată a primei coperte, semnată de
Vasilica Lazăr.
Romanul debutează cu un
Cuvânt de bună-credință al autoarei, cuvânt care are darul de a ne
introduce în economia volumului,
dar și de a dezvălui rădăcinile ancestrale pe care Steliana Bajdechi
le-a avut ca bază, în momentul în
care a hotărât să dea naștere acestui demers literar: „Acest roman
este despre viață, pur și simplu.
Nu are pretenția unui document
istoric, nu intenționează să adere
la anumite puncte de vedere, nu
dorește să dea lecții, nu vrea să
corecteze teorii. Este o poveste
despre o lume care ar fi putut să
fie, despre care nu știm prea multe
lucruri și, de aceea, este loc întins
și spectaculos pentru imaginație.
Este o ficțiune. (…). În construirea
poveștii am avut o stare de spirit
asemănătoare cu aceea a unui căutător de aur, pornit pe drumul
Eldorado-ului, fără un echipament adecvat, fără un instructaj
tehnic, dar cu o dorință fierbinte
de a descoperi câteva pepite stră-

lucitoare, care să-i aducă bogăție,
ci sentimentul că reface o legătură
cu acele comori ascunse în suflet,
comorile vieții”.
De fapt, scriitoarea constănțeancă Steliana Bajdechi, cu acest
roman, face o călătorie spirituală
în adâncurile originilor sale, dar
și al multor locuitori ai ținutului
Dobrogean, știut este faptul că
domnia sa poartă sânge de aromân, iar teritoriul dintre apele
verzi ale Dunării și cele albastre
ale Pontul Euxin, este unul dintre
cele mai eterogene din țară, din
punct de vedere etnic și cultural.
Acest voiaj epic este motivat tocmai de originile autoarei, de care
aceasta este, nu doar mândră, dar
și impresionată, de aici nevoia profundă de a descoperi alte valențe
ale acestei lumi. Emoția personală
ne este dezvăluită încă din primul
capitol „Așa a început povestea…
Noi suntem armâni”, în care autoarea ne relatează o întâmplare
din copilăria sa, un dialog între
aceasta și bunicii săi, ținut într-un
mijloc de transport în comun, exprimat în limba de sânge, armâna,
care va suscita atenția călătorilor,
motiv care va da ocazia bunicului de a dezvălui importanța, dar
și mândria originilor armânești.
Noi himu armâni, devine un deziderat al tuturor aromânilor de
pretutindeni, de glorie a sângelui
care-i va uni și îi face diferiți, dar
și a istoriei, culturii, tradițiilor și
obiceiurilor care-i va diferenția
vădit de alte popoare: „Această
propoziție simplă îmi răsună și
astăzi în adâncul inimii, exact ca
atunci când am auzit-o pentru prima dată; cred că avea vreo șapte
ani. A rostit-o Papu, tatăl mamei
mele, în autobuzul care ne ducea
de la Constanța la Mangalia. Unul
dintre turiștii veniți pe litoral,
186

plin de ifose și crezându-se important, a râs la unele fraze rostite de bunica, Maia mea, Hrisa, în
armânește. Băgându-se în seamă
și întrebând-o cu neobrăzare: «ce
fel de păsărească vorbești, madame?», a creat o oarecare rumoare.
(…). Dar bunicu de la înălțimea
staturii sale l-a strivit pe individ
cu privirea și i-a spus limpede:
«Noi himu armâni!»”.
Romanul este conceput pe două
planuri diferite. Pe deoparte un
plan al ficțiunii în care cele patru
personaje principale, închipuite de către autoare: Katina, Ste
riu, Mariusa și Ianuli, ne vor zugrăvi tabloul armânimii din satul
Avdella, așezat la poalele munților
Pindului – o catenă montană care
se întindea din partea de sud și
sud-est a Albaniei, până în partea
de nord a peninsulei Peloponez, fiind astfel coloana vertebrală a statului elen (Wikipedia, Enciclopedia
liberă) –, localitate af lată, cu
alte cuvinte, în ținutul Grevena
(Macedonia de Vest).
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Frazeologie regională:
Rânduială ca la sași
Gheorghe MOGA

Prin vechime (prima atestare o găsim în Noul
Testament din 1648) și prin bogăție semantică, cuvântul rânduială (format de la a rândui cu sufixul –
eală) se regăsește atât în registrul popular al limbii,
cât și în creațiile artistice ale unor scriitori de primă
mărime: Slavici, Rebreanu, Creangă. De o frecvență
deosebită se bucură termenul în proza lui Sadoveanu, unde întâlnim o rânduială protocolară a treburilor Domniei și dregătoriilor, una amănunțită
a ospețelor, una ceremonioasă a intrării în vorbă,
una strictă a vânătorii și, bineînțeles, una savantă
a povestirii. Deși concurat de sinonime neologice
(ordine, aranjare, organizare, uzanță etc.), termenul
rânduială a rămas datorită prezenței în mai multe
câmpuri lexicale; când ne referim la organizarea
unui domeniu de activitate, rânduială poate fi înlocuit cu ordine, regulă, sistem, când are sensul de
„ceremonial”, devine sinonim cu datină, obicei. Substantivul rânduială intră în câteva locuțiuni verbale
[a pune în (bună) rânduială, a-i purta cuiva rânduiala] și adverbiale (cu astă rânduială „astfel”, cu multă
rânduială „ordonat”, fără rânduială „exagerat”).
Prin expresia din titlul rândurilor noastre, unii
români din Ardeal își exprimă admirația față de tot
ceea ce înseamnă pentru ei „rânduială”, raportându-se la o comunitate cu care au conviețuit îndelung: felul în care sunt aranjate lucrurile în gospodărie, ordinea după care se desfășoară operațiile
unei lucrări, modul în care se alcătuiește o colectivitate și locul cuvenit fiecărei vârste a omului.
Unul dintre cunoscătorii cei mai profunzi ai limbii
și culturii germane, dar și al felului de a munci și
gândi al sașilor este Lucian Blaga, care și-a petrecut
mulți ani din viață în burgurile din sudul Ardealului: Sebeș, Brașov, Sibiu. Sub titlul Case românești
din volumul „Zări și etape”, Lucian Blaga face o
comparație între două concepții arhitecturale cu
totul diferite: românească și săsească. Deși în nemijlocită vecinătate, cele două concepții sunt deosebite. Iată ce scrie despre arhitectura satelor și
caselor săsești: „Străvechile, masivele sate săsești
și-au studiat – cel puțin așa pare – foarte mult locul unde aveau să fie clădite. Din felul cum ele se
aliniază, potrivit unor exigențe geometrice, se desprinde impresia de calcul… Sașii, vechi coloniști,
neam de o dârză, statornică și înceată voință și-au

ales rațional pământul, unde aveau să-și ridice casele și să-și sape mormintele… Casele săsești stau
una lângă alta, formând un singur mare zid către
stradă, severe, cu ferestre înalte, care nu îngăduie
priviri din afară…; comuna săsească e o colectivitate rațională de oameni închiși, fiecare afișând pe
frunte imperativul categoric” (pp. 319-320). „Țara
celor șapte burguri”, pe care N. Steinhardt o străbate, cu trenul, într-o zi specială (4 august 1964), îl
impresionează la rându-i atât prin relieful „nu lipsit
de grandoare” (ondulațiile lui Blaga), cât și prin realizările oamenilor: „Apar case înstărite, garduri de
piatră și porți masive, drumuri pavate, turle înalte
și turnuri zvelte, curți îngrijite, ogrăzi îndestulate, cai robuști, grădini, ferestre încolăcite de flori”.
Și în așezările rurale „precumpănește piatra, cu
știința îndărătniciei de a dura în demnitate”. Regăsim același lexic: „Clădiri cu multe caturi și perspective de ferestre simetric aliniate, mereu orânduite
în jurul eclesiilor, inscripții latinești și iz de senină,
trudită cărturărie a vrednicilor canonici patrioți și a
luminatei intelighenții cu temeinice cunoștințe clasice”. Menționând că în țara bisericilor-cetăți „mai
trăiesc vestigiile severei, dar cinstitei administrații
chezaro-crăiești”, autorul sugerează o explicație a
stării de lucruri din această provincie, „care până și
pe Caragiale l-a cucerit” (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Manuscrisul de la Rohia, Polirom, Iași, 2012,
p. 198). De-a lungul vremurilor, învecinându-se cu
sate în care trăiau sași, meșterii români au împrumutat unele elemente ale arhitecturii săsești, și-au
însușit termenii săsești ai unor profesii, au „românizat” denumirile uneltelor. La rândul lor, românii
„i-au surprins” pe vecinii lor atât prin calități, cât
și prin „omenești scăderi” (pentru care vezi studiul
imagologic al lui Klaus Heitmann, Imaginea românilor în spațiul lingvistic german 1775-1918, Univers,
București, 1995).
Soarta sașilor se aseamănă cu cea a șvabilor
bănățeni, despre care Pia Brânzeu scria: „Destinul
șvabilor bănățeni de odinioară a fost călcat de roata
istoriei. Veniți din Germania și întorși tot acolo, au
mai rămas doar în tablourile lui Ștefan Jäger și în
regretele acelor români care vor să mai învețe de
la cineva ordinea și disciplina” (Pusta bănățeană, în
„România literară”, anul L, nr. 4, 2018, p. 17).
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Anton Pann și
*
„poezirea”
Obișnuința e a doua natură, când nu devine rutină. Graba de a numi, cumva, lucrurile, de a ierarhiza,
neapărat, zonele esteticului amplifică șirul erorilor.
Errare humanum est, perseverare diabolicum...
Ne-am obișnuit să-l considerăm pe Anton Pann,
„finul Pepelei, cel isteț ca un proverb” (Eminescu), un
culegător avid de folclor, care doar a prelucrat vorbe
de duh, snoave sau povești. Atât de iubite la Ploiești,
cărților sale (Poezii deosebite sau Cântece de lume; Fabule și istorioare; Spitalul Amorului sau Cântătorul dorului; Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea; Culegere de
proverburi sau Povestea vorbii etc.) le-am supralicitat
caracterul accesibil și moralizator. Anton Pann nu
era nici folclorist, nici moralist. Dimpotrivă: „Era un
scriitor cu mai mult talent și mai mult spirit decât o
sută dintre ofticoșii care fac azi esprit prin gazete”
(Eminescu).
Savoarea limbii, neobișnuita muzicalitate și
iscusința de a versifica ne îndreptățesc să-l socotim
un poet cu atât mai fascinant, cu cât spre deosebire de
alții, el venea din afara literelor românești. Verva lui,
umorul sau ironia subtilă îi anunță pe marii clasici,
Creangă și Caragiale, după cum sentimentalismul său
ludic îl prevestește pe Topârceanu.
Acest „Esop al literaturii noastre” (*** Mic dicționar.
Scriitori români, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 346) reprezintă un caz aparte. Mai întâi, se dovedește refractar la romantismul
epocii, la poezia contemporanilor Cârlova, Heliade,
Alexandrescu și preferă, în schimb, simpatia cititorului nepretențios, de dragul căruia scoate la lumină
– din propria-i tiparniță – nenumărate broșuri. Apoi,
pentru el poezia înseamnă „meșteșug” sau „alcătuire
retoricească”, fiind mai degrabă preocupat de forma
stihurilor decât de semnificatul lor: „... înțelegea poezia ca meșteșug (pe care era convins că-l stăpânește
perfect...) ... La el nu poezia lirică primează, ci montările scenice în versuri. Eroul cel mai interesant este
rostirea însăși ale cărei tari arome sunt mult gustate de lectorul de azi” (Mircea Scarlat, Istoria poeziei
românești, vol. I, Editura Minerva, București, 1982,
p. 206).
Valoarea poetică rezidă tocmai în „rostire”, în miracolul cuvântului stors de întreaga sevă, deși Anton
Pann echivalează – riscant – poezia cu „poezirea”
(ornarea ritmată și rimată a epicului): „Poezia este
înțeleasă în modul vechi, ca proză ornantă, poezită”
(ibidem, p. 210). Ingenuitatea, concizia, naturalețea
se numără, totuși, printre însușirile versului său. În
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ordinea prozodiei, Anton Pann este un poet singular.
Dintr-o perspectivă stănesciană, „finul Pepelei”
nu era un fondator al balcanismului, „ci al spiritului
intelectual și de viață plutitor peste Balcanii seculari”
(Nichita Stănescu, Cartea de recitire, Editura Cartea
Românească, București, 1972, p. 48). Povestea vorbii
– al cărei titlu este de o frumusețe comparabilă numai cu Divina Comedie sau cu Metamorfozele lui Ovidiu – are ca mesaj „o anume joie de vivre, manifestată
în domeniul esteticului” (ibidem, p. 50). Fiecare proverb ține locul unui cuvânt. Înlănțuirea substantivelor, jocul timpurilor verbale asigură fluența necesară
discursului liric. Ruperile de ritm datorate conectivelor lasă impresia unor disonanțe. În fond, ele creează
neașteptate, liturgice eufonii (De menționat faptul
că Anton Pann era profesor de muzică bisericească.
Uneori, el stabilea corespondențe între „meșteșugita
alcătuire a cântărilor” și „melosul stihiraric”).
Povestea vorbii, în care G. Călinescu vedea „o comedie a cuvintelor pure și în același timp o comedie umană integrală” (Istoria literaturii române de la
origini până în prezent, Editura Minerva, București,
1988, p. 255), reține atenția grație prozodiei absolut
remarcabile: „Prozodia lui Anton Pann este una dintre cele mai originale întâlnite în literatura noastră.
Distihurile sunt întrerupte de câte un: pentru că, sau,
precum e o vorbă, și, totdeauna, el, care în aparență nu
au decât funcția de copulă, dar în realitate fac parte
integrantă din structura grafică, ciudată a poeziilor,
impregnând și un ritm sacadat, asincron, fluctuând după mersul interior al stării de spirit” (Nichita
Stănescu, Cartea de recitire, p. 55). Cităm, ca exemplu: „Totdeauna/ Nerodu-ntâi o croiește/ Și-n urmă
să socotește/ Și/ Nerodul la orice fie/ Deloc zice că
îl știe”. Sau: „Vorba pe unde a ieșit/ mai bine să fi
tușit./ De aceea/ Când vrei să vorbești, la gură/ Să
aibi lacăt și măsură”.
Nu trebuie să confundăm „poezirea” lui Anton Pann cu sonorizarea locurilor comune, cu facila
versificație. Dătătoare de mari profunzimi, fireasca
simplitate nu e totuna cu flecarul simplism. Povestea
vorbii e povestea vechii poezii românești, chintesența
ei strălucită. Limbajul popular agreabil anticipează –
măcar la nivelul sintaxei – sensibilitatea poeților moderni.
*Fragment din volumul de eseuri Re-lecturi stănesciene, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004.
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Educație și cultură
Icu CRĂCIUN

Mânuitor de mare talent al cuvântului, criticul Andrei Moldovan
se prezintă publicului cititor cu o
nouă carte: Ephemeride, volumul
al doilea (Ed. Limes, Cluj, 2020). În
Nota asupra ediției, el precizează că
volumul conține „în prima parte,
editorialele publicate în Răsunetul
cultural din octombrie 2016, până
în mai 2020”, iar în partea a doua
„texte ocazionale, chiar dacă sunt
răspunsuri la unele chestionare lansate de publicații literare, prefețe,
contribuții la dosare tematice sau
prilejuite de o seamă de aniversări”.
Prima parte, cea mai stufoasă, se
intitulează Mare Kalhoz. Aidoma volumului I, tipărit în 2016, A. M. (Andrei Moldovan) rămâne același autor
militant, de severă expresie, implicat
în viața socială și literară, care respectă valorile estetice, spirituale
durabile, favorabile și îndreptățite,
firește, prioritate având paseismul interbelic. Adversar al lipsei de
ținută morală a unor confrați care
încurajează nonvalorile, el nu iartă
zbaterile pasionale ale poeteselor
suave în căutarea iubirii patetice, voluptoase, prin versuri care merită cuprinse într-o antologie a diletantelor
sentimentale, nu departe de celebrul
„șlagăr” al cârciumilor bucureștene
de dinainte de război: „Eu aș vrea să
fiu,/ Dac-ar fi să fiu…/ Eu aș vrea să
fiu mătreață,/ Dac-ai fi cu părul creț;/
Dac-ai fi tu mămăligă,/ Eu vreau să
fiu făcăleț”. Uneori ia atitudine vehementă împotriva poeziilor patriotarde, incoerente, adevărate „rebuturi”,
alteori ridiculizează poeți care țin
neapărat să se prindă de coada Pegasului cu rețete culinare în versuri,
cu cei care „chinuie hârtia fără pic de
milă” în numele iubirii ce clocotește
„în adâncul inimii (…), sortită să
suporte și alte belele”, alteori filosofează grav despre forța limbajului
poetic în viața noastră spirituală. De
fapt, ce apără autorul în textele sale
civice, de interes actual? Răspunsul
e simplu: frumosul și binele. De ace-

ea, crede în modelarea omului prin
educație și cultură, știind că, dacă nu
ai un popor educat, lumea nu se poate schimba și nu o dată apelează la
citate din Poetul Național, în special
Epigonii când vine vorba de contemporani. Cum să nu suferi văzând că
în punctele de decizie au ajuns oameni cu o educație îndoielnică, „fără
o cultură consistentă și sistematică,
fără viziune, marcați de un populism
ieftin și adepți ai cârpelilor colorate”
ce au îngropat până și valorile noastre tradiționale, iar analfabetismul
decizional este în floare?! Nu scapă
criticii sale nici ridicolul Dicționar
moldovenesc-românesc al tovarășului
Vasile Stati, ideologul promoscovit,
cu aberațiile sale stupide, căruia A.
M. îi consacră trei editoriale. De asemenea, el respinge faptul că istoria
scrierii în limba română începe cu
anul 1521 cu Scrisoarea lui Neacșu…
(manualele elevilor au rămas fidele
acestui an!) și aduce drept argument
ignorarea existenței străromânului
Ioan Cassian, dobrogeanul trimis în
Egipt la sfârșitul secolului al IV-lea,
după Christos, de Patriarhul Constantinopolului, Ioan Gură de Aur,
să se documenteze în privința organizării monahale și și-a scris opera
în limba latină, a trecerii cu vederea
a Inscripțiilor de la Basarabi-Murtfatlar din secolul al X-lea sau lucrarea
Renașterea limbei române a lui Grigore Silași în care se afirmă că întro bulă a papei Inocențiu IV (12431258) se scrie că „românii din Dacia
încă de pe la anul 1100 d. Ch și-au
tradus liturghia din slavonă în limba
lor națională”.
A. M. stă de veghe în lanul literaturii române, apărând prin scris: rolul Școlii Ardelene la iluminarea maselor, la unitatea culturală a tuturor
românilor, aportul generației de la
1848 care „ne-a dat o țară și ne-a orientat devenirea pe termen lung spre
rădăcinile noastre europene și occidentale, spre unitatea națională”,
fiindcă latinitatea noastră „ne dă
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dreptul să stăm la masa marilor popoare ale Europei”, cu oameni de ispravă, dedicați propășirii neamului
românesc. În același timp, aduce un
elogiu ofițerilor români de carieră,
care, prizonieri fiind la Oranki, au
refuzat să se înscrie ca voluntari în
divizia de tristă amintire Tudor Vladimirescu, preferând să rămână în
detenție și să scrie poezii pe coajă
de mesteacăn. Vibrează când scrie
despre Coșbuc, căruia i-a consacrat
o carte ce a cunoscut patru ediții,
Coșbuc sau lirismul pragurilor, amintindu-ne de calitățile de traducător
ale acestuia din: greacă (Homer), latină (Virgiliu și Terentiu), sanscrită
(Kalidasa), italiană (Dante), germană (Schiller și Carmen Sylva), engleză (Byron și John Locke).
Într-un alt editorial aduce elogii
altor doi cărturari năsăudeni contemporani: Sever Ursa și Gheorghe
Pleș. Nu sunt uitați nici: academicianul Nicolae Manolescu, cu care ne
vom reîntâlni și în partea a doua a
acestui op, profesorul universitar
Ion Vlad, prezentat, de asemenea, în
partea a doua, criticul Irina Petraș,
latinistul Vasile Sav.
(continuare în p. 42)

O zi de lucru
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În ziua de Rusale, după liturghia închinată Pogorârii Sfântului Duh, popa și toţi sătenii aflaţi în biserică ieșeau cu praporii la un izvor, în ţarină, să sfinţească holdele și să se roage Bunului Dumnezeu să
le ferească de toate primejdiile, ca bieţii oamini să
le strângă în pace, să le ducă acasă cu bine, să le îmblătească și să le vadă puse cum trebuie în lădoaie și
hămbare, ca să aibă din ce trăi anul ce vine.
În vremea care se scurge de la Rusale până la secerat, hotarul satului nostru, Boju din judeţul Cluj,
își arată frumuseţi nebănuite care ies la lumină din
munca oaminilor și cu voia lui Dumnezeu. Atunci,
dacă se nimerește să fii undeva în vârful Șesului, te poţi
crede în Rai. Cât vezi cu ochii, tot Șesul și Păstă-Valea,
până departe în Pietriș e numai grâu, o mare de grâu
ale cărei valuri, în unduirea lor lină, urcă și coboară
ritmic, parcă, și, în același timp, întinderea marină
lucește în soare, schimbându-și mereu faţa, din palidul verde tânăr și proaspăt către verdele matur și
viguros, bătând spre negru, peste care, în trecerea
vremii, în soare și-n vânt, răsar poieni pictate în verde-gălbui, care se-ntind, se-ntind de gândești că-s
vii; picurii de verde și maci roșii se fac nevăzuţi, și
galbenul intens devine roșcat și stăpânește toată întinderea nemărginită. Acuma, de te afli în lan, simţi
cum mirosul de suc vegetal te inundă; rupi un spic,
îl frămânţi în palmă, iei boabele în gură, le macini
cu dinţii și te îmbată cu aroma pâinii proaspete de
pârgă, aceea care, scoasă din cuptor, cu mirosul ei
specific cuprinde toată uliţa și trezește în toţi trăitorii pofta de a gusta. E un veritabil ritual, de parcă
atunci primești Sfânta cuminecătură. Acest moment
înălţător se datorește muncii neîncetate, grele și stăruitoare, încrederii în nevoia de a lupta prin muncă
și în puterea de a obţine în acest fel ceea ce dorim.
Era în vara anului 1952, pe la sfârșitul lui iulie,
când seceratul grâului de toamnă se apropia de sfârșit. Într-o seară, la cină, când ne aflam toţi împreună, tata ne spune că în ziua ce vine mergem la secere.
Badea Todor Chișu, numit Julanu, are tri sferturi de
iugăr de grâu la Baltă între Porodicu și Dealu Lutului. Tata l-a luat cu ruptu’ pe bani. Ne dă 1.500 de lei
și noi lucrăm cum vrem până ce-l gătăm. Mâncare nu
dă, că n-are pe cine s-o trimeată acolo. Mâncăm de la
noi ce este. Demineaţă la patru ne sculăm și merem
înainte noi, bărbaţii, să vedem cum stă holda, din ce
parte o luăm, să smulgem fire lungi până ce-s jilave și să facem legători cât mai multe, da de-om găta
într-o zi. Mama a vini mai târziu, după ce mulge vaca

ș-o sloboade în ciurdă, le dă drumu’ afară la galiţe,
le pune apă și mâncare, leagă cânele, îi dă mâncare la porc, îl scoate afară și-l priponește la umbră,
pune mâncarea pentru noi ș-o aduce când vine. Ar
fi bine ca mama să treacă pe la Măriuţa s-o aducă și
pe ea, dacă poate, că locu-i cam mult, grâu-i bun și
sunt niște folturi culcate de ploaie și de vânt. Acolo
s-a secera mai greu și mai încet, că holda-i călărită de
măzăriche și de holbură de-aia lungă, la care avem de
tras, numa’ să ne asculte mânurile.
Merem amândoi, io și tata. Când ajungem acolo,
soarele își arăta jumătate din faţa lui de foc, urcând
încet-încet de cătă Iuriu de Câmpie și lovindu-se de
Straja Mare, ca să pice apoi peste hodăile unde stau
Bolbocenii, pituliţi chiar sub Strajă, Sebeneștii, înșiraţi ca pe aţă pe marginea unui drumeag, și Șărbăneștii cei harnici, și lăudăroși cum îi credea lumea…
Ne învârtim încoace și încolo pe lângă holdă s-o vedem bine și s-o preţăluim. Locul nu era chiar oblu,
ci suia puţin câte puţin. Vântul și ploaia au îndoit
un pic toată holda cătă deal, așa că lucrul se va face
cam cu greutate. Cosașul era nevoit să cosească holda, împingând-o în sus, cum cerea panta dealului.
După ce am făcut legători destule, tata a luat coasa
și s-a dus cu ea la capătul din jos al locului. M-a chemat lângă el, apoi mi-a arătat coasa și mi-a explicat
cum e alcătuită, cum se pune și ce rol are cercul, cum
se șterge lama coasei, cât de des se curăţește și se
ascute folosind cutea udă care stă în tiocul atârnat
de cureaua din nădragi, când și cum se bate coasa la
grâu, care coasă se bate pe faţă și care pe dos, cum se
ţin și se folosesc bătelele coasei. Toate aceste sfaturi
mi le mai dăduse, acuma le repeta, insistând asupra
seriozităţii, grijii și priceperii cu care trebuie să se
lucreze cu coasa pentru a reuși, a nu obosi în zadar și
a te feri de întâmplări neplăcute.
A tras el prima brazdă, mi-a dat coasa, mi-a acăţat
tiocul cu apă și cutea de curaua nădragilor, ș-a aprins
o ţigară ș-a așteptat să vadă ce fac. Fiindcă acuma, la
început, suntem numa’ noi doi, eu coseam cu atenţie
și grijă, iar el a luat o seceră, ridica holda tăiată și făcea mănunchi, urmând ca, după ce sosesc, mama cu
Măriuţa, de poate vini și ea, să legăm repede amândoi și apoi lucrul să meargă cu toată echipa deodată,
ca pe aţă, după cum suntem noi învăţaţi să lucrăm
laolaltă. Eu coseam pe holdă, adică numai către lan,
astfel că firele tăiate de coasă se culcau frumos pe
cele netăiate, nu puteau cădea decât înainte, căci nu
le lăsa cercul așezat pe coasă și nici nu se împrăști186
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au să se încâlcească. Mama și Măriuţa, ajutându-se
de seceri, adunau firele tăiate, le despărţeau de lan,
tăind iarba sau buruienile de acolo, apoi le ridicau și
le așezau mai în spate formând mănunchi; ele aveau
grijă să strângă toate spicele tăiate ca să nu mai dăm
și cu grebla că s-ar zdrobi spicele prea uscate; tot ele
făceau și legători, când era nevoie. Tata vinea după
noi, lega snopii și, demineaţa câtă vreme era rouă, îi
punea în picioare să se uște cât mai bine.
Așa lucram întruna toată ziua. Vorbeam destul de
puţin și numai ceea ce ne privea direct. Câteodată,
spre seară, după căderea umbrelor, tata ne mai spunea scurte povești auzite sau trăite de el; nu cântam
și nu fluieram, fiindcă nu ne pricepeam la astfel de
treabă și nu eram obișnuiţi să ne băgăm unde nu ne
fierbe oala, cum se zice.
Nu aveam aparatul, banal astăzi, căruia i se spune ceas, nici la noi în buzunare și nici acasă. Când
ne prindea foamea, maţele chiorăiau supărate, gândind că gura s-o fi spânzurat, de-aia nu le mai dă nimic. Noi, secerătorii ne muiam, adesea ne opream și
ne uitam peste hotar să vedem ce fac alţi lucrători.
Peste tot se muncea, aproape că nu era parcelă fără
secerători. Ici-colo mai vedeam câte unu-doi rupţi
de lucru și leșinaţi de foame. Ca noi și ei se uitau să
vadă cine le vine cu mâncare, căci se pare că soarele
este la amiaz. În mijlocul verii ne orientam foarte
bine după umbra noastră. În iulie, de pildă, când
umbra mea era cea mai mică din tot cursul anului
și mersul acelei zile, eu, stând drept și ţinându-mi
trupul nemișcat, îmi priveam umbra și, întinzându-mi înainte piciorul drept cu care, de puteam să
calc pe capul umbrei, însemna că e amiaz, adecă ora
douăsprezece. Atunci ne opream din lucru să mâncăm. Până ce mama și Măriuţa au găsit un loc bun la
umbra unor snopi, căci aici în Boj hotaru-i ca pustiu’, n-ai unde găsi umbră și răcoare. Pădure a fost
cândva. Cred că ultima menţiune despre existenţa
unui rest de pădure în Bărc și Ghindă este făcută pe
Harta Iosefină a Transilvaniei din anii 1769-1773.
Deci, până ce ele au ridicat snopii și au făcut umbră, eu am luat fidileșul și-am fugit până la Porodicu
după apă de băut. Cea adusă de la Șipot nu se mai
putea bea, era ca fiartă. Fiindcă era foarte cald și
lucram greu, atunci, în mod neobișnuit, mama ne-a
adus două feluri de mâncare. La început ne-a dat un
fel de guiaș de cartofi noi, dar, se-nţelege, fără carne, foarte bun și gustos cum pregătea dânsa mereu,
căci nu de-a nimica o chema lumea de făcea mâncări
la ospeţe. Apoi, ca să ne răcorim, ne-a pus dinainte un mare hârb plin cu lapte acru, un soi de iaurt
ardelenesc cu smântână cu tot, pe care toată noaptea l-a ţinut în apă rece și aici l-a ascuns de soare
îngropându-l în ţărnă și învălindu-l bine cu frunze
verzi de floarea-soarelui. După ce-am mâncat, toţi
am picat jos ca sacii prea plini și am dormit bine
de amiaz, dar vremea trece și, când visam mai bine,

după obiceiul său, tata tușește, dând semnal să ne
sculăm la lucru.
După amiaz a fost mai greu. Soarele ne prăjea
chiar în cap. Părul și cloapele erau mereu ude, sudoarea curgea de pe noi. Apa cum o beam și ieșea
prin piele ca niște bulbuci. Când eu, când Măriuţa, lăsam lucrul, apucam fidileșul de toartă și fugeam după apă. Uneori îndată ce sosea îl și goleam
și careva trebuia să alerge din nou să aducă alta.
Am ajuns atât de fierţi și de osteniţi, încât la ojină,
când ne-am oprit să gustăm ceva, nime n-a mâncat nimic, ne-am bucurat să stăm puţin jos și să ne
răcorim gurile cu niște zemoase mere oarzăne, galbine și moi pe care mama le-a adus, dar înainte n-a
pomenit nimic de ele.
De-acuma trebuia să se lase umbrele, însă cerul
a rămas curat ca oul, nicio pală de vânt, nicio aripă
de nor nu s-au clintit din loc. Cerul ne apăsa, aerul
cald și încărcat de colb nu ne da voie să suflăm cum
trebuie, simţeam că ne nădușim. Mai aveam vreo tri
brazde în cela capăt. Holda era încâlcită și căzută la
pământ, poate că p-acolo a trecut o turmă de oi și
păcurarul le-a scăpat, după obicei, în afara drumului. Când soarele rotund și roșu ca un bostan uriaș
s-a ascuns după Dealurile Clujului și noi am gătat de
tăiat și de legat tot grâul, însă trebuia ca de-acuma
până nu se întunecă de tot să strângem snopii și să
clădim clăile cum se cere.
Mama și Măriuţa au strâns vasele, străiţile, secerile și s-au grăbit cătă casă unde le aștepta alt joc tot
atâta de mare: cu vacile, cu puii și cloștele, cu porcii,
cu pregătirea cinei etc. Până a nu se întuneca de tot,
tata și cu mine am ridicat toate cele cincisprezece
clăi, care se înșirau frumos de-a lungul locului.
Vara eu umblam desculţ, numai duminica la biserică și la joc îmi luam ceva în picioare să nu mă
râdă lumea. Tata nu putea să umble desculţ, îl
ardeau și usturau tălpile. Vara se încălţa cu niște
opinci ușoare de piele, dar de multe ori o păţea, că-i
intrau cine știe ce în opinci și-l supărau picioarele.
Acuma, după ce am ieșit de pe miriștină pe iarbă,
s-a oprit, a stat jos, s-a desculţat la amândouă picioarele, a curăţat bine opincile, a scuturat obielele
și s-a încălţat la loc, apoi am luat-o spre casă. Fiindcă era înalt, el a luat coasa și mergea înainte pe cărare, eu cu fidileșul pe umăr mă ţineam de tata cum
puteam. Pe când am ajuns la Gruieţe, de undeva de
dincolo de Cojocna, peste un vârf de deal, clipind
ca o frunză galbână, răsărea luna, ne lovea din spate și năștea din noi niște umbre enorme de uriași
neînchipuit de mari care mereu se lungesc și se lăţesc acoperind Coastea cea Mare, Ghinda și Bărcul
și, uneori, trecând chiar peste Păraie și culcându-se
straniu pe după Păpușel.
Ajunși acasă, ne-am pierdut repede pe sub pruni,
unde ne-am spălat de colb, de ţepe, de spice și de sudorile unei zile de foc. Am cinat mămăligă cu lapte și
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m-am trântit în carul din șură să-mi aștept somnul
cu odihna și cu visele pe care mi le aduce mereu.
*
Tata purta în sine gene care l-au sortit să fie și să
rămână ţăran toată viaţa. Era un Moromete interiorizat, blând, nefilozof și, în același timp, un Ţugurlan raţional, lipsit de agresivitate și duritate, un om
lucrător, răbduriu, stăruitor, pe care nimeni și nimic
niciodată nu-l putea face să se vadă a fi altceva decât
ţăran, adică om liber, cu gospodăria și casa lui, cu
pămânciorul lui, cu vitele și uneltele lui, cu muierea
și copiii lui, care să lucreze și să trăiască din munca

lor fără să se teamă de ziua de mâne, căci își vede de
ale sale și nu lăcomește nici la munca, nici la averea
cuiva.
Dorinţa nestrămutată de a se ţine strâns de rădăcinile sale ţărănești îl domina, îi întreţinea speranţa că
prin muncă, fie aceasta oricât de grea și îndelungată,
va ajunge unde dorește: să aibă tot ceea ce-i trebuie și
nimeni să nu se poată amesteca în ale sale și ale familiei pe care și-a făurit-o și o slujește, fiindcă acesta e
sensul unei vieţi firești, așezate după voia și rânduiala
Celui de Sus. Neschimbat a rămas până când a fost
chemat în Lumea de Dincolo, la abia 66 de ani.

Fără pudoare, fără
tabu-uri

Alexandru JURCAN

Pedro Almodóvar reprezintă cineastul numărul
unu al Spaniei, copilul teribil, dar și ambasadorul
ei de valoare. Al cincisprezecelea film – „Proasta
creștere” (La Mauvaise Education) – a deschis festivalul de la Cannes în 2004, iar filmul „Totul despre
mama” a fost recompensat în 2000 cu Oscar pentru
cel mai bun film străin. În 2002, filmul „Vorbește cu
ea” a primit Oscarul pentru scenariu. Recunoașterea
internațională are loc în 1988 cu „Femei în pragul
unei crize de nervi”.
Almodóvar nu cunoaște subiecte tabu. Îmbinând
tandrețea, violența, pasiunea, satira, el vorbește
despre biserică, naționalism, homosexualitate, pedofilie în școlile religioase, transsexualitate, lesbianism. Regizorul e un creator incomod, care nu-și
propune să placă, sondând o lume marginală, bizară, frivolă, ba chiar cufundată în spaima abrogării
libertăților (în 1970, Franco a decretat starea de
excepție). Între 1970 și 1975, lumea aștepta moartea lui Franco și lucrurile începeau să se miște în
interiorul locuințelor, la adăpost de privirile rigide. Au trebuit câțiva ani până când spaimele s-au
disipat. În filmul „În carne și oase”, băiatul se naște
într-o Spanie veselă, cu oameni destinși pe străzi. În
„Proasta creștere”, Almodóvar arată clar diferența
dintre începutul anilor ’60 și începutul anilor ’80,
când personajul lui Enrique – devenit cineast – își
trăiește viața cum dorește.
Almodóvar a atins valoarea lui Buñuel, numai
că temele sale șochează, distrugând radical mitul spaniol al masculinității „macho”, încețoșând
imaginea Bisericii prin ravagiile pedofiliei în sânul unei școli religioase. În Franța, filmele lui Almodóvar sunt foarte gustate, iar în România există multe rezerve, nu neapărat referitoare la pro-

blematică (deschiderea s-a produs), cât la maniera
de tratare. Regizori precum Woody Allen, Tarantino, Altman, Almodóvar împart spectatorii în două
categorii bine distincte. Multe voci afirmă: „Nu-mi
place Almodóvar”, fără să poată, în schimb, să deceleze coordonatele creației sale. Nu-ți place un
anumit fel de mâncare, însă cunoști compoziția
lui. Așadar, care este compoziția filmelor lui Almodóvar? Regizorul și-a plantat stilul pe o graniță
friabilă, între kitsch și melodramă, atingându-le
prin coarda unei satire atenuate. Lumea e plină
de melodrame, de tristețe, însă Almodóvar știe
să plaseze totul „în abis”, să le salveze în perimetrul artei. Într-o lume a marginalizaților, femeia
devine forța primordială. În „Totul despre mama
mea”, singurul bărbat „adevărat” moare și rămân
transsexualii, lesbienele. Bărbatul-tată e o parodie a masculinității și se numește Lola. O lume
în derivă? Efectele melodramei? Opusul atitudinii misogine? Almodóvar nu filmează peisaje, el
se apropie de peisajul uman cu o lupă generoasă,
hâtră, sofisticată. Femeile sporovăiesc pe canapele încăpătoare, de parcă ar sta în culisele vieții.
Verbiajul lor scoate la suprafață insondabilul, lacrimile lor fac parte din decor.
Almodóvar rămâne fidel propriului stil. Lucid,
el ignoră strigătele extremei de dreapta: „Înapoiază Oscarul, căci este american!”. Adorat, neînțeles,
huiduit, ignorat etc., Pedro Almodóvar rămâne
un regizor original, de neînlocuit, un exponent al
mulțimii ce-și târăște subteranele sufletului prin
teritorii kafkiene, mascate de culorile melodramei.
Cine face radiografia mediocrității poate fi un genial. Cine demontează angrenajul melodramei poate
reprezenta o luciditate necruțătoare.
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Poezie norvegiană
BILDET STANSER PÅ BARKÅKER-DIKT
av Jan Erik Vold
(fra diktsamlingen Mor Godhjertas glade versjon.
Ja 1968)
(IMAGINEA SE OPREȘTE LA BARKÅKER-POEMUL)
de Jan Erik Vold
(extras din volumul Mamă sufletistă versiunea fericită.
Da, 1968)
în timp ce aceasta se cernea? nu sunt sigur, eu știu doar
asta, azi
întors teafăr în Oslo, trei săptămâni mai târziu și încă
alb, precum acest
peisaj cu nămeți înalți de peste un metru, îngropate în
ninsoare
grămezi de scânduri, solitare urme de iepuri de câmp la
intrările pădurilor,
ba chiar mai mult
și cu cât privesc mai mult această zăpadă, tot mai mult
o iubesc
neaua, acest alb, iarna noastră, uită de imaginea din
Barkåker
și de tot simbolismul! Doar astfel poate să aibă cineva
dorința
de a se rostogoli în zăpadă din nou și să arunce bulgări
de zăpadă,
să se joace printre urmele din ninsoare,
să zidească adăposturi din zăpadă în golurile dintre
nămeți
și să așeze lumânări înăuntrul lor,
omul nu este născut aici în nord din neant, albastru și
alb
alb și albastru – și departe departe înăuntrul unui loc
o mică inimă roșie care bate.
Jeg ser ditt ansikt
av Lars Saabye Christensen
(Îți privesc chipul)
de Lars Saabye Christensen
îți privesc chipul
în liniștea unei piețe după-amiaza
în geamul galben al unui tren în trecere
în mișcarea de metil a unei săli de cinema
îți privesc chipul
printre crăpăturile din vis atunci când noaptea
explodează
în colțurile oglinzii înainte ca încăperea să se aprindă
în umbrele râului acolo unde curentul se răsucește
îți privesc chipul
printre toate chipurile
chipul tău este lumină
chipul tău este întuneric
conturul tău

încă neformat
privirea ta
încă neînălțată
îți privesc chipul
în suflul iubitei mele
și mereu te răsucești în depărtări
și mereu tu mă privești în ochi.
Landskap med gravemaskiner
(fra diktsamlingen Hemmelig liv, 1954)
av Rolf Jacobsen
(Peisaj cu excavatoare)
(din volumul Viață secretă, 1954)
de Rolf Jacobsen
Mănâncă din pădurile mele.
Șase excavatoare au venit și au mâncat din pădurile
mele.
Doamne, izbăvește-mă de creaturi asemeni lor. Capete
fără ochi și ochii în spatele capetelor.
Se clatină cu fălcile pe axe nedeterminate
și au păpădii la colțurile gurii.
Mestecă și scuipă, scuipă și mestecă,
căci nu mai au niciun gât, ci doar o gură
uriașă și un stomac zgomotos.
E oare acesta un fel de iad?
Pentru păsările de la mal. Pentru mult prea înțelepții
pelicani?
Au ochii orbiți și lanțuri la picioare.
Vor lucra sute de ani și vor mesteca în continuare
clopoțeii
până devin asfalt. Îi vor acoperi cu umbre de vaselină
și cu soarele rece al radiației proiectoarelor.
Fără gâtlejuri, fără corzi vocale fără plângeri.
EIT ORD
av Olav H. Hauge
(fra diktsamlingen Dropar i austavind, 1966)
(UN CUVÂNT)
de Olav H. Hauge
(extras din volumul Picături din vântul de est, 1966)
Un cuvânt
--o piatră
într-un râu rece.
încă o piatră-Eu trebuie să am mai multe pietre
să pot trece dincolo.

Traduceri de KIRÁLY Iris
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Michel Butor
(1926-2016)

Cunoscut poet, eseist, prozator și critic literar francez, reprezentant și teoretician
al „noului roman” francez. A scris și i-au fost publicate trei romane (Folosirea timpului,
Renunțarea, Trepte), trei cărți de poeme (Trimitere, Don Juan, Zoo) și cinci tomuri
de critică literară și eseu (Repertoriu, Istorie extraordinară, Întoarcerea bumerangului,
Întoarcerea reginei de Saba, Utilitate poetică). Dintre mai multe premii prestigioase
primite, remarcăm Marele Premiu pentru literatură al Academiei franceze.

Parantezele verii

pentru Leonardo Cremonini*
I
Nisip.
De cealaltă parte a geamului transpirația forfota
nopții
Curiozitatea mamelor
Ochii eliberați de îngrădiri degustând epuizarea
îndrăgostiților
Eu îți voi desprinde pielea de pe oase
Și acolo jos măcelăria parfumeria persistă
Inversarea valorilor; a picta aerul cum
preaplinul marea cum
rarefierea ei; la fel gravorul pentru care orice
corp
se traduce printr-o evidență. Temperatura
lucrurilor:
strălucirea robinetelor, zăduful culoarelor,
pânza tabloului
se acoperă cu abur sau cu vapori.
Copacii din parc asemenea pionilor de pe eșichier.
II
De cealaltă parte a geamului inundația transpirația
fațadelor
Strălucire
Buzele orizontului împroșcând cerul și marea
Invidia mamelor
Și colo jos parfumeria mecanicii continuă
Eu îți voi traversa privirea
Capetiera vagonului asemenea unui obraz de insectă
strivită
Trenul trece de-a lungul tabloului nu-l ascunde;
atât de
recunoscut să fie, el se oferă ca o fantasmă; nu
se va

destrăma într-o clipă? Stăruința acestei
amintiri;
prinde imobilitatea ei de instantaneu nu-i
amplifică viteza,
clipa sa de răgaz.
III
Oglinzi în tablouri, dar nu tablouri-oglinzi,
peste tot
ecrane unde se vor proteja umbre, nu, se vor
imprima,
și nu doar umbre, mirosuri de asemenea; sau
mai bine
oglinda pe care o apropii de gură, până când se
întreabă
dacă acest corp a murit sau este încă în viață;
când
se va trezi, el nu va vedea ridurile prin ceața care
le încearcă mobilitatea.
Ușile compartimentului trepidând din crăpăturile
jilave
Țipăt
Și acolo, acolo-jos mecanicii poliția continuă
Consilierea mamelor
Tălpile pantofilor tăi seamănă cu niște cotlete de vițel
Eu îți voi sparge speranța
De cealaltă parte a geamului strălucirea inundarea
cabinelor.
==================
* Artist vizual italian, pictor de succes în deceniile
patru, cinci și șase ale secolului al XX-lea, născut în
Bologna și decedat în Paris. Impresionat și inspirat
de lucrările acestuia, Michel Butor l-a cunoscut și
i-a dedicat opt poeme în proză, apărute în Antologia
Editurii Seghers, Poèmes de l’année 1970.
Prezentare și traducere de
Viorel TĂUTAN
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Măştile de gaz
BABITS Mihály

Ici-colo, printre acoperișuri se înalţă niște hornuri
prelungi. Aceste coșuri nu fumegă niciodată, dar ele
adună într-însele răsuflarea a mii de oameni, gura vitală de aer furnizată astfel când gazele letale se împrăștie, învăluiesc pe îndelete clădire după clădire,
pătrund etaj după etaj. Hornurile reprezintă singura
legătură a sărmanilor plămâni umani cu aerul curat de
la mare înălţime.
Adăposturile antigaz de tipul acesta au început să
fie construite încă din prima jumătate de secol XX,
dar au fost definitivate ca formă și structură doar pe
parcursul „războiului etern”. Au primit denumirea de
„caverne presurizate”, ceea ce iniţial desemnase un fel
de hambar imens, ușor de ermetizat, unde refugiaţii
panicaţi se adunau la ceas de primejdie ca o turmă
îngrozită; se călcau în picioare la intrare, unde ușile
se închideau grăbite în faţa vălătucilor otrăvitori, iar
apoi, când aerul devenea din nou curat, presau trupurile îngrămădite ciorchine ale celor sosiţi prea târziu și
rămași afară, un zid de cadavre căzute unul peste celălalt, care baricada ieșirea; aici, când printre ei se aflau
și rude ale celor scăpaţi, se derulau scene înfiorătoare,
cu pumni izbiţi în pereţi și vaiete. Arareori, hambarele
fuseseră dimensionate în mod proporţional cu densitatea populaţiei din zonă; spaţiul era strâmt, iar aerul
puţin. Oamenii respirau gâtuiţi, înghesuiţi ca sardelele, se băteau pentru câte un locșor și așteptau pe jumătate leșinaţi, în mirosul greu, ca primejdia să treacă
și să se deschidă porţile.
Multe s-au schimbat de atunci și, deoarece, în general, s-a impus tendinţa ca neplăcerile războiului să
devină suportabile pentru populaţia din spatele frontului, ba chiar să devină o parte a traiului cotidian,
s-a acordat o atenţie deosebită organizării apărării
antigaz. Deasupra orașelor mai importante sau mai
expuse, pădurea de hornuri se îndesise și, oriunde ar
fi locuit, oamenii puteau să se refugieze în adăpostul
presurizat cel mai apropiat. Astfel, localităţile urbane
s-au trezit la o nouă viaţă. Datorită transportului rapid și ieftin, populaţia megalopolisurilor începuse să
se risipească pe la periferie. Însă acum, sub continua
ameninţare a atacurilor chimice, oamenii s-au străduit să se adune în vecinătatea prelungilor coșuri. Orașele au început să se dezvolte pe verticală. Densitatea
populaţiei a crescut exploziv, deși suprafaţa locuibilă
a rămas relativ puţină. În aceste zile, S... era un stup
doldora de zgârie-nori, în vreme ce jur-împrejur fermele și satele se goliseră.
Adăpostul presurizat s-a subţiat și a dispărut prin-

tre zgârie-nori. A trebuit să dispară ca să-și împlinească rolul protector. Înainte, adeseori, atacul cu gaze era
urmat de bombardamentele care ţinteau tocmai hornurile locurilor de refugiu. Cei care, riscându-și viaţa,
ajunseseră în hambar deveniseră ţinta unei noi morţi, ascunsă în văzduh. Emoţia mulţimii înghesuite în
adăpost creștea neîncetat la auzul șuierăturilor și exploziilor din apropiere. În jurul căilor de acces în subteran, se ducea o luptă furibundă. Aparent, fără niciun
motiv: ce valoare are o pivniţă? Dar toate crăpăturile
provocate de bombe puteau să deschidă o cale de acces
a gazelor otrăvitoare, împotriva cărora adăposturile
subterane nu ofereau nicio protecţie.
De atunci, și acest pericol s-a micșorat și a dispărut. Coșurile își pierduseră rolul de ţintă fixă: ele se
îndesau peste tot în oraș și aerul circula către camerele de sub pământ prin lungi conducte protejate.
Materialul din care erau confecţionate, la fel cu șira și
faţada buncărelor, rezista la explozii. Nu erau învelite
„în metal și protejate de trei forţe”. Întrucât efectele bombardamentelor puteau fi mărite la nesfârșit,
niciun metal n-ar fi constituit un scut eficient. Dar,
precum pivniţele cetăţilor se adânceau în sol, iar străvechile tranșee erau apărate de valuri de pământ bătătorit, „argila cauciucată”, acest material moale și dens
descoperit de savanţi, le proteja. Era atât de elastic,
încât hornurile confecţionate din el se aplecau, chiar
se culcau sub suflul bombelor, iar apoi se ridicau din
nou, încetișor, ca niște fire de iarbă date la pământ
sau ca hornul unui vapor ce tocmai trecuse pe sub un
pod nu prea înalt.
Al doilea motiv de spaimă, care înainte vreme răzbătea prin toate sălașurile protectoare, era teama de
întrerupere a curentului electric, lucru care ar fi însemnat probleme în funcţionarea ventilatoarelor! A
ventilatoarelor care furnizau aerul curat! Dacă zumzetul ventilatoarelor s-ar fi oprit, ar fi urmat asfixierea,
catastrofa! Dar proiectarea modernă a centralelor de
distribuire a curentului și perfecta lor protejare aproape că înlăturase riscul, cel puţin în cazul megalopolisurilor, care dispuneau de mult mai multe echipamente potrivite să fie puse la treabă.
Prin urmare, pericolul și panica au încetat să provoace agitaţie în rândurile populaţiei îngrămădite în
clădirile sută la sută etanșate. Adăpostul presurizat
modern oferea siguranţa refugiului aflat la îndemână,
ba chiar și un pic de confort. Chiar și atunci când nu
se dădea alarma, încăperile largi și bine aerisite deveneau centrul câte unui cartier, adăpostind oficiul de
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recrutare, devenind o sală de ședinţe... Și când sirenele începeau să vâjâie, ordinea desăvârșită și disciplina
de fier asigurau accesul fiecăruia și ofereau garanţia
găsirii unui loc.
Și totuși o umbră adăsta aici, iar moartea tot dădea
târcoale! Imediat după închiderea porţilor etanșe, atmosfera devenea apăsătoare. Degeaba se agitau disperate paletele ventilatoarelor la capătul deschizăturilor
către hornuri, o mie de răsuflări gâfâiau speriate. Iar
toate acestea: spaţiul înghesuit, asfixiant, deșertic și
îndoliat, ca sălile de așteptare din gări în zilele unor
catastrofe majore, îi aminteau doamnei Kamuthy de
orele cumplite ale coșmarurilor.
- Clasa întâi! răcni gardianul după ce aruncă o privire asupra bonului, deoarece cei din familia Kamuthy
închiriaseră pe bani grei o cămăruţă în aripa rezervată
VIP; aveau chiar un compartiment etanșabil propriu,
dotat cu perne și pături, diferite tipuri de conserve și
măști de gaze proprii, pentru orice situaţie, cu toate că
ele se puteau închiria chiar la faţa locului, unde funcţiona și un bufet.
- Ce bine că atacul nu ne-a surprins undeva departe, într-o parte necunoscută a orașului, se gândi femeia. Simţea că n-ar fi putut să îndure atacul într-un
loc străin! Măcar aici va fi întâmpinată de obiecte familiare... de chipuri cunoscute... Își va întâlni soţul...
poate chiar și pe Elza! Și-a apăsat palma pe inimă; încă
răsufla sacadat; din spate, a auzit un schimb de replici
și a pălit. (Oare câte scene de coșmar s-au petrecut în
preajma acestor porţi cumplite!)
- Prezentaţi tichetele la control! urla paznicul.
Un chip îngrozit de moarte se străduia să devină
invizibil.
- Nu auzi? Arată-mi tichetul galben!
- Tichetul galben, tichetul galben! – se auzea de
pretutindeni.
Statul încasa de la toată lumea taxa de protecţie
împotriva atacurilor chimice și elibera în schimb chitanţe galbene.
- L-ai uitat acasă? În sertarul biroului?
Era o glumă grosolană: de unde să aibă bietul vierme o masă de birou, cât timp n-avea nici măcar un cămin?
- Nimeni nu pleacă de acasă fără bonul galben!
Identificaţi-vă într-un fel sau altul, altfel vă trimit la
arest. Un-doi! N-aveţi niciun act? Vă cunoaște cineva
din împrejurimi? Cum vă numiţi?
Trăsăturile chipului nenorocit au plesnit ca o coardă întinsă prea tare sau ca o supapă defectă, apoi, pe
neașteptate a început să plângă hohotit. Ca un copil.
Ca un bărbat. Dar pe atunci, bărbaţii care să verse
lacrimi de crocodil nu erau nici o raritate, nici ceva
neobișnuit. Nici domnului Kamuthy, care apăruse între timp în mijlocul mulţimii, nu i s-a părut demn de
atenţie: el își căuta, cu obișnuita sa morgă aristocratică, soţia.
- O fi vreun dezertor nenorocit – își dădu cu pă-

rerea domnul Kamuthy, în vreme ce sărmanul plângăcios a fost condus într-o celulă goală, unde apoi să
fie interogat degrabă. Este metoda ideală de control a
populaţiei. Mai demult, în vremea păcii, nimeni n-a
visat ce ordine va institui și va menţine războiul. Indivizi ca el au dezertat cu sutele. Acum este obligat să
se prezinte benevol la adăpost, dacă nu dorește să se
sufoce pe stradă.
- Oh, nefericitul! Ce tânăr e, încă aproape copil! Femeia se înfioră la gândul dilemei fără de scăpare. Aici
înăuntru a dat peste temuta Listă, în vreme ce afară,
printre clădiri, gazele se răspândeau tăcute...
- Îl vor împușca – zise cu răceală domnul Kamuthy,
ca și cum ar fi fost vorba despre un lucru normal și
obișnuit. Sufletul femeii se zbătea, suferea. Deci nu
există scăpare? Cei tineri trebuie să piară într-un fel
sau altul? Nu există o cale de scăpare, un loc unde să
se ascundă?
- Elza e aici? își întrebă bărbatul. Aţi văzut-o pe
Elza?
Și brusc dădu în clocot mânia împotriva părintelui care analizează cu răceală necazul de care a dat un
străin, în loc să se întrebe oare unde i-o fi fata în acest
ceas de primejdie!
- Ce fel de tată sunteţi?
- Oare de ce vă agitaţi întotdeauna? Cu siguranţă,
Elza s-a dus la facultate. Știţi prea bine că universitatea dispune de o cavernă presurizată proprie. De adăpostul presurizat cu cel mai știinţific sistem de protecţie din ţară.
Dar femeia nu mai reuși să-l asculte. Nervii întinși
erau îndreptaţi către ţâţânile ușilor. Se cutremura la
auzul fiecărui glas de fată. Dar n-a putut să vegheze la
nesfârșit intrarea. Soţul o trase degrabă înspre cămăruţa confortabilă și liniștită.
- Haideţi! Nu-i nimic de văzut. V-aţi oprit degeaba
aici!
Ultimii întârziaţi au intrat cu răsuflarea tăiată
prin poarta pivotantă. Sirenele au vâjâit din nou.
În cadrul ușii a apărut, ici și colo, câte o uniformă:
gardienii veniţi din patrulare, care aveau obligaţia să
părăsească ultimii străzile aflate sub atacul chimic.
Închiderea! Ca într-o crâșmă demonică, prinsă sub
șuvoiul unei muzici ce sfâșia timpanele, doamna
Kamuthy se strecură ameţită prin arhipelagul meselor din sălile de așteptare. Încăperile de clasa întâi
ocupau etajele superioare ale clădirii. Poate că Elza
s-a oprit să stea cu prietenele, undeva pe un culoar
de clasa a doua!
Avea colege, de o condiţie mai modestă, dar care
locuiau în acest cartier; și în alte ocazii, preferase să
stea împreună cu ele. Ea se arăta atât de distantă și de
independentă, cu certitudine că nu-și căuta neliniștită mama, așa cum maică-sa o căuta pe ea. Ochii femeii
umblau ca niște gâze agitate.
Pe neașteptate, aproape că i-a scăpat un strigăt.
Crezuse c-o vede pe Elza, deși nu fusese decât chipul
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unei amintiri ivite clar, pe neașteptate. La o masă plasată într-un colţ îndepărtat, pe băncuţele rezemate de
ziduri, stăteau câteva tinere. În clipa următoare, deja
își dăduse seama că niciuna dintre ele nu este Elza.
Își fixă micul binoclu de teatru pe ele și le recunoscu
pe prietenele Elzei. Erau chiar cele cu care stătea de
obicei... Cele invidiate pentru privirea încrezătoare și
șoaptele confidenţiale adresate lor...
Tineri în vreme de război... Se retrag într-un colţ,
râd, se îmbrăţișează; ce i-ar putea impresiona? Așa
au crescut, sub aripile morţii... Toate acestea li se par
normale. Grijile ar fi fost doar o povară grea, dar cine
stătea să-și facă griji degeaba? Doamna Kamuthy
avea senzaţia că toată lumea, cu excepţia ei, se interesa doar de propria-i persoană. Deși aici, în buimăceala șuieratului despicător al sirenelor, toată lumea
alerga agitată, cu toţii: femeile, infirmii, soldaţii aflaţi
în permisie, căutau pe cineva... Doar grupul acesta de trei-patru fete se izolase în mod sfidător de lumea înconjurătoare, se retrăsese în tranșeea de după
masa plină cu măștile de gaze închiriate. În intimitatea încolăcirii nestingherite a braţelor, le înconjura un
aer atât de aparte, încât doamna Kamuthy ezită să le
abordeze. Simţise plutind în aer secretele ostile ale
unei noi generaţii și se retrase speriată.
Dar una dintre fete, cu o înfăţișare mai matură,
care nu stătea alături de celelalte, ci încerca o mască
de gaze stând în picioare lângă masă, o zări și o salută.
- Aţi văzut-o pe Elza? întrebă femeia.
Domnul Kamuthy se îndesase deja în fotoliul din
„loja” de clasa întâi și își pusese în faţă un teanc din
cele mai moderne mijloace de camuflaj și un pahar
de „bere de război”. Doamna Kamuthy nu reuși să-și
stăpânească emoţiile, ci începu să-și facă și mai multe
griji, văzându-le pe tinere.
- Probabil că-și pierde timpul pe la facultate.
- Întotdeauna umblaţi împreună.
Fata râse.
- Ei, nici chiar întotdeauna, ar fi exagerat, cu o prietenă urâtă, ca mine. Era o tânără grasă și voioasă,
cu totul opusă frumoasei și exaltatei Elza. Un aer de
luciditate ironică o însoţea pretutindeni, chiar și aici.
Tremurând obosită, doamnei Kamuthy aproape că i
se făcu rușine în faţa ei. Dar nu se putea hotărî să se
despartă de ea, așa că o prinse de mână și-i tot spunea
„draga mea Margot”, poate că totuși știa ceva despre
Elza.
- Elza, cu certitudine, o duce mult mai bine...
- Cine știe? chicoti o duduiţă scundă, cu năsucul pe
sus, așezată pe bancă, unde se pierdea lascivă printre
braţele și sânii altor două tinere, torcând fericită, ca o
pisicuţă. Isuse, Marie, Sfinte Duh, apăraţi-ne de bombe! Nu vii și tu aici, Margot?
- Dacă nu-s bărbaţi, atunci se strâng una într-alta,
îi spuse râzând Margot doamnei Kamuthy. Trupe de
rezervă...
- Se ţin acum cursuri la universitate? – s-a interesat

doamna Kamuthy.
- Elza s-a dus la bibliotecă. Îi place să citească poemele dinainte de război – îi spuse Margot cu un fel de
răspăr respectuos. O pasiune anacronică, dar cu totul
lipsită de primejdii.
Mama Elzei știa că la facultate încăperile care puteau fi închise ermetic se aflau tocmai în corpul bibliotecii.
- Elza se află în locul cel mai potrivit.
- Dar dacă a plecat să se plimbe? Ar fi putut să iasă
din oraș... dincolo de diguri... unde și cea mai apropiată cavernă presurizată se află atât de departe...
- În curând ne încorporează, n-o să păţim nimic
până atunci! Nu scăpăm atât de ușor – glumi Margot.
– Domnul Oștirilor și-a pus ochii pe noi. Ne protejează, ca nu cumva să scăpăm de serviciul militar obligatoriu pe Pământ înainte de vreme.
------------------------Fragmente din volumul: Babits Mihály, Elza pilóta
vagy A tökéletes társadalom (Pilotul Elza sau Societatea
perfectă), 1933.
Traducere din limba maghiară de
GYÖRFI-DEÁK György
Notiţă biografică
Babits Mihály de Szentistván (1883-1941) este una
dintre figurile proeminente ale literaturii maghiare,
personalitate a primei generaţii de la revista „Nyugat”
(Vestul). A scris poezie, proză și eseuri. Lucrări importante: „A gólyakalifa” (Califul barză, 1913); „Tímár
Virgil fia” (Fiul lui Virgil Tímár, 1922); „Kártyavár”
(Castelul de cărţi, 1923); „Halálfiai” (Osândiţi la
moarte, 1927); „Az európai irodalom története” (Istoria literaturii europene, 1936); „Összegyűjtött versei” (Integrala poetică, 1938). A tradus piese de teatru
de Goethe, Shakespeare, Sofocle, precum și poeziile
lui Baudelaire, Dante, Heine, Keats, Ovidiu, Petroniu, Rimbaud, Verlaine, Oscar Wilde, Walt Whitman,
Yeats etc. Este aproape necunoscut publicului român,
eventual doar ca poet, datorită volumelor tălmăcite
de Constantin Olariu (Poeme, 1977; Cartea lui Iona,
1999, 2002). Câteva povestiri fantastice au fost traduse de Györfi-Deák György și au apărut ocazional, în
diferite almanahuri sau reviste literare. Este insuficient, dacă ne gândim la importanţa autorului. Romanul „Pilotul Elza sau Societatea perfectă” reprezintă
cântecul de lebădă al scriitorului și este o distopie, un
coșmar plasat în viitor, o lume dezumanizată de un
război fără perspectiva păcii, unde atacurile chimice
asupra orașelor dens populate au devenit o realitate,
iar măștile de gaze se află mereu la îndemână. Și, întrucât băieţii au pierit uciși la grămadă pe câmpul de
bătălie, a venit rândul fetelor să fie recrutate în rândul
forţelor armate.
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Sons of Apollo –
MMXX
Era o piațetă plină cu lespezi
de granit vechi de sute de ani. Sub
un perete era o singură tarabă cu
fructe, cu o precupeață ce vorbea
strident, de parcă se certa cu toată lumea. În stânga trona o clădire
uriașă cu sute de gemulețe dreptunghiulare, probabil o fostă fabrică. Un aer patriarhal, cu străduțe
înguste și miros de focaccia.
Dintr-odată, muzica din căști mi-a
pătruns în toate sferele sufletului.
Ascultam pentru prima oară Sons
of Apollo, având senzația că doar
ei sunt reprezentanții lumii muzicale prezente, un fel de nec plus
ultra. Melodiile erau cunoașterea
lumii și cu asta totul părea încheiat. Mă simțeam, la finalul fiecărei
piese, un fel de Alexandru în căutare de lumi noi. Mă uitam în jur
și îmi dădeam seama că nu sunt
lumi noi, doar ființe minuscule,
în întunericul lor individual, pline
de misticul obscen al degradării
supreme. O neînțelegere diabolică
ce distrugea rădăcina vitală și organică a vieții.
La început a fost un fel de frică și îngrijorare. Mike Portnoy
anunța o nouă aventură, cu un
„supergrup”. De multe ori când
muzicieni de calibru se decid să
formeze o nouă trupă, șansele de
reușită nu sunt prea mari. Poate
din cauza orgoliilor sau poate
din simplul fapt că așteptările
sunt prea mari. Avem nenumărate exemple de „supergrupuri”,

la care am mers ca la pomul lăudat. Dar la Sons of Apollo a fost
cu totul altceva – profesionalism
de la un capăt la altul. Iar acest al
doilea album de studio îmi confirmă seriozitatea trupei.
Nu am să fac o descriere a pieselor sau a stilului adoptat de trupă. Sons of Apollo trebuie ascultat, trebuie simțit. E ca și Praga,
ce trebuie simțită, nu vizitată.
Dacă vă place rockul progresiv,
atunci e musai să-i ascultați. Sons
of Apollo este unul dintre rarele
supergrupuri care și-au schimbat cu succes propria identitate,
reușind să surprindă cu puterea
de creație. Cuvântul pe care l-aș
folosi pentru a descrie acest album este grandios. Este o oră de
măiestrie muzicală!
Tracklist:
1. Goodbye Divinity (7:16)
2. Wither To Black (4:48)
3. Asphyxiation (5:09)
4. Desolate July (6:11)
5. King Of Delusion (8:49)
6. Fall To Ascend (5:07)
7. Resurrection Day (5:51)
8. New World Today (16:38)
InsideOutMusic 2020
Discografie Sons of Apollo:
- Psychotic Symphony (2017)
- Live with the Plovdiv Psychotic
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Symphony (2019)
- MMXX (2020)
Componență Sons of Apollo:
Jeff Scott Soto – voce (Yngwie
Malmsteen, Talisman, TransSiberian Orchestra, Axel Rudi Pell)
Ron „Bumblefoot” T hal –
chitară (Guns N’ Roses, Asia, Lita
Ford)
Billy Sheehan – bas (Steve Vai,
David Lee Roth, Mr. Big, Niacin,
The Winery Dogs, Greg Howe,
Explorer’s Club, Richie Kotzen)
Derek Sherinian – clape (Alice
Cooper, Billy Idol, Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Joe Bonamassa,
Dream Theater, Planet X, Black
Country Communion)
Mike Portnoy – tobe (The Neal
Morse Band, Dream Theater,
Flying Colors, Transatlantic, The
Winery Dogs, Metal Allegiance,
Adrenaline Mob)

26 Eseu

Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Condiţia umană normală rămîne decăderea. Decădem în posibilităţile nelimitate ale umanului, involuăm satisfăcuţi în noi înșine. Începem, dezinvolţi,
ca îngeri și terminăm, lamentabil, ca bestii. De fapt,
animalitatea omului e primul pas spre umanitatea lui.
Tot acest proces îl numim progres uman – progresăm
încîntaţi în decăderi. Progresăm victorios de la om
la ne-om. Ne-umanitatea a devenit stadiul normal al
umanului. Efortul omului de a deveni om nu e doar
nespectaculos, ci e și total nerentabil. Comportamentul rezultat dintr-o etică restrictivă este înlocuit cu
moralismul lax, cu o corectitudine pliată pe relativităţi.
Omul a ajuns să funcţioneze cu ultimele rezerve
de umanism, cu un comportament total dismorfic,
practicînd cea mai excentrică și denaturată formă
de gîndire. Își anulează umanitatea ca pe o formă de
răzvrătire împotriva a tot ceea ce îl poate înălţa. Face
exerciţii zilnice de inumanitate, își antrenează temeinic non-fiinţarea. Un anumit tip de umanism poate
deveni o cale falsă spre om. Într-o umanitate degenerată, omul e aproape de negăsit. Omul trebuie recreat din tot ceea ce a pierdut, din tot ceea ce nu știe
că este. El ar trebui să-și re-gîndească începutul chiar
pe temeiul propriului sfîrșit. Crezînd că este deja om,
omul uită să mai devină ceea ce ar putea fi, își anulează o serie de potenţe. „Omul e singura creatură care
refuză să fie cea ce este” (A. Camus). Existenţa umană
e posibilă doar în registrul decadenţei. Atotstăpîn al
clipei, omul își transformă prezentul într-o eternitate
fără timp. Nu știe că timpul doar își deșartă clipele
în acest vesel și trist amalgam al deșertăciunii. S-ar
putea să trăim doar în „repaosul” devenirii, deoarece
tot ceea ce putea fi și-a epuizat posibilitatea. Nimic nu
mai poate să devină ceva nou, ci doar să re-devină ceea
ce a fost ca posibilitate. Trăim într-un rest de lume a
cărei singură posibilitate rămîne propria sa dispariţie,
ca „eternă reîntoarcere a aceluiași” la condiţiile posibilităţii prime. Deși nici o fiinţă, nici un timp și nici un
loc nu se mai pot întoarce în datele posibilităţii care
au fost. Ele s-au îngropat pentru totdeauna în posibilitatea lor de a fi. Posibilitate în care noi devenim prin
chiar propria dispariţie. Clipa lumii nu este decît facerea și dezastrul ei perpetuu. Haosul se organizează
ca lume pentru a deveni un nou haos. Totul obosește,
chiar și faptul de a fi, existenţa în sine.
Poate că e momentul să se ia o pauză de existenţă. Să se oprească totul, precum un ceas defect. Să ne
întoarcem melancolici în inexistenţă, pentru că, ori-

cum, nimic nu folosește la nimic. Totul se risipește inutil în propriul miracol. Chiar și Deus otiosus se pare că
a uitat pentru ce a creat lumea. Ne-a lăsat captivi într-o
singurătate dezolantă. „Sîntem atît de singuri, încît
nu mai putem colabora decît cu D-zeu” (Cioran). Cineva ar trebui să oprească lumea, pentru că este mult
prea epuizată pentru a mai putea susţine existenţa.
Avantajul inexistenţei este acela că ea nu se epuizează
și se poate întreţine singură.
*
Cîtă infatuare – să crezi că te-a făcut, manu propria, Dumnezeu, aplicîndu-ţi, încîntat, eticheta de
om. Omul este orfanul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-ar fi semnat lizibil la începutul facerii lumii, pe o
margine a acesteia, înainte de a o da la tipar, cu totul
altfel i-am citi paginile indescriptibile. Fără semnătură, lumea pare un simplu artefact cosmic, ea rămînînd
un produs anonim, în care omul tot încearcă să umple
golul Lumii cu Golul lui Dumnezeu.
*
Prostul descurcăreţ și deșteptul fără caracter formează un cuplu malefic imbatabil. Fiecare se înarmează cu o ticăloșie în plus, practicînd tot timpul un
comportament deviant și o exprimare perifrastică.
Competenţa închipuită a prostului interacţionează razant cu iluzia nefondată a deșteptului, ambele
vizînd la modul patologic șmecheria, cîștigul ilicit,
parvenirea. Prostul se folosește abil de imoralitatea
deșteptului, iar deșteptul fructifică modul astuţios de
a se descurca al prostului. Amîndoi răzbesc prin valorificarea impecabilă a defectelor puse în comun, într-un
fel de struţo-cămilă insaţiabilă, lucrativă. Să faci bani
din orice – mizerabilă reușită!
*
Antinomia urii ar trebui să fie nu iubirea, ci admiraţia. Căci de la ură la iubire e doar o trecere subiectivă, emoţională. Pe cînd trecerea de la ură la admiraţie
este mediată preponderent de raţionalitate, de competenţă. Cel care iubește se are în vedere mai mult pe
sine, pe cînd cel care urăște se raportează doar la alteritate. Din sentimentul de ură poţi trece relativ ușor
la cel de iubire, dar mult mai greu poţi face pasul la
starea de admiraţie. Ura este incapacitatea de a putea
admira. După cum poţi să iubești fără să admiri. Există, în cazuri rarisime, și varianta de a iubi și admira
în același timp. La fel cum există varianta de a înlocui
ura cu dispreţul. Cu un îndemn aristotelic – „Să nu
urăști niciodată, dar să dispreţuiești adesea”.
186

Istorie 27

Activitatea despărțământului
Zalău al Astrei în perioada
1928-1940 (I)

Marin POP

Continuăm studiul nostru dedicat activității despărțământului
Zalău al Astrei 1 , cu perioada
1928-1940, după plecarea din
fruntea lui a vrednicului primar al
Zalăului și prefect al județului Sălaj,
Nicodim Cristea, și până la Dictatul
de la Viena, din 30 august 1940, în
urma căruia mare parte a conducerii despărțământului, în frunte cu
Leontin Ghergariu, care a îndeplinit
în toată această perioadă funcția de
președinte, au plecat în refugiu sau

au fost expulzați de ocupația horthystă. În aceste condiții, se încheia
activitatea despărțământului Zalău al Astrei, principalul promotor
al activităților culturale în urbea de
sub Meseș, în perioada interbelică.
În data de 29 februarie 1928,
la Zalău are loc adunarea generală anuală a despărțământului
central județean al Astrei, în localul Prefecturii județului Sălaj.
La eveniment au participat toți
președinții despărțămintelor de

plasă, precum și toți cei interesați,
„de bunul mers al acestei societăți
culturale”2. Pe lângă problemele de
gestiune și buget, un moment deosebit pentru participanții la eveniment l-a constituit conferința
susținută de Gheorghe Bota, inspectorul general al Regiunii a
II-a școlare, intitulată „Sufletul
românesc”. Conferențiarul invitat
la eveniment, „un bun și erudit
psiholog și un apreciat scriitor”, a
făcut o analiză sinceră a calităților

Dragi prieteni,
În urmă cu 22 de ani, ziua de 1 August a fost declarată ca „Zi a Municipiului Zalău”, astăzi fiind un
moment de sărbătoare care unește peste 69 de mii
de zălăuani.
Anii și-au urmat cursul, iar tehnologia și dezvoltarea și-au pus amprenta asupra orașului nostru. De la primele descoperiri arheologice care au
pus în evidență dovezi ale existenței acestor locuri
încă din neolitic, la prima consemnare scrisă în Gesta Hungarorum, în jurul anului 1210, în secolul al
XVI-lea orașul aparținea Transilvaniei și avea o conducere administrativă autohtonă. Odată cu victoria
lui Mihai Viteazul de la Guruslău sunt instaurate
propriile reguli administrative, legislative, fiscale
și militare, precum și o autonomie reală care oferă
libertăți cetățenilor. Zalăul a fost dintotdeauna capitala de comitat, iar din anul 1968 devine reședința
județului Sălaj, urmând ca în 1979 să primească rangul de municipiu.
După cum ne-am obișnuit, revista de cultură a
județului Sălaj, Caiete Silvane, alocă în luna iulie a
fiecărui an un spațiu dedicat mesajului din partea
conducerii autorității locale. Doresc și în acest an să
mulțumesc tuturor celor care și-au adus, de-a lungul timpului, aportul la dezvoltarea orașului și care
au promovat și promovează tot ceea ce înseamnă
ZALĂU.
În urmă cu patru ani, ÎMPREUNĂ cu cetățenii
municipiului am pornit pe un drum al cărui obiectiv
este transformarea municipiului Zalău într-un oraș
european. Ne concentrăm asupra a ceea ce ne-am
propus, astfel, investim în dezvoltarea infrastructu-

rii urbane și a clădirilor publice, suntem preocupați
de susținerea educației, sănătății și de valorificarea
potențialului istoric al municipiului.
Mulțumesc cetățenilor din comunitatea noastră
care au înțeles că orașul se poate transforma gradual,
cu multă muncă și implicare. Chiar dacă anul acesta
nu putem duce tradiția mai departe și să sărbătorim
Zilele Municipiului Zalău așa cum ne-am obișnuit, cu
spectacole și artificii, țelul comun de a dezvolta comunitatea în care trăim ne aduce mai aproape.
Păstrăm tradiții, îmbunătățim proiecte și implementăm programe. Muncim și ne implicăm astfel încât ZALĂU să însemne ACASĂ pentru toți cetățenii
municipiului.
La mulți ani, Zalău!
Ionel Ciunt,
Primarul Municipiului Zalău
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și defectelor poporului român. A
insistat mai mult asupra defectelor, arătând și căile de îndreptare,
subliniind rolul pe care poporul român îl are în această parte a Europei și datoria generației sale „pentru a face din neamul nostru un
neam de rangul întâiu”. În partea
a doua a conferinței, a vorbit despre calitățile sufletului românesc,
considerând că erau aceleași în toate zonele locuite de români și că
unificarea sufletească era realizată, ea trebuind „numai modulată”.
Conferința susținută de Gheorghe
Bota s-a desfășurat „într-o atmosferă plină de veselie”, publicul
fiind plăcut impresionat de cele
auzite. Deși s-a înregistrat o participare destul de mare din partea
zălăuanilor, se consideră că puteau
participa mai mulți intelectuali și
că pretinșii intelectuali mai aveau
nevoie de câteva cunoștințe.
Oficiosul despărțământului sălăjean al Astrei anunța programul și
tema conferințelor pe care asociația
culturală urma să le organizeze în
Zalău, în colaborare cu „Extensia
universitară” din Cluj: 4 martie
1928, „Dunărea și importanța ei
economică”, conferențiar Vasile Meruțiu, profesor universitar
în Cluj; 11 martie, „Radiofonia”,
susținută de Eugen Mihalcea,
prim medic județean; 18 martie,
„Acțiunea Rothermere”, Silviu
Dragomir, profesor universitar în
Cluj; 25 martie, „Atavismul”, Cornel Pop, directorul școlii normale
din Zalău; 1 aprilie, „Romanitatea
limbei noastre”, Sextil Pușcariu,
profesor universitar în Cluj; 8 aprilie, „Poezia modernă românească”,
Leontin Ghergariu, directorul liceului de stat din Zalău; 29 aprilie,
„Benitto Mussolini”, Ioan Ossian,
prefectul județului Sălaj.
Conferințele urmau să fie
ținute în sala mare a restaurantului „Ridwal” din Zalău, la data
anunțată, seara, începând cu ora
21, intrarea fiind liberă. Se spera la o prezență cât mai mare din
partea publicului zălăuan la aceste
conferințe, subliniindu-se că scopul lor era „pur cultural”3.
În data de 4 martie 1928, în

prezența unui public numeros, a
conferențiat profesorul universitar clujean Vasile Meruțiu, având
ca temă „Importanța Dunării”.
Pentru început, conferențiarul a
vorbit despre originea Dunării,
trecând apoi la luptele care s-au
dat pentru stăpânirea ei de-a lungul istoriei, susținând dreptul
românilor asupra acestui fluviu
important al Europei, care în cea
mai mare parte navigabilă trecea
prin teritoriul României. În ultima parte a conferinței a prezentat
importanța economică pe care Dunărea o avea pentru țara noastră și
greutățile care se puneau în calea
navigabilității fluviului. Conferința
a fost ascultată „cu multă plăcere
de public”, însă se regreta că organizatorii nu au avut la dispoziție un
aparat de proiecție, pentru a putea
viziona clișeele aduse de reputatul
profesor universitar clujean4.
Programul anunțat în presă
suferă anumite modificări. Astfel,
următoarea conferință a avut loc
în data de 18 martie 1928, fiind
susținută de către profesorul G.G.
Mateescu, directorul Institutului
Român din Roma și a avut ca temă
„Dacia înainte de romani”. Reputatul profesor a susținut o conferință
savantă, în cadrul căreia a oferit
publicului noțiuni generale asupra
ruinelor ce se găsesc în țara noastră
din cele mai vechi timpuri și până
la epoca romană. Ea a fost ascultată cu mult interes și plăcere de
către numerosul și selectul public
zălăuan, care a participat la eveniment5.
Reputatul istoric Silviu Dragomir, personalitate marcantă a
generației Marii Uniri, a susținut
conferința anunțată în programul
inițial, la data de 1 aprilie 1928. El a
vorbit despre „Temeiurile istorice și
demografice ale acțiunii Rothermere”, susținând, cu argumente bine
documentate, absurditatea întregii
acțiuni. A realizat o expunere clară și amănunțită asupra acțiunii și
ideilor lordului ajuns cunoscut „de
pe azi pe mâine”. Conferința a fost
ascultată cu mult interes de către
publicul numeros prezent, care l-a
răsplătit „cu însuflețite aplauze”6.
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Comitetul Central al Astrei din
Sibiu trimite o circulară tuturor
președinților despărțămintelor, în
vederea organizării cu fastul cuvenit a zilei de 10 mai, Ziua Națională
a României până la venirea la putere a regimului totalitar comunist.
Comitetul a trimis o circulară încă
din data de 8 martie 1928, apelând
la toți președinții de despărțăminte
„să se îngrijească de o manifestare vrednică de ziua de 10 mai”. În
acest sens, erau rugați să ia din
timp legătura cu autoritățile locale,
cu armata, preoții, învățătorii și celelalte societăți culturale existente.
Prin organizarea serbării, se spune
în circulară, „să ridicăm sufletele
ascultătorilor, ca să aibă merinde
sufletească, în orașe, orășele și la
sate”. Punctul culminant al serbării
din acel an se indica să fie comemorarea memoriei regelui Ferdinand I,
„acel care a dus mai departe ideia
unirii contemplate de gloriosul său
înaintaș, Regele Carol”. Circulara se
încheia cu următorul îndemn: „Tineri și bătrâni, femei și bărbați, cu
toții să ne strângem rândurile și să
ne unim cugetele în ziua de 10 Mai
ca mai apoi să lucrăm amăsurat poruncii sfinte a acestei zile”7.
Canonicul Diecezei Greco-Catolice de Gherla, Dr. Victor Bojor, care
îndeplinea și funcția de inspector
catehetic, a efectuat o inspecție la
toate școlile românești din Zalău,
arătându-se mulțumit de cele vă-
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zute. Cu această ocazie, la invitația
despărțământului zălăuan al Astrei, a susținut o conferință, intitulată „Civilizația creștină”. În cadrul
conferinței, care a fost ascultată cu
interes de un numeros public zălăuan, eruditul canonic diecezan a
arătat rolul preponderent pe care
l-a avut creștinismul în progresul
civilizației8.
Ziua de 10 mai 1928, „cea mai
mare serbare națională”, a fost sărbătorită la Zalău cu fastul cuvenit.
La ora 10,00 a fost oficiat un Te-Deum în cele două biserici românești
din Zalău, după care a avut loc
defilarea trupelor și a școlilor din
localitate. La ora 11,00 a fost organizat „un frumos festival”, care
s-a desfășurat în sala teatrului
orășenesc din Zalău, în fața unui
public numeros. În cadrul programului, Dr. Gavril Tripon, delegatul
universitar clujean, a susținut o
conferință în cadrul căreia a vorbit
despre regele Ferdinand I al României, supranumit Întregitorul, care
a trecut în eternitate în anul 1927.
După programul artistic, au fost
organizate recepții la sediul Prefecturii județului Sălaj, urmate de
o „mică agapă”, iar seara întregul
oraș a fost luminat și s-a făcut retragere cu torțe. În acest fel, după
cum remarca presa locală, „întreaga zi a avut un aspect de adevărată
sărbătoare”9.
Pentru a fi sărbătorită cu același
fast și ziua de 1 decembrie, când se
aniversa și Ziua Astrei, Comitetul
Central al Astrei din Sibiu trimitea
o circulară tuturor președinților de
despărțăminte. În anul 1928 se împlineau 10 ani de la memorabila zi
de 1 Decembrie 1918, zi în care cei
1228 de delegați aleși din întreaga
Transilvanie au proclamat unirea
Ardealului, Banatului, Crișanei și
Maramureșului cu România. „O
astfel de zi măreață – se spunea în
circulară – trebuie comemorată,
iarș și iarș, pentru ca sufletele să se
ridice deasupra mizeriilor zilnice,
ca să primim tăria de a persevera
pe cărarea apucată, a colaborării
spre binele țării. Cu mic cu mare,
tânăr și bătrân, să ne gândim în
ziua de 1 Decembrie, la sbuciumul

veacurilor trecute și să depunem
juruință că vrem o epocă luminată,
lipsită de patimi mărunte, o țară cu
cetățeni mulțumiți în hotarele ei,
cu ochii ațintiți înainte, spre chemarea vremii celei nouă”. Se sublinia că un neam avea „trebuință
de astfel de zile de reculegere”,
iar o societate culturală precum
era Astra simțea „ca întotdeauna,
chemarea de a da îndemnuri în
direcția aceasta”. Astfel, președinții
de despărțăminte erau invitați să
ia legătura cu forurile bisericești,
școlare, administrative și militare,
să-și dea concursul la buna reușită
a conferințelor, șezătorilor culturale-literare, programelor artistice
și a celorlalte activități preconizate a fi organizate în ziua de 1 decembrie. Le aduce la cunoștință și
permisiunea obținută de la Ministerul Sănătății și Ocrotirii Sociale
de a întreprinde chetă în ziua de
1 decembrie, pentru propaganda
culturală a Astrei. Sumele încasate cu această ocazie rămâneau la
dispoziția despărțământului respectiv, anunțând Comitetul Central asupra rezultatului obținut10.
În data de 30 octombrie 1928,
Comitetul Central al Astrei a ținut o
ședință plenară în Sibiu, sub conducerea lui Vasile Goldiș, președintele
Astrei. În cadrul ședinței, Comitetul Central a decis ca Astra să serbeze în 1 decembrie 1928, cu fastul
cuvenit, aniversarea a 10 ani de la
Marea Unire, atât la Sibiu, cât și în
despărțăminte. Programul serbărilor urma să fie stabilit și adus la
cunoștință publică „la timpul său”11.
În acest context, ziua de 1 decembrie 1928 a fost sărbătorită
și în Zalău „cu deosebită solemnitate”, întreaga zi orașul având
„un aspect de sărbătoare”. Toate
instituțiile și autoritățile locale au
contribuit la buna desfășurare a
programului stabilit. Activitățile
au debutat, după cum s-a întâmplat și în acea zi de mare praznic
național de la Alba Iulia, cu oficierea unui Te-Deum în cele două biserici românești din oraș, urmat de
defilarea trupelor și a școlilor din
localitate. La ora 11,00, la fel ca la
alte serbări naționale, a debutat
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programul cultural-artistic, în sala
teatrului orășenesc, care a avut
următoarele puncte: 1) Imnul Regal, intonat de elevele gimnaziului
de fete și elevii școlii normale din
Zalău; 2) „Forțele Unirii și Astra”,
conferință susținută de reputatul
scriitor Ion Agârbiceanu; 3) „Cântece poporane”, executate de corul
gimnaziului de fete și cel al școlii
normale; 4) „Alba Iulia”, de Aurel
Pustai, recitată de Felician Pop,
elev la căminul de ucenici din Zalău; 5) „Marș”, executat de muzica
militară. De la ora 17,00 a avut loc
a doua parte a programului artistic, tot în sala teatrului orășenesc,
după următorul program: 1) Imnul
Regal, executat de orchestra militară; 2) Recital de poezie susținut de
eleva Gozman, de la școala primară de stat; 3) Corul elevilor școlii
normale din Zalău; 4) „Scrisoarea
a III-a”, de Mihai Eminescu, fragmente recitate de S. Pop-Lemeni,
elev în clasa a VII-a de liceu; 5) „Peal nostru steag”, de Ciprian Porumbescu, executat de elevii liceului de
stat din Zalău; 6) C. Moldovan și
M. Rădulescu: „Pe aicia nu se trece”,
poem eroic într-un act; 7) Auber:
„Uvertură”, de orchestra militară;
8) A. Munteanu a lui Vasile: „Noi
vrem unirea tuturor”, poezie recitată de D. Mateescu, elev la școala
normală din Zalău12.
Despre ziua de 1 decembrie
și importanța ei istorică a conferențiat profesorul universitar
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Emil Panaitescu13.
Realizând o sinteză a activității
despărțământului zălăuan al Astrei pe anul 1928, se constată că
plecarea lui Nicodim Cristea din
fruntea lui, dar și „vremurile nu
tocmai prielnice unei activități
culturale prea intense” au făcut ca
despărțământul zălăuan să nu poată desfășura o activitate la fel de
bogată ca în perioada 1923-1927.
După plecarea lui Nicodim
Cristea din Zalău, în fruntea
despărțământului central județean
al Astrei sălăjene a fost ales Dr. Ioan
Ossian, care îndeplinea și funcția
de prefect al județului Sălaj. Secretarul despărțământului zălăuan,
profesorul Gheorghe Matieșanu fiind plecat într-o călătorie de studii
în Franța, a fost suplinit de profesorul Leontin Ghergariu, directorul liceului de stat din Zalău.
Pentru adăpostirea bibliotecii,
a obiectelor adunate pentru organizarea unui muzeu, apoi ținerea
adunărilor comitetului de conducere, redacția și administrația gazetei
„Meseșul” au obținut de la Prefectura județului o cameră, care deși
nu era potrivită pentru destinația
care i s-a dat, totuși era un „modest
adăpost”, care servea scopurilor
despărțământului, până la realizarea visului: înființarea unei „Case
Naționale” în Zalău, care să fie și
sediul despărțământului județean
central al Astrei sălăjene.
În localul obținut, membrii
comitetului de conducere al
despărțământului zălăuan au stat
zilnic la dispoziția marelui public și
a despărțămintelor de plasă, dând
informații, sfaturi și îndemnurile
de care a fost nevoie. A ținut legătura cu toate despărțămintele
din județ, axându-se pe asigurarea
de terenuri în diferite localități,
cu scopul de a se construi Case
Naționale.
Propaganda culturală s-a făcut
în special prin intermediul gazetei
„Meseșul”, organul oficial al Astrei
sălăjene, care îl avea ca redactor-șef
pe Leontin Ghergariu. Comitetul
de conducere a ținut în total patru
ședințe, în cadrul cărora s-au discutat diferite probleme în legătură cu

organizarea, propaganda și administrarea despărțământului central
sălăjean.
Despărțământul Zalău avea organizate 32 cercuri culturale, în
tot atâtea localități care i-au fost
arondate. Conducătorii cercurilor culturale, în colaborare cu cele
învățătorești, au ținut conferințe
în fiecare localitate, „nizuind să
trezească gustul poporului pentru
cetit”. Din păcate, în anul 1928 nu
au fost organizate cursuri de alfabetizare.
Biblioteca despărțământului central din Zalău dispunea de 600 volume, care erau aranjate în două
dulapuri. Ea a fost catalogată și
îngrijită, „cu mult devotament”, de
Aurel Pustai, bibliotecar, și pusă la
dispoziția publicului, însă, „cu regret”, se constată că publicul „nu
prea a uzat de acest mijloc de educare”. Una dintre cauze era și acea
că nu exista, din păcate, nici o sală
de lectură. Față de anul 1927, biblioteca s-a îmbogățit cu 25 volume.
Muzeul Astrei a primit puține piese
din domeniul istoriei, iar secțiile de
etnografie, geologie etc., nu puteau
fi organizate din lipsă de local. Și din
ceea ce era adunat, mare parte din
piese zăceau pe coridoare, fiind supuse degradării. Deși se recunoștea
că problema trebuia urgent rezolvată, până la momentul respectiv
nu s-a găsit soluția pentru un local corespunzător, cu toate eforturile făcute de profesorii Leontin
Ghergariu și Gheorghe Matieșanu,
membri marcanți în comitetul de
conducere al despărțământului
zălăuan. Cei doi au demarat și o
campanie de culegere de folclor din
județul Sălaj14.
Pe lângă conferințele susținute
în Zalău de profesorii universitari
clujeni și cei de la școlile zălăuane,
câțiva membri ai comitetului de conducere s-au deplasat și în localitățile
arondate despărțământului. Cel
mai harnic s-a dovedit a fi Cornel
Pop, directorul școlii normale din
Zalău, care a susținut următoarele conferințe: „Originea neamului
românesc”, în Surduc, Tetiș, Santău și Bocșa, „Bolile molipsitoare”,
în Romita, „Avram Iancu”, în Bu186

ciumi; „Simion Bărnuțiu”, în Bocșa.
De asemenea, Ioan Luca a susținut
conferința „Despre pământ”, în
Surduc, iar Titus Pop „Folosul
cărții”, în Bocșa. Conferențiarii au
fost primiți cu drag și ascultați cu
interes de către țărani. Din păcate,
o problemă importantă o constituia transportul conferențiarilor,
despărțământul din Zalău fiind
lipsit de mijloace de transport. Au
fost ajutați, în acest sens, de către
conducerea Camerei de Agricultură
Sălaj, a cărei președinte era Gheorghe Pop de Oarța, care i-au luat
cu trăsura lor pe conferențiari în
localitățile unde se deplasau și ei
pentru a susține conferințe pe diferite teme de agricultură15.
La fel de critic cu activitatea
desfășurată în anul 1928 de către
despărțământul zălăuan al Astrei
se arată și Leontin Ghergariu, unul
dintre membrii marcanți în comitetul de conducere, viitorul președinte
al despărțământului zălăuan și al
celui central județean. El se arăta
nemulțumit mai mult de neputința
autorităților locale de a sprijini activitatea cultural-națională pe care
despărțământul intenționa să o
desfășoare, tocmai în anul în care
se împlineau 10 ani de la realizarea
Marii Uniri, dar și de indiferența
intelectualilor români: „Casina și
Astra, instituțiile cari au menirea
să adune pe români la un loc, să ne
strângem rândurile, să ne unească,
au vegetat numai. Se pare că am
pierdut orice idealism din suflet și
nu ne simțim datori să dăm nici un
sprijin nici unei instituții. Închiși
în cercul nostru strâmt ne simțim
perfecți, foarte cuminți și ne închipuim că deodată cu înfăptuirea
unității naționale ne-am îndeplinit
misiunea. Țara are toate obligațiile,
iar noi nu avem de făcut altceva
decât să stăm cu mâinile în sân și
să primim totul de-a gata”. Totuși,
prin sacrificiul personal al unor intelectuali precum Leontin Ghergariu, Gheorghe Matieșanu, Cornel
Pop etc., s-a reușit să se desfășoare
o activitate destul de bogată. El
amintește că despărțământul a
făcut eforturi pentru ca ziarul
„Meseșul” să apară în continuare.
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La fel și revista pedagogică „Școala
Noastră”. Despărțământul a organizat o serie de conferințe, cu concursul „Extensiunii Universitare”
din Cluj, despre care am amintit.
Remarcă, însă, lipsa spectacolelor. În anul 1928 au fost doar două
reprezentații teatrale, o revistă și
două concerte: „Aceasta e o pildă
grăitoare a lipsei de sprijin pe care
îl au trupele teatrale în acest oraș.
Aproape totdeauna se joacă în fața
unei săli goale, pentru că publicul
nostru românesc știe să dea concursul tuturor străinilor, dar românilor
nu. Acești din urmă se bucură numai de critica de cele mai multe ori
hulitoare a on(oratului) public”. Încheie cu următorul îndemn: „După
zece ani de la unire ar fi vremea să
pornim o muncă națională mai intensă, mai sistemică și mai eficace.
De un eventual progres al nostru nu
are dreptul să se supere nimenea”16.
Anul 1929 debuta promițător
pentru cultura zălăuană, cu o
reprezentație pusă în scenă de
Teatrul Cărăbuș, de sub conducerea celebrului Constantin Tănase.
Este vorba de piesa „Între ciocan
și nicovală”. În fața unei săli arhipline, trupa lui Tănase a jucat
„spre deplina mulțumire a tuturor.
Evenimentul a avut loc în data de
9 ianuarie 1928. De asemenea, în
data de 17 ianuarie, în sala mare a
teatrului orășenesc din Zalău a avut
loc un concert susținut de Elena
Popa, cântăreață de cameră și Emilia Ignat n. Pop, pianistă. Au interpretat bucăți din Brahms, Weber,
Donizetti, Haydn, Schubert, Dima,
Brediceanu, Drăgoi, Farkas etc.
Concertul a început la ora 20,30, iar
biletele au costat între 40 și 80 lei17.
La 25 ianuarie 1929, Comitetul Central al Astrei din Sibiu trimite un circular tuturor
despărțămintelor, rugându-le ca
pomenirea eroilor jertfiți pentru
întregirea neamului să se țină în
fiecare biserică românească printr-o placă comemorativă, care să
cuprindă numele celor căzuți sau
dispăruți în război18.
O nouă reprezentație teatrală
se pune în scenă la Zalău în data
de 3 februarie 1929. Este vorba de

drama „Thérèse Raquin” de Émile
Zola. Renumita dramă realistă a
marelui romancier francez a fost
jucată „cu multă artă” de către trupa Teatrului Național din Craiova,
aflată sub direcția actriței Mia Teodorescu19.
La 10 aprilie 1929, o nouă trupă de teatru a dat o reprezentație
memorabilă la Zalău. Este vorba de
trupa lui Pepe Georgescu, care a jucat două comedii în câte un act. La
final, renumitul actor Pepe Georgescu a recitat câteva poezii și mai
multe monoloage. Reprezentația,
la care a participat un public numeros, „a plăcut mult”20.
După Primul Război Mondial și
Marea Unire, sărbătoarea Înălțării
Domnului a devenit și Ziua Eroilor,
iar în anul 1929 a căzut în ziua de
9 mai. Ea a fost serbată cu fastul
cuvenit și la Zalău. După un Te-Deum oficiat în bisericile din Zalău,
mulțimea s-a oprit în Piața Mihai
Viteazul, unde s-a format „un impunător și pitoresc cortegiu”. De
aici, participanții la eveniment, în
număr foarte mare și îmbrăcați în
ținută de sărbătoare, cu drapele și
flori în mâini, s-au deplasat în Cimitirul Eroilor, în frunte cu preoții,
armata și școlile din Zalău. Copiii
au depus flori la mormintele eroilor, după care preoții au oficiat un
parastas. Atmosfera era încărcată
de emoție, iar când a luat cuvântul
Leontin Ghergariu, directorul liceului de stat și membru marcant al
Astrei zălăuane, „ochii se înmoaie
de-a binele”. Căpitanul C. Todan
adresează un călduros apel ostașilor
aflați sub arme, rugându-i ca la nevoie să urmeze pilda camarazilor
dispăruți. În numele bisericii a luat
cuvântul preotul ortodox Remus
Roșca, iar prefectul județului Sălaj,
Dr. Alexandru Aciu, „arată datoria
ce o avem cu toții față de orfanii
și văduvile martirilor neamului”,
insistând și asupra respectului datorat eroilor care se află în viață.
După ce armata a dat onorurile cuvenite, participanții s-au îndreptat
spre oraș, unde au asistat la defilarea trupelor și școlilor, iar seara la
retragerea cu torțe21.
Organizarea Serbărilor Unirii la
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Alba Iulia, în ziua de 20 mai 1929,
a constituit un moment deosebit
pentru întreaga ţară. Se sărbătoreau cei 10 ani scurși de la realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie
1918, eveniment care desăvârșea
procesul de realizare a statului naţional unitar român. A participat și
o numeroasă delegație din județul
Sălaj, mai ales că organizatorul
principal al serbărilor era Iuliu Maniu, prim-ministru al României la
momentul respectiv22.
Pe parcursul anului 1929,
despărțământul Zalău al Astrei a
organizat un ciclu de conferințe
pentru publicul zălăuan, susținute
de următorii intelectuali: Leontin
Ghergariu, „Rolul și importanța
Astrei” și „Originalitatea literaturei noastre”; Gheorghe Matieșanu,
profesor la Școala Normală din Zalău, „Problemele atmosferei”; Salvator Cupcea, profesor la liceul de
stat din Zalău, „Orient și Occident”
și „Psihologia mulțimii”; Remus
Roșca, preot-profesor la Școala Normală din Zalău, „Religia și știința”;
D. Maior, profesor la Școala Normală, „Evoluția idealului educativ”23.
În afară de conferințele amintite mai sus, despărțământul Zalău
al Astrei a organizat, cu fastul cuvenit, festivalul artistic dedicat zilei
de 1 decembrie, considerată nu numai ca zi a întregirii neamului, ci și
zi a Astrei. Pe lângă despărțământul
Astrei, în organizarea evenimentului s-au implicat Batalionul 7 Vânători de munte din Zalău, școlile și
bisericile din localitate. A impresionat în mod deosebit numărul mare
de zălăuani participanți la eveniment. După Te-Deumul săvârșit
în cele două biserici românești din
Zalău, mulțimea s-a deplasat în
sala teatrului orășenesc, care s-a
dovedit neîncăpătoare. Programul
s-a derulat în perfectă ordine, dar
ceea ce a „mișcat inimile și a produs cu adevărat emoție în sufletele participanților” a fost discursul
festiv rostit de profesorul Leontin Ghergariu, devenit între timp
președinte al despărțământului
Zalău al Astrei și al celui central
județean.
(continuare în p. 36)
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Deservenţii de culte în
vizorul Securității (II)
Alexandru Bogdan KÜRTI

Biserica Greco-Catolică a reprezentat pentru regimul comunist o problemă deosebit de importantă,
datorită legăturilor strânse cu Vaticanul, considerat de
comuniști drept „centrul reacţiunii internaţionale”, în
urma poziţiei anticomuniste explicite manifestate în
perioada interbelică. Încă de la înfiinţarea organelor de
represiune ale regimului comunist, a fost declanșată o
virulentă campanie anticatolică, iar după 1 decembrie
1948, preoţii greco-catolici care au îndrăznit să ducă
mai departe credinţa s-au numărat printre cei mai
vânaţi oameni de către securiști. Practicarea cultului
greco-catolic în mod clandestin a fost monitorizată cu
maximă minuţiozitate de ofiţerii Securităţii.
Desfiinţarea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în 1948, a reprezentat o lovitură pentru
sălăjeni, având în vedere faptul că din punct de vedere
istoric, greco-catolicismul a fost confesiunea dominantă în judeţ. Biserica Greco-Catolică era a doua comunitate religioasă din țară, în anii ’40 avea peste 2700 de
biserici, circa 1700 de preoți și aproximativ un milion și
jumătate de credincioși. Biserica Greco-Catolică a avut
un rol primordial în mișcarea de realizare a idealului
unităţii naţionale din nord-vestul Transilvaniei.
Suprimarea Bisericii catolice de rit grec s-a realizat
în contextul punerii în practică a proiectului totalitar
de inspiraţie stalinistă. Statul comunist a desfășurat
un program de represiune împotriva Bisericii Române
Unite, obligându-i pe greco-catolici să se convertească
la cultul ortodox, iar prin decretul numărul 358 din
1 decembrie 1948, pentru stabilirea situaţiei de drept
a fostului cult greco-catolic, biserica respectivă a fost
oficial dizolvată în numele „reîntregirii” bisericii majoritare. Acuzați de autoritățile comuniste de săvârșirea
unor „activități anti-democratice”, episcopii și numeroși preoți greco-catolici care au refuzat trecerea la ortodoxism au fost arestaţi. În ciuda măsurilor draconice
luate de autorităţi și prigoanei fără precedent împotriva preoţilor declanșată de Securitate, Biserica GrecoCatolică a continuat să activeze în ilegalitate până la
căderea regimului totalitar, o parte a foștilor clerici șiau continuat activitatea pastorală, desfășurată în mod
clandestin într-un cadru restrâns.
Teofil Băliban, preot în Marca până la Dictatul de la
Viena din anul 1940 și iniţiatorul publicaţiei „Flori de
crin” din Șimleu Silvaniei și Ilie Borz, preot în Drighiu,
au murit în detenţie la penitenciarul Aiud. Similar celor
șapte episcopi greco-catolici care au suferit martiriul
sub regimul comunist, n-au acceptat niciun moment
să-și renege credința.
La 30 august 1950, Direcţiunea Regională a Securi-

tăţii Poporului Oradea a solicitat Serviciului de Securitate Zalău să acorde mai multă atenţie problemei greco-catolice, organele de poliţie politică fiind alarmate
de organizarea deservenţilor clandestini1. „În ultimul
timp se observă din partea organelor noastre neglijarea problemei greco-catolice, cu toate că se semnalează
mereu din partea dvs. acţiuni de subminare a regimului
organizate și făptuite de slujitorii fostei biserici româno-unite /greco-catolici/. Când în toamna anului 1948
masele largi ale credincioșilor împreună cu majoritatea
clerului de mir au revenit la ortodoxie, secţiunile dușmănoase ale clerului rezistent faţă de măsurile regimului, au devenit mai făţișe, mai organizate și mai subversive. Experienţa ultimelor luni a confirmat faptul
că numărul preoţilor greco-catolici rezistenţi care s-au
angrenat în bande teroriste este în curs de creștere și
că ierarhia clandestină greco-catolică folosește influenţa pe care o mai are pentru a încuraja acestea. De asemenea trebuie subliniat că, foarte mulţi dintre clericii
greco-catolici pregătiţi în institutele speciale: Italia /
Russicum, ghermanicum, ungaricum etc./, au devenit
diversioniști și informatori ai oficiilor imperialiste,
desfășurând o vie activitate subversivă cu atât mai primejdioasă cu cât o camuflează în ochii cetăţenilor naivi
credincioși, sub mască religioasă”, s-a arătat în ordinul
Direcţiunii Regionale a Securităţii.
Locotenent-colonel Vasile Kiss, semnatarul ordinului, a subliniat importanţa creării unei puternice reţele
informative în vederea obţinerii de informaţii, luării în
evidenţă și supravegherii tuturor foștilor preoţi pentru
combaterea activităţilor clandestine. El a transmis organelor de securitate din Zalău că „este necesar ca dvs.
să reconsideraţi importanţa problemei greco-catolice,
luând personal și dispunând să se ia măsuri urgente
pentru aprofundarea problemei și acoperirea ei informativă. Pentru aceasta este necesar în primul rând să
identificaţi printr-o atentă pătrundere informativă,
ierarhia greco-catolică clandestină, preoţii care ascultă
de ea, curierii care transmit ordinele și informaţiile de
la unul la altul, călugării vagabonzi care agită spiritele
și culeg date interesând dușmanul de peste frontieră.
Pentru ca să obţineţi rezultate concrete în muncă este
necesar să pătrundeţi în mediul curierilor a ierarhiei
propriu-zise, concentrându-vă atenţia în special asupra subversivului problemei, asupra rapoartelor informative ce se transmit străinătăţii, fie prin oficiile
diplomatice direct, fie prin ierarhia romano-catolică
asupra angrenării preoţilor rezistenţi în acţiuni subversive cum ar fi crearea bandelor. Pe această linie nu
trebuie să pierdeţi din vedere pe acei preoţi și călugări
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care s-au dus la școli de recalificare, căutând apoi să
pătrundă ca muncitori și meseriași în sectoarele sensibile ale economiei noastre. Aceștia purtând exemplar
pe șantiere pot folosi situaţia lor pentru a încerca convertirea unor muncitori mai puţin ridicaţi care pot fi
transformaţi în informatori conștienţi sau inconștienţi
ai agenturei Vaticanului. Este necesar a se avea evidenţa acestor preoţi, călugări și teologi plasaţi în câmpul
muncii, urmărindu-se activitatea lor de zi cu zi. Camuflându-și activitatea dăunătoare sub masca religioasă
a activităţii clandestine religioase greco-catolice, un
număr însemnat de preoţi sau călugări greco-catolici
rezistenţi trăiesc în ilegalitate, adăpostindu-se pe la diferiţi credincioși fanatici. Este necesar să dispuneţi crearea evidenţei caselor de adăpost clandestine, sedii de
grupări subversive și cutii poștale pentru transmitere
de informaţii împotriva Republicii Populare România.
Cunoscând deci importanţa problemei greco-catolice
și având în vedere faptul că, reacţiunea va folosi timp
îndelungat masca greco-catolicismului pentru a lupta
deschis sau indirect împotriva regimului, rugăm dispuneţi dvs. personal măsuri pentru a se crește informatori și colaboratori în această problemă. Aceștia urmează a fi pregătiţi din timp pentru a pătrunde în mediu
și introducerea lor se va face cu prudenţă pentru a nu
trezi bănuieli”.
În acţiunea lor de infiltrare de informatori în mediul
greco-catolic, securiștii au fost îndemnaţi să utilizeze
orice metode, inclusiv încurajarea delaţiunii, adică recrutarea unor clerici încarceraţi, precum și racolarea
preoţilor care au trecut la ortodoxism, care erau dispuși
să colaboreze ca agenţi ai Securităţii: „Tot în vederea
lărgirii și intrării reţelei informative în această problemă veţi studia elementele reţinute pentru vini nu prea
grave, acordând o atenţie deosebită celor cu posibilităţi de pătrundere în mediu și cu bunăvoinţă. Pentru
aceștia se va cere pentru fiecare caz aprobarea acestei
Direcţiuni Regionale pentru a se putea trece la punere
în libertate și folosire pe linie informativă, desigur cu
cea mai mare prudenţă pentru a se evita deconspirarea. Uneori pentru a porni acţiunea informativă într-o
regiune descoperită se vor putea utiliza cunoștinţele
preoţilor ortodocși și ale celor reveniţi în mod sincer și
definitiv la ortodoxie, pentru a indica elementele active greco-catolice, din raza de muncă respectivă, cunoscând că, clerul ortodox este de obicei la curent cu această situaţie. Desigur că, în aceste cazuri se va proceda
numai indirect și relaţii deţinute vor constitui numai
puncte de pornire ale acţiunii noastre informative dusă
în mediul celor rezistenţi”.
Printre cei mai activi preoţi care au oficiat slujbe și
predici în mod clandestin s-a numărat Iosif Dejeu, fost
preot în Cosniciu de Jos. El a fost permanent șicanat
de Securitate. Cu toate că a fost nevoit să renunţe la
preoţie, angajându-se funcţionar public la Secţiunea
Financiară raională Șimleu Silvaniei, a desfășurat o
susţinută activitate spiritual-religioasă în orașul de la
poalele dealului Măgura. A fost luat în colimator de reprezentanţii poliţiei politice și obligat să semneze un

document prin care se angaja că nu va oficia servicii
religioase conform ritului greco-catolic, că va sprijini
lupta pentru pace și eforturile de colectivizare a agriculturii. „Iau angajamentul că nu voi face propagandă
în favoarea cultului greco-catolic interzis, cu botezuri,
cununii, slujbe religioase clandestine. Voi fi un luptător activ pentru pace prin demascarea aţâţătorilor la
război anglo-americani. Voi populariza în rândurile
populaţiei importanţa înfiinţării Gospodăriei Agricole
Colective. Toată munca mea și sprijinul îl voi depune în
folosul regimului actual. Totodată voi munci cu râvnă și
devotament pentru remedierea greșelilor mele de până
în prezent”2, s-a arătat în documentul semnat de Iosif
Dejeu, în Zalău, la 2 august 1950, în urma presiunilor
exercitate de Securitate. A rămas însă un militant de
seamă al Bisericii Greco-Catolice, și-a păstrat credința,
înfruntând astfel provocările și ameninţările organelor
de represiune, riscându-și în mod conștient libertatea.
La 14 ani de la semnarea documentului prin care s-a
angajat că nu va mai oficia servicii religioase, Iosif Dejeu a fost menţionat în raportul Securităţii privind activitatea cultelor și sectelor de pe raza raionului Șimleu:
„Din cultul ilegal greco-catolic fac parte, unele elemente rămase în rezistenţa greco-catolică ca foști preoţi și
călugări greco-catolici ca Dejeu Iosif din Șimleu, fost
preot greco-catolic, Juca Gligor din satul Sălăjeni,
fost călugăr greco-catolic”3, s-a precizat în raportul
din 15 februarie 1964.
Un alt deservent care a oficiat servicii religioase
conform ritului greco-catolic în mod clandestin a fost
Gligor Juca, fost preot și călugăr greco-catolic, originar
din Sălăjeni. El a refuzat trecerea la ortodoxie și a trăit
din gospodăria rurală și din onorariile încasate în urma
slujbelor. Gligor Juca a ajuns în atenţia Securităţii încă
din anii ’50, după ce o discuţie a unei persoane din anturajul lui a fost interceptată de organele de securitate: „Dosarul de urmărire informativă a fost deschis în
baza materialului informativ furnizat de către sursa
Florescu din legătura Inspectoratului Judeţean Bacău
din care rezultă că [...] Maria, legătură apropiată a lui
Juca Gligor, din satul Bocșa, în timp ce se află la odihnă într-o staţiune din judeţul Bacău, respectiv la Slănic
Moldova, a fost contactată de către sursa Florescu, căruia i-a relatat printre alte probleme că este nemulţumită deoarece biserica greco-catolică din România nu
funcţionează legal, nu are posibilitatea să-și exprime
credinţa, motiv pentru care ar dori să fie sub stăpânirea maghiarilor deoarece ar avea posibilitatea să activeze legal pe această linie. Tot cu această ocazie a mai
spus sursei Florescu că în satul Sălăjeni se află un preot
greco-catolic nerevenit, fără a preciza concret numele
lui, care desfășoară activitate intensă având legături și
în alte judeţe, identificându-se ulterior în persoana lui
Juca Gligor care într-adevăr întreţine legături cu numita, vizitându-se reciproc la domiciliu”4.
Unul dintre agenţii care au fost dirijaţi în satul Sălăjeni, în dosarul de urmărire informativă (DUI) cu
numele de cod „Călugărul”, pentru a culege sistematic
informaţii despre Gligor Juca, a furnizat fapte lipsite
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de valoare operativă. Agentul „Ionescu Teofil”, în nota
informativă din 6 octombrie 1958, a prezentat fapte
banale, a relatat cum călugărul „dădea mâncare la păsări și voia să prindă o găină pentru a o tăia, însă era
c-am greu, fiindcă în momentul când se apleca la ea,
găinile zburau toate”. Ulterior, discuţia dintre informator și călugăr s-a concentrat pe tema colectivizării agriculturii din localitate, fără nicio legătură cu subiectele
slujbelor clandestine și atitudinii potrivnice regimului
comunist. Căpitanul Anton Grünfeld i-a trasat informatorului o temă de discuţie concretă, prin care să-l
determine pe Juca să-și exprime punctul de vedere cu
privire la situaţia cultului greco-catolic, și anume arestarea canonicului scolastic, profesor al Academiei Teologice din Oradea, Coriolan Tămâian: „Întrucât agentul
Ionescu a relatat că călugărul va face o vizită la el, în
discuţie să aducă vorba despre cultul greco-catolic și să
spună că a auzit de la cineva că Tămâian a fost arestat,
însă nu a putut spune pentru ce, după care să ducă discuţia legată de cultul greco-catolic, și să se intereseze
cumva dacă vrea să intre din nou ca preot”5.
O altă contribuţie informativă care s-a dovedit
minoră în DUI s-a înregistrat în 1964. Informatorul
„Lungu Ioan”, care s-a prezentat din proprie iniţiativă
la călugărul greco-catolic, încercând să-l convingă să
renunţe la oficierea de slujbe clandestine și să-și găsească un loc de muncă, a reușit să se deconspire ca
informator al Securităţii, conform notei informative
din 12 februarie 1964. Căpitanul Ioan Zsupon, de la
punctul de miliţie Sărmășag, nu a fost impresionat de
acţiunea informatorului „Lungu Ioan”, care a fost „un
element neserios, lăudăros, fapt pentru care a fost exclus din reţeaua informativă”6, atrăgându-i atenţia să-l
lase în pace pe urmărit.
Activitatea clandestină a lui Gligor Juca a fost menţionată într-un document semnat de locotenentulmajor Ludovic Kiss din cadrul Secţiei Raionale MAI
Șimleu, la 17 ianuarie 1958: „Baza reacţiunii interne
și externe în raza noastră de activitate o constituie în
special reprezentanţii cultului clandestin greco-catolic,
în care sens concentrări de elemente sunt în special în
comuna Lompirt și satele aparţinătoare ca Sălăjeni,
unde fostul preot greco-catolic Juca Gligor și în prezent oficiază slujbe religioase în conformitate cu ritualul greco-catolic în mod clandestin, la care slujbe participă în special foste călugăriţe greco-catolice. Persoana
arătată cu ocazia slujbelor instigă cetăţenii ca să nu se
înscrie în sectorul socialist. Cu astfel de activităţi sunt
cunoscuţi 5 foști preoţi și 12 călugăriţe”7.
În raportul Secţiei Raionale Șimleu din 15 februarie
1964, privind activitatea cultelor legale și a grupărilor
religioase interzise, s-a propus avertizarea călugărului:
„Elemente din satul Sălăjeni sunt grupate în jurul fostului călugăr greco-catolic din acest sat, care deși desfășoară o activitate organizată, menţine treaz spiritul
credinţei greco-catolice, nu frecventează biserica ortodoxă din sat, ci frecventează biserica romano-catolică
din satul Ilișua. Juca Gligor este urmărit de noi prin
acţiunea informativă individuală. Pentru a destrăma

activitatea desfășurată pe linia rezistenţei greco-catolice propunem ca Juca să fie avertizat. Considerăm că
avertizarea va avea efect asupra comportării și activităţii lui și a celorlalte elemente, întrucât din materialele
ce le posedăm asupra lui, rezultă că manifestă teamă de
organele de stat”8.
Gligor Juca și-a continuat activitatea clandestină și
în anii ’70, așa cum rezultă din raportul privind activitatea informativ-operativă și de prevenire desfășurată de serviciul de informaţii interne din 27 decembrie
1978: „În DUI, Călugărul s-a stabilit că persoana urmărită întreţine legături cu altă persoană din SUA, căruia îi comunică nemulţumirile personale pretinzând
lipsa de drepturi religioase (este preot greco-catolic
nerevenit), deţinea la domiciliu înscrisuri cu conţinut
interzis, exercita în mod clandestin meseria de preot
și ţinea sub influenţa lui un grup de persoane fanatice
religioase. Întreţinea legături apropiate și de activitate religioasă cu mai multe persoane din judeţele Cluj,
Bihor, Maramureș, Satu Mare, cunoscute în evidenţele
de securitate și că deţin funcţii în ierarhia greco-catolică clandestină”9. Gligor Juca întreţinea corespondenţă cu fostul său coleg de la Universitatea „Propaganda
Fide” din Roma, Alexandru Rațiu, paroh în Giurtelecu
Șimleului la jumătatea anilor ’40 și deţinut politic timp
de 16 ani în România comunistă, pentru că a refuzat
convertirea la ortodoxie.
La 28 ianuarie 1979, maiorul Vasile Ghiţea din cadrul Serviciului I al Inspectoratului Judeţean Sălaj –
Securitate a propus închiderea dosarului de urmărire
informativă a călugărului greco-catolic din satul Sălăjeni10. „Pe parcursul urmăririi lui prin această formă de
evidenţă s-a stabilit că Juca Gligor organizează în mod
permanent și ilegal la domiciliul său slujbe în rit grecocatolic la care participă și alte persoane foste greco-catolice din satele din jur cum sunt: Câmpia, Bocșa, Lompirt, urmărind în felul acesta a menţine treaz climatul
greco-catolic în rândul cetăţenilor. Cu ocazia slujbelor,
Juca încasează sume de bani între 15-50 lei”, s-a arătat
în raportul cu propunerea de închidere a dosarului de
urmărire informativă. Anterior închiderii DUI, el a fost
avertizat la 14 aprilie 1978, fapt care determinase reducerea semnificativă a activităţii sale, astfel încât nu
se mai justifica urmărirea prin DUI. Însă Juca nu a dispărut de pe radarul Securităţii fiind propus, datorită legăturilor lui în SUA, pentru includerea în evidenţa pasivă, respectiv în Evidenţa Dosarului Problemă (EDP)
Culte-Secte: „În anul 1978, Juca Gligor a fost contactat
de locotenent-colonelul Botiza Vasile și maiorul Ghiţea Vasile, cu care ocazie s-a stabilit că este un element
fanatic, nu a renunţat la concepţiile lui greco-catolice,
susţine că biserica catolică a avut un rol determinant la
actul unirii din 1918, fapt pentru care statul român ar
trebui să recunoască acest lucru. Cel urmărit întreţine
legături cu Rațiu Alexandru din SUA, fost coleg cu el
la Academia din Roma, cunoscut cu manifestări dușmănoase înaintea plecării în SUA (1971). Pentru aceste
probleme, la data de 14 aprilie 1978, a fost avertizat de
către organele noastre, cu care prilej a recunoscut în în186

Istorie 35
tregime activităţile desfășurate, angajându-se în scris
faţă de noi să nu mai desfășoare asemenea acţiuni, să
întrerupă legăturile cu alte persoane din orașele Cluj,
Oradea, Satu Mare. După avertizare a mai fost contactat de către noi, cu care ocazie ne-a relatat că după ce
am fost la el de mai multe ori cetăţenii au discutat în
sat că este cercetat de securitate, motiv pentru care în
prezent nu mai merge nimeni la el. La fel a relatat că nu
a făcut deplasări de la domiciliu și nici nu a fost vizitat
de persoane străine. În prezent, majoritatea timpului
lucrează în gospodăria proprie, nu face deplasări, a întrerupt legăturile cu unele elemente cunoscute de către
organele noastre, pentru care propun a se aproba închiderea dosarului, urmând ca Juca Gligor să fie urmărit
în continuare în cadrul EDP. La fel se va continua contactarea lui, urmărindu-se compromiterea și izolarea
lui de către elemente foste greco-catolice”.
Activitatea clandestină greco-catolică a mai fost raportată în Valcău de Sus și în Bădăcin. Conform raportului privind activitatea cultelor și sectelor de pe raza
raionului Șimleu din 15 februarie 1964, rezistenţa greco-catolică din Valcău de Sus a fost compusă din foști
călugări greco-catolici, care au frecventat bisericile romano-catolice: „Aceste elemente sunt urmărite prin Acţiunea Informativă de Grup. Până în luna ianuarie 1963,
au desfășurat activitate dușmănoasă pe linia rezistenţei
greco-catolice. Activitatea lor a constat în faptul că frecventau bisericile romano-catolice din Șimleu și Crasna,
regiunea Cluj, unde mărturiseau, se adunau în grup pe
rând la câte unul dintre ei, cu care ocazie se rugau și
studiau diferite materiale de propagandă religioasă
greco-catolică și aveau unele manifestări dușmănoase
la adresa regimului și a sectorului socialist din agricultură”. S-a arătat că s-au luat măsuri informativ-operative în vederea destrămării anturajelor și pentru atragerea
de membri la cultul ortodox. „De menţionat este faptul că
numărul elementelor din rezistenţa greco-catolică scade,
datorită măsurilor informativ-operative luate asupra lor,
prin destrămarea activităţii acestora și atragerea lor la
biserica ortodoxă și la o viaţă normală, influenţândui prin agentură să se căsătorească. În acest sens vom
dirija și pe viitor agentura existentă. Propunem ca prin
organele de partid să se intensifice activitatea culturală, în satul Valcău de Sus, întrucât, majoritatea cetăţenilor sunt reduși și pot cădea ușor sub influenţa acestor
elemente”11, a arătat căpitanul Sabin Rusu, șeful Secţiei
Raionale Șimleu Silvaniei.
La 12 august 1977, în biserica Bărăția, cel mai vechi
edificiu romano-catolic din București, a fost lansat un
Apel nesemnat pentru repunerea în drepturi a cultului greco-catolic. S-a anunţat constituirea unui comitet
pentru salvarea Bisericii Române Unite. Apelul a fost
transmis conducerii statului comunist în vederea reanalizării situaţiei cultului interzis și a fost difuzat la
postul de radio Europa Liberă. În raportul privind activitatea informativ-operativă și de prevenire, desfășurată de serviciul de informaţii interne în anul 1978, s-a
arătat că lucrătorii operativi au acţionat pentru descoperirea autorilor Apelului. De asemenea, au fost men-

ţionaţi ierarhii greco-catolici care i-au sprijinit pe deservenţii clandestini din Sălaj: „În problema greco-catolică,
de asemenea, s-a acţionat mai bine decât anul trecut în
direcţia cunoașterii activităţii clandestine, a legăturilor
și în principal pentru descoperirea autorilor Apelului.
S-a stabilit că mai mulţi foști greco-catolici din judeţ
se întâlnesc ocazional și își manifestă speranţa reînfiinţării fostului cult greco-catolic la intervenţia unor
emisari ai Vaticanului și altor organizaţii din exterior.
În acest cerc s-a difuzat indicaţia dată de către Tămâian Coriolan din Oradea, episcop clandestin, ca fiecare preot fost greco-catolic să nu părăsească parohia în
care a funcţionat, nici după pensionare, cu scopul să
menţină spiritul greco-catolic în rândul credincioșilor,
până când se va reanaliza reînfiinţarea cultului. În ceea
ce privește Apelul, persoanele enumerate și-au exprimat părerea faţă de reţeaua noastră informativă și că
unul dintre autorii acestuia ar fi fostul episcop clandestin Hirţea din Oradea. Persoanele de influenţă asupra
greco-catolicilor din judeţ sunt episcopul clandestin
Dragomir Ioan din Maramureș și provincialul iezuit
Puni Emil din Deva. Urmărim în continuare cunoașterea activităţii greco-catolicilor, a legăturilor dintre ei și
cu persoane din exterior, eventualele activităţi subversive preconizate și continuarea identificării autorilor
Apelului”12.
În același raport din 27 decembrie 1978, agenţii
instituţiei care a contribuit la edificarea unui regim de
teroare naţională, au arătat că au combătut tendinţele
de recunoaștere a rolului major al Bisericii Greco-Catolice în desăvârșirea statului naţional unitar român și
de reabilitare a personalităţii marelui om politic, Iuliu
Maniu: „În preajma aniversării a 60 ani de la formarea
statului naţional unitar, au apărut mai multe discuţii
prin care diverse categorii de persoane au interpretat
posibilitatea rezolvării unor doleanţe personale. Astfel,
foștii greco-catolici au spus că este un moment prielnic
pentru înfiinţarea cultului care a avut o contribuţie însemnată la realizarea actului unirii, în același sens s-au
manifestat și unii foști PNŢ-iști, iar unele persoane naţionalist-iredentiste au încercat să diminueze importanţa acestui eveniment și să interpreteze ca un fapt
potrivnic naţionalităţii maghiare. În localitatea Bădăcin, localitatea natală a lui Iuliu Maniu, câteva persoane cunoscute în evidenţă, au încercat să emită ideea că
aniversarea este un bun prilej pentru recunoașterea și
reabilitarea fostului președinte al PNŢ cât și pentru ridicarea unui bust al lui Maniu. Cu sprijinul organelor
de partid a fost combătută și anihilată în timp oportun
tendinţa persoanelor semnalate”13.
Maiorul Nicolae Bordeianu, șeful colectivului de
control a susţinut în raportul privind concluziile rezultate din controlul de fond efectuat la serviciul de informaţii interne al Securităţii judeţene Sălaj, din data
de 14 iunie 1988, că susţinătorii Apelului din 1977
au fost identificaţi de organele de securitate: „Pe linia
problemei culte-secte, ca urmare a unei cunoașteri mai
profunde a elementelor supravegheate informativ, au
fost identificaţi 13 suspecţi în cazul „Apelul”, obţinân186
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du-se totodată informaţii de valoare privind preocupările clandestine actuale ale elementelor greco-catolice
nerevenite”14.
În planul de muncă al Securităţii din Sălaj, pe trimestrul al IV-lea al anului 1989, întocmit la 6 octombrie 1989, locotenent-colonelul Ioan Ivan a trasat sarcini pe linia problemei fostului cult greco-catolic. Șeful
Serviciului I a propus identificarea și compromiterea
descendenţilor greco-catolici care au activat pentru
legalizarea cultului: „identificarea descendenţilor care
desfășoară activităţi ostile sub masca cultelor și luarea
în lucru; atenţie deosebită la foștii greco-catolici care
fac front comun cu elementele naţionalist-iredentiste
maghiare pentru că speră că vor fi legalizaţi, pentru
care vor fi luate măsuri de compromitere și izolare a
elementelor active cu influenţă în rândul credincioșilor
(asemenea situaţii avem la Pericei, Bobota, Șimleu Silvaniei, Letca, Bocșa, Horoatu Crasnei)”. De asemenea,
pentru a crea un curent de opinie nefavorabil cultului
greco-catolic, ofiţerii Serviciului I trebuiau să exploate-

ze disensiunile dintre culte prin „formarea unei opinii
în rândul preoţilor ortodocși de respingere a ideilor pe
care le urmăresc foștii greco-catolici”15.
Note:
1 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii (în continuare ACNSAS), Fond Documentar, dosar
nr. 1192, vol. 7, ff. 172-174.
2 ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 4896, f. 9.
3 ACNSAS, Fond Documentar, dosar nr. 4004, vol. 14, f. 82.
4 ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 5408, vol. 1, ff. 1-1v.
5 Ibidem, ff. 83-85.
6 Ibidem, f. 47.
7 ACNSAS, Fond Documentar, dosar nr. 4004, vol. 14, ff. 4-5.
8 Ibidem, ff. 82-83.
9 ACNSAS, Fond Documentar, dosar nr. 8634, vol. 1, ff. 521-521v.
10 ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 5408, vol. 1, ff. 1-1v.
11 ACNSAS, Fond Documentar, dosar nr. 4004, vol. 14,
ff. 83-84.
12 Idem, dosar nr. 8634, vol. 1, ff. 527-527v.
13 Ibidem, f. 533v.
14 Ibidem, f. 165.
15 Ibidem, f. 19.

Activitatea despărțământului...
(urmare din p. 31)

Vorbind despre însemnătatea
zilei de 1 decembrie 1918, „a evocat cu mult talent zbuciumul sufletului românesc, prin care datu
i-a fost să treacă în decursul veacurilor”24. Despărțământul a dat
tot concursul și la alte festivaluri
la care a fost solicitat.
Conform raportului de activitate înaintat Comitetului Central al Astrei din Sibiu, averea
despărțământului Zalău, la sfârșitul
anului 1929, se compunea din mobilier constatator dintr-o masă de
birou și două dulapuri pentru bibliotecă, cu 1.200 volume. În bani,
la 31 decembrie 1929 aveau suma
de 218.686 lei și 20 bani. Subvenții
pe anul 1929 nu au primit nici de
la județ, nici din alte locuri. Suma
de 4.700 lei trecută în contul de
gestiune ca subvenție o reprezenta
suma încasată de la diferite comune, prevăzută în bugetul lor în anii
precedenți, dar au fost încasate în
anul 1929.
În raportul de activitate înaintat conducerii centrale a Astrei,
Leontin Ghergariu, președintele
despărțământului Zalău constată
cu regret că autoritățile județene
și comunale nu arătau suficient

interes pentru asociația culturală.
Consideră că se dădeau subvenții
și ajutoare considerabile la diferite trupe de teatru, actori particulari etc., „sub titlul de propagandă culturală”, cu toate că aceștia
încasau din bilete sume cuprinse
între 10 și 15.000 lei. În schimb,
spune el, despărțământului Astrei, cea mai veche asociație culturală românească, „cari, – după
credința noastră, – facem prin
conferențele publice și festivalurile, la cari intrarea e gratuită, cel
puțin atâta propagandă culturală cât face o trupă de teatru, care
joacă-o piesă de autor străin, sau
cât un cântăreț vagabond, rătăcit
prin orașele de provincie, nouă ni
se refuză orice subvenție”25.
În privința numărului de
membri, la sfârșitul anului 1929,
despărțământul Zalău al Astrei avea
7 membri fondatori și 77 membri
pe viață, nefiind trecuți în rapoartele înaintate și numărul membrilor
simpli26.
În anul 1929 izbucnea criza
economică mondială, care a afectat serios și activitatea culturală a
Astrei, după cum vom vedea în articolul următor, dedicat activității
despărțământului Zalău al Astrei
186

în ultimul deceniu al perioadei interbelice.
Note:
1 Vezi prima parte a studiului în Marin Pop, Activitatea despărțământului Zalău
al Astrei sub conducerea primarului Nicodim
Cristea, în Caiete Silvane, nr. 174, iulie 2019,
pp. 5-14.
2 Meseșul (Zalău), nr. 8, 26 februarie
1928, p. 3.
3 Idem, nr. 7, 3 martie 1928, p. 1.
4 Idem, nr. 8, 10 martie 1928, p. 3.
5 Idem, nr. 11, 7 aprilie 1928, p. 1.
6 Idem, nr. 12, 7 aprilie 1928, p. 1.
7 Idem, nr. 17, 5 mai 1928, p. 1.
8 Ibidem, p. 3.
9 Idem, nr. 18-19, 26 mai 1928, p. 1.
10 Idem, nr. 33, 25 octombrie 1928, p. 2.
11 Idem, nr. 34-35, 8 noiembrie 1928,
p. 3.
12 Idem, nr. 39-40, 6 decembrie 1928,
p. 2.
13 Idem, nr. 43-44, 22 decembrie 1928,
p. 1.
14 Idem, nr. 41-42, 13 decembrie 1928,
p. 2.
15 Idem, nr. 43-44, 22 decembrie 1928,
pp. 1-2.
16 Idem, nr. 1-2, 12 ianuarie 1929, p. 1.
17 Ibidem, p. 2.
18 Idem, nr. 4-5, 26 ianuarie 1929, p. 3.
19 Idem, nr. 6, 9 februarie 1929, p. 1.
20 Idem, nr. 15, 13 aprilie 1929, p. 2.
21 Idem, nr. 19-20, 18 mai 1929, p. 5.
22 Vezi, pe larg, Marin Pop, Serbările Marii Uniri – Alba Iulia, 20 mai 1929, în
Caiete Silvane, nr. 172, mai 2019, pp. 39-42.
23 Transilvania (Sibiu), nr. 7-10, iulie-octombrie 1930, p. 84.
24 Meseșul, nr. 47, 5 decembrie 1929, p. 2.
25 Transilvania, nr. 7-10, iulie-octombrie 1930, pp. 84-85.
26 Ibidem, p. 159.
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Cultură politică și manipulare.
Sălajul și alegerile parlamentare
din 1946 (II)

Andrei BURGHELE

Propaganda comunistă în Sălaj
și discreditarea Partidului Național
Țărănesc
După stabilirea datei alegerilor pentru ziua
de 19 noiembrie 1946 și convocarea Parlamentului
pentru data de 1 decembrie, a urmat numirea președinţilor și supleanţilor tuturor Birourilor Electorale
Judeţene din ţară. În judeţul Sălaj a fost numit ca
președinte al Biroului Electoral Judeţean – Octavian
Aţeanu, jude-consilier la Tribunalul Sălaj-Zalău,
iar ca supleant – I. Vasile Grădișteanu, judecător la
Judecătoria mixtă din Sighet. Imediat după constituirea Biroului Electoral, Blocul Partidelor Democrate din
Sălaj a depus următoarea listă de candidaţi: Mera Petre
Mironescu (social-democrat), Leontin Silaghi (Partidul
Comunist Român), Dr. Emil Lobonţiu (liberal tătărescian), Francisc Bruder (social-democrat), Dr. Ioan Gheţie
(naţional-ţărănist-Alexandrescu), Gheorghe Chimiveș
(Frontul Plugarilor), Grigore Popescu (liberal tătărescian), Veronica Ţugoe (Frontul Plugarilor), Paul Dimitriu
(liberal tătărescian).
În prima sa ședință, Biroul Electoral Județean al
BPD Sălaj, pune la punct strategia legată de propagandă, cu responsabilii corespunzători și strategia legată
de acțiunile viitoare în vederea câștigării alegerilor. Se
discută despre disciplină și despre necesitatea executării neîngrădite a ordinelor și dispozițiilor primite de la
București.
Ulterior, birourile electorale se transformă în comi-

tete electorale, iar la 17 iunie 1945, la sediul Prefecturii
județului Sălaj, se va constitui Comitetul Electoral
Județean Sălaj al BPD, cu Paul Dimitriu – președinte
(PNL Tătărescu) și Gheorghe Sabău – secretar general
(PCR).
După încă o lună, în 27 iulie (și după transformarea birourilor în comitete), a fost convocată o ședință
extraordinară a Comitetului Județean al BPD Sălaj;
ședința a avut loc ca urmare a directivelor primite de
la Comitetul Electoral Central, prin intermediul a doi
delegați, Nicolae Pătrașcu și Miron Mechiu, veniți la
Zalău pentru definitivarea strategiei electorale a BPD.
Au fost prezentate obiectivele campaniei electorale și
necesitatea câștigării alegerilor.
Au urmat ședințe pe subcomisii de lucru ale
Comitetului Electoral Județean Sălaj, desfășurate în
5 august, 30 august, 13 septembrie și 8 octombrie ale
aceluiași an.
O situație delicată s-a ivit în interiorul coaliției de
guvernare când au fost discutate listele de candidați
impuse de CEJ Sălaj și când unii candidați (mai ales
Emil Lobonțiu de la PNL Tătărescu, fost prefect de
Sălaj și parlamentar local) au fost contestați pentru
slaba lor activitate electorală, iar alți doi candidați –
pentru că erau propuși pe liste, deși nu erau sălăjeni.
La intervenția lui Nicolae Pătrașcu (PCR), reprezentantul Comitetului Electoral Central pentru Ardeal, au fost
înlocuiți doi membri.
Însă cea mai mare problemă în organizarea alegerilor din 1946 a fost, fără îndoială, așa cum reiese și
din documentele Comitetului Electoral Județean
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Sălaj, opoziția categorică, susținută și fățișă, a electoratului sălăjean față de comuniști și solidaritatea
necondiționată cu partidele istorice, mai ales PNȚ. De
exemplu, în procesul verbal din 22 octombrie 1946 al
CEJ Sălaj al BPD, președintele secției de propagandă,
Ioan Opriș, arată că rezultatele muncii electorale sunt
sub așteptări, mai ales pentru că Sălajul este locul de
origine al lui Iuliu Maniu, iar sălăjenii „păstrează încă
o ideologie față de acest om, putând foarte greu fi convinsă de a se încadra în noua orânduire socială și politică”1.
De o importanță specială este și raportul din
luna octombrie (31 octombrie 1946) al organizației
județene a PCR, în care se arată că în județul Sălaj activau la acea dată 7.529 membri de partid ai PCR, din
care 2.284 români, 4.668 maghiari și 275 evrei. Tot
în aceeași dare de seamă sunt prezentate și adunările
electorale, cu participanții sălăjeni: Valea lui Mihai –
30.000, Carei – 25.000, Cehu Silvaniei – 5.000, Șimleu
Silvaniei – 3.000, Crasna – 2.500, Jibou – 3.500, Zalău
– 3.000. Desigur, cifrele erau mult umflate, dar propaganda comunistă trebuia să inducă ideea că alegerile
vor fi câștigate pe drept de comuniști.
Așa cum am mai susținut, starea de spirit a
populației din Sălaj, în perioada de după preluarea
puterii de Guvernul Petru Groza, fidel URSS, a fost similară celei a întregii populații românești. Și în Sălaj,
la fel ca în întreaga țară, guvernul Groza a trecut la
epurarea aparatului din administraţia locală pe criterii
politice, astfel încât să își asigure întreaga susținere a
administrației locale în viitoarea campanie electorală.
„Epurații” masive au fost înregistrate în rândul aparatului de stat, la funcționarii din toate instituțiile statului, la magistrați, profesori și chiar la reprezentanții
clerului. S-a început cu un amplu proces de „persuasiune” specific unui regim totalitar, tot aparatul de
stat fiind convins să facă propagandă pentru guvern.
Apoi, Teohari Georgescu a convocat o conferință a
prefecților, în cadrul căreia a indicat ca toți funcționarii
să fie integrați într-unul din partidele BPD, până la debutul campaniei electorale, pentru ca guvernul să-i
poată folosi2. Așadar, Comitetul Central al BPD a hotărât ca în instituțiile de stat să funcționeze, de două ori
pe săptămână, „școli de cadre”, „cu concursul grupărilor B.P.D”3, care să facă cunoscută ideologia comunistă
la toate nivelurile și toți funcționarii plătiți de stat să
promoveze imaginea guvernului comunist.
Concret, prefecții și funcționarii din aparatul
județean erau puși sub supravegherea unui comandament unic, constituit la nivelul fiecărui județ din inspectoratul administrativ local, inspectoratul de poliție
și cel de jandarmi, iar primarii comunelor erau obligați
să impună condiția ca țăranii să fie înscriși în Frontul
Plugarilor dacă vor să primească grâu, porumb sau
alte bunuri de strictă necesitate, distribuite de guvern.
Acest abuz a fost completat de altul: primarii și notarii
aveau ca sarcină înscrierea cetățenilor în listele electorale, fapt pe care primarii aserviți comuniștilor l-au făcut absolut discreționar, scoțând unele persoane de pe

listă și introducând altele, persoane fidele guvernului.
Magistrații recalcitranți au fost dați afară, iar cei
care nu au fost de la început de partea guvernului, au
fost cumpărați („gratificați”) cu echivalentul unui salariu anual, pentru a fi convinși4.
Nici dascălii nu au fost lăsați în afara sistemului:
chiar Zaharia Boilă, candidatul PNȚ din județul Sălaj,
îi atrăgea atenția lui Iuliu Maniu asupra presiunii exercitate pe cadrele didactice, utilizând cazul lui Ioan
Ardeleanu, inspectorul școlar al județului, care a fost
constrâns să demisioneze deoarece nu aplica politica
guvernului, fapt pentru care a fost mutat abuziv de patru ori într-un an5. Clerul a fost divizat și obligat să participe la promovarea ideologiei comuniste: în județul
Sălaj, la 22 iulie 1946, au fost convocați toți protopopii, cerându-li-se să sprijine partidele din blocul guvernamental, sub amenințările că vor fi urmăriți „pentru
lipsă de propagandă pentru B.P.D.”6.
În aceste condiții, Iuliu Maniu i-a adresat lui
Petru Groza un protest cu privire la „întrebuințarea
autorităților publice în propaganda electorală”7, în care
semnala toate aceste abuzuri.
Arhivele sălăjene conțin multe mărturii referitoare la propaganda comunistă; o astfel de mărturie este
preluată din procesul verbal al ședinţei Biroului Politic
al PCR din Zalău din data de 15 ianuarie 1946, în care
se arată că „lista propusă de PCR cu cei epurabili a fost
aprobată întocmai de către biroul politic judeţean”8.
Concret, au fost șterși din listele electorale aproximativ 3.500-4.000 de sălăjeni. Motivul scoaterii lor din
listele electorale era acela că fuseseră trecuți la categoria de „nedemni și reacţionari dușmănoși democraţiei”.
Nu doar în administrația locală începuse procesul
de epurare, ci și în instituțiile statului care ar fi avut
un rol primordial în susținerea campaniei electorale,
printre care un loc special îl avea Poliția. Aceleași documente de arhivă arată că și în Poliţie epuraţia „a fost organizată, dar nu în spiritul democraţiei, ci cu elemente
reacţionare șovine și afaceriste. Azi, o reorganizăm în
spiritul vremii. (…) A început procesul de organizare al
Poliţiei politice, pe tot cuprinsul judeţului, (…) dar nu
avem elemente suficiente”9.
De asemenea, la Prefectura judeţului Sălaj se raporta faptul că PCR „are membri și celula de partid este în
curs de organizare”, iar la Primăria din Zalău era „în
curs de înfiinţare celula de partid”, iar „primarul ne
dă tot sprijinul posibil”. La Camera de Agricultură a
judeţului Sălaj erau „cuibăriţi cei mai recalcitranţi ingineri agronomi”. În ceea ce privește directorul acestei
instituţii, el era vicepreședintele Frontului Plugarilor,
dar „nu activează deloc”. Din această cauză, „cu ocazia
epurării acestora” se va „căuta justificare”. Similar, la
Inspectoratul Școlar se considera că era „cuibul P.S.D.”.
Se întâmpinase o problemă serioasă cu magistrații,
care se opuneau categoric epurării („sunt foarte ostili
faţă de partidul nostru”), în vreme ce notarii trecuseră
deja de partea puterii.
O mare nemulțumire era înregistrată cu preturile,
despre care se spune că „lasă foarte mult de dorit, nu se
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conformează ordinelor și dispoziţiunilor date de prefectură”. Conducătorii preturilor erau acuzaţi de faptul
că „n-au explicat și n-au lămurit necesitatea înfiinţării
consiliilor politice pe plăși și sate, din care motiv s-au
îngreunat executarea multor munci de natură democratică”, adică în interesul comuniștilor10.
Propaganda comunistă a fost foarte vizibilă și la
capitolul asigurării materialelor necesare scrutinului
sau la cel al popularizării campaniei electorale în ziarele locale: astfel, de exemplu, șabloanele cu semnul
electoral, „Soarele”, au fost făcute la timp, dar „la secţiuni de votare semnul a fost mai slab popularizat, iar
la comune aproape deloc”. Apoi, pentru „popularizarea semnului electoral al B.P.D. s-a aranjat un camion
special, cu toate materialele necesare și cu o echipă
special instruită, a fost trimisă la plăși, - în special în
comunele destinate a fi secţiuni de votare (...). Pentru
popularizarea candidaţilor, a realizărilor guvernului, a
realizărilor locale, pentru a câștiga populaţia de partea
noastră și a o îndemna să participe la vot, precum și
pentru demascarea candidaţilor reacţiunii s-au tipărit
212.500 manifeste și afișe (...). Acest material, împreună cu materialul primit de la București a fost difuzat în
întreg judeţul. S-au confecţionat: 300 table, cu mâner,
câte patru pentru fiecare secţie de votare, cu inscripţiile: Votaţi lista Nr. 1, cu Semnul Soarele. De asemenea,
s-au confecţionat săgeţi indicatoare, pentru toate secţiile de vot, pe cari de asemenea a fost gravată aceeași
inscripţie. S-au confecţionat table mari, cu lozinci, care
au fost puse la toate intrările în oraș. Mașina cinematografică a fost trimisă în comunele reședinţe de secţii de
votare. În timp ce rula filmul de propagandă, o echipă
specială organiza acţiuni de vopsit. Studioul de asemenea a fost pus în slujba campaniei electorale, difuzând
apeluri, manifeste și programul radio. Am căutat să
îmbunătăţim singura publicaţie săptămânală, din capitala judeţului, Graiul Sălajului, punându-l în întregime
în slujba campaniei electorale, tratând problema ajutorării regiunilor înfometate de secetă, popularizarea
candidaţilor B.P.D.-ului, realizările guvernului, dări de
seamă despre diferite adunări de lămurire politică etc.
Ziarele de partid, precum și celelalte ziare democratice au fost distribuite în această lună mai mult gratuit.
În total au fost distribuite 16.500 buc. Vestea Satelor,
6500 ex. Scânteia, 3200 Lupta Poporului, 500 Graiul
Sălajului etc. Secţia de Studii și documente și-a dat
concursul pentru demascarea dlui. Pop V. Ioan și a dlui
Domșa Iuliu, candidaţi maniști. S-au organizat acţiuni
de vânzare a cărţilor și broșurilor noastre, în toate zilele de târguri, precum și cu prilejul diferitelor adunări
populare”11.
Toate aceste constatări preluate din documentele
vremii susțin o observație generală, și anume faptul
că și în județul Sălaj, la fel ca în țara întreagă de altfel,
guvernul Groza se afla în campanie electorală încă de la
instalarea sa; așa cum am mai amintit, guvernul Groza
se axase pe adoptarea a două tipuri de măsuri: fie o serie de reforme populiste, fie măsuri ce urmăreau discreditarea PNŢ și pe liderul acestuia, Iuliu Maniu.

Climatul politic intern era indisolubil legat de cel
extern: Conferinţa miniștrilor de externe ai Aliaţilor de
la Moscova din perioada 15-25 decembrie 1945 acordase drepturi partidelor politice istorice din România,
printre care și dreptul de întrunire sau de tipărire
de ziare, fapt taxat puternic la Plenara CC a PCR
din 28 ianuarie 1946 de Gheorghe Gheorghiu-Dej.
În Sălaj, acum este momentul în care apar o serie de
manifeste care susțin ideologia țărănistă și orientează sălăjenii împotriva comuniștilor. Dar cea mai mare
consecință a conferinței sus-amintite a fost intensificarea procesului de reorganizare la nivel județean a
PNȚ Sălaj. Reorganizarea era coordonată de Ion V. Pop,
fost deputat de Sălaj și prefect, care a și fost ales președinte al organizaţiei PNŢ Sălaj. Împreună cu fruntașii
Simion Pop, secretarul general al organizaţiei sălăjene,
V. Fărcaș, Iuliu Vaida, protopopul Liviu Trufaș, învăţătorul Gheorghe Cristoreanu și alţii, Ion V. Pop a început reorganizarea țărăniștilor la nivel local și de plăși:
Jibou, Cehu Silvaniei, Tășnad, Supur și Șimleu. Tot
acum au fost alese și organele de conducere ale organizaţiilor de plasă: la plasa Jibou – președinte învăţătorul
Gheorghe Cristoreanu și secretar Gheorghe Mărcuș,
muncitor CFR, la plasa Cehu Silvaniei – președinte avocatul Iuliu Vaida, fost prim pretor și secretar și casier,
Gheorghe Mercea, avocat, la plasa Supur – președinte
Nicolae Șimonca, ţăran din Babţa.
Pe listele PNŢ – Maniu, candidații pentru alegeri,
la judeţul Sălaj erau: 1) Zaharia Boilă; 2) Ion V. Pop;
3) Corneliu Coposu; 4) Vasile Cherecheșiu; 5) Iulian
Domșa; 6) Gavril Moldovan; 7) Iuliu Coroianu; 8) Gheorghe Cristoreanu; 9) Sever Filip12.
Procesul de reorganizare al PNŢ s-a desfășurat concomitent cu o campanie de informare a populaţiei asupra pericolului comunizării, astfel încât marea masă a
populației din Sălaj a avut ocazia să-și manifeste public adeziunea faţă de liderul lor, Iuliu Maniu și faţă de
PNŢ, cu toate că acestea erau interzise de către guvernul procomunist, care intervenea cu violenţă la orice
astfel de manifestare.
În acest context de reorganizare a țărăniștilor, dar
și de maxim filaj al comuniștilor în satele sălăjene,
recunoscute pentru susținerea lor puternică pentru
partidul lui Iuliu Maniu, au loc o serie de manifestații
anticomuniste, mai ales în preajma Crăciunului anului 1945, relatate de rapoartele Biroului Politic al PCR
Sălaj: în Jibou, în noaptea de 24 spre 25 decembrie,
adică în noaptea de Crăciun „o serie de Maniști au manifestat strigând în public: jos Groza, jos trădătorii, sus
Maniu” și pentru că jandarmeria din Jibou „nu și-a dat
deloc interese” pentru a-i prinde pe cei care au organizat aceste manifestaţii, consideraţi a fi provocatori, „se
va interveni Legiunei de Jandarmi Zalău prin F.N.D.
pentru a se lua măsuri respective și contra atitudinei
jandarmeriei Jibou”; tot la Jibou, „reacţiunea românească condusă de studenţi la sugestiile unui avocat
vaidist încă din 26-27 decembrie 1945 au scris pe pereţii caselor: Sus Maniu, Jos guvernul Groza”; în Șimleu
Silvaniei, „la fel s-a petrecut”; în plasa Supur, „noaptea
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apar mașini necunoscute și din ele necunoscuţi lansează și scriu lozinci: Semnul roata, Trăiască Maniu, jos cu
ungurii, jos cu comuniștii”; în Zalău, în seara zilei de
23/24 ianuarie 1946 „reacţionari s-au introdus în sala
mare de adunări a P.C.R.”, de unde „au furat aparatul de
telefon, au furat decorul ce era deasupra tablourilor lui
Stalin, Lenin, Marx și Engels făcându-le diferite semne
pe faţă” și „au scris pe peretele unde e decorul următoarele: Moarte la jidani, trăiască Maniu, jos cu Groza,
afară cu ungurii, au desenat semnele gărzii de fier, au
mai desenat semnul ciocanul și secera spânzurate la un
stâlp”13.
Ca urmare a continuării eforturilor de reorganizare internă a țărăniștilor, coordonate de secretarul
general al organizaţiei din Ardeal și Banat, Ilie Lazăr,
au fost organizate o serie de adunări populare și congrese ale organizaţiilor din Sibiu, Orăștie, Oradea,
Satu Mare și Baia Mare14. Pe listă fusese și Zalăul,
programat pentru organizarea unei mari adunări
publice pentru data de 19 mai 1946, dar adunarea
a fost interzisă de guvern, în ciuda faptului că erau,
astfel, încălcate prevederile conferinței Aliaților de la
Moscova; explicațiile, așa cum reies din același raport
politic al comuniștilor, țineau de temerea acestora
că în Sălaj, județul lui Maniu, se va putea organiza,
prin simpatia și susținerea specială de care se bucurau
țărăniștii, o adunare mai mare decât cea a Frontului
Plugarilor, fapt ce i-ar fi pus într-o situație dificilă pe
comuniști. Așadar, cu ajutorul jandarmeriei și poliției,
cu deciziile administrației comuniste, s-a reușit interzicerea adunării de la Zalău. S-a încercat astfel compromiterea organizației PNȚ Sălaj: „Pentru a împiedeca această adunare, noi am recurs la următoarele:
am convocat o adunare în cadrul F.N.D. la Zalău. Sala
cinematografului am ocupat-o, iar în ziua de 18 Mai
am revocat adunarea noastră anunţând preturile notariatele și primăriile că în ziua de 19 Mai nu mai are
loc nici o adunare deoarece tot în aceeași zi fusese fixată și o adunare a U.P.M. Această tactică a avut un
mare efect, deoarece s-au trezit maniștii în ultima zi
că satele au fost anunţate că în Zalău nu mai are loc
adunarea populară. În același timp și noi cu prefectul
am pornit pe teren pentru a opri adunarea lor. Toate
mașinile au fost oprite în această zi să mai circule. Am
primit ajutor foarte valoros din partea jandarmeriei
Oradea în frunte cu Dl. colonel Mihalache și din partea Inspectoratului Poliţiei Oradea, și în ultimul moment și de Batalionul 7 – Vânători de Munte. Ţăranii
au fost informaţi că în această zi se va putea lua o
masă cu 40 lei și un Kg. vin cu 60 lei, pentru care motiv mulţi au venit cu sticle goale. Mulţi aveau ciomage
mari cu cuie ascuţite fixate la capăt. S-a observat de
asemenea că majoritatea au fost femei.
Planul lor a fost ca la 10 să dea năvală în oraș din
toate părţile. În total au venit cam 5-6000 oameni, care
o parte când s-au văzut în faţa jandarmilor și a poliţiei au stat pe loc. Alţii n-au stat la somaţie și au rupt
cordonul, ajungând în piaţa fixată. Însă acolo la un
moment dat a apărut Dl. Colonel Jandarm Mihalache,

care a arătat ţăranilor că n-au pentru ce veni aici, că nu
este nici M.S. Regele Mihai I, nici Maniu, și nimeni care
să le vorbească. I-a convins apoi că a curs destul sânge pe front și că acum nu mai este cazul și că aceasta
numai reacţiunea interesată pentru ea ar dori. După ce
le-a ţinut o bună lecţie politică, ţăranii în majoritate au
aruncat lozincele și chipurile lui Maniu la pământ, înjurând pe popi că i-au adus degeaba la Zalău, și fără să
mai strige «trăiască Maniu» s-au retras către casă. La
una din bariere unde fusese oprite câteva mii de ţărani,
a apărut președintele P.N.Ţ. pe judeţ, avocat Pop Ionel,
care a îndemnat ca populaţia să meargă acasă deoarece
nu e cazul să mai curgă sânge, și a mai declarat în faţa
ţăranilor căci cu aceasta dată, cariera lui politică a fost
ruptă în două.
La o altă barieră au vrut să rupă cordonul format de
armată, care unităţi au fost nevoite să tragă rafale de
puști mitralieră pe deasupra. Ajunși plouaţi în sate și
de ploaie și de insucces, conducătorii au spus că au fost
împiedecaţi de unguri și evrei și nicidecum de armată,
jandarmerie și poliţia democratică a poporului. Ca să
aibă ce răspunde, promit ca peste câteva săptămâni vor
face o adunare mai mare.
Din partea conducerei P.N.Ţ. nu s-a prezentat nimeni, deoarece conducerea locală văzând în ajun că nu
vor avea nici un succes, au trimis telegramă la Cluj, ca
să nu mai vină nici un reprezentant, deoarece sunt împiedecaţi de a face adunarea”15.
Opoziția încearcă să contraatace, prin puținele mijloace de care dispunea; unul s-a dovedit a fi distribuirea manifestelor: astfel, în luna octombrie se distribuie
„Cele 10 porunci ale cetăţeanului român”, manifest difuzat de PNŢ, prin care poporul este îndemnat să denunţe abuzurile, să nu se lase intimidat de guvern și să
voteze PNŢ.
Note:
1 S.J.A.N. Sălaj, Fond P.C.R., dosar 3/1946, ff. 26-31.
2 Virgiliu Țârău, Alegeri fără opţiune. Primele alegeri parlamentare din centrul și estul Europei după încheierea celui de-al doilea război mondial, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2005, p. 472.
3 Florin Banu, Aparatul de stat și campania electorală din 1946
Modalități de susținere a partidului comunist, în „Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică”, Editura Fundația Academia Civică, București,
2007, p. 245.
4 Virgiliu Țârău, op. cit., p. 489.
5 Florin Banu, op. cit., p. 263.
6 Florin Banu, op. cit., p. 264.
7 Ibidem, p. 247.
8 S.J.A.N. Sălaj, Fond P.C.R., dosar 12/1946, f. 3.
9 Idem, dos. 1/1946, f. 3.
10 Idem, dos. 11/1946, f. 2; tot procesul epurărilor este sintetic redat de Marin Pop, op. cit., pp. 184-193.
11 Dănuț Pop, Contribuţii la istoria partidului comunist în Sălaj.
Alegerile din 1946, în „Caiete Silvane”, nr. 139/august 2016, p. 34.
12 Ziarul „Dreptatea”, nr. 229 din 12 noiembrie 1946.
13 S.J.A.N. Sălaj, Fond P.C.R., dos. 11/1946, f. 1.
14 Ziarul „Patria”, nr. 1 din 19 februarie 1946, p. 2.
15 S.J.A.N. Sălaj, Fond P.C.R., dos. 11/1946, f. 11.
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Medalie decernată unor
jandarmi din Compania
Zalău (1919)

Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

Prezentăm, apelând la faleristică1, la heraldică2
și ținând cont de recomandările fostului Comitet
Internațional de Sigilografie3, Medalia „Bărbăție și
Credință” cu care au fost recompensați, în 1919, unii
jandarmi din regimentul 7 jandarmi (Compania Zalău) pentru fapte deosebite săvârșite în timpul Primului Război Mondial. Redăm mai jos descrierea și
reproducerile decorației care provin de la Muzeul
Național al Pompierilor.
Medaliile „Bărbăție și Credință”, instituite în 1903,
erau de metal și de trei clase: clasa I de aur, clasa II-a
de argint și a III-a de bronz.
Medalia „Bărbăție și Credință” avea forma ovală
(35 x 27 mm), cuprinzând, pe avers, în excizie, efigia regelui Carol I, înconjurată de legenda: CAROL I.
REGE AL ROMÂNIEI; pe revers, în excizie, o ramură
de lauri4 legată în partea de jos cu o panglică și, pe trei
rânduri, inscripția: BĂRBĂȚIE / ȘI / CREDINȚĂ.
Panglica era de mătase ripsată, lată de 30 mm și
compusă la mijloc dintr-o dungă de culoare galben
deschis, lată de 18 mm, având pe fiecare margine câte
o dungă albastră și roșie, late fiecare de 3 mm.
În urma raportului ministrului de interne, medalia,
însoțită de un brevet, era conferită prin decret regal,
ofițerilor și agenților de poliție, care în îndeplinirea
funcțiunii lor dădeau dovadă de bărbăție și credință.
Medalia putea fi acordată și oricărui funcționar public sau persoană particulară care ar fi contribuit la
menținerea sau restabilirea ordinii și siguranței publice, ar fi adus servicii importante poliției, ar fi salvat
viața sau avutul unei persoane punându-și viața în pericol, sau ar fi săvârșit un act de bărbăție sau credință.
Deși, inițial, a fost acordată ofițerilor și agenților de
poliție, funcționarilor Statului, ulterior a fost conferită și
militarilor care au participat la Primul Război Mondial.
La art. IV din Legea pentru înființarea Ordinului militar de război „Mihai Viteazul” se prevedea: „Pentru
faptele meritorii în timpul războiului se vor conferi
atât ofițerilor combatanți, cât și celor asimilați, Ordinele Steaua României și Coroana României cu spade5
încrucișate prin ramurile crucii, iar pentru gradele inferioare Medalia Bărbăție și Credință, cu spade
încrucișate sub ramurile de laur”6. Așadar, în 1916
s-au adăugat spadele încrucișate sub ramurile de laur,
de deasupra medaliei7.
Au primit Medalia „Bărbăție și Credință” cu spade, clasa a II-a (fig. 1-2)8: caporalul Catană Alexandru9
și soldatul Ilieș Ioan10, din regimentul 7 jandarmi
(Compania Zalău), pentru devotamentul și inițiativa
de care au dat dovadă în ziua de 28 aprilie 1919, când
au capturat un aeroplan inamic împreună cu doi avia-

Fig. 1-2. Medalia „Bărbăție și Credință”
cu spade, clasa a II-a.
tori, în momentul când voia să-și reia zborul.
Prezentarea de față este un omagiu adus jandarmilor zălăuani care și-au servit țara în Primul Război
Mondial.
Note:
1 Faleristica = disciplina auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul
decorațiilor (ordine, cruci, medalii și semne onorifice); Dorel Bahrin,
Sistemul decorațiilor militare – 2000. Sistemul național de decorații, Editura Economică, București, 2005, pp. 11-12.
2 Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele,
blazoanele etc.; Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme, Editura
Saeculum I.O., București, 2000, p. 422.
3 Comitetul Internaţional de Sigilografie – organism creat în 1959
prin hotărârea Biroului executiv al Consiliului Internaţional al Arhivelor, în vederea rezolvării unor probleme practice privind păstrarea și
conservarea sigiliilor și a stimulării cercetărilor în acest domeniu. Comitetul a contribuit la dezvoltarea teoriei și practicii sfragistice, preocupându-se de uniformizarea terminologiei de specialitate, stabilirea
elementelor necesare pentru descrierea sigiliilor, reunirea eforturilor
specialiștilor în vederea creșterii longevităţii izvoarelor sigilare, elaborarea de studii menite să scoată în evidenţă importanţa sigiliilor create
în diferite ţări; Dicţionar al știinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Editura
Știinţifică și Enciclopedică, București, 1982, p. 77.
4 Laur = simbolizează gloria, victoria și triumful. Este și emblema
nemuririi, deoarece el își conservă verdeaţa, în ciuda rigorilor iernii. O
coroană de laur marchează victoria; Cte Alph. O`Kelly de Galway, Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason, tome I, Bergerac,
Imprimerie générale du Sud-Ouest, 1901, p. 311.
5 Spada = simbolul stării militare, al vitejiei, al puterii. Poate fi
aplicată nedreptăţii și poate stabili pacea și dreptatea. De asemenea,
spada este și simbol al războiului sfânt. În tradiţiile creștine, spada este
o armă nobilă, a cavalerilor și eroilor creștini; Jean Chévalier, Alain
Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme,
figuri, culori, numere, vol. 3 (P-Z), Editura Artemis, București, 1995, pp.
246-247.
6 Înaltul Decret nr. 2.968 din 26 septembrie 1916, publicat în „Monitorul Oastei” nr. 42 din 30 septembrie 1916, pp. 275-276.
186

42 Istorie / Cronica literară
7 Ordine, cruci și medalii române. Istoric, legi și regulamente, întocmite
de Vintilă Ivănceanu, Petre Ionescu, Petre P. Sterescu și C. Tâmpeanu,
Imprimeria Statului, București, 1927, pp. 137-138; I.G.F. Cricoveanu,
Codul decorațiunilor și al medaliilor conținând legile, regulamentele și decretele relative la crearea decorațiunilor și a medaliilor de la 1860 și până
azi, tomul VI, ediție revăzută și completată, Giurgiu, Tipografia „Ulpiu
Stănculescu”, 1928, pp. 41-47; C. Flondor, Const. Moisil, Decorațiunile
românești, în Enciclopedia României, vol. 1, 1938, p. 92; Gr. Constandache, Medaliile și decorațiunile militare românești, în „Buletinul Societății
Numismatice Române”, anii XXIX-XXXVI, nr. 83-90, 1935-1942, p.
196; Fl. Marinescu, Modificări survenite în sistemul de decorații românești
în deceniul patru al secolului XX (II), în „Studii și materiale de muzeografie și istorie militară”, tom 9, 1976, p. 158; Ștefan Catone, Neculae
Șerbănescu, Dumitrașcu Bedivan, România: decorații 1859-1991, Cover,
București, 1992, p. 23; pl. IX, fig. 27; Decorații românești de război 18601947, autori: Ion Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu,
Editura Universitaria, București, 1993, pp. 131-133; Eugen Calianu,
Decorațiile românești de la Cuza-Vodă la regele Mihai I, Editura Eminescu,
București, 2006, p. 32, fig. 44-45, p. 89; Cavaleri ai Ordinului militar de
război „Mihai Viteazul”, autori: Eugen Stănescu, Gavriil Preda, Mircea
Cosma, Iulia Stănescu, Sibiu, Salgo, 2012, p. 16; Tudor Alexandru Martin, Katiușa Pârvan, Cătălina Opaschi, Onoarea națiunilor (II). Ordine și
decorații românești din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2016, pp. 98-100;
Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Decorații conferite personalului polițienesc
în perioada 1917-1919 / Decorations awarded to the Police staff between
1917-1919, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2019,
pp. 33-35; idem, Două decorații decernate unor jandarmi (1917-1918), în

„Jandarmeria Română”, nr. 49, decembrie 2019, pp. 78-79; idem, Două
distincții onorifice conferite unor jandarmi în 1918, în „Cercetări Numismatice”, XXI-XXII, Muzeul Național de Istorie a României, București, 20152016, pp. 160, 161; idem, Distincții acordate grănicerilor, jandarmilor și
polițiștilor în perioada 1916-1918, în „Monitor cultural-educativ”, nr.
II/2017, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, pp. 21-22;
idem, Distincții acordate jandarmilor în perioada 1917-1919, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2018, pp. 15-18; idem, Distincții
conferite jandarmilor români în perioada 1917-1919, în „Oltenia. Studii.
Documente. Culegeri”, Seria IV-a, nr. 6, 2018, Editura SITECH, Craiova,
2018, pp. 74-76; idem, Distincții onorifice acordate grănicerilor români în
1916, în „Monitor cultural-educativ”, nr. II/2018, Editura Ministerului
Afacerilor Interne, București, 2018, pp. 18-19 și p. 24, fig. 11-14; idem,
Distincții onorifice acordate unor pompieri români în 1919, în „Pentru Patrie”, septembrie 2018, editată de Ministerul Afacerilor Interne, p. 37;
idem, Distincții onorifice conferite grănicerilor români în perioada 19161917, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2019, pp. 3146; idem, Patru decorații conferite unor grăniceri români, în „Buletin documentar și de informare privind activitatea de prevenire și combatere a
corupției”, anul XIII, nr. 1 (24), 2019, Serie Nouă, Editura Ministerului
Afacerilor Interne, pp. 36-38, 45-46; Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Augustin Mureșan, Distincții onorifice conferite grănicerilor români în perioada 1918-1919 / Honorific distinctions awarded to Romanian frontier guards
between 1918 and 1919, Edit Moroșan, București, 2018, pp. 30-32, 88.
8 Muzeul Național al Pompierilor, inv. nr. 3381.
9 Decret nr. 2.426 din 19 iunie 1919, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 68 din 11 iulie 1919, pp. 3675-3676.
10 Ibidem, p. 3676.

Educație și cultură
(urmare din p. 16)

Un editorial îi dedică lui Grigore
Silași (1837-1897), mare lingvist
și membru al Academiei Române,
înmormântat la Năsăud, cu o cruce comună cu a cumnatului său,
ceea ce-i prilejuiește să noteze cu
mâhnire: „un popor nu poate să fie
mare dacă nu are cultul morților”,
un altul prietenului său, Niculae
Gheran, pe care îl vom regăsi în
secțiunea a doua în Laudatio la
conferirea titlului de Cetățean de
Onoare al județului Bistrița-Năsăud
și în sentimentalul text Era într-o
vară…, sau revine cu un nou text
despre viața și opera lui Brâncuși.
Centenarului Marii Uniri îi consacră două editoriale, ultimul străbătut de un gust amar că nu avem
(încă!) o infrastructură bine pusă
la punct și nici măsuri majore în
domeniul educației, cu constatarea, tristă, a degradării continue
„a limbii române în spațiul public”, lucru recunoscut de însăși
Uniunea Scriitorilor din România;
merită citite și alte texte închinate
limbii române, ajunsă, astăzi, atât
de stricată de vorbitorii ei nativi.
Cât privește forma de rezistență
a literaturii în perioada comunistă,

„dominată pe rând de proletcultism, de realismul socialist, de encomiastică și de cultul personalității”,
A. M. rămâne fidel opiniei că valoarea estetică a unei opere este
cea care o definește dacă are și ceva
„durabil și profund uman” în ea.
Ceea ce am trăit în ultimele luni
de pandemie este sintetizat în textul O poveste de fericire, un adevărat
balsam sufletesc despre solidaritatea umană, despre cei care „s-au
pus la dispoziție cu tot ce pot, fără a
cere recompense sau recunoștință”,
despre tinerii care s-au înscris voluntari în ciuda primejdiilor care
i-au pândit sau îi pândesc.
În partea a doua, Eu și Messi,
autorul dedică un articol machedonilor care au trăit pe meleagurile năsăudene și au contribuit la
luminarea națiunii române: poetul și scriitorul Teohar Mihadaș și
poetul, profesorul și traducătorul
din greaca modernă a poemului
vistiernicului Stavrinos, Vitejiile
preapiosului și preaviteazului Mihai
Voievod, scris în 1601, Ion Cutova. Când vine vorba despre spiritul
obiectiv și onestitatea criticii literare, A. M. recurge la afirmațiile lui
Lovinescu (a se vedea textul cu
titlul subliniat mai sus de la pa186

ginile 31-32, dar și conferința la
împlinirea unui secol de la apariția
primului număr al revistei Sburătorul cu titlul Notații despre actualitatea criticii lovinesciene, susținută
la Biblioteca Județeană George
Coșbuc, Bistrița-Năsăud). Alte trei
texte sunt dedicate directorului
revistei Mișcarea literară, Olimpiu
Nușfelean, cu ocazia împlinirii
vârstei de 70 de ani, directorului
Casei de Cultură a Sindicatelor din
Bistrița, Alexandru Câțcăuan, cu
ocazia lansării volumului aniversar Ultimul castelan și directorului cotidianului Răsunetul, Menuț
Maximinian în textul Lupii tineri.
Două texte sunt legate de răspunsurile criticului Andrei Moldovan
la anchetele revistei Neuma despre
genurile literare, realizată de Horia Gârbea, și revista Vatra despre
poezia religioasă, realizată de Călin Crăciun.
Nu există articol în care să nu
pomenească sau să nu facă aluzie
la rolul decisiv al educației și culturii în formarea unei națiuni, a
afirmării conștiinței sale, a modelării omului, în general. Iată de ce
vă propun să cetiți această carte și
vă asigur că veți deveni cu o liniuță
mai buni și mai înțelepți.

Un fel de recenzie
întârziată
(Szilágyi Ferencz, „Din istoria Zalăului”)
Despre Zalău nu s-a scris deosebit de mult în decursul timpului. În anul 1870, adică acum exact
150 de ani, a apărut o mini-monografie a Zalăului, autor fiind un
istoric, publicist și membru corespondent al Academiei Maghiare,
Szilágyi Ferenc (1797-1876). Am
încercat să aflu dacă despre această carte s-a scris ceva de atunci.
Se pare că nu prea. Prin urmare,
încerc să combin două lucruri: 1. Să
scriu o recenzie cu caracter reparatoriu; autorul și Zalăul merită
acest fapt. 2. În același timp, pentru numărul din acest an al revistei noastre, dedicat Zalăului, furnizez un material care este poate
prea puţin cunoscut pentru destul
de mulţi cititori.
Szilágyi Ferenc (cu ortografia vremii Ferencz) s-a născut la
Cluj. Bunicul său era din Uileacul
Șimleului, tatăl său a trăit la Cluj,
iar mama sa a fost elveţiancă.
După studii în orașul natal, apoi
la Göttingen și la Viena, a devenit
profesor de istorie și de filologie
la Colegiul reformat din Cluj. Cât
timp a fost profesor a colaborat cu
diverse ziare și reviste clujene, fiind și redactor în anumite perioade. În deceniul patru al secolului
al XIX-lea a redactat și a editat la
Cluj un anuar de istorie (Klió, históriai zsebkönyv), din care au apărut trei ediţii. Din anul 1848 s-a
mutat la Pesta, unde a trăit până
la sfârșitul vieţii. După înfrângerea revoluţiei, o perioadă a fost redactor fondator la ziarul „Magyar
Hírlap” (1849-1852), iar ceva mai
târziu a devenit consilier școlar
responsabil (un fel de inspector
școlar) pentru liceele și colegiile
reformate din districtul Sopron.
Din 1862 s-a pensionat, iar în ultima perioadă a vieţii sale a fost

mai activ ca istoric și cercetător al
trecutului mai apropiat.
Ca istoric s-a ocupat în primul
rând de istoria Transilvaniei din
secolele XVIII-XIX. Pe lângă altele
a realizat două portrete (biografii) ai celor doi Wesselényi (tatăl
http://digilib.mtak.hu/B339/
issues/vol05/B3390505.pdf )
și fiul (http://digilib.mtak.hu/
B339/issues/vol05/B3390502.
pdf), și a scris o monografie a
răscoalei lui Horea, intitulată „A
Hóra-világ Erdélyben” (Lumea
lui Horea în Ardeal), publicată în
1865 și republicată în ediţie revizuită în 1871 (http://real-eod.
mtak.hu/5257/1/000903077.
pdf). (Odată ar merita un studiu
mai amplu asupra acestui volum,
poate chiar o traducere critică în
limba română…) În toate operele
sale s-a folosit de material documentar (arhivistic) semnificativ.
Din acest motiv a fost de două
ori la Jibou, să caute, să studieze
și să copieze documente originale din arhiva bogată a familiei
Wesselényi. De asemenea a cercetat și în alte arhive, la Cluj, Viena
și Zalău. La Zalău a cercetat în arhiva protopopiatului reformat, în
arhiva primăriei și a comitatului.
„Recenzia” noastră (mai precis prezentarea) vizează volumul
„Zilah történelméből” (Din istoria Zalăului), lucrare care a fost
citită sub forma unei comunicări
la una dintre ședinţele academiei,
în 1869. Comunicarea, în varianta
redactată, a fost publicată în revista academiei și în volum separat în 1870. Pentru cei interesaţi,
volumul este accesibil online pe:
http://real-eod.mtak.hu/765/1/
B3390112.pdf.
Despre intenţia sa, autorul ne
mărturisește în Prefaţa volumului:
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Szilágyi Ferenc, Zilah történelméből, 1870.
(Din istoria Zalăului), coperta interioară

„În anul care se apropie de sfârșit am fost la Zalău, și în arhiva
bisericii am găsit și am copiat biografia preotului și episcopului reformat Zoványi György, dar și alte
documente despre trecutul orașului.
Anterior, cercetând în arhiva cancelariei aulice transilvane din Viena,
am mai aflat și alte documente referitoare la Zalău; m-am decis ca din
respectivele înscrisuri să realizez și
să public o monografie a orașului.
Nu e cine știe ce pretenţioasă operă,
nu este o descriere completă și sistematică a Zalăului. Onoratul cititor
să privească doar ca un mozaic alcătuit din unele părţi sau fragmente,
în care va putea afla și unele date noi
despre trecerea regelui suedez Carol
al XIV-lea în oraș, și unele fapte din istoria ţării care ar putea fi interesante…”
(Zoványi P. György, 1666-1758, a
fost un personaj deosebit de longeviv și interesant în același timp.
Și biografia sa ar merita să fie prezentată cititorilor.)
Este adevărat că volumul nu
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este o monografie completă, doar
o carte de 136 de pagini, dar conţine unele date sau amănunte mai
puţin cunoscute, chiar interesante pentru omul secolului nostru.
După introducere, autorul ne
explică etimologia numelui Zalău,
variantele numelui în limbile maghiară, română și germană. Apoi
urmează începuturile istoriei orașului, cu episodul cunoscut din
cronica lui Anonymus. Și alte date
concrete despre faptul că Zalăul
medieval, timp îndelungat a fost
în posesia episcopiei catolice de
la Alba Iulia. Se fac referiri despre
importanţa drumului care trece
peste Meseș, despre Poarta Meseșană etc. Sunt prezentate nu mai
puţin de opt privilegii medievale
ale târgului și apoi ale orașului
Zalău.
Dintre privilegiile Zalăului, unele merită a fi menţionate:
- Prin documentul emis la 1 iulie 1496, regele Vladislav al II-lea
a dat dreptul – numit în terminologia medievală: „ius gladii” – ca
pe teritoriul orașului, răufăcătorii
să poată fi condamnaţi de autorităţile locale chiar și la pedeapsa
capitală. În Evul Mediu era relativ frecventă această pedeapsă:
în special pentru tâlhării, crime,
dar uneori și pentru delicte socotite astăzi minore. Execuţia, de
regulă, era publică și precedată de
schingiuirea condamnatului…
Tot același rege și tot în anul
1496 a acordat un alt privilegiu,
care permitea negustorilor și cetăţenilor orașului Zalău să poate
să-și facă aprovizionarea nestingheriţi pe tot teritoriul regatului,
având protecţia regală. Iar dacă un
zălăuan comitea un delict în altă
parte, acuzatul nu putea fi dat în
judecată decât în faţa judelui suprem din Zalău.
Din privilegiul acordat de principele Transilvaniei, șimleuanul
Báthori István (Ștefan Báthori), la
data de 31 iulie 1571, merită să
cităm:
„Întrucât Zalăul este un oraș cu
mulţi locuitori, dar până acum nu
a avut ordin senatorial alcătuit din

oameni vrednici să conducă treburile
comunităţii, precum nici în alegerea
judelui suprem (primarul, de fapt)
nu se putea desfășura în ordinea cuvenită, ca să se întâmple nu din vrerea și înţelepciunea locuitorilor mai
de seamă și mai nobile, ci sub presiunea gălăgiei poporului de rând, deci
din aceste motive la solicitarea judelui orașului și a cetăţenilor: cum că
dezordinea să fie lichidată, în oraș a
fost înfiinţat ordinul senatorial, permiţând ca din propriile rânduri să
desemneze 33 de senatori potriviţi,
care să se întrunească în fiecare an
de ziua martirului Ștefan cel Sfânt,
adică pe 26 decembrie în casa senatorială, și să aleagă din propriile
rânduri un jude, care să guverneze
treburile orașului. Alegerea până
atunci se făcea prin adunarea în cimitir. Judele ales are dreptul de a
desemna 12 bărbaţi juraţi, tot din
rândul senatorilor”.
Acest document merită un pic
de atenţie și poate de analiză:
- Dacă înţelegem bine (și autorul Sz. F. întărește convingerea
noastră), din rândul locuitorilor
(cetăţenilor liberi ai) Zalăului se
aleg 33 de cetăţeni mai în vârstă și
cu autoritate, care se numesc senatori, și ei aleg anual judele (primarul), care la rândul său desemnează 12 juraţi, adică consilieri,
pe care se sprijină conducerea orașului (corespondentul consiliului
local) pe tot parcursul anului. Trebuia să existe o „casă senatorială”, un fel de sediu unde senatorii
orașului puteau să se întrunească.
(Probabil, lângă sediul Primăriei
de atunci.) Conform surselor relatate de autor, atât judele orașului
Zalău, cât și senatorii erau retribuiţi: Judele (primarul) avea un
salariu anual între 40-60 de forinţi
de argint (în secolul al XVIII-lea),
la care se adăugau venituri în natură, din terenurile agricole, care
erau atribuite funcţiei. Senatorii
aveau o indemnizaţie anuală de
20 de forinţi, prim-notarul orașului (care era salariat permanent, reprezentând continuitatea
în instituţia Primăriei) primea
30 de forinţi, arhivarul doar 16
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forinţi anual. (Se presupune că
respectivii mai aveau și alte venituri complementare: de exemplu,
arhivarul după ce căuta și elibera
copia unui document din arhivă la
solicitarea unui cetăţean, mai cerea o taxă de copiere, de eliberare,
de autentificare etc. De subliniat:
cel mai bine retribuit funcţionar
al orașului era casierul (perceptorul, cel care aduna și avea grijă de
banii orașului), el avea 80 de forinţi de argint anual… Evident că
fiecare funcţionar avea o anumită
avere, terenuri agricole, ateliere
sau prăvălii, că din aceste sume, o
familie de nivel mediu nu se putea
întreţine. Dar exista și fenomenul
corupţiei, în situația în care cetăţeanul venea cu o problemă la primărie putea cumpăra „bunăvoinţa” funcţionarilor.
- Cum reiese din context și din
alte surse, anterior, judele era ales
cu o participare mai largă, dar și
mai zgomotoasă, tocmai în cimitir. (Foarte probabil, în curtea bisericii, care servea în mod tradiţional și drept cimitir.) Alegerea se
făcea la sfârșitul anului, deci un
mandat de jude și de jurat era de
un an, cu posibilitatea evidentă a
reînnoirii mandatelor.
Întrucât din cele mai vechi timpuri localnicii sunt producători de
vinuri, ei insistă și obţin un monopol al vânzării vinului în oraș.
Producătorilor din afara orașului,
timp de secole le este interzis să
vândă vin în Zalău. (Sunt și alte
privilegii care protejează breslele
locale, faţă de o eventuală concurenţă, ceea ce este un fenomen
frecvent anterior anului 1848 sau
chiar și după.) Și breslele din oraș
obţin privilegii asemănătoare:
meșteșugarii din alte localităţi nu
pot expune sau vinde produsele
lor în Zalău. Este un fel de monopol comercial medieval, pentru
protecţia „industriei” sau economiei locale. Autorul ne prezintă
date și despre târgul săptămânal,
care este fixat în ziua de sâmbătă. (O explicație pentru faptul că
în Zalău se stabilesc relativ puţini
evrei, în contrast cu alte localităţi,
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unde târgul era în altă zi.)
Aflăm și informaţii noi sau mai
puţin cunoscute despre răspândirea reformei religioase în oraș,
despre distrugerile suferite de
oraș în timpul războaielor dintre
curuţi și lobonţi (imperiali).
Este prezentat și bine documentat episodul din 1714, când
regele suedez Carol al XII-lea tranzitează orașul și petrece o noapte
într-o casă pe strada Republicii (C.
Coposu, mai recent.) Gazda regelui aflat în refugiu și în incognito a
fost preotul protopop reformat de
atunci – Zoványi P. György –, care
se pare că a fost coleg de facultate cu musafirul renumit, la o universitate din Germania. (O placă
comemorativă pe casa respectivă
poate fi văzută și azi.)
Întrucât în viaţa orașului, încă
de la înfiinţarea sa din anul 1646,
a avut un rol important, sunt
consacrate părţi semnificative și
istoriei Colegiului reformat din
Zalău…
Cu lux de amănunte și documentat, pe baza izvoarelor scrise contemporane, este prezentat
conflictul care a măcinat orașul în
secolele XVII-XVIII, pentru conducerea orașului, dintre burghezia
locală și privilegiaţii (nobilii) stabiliţi în Zalău. Fără să intrăm în
toate detaliile conflictului de interese dintre burghezie și nobilime,
se pare că a izvorât din faptul că
pe când burghezii (meșteșugari,
negustori sau liberi profesioniști),
după veniturile lor și imobile
(case și pământuri), erau obligaţi
la plata taxelor, nobilii fiind privilegiaţi – și chiar dacă își cumpărau
imobile în oraș, și locuiau acolo –
nu trebuiau să plătească dări, necontribuind prin impozite la obligaţiile fiscale crescânde. Întrucât
orașul era subordonat comitatului
Solnocul de Mijloc, din care făcea
parte, și conducerea comitatului era potrivnică locuitorilor din
Zalău. Din aceste cauze, poverile
fiscale ale cetățenilor Zalăului au
fost sporite nejustificat, ca un fel
de răzbunare a nobilimii etc. Conflictul, în punctele lui fierbinţi,

Casa de pe strada Republicii (Corneliu Coposu), unde regele Carol al XII-lea a poposit
o noapte. (În limbajul cotidian, strada mai este numită Király utca, adică str. Regelui,
tocmai din acest motiv.)

era să se transforme în război civil
local și apoi au urmat decenii de
procese și plângeri până la curtea
din Viena… (Nu a fost un conflict
interetnic sau interconfesional,
ci a fost unul de orgolii, rivalitate
social-politică, având și un caracter financiar.)
Evident că și evenimentele
anului 1848 sunt prezentate și
în această carte din mai multe
motive: Revoluţia a avut loc doar
cu două decenii mai devreme, în
plus acele evenimente au marcat
adânc viaţa oamenilor secolului
al XIX-lea. Pe deasupra, și autorul
volumului a participat (e drept
doar cu „pana”) la evenimentele
revoluţiei.
Ca să facem o anumită legătură
și cu prezentul, în loc de a relata
mai amănunţit despre poposirea
regelui suedez sau despre certurile interne ale localnicilor, despre dări și impozite sau scutiri
de dări, m-am gândit să vă reproduc, cu anumite comentarii sau
completări, o dispoziţie a reginei
și împărătesei Maria Tereza din
1772. Decretul respectiv era valabil pentru tot teritoriul imperiului, deci și pentru Marele Principat al Transilvaniei din care făcea
parte Zalăul și Sălajul de atunci.
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Este vorba despre reglementarea,
mai precis restricţionarea petrecerilor organizate cu diferite ocazii familiale. Pe baza dispoziţiei
supreme, Guberniul Transilvaniei
a elaborat un regulament aplicabil
și pentru Zalău, de care trebuia să
ţină cont toată lumea, și care prevedea amenzi usturătoare în caz
de nerespectarea acestuia:
„În istoria Zalăului există un
document interesant, chiar o curiozitate, care poate fi citat ca exemplu
despre faptul că sistemul de guvernământ se amestecă în tot și în toate, este vorba despre decretul reginei
Maria Tereza din 1 mai 1772, pe
baza căruia guberniul regal a elaborat niște reglementări în privinţa
eliminării «cheltuielilor care se obișnuiesc cu ocazia nunţilor, înmormântărilor și botezurilor din patria
noastră». Reguli ce au fost comunicate spre a se lua la cunoștinţa locuitorilor orașului în iulie din acest an,
pentru a fi cunoscute și respectate.
Aceste reguli fiind următoarele:” (Se
pare că statul centralizat austriac – din care făcea parte Sălajul și
Zalăul în secolul al XVIII-lea –, era
conștient de faptul că omul, oricât
de sărac să fie, preferă ca la anumite ocazii să fie risipitor, chiar
dacă un asemenea eveniment
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ducea la îndatorirea unor familii.
Interesul statului era ca locuitorii să fie în stare să-și plătească în
primul rând dările către stat. Din
acest motiv intervine statul, prin
reformele Mariei Tereza și Iosif al
II-lea, și în relaţia dintre nobili și
iobagi…)
„1. Neamurile persoanelor care
urmează să se căsătorească, cum
ar fi: părinţii, nașii, fraţii, fiii și fetele, nepoţii, oricât de numeroși să
fie, chiar dacă această cifră ar trece de 30, cu soţii-soţiile lor, nu pot
fi excluși de la petrecerile cu ocazia
nunţilor. (Acest articol este încă
permisiv, se pare că exista o reglementare care limita la 30 de persoane numărul participanţilor la
o asemenea petrecere…)
2. În afara acestora, nimeni nu
poate fi invitat la nuntă, exceptând
cazurile când unele persoane sunt de
rang mai înalt, sau când printre rudele de sânge nu au pe cine să aleagă
drept nași de cununie. Acești nași și
cu preotul care a oficiat cununia pot
participa la ospăţ. Cei care procedează în mod contrar să fie amendați cu
câte 6 forinţi pentru fiecare persoană. (Un forint de argint trebuia
să conţină aproximativ 9,5 g de
argint 100% sau echivalentul lui,
deci era o sumă semnificativă.)
3. În ceea ce privește numărul
felurilor de mâncare ce pot fi servite
musafirilor: din acest punct de vedere, locuitorii orașelor sunt împărţiţi
în patru categorii, iar numărul felurilor din meniu se stabilește pe acest
criteriu. Cei care fac parte din prima
categorie pot servi 10 feluri de mâncăruri, categoria a doua 8 feluri, a
treia 6 feluri, iar a patra 4 feluri,
și nu mai multe. Aceste feluri pot fi
servite în funcţie de numărul de musafiri, în una sau mai multe castroane. Cei care depășesc numărul de fe-

Placa de marmură, care evocă şederea regelui Carol al XII-lea în această casă.
(Placă amplasată la începutul secolului al XX-lea.) Textul inscripţiei: În camera boltită
a acestei case a înnoptat Carol al XII-lea, regele Suediei, pe 9.XI.1714.

luri de mâncare, pentru depășirea cu
un singur fel plătesc amendă de 2 forinţi. Persoanelor care fac parte din
ultimele două categorii li se interzice
cu desăvârșire să prepare prăjituri
numite pateuri îmbogăţite. Cine din
ce categorie să facă parte se stabilește de către primăria orașului, unde
persoanele care urmează să se căsătorească trebuie să declare intenţia
lor de a se căsători. (Aflăm destule
date despre stratificarea materială
și socială a locuitorilor.)
4. La nunţile familiilor de magistraţi, senatori, nobili și alţii de rang
mai înalt, alte dulciuri nu se permit,
decât din fructe proaspete sau uscate, prăjituri cu zahăr, ori migdale
îndulcite sau fără zahăr. La nunţile
restului populaţiei sunt permise tăvi
cu fructe proaspete sau uscate, și din
prăjiturile de mai jos, precum pancove (gogoși) sau cozonac. Se interzice
servirea după această masă de cafea
sau „rojoliș” (lichior dulce). Cei care
nu respectă sunt pasibili de o amen-
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dă de 12 forinţi.
5. Logodnele să se facă fără vreun ospăţ. Se interzice cheful din
seara de dinaintea zilei nunţii, sau
ce se face când mireasa își ia rămas
bun, precum și ospăţul socăciţelor
de după nuntă. (Cum se obișnuia,
nunta să fie lată și înainte, dar și
după. Se pare că reglementarea
viza atât aspectul financiar, cât și
moral al problemei.) Nunta va putea dura doar o zi, în a doua zi nu se
permite nici ospăţ și nici dănţuială,
doar ce rămâne din prima zi se poate consuma împreună cu rudele cele
mai apropiate ale persoanelor căsătorite. La meniu nu se poate prepara
mâncare nouă, ci doar carne de vită
și supă. Cei care încalcă prevederea
să fie amendaţi cu 12 forinţi.
6. Pentru pregătirea și servirea
meniului de la nuntă nu pot fi angajate mai multe persoane decât strictul necesar, adică din partea fiecărei
părţi căsătorite două persoane care
să supravegheze și să dirijeze mun-
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ca servitorilor. De la casa unde are
loc nunta se interzice cu desăvârșire
să se ia, să se trimită sau să se ducă
mâncăruri și cozonac în altă parte,
cei care nu respectă să fie amendaţi
cu 2 forinţi. (Nu este clar ce vizează această ultimă prevedere: din
ce motive sanitare, epidemiologice sau pur și simplu din motive
economice să nu se scoată mâncarea din casa unde are loc nunta.)
7. Pentru punerea meselor, în
afara propriilor servitori, la cei din
prima categorie se permite angajarea doar a două persoane, iar la cei
de rang mai mic, doar câte o persoană; dacă peste acest număr se vor
găsi și alte persoane implicate ca
servitori, pentru fiecare individ se
aplică o amendă de 2 forinţi.
8. A face nunţi duminică și vineri
se interzice, cu aplicarea amenzii de
24 forinţi. (Motivul evident este
religios: vinerea e zi de post, iar
duminică se merge la biserică și
nu la chef. Duminică, de multe ori
și crâșmele erau închise, deși erau
aducătoare de venituri atât pentru proprietari, cât și pentru fisc.)
9. Folosirea de tacâmuri de argint și scaune tapiţate se permite
doar acelora care au în posesie sau
pot să le împrumute de la părinţi sau
rude apropiate, în caz contrar vor fi
amendaţi, să se folosească doar asemenea lucruri pe care obișnuiesc să
le utilizeze. (În mai multe rânduri,
interdicţiile sugerează cumpătare și măsură, de care de multe ori
suntem dispuși să uităm. Sau și de
zicala cu lungimea plăpumii…)
10. Cor întreg sau orchestră nu
pot angaja decât cei din prima categorie. Cei de categorie mijlocie pot
angaja șase, restul au voie să angajeze numai trei-patru muzicanţi.
Dansul este permis cel mult până la

ora 12, la miezul nopţii, după care
nașii de cununie trebuie să-l interzică. În caz contrar sunt pasibili de
amendă de 12 forinţi.
11. În încheiere: ca nu cumva
nunta să fie deosebit de scumpă și să
coste mult, prea mult și să nu-i ruineze pe cei care se căsătoresc, se fac
patru clase (categorii). Dintre aceste clase, cei care fac parte din prima
categorie împreună cu valoarea vinului servit nu pot cheltui mai mult
de 80-100 de forinţi. Cei care fac
parte din a doua clasă pot cheltui între 40-50 forinţi. Clasa a treia poate
să cheltuiască între 20-30 forinţi. A
patra categorie poate să cheltuiască
între 10-15 forinţi de argint și nicidecum mai mult”. (Dacă urmăriţi
cifrele, ele scad – mai precis se
înjumătăţesc la fiecare categorie
în jos. Și dacă mai comparaţi și
cu valoarea amenzilor înșirate în
articolele precedente, reiese că ele
sunt prohibitive. Și aceste cifre
erau verificate, cum se arată în încheierea documentului:)
Se poruncește la toată lumea să
respecte regulile mai sus înșirate,
și comisia împuternicită cu verificarea respectării ei va fi autorizată
să procedeze ca atare. Cei care vor fi
delegaţi la verificarea nunţilor vor
declara (denunţa) în mod corect pe
cei care încalcă acest regulament, cei
în cauză să fie amendaţi; delegații
vor fi recompensaţi cu o treime din
valoarea amenzilor pentru efortul
depus de ei. („Controlorii”, ca să fie
stimulaţi, vor putea beneficia din
valoarea amenzilor propuse sau
stabilite pe baza reglementării.)
Și în ultimul rând, se interzice să fie
trimise drept cadou de la botez sau din
casa mortului – cum se obișnuia până
acum – sub ameninţarea unei amenzi
de 12 forinţi orice fel de mâncăruri.
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Coperta exterioară: „A Hóra-világ
Erdélyben” (Lumea lui Horea în Ardeal),
ediţia din 1871. (De remarcat că şi preţul
cărţii este afişat: 2 forinţi)

Cum reiese și din acest ultim
paragraf, năravuri sau obiceiuri
de acest gen existau până atunci,
dar statul centralizat încerca să le
tempereze, să reducă din ele.
Până la urmă, rostul istoriei
este nu doar unul civic și „patriotic”, ci și unul moral-educativ:
să învăţăm să nu cădem în greșelile predecesorilor, să însușim,
să preluăm și să respectăm ce are
valoare eternă, valoare culturală
sau chiar și de actualitate. Cum
se spune: și din greșelile trecutului putem învăţa. Prin urmare, să
încercăm să nu repetăm „păcatele” înaintașilor. Să nu ne întindem
peste plapuma din proverb. Atât
la nivel individual, cât și într-o comunitate mai mică (familie, localitate) sau mai mare…
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Filmografiile Simonei

One Day We’ll Talk About Today
(Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini) (2020)

Simona ARDELEAN

Gen: dramă de familie
Durată: 2h 1m
Regizor: Angga Dwimas Sasongko
Scenarist: Jenny Yusuf, Mohammad
Irfan Ramly, Melarissa Sjarief
Roluri principale: Rio Dewanto, Sheila Dara Aisha, Rachel Amanda
Filmat în: Indonezia
Limba vorbită în film: indoneziana

Angga Dwimas Sasongko este
regizorul indonezian căruia i se
datorează și Scrisori din Praga, care
e pe lista mea de o vreme, dar pe
care încă n-am ajuns să îl urmăresc.
Chiar dacă marea masă de filme
pe care ajungem să le vedem sunt
producţii americane/europene, cinematografia celorlalte pământuri
ale lumii mi se pare o alternativă
revigorantă, la care apelez ori de
câte ori am ocazia. Sunt desigur un
privitor neexperimentat, fascinat
nu neapărat de exotismul toposului prezentat, cât de universalitatea
emoţiilor umane, ale căror contururi sunt trasate uneori evident
– occidental, sau în ape pastelate
– oriental. Poate că tocmai această
disociere picturală, chiar dacă metaforică, îmi explică alegerea. Ţin
minte surpriza pe care am avut-o
atunci când, la școală, profesoara
noastră de desen ne-a indicat evidenta lipsă a unei linii negre care să
delimiteze figura umană în lumea
reală. „Și atunci cum știi că e acolo
în lipsa unui contur vizibil?” am întrebat noi.
Spaţiile de trecere sunt mai degrabă constructe simbolice. În ceea
ce privește reprezentarea grafică a
acestei pelicule, m-aș opri la trei figuri geometrice: cercul, triunghiul
și pătratul. Fiecare dintre aceste
figuri îl simbolizează pe unul dintre copiii familiei Narendra-Ajeng:
Aurora (Sheila Dara Aisha), Awan
(Rachel Amanda) și Angkasa (Rio
Dewanto). Cea mică, Awan, este

înconjurată cu o grijă sufocantă de
toţi membrii familiei, de parcă singurul lor ţel ar fi să-i asigure fericirea. Prezentul abrupt al filmului,
care alternează cu evocări fragmentare într-un desen non-linear, ne
prezintă primul eșec profesional al
acesteia: e dată afară de la firma de
arhitectură unde își face stagiatura,
pentru că nu reușește să treacă peste
individualism. Chiar dacă reproșul
s-ar potrivi oricărui tânăr avântat,
cifra 1 se va dovedi mai târziu, punctată în întreaga peliculă, fisura care
poate dărâma întreaga construcţie.
Ca o latură a unui triunghi – Awan e
prinsă între tăcerile misterioase ale
mamei și zelul unui tată mult mai aspru cu fraţii mai mari, între obsesiva
frică a familiei care vrea să o ţină în
siguranţă în cuibul familial și nevoia
de independenţă care devine din ce
în ce tot mai pregnantă. Avionul de
hârtie din scena iniţială, dar și avionul pe care-l sculptează sora ei mai
mare la final simbolizează în această
formă triunghiulară/aerodinamică
tocmai ideea de zbor/ de eliberare,
care vine odată cu exerciţiul de comunicare, la care familia, într-un
moment de criză, se înscrie nevoit.
Obsesia cercului pe care-l desenează/sculptează Aurora e forma genunchiului suferind, care-i
ratează în adolescenţă șansele de
înotătoare și nevoia acută de sprijin
patern. Doar că tatăl autoritar, inflexibil (Narendra-Donny Damara),
ocupat să întreţină iluzia de unitate
familială, pare că scapă din vedere
tocmai acest aspect. Între cele două
surori se întreţese nevăzută o gelozie unilaterală, care se bazează tocmai pe adevăruri incomplete.
Pentru fratele cel mare – pătratul e forma ramei în care acesta se
regăsește în episodul de dinainte de
tragedie alături de tatăl său, dar și
un număr incomplet pe care filmul
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îl va dezvălui la final. Responsabilitatea pe care părinţii săi o plasează
pe umerii săi aproape că duce la destrămarea relaţiei sale sentimentale,
pentru că atunci când nu te poţi
desprinde de cuib sau nu ești lăsat
să o faci, riști să nu ţi-l poţi construi
pe al tău.
Filmul este o ecranizare a cărţii
semnate de Marcella F. P., în care
este exploatată tema familiei, pe
fundalul unei artificiale armonii
care ascunde un secret de familie,
dar mai ales modul în care alegem
să gestionăm social emoţiile negative. E, de asemenea, relevant pentru
diferenţa de mentalitate dintre generaţii. Profunzimea conflictelor e
dată de colaborarea regizorului Angga Dwimas Sasongko cu scenariștii
Jenny Yusuf și Mohammad Irfan
Ramly. Cu Yusuf, de altfel, și-a mai
împletit efortul creativ și pentru Filosofi Kopi (2015), Mantan Manten
(2019 – dar aici doar ca producător), iar cu Irfan a reușit să obţină
prin Surat dari Praga (Letters from
Prague – 2016), la Festivalul de
Film Indonesia, nu mai puţin de
șase nominalizări.

Reeditări filmice
(XXXII)
Patul lui Procust (1)
Camil Petrescu nu a fost un răsfățat al marelui
ecran, nu pentru că nu ar fi stârnit atenția cineaștilor
– dimpotrivă, opera lui a inspirat regizori sensibil
diferiți ca mod de abordare și înțelegere a filmului:
Mircea Veroiu (Între oglinzi paralele, 1979), Sergiu
Nicolaescu (Ultima noapte, 1980), Șerban Marinescu
(Cei care plătesc cu viața, 1989) –, ci date fiind rezultatele de pe marele ecran, niciunul dintre autorii
amintiți aici nereușind să redea nici atmosfera, atâta câtă e, nici profunzimea prozei camilpetresciene.
Primele două filme sunt inspirate în principal din
romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război, iar cel de al treilea din piesa Jocul ielelor și nuvela Cei care plătesc cu viața, cu inserturi din Patul lui
Procust. Am spus „inserturi” pentru că, deși romanul
are o pondere mare în scenariu, cele două povești –
cea lui Gelu Ruscanu și a dorinței lui de absolut, ca
ideal moral, care iese înfrânt din confruntarea cu un
ministru al justiției, asasin la propriu, și se sinucide
pentru că a fost constrâns, chiar dacă într-un gest
nobil, să-și încalce principiile, și, trunchiat, cea a câtorva personaje din roman: George Demetru Ladima, Doamna T., Emilia (Fred Vasilescu nu apare nici
tangențial) – se împletesc artificial și evoluează în
paralel, ca două filme diferite, având ca numitor comun doar cinematografierea plină de prețiozitate a
regizorului-scenarist.
Inițial, scenariul i-a fost încredințat lui Mircea Veroiu care, se pare, a ajuns cu preproducția până în faza
prospecțiilor pentru locurile de filmare, dar rămânerea lui în Franța, în 1986, a făcut ca scenariul să ajungă din nou la autor. Șerban Marinescu a debutat mai
mult decât promițător cu Moara lui Călifar (1986),
ecranizare a nuvelei omonime a lui Gala Galaction [1],
și a confirmat parțial cu Domnișoara Aurica, adaptare
de Eugen Barbu după propriile proze Domnișoara Aurica și Un tânăr frumos ca Ramon Navarro. Însă scenariul lui Barbu era prea tributar ideologic, iar regizorul
nu avea experiența și, probabil, nici curajul necesar
pentru a eluda acest handicap. Dar Domnișoara Aurica
este memorabil pentru autenticitatea reconstituirii
atmosferei epocii, anii `30, și pentru interpretarea
de excepție, în rolul titular, a Margăi Barbu. Dar, deși
acum lucra pe o „partitură” proprie, Camil Petrescu
depășește puterile – încă, pe atunci – tânărului cineast.
Filmul debutează promițător, cu secvența coborârii în
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abisul carceral al unei saline, dar abandonează în doar
câteva minute ritmul, transformându-se într-o succesiune de secvențe care coagulează, nu foarte hotărât,
abia spre final, fără însă a izbuti ca, prin ambiguitate,
care se dovedește a fi involuntară, să întrețină interesul, curiozitatea spectatorului. Zbuciumul moral prin
care trece Gelu Ruscanu (Adrian Pintea) în confruntarea cu ministrul Șerban Șaru-Sinești (Ștefan Iordache) se împletesc operetistic cu tribulațiile amoroase
ale lui Ladima (Ovidiu Ghiniță), reflectate, involuntar
caricatural, în relația adulteră Ruscanu-Maria Sinești,
interpreta acesteia din urmă, Maia Morgenstern,
prost dirijată, mai potrivită fiind pentru rolul Emiliei.
Filmul dobândește coerență abia în ultimele douăzeci
de minute, când demersul regizoral are fluență, povestea curge, devine cinematografică. Confruntarea
finală dintre Ruscanu și Șaru-Sinești este de reținut.
După cum de reținut este și discreția propagandei, inerentă mai ales vorbind despre Jocul ielelor, care poate
fi aproape ignorată. Remarcabil debutul cinematografic al lui Ovidiu Ghiniță, un Ladima extrem de convingător, din păcate nu într-un film pe măsură.
Neverosimil de calofil, parcă dându-i cu tifla lui
Camil Petrescu, Cei care plătesc cu viața poate oferi
satisfacții estetice pe secvențe (imaginea îi aparține
lui Vlad Păunescu), dar ansamblul nu coagulează:
ceea ce se dorește a fi rafinament, se dovedește doar
o „adaptare decorativă” (Tudor Caranfil) a unor scrieri altfel – poate nu la o primă lectură, cu atât mai
puțin la una superficială – ofertante cinematografic.
O vor demonstra Viorica Meșină și Sergiu Prodan în
Patul lui Procust (Republica Moldova, 2001), ecranizare „clară” a romanului, cea mai bună transpunere cinematografică realizată după Camil Petrescu, asupra
căreia ne vom opri în numărul viitor al revistei.
[1] „Șerban Marinescu a cumulat, în filmul său
de debut, rigoarea clasică a unui Victor Iliu, hieratismul expresiei din creațiile lui Mircea Veroiu și
Dan Pița, forța de esențializare a lui Alexa Visarion.
Respectând particularitățile de scriitură ale lucrării
originare (Gala Galaction este considerat, pe bună
dreptate, «părintele realismului fantastic» în literatura română), Șerban Marinescu se adresează, direct, receptivității și sensibilității spectatorului contemporan” [Călin Căliman, Istoria filmului românesc
(1897-2017), Ed. Contemporanul, București, 2017,
p. 394].
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Malaxorul de alertă
■ „Să scrii înseamnă să nu spui adevărul, dar să
fii credibil”, Herman Koch (Adevărul, 27-29 martie
2020). Oare?

■ Silviu Lupescu, directorul Editurii Polirom, în
„Orizont” (nr. 5/mai 2020), despre ce (mai) înseamnă

un „tiraj mare” la noi astăzi: „Un tiraj bun poate fi de
2.000 de exemplare pentru un roman românesc contemporan, 3.500-5.000 pentru literatura universală
sau 2.500-3.500 pentru o carte de non-ficțiune. Dincolo de aceste limite, aș spune că se situează best-sellerurile. Un best-seller mondial a fost Sapiens de Yuval
Harari. La noi s-au vândut până acum cca. 150.000 de
exemplare. Best-seller-uri pot fi considerate și unele
cărți ale autorilor români: Tudor Chirilă cu ale sale
Exerciții de echilibru (75.000 exemplare), Jurnalul fericirii al lui N. Steinhardt (50.000 doar în ediția de opere
de la Polirom), Cartea șoaptelor de Varujan Vosganian

sau Dan Lungu cu Sunt o babă comunistă (fiecare cu
cca. 25.000-30.000 de exemplare vândute). Manualele școlare sau universitare au tiraje mari, dar deja vorbim despre un alt tip de cărți. În ce privește literatura
străină, De veghe în lanul de secară de Salinger a vândut
la Polirom, în tiraje succesive, cca. 180.000 de exemplare, iar O mie nouă sute optzeci și patru al lui Orwell,
100.000 de exemplare. Nu sunt cifre spectaculoase în
comparație cu milionul «modelului suedez», dar asemenea titluri ne permit să supraviețuim”. Unde sunt
tirajele de altădată?...
■ Am primit la redacție: Simion Bogdănescu
(pseudonimul literar al lui Ioan Puflea), „Nesfânt”,
Editura Junimea, Iași, 2020. Ioan Holban: „Simion
Bogdănescu, om de carte, cu întinse lecturi, reține,
pentru poezia sa, dicteul gândirii, spargerea universului imagistic și metaforic, proiecțiile halucinatorii,
dezintegrarea realității”; Cătălin Rojișteanu, „Cartea amintirilor”, Editura Junimea, Iași, 2020. Liviu
Vișan: „Un prozator este cu atât mai captivant cu cât
știe mai bine, cel mai bine, să inventeze realități dintr-un singur condei. Nu oricine poate face așa ceva.
Nu orice scriitor poate face așa ceva. Nu orice scriitor stăpânește o astfel de magie. E mare lucru să poți
să devii atât de convingător cu plăsmuirile tale, încât
acestea să prindă viață cu adevărat. Îți trebuie mult
talent”; Angela Baciu, „Mic dejun la Frida”, Editura
Tracus Arte, București, 2020. Radu Vancu: „Ca stângaci ce mă aflu, țin să-i mulțumesc Angelei Baciu că a
scris o carte șarmantă & umană & zărghită & doldora de toate stângăciile fundamentale ale poeziei – de
care mă simt deplin reprezentat”.
■ Am primit și Iulian Dămăcuș, „Calea lui Nastratin. Studiu monografic” (Editura Napoca Star, ClujNapoca, 2020). O parte din acest studiu a apărut în
Caiete Silvane. Nastratin, un personaj legendar, în opi-
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nia autorului, „mereu viu, renăscând, înnoindu-și istoriile de la un secol la altul dintr-o țară în alta” (p. 6);
Marcel Mureșeanu, „O sută și una de poezii”, antologie, studiu introductiv și selecția reperelor critice de
Mircea Braga (Editura Academiei Române, București,
2019). M Braga afirmă că „povestea” poetului antologat e „scrisă în oglinda imaginilor, a reveriei și a viziunilor, despre sine și despre realitatea care ne înconjoară sau, mai exact, despre trecerea și pe-trecerea ființei
prin clipe și timp” (p. 14).
(D.S.)
■ Fantasticul românesc de după 1945. „Proza fantastică românească sub comunism” reprezintă lucrarea de doctorat întocmită de Eleanor Flaminia Mircea, sub îndrumarea profesorului Eugen
Negrici, binecunoscutul istoric literar specializat
în perioada comunistă. Lucrarea a fost publicată în
2015, la Editura Fundaţiei pentru Studii Europene
din Cluj și a durat până când pasionaţii din domeniul imaginarului au aflat de existenţa ei. Autoarea
consideră că proza fantastică este legată de concepte precum fantastic, supranatural, miraculos și
chiar sacru, prezente de la început în basme și primele texte literare. Cele „1001 de nopţi” și legendele despre Cavalerii Mesei Rotunde au supravieţuit
prin fascinaţia artistică, cărora li se va alătura mai
târziu romanul gotic, de groază. Capitolul de prezentare este bine închegat, sunt amintiţi atât teoreticienii străini (Tzvetan Todorov, Roger Caillois),
cât și autorii autohtoni, cu Adrian Marino în frunte. Descrierea perioadei comuniste preia cronologia propusă de Eugen Negrici. Autorii selectaţi sunt
Vasile Voiculescu, Laurenţiu Fulga, Fănuș Neagu,
Ștefan Bănulescu, Sorin Titel, A.E. Baconsky, Ana
Blandiana, D.R. Popescu, George Bălăiţă, Ștefan
Agopian și Mircea Cărtărescu. Toţi sunt canonici
după clasificarea manolesciană, dar parcă unii nu
sunt suficient de fantastici, în sensul moștenit de
la Poe, Gautier, Hoffmann. Ne-ar fi plăcut să-i fi

întâlnit aici pe Voicu Bugariu, Iordan Chimet, Vladimir Colin (pomenit în treacăt, doar pentru aportul în domeniul science-fiction), Ov. S. Crohmălniceanu, Tudor Octavian, Mircea Opriţă, Gheorghe
Săsărman. Iar, dintre optzeciști, pe: Ioan Groșan,
Mircea Nedelciu, Gheorghe Schwartz. Este un bun
început, însă explorarea fantasticului românesc de
după 1945 trebuie continuată.
■ Embleme carpatice în pericol. „Grupul Milvus” este o asociaţie non-guvernamentală pentru
protecţia păsărilor și a naturii, care și-a propus să
ajute animalele sălbatice accidentate, bolnave sau
prea firave. Activitatea și proiectele în derulare
sunt prezentate pe o pagină de internet de pe situl mateisiprietenii.ro. În condiţiile în care, după
defrișările masive care au distrus pădurile, o serie
de specii au invadat orașele și căile de comunicaţie
din România, Domokos Csaba și Kecskés Attila, doi
dintre membrii grupării au realizat un studiu știinţific, publicat cu ajutorul Ambasadei Olandei: „Prădători și oameni. Este posibilă convieţuirea pașnică
în România?”. Fotografiile de o calitate deosebită,
folosite pentru ilustrarea volumului, au fost realizate de Antal István, Bagosi Zoltán, Bereczky Leonardo, Deák Attila, Kerekes István, Koros László,
Lanszki József și Nicolae Șerban-Pârâu. Animalele
cercetate au fost lupii, urșii și vidrele. Autorii au
prezentat aceste specii din punct de vedere biologic, istoric și antropologic, au intervievat persoanele afectate de mamiferele carnivore și au adunat
o cazuistică bogată. Cum paza bună trece primejdia
rea, pentru a limita viitoarele conflicte între crescătorii de animale și sălbăticiuni, cercetătorii au
propus mai multe soluţii, unele tradiţionale (câini
de pază, garduri solide la ocoluri), altele moderne
(garduri electrificate, sisteme de supraveghere și
avertizare). Un capitol interesant este cel consacrat
mediatizării cazurilor, deoarece presa scrisă și audio-vizuală au un impact major asupra populaţiei
și reprezintă principalul formator de opinii în conflictul analizat.
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■ Năzuinţa vieţii fără de moarte. Se pare că
despre studiul „Utopia nemuririi și imortalitatea ei”
de Aura Matei-Săvulescu a scris doar Mihai Coman, în
revista „Tribuna”. Chiar și după aproape patru decenii
de la publicare (1984), lucrarea rămâne surprinzătoare,
plină de idei incitante, poate inegală ca demers argumentativ în unele părţi. Stau și mă întreb, câţi dintre
tinerii de azi l-au citit pe Claude Lévi-Strauss, al cărui
citat figurează la începutul primului capitol. Cartea
este foarte îndrăzneaţă pentru vremea ei și cuprinde
concepte care ar fi putut părea subversive pentru cenzura dictaturii ceaușiste (bine că n-au băgat de seamă).
După critica ethnocentrismului și sintetica paralelă
dintre „gândirea sălbatică” și „raţionalismul iluminist”,
autoarea apelează la semiologie și la valorile eterne
transpuse în simboluri. În vreme ce natura moare și
reînvie, spiritul omului rămâne nemuritor, precum îi
învăţa Zalmoxis pe aleșii neamului său. După citarea
surselor antice, este criticat însuși Mircea Eliade, care,
deși a prezentat o sinteză a felului cum a fost receptat
mitul, „și-a abandonat opiniile pe parcursul demonstraţiei”. Nici Vasile Pârvan nu scapă neșifonat, aviz dacopaţilor. Consideraţiile despre basmul „Tinereţe fără
bătrâneţe și viaţă fără de moarte”, comparat cu alte
două naraţiuni, una corsicană și alta maghiară, încheie
partea dedicată credinţelor din această parte a lumii,
pentru ca firul cercetării să se îndrepte către Bran, fiul
lui Tebal și mitul lui Ghilgamesh. Ei sunt văzuţi ca niște
rebeli, care resping „norma standard” a societăţii contemporane lor, nu acceptă „sacrul de disoluţie” și pleacă în căutarea „Ţării Nemuririi”: „luptă să atingă și să se
integreze altor coordonate spaţio-temporale”.
(G.-D.G.)
■ Rubrica „Dosar” a revistei Apostrof, nr. 5/
2020 reprezintă un eveniment major de istorie literară. Alcătuit și editat de Marta Petreu, „dosarul” din
acest număr poartă titlul complet „Memoriul lui Blaga către C.C. al P. M. R. (1959) și culisele publicării

lui în Echinox (1978)”. Este vorba despre un memoriu
scris de Blaga forurilor superioare comuniste, prin
care se apără de acuzațiile de filofascism îndreptate
împotriva sa de Mihai Beniuc. Prima piesă a dosarului
e un „Prolog”, în care Marta Petreu precizează natura
și conținutul „memoriului”, precum și circumstanțele
publicării lui în revista studențească clujeană, cu aportul decisiv al fiicei scriitorului, dezvăluit și clarificat
pe deplin abia acum: „În acest «Dosar», reconstitui culisele – o parte dintre ele, sînt sigură că există și altele,
bănuite sau chiar nebănuite de mine – ale publicării
Memoriului lui Blaga, în anul 1978, în revista Echinox.
Documentele pe care le public sînt inedite și provin
din arhiva Doamnei Dorli Blaga, căreia îi mulțumesc
afectuos. Mi le-a trimis în două scrisori recomandate, în toamna anului 2007, împreună cu propriul
său punct de vedere asupra acestei întâmplări tipice
pentru vechiul regim, întâmplare în derularea căreia a fost din culise, implicată până peste cap” (p. 13).
Următorul capitol al dosarului cuprinde cele două
scrisori ale lui Dorli Blaga adresate Martei Petreu,
unde sunt precizate arhivele care dețin Memoriul, falsificarea și publicarea lui trunchiată de către un fost
funcționar guvernamental, într-un număr al revistei
„Manuscriptum” din anul 1977. Pe acest fundal intră
în scenă principalul actor, Mircea Zaciu. În demersul
său curajos de restituire, cu rigoare științifică, a documentului blagian, cere sprijinul fiicei poetului, prin
două scrisori, care văd acum pentru prima oară lumina tiparului. Aceasta, la rândul ei, apelează la George Ivașcu, directorul „României literare”, revistă care
consemna de pe poziția adevărului etapele „aventurii” Memoriului, dar și la Al. Oprea, directorul revistei
„Manuscriptum”. Esențială în configurarea „Dosarului” este și contribuția lui Ion Vartic, Lovitură de presă
la „Echinox”, o mișcătoare reconstituire a momentului
triumfal, echinoxist și literar, deopotrivă. Retrospectiv, acest eveniment poate fi descifrat ca o fisură în
zidul ideologiei culturale comuniste.
(V.M.)
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A rca poez iei

Theodore Roethke

(1908-1963)

Poet american. „…în suita celor cinci poeme de neasemuită frumusețe, Meditațiile unei
bătrâne, care într-un fel poate fi considerată opera sa capitală, explorează sensul vieții dintr-o
perspectivă deosebită, și anume din perspectiva mamei sale vârstnice care cu stoicism și
deplină luciditate se contemplă, se analizează pe sine și pe cei din preajmă, pregătindu-se să
pășească în veșnicie cu binecuvântarea pe buze” (Ștefan Stoenescu).
Meditațiile unei bătrâne
Prima meditație
În cea mai urâtă zi a dragostei
Ierburi șuieră la marginea câmpului,
Vânturi ușoare își aduc învinuirile-nghețate.
Undeva, prin case, pot fi triste și gălețile,
În timp ce pe coasta obscură a colinei
Se dislocă pietrele
Și-un copac se pleacă de la rădăcină
Prăvălindu-se peste un chei.
Se mișcă spiritul, nu-totdeauna în sus
Cât timp spre nord animalele se hrănesc
și-aluviuni sapă încet în mal,
vânt mohorât macină platoul scheletic
iar unora soarele le-aduce bucurie,
dar scoarța, adesea, urăște viața dinăuntru.
Cum mă pot odihni în zilele încetinirii mele?
Am devenit o stranie bucată de carne
Nervoasă și rece, pasăre clandestină cu fire-n barbă,
Cu obrazul moale ca urechea ogarului.
Ce-a rămas e ușor ca sămânța;
Am nevoie de știința unei bătrâne vrăjitoare.
(Traducere de Constantin Abăluță și Ștefan Stoenescu, în vol. Vorbe pentru vânt, Editura Univers, 1973)

