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Corneliu Coposu - 25
Marin POP

Un sfert de secol de la trecerea în 
eternitate a marelui om politic sălăjean, 

Corneliu Coposu

Rememorând ultimele zile din viaţă ale marelui 
om politic sălăjean, Corneliu Coposu, bunul său pri-
eten şi colaborator politic apropiat, Ion Diaconescu, 
afirma, în memoriile sale, că ştia de boala Seniorului, 
dar nu credea că este atât de gravă. Mai mult, după ul-
tima vizită în Germania la prietenul său, doctorul Mi-
hai Balcan, starea lui de sănătate s-a ameliorat. A aflat 
cu stupoare că în noaptea de 29 spre 30 octombrie a 
făcut o criză foarte gravă şi a fost internat, aproape în 
comă, la Spitalul Universitar din Bucureşti.

Au urmat 12 zile în care Corneliu Coposu s-a zbă-
tut între viață şi moarte, perioadă în care s-a produs 
un adevărat miracol în societatea românească. La în-
ceput, mass-media a prezentat ştirea internării lui 
Corneliu Coposu ca ştire normală, de prima pagină, 
pentru că era vorba de preşedintele unui partid po-
litic important. Știrile privind starea de sănătate a 
preşedintelui PNȚCD, spune Ion Diaconescu, „se ros-
togoleau ca bulgării de zăpadă, devenind din ce în ce 
mai impresionante ajungând în momentul decesului 
la dimensiuni de tragedie națională”. Opinia publică 
românească se trezea din adormire şi dezinforma-
re şi îşi dădea seama că pierde pe unul dintre ultimii 
reprezentanți ai democrației interbelice autentice. 
„Culmea era – spune Ion Diaconescu – că aceste ma-
nifestări veneau mai ales din partea celor care, până 
atunci, îl blamaseră şi îl batjocoriseră în fel şi chip. To-
tul părea ca o reparație postumă față de nedreptățile 
pe care i le făcuseră cât fusese în viață”1.

Dintre toate articolele de presă, cel mai emoţio-
nant şi mai sincer ni se pare apelul tinerei jurnaliste 
Roxana Iordache, care realizase numeroase interviuri 
cu Corneliu Coposu. Ea îi chema pe bucureşteni în Pia-
ţa Palatului să se roage împreună pentru Corneliu Co-
posu, pe data de 8 noiembrie 1995, când se împlineau 
50 de ani de la prima manifestaţie anticomunistă din 
anul 1945, de ziua onomastică a Regelui Mihai2. 

Însă, din păcate, traiectoria pământeană a lui 
Corneliu Coposu lua sfârşit. În dimineața zilei de 
11 noiembrie 1995, la ora 9 şi 20 de minute, Corne-
liu Coposu trecea în eternitate. Corpul neînsuflețit 
a fost depus în holul sediului central al PNȚCD, iar 
timp de trei zile, până la înmormântare, care a avut 
loc în data de 14 noiembrie, la catafalcul marelui dis-

părut, de dimineața până seara, a avut loc un adevă-
rat pelerinaj. Mii de oameni, veniți din întreaga țară, 
au stat la cozi nesfârşite, pentru a-i aduce un ultim 
omagiu.

Deşi nu a avut parte de funeralii naționale, la în-
mormântarea Seniorului au participat peste 100.000 
de oameni din întreaga țară, care au venit în mod 
spontan să-l conducă pe ultimul drum. A fost înmor-
mântat în Cimitirul Belu, alături de mamă, soție şi su-
rori. Ultimii care au rămas la cimitir au fost consătenii 
din satul natal, Bobota, atât de drag lui, în frunte cu 
fina sa, profesoara Valeria Ciocean, care au rostit ru-
găciuni şi cântări religioase specifice zonei în care a 
văzut lumina zilei.

Referitor la schimbarea de atitudine chiar şi a celor 
mai înverşunați adversari politici, semnificativă ni se 
pare interpretarea lui Ion Diaconescu: „Cât a fost Co-
posu în viață, ca de altfel şi noi ceilalți, care am evolu-
at pe aceleaşi coordonate, am fost huliți, batjocoriți, 
urâți, nu pentru trecutul nostru, care de fapt merita 
toată cinstirea, ci pentru faptul că supraviețuiserăm 
genocidului comunist şi reveniserăm pe scena politică 
a țării ca un act de acuzare, sau, dacă vreți, martori 
ai acuzării pentru toate crimele şi nelegiuirile făcute 
în perioada comunistă. Chiar şi cei care nu colabora-
seră cu regimul, dar se făcuseră vinovați prin simpla 
lor pasivitate erau deranjați de prezența noastră în 

Împreună cu regele Mihai



2

190

In memoriam
viața politică a țării. Puteam fi acceptați în istorie cu 
referire la acele vremi trecute dar, după părerea 
lor, n-aveam ce căuta în viața politică prezentă, căci le 
aminteam mereu de compromisurile lor”3.

Elocvente sunt, în acest sens, şi cuvintele lui 
Alexandru Bârlădeanu, care spunea că în tinerețe 
i-au animat idealuri diferite, el fiind comunist, dar 
recunoştea că cel care a avut dreptate a fost Corneliu 
Coposu.

Pentru generația tânără şi cele care vor urma 
după noi rămâne testamentul şi crezul politic al Se-
niorului Corneliu Coposu. În una dintre ultimele lui 
apariţii, conştient parcă de sfârşitul care se apropia, 
declara, ca o sinteză a întregii lui existenţe pământe-
ne şi totodată ca un testament politic, următoarele: 
„În fond nu e importantă persoana mea, e importan-
tă ideea legată de activitatea mea. Dacă această idee 
triumfă şi dacă ea este îmbrăţişată de prietenii mei 
şi de opinia publică, apariţia sau dispariţia mea sunt 
secundare. Totul este să supravieţuiască o atitudine. 
Dacă aceasta triumfă, dispariţia mea nu este semni-
ficativă”4. 

În ceea ce priveşte dimensiunea personalităţii ma-
relui om politic şi a activităţii sale de o viaţă, închi-
nată în slujba ţării, relevante ni se par cuvintele am-
basadorului Franţei la Bucureşti, Bernard Boyer, care 
i-a înmânat cea mai înaltă distincţie a statului 
francez, Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer, 
în data de 6 octombrie 1995, la Bucureşti, în nume-
le preşedintelui Franţei, Jacques Chirac. În discursul 
său, ambasadorul francez spunea despre Corneliu Co-
posu, printre altele: „N-aţi fost nici şef de stat, nici mi-
nistru, nici comandant al armatei, nici academician şi 
nici măcar ambasador. Dar n-aţi avut nevoie de aceste 
titluri pentru a vă face un nume recunoscut şi respec-
tat pretutindeni (...). Era normal ca după Revoluţie să 
jucaţi un rol în această ţară (...) pentru care sunteţi un 
punct de referinţă. (...) Graţie dumneavoastră, graţie 
câtorva oameni, România de azi e o Românie liberă 
şi toţi românii, oriunde ar fi ei şi orice ar fi făcut se 
recunosc în dumneavoastră”.

Emoţionat de cuvintele înălţătoare pe care i le-a 
adresat ambasadorul francez, Corneliu Coposu decla-
ra cu modestia-i recunoscută, următoarele: „Permi-
teţi-mi să consider acordarea acestui titlu în primul 
rând un omagiu adus României şi poporului român. 
Aş vrea să cred, în acelaşi timp, că onoarea pe care 
mi-o faceţi constituie un semn de încurajare şi spe-
ranţă. Nădăjduiesc de fapt că ţara mea îşi va găsi locul 
demn printre naţiunile democratice ale Europei, un 
loc din care a fost exclusă cu brutalitate prin lunga şi 
întunecoasa dictatură comunistă”. 

Corneliu Coposu a fost un mare vizionar, crezând 
cu tărie că regimul totalitar, de sorginte comunistă, 
instaurat în România cu ajutorul tancurilor sovietice, 
acel colos cu picioarele de lut, îşi va găsi sfârşitul, în 
urma unor evenimente revoluționare. În plin regim 

comunist, deşi ştia că este atent supravegheat de că-
tre Securitate, Corneliu Coposu nu se ferea să spu-
nă adevărul. Printre altele, el vorbeşte de paradoxul 
temporar şi istoric în viziunea regimului, deoarece la 
comunişti doar viitorul era sigur, trecutul fiind schim-
bat în funcție de interese: „Ceea ce este caracteristic 
regimurilor comuniste este că adevărul niciodată nu 
este absolut şi poate că intenționat este aşa, ca să se 
poată reveni mai uşor asupra faptelor şi oamenilor”. 
Îşi exprimă şi poziția proprie asupra regimului, care 
din punctul lui de vedere era falimentar: „În ceea ce 
mă priveşte nu sunt un partizan al regimului. Con-
sider sistemul perimat. Socialismul nu este în stare 
să organizeze producția şi nici productivitatea. Sub 
aspect economic suntem în urma tuturor țărilor capi-
taliste. În SUA de pildă ajutorul de şomaj este de câte-
va ori mai mare decât salariul unui inginer de la noi, 
în ceea ce priveşte puterea de cumpărare. De unde 
s-a prezis moartea capitalismului, iată că-i imităm 
metodele de producție”. Iată concepția şi gândirea 
pragmatică a vizionarului Corneliu Coposu. Era în 
data de 10 septembrie 1967, când marea majoritate 
a românilor credeau că ne îndreptăm spre o societate 
„multilateral dezvoltată”, după cum se exprima lide-
rul comunist Nicolae Ceauşescu5. 

În data de 27 noiembrie 1968, sursa „Sultan” face 
o vizită lui Corneliu Coposu. Discutând situația de la 
noi din țară, Corneliu Coposu spune că eram „mereu 
supuşi presiunilor sovietice, că au început din nou să 
ne constrângă economiceşte, printr-o serie întrea-
gă de controale comerciale dezavantajoase, ceea ce 
accentuează la maximum deficitul nostru bugetar” 
şi că „suntem la un pas de bancnotă”, probabil ru-
sească. El este de părere că „pentru o echilibrare a 
acestui deficit, se pare că regimul va diminua consi-
derabil investițiile şi tot pentru aceasta, viața în RSR 
se scumpeşte rapid, lefurile rămânând pe loc”. Vizi-
onar, el îi spune informatorului că „falimentul eco-
nomic și ideologic al comunismului este total și că este 
convins că forțele care îl vor răsturna se vor naște din 
chiar mijlocul lui și nu vor veni din afară (s.n.). 

Împreună cu ambasadorul Franței și cu Emil Constantinescu, 
la decernarea Legiunii de Onoare

continuare pe www.caietesilvane.ro
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Lecturi etajate
Viorel Mureșan

Noțiunea de „lectură”, cu sensul 
ei tradițional, acela de „descifrare şi 
înțelegere a unui text”, cunoaşte o 
nedorită înviorare pe buzele noas-
tre, strâns legată fiind de fenome-
nul social de la care multe rele ni 
se trag şi ni se vor mai trage, numit 
„analfabetism funcțional”. Norocul 
nostru ca vorbitori e că termenul de 
bază, cu timpul, a atras şi alte sen-
suri, dintre care ne preocupă cel de 
„interpretare”. El conduce neapărat 
la un anume context, cel al contac-
tului operei cu un cititor calificat, 
când textul (literar) se transformă 
în obiect estetic. Criticului îi revine 
rolul de centru activ într-o rețea de 
sensuri posibile ale operei. Demersul 
său principal, bazat pe imaginație şi 
gust artistic, înseamnă o proiecție 
interioară a acesteia, concretizată 
în una sau mai multe interpretări, 
în funcție de numărul nivelurilor 
de lectură. E pe-aproape de subiec-
tul discuției noastre şi noțiunea de 
„operă deschisă”, intuită pentru 
prima oară în L’Art Poétique de Ver-
laine, după cum ne încredințează 
Umberto Eco. Lărgindu-şi şi mai 
mult concepția despre ambiguitate, 
semioticianul italian consideră că 
în interpretarea unei opere „putem 
începe din orice punct (s.n.), de parcă 
am fi în fața a ceva solid ca un oraş 
care există cu adevărat în spațiu şi în 
care putem intra din orice direcție”. 
Credem că de pe urma acestei vederi 
asupra literaturii s-a putut naşte şi o 
carte precum O capodoperă în șapte 
lecturi de Mircea Moț, Editura Ecou 
Transilvan, Cluj-Napoca, 2020.

Autorul face parte din gruparea 
braşoveană, foarte activă la un mo-
ment dat, hotărâtă a se dedica bibli-
ografiei şcolare. De-aceea, numele 
său poate fi întâlnit atât pe volume 
de eseu, critică şi teorie literară pe 
teme curriculare, cât şi pe cărți de 
literatură pentru copii, ori pe ediții 
comentate din autori canonici. De 
asemenea, a avut rolul de coordona-

tor şi coautor al unor dicționare, de 
la cele de termeni literari, la altele de 
personaje sau teme literare, ori chiar 
de dificultăți gramaticale. Cu alte 
cuvinte, avem de-a face cu un das-
căl pedant, uşor furat de înclinații 
scolastice, pe care le învinge însă 
mai mereu o minte speculativă. Prin 
noua sa carte, criticul consolidează 
poziția în canon a unei nuvele exem-
plare, La țigănci de Mircea Eliade, 
primenind totodată şi căile de acces 
spre ea. Mircea Moț se apropie de 
textul eliadesc, niciodată considerat 
altfel decât fantastic, cu instrumen-
tele de abordare a prozei realiste. Și 
nu credem că e o inadecvare strate-
gică. Pentru că el face critică tema-
tică, iar dinamica celor şapte lecturi 
aplicate nuvelei porneşte de la per-
sonajul ei central. Deşi epică, opera 
nu e scutită de folosirea unor sim-
boluri ca formă de comunicare, iar 
atenția hermeneutului e orientată 
înspre acestea. În plan autohton, el 
beneficiază de perspectiva unei bi-
bliografii critice impresionante, care 
s-a adunat în jurul nuvelei şi din care 
se alimentează abundent. Pe deasu-
pra, în textul critic, sunt recurente 
trimiterile la principalele dicționare 
de simboluri. Mai rămâne să vedem 
şi cum sunt cuprinse concepția şi 
arhitectura cărții în cuvintele de în-
ceput ale autorului: „Cele şapte lec-
turi ale capodoperei lui Mircea Eli-
ade sunt (se doresc) nişte abordări, 
din unghiuri diferite, ale aceluiaşi 
«punct» al narațiunii, condiția unui 
individ care ar fi trebuit (sau a do-
rit) să ajungă artist, adept declarat 
al artei pure, dar care, pentru pă-
catele sale a (de)căzut, ajungând 
un modest profesor de pian. De ce, 
totuşi, şapte lecturi? De ce nu mai 
multe? De ce nu mai puține? Poate 
cu gândul la simbolistica numărului 
şapte ca expresie a celor deja create, 
dincolo de care se întinde necunos-
cutul. Sau, mai degrabă, sunt şapte 
lecturi, fiindcă la atâtea l-a condus 

pe autor textul lui Mircea Eliade” 
(pp. 17-18).

Observăm că analizele lui Mircea 
Moț se desfăşoară în cercuri concen-
trice, lărgind indefinit, de la una la 
alta, granițele cunoaşterii persona-
jului. Astfel, prima lectură, Păcatele 
profesorului Gavrilescu, are în vedere 
prototipul acestui erou literar, ca 
personalitate scindată sub influența 
unor agenți exteriori. Autorul ci-
tează din nuvela lui Eliade: „Pentru 
păcatele mele am ajuns profesor de 
pian, dar idealul meu a fost totdeau-
na arta pură. Trăiesc pentru suflet” 
(p. 19). Tocmai „păcatele mele”, din 
replica de mai sus a protagonistului, 
sunt factorii care îi torpilează proiec-
tul unui destin artistic de excepție, 
iar interpretarea lor reprezintă su-
biectul acestui capitol. Spre edifica-
rea cititorului nostru, sortăm câțiva 
dintre ei, asupra cărora simțim că şi 
autorul e mai stăruitor. O primă slă-
biciune ar fi natura sentimentală a 
lui Gavrilescu, care îl poartă de la iu-
birea pentru Hildegard, la cea pen-
tru Elsa, echivalând, în plan simbo-
lic, cu pierderea condiției de artist. 
Esența capitolului o constituie însă 
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apropierea universului eliadesc şi, 
inclusiv, a personajului de lumea 
lui Caragiale. Asta presupune că 
textele au în comun spațiul citadin, 
ritualul vorbăriei, berăria, grădina, 
căldura insuportabilă, banul chiar, 
care organizează existența: „Spațiul 
modestului profesor de pian este al 
unui Bucureşti canicular, în bună 
parte diurn şi, până la un punct, 
după cum s-a remarcat, de altfel, 
caracteristic lui Caragiale şi prozei 
realiste în general. Este un spațiu 
agresiv, care-i etalează nemilos in-
dividului vulnerabilitatea” (p. 27). 
O altă expresie a rupturii în destinul 
personajului este numele, care tri-
mite la arhanghelul Gavril, „alesul 
lui Dumnezeu”, dar se banalizează 
prin terminația „-escu”, care îi ac-
centuează apartenența la un grup 
cu existență comună. În sfârşit, un 
flux al conştiinței, într-un dialog al 
personajului cu sine însuşi, dă sea-
mă de drama ce şerpuieşte printre 
tribulațiile lui Gavrilescu: „Dialogul 
acesta, mai bine zis prezența vocii 
care i se adresează personajului, tră-
dează aceeaşi «ruptură» sesizabilă 
pe parcursul nuvelei, dintre ceea ce 
este el, modest profesor ființând în 
orizontul omului comun, şi ceea ce 
ar fi putut să fie, artistul, adept al 
artei pure” (p. 29).

În „lecturile” sale etajate, urmă-
torul pas făcut de Mircea Moț constă 
în desluşirea sensurilor simbolice 
ale altor obiecte sau evenimente din 
universul lui Gavrilescu. Mai întâi, 
un obiect de tot banal şi strict utili-
tar, precum servieta cu partituri, îşi 
transformă posesorul, în viziunea 
criticului, într-un „Sisif în plan ori-
zontal”. Respectiva servietă deveni-
se emblema condiției sale de profe-
sor de pian, nevoit să dea lecții în tot 
oraşul. Pierderea ei echivalează cu o 
desprindere din postura de modest 
pedagog şi, totodată, cu o deschide-
re spre cea de artist: „Din momentul 
în care profesorul îşi dă seama că a 
uitat servieta cu partituri este vizi-
bilă schimbarea comportamentului 
său: începe să-şi aranjeze cu mare 
grijă ținuta, ce pare să nu mai cores-
pundă aceluiaşi om care începe el să 
devină de acum şi îşi scoate batista 
de sub guler, băgând-o elegant în 
buzunar” (p. 33). Vârsta personaju-

lui, 49 de ani, îl antrenează pe critic 
în exerciții de numerologie, care ni 
se par sterile, cel puțin din unghi 
estetic. Iar trecerea de la canicula 
străzii la răcoarea grădinii aduce 
cu sine noi iscodiri şi interogări ale 
predestinării lui Gavrilescu, din 
perspectiva simbolisticii vegetale. 
Urmează, în cea de-a treia lectură, 
confruntarea protagonistului cu un 
şir de praguri interzise sau, dacă le 
trece cumva, cu rol determinant în 
transformarea sa. Ele sunt, pe rând, 
zidul, gardul, poarta, ușa, fereastra, 
toate, cum lesne putem vedea, cu o 
semantică simbolistică petulantă, 
ce îi rezervă criticului doar rolul de 
a selecta cu iscusință. 

A patra lectură, intitulată O 
pălărie aproape nouă, se deschide 
cu următorul pasaj: „Mircea Elia-
de nu se referă în mod deosebit la 
vestimentația profesorului Gavriles-
cu (spune, în treacăt doar, că în stra-
dă personajul îşi scoate haina). În 
schimb, aproape în fiecare secvență 
semnificativă a nuvelei, scriitorul 
acordă atenție pălăriei modestului 
profesor de pian. Ca şi celelalte de-
talii ce nu pot scăpa lecturii atente 
a nuvelei, pălăria trimite la condiția 
personajului, dar mai ales, la «ezi-
tarea» acestuia între statutul lui de 
profesor de pian şi condiția ideală, 
cea de artist” (p. 53). Fiind un arti-
col vestimentar cu funcții bine defi-
nite în dicționarele de simboluri, pă-
lăria lui Gavrilescu devine expresia 
unei componente a personalității 
sale, cealaltă fiind exprimată de 
servietă. Ca succedaneu al coroanei 
şi simbolizând în aceeaşi măsură şi 
capul şi gândirea, pălăria e semnul 
aspirației mai înalte, cea care are ca 
obiect „arta pură”. De-aceea primim 
de la autorul nuvelei atâtea detalii 
privind gesturile cu care personajul 
îşi pune şi îşi scoate pălăria. Numită 
Un spațiu al metamorfozei, cea de-a 
cincea lectură urmăreşte prefacerile 
survenite în universul psihologic al 
protagonistului, sub influența unor 
suprafețe pe care le străbate sau 
locuieşte: grădini, case, interioare, 
toate interpretate în cheie simbo-
lică. Acestora le sunt asimilate şi 
oglinzile, ca obiecte care pot stimula 
metamorfoze psihice, iar alți agenți 
de aceeaşi natură mai sunt frica şi 

hora ritualică, de la care personajul 
nu se poate sustrage.

Simbolurile invocate în titlul 
celei de-a şasea lecturi, Tramvaiul, 
mersul pe jos, trăsura și dricul, se sub-
ordonează unei teme mai largi din 
nuvelă: călătoria. Pe Mircea Moț îl 
interesează mai puțin drumul în 
sine, şi într-o mult mai mare mă-
sură mijloacele cu care este parcurs. 
Fiind vorba de o călătorie inițiatică, 
el găseşte pentru fiecare din ele 
valențe estetice în măsură să ne 
conducă la descoperirea unui anu-
mit conținut psihic al personajului. 
Tramvaiul îi susține lui Gavrilescu 
o rutină cotidiană, fiind acceptat ca 
un simbol al lumii moderne. Mai in-
teresante sunt birja şi mersul pe jos, 
care îi asigură călătorului contactul 
cu pulsul viu al spațiului. Dricul şi, 
mai ales, fostul dricar, ajuns acum 
birjar, sunt mai mult proiecții ale 
unui eu încărcat de moarte. A şaptea 
lectură şi ultima vorbeşte despre 
experiența eşuată a lui Gavrilescu, 
despre confruntarea personaju-
lui cu realitatea şi mai ales despre 
eliberarea lui de realitate. Trecând 
în revistă principalele experiențe 
avute cu personajele feminine ale 
nuvelei, Gavrilescu e văzut, la fina-
lul cărții, ca într-un şir de oglinzi 
paralele. Chiar dacă uşor marcat de 
tarări didactice inerente, volumul 
lui Mircea Moț oferă un model de 
lectură demn de a fi urmat. Tocmai 
de aceea, încredințăm judecata fi-
nală unei autorități precum Gheor-
ghe Grigurcu: „A scrie substanțial 
despre autorii aşa-zicând clasicizați 
reprezintă o dificultate învinsă. De-
oarece, pornind de la exegezele an-
terioare, cu, nu o dată, prestigiul lor 
intrat în conştiința publică, e nevoie 
de perspicacitate, de o relaționare 
culturală şi nu în ultimul rând de 
intuiție, adică de stabilirea acelui 
unghi adecvat al demersului nova-
tor, oarecum analog inspirației în 
opera de ficțiune. Și neapărat de un 
echilibru între spațiul istoric în care 
s-au înscris «clasicii» şi cel prezent, 
ultimul tinzând a-şi spune cuvântul 
fie înclinând spre o glorificare, fie 
spre o reducție. Toate aceste calități 
le probează Mircea Moț. /… / Mir-
cea Moț e un excelent exeget, ce nu 
s-ar cuveni a mai rămâne în umbră”.
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Poemul – Arca lui 
Gheorghe Vidican

Imelda ChInța

Gheorghe Vidican ne surprin-
de cu un nou volum, Înflorirea fri-
gului, apărut la Editura Junimea, 
Iaşi, 2019, un volum ce se deschi-
de cu un motto semnat de Nichita 
Stănescu: „de frigul culorilor, ne 
îmbrăcăm în lumină”, lumina de-
vine epicentrul în jurul căruia se 
coagulează întregul discurs poetic. 
Poetul ne-a obişnuit deja cu un stil 
aparte, şi-a creat o formă, un pro-
fil inedit, uşor recognoscibil de 
la un volum la altul. El scrie un 
poem-experiment, pe structura 
Turnului Babel, adevărată epo-
pee ornamentată cu elemente ce 
uimesc. Versurile sunt asemenea 
coloanelor baroce, oferind deopo-
trivă un sentiment de mişcare, dar 
şi un mod dramatic de a reflecta 
lumina. Poemul lui Vidican este 
unul al căutării, un poem-lăuntric, 
al viziunii în care trăirile sunt de-
cantate în senzații: „ochiul gene-
rează lumină în degetul orbului/ 
(...)/ iernile ne usucă tăcerile în 
cireşul crescut în urma poemului/ 
(...)/ şifonează imaginea mirosul 
cafelei trişăm dimineața cu umbra 
jucătorului de zaruri/ tăcerea cade 
pe asfalt/ se face cioburi”. 

Este limpede că poetului îi 
place riscul, mersul de acrobat la 
înălțimi considerabile, unde îşi 
provoacă lectorul, ținându-l la ta-
clale. Echilibrul lui sigur se bazea-
ză întrutotul pe simțurile exersa-
te. Mersul pe sârmă înseamnă asu-
mare, orice ezitare implică eşecul, 
iar lectorul trebuie să-şi mențină 
balansul pentru a fi un acrobat 
asemenea poetului: „mergem pe 
firul de sârmă ne-am pierdut ur-
mele/ mersul pe sârmă o bijuterie 
a singurătății”. Singurătatea este 
asemenea unui vitriol, arde şi con-
sumă ființa din interior: „nichita 
ne poartă tăcerile pe umeri/ sin-
gurătatea lui arde singurătatea”.

Volumul este un repertoriu 
aglomerat de senzații, un conglo-

merat între stare şi nestare, între 
concret şi abstract, între carnal şi 
senzorial, pigmentat cu imagini 
care şochează, contrastează: „nin-
ge cu miros de carne în sărut/ ju-
mătate de răsărit e lacrimă jumă-
tate înflorirea frigului/ sub paşii 
lui nichita glasul trecătorilor recită 
poeme”. Motivul ochiului revine şi 
în prezentul volum, jocul luminii 
irizează întunericul ființei. Trăiri-
le sunt câmpuri magnetice, iar un-
dele lor se propagă liber în spațiul 
creației sub formă de poem. Cu-
vântul acționează sub incidența 
forței şi se recompune într-o sin-
taxă aparent aleatorie: „sângele 
ar putea ninge în ochii degetului/ 
devenim texte lirice”; „te iubesc 
între mine şi tăcerea mea câmpuri 
magnetice pline de litere braille”. 

Poemul lui Vidican este o 
imixtiune de trimiteri paratextu-
ale, interculturale şi paradoxal, 
ştiințifice. Volumul este constru-
it asemenea curbei lui Gauss, un 
grafic al densității de probabilitate 
ce arată ca un imens clopot, care 
prin vibrațiile sale propagă sune-
tul, irizează stările poetice: „sub 
un clopot de sticlă ne înmugureşte 
privirea”. Chiar existența se supu-
ne acestei mişcări, întreaga deve-
nire fiind o curbă a lui Gauss, iar 
în viziunea poetului, suntem pe o 
pantă descendentă a acesteia: „ca-
lul troian ascunde curba lui gauss 
în pântec/ (...)/ glorie şoaptelor 
țâşnite din calul troian curba lui 
gauss ne măsoară îmbătrânirea/ 
e miercuri în itacha e sărbătoare”; 
„ne dezbrăcăm umbrele de noi/ ca 
nişte preşcolari ne ținem de mână 
prin zborul păsărilor”. 

Metoda de lucru a poetului este 
aceea a spontaneității, asemenea 
suprarealiştilor interpretează cri-
tic reveriile diurne. Imaginile pe 
care le creează fixează agitația 
inconştientului, reuşind să cap-
teze ideea datorită raționalizării. 

Poemele sale, prin complexitatea 
lor tematică, fac trimitere spre 
emfaza şi exuberanța barocului, 
recurgând la spații ample, în care 
inserează o multitudine de ele-
mente într-o combinație ce fri-
zează iraționalul şi deformează 
realul. E un soi de delir lingvis-
tic şi ideatic gândit în opoziție, 
ce redă ambivalența ființei, care 
oscilează între masca exterioară 
şi sensibilitate interioară. Cur-
gerea simbolizează relativizarea 
spațiului şi a timpului, logosul se 
fluidizează asemenea imaginilor 
din tabloul lui Dali: „ne uităm să-
rutul în femei lichide/ curg prin 
cearşaful verde al câmpiei/ lacrimi 
de porțelan în privirea lor”; „o vi-
ziune picassiană asupra fuziunii 
lichide/ fotografiile de pe pereții 
încăperii depun mărturie oamenii 
se mănâncă între ei/ adormim în 
trupul nostru lichid rugina unei 
lacrimi invadează visul”. Imagini-
le se succed, se amestecă într-un 
malaxor al trăirilor, care în rotația 
halucinantă antrenează senzații. 
Universul se metamorfozează sub 
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cuvânt, se descompune, în timp 
ce Nichita renaşte din ochiul ne-
cuvintelor poetului: „lemnele de 
foc putrezesc în mirosul cafelei/ 
nichita aproapele însingurat de 
rănile copilei devine strigăt pie-
trele miros a lavandă/ setea pe 
arşiță devine floare/ (...)/ macii 
fac zgomot în ochii trecătorilor/ 
se preschimbă în guri mirosul ca-
felei îneacă sărutul”; „când tace în 
noi nichita îşi rescrie poemele din 
noduri şi semne”. Întregul volum 
pare o Arcă a lui Vidican, în care 
poetul îl urcă pe Nichita pentru a 
salva poezia şi poetul, urcă „necu-
vintele” şi degetele orbului care 
mângâie nemărginirile: „degetele 
orbului ruga priveşte la cer/ (...)/ 
corăbierii vâslesc prin lătratul 

câinelui/ luna descojeşte liniştea 
de ecou”. Nichita devine matrice 
poetică în viziune vidicanică, în-
tregul act artistic se concentrează 
în jurul acestui arc electric: „când 
tace în noi nichita îşi rescrie po-
emele din noduri şi semne/ îl 
simți cum respiră întoarce pielea 
poemelor pe dos”. Scrisul tradu-
ce o suferință aproape christică, 
poemul este căutare febrilă, com-
bustie interioară: „poemele acelea 
jupuite se rescriu cu cazna de pe 
muntele golgota”. 

Gheorghe Vidican îşi plasea-
ză zona cea mai luminoasă în de-
părtare, spre ansamblu, pentru a 
minimaliza elementele deformate 
din prim-planul viziunii: „încre-
menită lumina opaițului îți lumi-

nează fața/ un interior stăpânit de 
apele fântânii clatină mereu luciul 
sălbăticit de sărutul tău”. Astfel, 
poetul jonglează cu formele, im-
presionează prin inventivitate ex-
presivă, prin asocieri neobişnuite 
şi prin lexicul variat. Volumul 
surprinde prin tehnică şi viziune, 
prin fragmentarea stărilor şi prin 
recompunerea lor într-un registru 
al simțirii, prin alunecarea discre-
tă dinspre o imagine înspre alta. 
Gheorghe Vidican reduce obiectul 
la forme, la simțuri şi redimensi-
onează tactil şi olfactiv universul. 
Simțurile îi sunt grave, galvaniza-
te, iar trăirile compactate. Un poet 
interesant, ce ambiționează să ne 
surprindă odată cu fiecare apariție 
editorială.

Miorița sau 
„rezumatul aurului”*

Marcel LuCaCIu

Descoperită de Alecu Russo în Munții Vrancei şi 
publicată de Vasile Alecsandri în celebra culegere Po-
ezii poporale ale românilor (1852), balada Miorița e ca-
podopera literaturii noastre populare, culmea ei cea 
mai semeață. 

De-a lungul vremii, abundentele comentarii au 
reținut – în special – aria largă de răspândire (numă-
rul mare de variante), succesiunea motivelor, relația 
om-natură, lirismul testamentului şi atitudinea 
ciobănaşului în fața morții (manifestată sub forma 
unui puternic panteism). Lipsa deznodământului a 
provocat interpretări diferite; unele, înfierând fata-
lismul devenit proverbial, altele, dimpotrivă, recon-
stituind liniştea, prin intermediul căreia dacii întâm-
pinau moartea.

Se logodesc, în versurile autorului anonim, surâ-
sul melancoliei şi seninătatea tragică. Paradoxal, at-
mosfera pare una optimistă, căci, aşa cum însuşi Alec-
sandri spunea, „românul are marea plăcere de a crede 
în soartă”. Iată de ce, „Miorița este răspunsul pe care 
românii pot să-l dea destinului, când se arată, ca de 
atâtea ori, ostil şi tragic” (Mircea Eliade).

Cred că din această metaforă totală, care este 
Miorița, pot fi desprinse coordonatele milenarei 
noastre existențe: 1. „plaiul” paradisiac – mărturie 
stau versurile: „Pe-un picior de plai/ Pe-o gură de 
rai...”; 2. idealul „tinereții fără bătrânețe” (v. portretul 
ciobănaşului moldovean); 3. candoarea unei inimi de 
poet; aceea a neamului românesc (frumusețea morală 
e o complinire sine qua non a frumuseții fizice).

Magia poeziei populare constă în castitatea nin-
sorii, fapt remarcat de Nichita Stănescu, atunci când 
este de părere că: „De necumpărat, de neobținut, de 
neavut, ci numai de a fi fiire ca şi ninsoare, colindele şi 
pluguşorul, aidoma Mioriței, definesc sufletul de floa-
re de zăpadă al acestei țări” (Nichita Stănescu, Respi-
rări, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982, p. 225). 

Prin tristețea ei definitorie, Miorița e deplina 
manifestare a harului poetic, ipostaza lui primor-
dială. Deşi are inflexiuni de bocet (Eminescu o ase-
muia cu „suspinul brazilor şi al izvoarelor de pe 
Carpați”), ea nu înseamnă jale funerară, ci calmă 
reîntoarcere în pământul străbun: „Fără Miorița noi 
n-am fi fost niciodată poeți. Ne-ar fi lipsit aceas-
tă dimensiune fundamentală. Miorița este şcoala 
tristeții naționale. Matricea. Matca. Regina (...). 
Miorița nu este un cântec de pierdere. Cine pierde 
aşa cum a pierdut ciobanul Mioriței este înstăpânit 
în sufletul pământului. Da, în sufletul pământului, 
pentru că noi toți ne-am născut pe pământ. Pen-
tru că pământul este carnea strămoşilor...” (Nichita 
Stănescu, Cartea de recitire, Editura Cartea Româ-
nească, Bucureşti, pp. 35-36).

„Nume lung, purtat de o nesfârşire”, Miorița 
este „rezumatul aurului” (Nichita Stănescu, Respi-
rări, p. 181), fiindcă oglindeşte, în versu-i unduitor, 
cerul înstelat al spiritualității româneşti.

* Fragment (revăzut) din volumul de eseuri Re-lecturi stănes-
ciene, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004.
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Desțeleniri 
și deșertificări

Carmen ardeLean

Cronica literară

Deșertul în literatură, 
Constantin Tonu

Validat, încă de la debut, prin 
Premiul Marian Papahagi al Uniu-
nii Scriitorilor, Filiala Cluj, ediția 
2019 şi prin textul de pe coperta 
patru, semnat de Ștefan Borbély, 
Constantin Tonu pare să fi păşit 
cu dreptul la cei doar 25 de ani, în 
lumea oamenilor de litere, pentru 
care pasiunea lecturii se reflectă, 
cu succes, şi în actul critic. Calita-
tea primului său volum, Deșertul 
în literatură, apărut la Editura Li-
mes, 2019, ce a avut ca punct de 
start o lucrare de licență, demon-
strează, pentru a câta oară, serio-
zitatea şi elitismul literar ale şcolii 
universitare clujene, dar şi pepi-
niera statornică, reprezentată de 
Republica Moldova. 

Cu o structură ce reflectă di-
mensiunea inițială a studiului, 
cea didactico-ştiințifică, volumul 
surprinde nu doar prin diversita-
tea surselor bibliografice, ci şi prin 
ineditul selecției textelor literare 
supuse analizei. În plus, alternând 
perspectiva diacronică şi cea sincro-
nică, atât când zăboveşte în zona 
teoretică a subiectului, cât şi când 
decide să mute macazul în zona 
pur literară, autorul dovedeşte o 
elegantă versatilitate şi o bună stă-
pânire a diverselor instrumente ale 
istoricului şi criticului literar, pasi-
onat de literatură comparată, care e 
în căutarea unei formule care să îi 
reflecte preocupările.

O introducere mai mult decât 
generoasă fixează coordonatele 
centrale ale volumului său, ilus-
trând intenția surprinderii din nu-
meroase perspective a temei abor-
date, mai ales sub aspect teoretic. 
Cu dominante referențiale nume-
roase, această primă parte reflectă 
abordarea interdisciplinară şi linia 
specifică geocriticii, pe care îşi va 
organiza discursul. Aflat într-o în-

cercare de a fixa subiectul inclusiv 
pe direcții antropologice, Consta-
tin Tonu pune față în față poziția 
lui Andrei Pleşu despre relația om-
natură, cu aceea a lui Aristotel, un 
tratat de nomadologie cu studii 
avizate despre imaginar, în încer-
carea de a contura caracterul biva-
lent al toposului aflat în atenția sa, 
deşertul, perceput fie ca spațiu tha-
natic, fie ca spațiu al potențialității 
„creatoare, pozitive, germinative”. 
De altfel, în toate subcapitolele 
care constituie cea mai consisten-
tă parte a studiului său, cea în care 
se opreşte exclusiv asupra operelor 
literare, sunt vizibile aceste două 
linii de miră. 

Primul capitol al cărții, intitulat 
Schițe pentru istoria unor imagini, 
e, mai degrabă, un excurs cultu-
ral ce punctează ceea ce autorul 
numeşte „Percepții premoderne 
ale deşertului”. Infuzii puternice 
de ordin cultural, preponderent re-
ligios, domină subcapitolele Imagi-
narul deșertic biblic, Fenomenul ese-
nian și Monahismul deșertic, în care 
sunt urmărite periodizări şi zone 
de interes, redundanțe şi abordări 
inovative ale acestui spațiu în Ve-
chiul şi Noul Testament. Laitmoti-
vul celor patruzeci de zile de exil, 
exodurile impuse sau benevole şi 
recrudescența Sfântului Antonie 
sunt punctate strict prin însuma-
rea teoriilor care au circulat, cu 
privire la spațiul oriental. Despre 
Occident şi modul inedit în care se 
substituie pustia cu spațiul silvic 
se vorbeşte în „Deşertul medieval 
– între repulsie şi fascinație”, unde 
sunt subliniate şi percepțiile de-
formate de evenimentele istorice, 
asupra musulmanilor şi, implicit, 
asupra spațiului deşertic, demo-
nizat și repudiat, populat cu rase 
umane monstruoase. 

Eliberat de povara trecutului 
exegetic, Constatin Tonu pare să se 
simtă mult mai confortabil în cea 

de-a doua parte a primului capitol, 
Percepții moderne ale deșertului. De-
venit, după campaniile conduse de 
Napoleon Bonaparte, un paradis al 
geologului şi un punct de atracție 
pentru călători, deşertul va primi 
fie „un nimb exotic”, fie „o încărcă-
tură spirituală”, şi, cu siguranță, va 
fi fericitul posesor al unui nou ima-
ginar, intrând în atenția scriitorilor 
şi pictorilor, ba chiar şi fotografilor 
cu veleități de scriitori. Ca un pre-
ambul pentru al doilea capitol, în 
care se exersează mult mai vizibil 
şi mai pertinent penelul critic, sub-
capitolele care încheie această pri-
mă parte sunt succinte, parcă prea 
fulgurante apropieri de romanele 
europene Salammbô, de Gustave 
Flaubert şi Aventuri în deșertul săl-
batic, Karl May, în care erotismul 
şi eroismul amprentează diferit 
spațiul deşertic.

Deșertificări moderne și postmo-
derne e capitolul care dă adevărata 
măsură a volumului, demonstrând 
reale valențe interpretative. Dacă în 
subcapitolul dedicat lui T.E. Lawren-
ce, autorul e în căutarea adevărului 
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cu privire la mi(s)tificări şi dena-
turări, la corodări şi „deşertificări 
identitare”, la orientalismul hard şi 
cel soft de care s-ar fi lăsat impreg-
nat cunoscutul Lawrence al Arabiei, 
pe mai bine de 30 de pagini, în cel 
dedicat cunoscutului Deșert al tă-
tarilor, scris de Dino Buzzati, sunt 
urmărite cele trei posibilități de 
ființare ale omului, din perspecti-
va existențialiştilor. Se dezvăluie 
în aceste pagini un psiholog şi un 
bun interpret al actului literar sau 
comportamental, alternând criti-
ca structuralistă cu cea biografică, 
des susținute de exegeză sau citat 
ilustrativ. Sintetic în paragrafele 
finale, subliniind noile valențe ale 
deşertului şi modul „barbar” în care 
acesta ajunge să domine şi, mai 
apoi, să destructureze ființa uma-
nă, s-o deşertifice, s-o plaseze pe 
linia alienării.

De o cu totul altă factură pare 
modalitatea de abordare a toposului 
central în Citadela lui Exupery. În 
subcapitolul Linii de forță în deșert, 
ideii de civilizare a deşertului, dez-
voltate în roman, îi alătură inter-
pretări antropologice, filosofice şi 
sociologice, în încercarea de iden-
tificare a resorturilor interioare ale 
cărții. Concluzia e identică, se pare, 
cu a Marelui Caid: obligativitatea 
traversării deşertului, loc al morții 

şi, deopotrivă, al vieții autentice.
Ajuns, în ritm alert, pe tărâmul 

romanului postmodern, într-un 
subcapitol despre război şi deşert, 
în care alătură Pacientului englez, 
romanul Deșertul damnaților, al 
unui obscur şi contestabil, dar in-
spirat Sven Hassel, autorul reuşeşte 
să fixeze, şi de această dată, do-
minantele acestui spațiu pe care 
omul belicos percepe diferit, apre-
ciind absența limitărilor, punând 
în mişcare mașina de război nomadă, 
(re)construindu-l, auditiv şi imagi-
nativ, prin cuvânt.

Punctarea elementelor care con-
stituie geneza seriei Dune, semna-
te de Frank Herbert deschide seg-
mentul generos, dedicat literaturii 
S.F. din secolele XX-XXI. Sunt alter-
nate pasajele narative, expozitive, 
cu cele analitice, cu tente semioti-
ce. Aceleaşi conotații ale deşertului, 
prefigurate chiar de la începutul 
cărții, transpar şi aici, inclusiv 
forțele centripete şi centrifuge care 
(îl) acționează, inclusiv analogia cu 
esenienii.

O nouă valorizare pozitivă a 
deşertului apare în America lui Ba-
udrillard şi Picătura de aur, de Mi-
chel Tournier, în care autorul iden-
tifică „două reprezentări opuse ale 
deşertului: una a suprafețelor care 
se multiplică încontinuu şi care nu 

ascund nimic dincolo de ele însele 
şi alta a profunzimii şi a adâncimii 
substanțiale, grele de sens”. Etica 
alterității, contrastele tempera-
mentale şi atitudinale ale europeni-
lor şi americanilor, în raport cu ei 
înşişi, dar şi cu deşertul, detaşarea 
şi anxietatea, fascinația pentru si-
mulacru şi revolta împotriva pro-
priei fascinații, după o călătorie 
inițiatică, sunt fundamentele pe 
care se aşază diegeza celor două ro-
mane.

Dincolo de unele redundanțe şi 
de tiparele în care autorul încearcă 
să încorseteze operele abordate, de 
alternarea unor surse bibliografi-
ce redutabile cu lucrări de licență, 
relativ explicabile dacă avem în 
vedere impetuoasa dorință de a-şi 
susține teza anunțată în Introduce-
re şi profilul psihologic al tânărului 
critic, aşa cum îl portretiza Nicolae 
Manolescu în Cinci tipuri de critici, 
Constantin Tonu are meritul de a 
reuşi să armonizeze cărți mari ale 
culturii europene, ca un bun con-
ducător de orchestră, creditabil 
datorită vizibilei erudiții şi demer-
sului critic persuasiv, savuros când 
împleteşte, dezinvolt, registrele: 
„În consecință, găselnița lui Mon-
tanus, cu priză mare la enoriaşi (...) 
a constat în eliminarea intermedi-
arului”.

In memoriam Andrei Moldovan
Încă un critic şi istoric literar opt-

zecist, de mare suprafață şi adân-
cime, ne-a părăsit. Andrei Moldo-
van (02.02.1949 – 30.10.2020) 
publicase în jur de 20 de volume 
de istorie şi critică literară, jurna-
lism cultural, dicționare, antologii, 
la care se adaugă prefețe şi îngrijiri 
de ediții. De referință considerăm 
cărțile sale despre marii clasici cu 
origini năsăudene, George Coşbuc 
şi Liviu Rebreanu. Volumul de de-
but Coșbuc sau lirismul pragurilor a 
cunoscut patru ediții, între 1997 
şi 2016. Aici, cu măsură şi discer-
nământ, liricii tradiționaliste a po-
etului, criticul i-a aplicat grile mo-
derne de lectură. Despre părintele 
romanului românesc a scris mai 
multe lucrări: Liviu Rebreanu prin 
el însuși, în colaborare cu Niculae 

Gheran, 2008; Un Rebreanu hăitu-
it, 2014; Chiuza lui Liviu Rebreanu, 
în colaborare cu Ioan Pintea, 2016. 
De asemenea, indispensabil, ori-
cui cercetează vreun scriitor din 
toposul năsăudean, îi este Scriitori 
din Bistrița-Năsăud. Dicționar critic, 
2018. Alte cărți acoperă critic mari 
zone din literatura de azi. Andrei 
Moldovan n-a intrat niciodată în 
polemici sterile, dimpotrivă, a ră-
mas toată viața un spirit cu vocație 
constructivă. Sfârşitul l-a găsit cu 
un mare şantier literar deschis, 
încât putem spune, împreună cu 
clasicii admirați de el, că, dacă zeii 
te iubesc, mori în putere. Prin 
dispariția lui Andrei Moldovan, 
literatura română de azi suferă o 
grea pierdere. 

(Redacția)
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Mihail Sadoveanu – 
începuturi

Gheorghe MOGa 

140 de ani de la 
nașterea sa

Acum un secol, Sadoveanu 
(născut la 5 noiembrie 1880, în 
Paşcani) se afla la „jumătatea dru-
mului” vieții. „Trăise” evenimen-
tele de început de veac: în 1907, în 
calitate de inspector al Cercurilor 
culturale, va lua apărarea dascăli-
lor, considerați de autorități drept 
„instigatori”, participă la campa-
nia din Bulgaria din 1913, mobi-
lizat la Bucureşti în 1916, ajunge 
la Bârlad şi mai apoi la Iaşi, unde 
îndeplinea de câțiva ani şi funcția 
de director al Teatrului Național. 
Devenise cunoscut şi prin cola-
borările la revistele literare ale 
vremii: Viața românească, Convor-
biri literare, Însemnări literare. În 
gospodăria bine întocmită de la 
marginea târgului Fălticeni îi are 
oaspeți pe Artur Gorovei, Mihai 
Codreanu, George Topîrceanu şi, 
arareori, pe tatăl său, conu Alecu: 
„Pentru cei opt nepoței ai săi, un 
fel de idol la care priveau cu sfia-
lă şi de care nu îndrăzneau să se 
apropie, cuconu Alecu aducea cu 
el parfumul Paşcaniului de altă-
dată, atingând coarda duioasă a 
amintirilor”, mărturiseşte Profira 
Sadoveanu în Notele ce însoțesc 
volumul 6 din seria de Opere apă-
rută sub supravegherea autoru-
lui. În toamna anului 1918, Sa-
doveanu cumpără de la scriitorul 
Peretz casa de la Copou, fostă a 
lui Mihail Kogălniceanu, şi astfel 
„devine ieşean” şi în acte. Notori-
etatea deplină i-o aduce, fireşte, 
creația literară. Până în 1920, 
acesta publicase douăzeci şi două 
de volume. Debutul „exploziv” 
din 1904 (cu volumele Povestiri, 
Șoimii, Dureri înăbușite, Crîșma lui 
moș Precu, toate scoase la Editu-

ra Minerva) atrage atenția lui N. 
Iorga, care apreciază la tânărul 
prozator „o energie creatoare care 
clădeşte jucându-se”. Dar cel care, 
cu consecvență, se apleacă asu-
pra scrierilor lui Sadoveanu este 
Eugen Lovinescu, concitadinul şi 
colegul de liceu la Fălticeni. Aces-
ta îşi va păstra „rolul” asumat pe 
vremea când „ jucau pe haiducii, în 
huciurile şi păduricele din oraş”: 
„…Sadoveanu făcea mai totdeau-
na pe haiducul, iar eu făceam par-
te din poteră. Se vede că era o pre-
destinare ca d. Sadoveanu să ajun-
gă scriitor (şi să înceapă cu Cozma 
Răcoare), iar eu să devin criticul 
lui – adică tot un fel de poteraş 
literar” (Opere, I, Colecția Scrii-
tori români, Minerva, Bucureşti, 
1982, p. 146). Foiletoanelor din 
cele trei numere consecutive 
din Epoca, 16-18 iunie 1904, în 
care se fixează întâile „faze” din 
evoluția prozei sadoveniene („ro-
mantismul eroic”, „faza a doua a 
naturalismului”) li se vor adăuga, 
de-a lungul anilor, alte pagini de 
critică. Evidențierea calităților ti-
nerilor scriitori, precum şi a scă-
derilor din scrisul acestora izvora 
din convingerea lui Lovinescu, po-
trivit căreia „critica nu poate călca 
adevărul… Criteriul… nu poate fi 
decât cel estetic” (op. cit., p. 171).

Abundența şi ritmicitatea 
apariției volumelor, unele premia-
te, „pun pe gânduri pe mulți”, dar 
schimbă ceva şi în condiția crea-
torului: „În alte părți un scriitor 
poate trăi din scrisul lui. Munca 
sa e nu numai apreciată, ci e şi 
plătită. La noi până acum nu s-a 
văzut acest lucru extraordinar: 
abia câteva speranțe ni-au lică-
rit în anii din urmă. E cazul d-lor 
Goga şi Sadoveanu, ce ne dau un 
semn îmbucurător…” (op. cit., p. 

169). Relațiile dintre E. Lovinescu 
şi M. Sadoveanu au fost, în unele 
perioade, apropiate, în altele, cei 
doi s-au aflat pe baricade opuse. 
Recitindu-şi scrierile din tinerețe 
şi rememorând evenimentele în-
ceputului de secol, Sadoveanu va 
mărturisi în Anii de ucenicie (cap. 
al XVII-lea, Catastihul păcatelor) 
că avânturile şi succesele tinereții 
au fost însoțite de „răutăți” (pă-
catul trufiei, al mândriei şi al 
violenței), a căror povară prozato-
rul o resimțea după decenii. 

Odată cu trecerea timpului, pe 
măsură ce vor apărea capodopere-
le din perioada interbelică, valoa-
rea literară a volumelor publicate 
în primele decenii ale secolului 
trecut va deveni, prin comparație, 
relativă. George Călinescu în Is-
toria literaturii române… (cap. 
Tendința națională) afirmă că în-
tre volumele de tinerețe ale lui 
Sadoveanu „unele sunt onorabile 
în producția generală a vremii”… 
Rezumând într-un singur enunț 
subiectul multor schițe şi nuvele, 
Călinescu sugerează caracterul 
repetitiv al acestora („toate aces-

Mihail Sadoveanu, fotografie din anul 1920
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te schițe şi nuvele sunt lipsite de 
invențiune”) şi faptul că persona-
jele, indiferent de lumea din care 
provin, „au o taină pe care nu ştiu 
s-o exprime, care-i zbuciumă şi-i 
duce la iuți gesturi, după care ră-
mân mereu întunecați”. Dintre 
scrierile acestei perioade, „cea mai 
echilibrat dramatică” e Haia Sanis, 
„un adevărat roman patetic, deşi 
scurt”. 

Și pentru Nicolae Manoles-
cu, multe din volumele publicate 
de Sadoveanu înainte de Primul 
Război sunt lipsite de interes 
artistic: „Neajunsul nu e atât 
tematica, limitată, cât tonul ge-
neral ce constă într-o permanen-
tă înduioşare” (Istoria critică a 
literaturii române, Paralela 45, 
Piteşti, 2008, pp. 571-576). Vo-
lumele „sunt eterogene, inegale”, 
iar personajul sadovenian, indi-
ferent de clasa căreia îi aparține, 
e „un ins pasiv, resemnat, care-şi 
înăbuşe durerea sau care trăieşte 
o viață întreagă cu o taină în su-
flet”. Totuşi, „câteva volume sunt 
relevabile: Vremuri de bejenie, O 
istorie de demult, Cântecul aminti-
rii”. Dintre povestirile ce merită o 
analiză mai amănunțită, N. Ma-
nolescu alege câteva narațiuni cu 
subiect erotic: Haia Sanis, O istorie 
de demult, Cântecul amintirii, Ochii 
ei arzători de mult s-au stins. Rețin 
atenția istoricului şi criticului li-
terar şi narațiunile cu elemente 
ale „fantasticului de sursă popu-
lară” (Zâna lacului, Hanul Boului, 
Prisaca de altădată, Mergând spre 
Hârlău). Nicolae Manolescu sub-
liniază reminiscențele din Caragi-
ale (moara şi hanul fiind locurile 
„clasice” în care apare misterul) şi 
face trimitere la viitoarele creații, 
apropiate tematic, din opera lui 
Vasile Voiculescu, Mircea Eliade, 

Ștefan Bănulescu.
În 1920, Sadoveanu publi-

că, de astă dată la Editura Vieții 
românești, revistă reapărută în 
acelaşi an, două volume: Frunze-
n furtună şi Umbre. Primul este 
unul eterogen, cuprinzând bucăți 
scrise pentru foiletonul României 
(ziar apărut la Iaşi tot timpul răz-
boiului), sub titlul File însângera-
te, unele pagini scrise cu mult îna-
inte, altele publicate în Însemnări 
literare. Al doilea volum, Umbre, ni 
se pare mai omogen fiindcă predo-
mină ca procedeu literar evocarea. 
„Umbrele trecutului” este o sin-
tagmă frecventă în proza lui Sa-
doveanu. La revederea locurilor 
(o pădure, un izvor, o poiană) în 
care au cunoscut marea dragoste, 
bărbații, după ce povestesc în-
tâmplarea ce le-a marcat destinul 
şi refac portretul de odinioară al 
ființei dragi (cu insistență asupra 
ochilor când „negri şi vicleni”, 
când „mari, albaştri”) devin trişti 
şi visători. Nu lipsesc din lexicul 
acestor pagini substantivele amin-
tire şi melancolie.

Mai cunoscută cit itor i lor, 
datorită prezenței în manuale-
le şcolare, este Un om năcăjit în 
care este evocată mama unui co-
pil întâlnit într-o dumbrăvioară 
de la malul Siretului, unde aces-
ta „ieşise cu şase oi la mugurul 
proaspăt al primăverii”. Irina lui 
Avram, cea care îi fermecase po-
vestitorului „c-un zâmbet şi c-o 
privire un trecător ceas al vieții”, 
„trăia” acum în copilul căruia îi 
lăsase „ochii înecați de un văl fu-
muriu, şi mintea ei bogată”. Tex-
tul oferea, cu generozitate, pro-
fesorilor care preconizau studiul 
limbii şi literaturii române într-o 
viziune integratoare, material 
ilustrativ de calitate şi şansa de 

a-i atrage pe elevi spre lectură. 
După atâtea pagini imprimate de 
melancolie, Sadoveanu oferă prin 
ultima povestire a volumului, in-
titulată Din Moldova…, o altă pri-
vire, una reconfortantă, a „lumii” 
în care se mişcă personajele. Citi-
torul se aşteaptă la o povestire de 
vânătoare: moş Vârlan şi cumă-
trul Stavăr, amândoi „puşti bătrâ-
ne”, pornesc, „pe un soare şters de 
toamnă”, hotărâți să puşte hulpea 
din Valea Morii. Cum drumul tre-
ce printre viile culese de curând, 
cei doi nu vor să strice „un bătrâ-
nesc şi bun obicei al podgoriilor 
noastre” şi beau mustul nou din 
cofăielele oferite de răzeşii pod-
goreni. Cu toată îndârjirea me-
reu afirmată la repetatele popa-
suri („să mergem, că-ntârziem”, 
„noi ne grăbim”, „noi avem trea-
bă”), straşnicii vânători nu-şi pot 
îndeplini gândul, fiindcă… sosesc 
scripcarii şi petrecerea se încinge; 
nu le rămâne acestora decât să se 
lege „cu jurământ” că vor merge 
„să puşte hulpea din Valea Morii, 
că altfel, de răul ei nu-i chip de 
trăit pe lume”. Un bun cunoscă-
tor al limbii şi stilului lui Sado-
veanu afirma că povestirea „îşi 
datoreşte, în mare măsură savoa-
rea, fonetismului obsedant hulpe, 
care bântuie dialogul” şi adaugă: 
„Fără nici o îndoială, obsesia per-
sonajelor (vulpea din Valea Mo-
rii) sporeşte şi devine mai lesne 
transmisibilă prin alterarea, chiar 
infimă, a formei literare a terme-
nului cheie din povestire (hulpea). 
Sunând «altfel», în anumite îm-
prejurări, cuvântul «spune» mai 
mult….” (G.I. Tohăneanu, Sinoni-
mia fonetică la Sadoveanu). 

Peste câțiva ani – s-a spus – Sa-
doveanu avea să debuteze… a doua 
oară cu Hanul Ancuței (1928).
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Condiția afectivă
alice Valeria MICu

Sorin Lavric îşi conturează de 
mulţi ani locul de gânditor solitar, 
care îşi asumă condiţia afectivă ca 
premisă a exerciţiului filosofic şi a 
scrisului. Trebuie spus din capul lo-
cului că autorul nu se potriveşte cu 
şablonul filosofului cu morb, discurs 
arid, abundând în concepte, lexic 
preţios sau teorii speculative fără 
temei. Într-un domeniu al gândirii 
raţionale el deplânge conul de um-
bră sub care este plasată inteligenţa 
emoţională, latura sufletească a fiin-
ţei umane şi emoţia. Filosofia este 
pentru Lavric mai mult decât roti-
rea paradigmatică sufocantă a unui 
exerciţiu intelectual rigid, preferând 
exerciţiul de gândire liberă, a cărei 
unitate de măsură nu e cuvântul sau 
propoziţia, ci imaginea. Reproşul 
adus teoriilor în general, dar în spe-
cial doctrinelor filosofice este lipsa 
de autenticitate, acuzându-le că ar 
fi doar mormane de cuvinte în care 
există o doză uriaşă de simulacru re-
toric şi implicit, un filtru deformant 
pentru înţelegere, gândire şi adevăr. 
E dezarmant de sincer atunci când, 
asumându-şi latura afectivă, afirmă 
explicit că urăşte doctrinele şi detes-
tă abstracţiunile şi timpul pierdut cu 
înţelegerea lor. 

Pledoaria subtil coagulată a celor 
14 texte din Defazarea sufletească și 
alte eseuri, apărută anul acesta la Ide-
ea europeană, începe sub semnul cu-
vântului cu un text captivant, dedi-
cat limbii şi funcţiei sale de apărătoa-
re şi ordonatoare a energiilor minţii. 
Aflat pe o poziţie defensivă, Lavric 
vorbeşte despre Funcţia pelstaltică a 
limbii, Filosofia ca act de credinţă, Bles-
temul lui Tiresias, acestea fiind câteva 
din titlurile eseurilor în care autorul 
dezbate teme mai puţin abordate în 
filosofie, sub semnul afectului. Tăria 
morală a fiinţei vulnerabile, sincroni-
zarea şi desincronizarea sufletească, 
timbrul interior, rafinarea ascetică 
a emoţiilor prin cuvânt, topografia 
sentimentală sunt câteva repere din 

ţesătura atentă a discursului, dez-
brăcat de rigoarea demonstraţiilor 
sau a clişeelor pedagogice. 

După experimentul controversat 
cu volumul anterior, Decoct de feme-
ie, Lavric reia câteva din condimen-
tele acelei cărţi, însă efectul lor este 
atenuat de imaginea pe care şi-o cre-
ionează, aceea de om vulnerabil, care 
a traversat etape dificile în viaţa sa 
cu ajutorul unor mecanisme de apă-
rare, un gânditor care iese din pluto-
nul filosofilor „incapabili să emane 
fluizi emotivi”.

Cu un registru stilistic amplu, 
Lavric scrie colorat şi plastic, in-
ventând cuvinte cărora le explică 
etimologia în buna tradiţie noicia-
nă, combină neaşteptat cuvântul cu 
parfum din alte vremuri şi neologis-
mul, construieşte fraze memorabile 
şi construieşte definiţii, brodează 
pe marginea unei cărţi sau gravi-
tează în jurul unei teme, divagând 
aparent doar ca să revină şi să închi-
dă cu măiestrie demonstraţia. Dar 
asta se întâmplă doar după ce va fi 
epuizat implicaţiile subiectului, pe 
drumul sinuos de la ipoteză la con-
cluzie, cu analize minuţioase, para-
doxuri, glisând adesea periculos faţă 
de credinţa instituţionalizată, cât şi 
faţă de tagma filosofilor. Păcătuind 
în faţa celor două tabere, Biserica şi 
filosofii, prin libertate de gândire şi 
sinceritate, eseistul câştigă partida 
prin autenticitate. 

Sorin Lavric crede în valori, cul-
tură, credinţă, în adevăr şi libertatea 
de a gândi în afara clişeelor. El îşi 
provoacă în mod constant cititorul 
la exerciţii de antrenament adresate 
sufletului şi minţii deopotrivă. Totul 
este să te laşi în siajul discursului 
şi vei beneficia de esenţa artei scri-
sului său, „doza de adevăr clandes-
tin”, sinceritatea perifrastică ce nu 
lezează vanităţi şi pune în lumină 
un om cu vulnerabilităţi, intuitiv, 
recunoscând în cuvânt, instrumen-
tul de profanare a emoţiei. Reţeta o 

avem de la Stéphane Mallarmé: „A 
numi un obiect înseamnă a elimina 
trei sferturi din plăcerea poeziei care 
este alcătuită din fericirea de a ghi-
ci încetul cu încetul; să-l sugerăm, 
acesta este visul”. Și asta face aici 
Sorin Lavric, cel care se recunoaşte 
un defazat sufleteşte, oficiază pas 
cu pas un ritual afectiv, dezvăluind 
mecanisme, mostre de înţelepciune, 
ambalate în nuanţe şi sugestii, reţe-
te de succes adresate celor ce scriu, 
în demersul lor de a fi pentru cititori 
un glas demn de încredere. „Scopul e 
transportarea cititorului, din forma 
cotidiană a veghei psihice, în stadiul 
nocturn al reveriei mentale. Nu ce 
află cititorul contează, ci cît de ab-
sorbit este el – acesta e un criteriu 
de măsurare a virtuţilor unui text”, 
spune gânditorul în Unghiul mort, şi 
„Cîtă sugestie, atîta valoare” după 
modelul silogistic al lui Camil Pe-
trescu.

Chiar dacă „Omenirea nu mai 
are nevoie de filosofi şi de poeţi” 
(p. 130), Lavric filosofează poetic, 
iar eseistica pare a fi formatul ideal 
ce corespunde condiţiei afective a li-
bertăţii de gândire. 
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Îl acceptăm pe Dimitrie 
Cantemir ca întemeietor al 
romanului românesc?

Viorel Gh. TĂuTan

În perioada pe care tocmai o traversăm 
(toamnă-iarnă 2020) se împlinesc 315 ani de la fi-
nalizarea în manuscris a uneia dintre cele mai im-
portante scrieri beletristice datorate unui scriitor 
român. Istoria şi teoria literară autohtonă au pla-
sat-o corect în interiorul genului epic, specia – ro-
man alegoric. Este vorba despre Istoria ieroglifică, 
subintitulat Rezbelul dintre Corb și Inorog, sau 
Lupta dintre Dreptate și Strâmbătate. [Cu 
aproximativ 170 de ani înainte apăreau celebrele 
cărți ale renascentistului francez François Rabelais, 
Gargantua et Pantagruel.] 

O destul de lungă perioadă, scriitorul Dimitrie 
Cantemir, şi creația sa au fost incluşi în programe-
le şcolare şi manualele ciclului liceal, acordându-
li-se un număr suficient de ore necesar inoculării 
în cultura generală a cursanților acestui ciclu de 
învățământ. De ce actuala programă curriculară 
neglijează pe una dintre personalitățile, implicit 
literare, de top din cultura noastră națională? 

Pentru puțin timp domnitor al Țării Moldovei, 
academicianul Dimitrie Cantemir a făcut la noi 
joncțiunea dintre Umanism, Renascentism şi Ilu-
minismul european, cultura şi preocupările sale 
de factură enciclopedică constituindu-se în argu-
mentul acestei afirmații. Poliglot, lingvist, etnolog, 
filosof, geograf-geolog, fizician, istoric, muzicolog-
compozitor, literat, a fost cunoscut în mediul 
academico-universitar, dar şi politic, din Europa 
primei jumătăți a secolului al XVIII-lea. Auzind de-
spre el, apoi înmânându-i-se scrieri ale eruditului 
român de către Antioh, fiul său (în 1739 – amba-
sador al Rusiei la Paris), citindu-i-le, Voltaire ar 
fi exclamat: „Un filosof între regi şi un rege între 
filosofi”. Gestului galant al diplomatului de sorgin-
te româno-tătară, după cum însuşi se recomanda 
Antioh, Voltaire îi răspunde într-o epistolă: „Mon-
seniore, am multe obligaţii faţă de alteţa-voastră. 
A binevoit să mă facă a cunoaşte multe adevăruri 
despre care eram destul de rău informat şi a făcut-o 
cu o bunătate tot atât de preţioasă ca şi acele adevă-
ruri. Citesc actualmente Istoria otomană a domnu-
lui principe Cantemir, răposatul dvs. tată. Voi avea 
cinstea să vă înapoiez curînd această operă, de care 
nu pot mulţumi îndeajuns alteţei-voastre. Binevo-
iţi a mă ierta de faptul că m-am înşelat asupra ori-
ginei voastre. Mulţimea talentelor domnului prin-

cipe, tatăl vostru, şi ale dvs. personale, m-au făcut 
să cred că descindeţi din vechii greci şi să presupun 
că aparţineţi neamului lui Pericles, mai degrabă 
decît aceluia al lui Tamerlan [...]”.

Dar să revenim puțin mai accentuat la dilema 
noastră, încercând o succintă analiză. Existența 
unui circuit eliptic în plan vertical al intere-
sului societății umane pentru propriile-i mari 
personalități culturale, cu precădere în peisajul 
artistic, este o certitudine de sugestie axiomatică, 
implicând speculații fenomenologice. Rod al im-
pactului cu mediul natural-geografic, căruia i se 
suprapune imixtiunea diferențelor rasiale şi socia-
le evidente, generatoare discontinuu de (posibile) 
conflicte, fenomenul a căpătat de-a lungul istoriei 
conotații genetice subversive.  

Altfel spus, în existența lor, populațiile (etnii, 
popoare, națiuni) dintr-un anumit areal geografic 
parcurg diverse etape temporale, evoluând sau, 
dimpotrivă, involuând în funcție de contexte geo-
fizice şi/sau sociale. Fenomenul pare a fi cunos-
cut, mai ales din maniera în care îl promovează 
azi segmentul psiho-filosofic al cercetării – socio-
logia. Numai că, indiferent de perioada traversa-
tă, se întâmplă ca o astfel de entitate să constate 
cum din rândurile sale se detaşează indivizi cu un 
comportament divergent, agreați doar de către o 
minoritate a colectivității, şi să observe surprin-
să constanta direcțională ale acestora, ades gene-
rând performanțe. Reacția majorității este, în ge-
neral, diferită. De la acceptare entuziastă, până la 
circumspecție şi negare, de la oportunismul obtuz, 
la complicitatea cenzurată, filtrul valorii estetice 
fiind ades neglijat, elita social-politică, sau, dimpo-
trivă, gruparea amicală căreia le aparține unul sau 
altul dintre aceştia, hotărăşte oportunitatea califi-
cativelor.

Verdictul maselor este pronunțat eminamente 
post-priori. Respectivii dizidenți (în cele mai cu-
noscute cazuri – artişti autentici) îşi duc existența 
dezinteresați de opiniile anturajelor şi a elitei poli-
tico-administrative*.

Dimitrie Cantemir aparține acelei categorii de 
intelectuali cărora sorții le sunt favorabili. Mama 
sa (Ana Bantăş) era descendenta unei familii de 
mici boieri, iar tatăl său, Constantin, fiu de răzeş, 
a reuşit, în urma unei strălucite cariere militare, să 
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ajungă domnitor al Moldovei. Pentru că aşa cereau 
uzanțele, copiii săi încep să învețe carte cu dascăli 
în familie, iar Dimitrie se dovedeşte extrem de in-
teligent şi sârguincios, lăudat de maestrul său, te-
ologul poliglot Ieremia Cacavelas. Apoi este obligat 
să plece la Constantinopol, la Poarta Otomană, în 
calitate de garant al tatălui şi, ulterior, al fratelui 
său, Antioh, câtă vreme aceştia au fost domnitori 
ai Moldovei. Aici îşi petrece intermitent peste do-
uăzeci de ani desăvârşindu-şi instrucția în cadrul 
Școlii Înalte a Patriarhiei Ortodoxe şi, mai mult, 
intrând în anturajul familiilor de diplomați din 
țările europene şi asiatice din capitala Imperiului 
Otoman, în special prin intermediul copiilor aces-
tora, asimilând astfel limba vorbită de către fiecare 
dintre ei. În consecință, ajunge să cunoască limbi-
le greacă, latină, italiană, franceză, turcă, ebraică, 
arabă, engleză, rusă, poloneză, germană şi italiană, 
pe unele dintre acestea aprofundându-le prin stu-
diu individual aplicat.

Constat cu satisfacție că onor Academia Română 
a inițiat şi a făcut să apară oportuna lucrare de is-
torie literară în formulă lexicografică Dicționarul 
general al literaturii române, unde savantului ro-
mân i se acordă un spațiu confortabil, articolul fiind 
redactat cu înalt profesionalism de istoricul şi criti-
cul literar ieşean Elvira Sorohan. Recomand aceas-
tă importantă lucrare tuturor acelora care vor să-şi 
consolideze cultura generală cu informații corecte 
şi complete de istorie literară autohtonă. În ipoteza 
existenței unor voci care să conteste, în formulări 
şi tonalități diverse, oportunitatea gestului reven-
dicativ al subsemnatului, îmi îngădui să le amintesc 
aprecierile de care s-a bucurat activitatea intelectu-
ală a principelui, în plan cultural şi, precumpănitor, 
în cel literar. Folosesc în demersul meu informații 
culese din amplul studiu monografic al lui P.P. 
Panaitescu, Dimitrie Cantemir (viața și opera), 
Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R, 1958, Biblioteca 
istorică. De ce Istoria ieroglifică este considerată de 
către autorul studiului o scriere importantă? „Este 
fără îndoială o carte îmbrăcată în forma barocului 
vremii decadenței Renaşterii, dar o carte cu miez 
adânc şi străluciri de imagini şi de cugetare, pe care 
trebuie să ai răbdare să le descoperi” (p. 75). Aceas-
tă idee o întâlnim şi la Em. C. Grigoraş în ediția din 
1927, îngrijită de acesta. Cercetătorul apreciază, în 
urma atentei sale munci, că scrierea în discuție este 
dovada unui record în materie, pentru acea vreme: 
a fost începută după împăcarea dintre cantemireşti 
şi Constantin Brâncoveanu (luna mai, 1705) şi ter-
minată în decembrie al aceluiaşi an, după moartea 
Banului Craiovei – Cornea Brăiloiu (Lebăda). 

Subiectul romanului este unul istoric: Lupta 
dintre țara patrupedelor (Moldova) şi țara păsă-

rilor (Țara Românească), Inorogul fiind Dimitrie 
Cantemir, iar Corbul – Constantin Brâncoveanu. In-
cipitul se axează pe Adunarea boierilor celor două 
țări, ținută în 1703 la Arnăuțchoi, lângă Adriano-
pol, pentru alegerea domnului Moldovei în locul lui 
Constantin Duca (Vidra). Este ales Mihail Racoviță 
(Struțocămila). C-tin Brâncoveanu cumpără cu bani 
pe boierii moldoveni, iar M. Racoviță e căsătorit cu 
cea mai frumoasă fată din rândul boierimii mol-
dave, Ana Dediu Codreanu (Nevăstuica). Pentru a 
obține firmanul Porții (confirmarea prin numire), 
este cumpărat şi marele dragoman al acesteia, Ale-
xandru Mavrocordat (Camilo-pardosul). Boierii am-
belor țări încep să prade spoliind şi creând astfel un 
gen de alianță, iar epitropi (cârmuitori) sunt numiți 
Stolnicul C-tin Cantacuzino (Brehnacea) şi Iordache 
Ruset (Pardosul). În consecință, se declanşează ma-
rea mişcare țărănească din ambele țări (muștele). 
Dimitrie Cantemir (Inorogul) este exilat, ceea ce 
generează întrevederile dintre acesta şi Toma Can-
tacuzino (Șoimul), despre care află Scarlat Ruset 
(Cameleonul) care îi dă pe mâna bostangiilor. Des-
tăinuirile Inorogului, care elogiază exagerat dom-
nia lui Constantin Cantemir, îl nemulțumesc pe 
Antioh. În structura epică, se revine la evenimente-
le dintre moartea lui C-tin Cantemir şi domnia lui 
Mihail Racoviță (1693-1703).

Romanul poate fi interpretat drept pamflet 
politic împotriva boierilor adversari („ca nişte 
fiare însetate de pradă”) ai cantemireştilor, dar 
şi a boierilor în general, pe de o parte, şi a Impe-
riului Otoman, care este, în expresia autorului, o 
imensă organizație bazată pe jefuirea supuşilor şi 
îmbogățirea prin mită a demnitarilor. Din toată li-
teratura noastră veche, Dimitrie Cantemir dă ast-
fel, sub vălul alegoriei cel mai aspru şi mai docu-
mentat atac împotriva exploatării turceşti.  

P.P. Panaitescu sugerează interpretarea romanu-
lui în discuție ca o scriere secretă, în accepțiunea 
propusă de Procopio de Cezarea. În Apus, pam-
fletele politice ajunseseră la timpul secolului al 
XVII-lea la forme literare superioare. „D. Cantemir 
l-a combinat cu o imaginație aproape orientală de 
basme, creând un gen cu totul inedit” (p. 82). Fiind 
vorba de o operă secretă, autorul poate vorbi fără 
constrângere. În asta constă însemnătatea Istoriei 
Ieroglifice, nu doar ca pamflet politic personal în-
dreptat împotriva contemporanilor adversari ai săi, 
ci în dezvăluirea tainelor politice şi sociale din vre-
mea aceea, cu adevăruri unice în literatura veche.

Din punct de vedere ideatic, autorul promovea-
ză în substanța romanului idei sociale şi politice 
revoluționare pentru acea vreme, expuse transpa-
rent, cum, de pildă, ideea oportunității răscoalelor 
țărăneşti în scopul dezrobirii: „Țăranii se scoală 
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pentru slobozenie şi moşie cu cinste a muri, decât 
prin mulți veci cu necinste a trăi, mai de folos şi 
mai lăudat este” (p. 83). Această atitudine favora-
bilă luptei țăranilor reiese şi din soluția pe care o 
pune în gura lui C-tin Cantacuzino: „A muştelor 
prieteşugul şi frăția, nu vrăjmăşia şi vecinia să pof-
tim” (idem). La baza idealului politic al lui D. Can-
temir stă ideea centralizării statului, a absolutizării 
puterii monarhice. Cum înțelege el acest dezide-
rat? Stăpânul, domnul stăpâneşte, dar cu dreptate 
pentru poporul care datorează ascultare: „Atunce 
publica (statul – n.n.) înfloreşte şi odrăsleşte, când 
stăpânii miluiesc şi ceartă cu dreptate, şi supuşii 
ascultă şi slujesc din dragoste” (p. 84). Ca domnitor 
model îl oferă pe tatăl său, C-tin Cantemir.

Ideea profetică a proximității căderii Imperiu-
lui Otoman şi a necesității acestei căderi este ex-
primată nu doar în conținutul subiectului, cît şi în 
acțiunea politică şi militară de mai târziu (1710-
1711). Imperiul Otoman este definit metaforic ca 
„templu al lăcomiei, sau zeiță a apithimiei”. Această 
zeiță stă pe un scaun de foc, „iar în giur împregiur 
făclii cu tot felul de materie arzătoare cu mare pară 
arde”, iar sub tron se află un „cuptoraş de aramă 
plin de jăratic aprins” (p. 86).

Cât priveşte valoarea istorică şi literară a ro-
manului, suntem părtaşi la opiniile cercetătorului 
(P.P.P.), potrivit cărora caracterul literar al scrierii 
îl determină pe autor să deformeze ostentativ re-
alitatea strict istorică. Acesta nu are, ori nu dez-
văluie din motive literare, o concepție ştiințifică 
despre istorie, astfel că individualul predomină 
în detrimentul socialului. Tocmai de aceea, Istoria 
ieroglifică nu poate servi ca izvor integru pentru 
reconstituirea faptelor istorice dintre 1693-1705. 
Cu toate acestea, opera în discuție este izvor isto-
ric de foarte mare importanță pentru cercetătorul 
care nu caută în istorie determinarea amănunte-
lor cu caracter individual, cercetând, în schimb, 
instituțiile şi împrejurările sociale (adunarea bo-
ierilor, de pildă), organizarea agenției diplomatice 
etc. Romanul consemnează existența răscoalelor 
țărăneşti, prezintă viața intimă de la curți, relațiile 
dintre boieri şi domnitor, dintre boieri şi dregătorii 
turci, sau dintre domn şi turci, raporturile dintre 
sluji (agenți ai Porții) şi stăpânii lor, superstițiile 
împletite cu anecdote şi snoave. Acestea din urmă 
sunt prețioase pentru istoria moravurilor şi a vieții 
populare (p. 87).

Din punct de vedere literar, Istoria ieroglifică 
este o compoziție originală, şi nu o imitație după 
Etiopicele lui Heliodor, aşa cum susțin I. Mirea şi 
N. Iorga. Asemănarea constă doar în „ordinea ma-
teriei”, deci în alcătuirea planului. Cantemir a fo-
losit cunoştințe luate din Fiziologul, carte greceas-
co-bizantină. De asemenea, s-a folosit de „cifrul” 

întrebuințat în acele timpuri în corespondență, 
care consta în înlocuirea numelor de domni şi de 
boieri cu denumiri de animale (p. 88). Proverbele şi 
zicătorile formează ornamentația scrierii literare, 
deoarece temelia ei este pamfletul, datorită căruia 
scrierea cantemirescă străluceşte prin portrete sa-
tirice. Lumea orientală cu farmecul ei exotic apa-
re, de pildă, în descrierea vânătorii de elefanți din 
India, sau în descrierea palatelor fantastice de pe 
malurile Nilului.

Ediția din 1927, datorată lui Em. C. Grigoraş, că-
ruia îi aparține bogata prefață, poate fi suspectată, 
în mod superficial şi eronat, de apologie. Girantul 
acesteia atribuie romanului Istoria ieroglifică mari 
merite ale speciei. Personaje cu caractere bine con-
turate şi definite, unitare, acțiunea încadrându-le 
perfect. Pe lângă asta, adaptarea caracterelor ani-
male oamenilor epocii şi potrivirea lor cu tot mer-
sul acțiunii este foarte bine stăpânită. Bunăoară, 
Cameleonul (Scarlat Rosetti) rămâne în literatură 
alături de Jago. El reprezintă toată perfidia spe-
cific bizantină, intrigantul bizantin (pp. 38-39). 
Abordând probleme de structură, de compunere, 
cercetătorul afirmă: „Nimeni în literatura univer-
sală n-a îndrăznit să introducă atâtea elemente 
de gândire şi de cultură într-o operă literară”. […] 
„Este chiar un fenomen puterea de atracție a unei 
opere atât de greu de digerat” (pp. 39-40).

În concluzie, munca descifrării legăturilor in-
terumane, aşa cum sunt prezente în romanul lui 
Dimitrie Cantemir şi cum, din nefericire, nu s-au 
schimbat esențial până în zilele noastre, potențează 
resortul care sprijină opțiunea pentru interpreta-
rea sa în poziția de prim roman din literatura ro-
mână.   

 
* Opuşi acestora, mercantilii, orgolioşii, duplici-

tarii dornici de popularitate, înzestrați ades cu 
arsenalul bogat al persuasiunii, fac detectabile (şi 
detestabile) eforturi de-a ajunge în atenția opin-
iei publice, intrând în anturajul elitelor politico-
administrative şi, horibile dictu, al celor culturale 
(le fac portrete, scriu predilect despre aceştia, 
inventează şi le acordă premii), sau recurgând la 
sentimentalismul de grup/grupare căruia/căreia le 
aparțin „de facto” sau „de jure”, erijându-se în inşi 
buni la toate, indispensabili, perspicace, pentru a 
parveni în poziții evidente, încadrați în rama aurită 
pe care şi-au confecționat-o cu indiscutabilă migală. 
Întreaga istorie a omenirii îi consemnează ca ele-
mente sociale redundante, reprobabile, specia fiind 
perenă. Singura lor grijă este să se bucure de glorie 
în timpul vieții aparente. Ni se pare a fi deplorabilă 
realitatea că unii dintre aceştia sunt talentați şi au 
prozeliți, fani, ca să fiu în ton cu prezentul.
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Izolarea ca premisă 
a iubirii

adrian LesenCIuC

Cronica literară

Era firesc să ne aşteptăm la 
numeroase cărți despre perioada 
constrângătoare a pandemiei, des-
pre „noul normal” (new normal) al 
vieților noastre – spre a ne rapor-
ta la unul dintre multiplii termeni 
împrumutați din vest în ultimii 
ani şi care au făcut carieră la noi, 
alături de post truth sau de fake 
news, de pildă – dar prima din se-
ria de lucrări dedicate „închiderii” 
a fost Singuri #acasă. Părinți și co-
pii în pandemie, coordonată de Si-
mona Preda şi publicată la Editura 
Vremea1. Nu doar că a fost cartea 
care a deschis dezbaterea pe mar-
ginea marii provocări a acestei pe-
rioade, ci a şi fost o lucrare aborda-
tă de autorii ei, părinți şi copii, din 
interiorul fenomenului, în chiar 
timpul stării de urgență, apărând 
fizic imediat după încheierea aces-
teia. Or, pentru a privi strict din 
interiorul unui fenomen, adică 
fără putința de a ieşi din bula nor-
melor, restricțiilor, dar mai ales 
a timpului în care se manifestă, 
e necesară asumarea. Afirmațiile 
la cald se pot dovedi a fi încărcate 
de subiectivitate, lipsite de lucidi-
tate, afectate cumva de adevărul 
subiectiv care se insinuează în 
capsula termenului post truth. Nu 
cred să fi fost simplu să convingi 
scriitorii şi copiii lor: Ana Barton 
şi Rada-Maria, Dan-Liviu Boe-
riu, Doru Căstăian şi Alex, Simo-
na Chițan şi Ares Guerra, Codruț 
Constantinescu, Bogdan Crețu şi 
Ștefan, Alina Gherasim, Ciprian 
Măceşaru şi Matei, Alice Năsta-
se Buciuță, Xenia Negrea, Con-
stantin Piştea, Mircea Pricăjan, 
Ovidiu Alexandru Raețchi, Irina 
Stahl şi Ana, Arthur Suciu şi Eva, 
Robert Șerban, Andra Tischer şi 
Radu Vancu (am făcut şi eu parte 
din proiect, iar implicarea aceasta 

a însemnat şi primul exercițiu de 
scriere la patru mâini, alături de 
fiica mea cea mare, Diana Lesen-
ciuc, a unui text care a primit nu-
mele „Fețele izolării”) să îşi asume 
subiectivitatea punctelor de ve-
dere într-un proiect cu pretenție 
de obiectivitate clădită pe multi-
tudinea perspectivelor, adică una 
intersubiectivă, mai degrabă, şi 
să se expună în intimitatea do-
mestică, a relațiilor părinți-copii 
în vremuri constrângătoare. Si-
mona Preda nu doar că a reuşit 
această punere împreună, dar a 
şi găsit punctul de convergență 
al acestor texte în curgerea din-
colo de limitele spațio-temporale 
ale izolării: „În răstimpul acestei 
pandemii s-a întâmplat un feno-
men interesant – a fost anihila-
tă ignoranța, am deschis cu toții 
ochii şi altfel, într-o manieră apar-
te, am devenit atenți pe detalii, 
pe trăiri. S-a stimulat compasiu-
nea, iar reacția imediată a fost o 
solidaritate exemplară pentru că, 
real, pandemia a făcut ravagii – şi 
ca număr de victime şi ca psihoză 
generalizată. Tensiunea psihică 
acumulată prin starea de izolare 
la domiciliu a fost de asemenea 
greu de gestionat şi am resimțit-o 
toți, bunici, părinți, copii. Unii 
vorbeau despre o schimbare tota-
lă a vieții, scepticii mențineau o 
linie a continuității ca şi cum ni-
mic nu s-ar fi întâmplat, sau, cel 
puțin, nimic din ceea ce ar fi putut 
deturna cursul firesc al unei vieți. 
Unii au fost anihilați de orgolii şi 
aroganțe, alții, dimpotrivă, s-au 
îndreptat cu toată ființa lor către 
ceilalți. A fost o distanțare fizică, 
temporară, dar în niciun caz o 
distanțare emoțională. Sufleteşte 
oamenii au fost aproape. A fost în 
acele zile (şi) o lecție magistrală de 

umanitate” (p. 5).
Este adevărat, această repozi-

ționare necesita cumva privirea 
din interior, din timpul facerii, 
al deschiderii acelui orizont al 
umanității pe care poate, dintre 
personajele marii literaturi, l-a 
deschis numai prințul Mîşkin. 
Dar pentru aceasta, experiențele 
părinților scriitori – în general oa-
meni cu vârsta cuprinsă între 40 şi 
50 de ani, provenind din generația 
„decrețeilor”, crescuți „cu cheia la 
gât” într-un cadru nelipsit de griji, 
dar suficient de asumați şi nete-
mători – nu au vrut să lase să se 
înțeleagă că în orizontul închiderii 
temerii ascunse au început să ma-
cine: temeri privitoare la propriii 
copii şi la societate, mai puțin la 
ei înşişi. Mai curajoşi, a observat 
Simona Preda, au ieşit din provo-
carea izolării copiii, alfabetizați 
digital, pregătiți pentru cursurile 
online (poate mai puțin pregătiți 
pentru valurile mult amplificate 
de teme necesare a justifica lipsa 
activității la clasă, din perspectiva 
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profesorilor), care au întărit nu 
numai ceea ce în posibile multe 
cazuri se şubrezise: timpul de ca-
litate în familie, ci şi încrederea 
părinților în puterea lor de a răs-
punde provocărilor unor vremuri 
stranii.

Cartea Singuri #acasă nu este o 
lucrare care să-şi revendice rolul 
de a fi propus o cale de analiză, cu 
mijloace ale sociologiei, antropolo-
giei urbane şi imagologiei, a unor 
tendințe, a unei aşezări sau a unei 
posibile interpretări contextuale a 
normelor constrângătoare. Nu are 
nici rolul de a oferi o cale interpre-
tativă a fenomenului – nu propu-
ne, mai precis, nicio instituire me-
todologică –, aşa cum observa şi 
Simona Preda în prefață: „Fireşte, 
cartea nu ne va ajuta să înțelegem 

natura fenomenului cu care ne-am 
confruntat şi nimeni nu şi-a pro-
pus asta, dar ne îndreaptă privi-
rea către – fără să folosesc cuvin-
te mari – ceea ce contează. Către 
viață, către suflet, către iubirea 
față de (cel mai) aproapele tău” (p. 
6). Cartea e mai degrabă o mărtu-
rie – şi trebuie luată în considerare 
drept mărturie literară despre vre-
muri tulburi, drept jurnal în care 
se înscriu fapte cu interpretări in-
terioare, în palimpsest, suprapu-
nându-se mâinile sigure şi inimile 
temătoare ale părinților, mâinile 
mai tremurânde şi vocile sigure 
ale copiilor – care să devoaleze, 
peste ani, fragmentele de intimi-
tate într-un tablou al generațiilor 
coabitând. Probabil că unii dintre 
copiii care au scris în această carte 

vor continua să scrie, iar alții nu. 
Probabil că, indiferent de ce vor 
face, o parte dintre ei se vor ruşina 
cândva de intimitatea devoalată, 
dar vor resimți în paginile scrise, 
la primele lor astfel de încercări, 
faptul că mai presus de temeri şi 
constrângeri se găseşte izvorul ne-
secat al iubirii salvatoare. Izvorul 
acela pe care-l putem zări doar cu 
ochii pregătiți să întrevadă zarea 
acelui orizont al umanității lui 
Mîşkin, copilăria adâncă şi tulbu-
rătoare a fiecăruia, indiferent de 
vârstele scrierii sau ale lecturii tex-
tului. Singuri #acasă merită primi-
tă pe rafturi ca mărturie a acestei 
iubiri curate. 

1 Singuri #acasă. Părinți și copii în pan-
demie, ediție îngrijită de Simona Preda, 
Editura Vremea, Bucureşti, 2020.

Newness și lelea 
Susană

alexandru JurCan

Cum se petreceau întâlnirile amoroase pe vre-
muri…nu foarte îndepărtate… hai să zicem prin 
anii ’60…? Suntem la țară… Natură darnică, pă-
duri, holde, dealuri. Nu tu telefon, nici televizor. 
Doar privirea şi scrisorile. Numai că lelea Susană 
n-are nevoie de cuvinte. Să fii direct? Aluziv? Aro-
gant? Propui un tufiş în loc de bar? Stai! Nu vor-
bim despre iubire? Nu… Dar? Despre o aventură.

Filmul Newness (2017) de Drake Doremus pre-
zintă relațiile amoroase în epoca rețelelor sociale. 
Activezi un cont şi îl dezactivezi când vrei. Aşa 
se cunosc Martin (Nicholas Hoult) şi Gabi (Laia 
Costa). Doresc o aventură simplă, doar că amâ-
nă patul în favoarea unui bar… apoi discută, se 
descoperă şi hotărăsc să meargă mai departe, să 
cultive o relație, destul cu sexul pasager! 

 Filmul nu e tezist şi aduce pe ecran o alchimie 
palpabilă a iubirii. Cei doi actori emană o senzua-
litate dezinvoltă, contagioasă. Regizorul sondea-
ză inteligent tema libertății sexuale, proliferarea 
rețelelor sociale, moravurile libere, triolismul, 
eşangismul… De ce nu m-aş gândi la Legături-
le primejdioase (Laclos) sau chiar la Luni de fiere 
(Bruckner)? Trăiască asociațiile livreşti sau… 

nimic nou sub soare? Oricum, ei îşi dezactivea-
ză contul şi continuă povestea. Doar că… rutina 
e implacabilă şi atunci cum să păstrezi relația? 
Simplu: activezi contul şi… fiecare înşală pe față, 
cu perversitate amicală, cu acordul celuilalt. 
Forțarea limitelor ca la Bruckner. Ce este rutina? 
se întreabă ei. Răspunsul amar vine: prețul plătit 
pentru a fi adult. Nu e gata, nu e bine, că intervi-
ne  gelozia, mai ales că el vrea detalii de la aven-
turile ei. Apoi: a încerca să ai ceva al tău, să nu 
împarți. Gelozia apare subit. Regizorul punctează 
cu grație şi finețe studiul moravurilor, explorând 
toate fațetele. Ce este iubirea? „Două persoane 
care nu se lasă să cadă”. Deci cei doi hotărăsc să 
continue, cu cârpiturile de rigoare. Mi-am amin-
tit de versurile lui Wordsworth: „să căutăm pu-
teri în ce-a rămas”.

Lelea Susană nu are habar de atâtea complicații. 
De ce să fie ceva sofisticat? Sexul e necesar ca 
strănutul, durează puțin, dar importantă e recol-
ta, ba chiar sarmalele şi o casă curată. Suferința 
din iubire? Are doi drăguți în sat, „când e unul 
supărat, mă-ntâlnesc cu celălalt”. Tulai! Nu e tri-
olism, e…
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Duminici în faţa 
icoanei

Menuţ MaxIMInIan

Cronica literară

Scriitoarea Maria Olteanu adu-
ce, prin volumul „Însemnări de 
duminică”, apărut la Editura Casa 
Cărţii de Știinţă (Cluj-Napoca, 
2020), sub genericul „Eseuri con-
fesive”, gânduri ivite în atelierul 
de creaţie al poetei şi pictoriţei. 
Împletind cu drag arta scrisului 
cu cea a picturii, Maria Olteanu, 
membră a Uniunii Scriitorilor, 
ne pofteşte în odaia dinainte a 
sufletului ei, ca într-o duminică 
prelungită.

În prefaţă, Emanuela Ilie spu-
ne că „Însemnările de duminică” 
nu sunt „festiv(ist)e, nici dra-
pate, forţat, în veştminte reto-
rice de amvon, ci, dimpotrivă, 
de o simplitate şi o modestie pe 
cale de dispariţie într-o lume ca 
a noastră, pe care scriitoarea o 
vede în culori dintre cele mai în-
tunecate şi chiar se încumetă să 
o scrie în cerneluri pe măsură” 
(p. 7).

Despre etica culturală, despre 
valoarea cărţilor şi despre im-
portanţa promovării lucrurilor 
frumoase consemnează Maria 
Olteanu în cartea ei. Paginile de 
jurnal se întind pe durata mai 
multor ani şi ne vorbesc despre 
tragedia valorii, prin „înflorirea” 
unei reţete care, se pare, este una 
de succes pentru edituri, aceea a 
tipăririi de cărţi: „După revolu-
ţie s-au înmulţit autorii de carte. 
Dacă ai bani, poţi publica orice-ţi 
trece prin cap, nu mai există cen-
zură. Editurile, în goana lor după 
profit, cultivă în pământul litera-
turii româneşti buruieni de toate 
soiurile. Scriitorii au răsărit ca 
ciupercile după ploaie şi, dacă i-ai 
întreba ce-i îndeamnă să scrie, 
sau ce simt atunci când scriu, s-ar 

uita la tine miraţi şi n-ar găsi un 
răspuns convenabil” (p. 14). Per-
fect de acord. M-am confruntat 
de multe ori cu acest aspect, când 
nu scriu de ei se „mânie” pe mine, 
că doar au cărţi şi sunt premiaţi 
de nu ştiu ce asociaţii nerecunos-
cute de forurile profesioniste, că 
apar în nu ştiu ce antologii (pe 
bani şi maneliştii apar la toate te-
leviziunile, e cam la fel, daţi bani, 
aveţi antologii alături de alţi ne-
cunoscuţi).

Autoarea consideră că nu poţi 
fi scriitor dacă nu ai anumite 
trăiri şi stări specifice acestuia: 
„Mulţi nu-şi dau seama că pentru 
a fi un scriitor adevărat trebuie 
să ai chemare, trebuie să popo-
sească îngerii în sufletul tău, să 
poţi asculta câmpul şi florile; la 
ceas de noapte să stai de vorbă cu 
luna şi cu stelele... Și totuşi scriu 
şi se străduiesc să se facă auziţi, 
mai mult decât cei dotaţi de na-
tură. Dar în gândurile lor sterpe 
nu va-ncolţi nici o sămânţă pre-
ţioasă” (p. 15). Și continuă Maria 
Olteanu: „Eu cred că, pentru a 
scrie o carte bună, trebuie să vii 
în contact şi cu lucrurile superi-
oare şi cu cele urâte ale vieţii, să 
ştii pătrunde în sufletul oame-
nilor, să le descoperi bucuriile şi 
necazurile. Să trăieşti tu însuţi 
evenimente care să-ţi marcheze 
viaţa. Din suferinţă şi bucurii se 
nasc geniile” (p. 15). Foarte bine 
spus.

Sărbătorile, pline de sclipire 
din ziua de azi, nu mai sunt păs-
trătoare ale tradiţiilor de altăda-
tă, tocmai de aceea nu mai sunt 
pe placul Mariei Olteanu: „Săr-
bătorile mă indispun, uneori, şi 
aştept cu nerăbdare să apună, să 

reintru în fluxul normal al zile-
lor, de zi cu zi. În serile de Cră-
ciun şi de An Nou, uneori, mă 
bântuie tristeţea. Dar oare pot 
să o explic?... La sfârşitul anului 
rămân în pieţe mii de brazi, aban-
donaţi şi trişti; nu s-au vândut. 
Mă doare sufletul!... Oare Dum-
nezeu ne va ierta? Copacii, înge-
rii verzi care veghează sănătatea 
şi liniştea noastră; pădurea, carte 
sfântă în care e scrisă rugăciu-
nea pământului către cer, ne vor 
ierta?” (p. 15). Omul satului ştia 
să fie aproape de codru, frate cu 
el. Vremurile s-au schimbat şi nu 
mai au aceeaşi valenţă în preajma 
sărbătorilor.

Timpul, cel care devine nemu-
ritor în scrisul autoarei, capătă 
alt ritm atunci când revine la via-
ţa de zi cu zi: „Nu mai am timp. 
Zilele îmi par scurte. Jumătate 
din viaţă dorm, jumătate de via-
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ţă... Aproape că nu-mi mai rămâ-
ne nimic. Iar dacă nu scriu într-o 
zi, măcar câteva rânduri, dacă nu 
mângâi cu pensula icoana Prea 
Sfintei, simt un gol imens, o pier-
dere irecuperabilă. Cel mai im-
portant lucru pentru mine, pen-
tru a putea ţine piept orelor care 
trec ca fulgerul, este să fiu: să fiu 
activă, să fiu cea care nu lasă nici 
o clipă să se irosească în van. Să 
fiu în stare să nu mă risipesc, să 
nu mă las încălecată de griji, să 
fiu aptă de rod” (p. 17).

„Noi scriitorii suntem ca păsă-
rile rătăcite: ne place libertatea, 
nu putem fi ţinuţi în colivie. Zbu-
răm de la un capăt la altul al lumii, 
dar niciodată nu suntem uniţi, nu 
ştim să ne adunăm în stoluri, să 
mergem pe aceeaşi cale. Suntem 
răutăcioşi, invidioşi, ne războim 
unii cu alţii, ne aruncăm în inimi, 
fără milă, cuvinte ascuţite” (p. 18). 
Frumos spus, dar greu de înfăp-
tuit într-o lume a orgoliilor, în 
care fiecare vrea doar el să atin-
gă nemurirea. Tot Maria Olteanu 
spune: „Și noi, scriitorii, suntem 
răutăcioşi, invidioşi. Unii se con-
sideră importanţi, mari maeştri 
ai penelului. Nu suntem uniţi, nu 
putem merge în aceeaşi direcţie, 
nu ştim să facem ceva pentru a 
schimba lucrurile în ţara aceasta. 
Răzbat cei cu funcţii prin institu-
ţii de cultură, care-şi fac relaţii pe 
la toate revistele, care publică, ca 
apoi să se ridice în slăvi unii pe 
alţii. Dacă eşti retras şi nu dai din 
coate, rămâi nebăgat în seamă” 
(p. 30).

Prieteniile sunt rare în sfe-
ra artistică, tocmai de aceea nici 
scriitoarea nu crede în ele: „Nu 
ştiu dacă există prieteni adevă-
raţi; uneori chiar şi cei pe care-i 
consideri mai apropiaţi, ascund 
în ei o doză de răutate, de invidie. 
Nu încerc să mă ataşez de o anu-
mită persoană – îmi place să am 
mai mulţi prieteni, dar să nu de-
pind de ei – încerc să mă descurc 
singură să nu cer ajutor nimănui. 

Mă bazez pe forţele proprii. Și pe 
Dumnezeu. Dacă eu sunt loială şi 
sinceră, acelaşi lucru îl pretind şi 
de la un prieten; dar am fost dez-
amăgită şi nu mai doresc priete-
nii foarte apropiate” (p. 20). Dar 
cel mai important prieten este în 
viaţa artistei: „Nu prea am prie-
teni. Doar un înger ce coboară în 
fiecare seară să-mi mângâie cu 
aripa-i albă fruntea îngândurată” 
(p. 73).

Eternitatea poate fi o clipă sau 
clipa poate deveni eternitate, de-
pinde de starea scriitorului din 
acel moment: „În noaptea aceas-
ta, din spatele unui nor, mă pri-
veşte sfidător ochiul Lunii amin-
tindu-mi că ea va străluci veşnic 
deasupra pământului; pe când 
eu, în curând, mă voi contopi cu 
el şi n-am să-i mai pot admira 
splendoarea.

Luna m-a fermecat întotdeau-
na. Încă de copil o priveam cu 
ochii uimiţi de admiraţie. Ea 
dă nopţii un mister aparte. Am 
invitat-o în multe din poeziile 
mele” (p. 29).

În peisajul poeziei şi al pictu-
rii mai apar câteodată imagini 
tari ale zilei, precum cele în care 
oameni ai scenei îşi curmă săge-
tător zilele, neregăsindu-se într-o 
societate în care cultura nu mai 
contează. Rugăciunea devine 
una cu pensula, în momentul 
în care Maria Olteanu pictează 
icoane, mâinile ei talentate, îm-
preunate în faţa cerului, dăruind 
icoane considerate ferestre spre 
cer multora dintre noi, astfel în-
cât casa noastră a devenit un loc 
al binecuvântării: „Fecioara Ma-
ria este prietena şi călăuza vieţii 
mele. Ea m-a ajutat mereu, mi-a 
călăuzit paşii pe cărările drepte 
şi mi-a venit mereu în ajutor, la 
greu; de aceea îmi place atât de 
mult să o pictez în ele. O rugam 
să mă ajute să-mi duc crucea 
dată, dar să nu lase ca greutatea 
ei să-mi frângă umerii; să-mi dea 
putere, să nu-mi răpească liber-

tatea de a fi” (p. 45).
Ploile, creionate de scriitoare 

în metafore, şi aerul curat ce vine 
dinspre Munţii Bârgăului [„Simt 
aerul curat cum vine dinspre Ti-
huţa şi respir cu nesaţ; am citit 
că o respiraţie profundă ajută ini-
ma şi limpezeşte mintea” (p. 29)] 
sunt adesea pomenite în cărţile 
Mariei Olteanu: „După două luni 
şi jumătate de secetă, azi-noapte 
a plouat. Am deschis fereastra şi 
i-am mulţumit Cerului pentru bi-
nefacerile Lui. Era fericit şi gre-
ieraşul meu de sub geamul de la 
bucătărie; are acolo o tufă în care 
se ascunde şi de acolo mă încân-
tă, în fiecare noapte, până târ-
ziu, cu cântecele lui. Dacă aş şti 
unde se ascunde, înspre toamnă, 
când nopţile se vor răci, l-aş lua 
la mine în casă, să-mi ţină com-
panie” (p. 96).

Totul capătă o altă culoare 
în paginile acestei cărţi, în care 
confesiunile sunt o prelungire a 
poeziei. Ne întâlnim cu apropi-
aţii Mariei Olteanu, cu bucuriile 
şi durerile ei, cu sfinţii pe care-i 
invocă în rugăciuni, cunoscând 
astfel o nouă latură a scriitoarei, 
aceea de bun şi fin observator. 
Cum putem încheia decât cu 
aceste frumoase gânduri ale bi-
necuvântării: „Pe umeri simt 
mângâierea aripilor îngerului ce 
venea să-mi pună stele în păr şi 
căruia mă rugam să aibă grijă de 
mine şi să-mi călăuzească paşii în 
viaţă. Poate azi, de dragul lui, pic-
tez atâţia îngeri albaştri pe care-i 
dăruiesc persoanelor dragi. Mi-e 
dor de mireasma de cerneală a cu-
vintelor ce mă învăluiau, uneori, 
asemeni unei adieri ce vine de 
peste ani. Azi degetele-mi răpăie, 
ca o ploaie de vară, pe tastatura 
calculatorului şi literele se alinia-
ză, ca nişte soldăţei, să clădească 
castelul de vis din care coboară, 
ca o fecioară, Poezia”. Aceasta 
este Maria Olteanu, pictoriţa ce 
zugrăveşte sfinţi şi poeta ce adu-
ce prin versuri slavă cuvântului.
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Despre volumul Destin de 
luptător de Ioan Cosmuţa

andrei POGány

Anterior volumului Destin de 
luptător, autorul Ioan Cosmuţa 
a mai publicat alte cinci volume 
de proză: la Ed. Dacia, Cluj-Na-
poca, în 1999, volumul Canada 
− între vis și realitate; la Ed. An-
tim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 
în anul 2006, volumul România 
mea, Canada mea!; în 2011, vo-
lumul Un român expert canadian 
în… Africa!; în 2013, Cu „truck”-ul 
prin America”; la Ed. Imprimeria 
Ardealul, Cluj-Napoca, în 2015, 
volumul Evadat din jungla Ebolei! 
La Zalău, în Sala de lectură a Bibli-
otecii Judeţene „I.S. Bădescu” Sălaj, 
la 22 mai 2018 a avut loc prezen-
tarea volumului Destin de luptă-
tor al autorului Ioan Cosmuţa, de 
Conf. univ. Dr. Viorel Hodiş.

Veţi întreba cine este acest 
Ioan Cosmuţa, cel care editează 
volumele în România, dar multe 
din ele tratează problemele des-
pre Ţara Arţarilor, despre Cana-
da?

Răspunsul este simplu, acesta 
este un volum romanţat al vieţii 
autorului, care poate fi lecturat 
cu mare satisfacţie. E născut în 
comuna Gâlgău, satul Glodul So-
meşului, judeţul Sălaj, la 13 mai 
1939. Face şcoala primară în sa-
tul natal. Prin formulări artistice 
mânuite cu mare măiestrie, ni se 
prezintă epoca copilăriei, când 
Dictatul de la Viena a generat 
mari suferinţe populaţiei române 
din Ardeal. Se redau stări sufle-
teşti ale refugiaţilor, evenimente 
triste, când românii căutau salva-
rea prin trecerea cu mare dificul-
tate în România.

După 1944, la revenirea în 
localitatea natală, părinţii auto-
rului suferă alte necazuri. Tata 
arestat şi dus la muncă forţată 
pe ani de zile la Canal, mama este 

învinuită ca hoaţă fiindcă a adu-
nat ceva fructe sub un pom de păr 
din fosta lor grădină care acum 
era în proprietatea Cooperativei 
Agricole de Producţie. Interesant 
este modul cum autorul prezintă 
perioada când a fost elev la şcoala 
medie şi admiterea la Facultatea 
de Medicină, unde nu reuşea să 
intre. Lucrează un an la o uzină 
în Codlea, apoi reuşeşte intrarea 
la Facultatea de Construcţii din 
Cluj-Napoca, cu nota maximă. 
După nici două luni a fost exma-
triculat din cauza părinţilor. Dar 
nu se opreşte, luptă mai departe 
şi încearcă să fie reprimit ca stu-
dent. Se prezintă personal cu un 
memoriu la Direcţiunea Gene-
rală a Învăţământului Superior. 
Primeşte aprobarea şi continuă 
învăţământul mai departe la Fa-
cultatea de Construcţii. 

Apoi este redată, cu mare sen-
sibilitate, perioada din viaţa de 
student, când autorul este trimis 
la practică în Valea Jiului. Aici se 
apropie sentimental profund de 
colega sa, Doina. Am recitit de 
mai multe ori aceste pagini care 
printr-o expunere reală te de-
termină să meditezi adânc des-
pre starea sufletească a celor doi 
îndrăgostiţi. După terminarea 
practicii, autorul pleacă la Con-
stanţa, având un bilet de odihnă 
pe litoral, iar Doina la părinţi, în 
inima Ardealului.

La întoarcerea de la litoral, 
întrerupe călătoria în localita-
tea unde stă Doina. La căminul 
părintesc al acesteia este primit 
doar de mama Doinei, în haine de 
doliu. Urmează redarea convorbi-
rii între autor şi mama fetei, cum 
Doina, într-un tragic accident, 
cade într-o prăpastie care pentru 
ea este sfârşitul vieţii. Și această 

parte din volum arată că autorul 
stăpâneşte redarea cu măiestrie 
şi cu mare talent a aspectelor tra-
gice care apar pe neaşteptate în 
viaţa noastră.

În continuare, autorul este 
tracasat iar din cauza originii 
sociale. Nu va mai avea drept la 
bursă şi hrană gratuită. Având 
rezultate bune la învăţătură, va 
avea drept doar de cămin gratuit 
şi de scutirea taxei şcolare. Măsu-
ra aceasta este o pedeapsă pen-
tru părinţi, nu şi pentru el. Dar 
se luptă şi el în continuare, cere 
aprobarea, şi o primeşte. Este 
trecut pe lista supiştilor, va putea 
lua supa ce rămâne de la studen-
ţii bursieri şi felul doi câteodată, 
tot ce nu au mâncat alţii.

Odată sesiunea de vară înche-
iată, face în vacanţă prima convo-
care pe o lună de zile la o unitate 
militară de artilerie antiaeriană 
din sudul ţării. După două săptă-
mâni este mutat cu câţiva colegi 
la Arad, într-o unitate de arti-
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lerie terestră. După terminarea 
stagiului militar se duce acasă la 
ţară, la părinţi. Se reîntoarce şi la 
facultate. Aici află cu bucurie că 
a fost trecut pe lista bursierilor, 
alte veşti bune sunt că tatăl său 
este reprimit în învăţământ şi 
fratele reuşeşte să fie inginer.

În 1963 termină Facultatea 
de Construcţii din Cluj-Napoca. 
După examenul final şi trei luni 
de armată, Ioan Cosmuţa devine 
inginer la nici douăzeci şi patru 
de ani. Activitatea sa o începe la 
un trust de construcţii din nor-
dul ţării. Realizarea blocurilor de 
construcţii pentru el par banale, 
aproape plictisitoare. Se anga-
jează pe şantierul Complexului 
hidroenergetic Porţile de Fier, 
unde simte că activitatea sa este 
totalmente altceva, o inginerie 
adevărată, „unde am învăţat me-
serie cât în zece facultăţi de con-
strucţii”, după propria-i declara-
ţie. Fiind un specialist ireproşabil 
în construcţii hidroenergetice, a 
proiectat aproape tot ce s-a con-
struit pe Someşul Mic, Cald şi 
Rece, pe râul Drăgan din Apuseni 
şi pe Colibiţa din Munţii Bistri-
ţei. A proiectat şi-n străinătate, 
alături de alţi ingineri străini şi 
români, Hidrocentrala „Al Fakla” 
din Algeria.

După 1989, când se simţea 
mai apt să construiască în con-
tinuare ceva util şi măreţ pentru 
Patria lui, aceasta nu-i mai putea 
oferi nimic altceva decât o pensi-
onare. Noul lui destin l-a împins 
într-o abatere sufletească de care 
nu putea scăpa. Fata lui, Veroni-
ca, specialistă în IT, plecată de 
câţiva ani cu contract de muncă 
în Canada, îşi invită ambii pă-
rinţi la ea, dovedind că-i în stare 

să le ofere o bătrâneţe decentă 
amândurora. Aşa ceva era pentru 
Ioan Cosmuţa, de neacceptat. El 
dorea să fie activ, să construias-
că şi Canadei ceva folositor. Însă, 
pentru a fi angajat în meseria 
de constructor hidroenergetic 
trebuia să fie membru al „Ordi-
nului Inginerilor Canadieni”, iar 
pentru aceasta era necesar să-şi 
echivaleze (nostrifice) diploma 
de inginer din România, trebu-
ind astfel să studieze şi să obţină 
o nouă diplomă de inginer cana-
dian. Primind celebrul „Ordin al 
Inginerilor Canadieni” se anga-
jează la barajele şi centralele din 
Nordul Quebecului, ca inginer 
şef-adjunct surveillance şi con-
silier tehnic la Compania de Stat 
Hydro-Quebec Montreal, cea mai 
renumită firmă de construcţii 
hidroenergetice şi de transport 
energie electrică din America de 
Nord. A fost şi în Algeria, în Gu-
ineea Franceză (Conakry), în Gu-
ineea Spaniolă (Ecuatorială), în 
Africa la baraje şi centrale hidro, 
unele în junglă ecuatorială, în ca-
litate de specialist româno-cana-
dian.

A publicat studii şi articole de 
specialitatea sa în Revista Hidro-
tehnica, în perioada 1975-1989. 
Dar este şi un scriitor talentat de 
beletristică, este membru al Aso-
ciaţiei Române din Canada, orga-
nizaţie socio-culturală în provin-
cia francofonă Quebec. A dat in-
terviuri la Radio Montreal – emi-
siune pentru români, la ziarul 
Pagini Românești din Montreal, la 
revista Orașul din Cluj-Napoca, 
la Radio-România Actualităţi, la 
TVR şi TVR Internaţional. După 
apariţia celor cinci volume, men-
ţionate la începutul prezentului 

articol, l-a publicat şi pe cel de-al 
şaselea, Destin de luptător.

Eroul din volumul Destin de 
luptător este chiar autorul, Ioan 
Cosmuţa, un luptător curajos. 
Cititorul face cunoştinţă cu eve-
nimentele ce i-au produs neca-
zuri şi suferinţe în epoca dură 
de asuprire horthystă, în al Doi-
lea Război Mondial, în comunis-
mul totalitar, în neocapitalismul 
de după 1989 şi în capitalismul 
nord-american. Autorul nu este 
numai un luptător contra aces-
tor evenimente, dar se zbate şi în 
meseria lui de inginer construc-
tor de baraje şi centrale hidro-
electrice să învingă problemele 
tehnice ce apar la aceste unicate, 
rezolvându-le. Amintesc câteva: 
organizarea şantierelor, devierea 
apelor, turnarea a milioanelor de 
metri cubi de beton, avansări în 
galerii subterane, dese defecţiuni 
ale macaralelor, lipsă de ciment, 
motorină şi de piese de schimb, 
pericolele neaşteptate generate 
de intemperii.

Autorul a ştiut să lupte şi cu 
aceste evenimente ieşind victo-
rios prin realizări remarcabile în 
România, în Africa şi în Canada. 
A dovedit cu succes că şi cei din 
România sunt specialişti în con-
strucţii hidroenergetice, căutaţi 
cu mare încredere pe tărâm mon-
dial. În lupta lui, soţia l-a spriji-
nit cu mult devotament.

În încheiere, felicit autorul 
pentru modul de exprimare ar-
tistică impecabilă şi că a pus la 
dispoziţia cititorilor un volum ce 
poate fi lecturat cu mare satis-
facţie nu numai în România, dar 
şi în Canada. Îi doresc succes în 
cariera literară şi să ne aducă în 
viitor cărţi la fel de interesante.
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Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Cu cît te adînceşti mai mult într-o posibilă în-
ţelegere a omului şi a lumii, cu atît îţi dai seama 
că nu ne rămîne decît calea variaţiunilor pe teme 
antropologice şi metafizice demult cercetate. Totul 
a fost gîndit, chiar şi de-ne-gînditul, ca atare nu ne 
rămîne decît să re-gîndim gîndirea dinaintea noas-
tră. Singura noutate în acest ordaliţiu cognitiv pare 
a fi vechea înţelepciune a celor care au meditat illo 
tempore pe seama acestor teme. Prezentul gîndirii 
nu poate opera decît cu background-ul său. Chiar şi 
nepriceperile celor din trecut, erorile, aproximări-
le lor naive ne sînt utile în actualizarea înţelegerii, 
în formularea unui point de vue. Căci sînt erori şi 
abateri logice care au desţelenit mari necunoscute. 
Gîndim noul pe ruinele vechiului. „Rară fericire, în 
timpurile noastre, să poţi gîndi cum vrei şi vorbi 
cum gîndeşti” (Tacit).

*
„Ca oăţătu΄ nu-i nimica!” – exclamaţia perempto-

rie a bunicii în faţa acestui panaceu cu virtuţi miracu-
loase. Orice durere avea, bunica apela imediat la oţet, 
după care se mira îndelung de efectele lui tămădui-
toare, recomandîndu-l tuturor cu un entuziasm doc-
toral. Am fost şi eu cobaiul acestui praxis doftoricesc, 
din care nu-mi amintesc decît meticulozitatea cu care 
bunica mi-l administra. Printre mirosurile tari ale co-
pilăriei mele se numără şi acela al miraculosului oţet, 
pe care bunica îl elogia cu vorbe de duh.

*
Să-ţi propui răul absolut mascat într-un bine rela-

tiv, ura transfigurată într-o febleţe parşivă, urîţenia 
camuflată sub carapacea frumosului şi a elocinţei, 
nemernicia dosită în carisma cumsecădeniei, incultu-
ra travestită în academism, josnicia propusă ca rută 
a sfinţeniei – trepte ale infernului pe care înaintează 
unii. Nu există defect mai mare decît acela de a putea 
detecta uşor imoralitatea şi incultura altora fără să 
poţi disimula acest fapt. Cei care ştiu că ştii cîte parale 
umane şi culturale fac nu te vor ierta niciodată. Căci 
nu pot ierta faptul că tu ştii exact ceea ce ei pot ascun-
de aproximativ.

*
În mod normal, ar trebui să trăim doar din ceea ce 

ştim să facem. Numai că, la noi, se trăieşte (bine) mai 
mult din ceea ce nu ştim să facem, din ceea ce apro-
ximăm, fantazăm. Practicăm, total dezinhibaţi, un 
mimetism distructiv, o simulare mutilantă. Mimăm o 
profesie, mimăm o specificitate proprie, mimăm chiar 
şi datele generale ale umanului. Sîntem amatorii cei 
mai specializaţi în a ne preface că existăm. Mitomania 

şi prefăcătoria bat, lucrativ, ştiinţa, talentul, îndemîn-
area. Priceperea, excelenţa au parte de tariful urii şi 
al desconsiderării. Dublate de rectitudine şi caracter, 
aceste virtuţi devin total insuportabile, fiind elimi-
nate din start. Lucrăm cu multă rîvnă şi mult spor la 
următorul paradox: dacă vrei să fii afabil, competent, 
indispensabil trebuie să nu faci nimic, să nu laşi să-ţi 
fie deturnate şi cunoscute calităţile, potenţialităţile. 
Trebuie să fii in abstracto. Căci te vor denigra şi elimi-
na toţi cei care sînt specializaţi în travaliul aproximă-
rilor rentabile. Oricum, après nous, le déluge!

*
A nu vedea pădurea din cauza copacilor, această vizi-

une forestieră asupra realităţii îi împiedică pe mulţi 
să vadă contexte, interacţiuni, alterităţi, crezîndu-se 
singurii copaci în pădurea nesfîrşită a propriei egola-
trii. Orice nepricepere exuberantă începe cu un abuz 
de competenţă, cu exaltarea unor incapacităţi. Cînd 
văd că se pricep mai mulţi inşi la un lucru îmi vine 
să mă retrag spăşit. Căci nu vreau să calc semeţ peste 
incompetenţa multilaterală a altora. Vreau să mă spe-
cializez doar în amatorismul propriu.

*
Aşa după cum, în cultură, frumosul este singura 

formă de adevăr, tot aşa, în exprimarea umană, ade-
vărul este singura formă de frumuseţe. Adevărul nu 
este un lux al limbajului, ci o necesitate a existării. 
Iar „adevărul filosofic nu are, în schimb, alt sens decît 
acela de a fi adevărul existenţei cuiva care îl profesea-
ză şi îl propune lumii” (G. Vattimo).

*
Ne ruinăm clipă de clipă în noi înşine, pînă rămîne 

doar o umbră suspendată între cer şi pămînt, agăţată 
de o ultimă respiraţie. Umplem un gol cu încă o ab-
senţă. (Cum de încap atîtea absenţe într-o singură 
lume?). Să mori chiar din preaplinul a ceea ce eşti, să 
pui integralitatea fiinţei tale la rădăcina nimicului, să 
fii umbra unei lumini care nu te-a întîlnit niciodată, 
să fii întunericul prin care nu trece nici timpul – să fii 
ultima încercare de a fi.

*
Γνώθι σαυτόν: încercare realizabilă mai întîi prin-

tr-o aproximare a propriei subiectivităţi, subiectivi-
tate aflată în sintonie cu o voce din afară – alter ego. 
Una care ne spune că sîntem pe măsură ce uităm să 
fim. Ne putem cunoaşte pe noi înşine pe măsură ce ne 
înstrăinăm, pe măsură ce devenim, parţial, alţii. Doar 
din poziţia de străini putem cunoaşte cîte ceva despre 
sinele nostru. Trebuie să ne înstrăinăm pînă dăm de 
noi înşine.
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Filmografiile Simonei

The Man Who Knew 
Infinity (2015)

simona ardeLean
Gen: dramă/biografie 
Durată: 1h 48min
Regizor: Matthew Brown 
Scenarist: Matthew Brown adaptarea 

biografiei scrisă de Robert Kanigel 
Roluri principale: Dev Patel, Jeremy 

Irons, Stephen Fry, Toby Jones
Filmat în: Marea Britanie/ India
Limbă vorbită în film: engleza
Nominalizări și premii: nominali-

zat la Saturn Award (2017) şi câştigător al 
premiului special (Jeremy Irons) la Yoga 
Awards (2017)

În 2008, Dev Patel aducea în fața 
publicului un nou tip de erou picaresc 
prin rolul său din Slumdog Millionaire 
pentru care, de altfel, a şi primit un 
premiu Critics’ Choice Awards. Fil-
mul  a avut succes la public şi a fost 
răsplătit cu nu mai puțin de opt pre-
mii Oscar, şapte Bafta şi patru Golden 
Globes. Actorul britanic, de origine 
indiană, a urmat aceeaşi linie a ero-
ului care trebuie să treacă dincolo de 
obstacole care par inițial insurmon-
tabile şi-n Lion (2016 – în rolul lui 
Saroo Brierly). Filmografia sa nu este 
extrem de extinsă pentru că actorul 
aparține noului val, dar asemenea 
lui Suraj Sharma, actor din aceeaşi 
generație (pe care l-ați văzut în The 
Life of Pi), face trecerea de la actorul 
cu profil bollywoodian la actorul pe 
care cinematografia internațională îl 
răsplăteşte critic pentru performanța 
actoricească. Dacă în tradiția filmelor 
atmosferice el portretizează un alt 
personaj simpatic care-şi ia în mâi-
ni destinul în The Best Exotic Mari-
gold Hotel (2011) şi continuarea sa 
The Second Best Exotic Marigold Hotel 
(2015), în filmul pe care-l recomand 
în rândurile următoare, The Man Who 
Knew Eternity (2015), el joacă rolul 
lui Srinivasa Ramanujan, un mate-
matician indian genial care reuşeşte 
să transgreseze limitările stricte ale 
acestei ştiințe exacte. Crescut într-un 
mediu pauper, în Madras, fără să fi 
avut vreo pregătire deosebită în do-
meniu, el visează să-şi facă ideile cu-
noscute şi, în cele din urmă, primeşte 
o invitație-răspuns la scrisoarea pe 
care o trimisese profesorului G.H. 

Hardy de la Universitatea Trinity 
College, Cambridge. Avem ocazia să 
întrezărim astfel tapiseria complica-
tă a relațiilor britanico-indiene, atât 
cultural, cât şi istoric, puțina deschi-
dere a Academiei în fața meritelor 
unui necunoscut care nu corespunde 
pigmentar profilului membrilor aces-
teia şi care, în plus, pare să sfideze 
arogant încercările meticuloase de or-
donare a lumii, temerile naționaliste 
pe care iminentul război le trezeşte, 
diferența dintre iubirea maternă şi 
cea a soției, dar şi modul în care spiri-
tual/religios, matematica împacă sau 
nu, lumea.

În rolul unui elegant şi ordonat, 
G.H. Hardy e Jeremy Irons (premiat 
cu Oscar pentru rolul din Reversal of 
Fortune, 1991), cu care Dev Patel are 
o chimie cinematografică evidentă. 
Vocea calmă, rezervată a acestuia, se 
loveşte de nerăbdarea care licăreşte în 
ochii lui Ramanujan, într-un sistem 
de opoziție pe care viziunile celor doi 
matematicieni îl desenează. Trecând 
dincolo de interdicțiile religioase 
care condamnau călătoriile pe mare, 
dincolo de durerea lăsării în urmă a 
tinerei sale soții, Ramanujan soseşte 
într-o Mare Britanie în prag de prim 
război mondial pentru a-şi completa 
cunoştințele şi a da o formă descope-
ririlor sale. Metoda lui pare haotică, 
nesupusă rigorilor academice care 
erau interesate dincolo de soluțiile 
revelatoare de drumul demonstrativ 
parcurs până la acestea. S-ar putea ca 
tematic, filmul să vă amintească de 
A Beautiful Mind (2001), The Theory of 
Everything (2014) sau Imitation Game 
(2014), dar ceea ce le deosebeşte este 
faptul că această peliculă scoate la 
lumină o figură pe care lumea vesti-
că o cunoaşte prea puțin şi care, îna-
intea lui Einstein, a deschis o nouă 
cale de cunoaştere. Dacă Stephen 
Hawking din The Theory of Everything 
funcționează ca un punct de referință 
în ceea ce priveşte modul în care ne 
raportăm la originea universului în 
termeni de comprehensiune moder-
nă, iar Alan Turing a cărui biografie 

ne e prezentată în Imitation Game e, 
într-un fel, părintele informaticii şi 
al inteligenței artificiale teoretice, 
atunci Ramanujan e responsabil pen-
tru conjectura şi demonstrația a pes-
te 3000 de teoreme, ample cercetări 
asupra funcției de partiție, a funcției 
mock theta care a stat la baza teori-
ei bosnice a corzilor, seriilor hiper-
geometrice şi a unui număr „magic” 
care-i poartă numele şi pe care, spre 
finalul filmului îl vedem într-o scenă 
înduioşătoare. Cuvântul de ordine pe 
care Ramanujan îl foloseşte pentru a 
explica cum ajunge la concluziile sale 
este „intuiția/glasul lui Dumnezeu”, 
în vreme ce Hardy e un ateist convins. 
Cu toate acestea, matematica tânăru-
lui indian seduce şi numerele asupra 
cărora lucrează par a ascunde sau a 
revela, după caz, tainele universului. 
Dacă în fața Academiei şi a tutorelui 
său, Ramanujan pare o semi-deitate, 
atunci în raportul cu soția înstrăina-
tă, al doilea desen epic al peliculei, e 
pe de-a întregul om. Aici e partea sen-
timental-voită a filmului.

Departe de mine de a spune că 
filmul e o capodoperă, însă filmul 
câştigă la capitolul atmosferă, ima-
gine şi scenariu. Jocul actoricesc are 
momente pline de forță, dar şi câte-
va elemente de dulcegărie/melodra-
mă forțată. Destinul protagonistului 
merita însă o ecranizare, iar această 
variantă va fi, cu siguranță, pe placul 
celor mai mulți dintre cinefili.
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Reeditări filmice 
(XXXVI)

Ioan-Pavel azaP

La țigănci (1)

După Nunta de piatră & Duhul aurului (1973/’74, vă-
zute ca un singur film, aşa cum au şi fost concepute), ca-
podopera minimalistă [1] cu care a debutat în tandem 
cu Mircea Veroiu, Dan Pița a fost atras – pe lângă filmul 
de autor în care a strălucit (v. Concurs, 1982) sau cel de 
divertisment în care s-a amuzat copios laolaltă cu spec-
tatorii (Profetul, aurul și ardelenii, 1978; Pruncul, petrolul 
și ardelenii, 1981) – şi de marile montări cinematografi-
ce oscilând între dezbaterea de idei şi spectacular, fără a 
reuşi o simbioză între cele două. Eşecurile au fost pe mă-
sura orgoliului auctorial, dar filmele nu sunt de ignorant, 
remarcabilă fiind ambiția cineastului de a se autodepăşi, 
de a evita manierismul. Trei sunt filmele care ilustrea-
ză această tendință: Bietul Ioanide (1980), Hotel de lux 
(1992) şi Eu sunt Adam (1996). Bietul Ioanide este cel 
mai impresionant. Impresionant prin intriga luxurian-
tă, prin desfăşurarea de forțe actoriceşti, prin amploarea 
demersului. Din păcate, nici regizorul, nici scenaristul 
Eugen Barbu nu au curajul de a „epura” de „balastul” ne-
cinematografic fresca romanescă a lui George Călinescu, 
– atât de bine închegată, totuşi, în cele două romane 
complementare, Bietul Ioanide şi Scrinul negru –, iar fil-
mul sfârşeşte sufocat în propriul material epic. Hotel de 
lux, justificabil prin dorința cineastului de a demonta 
mecanismul unui sistem totalitar, în speță cel din Româ-
nia de dinainte de 1989, beneficiază de somptuozitatea 
Casei Poporului (sub imperativul momentului şi clădirea 
este incriminate, nu doar epoca), ceea ce conferă filmului 
o dimensiune vizuală spectaculoasă. Dar regizorul-sce-
narist hipermetaforizează într-o vreme când se putea 
spune lucrurilor pe nume, fără a recurge la „şopârlele” ce 
asigurau complicitatea cu publicul înainte de ’89.

Cu Eu sunt Adam! (premiera: 18 octombrie 1996) lu-
crurile sunt, deopotrivă, mai simple sau mai complica-
te, depinde de răbdarea spectatorului – abandonezi sau 
continui vizionarea după primele 10-15 minute, edifi-
catoare pentru demersul regizoral modest? – şi, nu mai 
puțin, de ce doreşte fiecare să vadă în/din film. Scena-
riul, care îi aparține tot lui Pița, este inspirat din proza 
fantastică a lui Mircea Eliade, aşa cum se precizează şi 
pe genericul de început fără a se numi şi titlurile, uşor 
de recunoscut de altfel: Uniforme de general, Pe strada 
Mântuleasa şi La țigănci. Ni se pare, dintru început, ne-
inspirată alăturarea unei proze modeste, precum Unifor-
me de general, celorlalte două, capodopere ale creației lui 
Eliade. Cineastul pune accent pe dimensiunea politică a 
primelor două titluri amintite – deşi prozatorul însuşi 
se fereşte de interpretarea exclusiv din această perspec-
tivă a Străzii Mântuleasă, de pildă – fantasticul fiind 

doar „montura” în care este încadrată povestea: „ceea 
ce pare să-l fi interesat în primul rând în Eu sunt Adam! 
reprezintă evaluarea situației politice dintr-o Românie 
controlată temeinic de aparatul represiv instaurat după 
modelul sovietic în proaspăta «democrație populară» ce 
primea, obedient, ordinele tocmai din cetatea roşie a 
Kremlinului” [2]. Scenariul, construit expozitiv, începe 
cu Uniforme de general şi continua cu Mântuleasa şi La 
țigănci. Firele narative sunt împletite inabil, la voia în-
tâmplării, textul scenariului fiind simplu pretext pentru 
o fastuozitate imagistică bulimică, de un rafinament 
îndoielnic, asezonat cu un lustru de calofilie. Astfel, Za-
haria Fărâmă (protagonistul din Mântuleasa) şi Gavriles-
cu (eroul din La țigănci) devin unul şi acelaşi personaj, 
Adam, care pendulează între cabinetul ministrului Ana 
Vogel (sub care este recognoscibilă Ana Pauker) şi beciu-
rile Securității din prima proză şi falsul bordel din cea de 
a doua. Pe ecran nu răzbate mai nimic din misterul, din 
fantasticul – ca să nu mai vorbim de mitologia – scrisului 
lui Mircea Eliade, întoarcerea la text fiind singura şansă 
de a înțelege ceva din film. De altfel, interpreții sunt puşi 
să declame pagini întregi din prozele inspiratoare, fără 
cea mai mică intenție de a face dialogul cinematografic, 
nu de a-l transpune pur şi simplu în coloana sonoră a 
filmului. Nici muzica lui Adrian Enescu nu ajută prea 
mult, fiind cel mai adesea pleonastică, pe alocuri chiar 
dulceagă. Actorii sunt falşi în cea mai mare parte, cu un 
joc marcat de tuşe stridente, iar Ștefan Iordache – în ro-
lul lui Adam – pare cel mai adesea pierdut în hățişurile 
unei narațiuni ininteligibile. Și nuduri, multe nuduri fe-
minine, în acord cu vremurile turnajului.

Oricât de ambițios şi de bine intenționat, Eu sunt 
Adam! se dovedeşte a fi nimic mai mult decât „o ecrani-
zare cvasiinutilă, ineficientă ca recomandare a literaturii 
lui Eliade şi minoră în spațiul cinematografic, bâjbâind 
dintr-un text într-altul, fără interacțiune şi consecințe, 
delir permanent pe care nu atât eroul, cât cineastul 
însuşi nu l-a mai putut controla […] euforie a decorati-
vismului, broderie imagistic-calofilă menită să ascundă 
inadvertențele epice” [3].

Azi, filmul are doar valoare documentară, grație par-
titurilor oferite unor actori aflați la început de drum: Iri-
na Movilă, Marius Stănescu, Cristian Iacob, Mihai Călin 
sau Daniela Nane.

[1] Folosim termenul nu în sensul precarității artistice, al sără-
ciei de idei, dimpotrivă: cei doi cineaşti au izbutit să confere profun-
zime şi valoare operei lor comune, apelând la minimum de mijloace 
de expresie.

[2] Titus Vîjeu, Dan Pița: Arta privirii, Ed. Noi Media Print, 
Bucureşti, 2012, p. 140.

[3] Tudor Caranfil, Dicționar subiectiv al realizatorilor filmului ro-
mânesc, Ed. Polirom, Iaşi, 2013, p. 205.
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MARCEL 
LUCACIU
 

Poemul fără de cuvinte

prietenii au plecat
rând pe
rând
să scrie
versuri în ceruri
eu
am rămas
poate un an
un ano-
timp
blestemat
să mai scriu
pe muchie
de
cuţit poemul
fără de
cuvinte

Költemény, szavak nélkül

rendre
rendre 
minen barátom elment
hogy majd a mennyben
írja meg verseit
én
itt maradtam
tán még egy évig
egy év-
szakig 
kés-
penge-
táncon
megátkozottan
hogy még megírjam
szavak 
nélküli
versemet

traducere de/fordította Simone Györfi

ALICE 
VALERIA MICU

Pseudofabulă cu spaţiu

Locuiesc aici chiriaş fraudulos
între moarte şi vis,
între viaţă şi singurătate
e singurul spaţiu
unde poţi sta fără teamă.
 
Locul acesta nu se părăseşte 
decât pe sine însuşi, 
golit de carnea cuvintelor, 
de viscerele gândurilor despuiat,
fără balsamul blând al ultimului om
ducând pe limbă suflarea din urmă a locului.

Spaţiul fără identitate rămâne mereu cu tine,
stăpân şi sclav al datoriei. 
Nu scapi de el nici mort,
rămâi legat prin tot ce a născut în tine,
cum te leagă pentru totdeauna pătura 
de cel cu care ai împărţit fericirea câteva ore.
Rămâi cu el în fibrele nopţii,
cu şoapta, cu somnul, fapta şi omisiunea
de teamă că va fi mai puţin decât cu gândul. 
Dar visul rămâne ca o pătură de dor,
amorul sugrumat într-o linişte 
subţire de cuţit japonez.

Acolo se calcinează sufletul,
vine marea şi varsă peste el popoare de peşti
cu branhii uscate, herghelii de cai
fără pereche, meduze lipite 
pe femei cu suflet de plancton.

Vine uraganul, vine tornada,
vin toate vânturile împletite,
se mută pereţii lumii de dincolo 
şi lumea de apoi rămâne în strălucirea nudă.
Plouă cu păsări, plouă cu şerpi, 
cad ouă de broască ţestoasă.
marea tăcere se apropie, 
i se aude pasul săltăreţ, respiră
şuierând peste umărul tău, 
miroase a rouă din frunze amare.
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Ce era de citit s-a scris. 
Ce era de iubit s-a aruncat în uitare.
Bărbaţi cu capetele sparte, 
cu fruntea rănită de spaime
umblă acum orfani pe străzi,
se adună în jurul femeilor albe
să uite poemul din femeia lor.

Ce era de trăit se poate visa,
ce era de rostit se poate omite.
Repeţi eroarea ca pe o mantră,
pedeapsa coboară din minte
până-n măruntaie şi femeia căreia 
i-ai demontat inima trăieşte în mintea ta
mai tare decât o poţi tu uita.

Aici cuţitul nu ucide şi plânsul nu udă.

Pszeudofabula térrel

Törvénytelenül lakom itt bérlőként
halál és álom között,
élet és magány között,
ez az egyetlen tér,
ahol félelem nélkül élhetsz.

Ez a hely csak önmagát
hagyhatja el,
a szavak húsa nélkül,
a meztelen gondolatok zsigerei nélkül,
az utolsó ember gyöngéd  balzsama nélkül,
ahogy nyelvén hordja a hely utolsó lehelletét.

Ura és rabszolgája a kötelességnek,
az identitás nélküli tér mindig veled marad.
Holtan se szabadulsz tőle,
hozzá  köt minden, ami benned megszületett,
ahogy a takaró is mindörökre összeköt azzal,
akivel néhány órára boldog voltál alatta.
Vele maradsz az éjszaka rostjai közt,
a suttogás, az álom, a tettek és mulasztások 
órájában,
mintha félnél, hogy a gondolatnál is törékenyebb.
De az álom megmarad  vágy-takarónak,
japán penge-vékony csöndbe fojtva
a szerelmet.

Ott meszesedik el a lélek,
jön a tenger és halrajokkal,
kiszáradt kopoltyúkkal, pártalan
méntelepekkel, plankton-lelkű
nőkre tapadt medúzákkal borítja el.

Jön a hurrikán, jön a tornádó,
összefogódzkodva jönnek a szelek,
szétmállnak a másvilág falai,
s a megmaradt világ meztelenül ragyog.
Madár-eső hull, kígyó-eső hull,
teknőctojás-eső hull.
Elközeleg a nagy hallgatás,
hallani szökellő lépteit, mögéd
surranva vállad fölött szuszog,
kesernyés falevélre hulló harmat-szaga van.

Ami elolvasandó volt, mind megírták már.
Amit szeretni kellett volna, felejtésbe hullt.
Betört fejű férfiak
félelmek-sebezte homlokkal,
árván ténféregnek az utcákon,
fehér nők köré gyűlnek,
hogy elfeledjék a saját nőjükben élő verset.

Amit meg kellett volna élni, az még megálmodható,
amit ki kellett volna mondani, az elfelejthető.
Mantraként ismétled  a tévedést,
a büntetés az agyból
a zsigerekig süllyed, s a nő,
akinek szétromboltad a szívét, az agyadban él 
tovább,
és nem tudod elfeledni soha.

Nem öl itt a kés, itt a sírás is könnytelen.

traducere de/fordította Lövétei Lázár László

MoLNáR 
ANDREA

Tükörvonások

De Uram,
Nem akarsz Te
túl sokat
mondani magadról?
Tudod, és én is,
hogy
a teremtésed,
hát,
önmagában gyarló.

Ha a mérték
ógörög
és ember,
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akkor az érték
a Jelenkor és fegyver
ellened, majd ellenem.

Szavaim
sebek a kereszten.
Ívelt,
művészi, vérben úszó
vonások.
Uram,
a katona kezébe
Én
adtam a korbácsot.

Oglindiri

Dar, Doamne,
Nu cumva
vrei să ne spui
prea multe despre Tine?
Ştii doar, cum ştiu şi eu,
creaţia
asta a Ta,
e
ca să spun aşa, cam imperfectă.

Când grecul 
din vechime
îţi e măsura,
atunci omul de Azi
valoare e şi armă 
proptită-n pieptul Tău, dar şi al meu.

Pe cruce
cuvintele-mi sunt răni.
Repere 
arcuite artistic
c-un însângerat penel.
Doamne,
în mâna soldatului,
eu 
am dat biciul.

Simone Györfi fordítása/traducere

MoLNáR 
HENRIETTA

Pillanatkép

Megállt az idő a városban.
Ki egyedül, ki párosban

sétált a téren,
falfehéren,
kéz a kézben,
megrekedten,
meghatottan,
nyílt gondolattal
vagy titokban,
de senki sem nyugodtan, 
mert hiányzott a napfény
az emberek szeméből,
hiába ragyogott,
senki nem vette elő a zsebéből.
Az idő csak állt,
s ők észre sem vették.
Azt hitték, élnek, 
de már rég lekopott róluk a festék.

Crochiu

Se oprise timpul în oraş.
Se mai plimbau perechi, iavaş 
iar alţii singuri,
palizi şi plini de gânduri,
mână în mână,
altminteri toropiţi,
plini de emoţii,
deschişi
sau tăinuiţi,
neliniştiţi cu toţii, 
căci razele de soare 
străluceau în zadar,
lipseau din ochii lor,
nimeni nu le scotea din buzunare.
Iar timpul se oprise-n loc,
pe nesimţite.
Ei erau siguri că trăiesc, 
spoiala însă de mult se prelinsese pe feţele sleite.

Simone Györfi fordítása/traducere

IoN 
MUREŞAN

Poem despre fericire 

Eu ştiu să mă prefac că sunt fericit.
Iată cum procedez:
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privirile mele sunt două tuburi lungi de sticlă,
dar eu privesc pe lângă privirile mele.
Mă ustură ochii,
capul mi se umflă ca o baniţă.
Abia întrezăresc lucrurile din apropiere:
sticla de vodcă de pe masă o văd ca prin ceaţă.
Văd ca prin ceaţă mâna care se întinde spre sticla de 
vodcă.
Văd pe fereastră nucul uriaş cum se face mic şi intră
cu coroana lui masivă şi cu trunchiul lui gros şi 
cenuşiu
în mesteacănul subţire şi alb de lângă el, şi nu mai 
iese.
Văd clădirile cum intră unele în altele şi nu mai ies:
blocul vecin intră cu totul în blocul meu astfel că
prin camera mea trec paturi răvăşite cu femei care 
gem sub bărbaţi,
mese de bucătărie plutesc prin aer şi cu coatele reze-
mate de tăblia lor
stau bărbaţi care înjură şi mănâncă fără încetare,
căzi de baie trec ca bărcile pe covorul meu,
şi în ele copii grăsuţi dau din mânuţe
şi-mi stropesc cu apă şi spumă roză coala albă de 
hârtie pe care scriu...
Toţi intră în pereţii camerei mele şi nu mai ies.
Dar văd foarte limpede locuri îndepărtate:
luminişuri însorite, luminişuri de staniol în mijlocul 
pădurilor,
şi păsări mici şi albastre scot triluri asurzitoare pe 
ramuri.
Stâlpi scheletici şi argintii de înaltă tensiune
pe coamele arse ale dealurilor,
păşuni întinse pe care pasc turme de capre,
văd o livadă şi o domnişoară de lemn alb, cu ochelari
ca nişte pete de sânge peste ochi,
întinsă în pielea goală într-un hamac
şi un bărbat care aduce într-un coş de nuiele mere 
roşii şi galbene
şi o acoperă încât acum nu i se mai vede decât capul 
de sub mere
şi sfârcurile sânilor ce ies dintre mere ca nişte codiţe 
de măr.
Şi zgomotele mari intră în zgomotele mici
şi cântecele mari intră în cântecele mici
şi nu mai ies de acolo.
Încât se face o mare linişte.

Acum, brusc, nu ştiu de ce, nu mai sunt fericit.
Toate lucrurile sunt la locul lor.

Vers a boldogságról

Én tudok úgy tenni, mintha boldog lennék.
A következőképpen járok el:

két hosszú üvegcső a két szemem,
de én a tekintetem mellé nézek.
Csíp a szemem,
a fejem felfúvódik, mint egy hordó.
Közelről is alig veszem észre a tárgyakat:
a vodkásüveg mintha ködben lenne.
A kéz, amely a vodkáért nyúl, mintha ködben lenne.
Az ablakon át látom, ahogy a diófa összezsugorodik, 
és
hatalmas koronájával és vastag, szürke törzsével
behatol a mellette lévő vékony és fehér nyírfába, és 
nem jön ki többé onnan.
Látom az épületeket, ahogy egyik a másikba olvad, és 
nem jön ki többé:
a szomszédos tömbház teljesen az enyémbe
hatol, úgyhogy a szobámba szétdúlt ágyak érkeznek, 
rajtuk férfiak alatt nyögő nők,
a levegőben konyhaasztalok lebegnek, és az asztallap-
ra könyö-kölve
férfiak ülnek, akik folyamatosan káromkodnak és esz-
nek,
fürdőkádak úsznak el a szőnyegemen, mint a bárkák,
és dundi gyerekek integetnek belőlük,
és vízzel és rózsaszín habbal priccolják le a fehér la-
pot, melyre írok…
Mindannyian áttörnek a szobám falán, és nem men-
nek ki többé.
Nagyon világosan látom azonban a távoli helyeket:
a napfényes tisztásokat, sztaniolcsillogással lapulnak 
az erdők mélyén,
és apró, kék madarak fülsiketítőn csivitelnek az ága-
kon.
A dombok gerincén csontvázszerű, ezüstös villany-
oszlopok,
tágas legelők, melyeken kecskenyájak legelnek,
gyümölcsöst látok, és egy fehér fából készült kisasz-
szonyt,
vérfoltokhoz hasonlatos szemüveggel az arcán,
meztelenül fekszik a függőágyon,
és egy férfit, aki vesszőkosárban piros és sárga almát 
hoz,
és úgy beborítja, hogy most már csak a feje látszik ki 
az alma alól,
és a mellbimbója, mely kikandikál az almából, mint 
valami almaszár.
És a nagy zajok a kis zajokba hatolnak,
és a nagy énekek a kis énekekbe,
és többé nem jönnek ki onnan.
Úgyhogy nagy csend lesz végül.

Most hirtelen, nem tudom, miért, már nem vagyok 
boldog.
Minden a helyére került.

traducere de/fordította Demény Péter
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VIoREL 
MUREŞAN

Printre crengile cireşilor înfloriţi

pe lumina subţire-a grădinii
mâinile mele desenează scene cu păsări şi animale
de care mă sperii

cum un tânăr sclav ţi-ar goli ochii de tot ce-ai văzut 
pân-atunci
vine o ploaie măruntă
vin şi nişte prieteni şi nişte trestii
apoi înserarea
şi înserarea

printre două şiruri de urzică moartă
pe un tăpşan
poezia e animalul mâncat de viu
de un alt animal
ca o pâine
din care curge sânge

aer de hoit vine dinspre dicţionare
şi scheletul de macaroane îmi apare iar în grădină

poezia poate fi şi o frumoasă femeie
pieptănându-se
mi-a şoptit cineva -
sau un bătrânel închizând cutii cu cartuşe
într-o baracă de scândură

vieţile noastre 
cât de bun a fost vântul cu ele -
le mai ţine să ne fâlfâie deasupra 
ca apa într-un borcan înclinat

dimineaţa s-a dus
urmă amiaza
scheletul de macaroane îmi vine din nou în poiană
cu părul negru şi corbi pe cer sculptaţi
în piscul unui munte înzăpezit

printre crengile cireşilor soarele stă într-o parte
ca un nasture cu aţa ruptă 

Virágzó cseresznyeágak között

a kert keskeny fényében
a kezem jeleneteket rajzol madarakkal 
és állatokkal
amelyektől félek

mint ahogy egy fiatal rabszolga 
megtisztítaná szemedet mindentől, 
amit addig láttál
jön egy kis csepergő
és jön néhány barát és nádak
aztán a naplemente
a naplemente

két sor száraz csalán között
egy dugóhúzón
a költészet élő állat
melyet élve felfal egy másik állat
mint egy kenyér
mely vérzik

áporodott levegő árad a szótárakból
és a makaróni-csontváz 
ismét megjelenik a kertemben

a vers egy gyönyörű 
fésülködő nő lehet
suttogta nekem valaki... 
vagy egy idős ember, aki lőszeres dobozokat zár 
egy deszkafészerbe

az életünk
milyen jó bánt velük a szél -
megakadályozza őket abban, 
hogy ránk csapjanak mint a víz 
egy ferde edényben

a reggel elment
dél következik
a makaróni-csontváz visszatér hozzám a tisztásra
fekete hajjal és faragott varjakkal az égen
egy hegy havas csúcsán

a cseresznyefa ágak között a nap 
úgy lóg
mint egy félig leszakadt gomb 

traducere de/fordította Balázs F. Attila
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VIoRICA 
MUREŞAN 

Ce poate fi mai frumos

Bei din paharul tău omule cu nesaţ
vinul îţi face limba să plescăie
cuvintele spâne dănţuie râd
te învelesc precum sarcofagul pe faraon
prin vămi nu vezi că ai fost numărat cântărit împărţit
nebuna casei ai aşezat-o paznic peste virtuţi
(doar limba vorbită de ea o mai înţelegi)
acum o păzeşti pe străzile înţesate ale gândurilor tale
o târăşti legată de tine ţinând în mână o lampă ca Dio-
gene
cauţi febril amprente pe umbre
ştii doar că ai fost mândrul posesor al celor şapte 
păcate
ea jură că ai renunţat să fii lacom desfrânat şi avar
mai ai mult curaj şi eşti încă foarte frumos
printre rădăcinile părului şi vertebre
cai verzi nechează în pereţii de os
e bine că ştii 
mai ai trei şeptimi dintre păcate
ea jură că ai renunţat tocmai ieri să fii leneş şi crud
eşti proprietarul unui gram de curaj şi eşti încă fru-
mos
îţi umpli gura ştirbă cu lumină
între dinţii galbeni nicio invidie ori trufie
doar clopotul de carne
precum un puşti obraznic te strigă
bătrânuleee urâtuleee
şi eşti
Dar ce poate fi mai frumos omule
decât să vezi realitatea  

Mi is lehetne szebb

Ó ember poharadból oly jóízűen iszol 
ki is csettenti nyelvedet a bor
csupaszon táncolnak nevetnek a szavak
beborítanak miként egy fáraót a szarkofág
nem is látod, megvámoltak, megszámláltak, lemértek
virtusőrzőnek kinevezted asszonyod, a bolondot 
 (csak az ő nyelvét érted immár)
most te is ott őrzöd őt gondolataid zsákutcáiban

magadhoz láncolva vonszolod Diogenészként lámpás-
sal kezedben 
az árnyékokon lázasan nyomok után kutatsz 
büszkén vallod, valaha mind a hét bűnt letudtad
mohó, kapzsi és züllött már nem vagy (esküszik ő)
bátorságból még maradt és oly szép vagy még mindig 
hajgyökereid között s  hátgerincedben
csontfalaik közt nyihognak még a zöld lovak
jó, hogy tudod
vétkeid három hetede még ott van
ő megesküszik, hogy tegnap óta már nem vagy lusta 
sem, vagy kegyetlen 
van még egy grammnyi lélekerőd s néha még mindig 
szép vagy
foghíjas szádat betölti a fény
nincs semmi irigység semmi gőg a sárguló fogak 
között
csak húsod harangja kiáltoz
csúfondáros neveletlen kölyökként
te vééénsééég te ruuusnyaaa
és így igaz
De mi lehet szebb annál, ember,
hogy valóságod-látó maradj

traducere de/fordította Simone Györfi

oLáH 
ANDRáS

[hová lett]
f. a-nak Párizsba

hová lett Janó hol az öreg verda 
hol a ragaszkodás és hová tűnt Batorge álma 
– két vállrándítás közt megint 
a savanykás kinyilatkoztatások 
teremtenek forgalmi dugót 
mostantól azonban minden egyirányú 
de már az egyetlen sáv is alig járható 
a belvárosi kávéházak terasza is 
csatornanyílássá szűkült 
fészbuk-cirkusz a világ 
s ebben a virtuális pagonyban elég egy 
kattintás és az ismerős már nem ismerős többé 
megközelíthetetlen maradsz 
árkokkal védekezel a vasfüggöny ellen 
makettjeid bűvöletében élsz 
foghatatlan formák által térdre kényszerítve 
távol a világtól s távol a virágtól 
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sehol egy szúnyog ami csíp 
s centrumban a mű: a műanyag a műzene 
a műláb a műfallosz… és elkoptatott 
szénceruzák vesznek csak körül 
meg zsebek – de a zsebekben nincs semmi – 
és a szemekben sincs semmi 
s már fejek sincsenek csak megbabonázott 
pálcika agyú párafoltok 
és fáj hogy már nem érted a csöndet 

 [unde a dispărut]
  lui f. a. la paris

unde a dispărut Janó unde-i vechea maşină
unde-i ataşamentul şi unde a dispărut visul lui Ba-
torge
– între două ridicări din umeri iarăşi
declaraţiile acre
creează un ambuteiaj
de-acum însă totul e unidirecţional
dar până şi singura bandă e abia circulabilă
terasele cafenelelor din centru
s-au îngustat până la guri de canal 
lumea e un circ de facebook
şi pe acest pogon virtual e suficient un
clic şi cunoscutul nu mai e cunoscut
rămâi inaccesibil
te aperi cu şanţuri de cortina de fier
trăieşti sub vraja machetelor tale
forţat să stai în genunchi de forme intangibile
departe de forme şi departe de floare
nicăieri un ţânţar care să înţepe
şi-n centru opera: mă înconjoară plasticul 
arta plastică proteza de picior falusul 
de plastic... şi creioane de cărbune tocite
şi buzunare – dar în buzunare nu e nimic
şi nici capete nu mai sunt ci doar porţiuni
aburite cu creiere cu bastonaşe
şi doare că nu mai înţelegi liniştea

Dósa Andrei fordítása/traducere

IoN 
PIţoIU-DRAGoMIR

Ars poetica
(alte silo-cizme)

convins că acum este momentul de graţie
mai-marele urbei trăgea după el pe artera

principală pielea fumegândă a unui poem
       (de mult n-a
        mai nins
        apolitic-liniştitor
        ca o campanie
        electorală mascată)

minţise la fiecare botez carabina de lemn –
de atunci! – acum însă îşi priveşte alegătorii
ca pe nişte matadori de mucava inundaţi
       (oricum vina pentru
tot şi pentru toate
       o poartă numai poeţii –
       bestiile cuvintelor
       de chihlimbar...)

smulgându-şi privirea de pe tastatura cerului
edilul ne mângâie obrajii cu un zâmbet citric
şi aruncă fiecăruia câte un strigăt sticlos:
       „Credeaţi că
        plătesc singur
        şi acum
        pentru braconajul
        vostru diurn?!”

Ars poetica
(egyéb szillo-csizma)

meggyőződve arról hogy most van a kegyelem pil-
lanata
a város első embere a főúton 
egy versfő füstölgő bőrét húzta maga után
 (rég nem
 havazott
 apolitikus-nyugalommal
 mint egy rejtett 
 választási kampány)

hazudott minden keresztelőn fából készült karabélyt
 – azóta! – de most úgy tekint a szavazókra mint 
elárasztott karton matadorokra
 (egyébként mindenért
 és mindenkiért
 a felelősséget
 a költők viselik – 
 a borostyán szavak 
 fenevadai ...)

elszakítva tekintetét az égi billentyűzetről
a polgármester savanyú mosollyal megcirógatja
arcunkat és felénk sziszegi:
 “Azt gondoltátok
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 hogy  magam fizetem
 most is
 orvvadászatotok
 napidíját?

traducere de/fordította Balázs F. Attila

EMILIA 
PoENARU MoLDoVAN

Poem nou

Eu deţin cheia închisorilor mele. 
Voi fi liberă cu fiecare atom strecurat 
prin dantelăria de rugină. 
Încet, repede, o eternitate 
are loc reaşezarea măruntelor, 
sticloaselor monade. 
Şi iată-mă cu tot cu vocea stridentă, 

rănile din buricele degetelor 
şi iubirile cu apă stătută în ochiuri 
în toată splendoarea mea îngerească, 
cu aripi în creştere 
din mlădiţe de sârmă ghimpată.

Új vers

Nálam van a börtöneim kulcsa.
Mindegyik atommal, mely a rozsdacsipkén
át beszűrődik, szabad leszek.
Lassan, gyorsan, a végtelenségig
tart az apró, üveges monászok
visszahelyezése.
És lám, ismét itt vagyok, furcsa a hangom,
ujjbegyeimen sebek, 
állott vízben ázó szerelmeim a szememben,
dróthálóhajtásból növekszenek a szárnyaim.

traducere de/fordította Demény Péter 

(Din antologia bilingvă Primăvara Poeziei 
– A Költészet Tavasza 2020, apărută la Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 2020)

Parodie de Lucian Perța
Viorel Mureșan
Printre crengile cireșilor copți (după poezia Printre crengile cireșilor înfloriți) 

(din Caiete Silvane, noiembrie 2020)

în lumina absentă din cameră
mâinile mele caută cu spor
un întrerupător

am aprins lumina şi, ca un sclav
care speră
că va fi eliberat,
m-apuc să scriu poezie –
deja vechi nărav
mie lăsat

nu că fac teorie,
dar trebuie să vă explic
ce este poezia –
ea e o adevărată ceremonie
contra ruinei cuvintelor,
care, cum să vă zic,

ieşind la aer din dicționare,
se adună în biblioteca de os a poetului

aici fiecare cuvânt are
şansa să se creadă
ce vrea, asta adică
în limita bugetului
acordat de topică

o femeie frumoasă, 
sau un bătrânel ramolit...
poetul le culege toată noaptea şi le lasă
să se creadă aşa la nesfârşit

apoi, diminețile, poetul se odihneşte,
până amiaza târziu, fireşte –
şi încă un lucru important:
mai nou, începe să se creadă
că poezia este un elefant

ascuns într-un cireş copt,
ca ochii să nu i se vadă!
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Ana Ardeleanu

ai făcut din poem o pâlnie

prin care ai turnat vin de ambră
umplând paharele secate
din Dumnezeu ştie ce motiv
căci pe etichetă nu era trecută nicio sumă
vreun număr de telefon
ce ar fi putut compromite intenţia
doar nişte indivizi îşi tot rodeau unghiile
fără să ceară nota de plată
fără să zornăie mărunţişul
adunat în burta unui peşte de sticlă

cine-şi trece în dreptul tău datoria
să nu te fi privit în faţă niciodată
să nu se fi simțit vinovat 
în felul de a te fixa cu privirea 
asemănător cu cel conştient că deoache
şi descântecul cu nuferi nu-l ştie 
căci nu a primit, în avans, mila Domnului
nici subiectul de maturitate
pe care să-l poată rezolva
de la prima încercare
încât să-i rămână timp
pentru a umple paharele secate
cu vin de ambră

mi-ai adunat cuvintele

pe un fus de diamant
n-am atâta pretenţie de la soare
nici de la cei care 
s-au văzut în oglindă
unde, la capătul mesei
era un desen cu o ceaşcă de cafea
aproape roz, aproape spartă.

cine face suma lucrurilor 
care au trecut prin spatele nostru
fără să ne fi văzut vreodată faţa
în ce termeni se discută 
nu putem observa 
căci geamul e mat şi nimeni nu doreşte
să trecem prin gândurile lui
considerându-ne ca şi scoşi
din bula martorilor esenţiali
cărora le-ai putea lua amprenta
conturându-le pe buze 
câteva zâmbete de înseninare
să fie şi cel vinovat fericit

măcar în desenul acesta 
pe care poliţistul l-a reţinut

eroul meu 

nu mai eşti erou
de când ţi-ai vopsit părul în verde
doar o salcie plângătoare
unde se adună, pentru şedinţele de lucru
toate sentimentele şi toate vocile privighetorilor
ce au rupt gardul pentru a intra în gogoaşa ei
dar bolnavul nu e bolnav de iubirea mea
ci de felul cum mă arunc cu capul înainte
într-o altă poveste
fără a fluidiza circulaţia gândurilor 
încât cuvântul cu pretenţii lirice
îi poate ridica poalele ca un vânticel
îi poate pipăi obraznic genul epic
rămas fără veşminte 
iar eu ca martor onest
simt în priviri o senzaţie mediocră
altă replică n-am
dar nici nu-mi pot ierta timpul
care mi-a redus eroul la absurd

de două ori pe săptămână

rugăciunea scrisă cu alb
între aripile unui pescăruş
nu mă poate mântui
nu mută durerea 
într-o zi de joi sau duminică
în dorinţa de a scăpa de ea 
măcar de două ori pe săptămână
atunci când o fricţionez cu spirt 
având grijă ca mirosul să nu fie perceput 
de cel ce şi-a rupt în bucăţi
hârtia velină a sentimentului bun
pregătit pentru a începe dizertaţia

lucrarea făgăduită Domnului
abia peste unsprezece ploi de purificare
ar putea dobândi picătura râvnită
şi doar aşa ar izbândi rugăciunea
să adune puţină purpură şi să o aşeze 
pe umerii celor din alaiul de nuntă
alungând blestemul
punând mirul şi crucea 
pe fruntea celor câteva generaţii
care bifurcă drumurile de fier
fără a le cunoaşte destinaţia
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Liliana Bădărău

Drum spre lumină
Născută la 23 mai 1966, în comuna Belceşti, jud. Iaşi, 

şi-a petrecut copilăria în comuna Scobinți, județul Iaşi. 
A absolvit Liceul „Ștefan cel Mare” din Hârlău în 1985, 
a lucrat la Spitalul Clinic de Recuperare din Iaşi până în 
anul 2004, când vederea i-a fost afectată de o boală au-
toimună. Tot în anul 2004 devine membră a filialei din 
Iaşi a Asociației Nevăzătorilor din România, loc în care îşi 
începe activitatea în plan artistic-cultural. 

Creația literară i-a fost premiată la mai multe concur-
suri: Premiul pentru proză al Revistei „Cronica”, (2011); 
„Carmen Sylva”, proză, locul 2 (2012); „Carmen Sylva”, 
proză, locul 2, poezie, locul 1 (2018); „Paşii Profetului”, 
poezie, locul 1 (2015); „Paşii Profetului”, poezie, locul 3 
(2016); „Paşii Profetului”, proză, locul 3, poezie, locul 1 
(2017); „Paşii Profetului”, proză, locul 1, poezie, locul 2 
(2018). 

2018: Lansarea volumului de versuri „Galaxii de re-
zervă”, Editura „Aureo”, Oradea, 2018.

2019: „Paşii Profetului”, Premiul „Gheorghe Ardelea-
nu” pentru volumul de versuri „Galaxii de rezervă” (Edi-
tura „Aureo”, Oradea, 2018), cu un cuvânt însoțitor de 
poetul Liviu Apetroaiei.

La ediția jubiliară (a XXX-a ediție) a anului de grație 
2020, Liliana Bădărău obține locul I la secțiunile de poe-
zie şi proză a Festivalului Internațional de Creație Litera-
ră pentru Nevăzători „Paşii profetului”.

Este studentă la Facultatea de Filosofie a Universității 
„A.I. Cuza” din Iaşi.

Creația literară a Lilianei Bădărău, cel mai relevant şi 
valoros produs al acestui festival, mă onorează. Scrieri-
le domniei sale sunt pline de neprevăzut, surprind prin 
coerența discursului poetic şi frumusețea metaforei. Pe 
această cale, mulțumesc revistei „Caiete Silvane” pentru 
găzduirea creațiilor sale literare, iar scriitorului Liliana 
Bădărău îi doresc îmbelşugare sufletească pe căile întor-
tocheate ale literaturii.

Gheorghe Vidican

Armonii sugrumate

Armonii sugrumate
spală păcatele-n lacrima devenită aghiazmă 
spovadă a vântului turbat
umbră a nevăzutului – lumina 
– în beznă îngroapă curcubeie 
stelare melodii sugrumă-un ecou 
armonii îngropate de apus. 
Taina vorbei împunge-n coastă 
piatră sfărâmată în şoapte 
zorii-scribi ne-au şters din listă 
murim făr’ de vreme 
murim făr’ de trecut.

Luciul Veneției

Timpul gălbui roade cristalul oglinzii 
bijutierul a împreunat două lacrimi de-argint 
Veneția lunecă-n unduiri 
gondole-n nuanțe chihlimbarii
crapă-n țăndări luciul Veneției
din lavă cresc făpturi
călite-n razele lunii
bijuterie vicleană 
Zâna Morgana
ochiul-smarald al iluziilor
frăgezimea obrazului încadrată-n fluvii de bucle 
broderie neagră pe sânul gol
pe sfârcuri tresar brațele gondolierului 
frumusețea femeii înțeapă sufletul 
în ghimpii ironiei 

surâd
ochii furați vrăjitorului Merlin

Și totuși… 

Mai trist ca zidul năpădit de ruine 
mai rece ca amurgul vânăt 
mai dăltuite-n veacuri gânduri 
mai otrăvite-n vis-sterp 
judecăți strâmbe
Taina vâscului 
anomalie 
ori mături de vrăjitoare?
pe braț măreț de stejar
muguri-parazit nasc trândăvii anchilozate 
vieți de-ncântare ademenire vicleană
un clocot 
cioplind pustiul pietrei gânditoare 
pe umărul ferestrei întemnițând minți-oarbe 
pietre-austere s-agață-n păienjenişul de gânduri 
şi totuşi, 
caustică înhumare a neiertării 
de mine însumi.

Nuntă de vrăjitoare

Vacarm vijelii spăimântări 
nuntă de vrăjitoare 
ori alai de îngropăciune 
spre-un pântec negru de iad 
caută o altă ieşire 
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lasă trecutul să-şi îngroape morții
în cascada clopotelor
de-atâta vuiet şi jelanii 
daimonul geme diavoleşte 
trist îndoliat convoiul corbilor
podoabă de îngropăciune.

Vijelii 

albastră vijelie de valuri
în urechea scoicii trădează taina mării
trecută şoaptelor depărtării 
câmpia nisipului netezire de paşi deportați
privirea soarelui tomnatec
îmbrățişată-n graiul stâncii
visele-au vestejit în catarge
Cupidon scapă din arc săgeți
adorm-n răzvrătirile verii
iluzii înmărmurite
leagănă sânul depărtării
înspre o altă vară 
în zare nepăsări uitate de paşii tăi

Visul

se-avântă timpul înspre azur
vibrând diminețile-i placide şi pure
pleoape închise de febră
răcesc pe orbirea luminii
inevitabilul eliberează identitatea grației
soarele-nlocuieşte un decor imaginar:
baletele ruseşti pe smaralde
cresc jocul de lumini
fluieratul mierlei împrăştie norii
speranța cruță privirea
în zugrăveală cenuşie
pe-un perete sticlos sticlos
culc somnul obosit
încântătoare imagini neatinse
în spatele zidurilor
hotarul despărțitor raze ale ultimei visări

Tu, vântule

cald o adiere blândă
însetată te cheamă
un vârtej pe creangă la furat
tu, vânt turbat
mocneşti furtuni
nu te-a sleit mâhnirea de copil
surpatu-i-ai castelul lui de visuri
nici amarul gând de marinar
şi-ai rătăcit scrisorile-n răspunsuri
în astă seară ai muşcat amnarul
şi viața focului urcat-o-ai pe-acoperiş
pe-obrazul ochiului ai scris a deznădejde

nebunule
ai despicat doar stânci
oprind cu talpa lor furia-ți neagră
fluxul adună-n raze amarul
smoală-otravă 
soarbe-o 
mori
fără de suflet culcat 
sub grinzi de valuri.

Dans 

Sufletul vibrează-n dans barbar
pe muzica secretă a iubirii tale
starea visului a împletit simplul ritual
coregrafic un element inventat
atmosferă de nuntă mută
În amintirea zilei de ieri
imaginația nefericirii moşeşte metafore
cum naşte visul dăltuit de veacuri
cum mor iubiri ce s-au născut în noi
trăite-n săruturi, înecate-n obida tăcerii 
beznă, chin, nemărturisire
ah, fă-mă, Doamne, dans
să-mi cânt iubirea pe neauzite
de nu...
aruncă-mă-n albastru
Între delfini

Rezultatele ediției a XXX-a a Festivalului Internațional de Creație Literară 
pentru Nevăzători „Pașii Profetului” oradea, septembrie 2020 – ediție online

Juriul format din scriitorii: Paul Aretzu – preşedintele juriului; Ioana Cistelecan – membră a juriului; Robert Șerban – 
membru al juriului; Gheorghe Vidican – secretarul juriului, au acordat următoarele premii:

Poezie: 1. Liliana Bădărău – Filiala Nevăzătorilor Iaşi; 2. Marius Andrişca – Filiala Nevăzătorilor Bacău; 3. C-tin Mierosu – 
Filiala Nevăzătorilor Prahova;

Proză: 1. Liliana Bădărău – Filiala Nevăzătorilor Iaşi; 2. Iosif Kovacs – Filiala Nevăzătorilor Bihor; 3. Adriana Creangă – Filiala 
Nevăzătorilor Vaslui;

Epigrame: 1. Radu Floarea – Filiala Nevăzătorilor Dolj; 2. Elena Roman – Filiala Nevăzătorilor Galați; 3. Vasile Cristian – 
Filiala Nevăzătorilor Bacău;

Secțiunea Internațională (cu participarea nevăzătorilor din Ungaria şi România care scriu în lb. maghiară): 1. Iosif Kovacs 
– Filiala Nevăzătorilor Bihor – România;

Premiul special al juriului, Premiul „Gheorghe Ardeleanu” (se acordă pentru scriitor nevăzător publicat în volum): Bazarul 
cu amintiri (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2017), autor: Viorel Șerban – Filiala Hunedoara.

organizator: Filiala Nevăzătorilor Bihor. 
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Preotul greco-catolic Laurențiu 
Avram, unul dintre sălăjenii 
prezenți la Marea Adunare de la 
Alba Iulia daniel-Victor sĂBĂCeaG, Viorel CÂMPean

Despre preotul greco-catolic Laurențiu Avram se 
ştiu destul de puține lucruri, unele eronate, deşi este 
unul dintre participanții la Marea Unire1. Vom încer-
ca în cele ce urmează să completăm alte contribuții la 
cunoaşterea vieții şi activității sale2.

S-a născut în 28 septembrie 1872 la Curtuiu-
şul Mare, protopopiatul Șomcuta (azi în județul 
Maramureş), în familia parohului greco-catolic Ioan 
Avram şi a Teclăi Paul (1854-?) Despre tatăl său ştim 
că s-a născut în anul 1844, a studiat teologia la Gher-
la, fiind hirotonit în anul 18713. Probabil că şi-a le-
gat misiunea preoțească mai ales de Curtuiuşu Mare, 
unde ştim precis că a slujit cel puțin din 1877 până 
la repausare4. Laurențiu era primul născut, în familie 
mai trăind la data decesului lui Ioan Avram copiii: Va-
sile, Ioan, Grigore, Ana şi Tit. Ioan Avram a trecut la 
cele veşnice în 15 septembrie 18995. 

Laurențiu Avram a urmat câteva clase gimnaziale 
la Liceul Minorit din Baia Mare, unde a fost coleg cu 
viitorul prefect al județului Satu Mare, Aurel Nistor şi 
cu Victor Vaşvari, preot greco-catolic de care îl vor lega 
mai multe evenimente în viață, după cum vom vedea6. 
Liceul l-a absolvit în 1892 la Beiuş7, în anul terminal 
fiind coleg cu tineri care aveau să ajungă personalități 
ale Bisericii şi Neamului, preoții greco-catolici: Romul 
Buzilă, Avram Dragoş, Camil Selăgeanu, Ioan Terno-
van şi Ioan Trufaşiu8. 

Teologia a studiat-o la Gherla, coleg fiind din 
nou cu Victor Vaşvari9. S-a căsătorit cu Gabriela, fii-
ca preotului Gavril Meseşian (1844-1918). Familia 
Meseşian este foarte interesantă pentru istoria Săla-
jului, în sânul ei născându-se în anul 1873, la Acâş, 
fiul Coriolan10, care avea să ajungă avocat, unul din 
artizanii Unirii din părțile sălăjene. De altfel, Coriolan 
Meseşian a absolvit liceul tot la Beiuş, în 1891, presu-
punem deci că se cunoştea foarte bine cu Laurențiu 
Avram.

Gabriela Meseşian s-a născut în 20 mai 1881 la 
Chieşd, avându-i naşi de botez, oficiat la 5 iunie 1881, 
pe protopopul Ioan Galu cu soția Ana Alpini, iar preot 
oficiant a fost Tiberiu Gael11.

Soția părintelui Gabriel Meseşian se numea Te-
ofania Sötér şi era originară dintr-o veche familie 
care fusese înnobilată de către Leopold, împăratul 
Austriei şi regele Ungariei, la 1659 şi de către Fer-
dinand I, împăratul Austriei şi regele Ungariei (ca 
Ferdinand V), în anul 184212. Din această familie 
s-a născut un preot care a slujit la Gerăuşa, George 
Sötér, dar şi Ana-Rachila Sötér, care a fost mama 

preoților Ioan, Traian şi Patriciu Trufaşiu, născuți 
tustrei la Giorocuta.

Laurențiu Avram a fost hirotonit în 8 aprilie 1898, 
desigur după cununie, care a avut loc în Chieşd la 11 
noiembrie 1897. Martori la libera învoire dinaintea 
cununiei au fost preotul Ioan Trufaşiu cu soția Elena 
Szabo, iar la cununie, Victor Nilvan cu mama sa, Clara 
Marcu, preoți oficianți fiind Vasile Tămaş din Giungi 
şi Petru Ostate din Curitău (azi localitatea se numeşte 
Sălăjeni)13.

Imediat după hirotonire, Laurențiu Avram a fost 
numit preot cooperator în localitatea natală, slujind 
alături de tatăl său. La 10 noiembrie 1898 s-a născut 
la Chieşd fiica Vioara, botezată abia anul următor, la 
31 iulie. Naşi trebuiau să-i fie avocatul Nicolae Nilvan 
cu soția, Clara Marcu, însă au fost înlocuiți de către 
dr. Coriolan Meseşian, unchiul fetei14. Vioara nu a tră-
it decât câteva luni, decedând în 4 august 1899 din 
cauza „strânsorii”. A fost înmormântată lângă „mama 
sa cea bună”, adică bunica Teofania Sóter, preoți 
oficianți fiind Petru Ostate din Curitău şi Ioan Farcău 
din Corund15.

După decesul tatălui său, consemnat la 15 sep-
tembrie 189916, Laurențiu Avram a asigurat adminis-
trarea parohiei natale. Dar, era o parohie prea mare 
pentru un preot atât de tânăr (1.200 de credincioşi, 
cu tot cu cei din filia Fericea). Va rămâne sufleteşte 
aproape de Curtuiuşu Mare, parohul Valentin Pintea 
mulțumindu-i în anul 1916 pentru o sumă de bani pe 
care Laurențiu Avram o dăruise locului de baştină17.

De la începutul anului 1900 s-a transferat la Co-
rund. Această parohie număra la 1900 în jur de 800 
de credincioşi, aici socotindu-i şi pe cei din filiile Ser, 
Bogdand, Nadişu Hododului şi prediile Baromlac şi 
Szegény Ag.

 

Dar, venise foarte aproape de parohia socrului său, 
la Chieşd; aceste localități sunt astăzi în județe dife-
rite. Deşi sunt separate de Valea Maja, oamenii din 
cele două comunități au fost şi sunt foarte apropiați. 
Aşa cum au fost şi cei doi parohi. Iar trăirea creştină a 
credincioşilor este dovedită de dragostea pe care o ma-
nifestă pentru frumoasele lăcaşuri de lemn lăsate lor 
moştenire de strămoşi.
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Biserica de lemn din Chieșd

Biserica de lemn din Corund

Acest prim răstimp petrecut de părintele Laurențiu 
Avram în Corund a fost scurt, rămânând în slujire 
doar un an. În anul 1903 face un schimb de parohii 
cu fostul său coleg de teologie, Victor Vaşvari, căruia 
îi decedase soția. Aceasta avea doar 18 ani şi nu avu-
seseră decât doi ani de la căsătorie, în grija preotu-
lui Victor Vaşvari rămânând un copil mic18. Soția lui 
Victor Vaşvari fusese Aurelia, sora mai cunoscutului 
avocat şi notar, dr. Augustin Mircea. Familia Mircea 
deținea în acea perioadă mai multe proprietăți în 
zona Bogdand-Corund. 

Aşa a ajuns părintele Laurențiu Avram ca din 1903 
să funcţioneze în calitate de administrator la Valcăul 
Maghiar (azi Valcău de Jos, jud. Sălaj), parohia aparţi-
nând protopopiatului cu acelaşi nume.

În anul  1906 era membru al  comitetului 
jurisdicțional al comitatului, alături de alți fruntaşi 
români ca: Vasile Mureşan, Vasile Pătcaşiu, Antoniu 
Băliban, Ioan Bruchental, Ioan Vaşvari, Victor Vaşvari, 

Gheorghe Șimonca, Alexa Varna, Gavril Cherebețiu, 
Teofil Varna, Ioan Moldovan19.

A revenit apoi, fiind pentru o mai lungă perioadă 
de timp legat de parohia Corund, slujind aici între, cel 
puţin între anii 1906-1920. 

În septembrie 1906 a fost prezent la „Expoziţia 
Generală Română” de la Bucureşti. A făcut parte din 
Despărțământul Șimleu al „Astrei”, cel puțin din anul 
190920.

Probabil că locuia la Chieşd, căci şi în 1910 a or-
ganizat Viflaimul cu câțiva băieți din sat21. Să preci-
zăm că familia Meseşian avea o mare proprietate în 
Chieşd.

A avut mult de pătimit în acest interval la Corund: 
transformarea şcolii confesionale în şcoală de stat cu 
predarea în limba maghiară, rechiziționarea clopote-
lor şi alte obstacole în calea slujirii.

A colaborat la diverse publicații religioase transil-
vănene. S-a afirmat ca unul dintre animatorii vieții 
spirituale, culturale şi naționale în zona Corund-
Chieşd-Bobota.

Toamna anului 1918 a debutat cu un necaz în fa-
milia lui Laurențiu Avram. În data de 5 octombrie a 
trecut la cele veşnice socrul său, slujitor în Chieşd, din 
1874, deci mai mult de patru decenii. 

Părintele Laurențiu Avram s-a remarcat în toamna 
anului 1918, organizând Garda Naţională şi Consiliul 
Național Român Chieşd, fiind prezent şi la Alba Iulia 
în 1 Decembrie 1918, în calitate de delegat al Cercu-
lui electoral Dioşod, alături de avocatul dr. Ladislau 
Gyurco din Domnin, dr. Aurel Hetco şi George Petruca 
din Jibou şi de Dionisiu Pop Moldovan din Brusturi22.

continuare pe www.caietesilvane.ro
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În spatele măştii. Ultima 
vizită de lucru a lui Nicolae 
Ceauşescu în Sălaj

dănuţ POP

 „Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în judeţul Sălaj 
– străbună vatră a pământului românesc – se înscrie ca 
un moment esenţial, de răscruce în devenirea noastră so-
cialistă. Zecile de mii de sălăjeni care l-au întâmpinat, cu 
profundă emoţie și o nestăvilită bucurie, pe conducătorul 
iubit al partidului și statului, la Șimleu Silvaniei, Crasna 
și în municipiul Zalău au demonstrat încă o dată unita-
tea în jurul gloriosului nostru partid, al secretarului său 
general, deplina adeziune la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru”.

(„Năzuinţa”, „organ al Comitetului Judeţean Sălaj 
al P.C.R. şi al Consiliului Popular Judeţean”, sâmbătă, 
31 mai 1986, p. 1).

1. Întreprinderea
Mai 1986. La Întreprinderea de Anvelope Zalău, 

cele trei schimburi zilnice devin şase! Fiecare munci-
tor face nu unul, ci două schimburi pe zi. 16 ore de 
muncă neîntreruptă. Opt ore, în schimbul normal, ca 
operatori chimişti, producem anvelope. În celelalte 
opt, facem curăţenie în secţii. Producţia nu trebuie 
să sufere, planul musai să fie îndeplinit, dar şi fabrica 
trebuie să fie „lună” de curată. Pentru că vine în vizită, 
şi la noi, Nicolae Ceauşescu!

Aproape întreaga lună am lucrat în acest ritm. Din 
cele opt ore libere rămase după schimburi, aproape 
patru le petreceam pe drum, de multe ori în picioa-
re, „fără loc” în autobuzul supraîncărcat cu navetişti. 
Rămâneau celelalte patru pentru odihnă. Dar cine 
mai era ca noi, care aveam „onoarea” de a fi vizitaţi de 
secretarul general al partidului. O vizită programată 
pentru vineri dimineaţa, 23 mai 1986, care nu urma 
să dureze mai mult de 40 de minute, dar acele minute 
trebuiau să fie fără cusur. 

De aceea, zile şi nopţi întregi, cu toţii am adunat 
resturi de materiale, am montat multele geamuri lip-
să şi le-am spălat pe cele care încă mai existau şi prin 
care lumina pătrundea doar cu mare greutate, am 
vopsit maşinile şi culoarele de transport materiale, 
am văruit pereţii. Iar secţiile din Anvelope, din negre 
cum le era felul, au devenit albe! Cei care îşi mai aduc 
aminte, ştiu că operatorii chimişti, mai ales din sec-
ţia Amestecare, se cunoşteau pe stradă, în autobuze, 
oriunde, după conturul ochilor care indiferent cât de 
mult era spălat, tot negru rămânea. Acum, însă, în 
„cinstea” apropiatei vizite, nici negrul de fum nu mai 
trebuia să circule prin fabrică! 

Traseul vizitei a fost stabilit de dinainte şi se spera 

că nici „tovarăşul” nu se va abate de la el. Toate utila-
jele şi instalaţiile erau, datorită efortului celor de la 
întreţinere, mecanici şi electricieni, în stare de func-
ţionare. Ne cunoşteam sarcinile de plan şi normele 
zilnice de producţie. Am reînvăţat unele caracteris-
tici ale utilajelor, pentru că am fi putut fi întrebaţi. În 
plus, am primit, cu toţii, salopete, bocanci, bonete şi 
mănuşi, toate nou-nouţe. Mai frumoşi nu am arătat 
niciodată: toate „luceau” pe noi, la propriu (nu ne-am 
bucurat, însă, prea mult. Curând după vizită, echipa-
mentele au trebuit predate şi am revenit la starea de 
dinainte: fiecare îmbrăcat cu ce şi cum putea).

În clădirea administrativă, în holul principal, a 
fost pregătită o expoziţie cu produsele întreprinderii, 
iar Garda de onoare, formată dintr-un detaşament al 
Gărzilor Patriotice şi unul P.T.A.P. („Pregătirea tine-
retului pentru apărarea patriei”, din care am făcut şi 
eu parte), a dat raportul, la venirea şi la plecarea din 
întreprindere. 

Acestea sunt doar câteva amintiri, dar în arhivele 
noastre se găsesc documentele „oficiale” referitoare la 
această ultimă vizită a lui Nicolae Ceauşescu în Sălaj 
(fond PCR, 1986, d. 2). Ele ne arată, în detaliu, cum a 
fost pregătită, dar şi câtă minciună stătea în spatele 
„entuziasmului general”, „profundei emoţii” şi „ne-
stăvilitei bucurii”, cât de false erau toate acestea. 

Haideţi, dar, să vedem ce ne spun documentele!
Vizita în judeţul nostru a început joi, 22 mai 1986, 

prin vizitarea a trei unităţi economice din Șimleu Sil-
vaniei (începând cu ora 16,15), şi apoi, de la ora 18,00, 
a fermei de vaci a C.A.P. Crasna. Vineri, 23 mai, de la 
ora 8,40 au fost vizitate patru mari unităţi economi-

Adunarea populară
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ce din Zalău, iar adunarea populară a început la orele 
11,45.

Pregătirea vizitei s-a făcut sub „directa conducere a 
secretariatului Comitetului judeţean de partid”. Aces-
ta a constituit colective de lucru pe domenii şi unităţi. 

Erau, în primul rând, nominalizate colectivele de 
lucru pe domenii: organizare, muncă de propagan-
dă, vizite în unităţi industriale, presă şi pregătirea 
cuvintelor, asigurarea condiţiilor materiale, primirea 
la Casa de oaspeţi. Apoi, cele pentru localităţile ce 
urmau a fi vizitate: Șimleu Silvaniei, Crasna, Zalău. 
Urmau colectivele pentru fiecare unitate industrială: 
Întreprinderea de materiale izolatoare Șimleu Silva-
niei, Fabrica de mobilă Șimleu Silvaniei, Filatura de 
bumbac Șimleu Silvaniei, Întreprinderea de armături 
industriale din fontă şi oţel Zalău, Întreprinderea de 
anvelope Zalău, Întreprinderea de conductori elec-
trici emailaţi Zalău, Întreprinderea de ţevi Zalău. Un 
ultim colectiv răspundea de „organizarea transportu-
lui oamenilor muncii din oraşe şi comune, în muni-
cipiul Zalău, în ziua de 23 mai a.c.”. Acesta din urmă 
avea doar şase membri, dar cel mai mare, responsabil 
cu vizita la Crasna, ajungea la 19! Membrii acestor co-
lective răspundeau „în faţa Secretariatului Comitetu-
lui judeţean de partid pentru ducerea la îndeplinire 
întocmai a sarcinilor”.

Ce fel de sarcini aveau aceştia? Mai întâi, deplasa-
rea, „de îndată”, în localităţile şi unităţile repartiza-
te, întâlnirea cu comitetele de partid de acolo, anali-
zarea tuturor problemelor ce se ridică, elaborarea de 
programe de acţiune, cu termene şi responsabilităţi 
concrete. 

Să vedem şi ce trebuia avut în vedere în fiecare 
unitate: decongestionarea spaţiilor şi căilor de acces, 
colectarea şi transportul la unităţile specializate a ma-
terialelor recuperabile, repararea şi zugrăvirea pereţi-
lor, completarea geamurilor lipsă şi spălarea acestora, 
completarea corpurilor de iluminat, „fără însă a face 
excese” (se ştie câtă economie se făcea la consumul 
de energie electrică, mai ales în locuinţele oameni-
lor muncii, n.n.), curăţirea grupurilor sociale, curăţi-
rea maşinilor şi utilajelor, inclusiv vopsirea lor, acolo 
unde este cazul. 

În fiecare unitate, pe întreg traseul vizitei, toate 
utilajele şi instalaţiile trebuiau să fie în stare de func-
ţionare, chiar dacă, în condiţii normale, nu se lucra pe 
ele. Iar dacă cei care operau pe acestea nu erau bine 
pregătiţi sau aveau alte sarcini, urmau „să fie înlo-
cuiţi cu cei mai buni muncitori, maiştri etc., care să 
cunoască în detaliu sarcinile de plan, parametrii teh-
nico-funcţionali ai utilajelor, consumurile specifice, 
normele de producţie etc.”.

Măsurile acestea erau obligatorii pentru toate uni-
tăţile ce urmau să fie vizitate, şi ele ne dezvăluie, fără 
intenţie, desigur, câte ceva despre starea reală a fabrici-
lor şi uzinelor noastre (poate că aceste „înalte” vizite ar 
fi avut cu adevărat urmări dacă nu ar fi fost anunţate!).

În plus, arătau instrucţiunile, fiecare muncitor să 
fie concentrat asupra utilajului pe care-l deserveşte, 
să aibă o ţinută îngrijită, ecuson şi, la apropierea tova-
răşului, să se întoarcă cu faţa şi să aplaude. 

În fiecare unitate, cu sprijinul delegaţilor din mi-
nistere, trebuiau pregătite expoziţii cu cele mai re-
prezentative produse, însoţite de fişe cu explicaţii, 
grafice şi panouri privind evoluţia principalilor in-
dicatori. 

Iată şi „sarcinile-indicaţii” referitoare la primirea 
în unitate: primirea vizitei se face de către „directo-
rul, inginerul şef, ministrul, secretarul comitetului de 
partid, secretarul U.T.C., preşedintele sindicatului” şi 
o gardă de onoare, „bine pregătită”. La intrare se oferă 
flori (şi pe traseu, în fiecare secţie, sunt oferite flori, 
de către doi muncitori: „băiat, fată”; se cerea, însă, 
multă „atenţie la selectarea lor: membri de partid, ti-
neri UTC-işti, cu înfăţişare plăcută”!) şi se asigură pre-
zenţa unui număr corespunzător de personal munci-
tor pe tot traseul situat în afara secţiilor vizitate. Dar, 
la stabilirea acestui număr, să nu se uite că o parte din 
muncitori lucrează în producţie, alţii sunt folosiţi pe 
traseele interioare, alţii „în alte dispozitive din cadrul 
municipiului”. De asemenea, pentru orice eventuali-
tate, trebuiau asigurate 50 de halate şi echipament de 
protecţie.

Prezentarea întreprinderii, se arată în „Nota cu 
sarcinile”, o va face directorul „care în acest scop se va 
pregăti temeinic”. Partidul îi dictează şi ce trebuie să 
spună: profilul unităţii, anul punerii în funcţiune, ca-
pacităţile existente, evoluţia principalilor indicatori, 
valoarea fondurilor fixe puse în funcţiune, destinaţia 
producţiei, numărul personalului muncitor etc.! Par-
tidul îi spune şi ce să facă la ieşirea „tovarăşului” din 
unitate: „se va mulţumi pentru vizită, pentru indica-
ţiile primite şi se va exprima angajamentul şi hotărâ-
rea fermă a întregului colectiv de a face totul pentru 
aplicarea lor în viaţă”. 

Absolut totul sub control, conform şablonului, ni-
mic original, nimic în plus, nimic în minus!

În Întreprinderea de Anvelope

continuare pe www.caietesilvane.ro
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S-a stins din viață un fiu 
al satului Aluniș, Șandor

Maria CrOITOru

Numele lui: Alexandru Lucăcel; 
sătenii îi spuneau Șandor. A fost 
şi va rămâne în amintirea săteni-
lor un artist popular desăvârşit, 
cioplitor în piatră, autor al unor 
lucrări care vor dăinui peste timp 
şi vor vorbi despre artistul care a 
fost.

Amintirile copilăriei îți revin 
uneori în minte în momente nefe-
ricite. Aşa a fost şi momentul când 
am auzit, prea târziu din neferici-
re, despre dispariția lui Alexandru 
Lucăcel, Șandor, cum îi spunea lu-
mea.

Eram mică. Ne furişam noi, 
copiii, la danț, jocul satului din fi-
ecare duminică. Învățătorul nu ne 
dădea voie. Mergeam pe furiş, tre-
când prin vale, s-ajungem în spate-
le şurii unde avea loc danțul.

Într-o duminică, spre seară, 
eram acolo. Bătrânele, care nu apu-
caseră locuri pe lavițele din şură, 
povesteau despre Șandor. Olga, o 
fată mai îndrăzneață, a întrebat ci-
ne-i Șandor. O bătrână – poate că 
nici nu era aşa de bătrână – i-a zis:

- Uitați-vă la feciorul ăla care 
are fular alb la gât!

Ne-am îndreptat  pr iv ir i le 
într-acolo şi am văzut un tânăr cu 
părul creț, frumos, care dănțuia 
cu o fată. Nimeni nu era ca el. Era 
ceva deosebit.

Aşa l-am văzut prima dată pe 
Șandor. Mai târziu am aflat că 
se-nsoară cu o fată, Rujica, din ve-
cini de noi. Știu că taică-meu, fost 

învățător, i-a zis lui badea Traian, 
tatăl Rujicăi:

- De ce ai luat-o de la şcoală?
- I-o picat un băiat bun şi o mă-

rit! i-a răspuns badea Traian.
Rujica făcuse clasa a V-a de gim-

naziu la Cehu Silvaniei, iar acum 
abandona şcoala pentru a se mă-
rita cu Șandor. Și aşa s-a întâm-
plat. Îmi mai amintesc cum a venit 
mama Rujicăi la mama mea şi a ru-
gat-o s-o ajute să facă cozonac.

- Nu te necăji, că facem cozonac 
moldovenesc, „să aibă noroc Ruji-
ca”. Păcat că n-ai lăsat-o la şcoală!

Nu l-am mai văzut pe badea 
Șandor până când a avut copii la 
şcoală, dar nu-i uit vorbele: „Pune, 
doamnă, bota pe ei, dacă nu învață 
sau sunt prăpădiți!”

N-a fost nevoie. Copiii au 
fost cuminți şi ascultători, fiecare 
învățând după puterile lui. Toți au 
reuşit în viață şi fac cinste şi satu-
lui în care au văzut lumina zilei. 
Cel mic, Gheorghe – Traian, alias 
Flavius, a devenit un reputat dra-
maturg contemporan, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Cluj.

Printre meşteşugurile care au 
luat avânt în satul Aluniş a fost şi cel 
al cioplitului pietrei de construcție. 
Dintr-un deal din apropiere au înce-
put să scoată piatră de construcție 
pe care au învățat s-o cioplească şi 
s-o şlefuiască. Unii dintre ei şi-au 
făcut o adevărată profesie din cio-
plirea artistică a pietrei. Au început 

construcțiile de case cu fundații, 
stâlpi de susținere, chiar fațade 
din piatră cioplită, stâlpi de gar-
duri, garduri etc. Unul dintre aceşti 
meşteri, care a ridicat meşteşugul la 
nivel de artă, a fost Alexandru Lu-
căcel, badea Șandor. Cu timpul s-a 
axat pe confecționarea crucilor şi 
a monumentelor funerare. Repede 
a devenit cunoscut şi au venit oa-
meni nu doar din satele vecine, ci 
şi din altele mai îndepărtate pentru 
comenzi de lucrări.

Crucea părinților mei este 
confecț ionată  de  Șandor.  Cu 
siguranță că şi Dumnezeu are lu-
crări de făcut în cer şi l-a luat la El...

Linişte eternă, Șandor!

Aluniș, 14 octombrie 2020
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Un „manual” de bune 
practici*

Cosmin BudeanCĂ

Actualitate

La 3 iunie 2020, părintele Cristian Borz m-a su-
nat să mă întrebe dacă aş putea să scriu prefaţa unei 
cărţi despre restaurarea casei lui Iuliu Maniu de la Bă-
dăcin. Am fost foarte onorat şi mai bine de o lună de 
zile m-am gândit ce şi cum să scriu. Să mă raportez 
strict la conţinutul cărţii? Să scriu dintr-o perspecti-
vă personală şi să mă refer la ce ştiu despre proiect? 
Grea decizie. Am scris, am revenit, am rescris. Am re-
memorat momentele în care, într-un fel sau altul, am 
fost sau m-am simţit „aproape” de Iuliu Maniu, de la 
participarea la simpozioanele organizate de Fundaţia 
Academia Civică la Sighetu Marmaţiei (2000, 2001, 
2002, 2006) şi vizitele la fosta închisoare unde Ma-
niu şi-a pierdut viaţa, la cercetările de istorie orală din 
zona Maramureşului din 2003, 2005 şi 2016, comple-
tate de fiecare dată, în mod firesc, de vizite la Memo-
rial (unde lucrează şi doi foarte buni prieteni, Andrea 
şi Robert Fürtös), la cele două campanii de cercetări 
arheologice din Cimitirul Săracilor din Sighet, la care 
am participat în iulie şi noiembrie 2006, alături de 
colegii de la IICCR cu speranţa că printre osemintele 
celor îngropaţi acolo îl vom găsi şi pe Iuliu Maniu, la 
audierile alături de echipa col. magistrat Viorel Siser-
man a unor foşti gardieni sau a fostului ofiţer politic 
al închisorii Sighet, Alexandru Satmari (ocazie cu care 
s-au recuperat şi câteva obiecte care i-au aparţinut 
lui Maniu) şi multe altele... Invariabil, însă, două mo-
mente îmi apăreau mereu în gând: 20 martie 2016 şi 
12 octombrie 2019, la care mă voi şi referi puţin mai 
încolo.

Valorificarea din perspectivă memorială a trecu-
tului (şi în special a celui comunist) a lăsat mult de 
dorit în ultimele trei decenii. Nu insist aici asupra 
motivelor, care sunt multiple, dar nu pot să nu amin-
tesc dezinteresul decidenţilor politici, care a avut un 
rol determinant. Cu toate acestea, încă de la începu-
tul anilor ’90 au existat demersuri de transformare a 
unor foste locuri ale suferinţei din anii comunismului 
în spaţii memoriale. Unele iniţiative au avut succes, 
altele, nu. În prima categorie aş menţiona Memori-
alul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la 
Sighetu Marmaţiei, un proiect al Academiei Civice 
(inaugurat în 1997) şi Memorialul Închisoarea Piteşti 
(deschis publicului în 2014). Proiectele care nu au fost 
finalizate sunt, însă, mult mai numeroase. Printre ele 
aş aminti un memorial în fosta închisoare Jilava (un 
prim demers a fost făcut la începutul anilor ’90 de că-
tre Fundaţia Culturală Memoria, urmat apoi de alte 
proiecte şi iniţiative, care, din păcate, nu au fost şi 
implementate); în 2007, fosta închisoare de la Râm-

nicu Sărat a fost preluată de Institutul de Investigare 
a Crimelor Comunismului în România (actualmente 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 
şi Memoria Exilului Românesc), însă şi în acest caz 
transformarea în memorial nu s-a realizat încă.

La aceste iniţiative de memorializare în foste spa-
ţii recluzionare se pot adăuga numeroase case în care 
s-au născut personalităţi politice sau culturale de ex-
cepţie, care sunt tot mai deteriorate sau pe punctul de 
a se prăbuşi, evidenţiind o dată în plus dezinteresul 
factorilor de decizie asupra istoriei (în acest caz nu 
neapărat recente). Printre acestea le amintesc pe cele 
ale lui Nicolae Titulescu, Constantin Brâncuşi, Vasile 
Alecsandri sau Alexandru Macedonski. Imaginea dez-
interesului faţă de cultură şi trecut poate fi completa-
tă cu miile de clădiri de patrimoniu şi situri istorice 
răspândite pe suprafaţa întregii ţări, care au aceeaşi 
soartă.

În 2015 am iniţiat în cadrul IICCMER proiectul 
„Reţeaua Memoriei” (http://www.reteauamemoriei.
ro/), pentru a încerca să punem în relaţie demersu-
rile de memorializare a trecutului recent, pentru că 
am constatat că nu există comunicare între cei care 
sunt implicaţi în proiecte de acest fel. Și înainte, dar şi 
în acest context, am văzut personal multe construcţii 
cu valoare istorică şi cu potenţial turistic şi cultural 
remarcabile, ajunse în ruine din indolenţa celor care 
ar fi trebuit să se ocupe de ele.

Repertoriind proiecte care ar putea fi incluse în 
„Reţea”, am aflat că la Bădăcin, părintele Borz dema-
rase încă din 1999 o iniţiativă de restaurare a casei lui 
Iuliu Maniu, proiect devenit mult mai cunoscut înce-
pând cu februarie 2015, odată cu lansarea Campaniei 
publice „Salvaţi istoria naţională, salvaţi Casa lui Iuliu 
Maniu!”. Mărturisesc că am fost sceptic privind şan-
sele de reuşită ale unui astfel de demers, cu atât mai 
mult cu cât ştiam proiecte de mai mare anvergură, 
care de ani de zile stagnau sau evoluau într-un ritm 
foarte lent. L-am contactat pe părintele Borz şi am 
aranjat să îi facem o vizită. Și aşa a început o poves-
te din care mă bucur că, într-o mică măsură, am avut 
şansa să fac parte. 

20 martie 2016 – am ajuns la Bădăcin împreună 
cu câţiva colegi de la IICCMER şi am văzut pentru pri-
ma dată casa lui Iuliu Maniu. Era o după-amiază frigu-
roasă şi umedă, iar clădirea avea numeroase proptele 
care îi sprijineau tavanul şi pereţii să nu se prăbuşeas-
că. De altfel, la cât de afectată era structura de rezis-
tenţă, fără această intervenţie „în ultimul moment” 
foarte probabil în câteva luni toate eforturile ar fi fost 
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de prisos. Părintele Cristian Borz, iniţiatorul şi sufle-
tul proiectului, ne-a povestit ce a făcut până atunci şi 
ce intenţii are. Venisem la Bădăcin plin de curiozitate 
şi, aşa cum am spus, sceptic. Situaţia de la faţa locu-
lui, una deloc încurajatoare, mă făcea să mă gândesc 
tot mai mult că este un proiect aproape imposibil de 
finalizat. Cu toate acestea speram să mă înşel, şi că 
părintele Borz va găsi mai multă înţelegere şi suport 
la autorităţi, mai ales că deja se intrase în „febra” pre-
gătirii Centenarului, iar premierul României, Dacian 
Cioloş, era chiar din comună (ulterior, în iulie 2016 
s-a înfiinţat în cadrul Guvernului chiar un Departa-
ment Centenar).

Începând de atunci am urmărit îndeaproape evo-
luţia proiectului şi datorită faptului că părintele Borz 
a răspuns afirmativ invitaţiei de a ni se alătura în ca-
drul Reţelei Memoriei. Odată cu trecerea timpului, 
scepticismul mi s-a transformat treptat într-un opti-
mism moderat şi apoi în entuziasm. Ceea ce în martie 
2016 părea o utopie, reuşea să atragă susţinerea tot 
mai multor oameni de bine şi să pară că se îndreaptă 
spre un final fericit. 

Era anul Centenarului şi am crezut că se vor găsi 
resursele necesare ca până la 1 decembrie 2018 – cum 
ar fi fost şi firesc – lucrările la Bădăcin să poată fi în-
cheiate. Și da, s-au găsit bani, şi instituţii de la nivel 
central şi local au finanţat o serie de proiecte, însă din 
păcate casa lui Iuliu Maniu nu s-a aflat printre ele.

A opta întâlnire a membrilor Reţelei Memoriei, 
desfăşurată în perioada 24-28 octombrie 2018 s-a 
desfăşurat la Bădăcin – Șimleu Silvaniei – Cluj-Napo-
ca. Alegerea locaţiilor a fost determinată, pe de o par-
te, de dorinţa ca membrii Reţelei să vadă la faţa locu-
lui ceea ce ştiau deja din prezentările făcute la ediţiile 
anterioare de părintele Borz, iar pe de altă parte, ca 
acesta să primească un impuls de la specialişti în do-
meniu că se află pe drumul cel bun. Astfel, pe parcur-
sul întâlnirii, printre altele, colegii din Reţea au asis-
tat la vernisajul expoziţiei „Iuliu Maniu – patriot şi 
martir al neamului românesc”, la Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” din Cluj, au vizitat „şan-
tierul” de la Bădăcin şi au participat la Spectacolul de 
gală „Centenar 2018. Iuliu Maniu – Întoarcerea aca-
să”, eveniment organizat în Cluj-Napoca de Asociaţia 
„Clubul Monarhiştilor Clujeni” pentru a strânge fon-
duri pentru proiect.

La acel moment era evident că, în pofida tuturor 
eforturilor făcute timp de 19 ani, până la 1 Decembrie 
restaurarea casei celui care a făcut atât de mult pentru 
români, atât înainte, cât şi după 1918, nu va putea fi 
finalizată.

A trecut şi „ziua cea mare”, s-a încheiat şi anul 
2018, şi reprezentanţii autorităţilor au răsuflat uşu-
raţi. Interesul pentru cei 100 de ani de la Marea Unire 
a scăzut rapid şi, din acest punct de vedere, peste ţară 
s-a aşternut liniştea. Dar părintele Borz şi cei care i-au 
fost alături au continuat cu cerbicie să meargă mai de-
parte, în pofida dezamăgirilor, potenţaţi de încura-
jările şi suportul material sau moral venit din toate 

colţurile ţării şi ale lumii.
12 octombrie 2019 – o frumoasă sâmbătă de 

toamnă. În curtea casei din Dealul Ţarinei, câteva 
sute (după alte surse peste două mii) de persoane 
erau prezente la unul dintre cele mai importante eve-
nimente culturale organizate în contextul Centenaru-
lui României Mari: festivitatea de inaugurare a Casei 
Memoriale Iuliu Maniu. Printre ei, numeroşi oameni 
politici cu funcţii importante atât în acel moment, cât 
şi în anii anteriori, ale căror nume nu le redau aici, dar 
care sunt menţionaţi în carte. Erau veseli, zâmbeau 
spre camerele de filmat sau de fotografiat, strângeau 
mâinile celor prezenţi, indiferent dacă îi cunoşteau 
sau nu. Au acordat interviuri, au ţinut discursuri, 
despre trecut, despre prezent, despre viitor, despre 
tradiţii, despre democraţie, despre patriotism, des-
pre valori. L-au pomenit chiar şi pe Iuliu Maniu. Era 
evident că unii dintre ei nu aveau nicio urmă de jenă 
pentru faptul că din poziţiile pe care le-au deţinut sau 
le deţineau nu făcuseră NIMIC pentru acel proiect. Vi-
zita lor la Bădăcin era doar o bună ocazie de a se afişa 
public şi a mai acumula capital electoral.

Însă publicul cel mai important, chiar dacă men-
ţionat doar în treacăt de presă, l-a constituit marea 
majoritate a celor prezenţi: foşti membri ai Partidului 
Naţional Ţărănesc, oameni simpli, interesaţi de isto-
rie şi cu o admiraţie reală pentru Iuliu Maniu, o parte 
dintre cei care au susţinut material sau moral proiec-
tul, precum şi localnicii din Bădăcin, enoriaşi ai părin-
telui Borz, care i-au fost alături în demersul său. Toţi 
aceştia, alături de mulţi alţii care au fost cu sufletul şi 
cu gândul în acea zi în Dealul Ţarinei, au fost şi sunt 
cei care într-adevăr contează. Pentru ei încheierea re-
staurării casei celui care a fost supranumit Sfinxul de 
la Bădăcin a fost o adevărată sărbătoare care le-a pro-
dus o imensă bucurie şi un sentiment de împlinire.

Dar a trecut şi 12 octombrie 2019. După 20 de 
ani de eforturi, părintele Borz ar fi putut considera că 
a ajuns la capătul unui drum lung şi deloc uşor de par-
curs. Însă lucrurile nu stau nici pe departe aşa, şi alte 
proiecte conexe, educaţionale şi memoriale, au conti-
nuat, deoarece Casa din Dealul Ţarinei a fost gândită 
încă de la început ca un spaţiu viu, care să le ofere ce-
lor ce îi vor păşi pragul pe lângă informaţii şi o parte 
din spiritul democratic al celui care a fost Iuliu Maniu.

Cartea de faţă cuprinde o parte din eforturile fă-
cute de părintele Cristian Borz şi de cei care i-au stat 
alături pentru a finaliza acest măreţ proiect. Îl cunosc 
prea bine pe autorul ei ca să îl suspectez că a început 
să ţină o evidenţă diaristică la gândul ca, mai târziu, 
să aducă aceste eforturi în faţa publicului. De altfel a 
şi luat această decizie, salutară, destul de târziu, abia 
în toamna lui 2015. Dar e bine că a făcut-o şi atunci. Și 
e remarcabil că şi-a găsit timp să consemneze „la cald” 
cele întâmplate, cuprinzând, între rânduri, în puţine 
cuvinte, tristeţi şi dezamăgiri, bucurii şi momente de 
entuziasm. Apreciez în mod special faptul că atunci 
când s-a hotărât să publice aceste notiţe nu a inter-
venit asupra lor pentru a le „cosmetiza”. Sunt multe 
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adevăruri şi realităţi expuse în mod direct, transpa-
rent, pe un ton deloc vindicativ, dar care în mod sigur 
vor avea darul să deranjeze. Pentru că lucrarea de faţă 
reprezintă o adevărată oglindă a societăţii româneşti 
în perioada 2015-2019, în care se reflectă atât dezin-
teresul unor decidenţi politici, cât şi solidaritatea care 
s-a creat în jurul acestui proiect care ar fi trebuit să 
fie unul prioritar, cu atât mai mult cu cât se aniversa 
Centenarul Marii Uniri.

Chiar dacă adesea dintre rândurile ei transpare 
amărăciunea celui care consemnează, în ansamblul 
său lucrarea nu e o litanie, ci are mai degrabă darul 
de a insufla optimism. Pentru că indiscutabil părinte-
le Cristian Borz a fost şi este un optimist. Iar Jurnal 
de șantier poate reprezenta un adevărat „manual” de 
bune practici pentru cei care au sau vor avea curajul 
de a se implica în proiecte similare şi care vor putea să 
înveţe să evite anumite greşeli şi să aleagă, poate, căi 
care să îi ducă mai degrabă spre un final fericit. De al-
tfel, gândindu-mă la alte iniţiative, cum ar fi casele lui 
I.D. Sârbu (proiect finalizat) şi a Elisabetei Rizea (în 
lucru), care au fost „adoptate” de asociaţii nonguver-
namentale, pare tot mai evident că aceasta ar putea fi 
cea mai bună soluţie pentru ca unele monumente să 
aibă o soartă mai bună.

Nu se cuvine să închei fără a aminti că în demer-
sul său „donquijotesc” părintele Borz a avut numeroşi 
susţinători foarte importanţi. Numele multora dintre 
ei sunt menţionate în paginile cărţii, alţii au preferat 
să rămână în umbra anonimatului, decizie respectată 
de autor. Pentru că există destui astfel de oameni care 

înţeleg să facă lucruri remarcabile împinşi de resor-
turi interioare, fără a aştepta recunoştinţă sau benefi-
cii. Ei sunt adevăratele modele şi elementele care pot 
oferi garanţia unei schimbări în bine a societăţii ro-
mâneşti. Îmi exprim şi eu aici gratitudinea faţă de toţi 
cei care au contribuit la acest proiect. Nu în ultimul 
rând doresc să subliniez în mod special rolul aparte 
pe care familia părintelui Borz l-a avut în aceşti ani, 
şi mai ales soţia sa, Maria. La fiecare întâlnire, doam-
na Maria era alături de părintele Borz, cu delicateţe şi 
discreţie, şi sunt convins, fără rezerve, că suportul ei a 
contat enorm în ceea ce s-a realizat la Bădăcin.

Între 20 martie 2016 (ziua în care am ajuns pri-
ma dată la Bădăcin) şi 12 octombrie 2019 (ziua când 
a fost deschisă oficial Casa Memorială) au trecut trei 
ani şi jumătate, timp în care am văzut cum o ruină se 
poate transforma într-un loc remarcabil. Timp în care 
mi-am dat seama că expresia „omul sfinţeşte locul” îşi 
găseşte o confirmare fără virgulă în acest proiect.

Casa lui Iuliu Maniu de la Bădăcin arată acum din 
nou ca în urmă cu 80 de ani. Iar în timp ce finalizam 
aceste rânduri am aflat că arheologul Gheorghe Pe-
trov continuă pe o nouă pistă demersurile de căutare 
a osemintelor lui Iuliu Maniu la Sighetu Marmaţiei. 
Rămâne, aşadar, să ne păstrăm speranţa şi optimis-
mul că, poate, cândva Sfinxul de la Bădăcin se va pu-
tea întoarce, în sfârşit, în Dealul Ţarinei, Acasă.

* Prefață la volumul Pr. Cristian Borz, Jurnal de 
șantier. Reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” de la 
Bădăcin, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2020.

De la 1 octombrie 2020 este în vigoare, pentru 
următorii cinci ani, un nou protocol de colaborare 
pentru editarea revistei „Caiete Silvane” semnat 
între Centrul de Cultură şi Artă al Județului Sălaj 
şi Consiliul Județean Sălaj, Instituția Prefectu-
lui Județului Sălaj, Primăria municipiului Zalău, 
Muzeul Județean de Istorie şi Artă Zalău, Direcţia 
Județeană pentru Cultură Sălaj, Inspectoratul Șco-
lar Judeţean Sălaj, Universitatea „Vasile Goldiş” 
Arad – Filiala Zalău, Biblioteca Judeţeană „I.S. Bă-
descu” Sălaj, Arhivele Naţionale – Filiala Sălaj şi Ce-
naclul literar „Silvania”.

Obiectul protocolului de colaborare îl constituie 
implicarea instituţiilor semnatare în vederea sus-
ţinerii editării, tipăririi, difuzării şi promovării de 
către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, 
în calitate de editor, a revistei „Caiete Silvane”, re-
vistă de cultură reprezentativă a Judeţului Sălaj, cu 

apariţie lunară, precum şi promovarea şi susţinerea 
autorilor sălăjeni cu aptitudini literare şi culturale 
deosebite în domeniile acoperite de conţinutul re-
vistei.

Părţile semnatare se vor implica prin formele le-
gale specifice fiecăreia în parte pentru buna apariţie 
a revistei, asigurând, după caz, realizarea şi distri-
buirea de abonamente, apariţia de materiale publi-
cistice în paginile ei, realizarea de suplimente sau 
organizarea unor diverse întâlniri culturale având 
ca obiect editarea, tipărirea, difuzarea sau promo-
varea publicației „Caiete Silvane”.

„Caiete Silvane” apare din februarie 2005, iar din 
februarie 2012 sub egida Uniunii Scriitorilor din 
România.

„Caiete Silvane”, revista şi editura Centrului de 
Cultură şi Artă al Județului Sălaj, instituție a Consi-
liului Județean Sălaj.

Încă cinci ani de colaborare 
pentru  revista „Caiete Silvane”
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Despre viața şi activitatea prim-
pretorului Gheorghe Pop se cunosc 
puține lucruri, deşi înaintaşii săi, 
atât pe linie paternă, cât şi pe li-
nie maternă, au dat Sălajului mai 
multe personalităţi care au făcut 
istorie, în special preoţi, avocați 
şi funcționari, aşa cum vom vedea 
mai jos. 

Să vedem, aşadar, cine erau 
părinții lui Gheorghe Pop.

Tatăl său, Mihai Pop (1869-1943) 
s-a născut la Bicaz în familia nota-
rului Simion Pop (1821-1892) şi a 
Mariei Pop, născută Vaida (1831-
1902). Familia sa, originară din 
Oarța de Jos, era ramura de Oarța 
din marea familie Pop de Băseşti, 
înnobilată în anul 1676 de către 
principele Mihail Apaffy1. A urmat 
cursurile şcolii primare din Bicaz, 
iar cele secundare la Liceul roma-
no-catolic din Satu Mare. În anul 
1890 a absolvit Teologia la Satu 
Mare, fiind ordinat în anul 18922. 
În anul 1893 era numit adminis-
trator interimar în parohia Motiş, 
iar la puțin timp după decesul so-
crului său, Vasile Gheție, survenit 
în 18 septembrie 18943, e numit 
administrator parohial, apoi pa-
roh în Cuceu. A îndeplinit funcția 
de protopop al districtelor greco-
catolice Bred4 şi Noțig5, assesor 
consistorial şi arhidiacon onorar. A 
participat în calitate de reprezen-
tant al clerului din partea distric-
tului greco-catolic Bred la istorica 
Adunare Națională de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918.

În familia lui Simion Pop şi Ma-
ria Vaida s-au mai născut copii: 
Gheorghe (n. 23 aprilie 1865 – d. 
25 decembrie 1933)6, avocat şi pri-
mul prefect român al Sălajului 
după Marea Unire din 1918; Va-
sile Pop (n. 26 decembrie 1862 
– d. 26 ianuarie 1919)7, preot în 
Oarța de Jos şi protopop al distric-

tului Oarța şi o soră, Elena (Ilca) 
Pop (n. 1858 – ?), măritată cu pre-
otul Achim Ștefan (1849-1888)8, 
părinții lui Alexandru Achim, preot 
şi protopop al districtului Băseşti.

Mama sa, Maria s-a născut la 
8 octombrie 18749 în Cuceu, în 
familia preotului greco-catolic Va-
sile Gheție (1841-1894)10 şi a Ma-
riei, născută Pop. A mai avut trei 
frați: Alexandru11 (n. 12 decembrie 
186912), profesor de teologie şi vi-
car al Silvaniei (1914-1922); Ioan13 
(n. 7 februarie 187114) şi Vasile (n. 
14 octombrie 1872 – d. 24 decem-
brie 1872)15. Toți cei patru copii ai 
familiei i-au avut ca naşi pe Bogdan 
Merza cu soția Catalina, romano-
catolici, proprietari în Cuceu şi au 
fost botezați de George Farcaşiu, 
preotul din Poptelec.

La 25 februarie 1892, în Cuceu 
se încheia căsătoria dintre Mihai 
Pop, cleric absolut de 24 de ani 
din Oarța de Jos, cu tânăra Maria 
Gheție, de 18 ani, din Cuceu. Naşi 
la logodnă au fost Teodor Indre, 
protopop, şi Ioanu Popu, notar co-
munal din Cuceu, iar la cununie, 
Alexandru Pop, jude regesc din 
Cehu Silvaniei cu soția sa Terezia 
Șorban. Cununia a fost oficiată de 
către Alimpiu Barbuloviciu, vicarul 
foraneu al Sălajului16.

Tânăra familie a fost binecu-
vântată cu 10 copii: Maria (n. 11 
aprilie 1893 – d. 25 mai 1967)17, 
botezată de bunicul ei, protopopul 
greco-catolic Vasile Gheție, având 
ca naşi pe Alexandru Pop, jude-
cător din Cehu Silvaniei, cu soția 
Terezia Șorban; George, născut la 
21 aprilie 1895, de care ne vom 
ocupa în prezentul studiu; Elena, 
născută la 17 februarie 189718; 
Mihai, născut la 21 august 189819, 
având ca naşă pe Cornelia Indre, 
iar ca preot botezător pe unchiul 
său, Vasile Pop, viceprotopop în 

Oarța de Jos; Livia, născută la 
3 septembrie 190020; Vasiliu-Ioan, 
născut la 22 martie 190221, având 
ca naşi pe Dr. Ioan Gheție, avocat 
în Zalău, cu soția Livia, născută Te-
lescu, iar slujba botezului fiind ofi-
ciată de acelaşi unchi, Vasile Pop; 
Terezia, născută la 1 septembrie 
190322, năşită de către Eugeniu 
Tuzeş cu soția, Maria Virag, mari 
proprietari din Cuceu, iar botezul 
a fost oficiat de fratele tatălui său, 
protopopul Vasile Pop din Oarța 
de Jos; Veturia, născută la 11 ia-
nuarie 190623; Cornelia, născută la 
19 martie 190824, ambele având ca 
naşă pe mătuşa lor, văduva Achim 
Elena născută Pop, iar botezul a 
fost oficiat de unchiul lor Vasile 
Pop, preot în Oarța de Jos şi Aure-
lia, despre naşterea căreia nu avem 
suport documentar.

În această familie cu vechi 
tradiții istorice româneşti vedea 
lumina zilei, la 21 aprilie 189525, 
Gheorghe Pop. Tatăl său, Mihai 
Pop era preot în Cuceu, iar pe 
mama sa o chema Maria Pop, năs-

Prim-pretorul Gheorghe Pop, 
o personalitate mai puțin 
cunoscută a Sălajului interbelic

daniel-Victor sĂBĂCeaG, Marin POP

Prim-pretorul Gheorghe Pop
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cută Gheție. A fost botezat la 9 mai 
1895 de către preotul din Poptelec, 
Demetriu Cionca, avându-i ca naşi 
de botez pe unchiul său, Gheorghe 
Pop de Oarța, avocat în Zalău şi 
soția sa, Laura Pop.

Gheorghe Pop (pretorul) a ur-
mat cursurile şcolii primare din lo-
calitatea Cuceu, iar pe cele secun-
dare la Liceul din Gherla, obținând 
„Certificatul de maturitate” în data 
de 12 iunie 191326.

După absolvirea liceului, între 
anii 1913-1915, Gheorghe Pop îşi 
continuă studiile la Universitatea 
Tehnică Regală Maghiară din Bu-
dapesta, Secția Inginerie Mecani-
că27, însă e nevoit să-şi întrerupă 
studiile din cauza izbucnirii Primu-
lui Război Mondial. Revenit acasă, 
el a fost mobilizat pentru satisfa-
cerea serviciului militar în armata 
austro-ungară ca elev-plutonier, 
contingentul 1917, fiind demobili-
zat la 28 decembrie 191828. 

Între timp, odată cu sfârşitul 
primei mari conflagrații mondiale, 
românii reuşesc să-şi desăvârşească 
unitatea națională, la 1 decembrie 
1918. Reîntorşi de la Alba Iulia, 
participanţii la Marea Adunare Na-
ţională din 1 Decembrie 1918 au 
adus la cunoştinţa tuturor istorice-
le hotărâri. În cadrul unor adunări 
solemne au fost sfinţite steagurile 
tricolore şi înălţate pe edificiile pu-
blice. Însă, din cauza liniei demar-
caţionale provizorii, administraţia 
românească în Sălajul istoric s-a 
instalat abia în cursul lunii aprilie 
1919. Astfel, abia după cinci luni 
de zile de la votarea actului Unirii, 
judeţele din nord-vestul României 
erau încadrate în hotarele statu-
lui naţional unitar român, timp în 
care populaţia românească de aici, 
în special semnatarii Unirii Tran-
silvaniei cu România, a avut de în-
durat un adevărat calvar. Populația 
românească a fost supusă unei te-
rori fizice şi psihice de nedescris, 
din partea vechilor autorităţi şi a 
bandelor de secui, care nu acceptau 
noile realităţi geopolitice stabilite 
după Primul Război Mondial. Ma-
rea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918, prin 

votul celor 1228 de delegaţi aleşi, 
în prezenţa a peste 100.000 de ro-
mâni adunaţi pe Câmpul lui Horea, 
consfinţise Unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei şi Maramure-
şului cu România. 

Pentru funcţia de prefect al ju-
deţului Sălaj, George Pop de Bă-
seşti l-a recomandat preşedintelui 
Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu, 
pe Gheorghe Pop de Oarţa, datori-
tă meritelor deosebite pe care aces-
ta le-a avut până atunci şi condui-
tei sale morale ireproşabile. Astfel, 
Gheorghe Pop devenea primul 
prefect român al Sălajului, îndepli-
nind această funcţie în perioada 
25 aprilie 1919 şi până la data de 
22 aprilie 1920, când s-a schimbat 
guvernul de coaliţie cu cel condus 
de generalul Averescu.

Prioritare pentru județul Să-
laj, în această perioadă tulbure, 
au fost problemele legate de lip-
sa personalului calificat în admi-
nistraţia locală, aprovizionarea 
populaţiei cu cereale şi articole 
de primă necesitate, problema 
învățământului şi, în mod special, 
problema agrară.

În acest context, la 1 mai 1919, 
prin ordinul nr. 16083/1919 al 
şefului Resortului Interne din ca-
drul Consiliului Dirigent, Gheor-
ghe Pop era numit, cu titlu pro-
vizoriu, în funcția de pretor în 
județul Sălaj, la Pretura Zalău, cu 
obligativitatea ca într-un an să-şi 
câştige calificația legală29.

Începând cu anul şcolar 
1918/1919, semestrul II, Ghe-
orghe Pop este primit ca student 
ordinar la Facultatea de Drept din 
cadrul Universității Daciei Supe-
rioare din Cluj, iar la 20 octom-
brie 1920 obținea „Absolutoriu în 
Drept” al universității din Cluj30.

Din punct de vedere al pregă-
tirii profesionale, Gheorghe Pop 
şi-a continuat studiile superioare, 
iar la 31 decembrie 1921 susținea 
Examenul de stat la Universitatea 
din Cluj31. Comisia de examinare 
l-a avut ca preşedinte pe dr. Cassiu 
Maniu, membrii fiind profesorii 
Dragonescu, dr. Valentin Poruțiu 
şi Petre Poruțiu, reputați profesori 

universitari clujeni.
Prin Înaltul Decret Regal nr. 

2499 din 13 iunie 1922, Gheorghe 
Pop a fost încadrat în funcția de 
pretor, la Pretura Zalău, iar prin 
decretul nr. 5896 din 12 decembrie 
1923 era numit în funcția de prim-
pretor al plăşii Zalău32. 

Tot în anul 1923, la 27 decem-
brie 1923, are loc un alt eveniment 
fericit în familia noului prim-pre-
tor, soția sa dând naştere unei fii-
ce, pe care au botezat-o Elena, Mă-
rioara33.

Din păcate, anul 1923 aduce 
şi un eveniment tragic în fami-
lia pretorului Gheorghe Pop. În 
data de 18 august 1923, după o 
lungă suferință, mama sa, Maria 
Pop, născută Gheție, trece la cele 
veşnice, la vârsta de numai 48 
ani34. Cu un an înainte, plecase la 
Domnul şi fratele său, Alexandru 
Gheție, vicarul Silvaniei. 

Ajuns în funcția de prim-pre-
tor al plasei Zalău, Gheorghe Pop 
a desfăşurat o activitate prodigi-
oasă şi în domeniul construcțiilor 
şcolare. Astfel, la începutul anului 
1924, se înfiinţează Comitetul cen-
tral de construcţii şcolare al jude-
ţului Sălaj, organism creat cu sco-
pul de a se ocupa exclusiv cu edi-
ficarea noilor construcţii şcolare, 
atât de necesare învăţământului 
primar de stat după Marele Război 
şi Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918. Componenţa comitetului 
era următoarea: Dr. Iulian Domşa, 
prefectul judeţului Sălaj – preşe-
dinte; Nicolae Nistor, subrevizor 
şcolar – secretar; Emil Bran, sena-
tor; Dr. Alexandru Aciu, senator; 
Gheorghe Pop, deputat; Vladimir 
Atanasovici, deputat; Ion Lăpădat, 
deputat; Emil Lobonţiu, deputat; 
Victor Deleu, deputat; Iuliu Kuzel, 
inginer; căpitan Mihăescu, coman-
dantul companiei de jandarmi; 
Francisc Terdic, inginer silvic; G. 
Simonek, inginer Silvic; Dr. Ni-
codim Cristea, primarul oraşului 
Zalău; Dr. Iuliu Pop, subprefectul 
judeţului; Dimitrie Nica, admi-
nistrator financiar; Ioan Mango, 
revizor (inspector general – n.n.) 
şcolar; Traian Trufaşiu, protopo-
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pul greco-catolic al Zalăului; Ioil 
Ghiuruţan, protopopul ortodox al 
tractului Unguraş (Românaşi); Du-
mitru Mărgineanu, subrevizor şco-
lar; Dr. Victor Gheţie, primpretor; 
George Bancoş, primpretor; Ale-
xandru Marcu, primpretor; Ghe-
orghe Pop, primpretor; Dr. Cornel 
Gheţie, primpretor; Vasile Oros, 
primpretor; Gheorghe Ionescu, 
agronom regional; A. Marcalaus, 
agronom regional; M. Monovici, 
agronom regional; V. Agârbiceanu, 
agronom regional; Dr. Augustin 
Pintea, advocat şi juristconsultul 
comitetului central. După data de 
12 octombrie 1925, când prefectul 

Domşa demisionează din funcţie, 
preşedinte al comitetului devine 
nou prefect, profesorul Dr. Con-
stantin Pavel, „care primeşte şi în-
sărcinarea de-a patrona această ac-
ţiune culturală cu aceiaşi dragoste 
ca şi înaintaşul său”35. 

Conform sursei citate, în peri-
oada 1924-1925, în județul Sălaj 
au fost construite 23 de şcoli noi 
şi alte patru case achiziționate de 
la particulari au fost amenajate ca 
şcoli36.    

În anul 1925, în România a 
fost adoptată o nouă lege de re-
organizare administrativ-terito-
rială, În urma acestei reforme, în 

componența județului Sălaj au mai 
intrat plasa Valea lui Mihai, lua-
tă de la județul Bihor, plasa Carei 
şi încă trei localități, luate de la 
județul Satu Mare şi opt localități 
de la județul Cluj. În acest con-
text, județul Sălaj administra o 
suprafață de 5.191 km², cu 286 
localități rurale, care la vremea re-
spectivă aveau rang de comună, cu 
primărie şi consiliu local propriu, 
şi doar trei comune urbane: Zalău, 
Șimleu Silvaniei şi Carei37. Toto-
dată, are loc o nouă împărțire a 
plăşilor județului, printre ele fiind 
înființată şi plasa Bocşa. 

continuare pe www.caietesilvane.ro

La Arhivele Naționale Istori-
ce Centrale (Matrice sigilare, nr. 
11495 şi 11496) se află două ti-
pare sigilare care, în perioada 
1919-1921, au aparținut Jude-
cătoriei de ocol Cehu Silvaniei, 
județul Sălaj. Ele au formă rotun-
dă, cu diametrele de 37 şi 36 mm, 
au fost confecționate din alamă 
şi gravate în excizie. În emblema 
lor figurează, cu mici diferențieri, 
stema României de la 1872 (pro-
mulgată prin Legea pentru modi-
ficarea armelor țării, publicată în 
„Monitorul Oficial al României” 
nr. 57 din 11/23 martie 1872, 
p. 337), cu modificările operate 
(prin uz şi nu printr-o lege) după 
ridicarea României la rangul de 
regat în anul 1881.

Stema: scut de tip rusesc de la 
1850, cu marginea de sus conve-
xă, colţurile superioare retezate, 
concavităţi pe flancuri, talpa în 
acoladă, sfertuit, având în car-
tierul 1, acvila cruciată, în 2, ca-
pul de bour cu stea între coarne, 
în 3, un leu, cu labele anterioare 
orientate spre flancul dextru, în 
4, doi delfini afrontaţi, cu cozile 

ridicate. Peste tot, armele fami-
liei de Hohenzollern: un scut, 
sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 
argint (reprezentat convențional 
prin suprafață liberă), în 2 şi 
3 negru (culoare reprezentată 
convențional prin linii orizontale 
suprapuse de linii verticale). Scu-
tul, timbrat de o coroană închisă, 
terminată cu glob crucifer şi aşe-
zat pe două arabescuri acolate, 
are ca suporţi doi lei rampanți, 
afrontaţi, cu cozile ridicate la 
spate, care îl susţin cu labele an-
terioare de marginea de sus şi de 
flancuri; sub scut, deviza scri-
să pe o eşarfă concavă, cu litere 
majuscule: NIHIL SINE DEo 
(NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). 
Compoziția este inclusă într-un 
pavilion prins, în partea de sus, 
sub o coroană închisă, terminată 
cu glob crucifer. De partea de jos 
a pavilionului este acolată cru-
cea Ordinului „Steaua Români-
ei” instituit de regele Carol I la 
10 mai 1877. În exergă, mărgini-
tă de un cerc liniar la interior şi 
de altele două la exterior, cu mici 
diferențieri la forma şi dimensi-

unile literelor, legenda: + Ro-
MÂNIA + JUDECĂToRIA DE 
oCoL CE(h)UL SILVANIEI.

Două tipare sigilare ale 
Judecătoriei de ocol Cehu 
Silvaniei (1919-1921)

Laurențiu-ștefan szeMKOVICs
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The Flower Kings – 
Islands

daniel Mureșan

O mantie neagră se revarsă pes-
te această lume, doar optimiştii 
întrezărind sub ea o floare. Poate 
o floare uriaşă, în culori de curcu-
beu, legănată în oglinda apei din 
vis. În mijlocul uriaşei flori e un 
jilț, pe care stă un frumos chip de 
fată, ce are faldurile rochiei parcă 
crescute din frunze. Peste tot e iar-
bă proaspătă de un verde crud, ce 
încearcă să intre în frunzele florii, 
în falduri, pe chipul fetei. Totul în 
mireasma amețitoare ce întrece 
orice parfum. Fata are o privire 
fermecată ce rătăceşte printre co-
roanele copacilor din zare. De pe o 
stâncă golaşă, parcă vrând să stră-
pungă faldurile negre ale mantiei, 
se dezgoleşte o lumină de cristal, 
trecând uşor pe sub iarba verde 
şi poposind pe floare ca o podoa-
bă. Pe boltă nu străluceşte niciun 
soare. Oare nu era nevoie de el? 
Duhurile, stâncile, iarba şi floarea 
iradiază lumină. Dar e ca lumina 
unui neon în serile plictisitoare. 
Deşi copleşită în fața acestor mi-
nuni, fata doreşte soarele străluci-
tor. Se săturase de mantia neagră, 
se săturase de insula asta izolată, 
unde duhurile cereşti aveau între-
bări şi răspunsuri fără glas, într-un 
întuneric amorțit, greu de desluşit. 
Timpul fetei vrea să îşi depene 
viața sclipind şi scânteind, pe tărâ-
mul însorit şi curat.

Un studio însorit şi curat şi-ar fi 
dorit şi cei de la The Flower Kings, 
dar au realizat noul album de aca-
să. Fiecare şi-a înregistrat bucata, 
iar la final s-au pus cap la cap în-
registrările. Tema albumului este 
izolarea, în fapt o călătorie muzica-
lă plină de imaginație, într-o lume 
ce acum încearcă să împletească 
îndoiala cu speranța.

Noul dublu-album, ce durea-
ză 93 de minute, este cu adevărat 
o surpriză plăcută. Cu doar trei 

membri din formula inițială (Stolt, 
Froberg şi Reingold), trupa editea-
ză un disc solid, plin de combinații 
simfonice ingenioase; un ansamblu 
de piese ce se leagă între ele, for-
mând un tot unitar numit Islands.

Inițial, când am văzut multitu-
dinea de piese de pe coperta discu-
lui, am crezut că este vorba despre 
compoziții melancolice, în ton cu 
situația actuală. Dar m-am înşelat. 
Este unul dintre cele mai intere-
sante albume ce le-a compus Roine 
& Co, plin de vibrație şi armonie. 
Fiecare piesă are ceva proaspăt în 
ea, aducând uneori, totuşi, a muzi-
ca anilor `90.

Cel mai plăcut m-a surprins 
clăparul Zach Kamins, care a făcut 
repede uitată plecarea lui Tomas 
Bodin. Cred că sunetele sale sunt 
mai elegante, iar tonurile orchestra-
le mai elaborate. Tobele sunt puțin 
mai în față, iar basul lui Reingold 
străluceşte ca de fiecare dată.

Cu toate că Islands a fost înre-
gistrat la distanță, sufletul, pasi-
unea şi dorința celor din trupă au 
făcut ca discul să ne poarte într-o 
lume după care jinduim. Ascultând 
albumul, mi-am dat seama că sunt 
o insulă umană, într-o lume ciuda-
tă şi înstrăinată, dar cu speranța 
că voi putea părăsi curând tărâmul 
acesta înconjurat de apele înstrăi-
nării. Regii Florilor au încă o dată 
toată admirația mea, iar dacă nu 
ați păşit încă în regatul lor, vă invit 
să o faceți!

Tracklist:
1. Racing With Blinders On
2. From The Ground
3. Black Swan
4. Morning News
5. Broken
6. Goodbye Outrage
7. Journeyman
8. Tangerine
9. Solaris
10. Heart Of The Valley

11. Man In A Two Piece Suit
12. All I Need Is Love
13. A New Species
14. Northern Lights
15. Hidden Angles
16. Serpentine
17. Looking For Answers
18. Telescope
19. Fool’s Gold
20. Between Hope & Fear
21. Islands

Inside Out Music 2020

Discografie The Flower Kings:
The Flower King (1994)
Back To The world of Adventures   

       (1995)
The Retropolis (1996)
Stardust We Are (2CD, 1998)
Flower Power (2CD, 1999)
Alive On Planet Earth (2CD, 1999)
Space Revolver (2000)
Rainmaker (2001)
Unfold the Future (2002)
Meet the Flower Kings (2003)
Adam & Eve (2004)
Instant DeLIVEry
Paradox Hotel (2006)
The Sum of No Evil (2007)
Tour Kaputt (2011)
Banks of Eden (2012)
Desolation Rose (2013)
Waiting for Miracles (2019)
Islands (2020)

Componență The Flower Kings:
- Roine Stolt (voce, ukulele, chitară)
- Hasse Fröberg (voce, chitară acus 

         tică)
- Zach Kamins (clape)
- Jonas Reingold (chitară bas)
- Mirko DeMaio (percuție)
- Rob Townsend (saxofon soprano) 
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Un maestru al 
fantasticului terifiant

Gheorghe GLOdeanu

Scriitorul american Howard Phillips Love-
craft (1890-1937) este considerat unul dintre cei mai 
importanți autori şi teoreticieni de proză fantastică 
de la începutul secolului XX. Iată de ce absența lui din 
cunoscuta antologie a lui Roger Caillois surprinde în 
mod neplăcut. Având o solidă formație ştiințifică, scri-
itorul s-a impus ca un maestru al povestirii gotice şi un 
precursor al literaturii S.F. Dintre operele sale cele mai 
cunoscute putem aminti: The Call of Cthulhu, The Rats 
in the Walls, At the Mountains of Madness, The Shadow 
over Innsmouth şi The Shadow Out of Time. Concepția 
prozatorului asupra fantasticului se întemeiază pe o 
viziune proprie asupra lumii. Povestirile lui H.P. Lo-
vecraft pornesc de la ipoteza că, la un moment dat, 
pământul a fost locuit de o altă rasă, care, practicând 
magia neagră, şi-a pierdut originile şi a fost expulza-
tă, dar care, totuşi, se poate întoarce oricând. Excelent 
cunoscător al literaturii fantastice, Lovecraft nu este 
numai un remarcabil creator, ci şi un foarte bun teore-
tician al imaginarului. A dovedit-o din plin în lucrarea 
Supernatural Horror in Literature (1945), studiu asupra 
căruia a revenit toată viața şi care reprezintă o superbă 
pledoarie pentru literatura fantastică. Scriitorul crede 
în puterea imaginației, în magia neagră şi în ritualu-
rile demoniace. În viziunea sa, fantasticul exprimă o 
teamă teribilă de supranatural. Teoreticianul insistă 
pe ideea de spaimă, deoarece narațiunea fantastică 
ne dezvăluie o altă lume, o lume coşmarescă, pe care 
ne-o prezintă ca fiind a noastră. Spre deosebire de alți 
autori, prozatorul se dovedeşte adeptul unor opere cu 
final deschis. În excursul său, exegetul se ocupă de o 
selecție de opere de certă valoare. Continuator al lui 
Poe, Lovecraft îşi exprimă admirația față de opera 
maestrului. În prefața ediției franceze a cărții, comen-
tând ideile teoretice ale scriitorului, François Trucha-
ud consideră literatura fantastică o victorie a spiritului 
împotriva materiei, o libertate a visului în afara lumii 
materiale care ne ține prizonieri. Fantasticul permi-
te libertatea de a visa şi de a crea un nou univers şi o 
nouă viață. Înseamnă libertatea de a-ți exprima fan-
tasmele pentru a le exorciza mai uşor. În plus, pentru 
anumiți scriitori, el este considerat revelatorul ideal al 
viselor. Iar Lovecraft a fost toată viața un om aflat în 
urmărirea viselor sale. Nu întâmplător, emoția cea mai 
veche şi mai puternică a omului este frica. Iar teama 
cea mai intensă este teama de necunoscut. Această 
trăsătură – consideră Lovecraft – plasează literatura 
fantastică alături de celelalte genuri nobile ale lite-
raturii. Naşterea, apogeul şi supremația ficțiunilor 
gotice, creația lui Edgar Allan Poe, tradiția literaturii 

fantastice în literatura americană şi tradiția povestirii 
fantastice în literatura engleză reprezintă principalele 
subiecte asumate de către eseist.  

Narațiunea Visele din casa vrăjitoarei a fost elaborată 
la începutul anului 1932 şi a fost publicată, în acelaşi 
an, în numărul din iunie al revistei „Weird Tales”. Deja 
titlul narațiunii trimite la fantastic. În centrul relată-
rii se găseşte tânărul student Walter Gilman. Bolnav, 
acesta nu ştie dacă visele sunt cele care îi provoacă fe-
bra sau dacă febra este cea care îi provoacă visele. Ma-
ladia personajului se dovedeşte simbolică, facilitând 
accesul în sfera imaginarului. Gilman locuieşte într-o 
casă veche de mai multe secole din oraşul Arkham, un 
imobil despre care circulă tot felul de legende. Ele po-
vestesc faptul că, odinioară, vrăjitoarele se ascundeau 
în întunericul din podurile caselor pentru a nu fi desco-
perite de către oamenii regelui. Camera în care îşi duce 
existența Walter Gilman este impregnată de amintiri 
macabre. În acelaşi loc a trăit odinioară celebra vrăji-
toare Keziah Mason, a cărei dispariție din Temnița Sa-
lem nu a izbutit să o explice nimeni. Evenimentul s-a 
petrecut în 1692. Se spune că temnicerul care a fost 
martorul evenimentelor a înnebunit şi a vorbit despre 
„ceva mic, acoperit cu blană şi având colți albi, care 
ieşise din celula lui Keziah”. Cum oraşul acționează tai-
nic asupra imaginației sale, după ce devine student al 
colegiului din Arkham, Gilman începe să stabilească o 
serie de legături ascunse între matematică şi legendele 
fantastice ale locului. Citeşte lucrări ezoterice despre 
relațiile dintre proprietățile spațiului şi despre legătu-
rile secrete existente între dimensiunile cunoscute şi 
cele necunoscute.

Tânărul savant se mută în mod deliberat în fosta 
casă a vrăjitoarei, deoarece este fascinat de ceea ce a 
mărturisit Keziah Mason, sub tortură, în fața jude-
cătorilor. Aceasta a vorbit despre existența unor linii 
şi a unor curbe „care puteau să indice direcții ce du-
ceau prin pereții spațiului către alte spații şi dăduse de 
înțeles că astfel de linii şi curbe erau folosite deseori la 
anumite întruniri din valea întunecată din piatră albă, 
aflată dincolo de Dealul Meadow, şi pe insula nelocuită 
de pe râu”. Tot ea vorbeşte despre existența Omului 
Negru, despre jurământul pe care l-a făcut şi despre 
numele ei secret, Nahab. Apoi a trasat nişte semne pe 
pereții celulei şi a dispărut. 

Gilman acceptă în mod deliberat să locuiască în 
casa în care o bătrână mediocră din secolul al XVII-
lea a reuşit să descopere profunzimile matematicii. 
Existența personajului se derulează în mod obişnuit 
până în momentul în care pune stăpânire pe el febra 
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şi începe să fie bântuit de visele terifiante. În ciuda 
aparenței de normalitate, se pare că unghiurile came-
rei sale au asupra lui un efect bizar, aproape hipnotic. 
Alte elemente stranii sunt simțul exagerat al auzului şi 
şobolanii care se plimbă în voie printre zidurile stră-
vechi. În mitologie, şobolanul este un animal htonian 
prin excelență, care aduce şi transmite bolile. Drept 
consecință, prezența lui nu este întâmplătoare în 
narațiunea scriitorului american. 

Visele obsedante ale lui Gilman depăşesc granița 
sănătății mintale şi par a fi urmarea combinată a studi-
ilor din domeniul matematicii şi din cel al folclorului. 
În vis îi apare şi insolita creatură hibridă de mărimea 
unui şobolan, având față umană şi nişte mâini mini-
aturale. Numit Brown Jenkin, animalul fabulos este 
purtătorul mesajelor dintre bătrâna vrăjitoare Keziah 
şi diavol. Mai mult, aflăm că misterioasa creatură se 
hrănea cu sângele vrăjitoarei, pe care îl sugea precum 
un vampir. 

Pornind de la visele sale terifiante, Gilman elabo-
rează teoria potrivit căreia „dacă ar poseda cunoştințe 
matematice recunoscute ca fiind dincolo de orice po-
sibilitate pentru mintea omenească, un om ar putea 
să păşească deliberat de pe pământ până la orice corp 
ceresc aflat într-unul dintr-o infinitate de puncte spe-
cifice din tiparul cosmic”. Pentru a fi mai credibil, scri-
itorul trimite la o serie de savanți precum Heisenberg, 
Einstein, Planck şi de Sitter. În demersul său, Gilman 
vorbeşte despre posibilitatea ieşirii din sfera tridimen-
sională şi revenirea la ea într-un alt punct. Este vorba 
de o teorie pseudoştiințifică, ce apropie relatarea de 
literatura de anticipație. 

Dar Gilman nu este singurul chiriaş din casa vră-
jitoarei care este devastat de coşmaruri. Joe Mazu-
rewicz, un locatar de la parter, spune şi el poveşti 
lungi şi dezlânate despre fantoma bătrânei Keziah 
şi despre creatura blănoasă. Personajul afirmă că, 
uneori, e atât de rău bântuit, încât doar crucifixul lui 
din argint îi poate aduce alinarea. Cuprins de un te-
ribil sentiment de angoasă, personajul are senzația 
că este permanent urmărit de cineva. Deoarece se 
apropie Sabatul Vrăjitoarelor, Joe Mazurewicz îşi in-
tensifică rugăciunile. El este cel care face portretul 
bătrânei malefice, pe care o întâlneşte pe stradă în 
compania micii creaturi blănoase. Joe Mazurewicz îl 
previne pe Gilman că a văzut lumina violetă a vrăji-
toarelor la geamul său, semn că se află sub influența 
bătrânei. Drept consecință, îl sfătuieşte să îşi schim-
be camera şi să achiziționeze un crucifix care să îl 
apere de vrăjile malefice. 

În mod treptat, narațiunea insistă tot mai mult 
pe coşmarurile trăite de către tânărul student. Per-
sonajul rezumă etapele viselor sale fantastice: febra, 
visele nebuneşti, somnambulismul, iluziile auditive, 
atracția spre un anumit punct de pe cer, suspiciunea că 
vorbeşte în somn. Prozatorul ştie să exploateze foar-
te bine trecerile imperceptibile din planul real în cel 
oniric. Pentru ca straniile întâmplări povestite să de-

vină cât mai convingătoare, apar şi dovezile realității 
visului. Pentru a depăşi momentul de criză pe care îl 
trăieşte, Gilman ajunge la concluzia că trebuie să con-
sulte un specialist în boli nervoase.  

Pe măsura reluării lor, visele din casa vrăjitoarei 
devin tot mai obsedante. În lumina violetă a reveri-
ei, bătrâna şi misterioasa creatură cu blană şi colți se 
conturează tot mai limpede. Mai mult, la un moment 
dat, Gilman visează că se întâlneşte cu Omul Negru 
şi că semnează într-o carte de dimensiuni uriaşe. Este 
vorba de o nouă variantă a pactului faustian încheiat 
cu diavolul. 

În mod treptat ,  tot mai multe personaje 
conştientizează faptul că în jurul lor se petrece ceva 
îngrozitor şi grav. Discuția dintre Gilman şi vecinul 
său, Elwood, oferă noi informații despre puterea vrăji-
toarelor de a depăşi barierele spațiului şi ale timpului. 
Insolitul narațiunii provine din amestecul conceptelor 
matematice cu magia şi folclorul. Recursul la teoriile 
(pseudo)ştiințifice oferă un plus de credibilitate tex-
tului. Gilman observă că între fantasmele coşmarului 
şi realitățile din lumea obiectivă se cristalizează o 
relație de neconceput. Experiențele insolite trăite de 
către tânărul cercetător vin să demonstreze ipotezele 
sale ştiințifice în privința dimensiunilor multiple ale 
spațiului. Întrebarea firească ce se impune sună în fe-
lul următor: În ce măsură se pot aplica legile sănătății 
mintale la un asemenea caz? Singura explicație 
rațională a coşmarurilor trăite de către personaj este 
nebunia. 

Lovecraft ne avertizează că, în legendele străvechi, 
încercările de depăşire a spațiului şi a timpului au fost 
facilitate de alianțele teribile realizate cu o serie de 
mesageri din exterior. Asemenea mesageri ai puteri-
lor oculte este Omul Negru din cultul vrăjitoarelor şi 
Nyarlathotep din Necronomicon. Printre intermedia-
rii de mai mică importanță se numărau „cvasianima-
lele şi hibrizii bizari pe care legenda îi descrie drept 
apropiați intimi ai vrăjitoarelor”. Un bun exemplu este 
şobolanul antropomorf, animalul de companie al bă-
trânei Nahab. 

În nopțile următoare se petrec noi întâmplări care 
depăşesc orice înțelegere. Gilman trăieşte o nouă 
experiență onirică, pe parcursul căreia este vizitat de 
baba oribilă şi de omul negru. Textul aduce noi dovezi 
în privința realității visului. Gilman se trezeşte în ca-
mera lui de la mansardă, întins pe pat, cu picioarele şi 
pantalonii de la pijama plini de noroi uscat. Pe podea 
se văd urme de noroi, dar acestea nu merg până la uşă. 
Cum paşii nu apar şi în fața intrării, personajul con-
stată cu stupoare că a fost luat din cameră, fenomen ce 
sfidează rațiunea. 

Din ziar, Gilman află despre copilul dispărut al unei 
spălătorese. Cuprinsă de disperare, mama afirmă că 
micuțul ei Ladislas a fost furat pentru a fi sacrificat la 
Sabatul de la Sărbătoarea Vrăjitoarelor. La scurt timp 
după miezul nopții, Gilman e trezit din somn de gă-
lăgia făcută de către doi petrecăreți, care se jură că au 
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văzut un trio îmbrăcat bizar pătrunzând într-un pasaj 
întunecat. Este vorba de un negru uriaş, înveşmântat 
într-o robă, de o bătrână scundă, îmbrăcată în zdrențe 
şi de un tânăr în pijama. Bătrâna îl târa după ea pe 
tânăr, în timp ce de picioarele negrului se freca un 
şobolan îmblânzit. 

Întâmplările sabatului din data de 30 aprilie sunt 
redate pornindu-se de la articolele apărute în ziare. 
Poliția descinde în râpa întunecată de dincolo de Dea-
lul Meadow, dar trupul copilului dispărut nu este găsit. 
Textul insistă pe ritualul satanic al jertfei. În ceea ce îl 
priveşte pe Gilman, un timp acesta este apărat de cru-
cifixul pe care îl poartă. În momentul în care obiectul 
sacru dispare, personajul este devorat de un şobolan. 
Scriitorul sugerează ceea ce i s-a întâmplat eroului său, 
prin trupul căruia a fost săpat un tunel care i-a devorat 
inima. La rândul lui, Elwood suferă o cădere nervoasă, 

care îl face să lipsească tot semestrul de la cursuri.
După această întâmplare teribilă, locatarii părăsesc 

casa blestemată a vrăjitoarei. Imobilul nu a mai fost 
închiriat din cauza prostului renume, dar şi a duhorii 
fetide pe care o căpătase. Textul nu oferă o explicație 
în privința viselor lui Gilman şi a motivelor care le-
au declanşat. Până în final, totul rămâne la nivelul 
supozițiilor. 

Semnificativ se dovedeşte şi epilogul narațiunii. O 
furtună puternică dărâmă acoperişul clădirii părăsite, 
iar printre ruine sunt identificate rămăşițele unui co-
pil, ale unei femei în vârstă, precum şi scheletul unui 
şobolan uriaş, cu o înfățişare aparte. De asemenea, se 
găsesc numeroase fragmente de cărți şi hârtii ce pă-
reau să aibă legătură cu magia neagră, crucifixul lui 
Gilman, numeroase oseminte de copii şi un cuțit sa-
crificial. 

La Editura „Caiete Silvane”, 
în colecția „Memoria”, cu spri-
jinul Parohiei Greco-Catolice 
Bădăcin și al Centrului de Cultură 
și Artă al Județului Sălaj, a 
apărut cartea pr. Cristian Borz: 
„Jurnal de șantier. Reabilitarea 
Casei Memoriale «Iuliu Maniu» 
de la Bădăcin”.

„Jurnal de șantier. Reabilitarea 
Casei Memoriale Iuliu Maniu poate 
reprezenta un adevărat manual de 
bune practici pentru cei care au 
sau vor avea curajul de a se impli-
ca în proiecte similare şi care vor 
putea să învețe să evite anumite 
greşeli şi să aleagă, poate, căi care 
să îi ducă mai degrabă spre un fi-
nal fericit”.

Dr. habil. Cosmin Budeancă
Facultatea de Istorie, 

Universitatea București
 
„Înțelegând importanța casei 

în care a locuit cel mai mare om 
politic român al ultimului veac, 
edificiu care se dezintegra cărămi-
dă cu cărămidă, în nepăsarea şi in-
gratitudinea tuturor autorităților 
locale şi  centrale,  Păr intele 
Cr istian Borz începe munca 
aproape imposibil de conceput a 
salvării casei care, în secolul tre-
cut, reprezenta cetatea de suflet 
a românilor din Transilvania. Aici 
alergau bunicii şi părinții noştri, 
în tristeți şi bucurii, din zidurile 
acestei case s-au născut cele mai 
îndrăznețe hotărâri şi acțiuni, 

s-au luat cele mai importante de-
cizii şi, de ce să nu o spunem, pen-
tru copiii acelor vremuri, o vizită 
la Bădăcin reprezenta un premiu 
de bună purtare”.

Flavia Bălescu-Coposu, 
Rodica Coposu

 
„Inaugurarea  Casei Memoriale 

Iuliu Maniu  din Bădăcin, după 
laborioasa ei restaurare, este un 
eveniment ale cărui semnificații 
depăşesc cadrul local, fiind un ade-
vărat act de rezonanță națională. 
A aduce din nou la viață un monu-
ment istoric, ce stă mărturie pen-
tru viața şi opera lui Iuliu Maniu, 
este un act de reparație pentru 
memoria unuia dintre principa-
lii oameni politici ai României 
moderne, membru de seamă al 
elitei ardelene care a susținut 
idealul Marii Uniri, Preşedinte 
al Partidului Național Român şi 
al Partidului Național-Țărănesc, 
dar şi Prim-ministru al României. 
Casa natală a lui Iuliu Maniu a ur-
mat, din nefericire, soarta tragică 
a celui care a copilărit în Bădăcin 
şi care şi-a găsit pe aceste melea-
guri însuflețirea pe care a pus-o în 
slujba neamului său. Regimul co-
munist şi-ar fi dorit ca odată cu li-
chidarea fizică a liderului țărănist 
să şteargă şi orice urmă a faptelor 
şi a strădaniei sale pentru consoli-
darea democrației în tânărul stat. 
De aceea, casa din Bădăcin tre-
buia să dispară, să-şi piardă rolul 
memorial, iar poporul român să 

fie spoliat de o mărturie de preț 
a tumultoasei istorii a secolului al 
XX-lea.

Restaurarea casei memoriale 
a lui Iuliu Maniu a fost însă po-
sibilă prin angajamentul Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-
Catolică, sprijinul societății civile, 
dar mai ales prin strădania neo-
bosită a preotului paroh Cristian 
Borz. Devotamentul cu care s-a 
dedicat misiunii de a salva acest 
obiectiv de importanță națională 
a suplinit cu succes lipsa de impli-
care a autorităților cu atribuții în 
domeniul prezervării memoriei 
noastre istorice”.

Klaus Iohannis, 
Președintele României,

Mesaj la inaugurarea Casei 
Memoriale „Iuliu Maniu”, 

Bădăcin
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Malaxorul de noiembrie
■ Ne-a surprins plăcut textul domnului profesor oc-

tavian Guțu, „Zece motive pentru care prețuiesc 
revista «Caiete Silvane»” din ziarul „Magazin Să-
lăjean” (23 octombrie 2020). Un fragment: „Pentru 
mine, lectura integrală a fiecărui număr al «Caietelor 
Silvane» este, vorba cronicarului Miron Costin, «o fru-
moasă şi de folos zăbavă» (= răgaz, odihnă, petrecere). 
De ce, prin ce, cum? Prin constanţa rubricilor şi prin 
varietatea lor. Creaţii originale, parodii, cronici lite-
rare, folclor, rememorări, cinema, eseuri, lingvistică, 
istorie, traduceri, pagini de jurnal, malaxorul de carte, 
cronica discului, solilocvii inutile. Revista reuşeşte să 
se sincronizeze cu realitatea culturală a vremii, dar nu 
uită nici de cei datorită cărora noi, astăzi, putem res-
pira şi aspira liberi. Publicaţia aflată în discuție a rea-
lizat ceva pe care politicienii şi diplomaţii noştri n-au 
reuşit încă. O colaborare cu etnicii maghiari perma-
nentă şi benefică pentru ambele părți. Sub genericul 
«Primăvara poeziei» au loc periodic schimburi cultu-
rale între scriitorii sălăjeni şi cei maghiari. Fiecare din 
cele două țări face cunoscute valorile celeilalte. Spre 
exemplu, în numărul recent apărut revista publică 
un amplu grupaj de poezii româneşti şi maghiare. Fi-
ecare poezie este tradusă şi în limba maghiară, dar şi 
invers, cele maghiare în limba română. O certă dovadă 
că valorile spirituale îi apropie pe oameni, îi face mai 
buni, îi scot din cenuşiul şi pandemicul existențial. În 
mod deosebit recunosc faptul că revista şi-a păstrat cu 
consecvență statutul. A dovedit că are o personalitate 
bine structurată, că are coloană vertebrală. Dovada: 
nu s-a lăsat «cucerită» de viața politică. A rămas ne-
utră, orientată doar spre valorile lumii în care trăim. 
S-a lăsat, însă, atrasă de valorile spirituale confirma-
te ale țării, multe dintre ele găsindu-şi spațiu tipo-
grafic în cuprinsul publicației” (magazinsalajean.ro). 
Vă mulțumim, domnule profesor! Cât priveşte ultima 
parte a textului dvs., poate vă răzgândiți. Vorbă veche, 
„niciodată să nu spui niciodată!”

■ Andrei Codrescu, „Am construit aproxi-
mativ 5 km de rafturi” (Viața Românească, nr. 
10/2020), din răspunsul la ancheta „Biblioteca de-aca-
să”: „Din copilărie până în prezent am găsit o mulțime 
de metode de organizare a bibliotecii: alfabetic, gen 
literar, prieteni, cronologic, cărți esențiale, referințe. 
Am trăit în Sibiu, New York, Detroit, San Francisco, 
Monte Rio, Baltimore, Baton Rouge, New Orleans, 
Munții Ozark, şi acum, din nou, în New York. Cami-
oane pline de cărți m-au urmărit din oraş în oraş, ca 
nişte câini enormi compuşi din litere. Fiecare muta-
re este, zic americanii, un incendiu. Sute de cărți se 
pierd pe drum. Sute de cărți (cele mai bune) au fost 
împrumutate la prieteni şi studenți şi au rămas cu ei 
în trecut. Mulți dintre ei au murit şi moştenitorii sau 
le-au ținut sau le-au aruncat”. 

Am primit la redacție: 
■ Diana Tlerr, „iPontoane”, Rocart, 2020. „am 

un ascunziş sub ape/ acolo dorm lebedele/ când rătă-
cesc la intersecții/ au cearcăne/ şi vor răzbunare/ pe 
femei n-are nimeni dreptul/ să le judece. Poate doar 
Diogene”. Poate.

■ Constantin Arcu, „Prin lumea largă. Ilus-
trate din orientul Îndepărtat”, Limes, 2020. „De 
secole, omenirea repetă ca o placă stricată un truism 
de doi bani, cum că din istorie nu se învață nimic. 
Aserțiunea este cât se poate de exactă, întrebarea e de 
ce se întâmplă asta? Se ştie că în perioada 1975-1979 
intelectualitatea cambodgiană (şi nu numai) a fost 
decimată de trupele lui Pol Pot. Aceste trupe erau for-
mate din tineri de 16-17 ani, care s-au dedat la sama-
volnicii greu de închipuit. Mulți dintre aceştia trăiesc 
şi astăzi bine mersi în Cambodgia, alături de victimele 
lor, fără remuşcări, fără răspundere. Însuşi Pol Pot a 
murit în 1998 de insuficiență cardiacă, în patul său, 
fără să fi răspuns de crimele săvârşite” (p. 373).

■  Cronograf, nr. 19, septembrie 2020. Mircea 



51

190

Mass-media

Petean, „Alte notații disparate din vremea mo-
limei”: „Suntem martorii destrămării unui imperiu? 
Am fost martorii destrămării Imperiului sovietic. Se 
pare că suntem martorii destrămării Imperiului Ame-
rican. Și al înălțării la rang de superputere mondială a 
Chinei. Poate că s-a copt vremea să ne încercăm şi noi 
puterile, îmi şopteşte un amic cu simpatii de extre-
mă dreapta… E timp, bătrâne. Suntem, încă, atât de 
cruzi!...” (p. 7)

■ Rudy Roth, „Geometriile contradictorii ale 
singurătății”, Ars Longa, 2019. Acad. D.R. Popes-
cu: „S-ar putea să fie vorba în cartea lui Rudy Roth de 
un nou Adam, şi de o nouă Evă, aflați în clipele lor di-
vine (…). Timpul Evei s-a închis peste Adam, sau totul 
este invers, fapt ce înseamnă acelaşi adevăr. (…) S-au 
născut ei dintr-o şoaptă divină? Dar atunci de ce par 
ei sortiți unei treceri şi tăceri misterioase? Este Ea vo-
cea-vocii adamice, sau este ecoul primului şi singuru-
lui om paradisiac?... Sau este legătura dintre ei un fel 
de topire dintre două inimi total deosebite? (…) Asta 
e cartea lui Rudy Roth. Asta e lumea lui”.

■ Acad. Ioan-Aurel Pop (în „Convorbiri litera-
re”, nr. 298/octombrie 2020): „Poeții naționali nu se 
impun prin legi şi nu se desființează prin ordonanțe 
de urgență. Simbolurile naționale nu pot dispărea 
printr-o trăsătură de condei şi nici nu trebuie să ne 
zbatem să se întâmple acest lucru. Toate vin la vremea 
lor. Oricum, Eminescu nu se lasă judecat, ci el trebuie 
receptat”.

(D.S.) 

■ Dintr-un sumar caleidoscopic, cum este cel al re-
vistei „Discobolul”, secțiunea de „Teme la alegere” po-
ate fi mereu o atracție pentru cititor, printr-un sporit 
indice de inedit al punctelor de vedere, de prospețime 
şi surpriză. Din cel mai nou număr al publicației al-
baiuliene, 271-272-273/iulie-august-septembrie 
2020, ne-a reținut atenția Constantin Cubleşan, cu 
un studiu despre Miorița (Varianta macedoneană). Un 
prim element specific creației mioritice din această 

zonă etnică, reliefat de autor, este acela că versiuni-
le se cântă sub formă de bocet. Intrând în substanța 
ideatică a poeziei, criticul face şi disocierile de adânci-
me față de variantele nord-dunărene. În primul rând, 
nu este vorba de o rivalitate între ciobani, ci de un furt 
la drumul mare, pentru care ciobanul se face vinovat 
prin încălcarea anumitor reguli ale păcurăritului, iar 
nevrednicia e pedepsită cu moartea: „Am insistat atât 
de mult asupra acestui motiv, al morții propriu-zise, 
tocmai pentru a evidenția particularitatea esențială 
a acestor variante macedonene ale Mioriței, în care 
primordială este nu vina ciobanului de a fi mai des-
toinic decât ceilalți, căzând pradă lăcomiei, invi-
diei ortacilor, ci tocmai lipsei acestei destoinicii, a 
nerespectării regulilor sacre ale păstoritului şi nu în 
ultimul rând, căzând pradă unor răufăcători, hoți de 
drumul mare, în orice caz nu apropiați de-ai lui” 
(p. 215). Apoi, moartea nu este văzută ca o nuntă, 
pentru că, în aceste variante, ciobanii au deja familii 
constituite, iar la căpătâi îi vor boci soțiile sau surori-
le. Bocetul mioritic macedonean ar mai putea fi un in-
diciu care să împingă originile Mioriței spre antichita-
tea traco-dacică, consideră autorul. O concluzie a pa-
ginilor lui Constantin Cubleşan ne lămureşte că eroul 
macedonean, ca şi cel din variantele maramureşene, 
este departe de a fi un resemnat al sorții. Astfel de 
studii sunt, la vremea de acum, când le citim, mân-
gâiere pentru minte şi suflet. 

(V.M.)

■ Toponime năprădene. Aurel Medve şi-a rotun-
jit vârsta în acest octombrie al unui an rodnic, când i-a 
apărut volumul „Nume de locuri în comuna Năpradea” 
la Editura Caiete Silvane din Zalău. Cartea se alătură 
unei liste lungi, întocmită de Florica Pop, directoarea 
bibliotecii judeţene, trecută în prefaţa cărţii, din care 
ies în evidenţă cele două monografii dedicate comu-
nei şi şcolii. Cum i-a plăcut să-şi antreneze elevii în 
drumeţii, alte titluri prezintă fie expediţiile întreprin-
se în Munţii Carpaţi, fie atracţiile turistice, „comorile 
naturii” de pe Valea Someşului, inclusiv din Jibou sau 
Gâlgău Almaşului. Lucrarea reprezintă dezvoltarea 
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unor informaţii din lucrarea de licenţă (1973), sporite 
prin cercetarea surselor scrise şi chestionarea local-
nicilor, o colecţie de denumiri cărora li s-au alăturat 
cele din hotarele comunelor învecinate. Ea înglobează 
şi continuă cercetările lui Alexandru Gâmbuluţ, Lidia 
Botiş-Inceu, Vasile Rodina, Aurel David, folosind în 
plus chestionarele din 1864 ale academicianului Pesty 
Frigyes, studii de cuprindere a întregului judeţ (Pe-
tri Mór, Gheorghe Chende-Roman, Gheorghe Coste) 
sau monografii ale localităţilor din stânga Someşului. 
Fostul director al şcolii care azi poartă numele fizi-
cianului Traian Creţu, fiu al satului, a organizat ri-
guros materialul pe categorii: forme de relief, ape, 
păduri, tăieturi, poieni, drumuri, străzi, uliţe, tar-
lale, antroponime, nume provenite de la plante sau 
animale. Spre a spori farmecul însemnărilor, autorul 
povesteşte legende locale sau polemizează cu istoricii 
care au confundat Someş-Guruslău cu satul de lângă 
Zalău, unde armata de lefegii condusă de Giorgio Bas-
ta şi Mihai Viteazul a câştigat înfruntarea armată din 
3 august 1601. La mulţi ani şi la mai multe cărţi!

■ Laureata Nobel, nepoată de sălăjeni. Aflăm 
din eBihoreanul.ro, că Louise Glück, laureata Premiu-
lui Nobel pentru Literatură din acest an, se trage pe li-
nie maternă din doi emigranţi, care au plecat din Valea 
lui Mihai în America. În perioada interbelică, localita-
tea a fost centrul uneia dintre plasele „Sălajului Mare” 
(sursă: „Sălaj – Oameni şi opere”, dicţionar biobiblio-
grafic, 2011, 2017). Până în 1900, când s-au urcat în 
vaporul transatlantic din Hamburg, Henrik Glück s-a 
căsătorit cu Theresa Moskovitz, care i-a născut şase 
copii şi şi-a întreţinut familia având o afacere cu lem-
ne de foc, un comerţ mai greu de derulat într-o zonă 
de câmpie, unde nu prea sunt păduri. Familia bunicu-
lui s-a implicat în mai toate celelalte aspecte ale vieţii 
economice din zonă: a făcut parte din consiliul de 
administraţie al Băncii Populare, a deţinut o fabrică de 
sticlă, o firmă de confecţii, o fabrică de ambalat cafea şi 
au fondat faimoasa Moară Gizella din oraş. Au sprijinit 
construirea sinagogii. Comunitatea evreiască din par-
tea „chezaro-crăiască” a Europei ne-a rezervat şi alte 
surprize similare: Felix Salten, autorul celebrei cărţi 
despre Bambi, puiul de căprioară, s-a născut la Buda-
pesta, de unde părinţii săi s-au mutat la Viena. Îl amin-
tesc aici, acum, deoarece în 8 octombrie s-au împlinit 
75 de ani de la moartea sa. Din Jibou, în 1920, a plecat 
la Paris tatăl celebrului imunolog francez Alain Sobel, 
aventură povestită în romanul „Fragments d’exil”, încă 
nepublicat în limba română. Bunicii săi au avut un ma-
gazin de jucării lângă şcoala primară de atunci, teren pe 
care acum se înalţă biserica ortodoxă cea nouă.

■ La finalul unor temporizări centenare. În 
2018, în Consiliul European s-a propus renunţarea 
la flip-flop-ul orei de vară, practică abandonată de 
ruşi încă din 2014. În 2019, s-a acordat un termen 
de graţie până în 2021, dar pe parcursul acestui an 
n-a fost adoptată o hotărâre definitivă. Din punct de 
vedere istoric, măsura reflectă austeritatea unui efort 

de război. Potrivit Wikipedia: „Germania şi Austro- 
Ungaria au fost primele ţări care au introdus acest 
sistem, începând cu 30 aprilie 1916, în scopul econo-
misirii rezervelor de cărbune necesare producţiei de 
război”. Curtea Regală română a preluat de nevoie sis-
temul în vara anului 1917, deoarece primea curentul 
de la aliaţii ţarişti. Regina Maria nota în „Jurnalul de 
război”, la 5/18 iulie 1917: „De azi se schimbă ora – se 
dă înainte, ora şapte e deja ora opt şi aşa mai departe. 
A trebuit să o facem pentru că ruşii aşa procedează, ca 
să evităm confuziile – motivul e economia la electri-
citate”. În toamna aceluiaşi an, sub tirul tunurilor şi 
mitralierelor de pe crucişătorul Aurora, bolşevicii au 
ocupat Palatul de Iarnă şi au pornit Marea Revoluţie 
din Octombrie (pe stil vechi, sărbătorită apoi, vre-
me de decenii, în 7 Noiembrie gregorian). O lozincă 
lansată de Lenin (numele conspirativ al lui Vladimir 
Ilici Ulianov) reflectă starea din imperiu: „Comunis-
mul înseamnă puterea sovietelor şi electrificarea sa-
telor”. Deci, cu tot deranjul pricinuit de trecerea la un 
alt orar, regii României refugiaţi în Iaşi beneficiau de 
un regim privilegiat: aveau curent electric. În Jibou, 
după multă hâră în consiliul local, primele reţele au 
fost montate abia în toamna anului 1929 şi numai pe 
anumite străzi.

(G.-D. G.)

  ■ Din inițiativa criticu-
lui  l i terar  Ir ina  Petraş , 
Preşedintele Filialei Cluj a 
Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, a ieşit de sub tipar în final 
de vară a acestui an, la Editura 
„Școala Ardeleană” (manager 
– poetul Vasile George Dân-
cu), o „Carte frumoasă”, apud 
contagioasa opinie a poetei 
Doina Cetea. În cele 249 de 
pagini, Cartea cuvintelor-
madlenă cuprinde succinte 
şi spectaculoase, dar pline de 
miez, frecvent ludice şi nostalgice mărturisiri ale ce-
lor 63 de autori, majoritatea membri ai filialei, care au 
răspuns entuziast acestei provocări amicale. Dacă origi-
nala „antologie” este „gândită”, construită prin tehnore-
dactare şi prefațată de cunoscuta noastră preşedintă, 
coperta o datorează fiicei domniei-sale şi a regretatului 
critic şi memorialist Petru Poantă, Laura Poantă, dr. în 
medicină, grafician şi traducător. Criteriul antologării 
este cel alfabetic, prioritatea fiind acordată, în manieră 
firească, colegial-reverențios, extrem de agreabilului 
istoric Ioan-Aurel Pop, Rector al Universității „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, actualul Preşedinte al Acade-
miei Române. Cartea se poate cumpăra de la Librăria 
situată la intersecția dintre strada Universității şi Piața 
Unirii. În opinia subsemnatului, merită achiziția! 

(V.T.)

Mass-media



O nouă apariție la Editura „Caiete 
Silvane” a Centrului de Cultură şi Artă 
al Județului Sălaj: antologia bilingvă, 
româno-maghiară, Primăvara Poezi-
ei ‒ A Költészet Tavasza 2020.

Tema antologiei: Omul.
În deschiderea antologiei, două 

poeme de Geo Bogza şi Fodor Ákos:

Geo Bogza
Orice om

Orice om pe care nu pot să-l iubesc 
este pentru mine un izvor de adâncă 
tristeţe.

Orice om pe care l-am iubit şi nu 
pot să-l mai iubesc, înseamnă pentru 
mine un pas spre moarte.

Atunci când n-am să mai pot iubi 
pe nimeni, am să mor.

Voi, cei care ştiţi că meritaţi dragos-
tea mea, aveţi grijă să nu mă ucideţi.

Bárki
Hogy akad bárki, akit nem tudok 

szeretni, az a legmélyebb szomorúság-
gal tölt el.

Ha valakit szerettem, és már nem 
tudom szeretni, az újabb lépés a halál 
felé.

Amikor senkit nem fogok tudni 
szeretni, meghalok.

Ti, akik tudjátok, hogy megérdemli-
tek a szeretetemet, vigyázzatok, ne 
öljetek meg.

traducere de/fordította Demény Péter

Fodor Ákos
Axióma [A szeretésen]

A szeretésen
kívül minden emberi
tett: romépítés.

Axiomă
Omul iubeşte –
în afară de asta
clădeşte ruine.

Demény Péter fordítása/traducere

Numele celor 38 de poeți români şi 
maghiari antologați: Antal Krisztián 
Tamás, Balázs F. Attila, Boda Edit, 
Nicolae Bosbiciu, Demény Péter, 
Devecseri Zoltán, Egyed Emese, 
Lorena Enache, Fekete Vince, 

Vlad A. Gheorghiu, Simone Györfi, 
Halmosi Sándor, Daniel Hoblea, 
Dina Horvath, Jász Attila, Kiss 
Lehel, Kocsis Francisko, Lakatos 
Mihály, László Noémi, Lövétei 
Lázár László, Marcel Lucaciu, Ali-
ce Valeria Micu, Molnár Andrea, 
Molnár Henrietta, Ion Mureşan, 
Viorel Mureşan, Viorica Mureşan, 
Oláh András, Ion Pițoiu-Dragomir, 
Emilia Poenaru Moldovan, Ioan 
Es. Pop, Violeta Savu, Silvia Bodea 
Sălăjan, Daniel Săuca, Simonfi 
István, Simonfy József, Doina Ira-
Tăutan, Viorel Tăutan.

Numele traducătorilor: Balázs F. 
Attila, Demény Péter, Dósa Andrei, 
Simone Györfi, Halmosi Sándor, 
Kocsis Francisko, Lövétei Lázár 
László, Markó Béla.

Ilustraţie coperta I: Horváth Le-
vente, Muntele.

Mulțumim doamnelor Szőke Anna 
şi Kovács Tünde, precum şi domnilor 
Vasile George Dâncu, Flavius Lucă-
cel, Viorel Mureşan şi Szabó Attila 
pentru sprijinul acordat la realizarea 
antologiei de faţă.

Prefață
Primăvara Poeziei ‒ 

A Költészet Tavasza 2020

Pandemia nu ne-a lăsat să organi-
zăm în acest an a 20-a ediție a Festiva-
lului internațional „Primăvara Poeziei 
‒ A Költészet Tavasza”, un eveniment 
de tradiție al Centrului de Cultură şi 
Artă al Județului Sălaj, instituție a 
Consiliului Județean Sălaj. Rămânem 
cu speranța că în 2021 vom putea 
organiza acest frumos festival, punte 
de legături trainice între români şi 
maghiari sub semnul magic al Poeziei.

Până atunci vă invit să citiți volu-
mul de față, „Primăvara Poeziei 
‒ A Költészet Tavasza 2020”, o carte ce 
urma să fie lansată la festivalul nostru, 
în primăvara anului în curs. Pandemia, 
tot pandemia, ne-a întârziat şi cu edi-
tarea şi tipărirea volumului, dar cred 
că nici toamna nu e târziu să vă oferim 
poezii… de primăvară. Destul de proba-
bil, există un singur anotimp al poeziei, 
eternitatea… Mulțumesc tuturor celor 
care au contribuit la facerea cărții. Să 
ne vedem cu bine! Sănătate!

Daniel Săuca

Primăvara Poeziei ‒ 
A Költészet Tavasza 2020

A világjárvány nem engedte meg 
nekünk, hogy ebben az évben husza-
djára is megünnepeljük a „Primăvara 
Poeziei ‒ A Költészet Tavasza” nem-
zetközi fesztivált, mely esemény a 
Szilágy megyei Kulturális és Művészeti 
Központ rendezménye, a Megyei 
Tanács keretén belül. Megmarad 
annak a reménye, hogy 2021-ben 
újonnan megrendezhetjük majd e szép 
fesztivált, mely a Vers mágikus égisze 
alatt szövögeti románok és magyarok 
között maradandó baráti kötelékét. 

Addig is meghívom Önöket, hogy 
olvassák el jelenlegi antológiánkat, 
a „Primăvara Poeziei ‒ A Költészet 
Tavasza 2020” kötetet, melynek a 
fesztivál alkalmából kellett volna 
megjelennie, ez év tavaszán. Bár a 
világjárvány, ismét a  világjárvány 
késeltette a könyv szerkesztését és 
megjelenését,  úgy gondolom, ősszel 
sem késő … tavaszi verseket felaján-
lani Önöknek. A versnek szinte biztos, 
hogy egyetlen évszakja létezik, az 
örökkévalóság… Köszönöm minda-
zoknak, akik hozzájárultak e könyv 
megjelenéséhez. A viszontlátásra! 
Egészséget!

Daniel Săuca

traducere de/fordította Simone Györfi

O nouă carte la Editura Caiete Silvane: 
Primăvara Poeziei ‒ A Költészet Tavasza 2020



Arca poeziei

Bertolt Brecht

(1898-1956)

Hoțul de cireşe

Într-o dimineață, cu mult înainte de strigătul cocoşilor
Trezit de un fluierat, mă dusei la fereastră.
În cireşul meu – zorile se revărsau în grădină – 
Sta un tânăr cu pantaloni peticiți, 
Şi vesel aduna din cireşele mele. Zărindu-mă,
Dădu din cap salutând, cu amândouă mâinile
Îndesa în buzunare cireşile de pe crengi.
Reîntors în pat, încă o bucată de timp
Îl auzii fredonând cântecelul său vesel.  

Masca răului

De peretele meu atârnă o mască de lemn, japoneză, 
Chipul unui demon rău, lăcuit cu aur.
Compătimind privesc
Vinele umflate ale frunții, ce arată
Cât de obositor e să fii rău.

(În româneşte de Petre Stoica, în Poezia germană modernă, 
vol. I, E.P.L, 1967).  

Dramaturg şi poet german, teoretician al teatrului epic. Piese precum: Puștile Tereziei Carar, 
Opera de trei parale, Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită, Mutter Courage, Galileo Galilei, 
foarte originale ca structură, sunt inspirate din cele mai importante evenimente politice ale 
timpului. Demascatoare şi moralizatoare sunt, în mare parte, şi poemele sale.


