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Editorial

Zalăul meu

1

Daniel SĂUCA

Nu m-am născut aici. Dar, e orașul meu. De aproape 48 de ani. Îmi aduc aminte cum treceam Valea Zalăului pe o punte. Și de paradisul copilăriei. Azi raiul e
ocupat de un parc public. Și de multe betoane. Poate
prea multe. Zalăul meu a dispărut. În traficul infernal de zilele trecute îmi aminteam de străduțele pavate cu piatră care nu vedeau cu zilele un autovehicul.
Traficul infernal e, totuși, cu orar. De luni până vineri
după-amiaza. Atunci când elevii au ore. În rest, simt
cumva ritmul târgului de odinioară, leneș, molcom,
tot mai absent. Zalăul parcă se golește de oameni în
week-end, cum îi spunem acum sfârșitului de săptămână. Pe vremuri nu țin minte că exista așa ceva.
Decât duminica. Vinerea și sâmbăta se lucra. Duminica toate etniile și confesiunile făceau pace. Niciun
război nu putea avea loc în sfânta siestă, amorțeală,
ațipeală de duminică după masa de prânz, cu leveșe,
piroște sau prăjitură cu mere. Nu m-am născut aici.
Dar, e orașul meu. De aproape 48 de ani. Chiar dacă
Zalăul meu a dispărut. Nu mai sunt nici tutungeriile, nici Carpații fără filtru, nici „Năzuința” pe care o
cumpăram din același loc pentru pagina de fapt divers. Nu mai trăiesc mulți prieteni, a căror absență
îmi macină memoria. Pe Șișu îl văd și acum certându-mă părintește pentru primele numere din „Caiete Silvane”. Cu Pompiliu nu mai țin minte de câte ori

am făcut planul unei cărți despre el și familia lui. Cu
Daniel sunt și acum la o masă, devorând ideile și misterele lumii (din noi). Parcă au fost ieri ședințele de
redacție, cu Cristi și Daniel, la „Informația Sălajului”
și cu Ioan Lupa, Doru E. Goron & comp. la „Gazeta
de Duminică”, într-o casă veche, dărăpănată, spațiu
oricum impropriu pentru așa ceva, undeva mai jos de
stadion. Nu m-am născut aici. Dar, e orașul meu. De
aproape 48 de ani. Chiar dacă Zalăul meu a dispărut.
Acum, sunt un străin printre „noile realități” consumeriste și de divertisment facil. Cozi sunt și la hipermarketuri, ca în vremurile ceaușismului biruitor.
Și atunci, și acum mai toată lumea vrea să plece din
Zalău, fie și numai pentru concediile „last minute”.
Probabil una din două familii are membri plecați la
muncă în străinătate. Lumea se schimbă, veți zice, și
eu nu am reușit să mă schimb. Am rămas un conservator patetic. Poate, cine știe. Dar nu pot să nu observ
că dincolo de dezvoltarea evidentă a orașului, Zalăul
pare tot mai sărac cultural, spiritual. În ciuda zecilor
de biserici ridicate după revoluție. Orașul meu nu mai
trăiește parcă nici măcar din istoria lui. Și nu știu dacă
are cu adevărat o comunitate. Numărul de față al revistei „Caiete Silvane” vă oferă o părticică din istoria
Zalăului, cu speranța și că munca noastră, de 16 ani,
nu a fost în zadar. Lectură plăcută!
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2 Poeme pentru „Caiete Silvane”

Gheorghe Vidican
Uitarea

se hrănește umbra cu foamea mea
până la os se aude scâncetul copilului
mama îl așază estetic în fereastră
pulberii acestui poem
au fost duși la reciclat
sunt amintiri uitate
pe un raft în librărie
în creier niște nasturi strălucitori
încheie cu buzele tale
zimții unui fierăstrău
îmi taie liniștea în bucăți
sunt numerotate cu numere pare și impare
semnele de punctuație
cad din poem precum carnea unui lepros
de pe degete
uitarea e o lașitate
o monedă îmbrăcată în minciună
înfloresc ca o furnicătură
pocniturile de bici
peste piroanele bătute în tălpile fricii
se umblă pe sub pământ ca o cârtiță
noaptea a venit iar beată la cârciumă
laudă ei crâșmăriței că-i îngroapă zâmbetul
în coapsele ei
Înserare
după ploaie vin înserările pline de licurici
normalități ce capătă conturul labei de rață
rămâne fără patrimoniu asfințitul
se bâlbâie soarele în dinții întunericului
stele obeze apar pe cer
vitrinele crâșmei devin vitralii
cu lămpi deșuchiate
strănutul chelneriței a suferit mutații genetice
pe tejghea stă răsturnată luna

răzuind pereții de amintiri
în scrumieră fumul de țigară
își depune icrele
asemeni peștișorului de aur
în nările chibiților
obosiți de păhăruțul atârnat de degete
numai mieunatul unei pisici le amintește
că miercurea pașii lor fac ocol
umbrei ce colorează mov cerul
peisaje ce apar și dispar în mintea petrecăreților
zâmbetul chelneriței un foc de artificii
s-au întors recruții din armată
bat pași de defilare prin sărutul ei
falduri de lumină ard întunericul
Secunda
secunda
e o vibrație ascunsă a frumuseții
sângele are miros de iubire
osânda crucificării mustește precum laptele în sfârcul
liniștii
fiorul seamănă cu insomnia clipei
veșnicia e o avalanșă de trăiri
prăbușirea e bătrână
a învățat mersul pe bicicletă pe străzile babilonului
sunt capetele sfori pline de nerăbdare
procesele de conștiință
seamănă cu o mașină de spălat
plină de păcate
ne spală creierul
mersul pe sfoară e un miraj al destinului
e un măr viermănos
cu mirosul în formă de cuburi
în colțuri stau pisicile negre
să ne întoarcă din drum
porția de destin arsă de clipă ne copleșește
insomnii transformate în metafore
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Poeme pentru „Caiete Silvane”
ne punem nepăsările
sub formă de mâini împreunate
să-și găsească rostul prin lume
secunda are straturi de simplitate
e un oraș de iubire înecat în uitare
Holul din intersecții
se destramă în franjuri răsăritul
ridurile sunt pline de păsări
nu trageți cu pușca în umbra destinului
nu-i omul tăcere ci despărțire
se odihnește în frământările lui
e un lacăt ce-și încuie pereții

pe care au fost desenate culisele unui cutremur
sunt întâmplări pline de vicleșuguri
ce fac să nu îmbătrânească strigătul umbrei
păianjenul are sentimente
se hrănește din dragoste cu sângele unui fluture
mediocrii se îmbată cu roua dimineții
ne întâlnim în holul unei intersecții
alunecăm pe un trifoi cu patru foi
ca într-o baie umezită de iluzii
unicitatea clipei a intrat în cartea recordurilor
cocteilul de umbră viață și moarte ne face vulnerabili
suntem mahmuri și uituci
amintirile ne gâdilă tălpile
stăm față în față liberi de umbrele noastre
în holul unei intersecții

Parodie de
Lucian Perța

Marilena B.
Matei

Gheorghe Vidican

Holul din intersecții

ni s-au destrămat toate sărbătorile* insipide
și vulnerabile ale verii, de-acum omul se poate
odihni în utopia nisipului din clepsidre,
punând lacăt, din păcate,
tuturor frământărilor, chiar și celor creative –
eu însă stau în mansarda mea cu vitralii mânat
numai și numai de poetice motive
și admir singurătatea candelabrului atârnat
și împăienjenit de vreme –
poeții, de obicei, se îmbată cu iluzia faptului
că oricând pot găsi subiecte și teme
în forma obeză a foșnetului
de la intersecția cuvintelor umezite
de roua mahmurelii de dimineață,
numai că, cititorii mei, țineți minte
că altfel se-ntâmplă în viață,
e un adevăr foarte trist,
dar poetul doritor de teme
demne de cartea recordurilor nu-i
decât un pieton așteptând fluierul unui polițist,
fost milițian, uitat cu tot cu umbra lui
la intersecția unor sisteme!
*Cuvintele cu bold fac aluzie sau reprezintă
titluri de volume ale autorului

3

Psiholog de circumstanță
te machiezi în oglinda aburită
de aceea te vezi o caricatură obeză
neterminată
cauți motiv de plîns și plîngi
ai băgat frigiderul în depresie
deschizîndu-l din oră în oră
fără să-ți fie foame
nu ai un anturaj pe care să-l șochezi
cîntînd „Leliță Ioană” în engleză
zilele nu sînt rotunde
dar reușești să te învîrți în ele
de cînd te-a părăsit iubitul
nu înțelegi că steaua lui
nu era soarele tău
ai cules două sute de anotimpuri
și tot nu știi cînd e vremea cireșelor
încearcă înainte de a spune imposibil
mătură-ți gunoaiele de pe creier
scoate-ți nurii de la naftalină
fii propriul psiholog de circumstanță
sufletul oglinzii în care te privești
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4 Cronica literară

Cu ocheanul întors
Viorel Mureşan

Mă număr printre acei cronicari literari care întind mai ezitant
mâna spre o carte de versuri ce se
apropie de 300 de pagini. Totuși,
când e vorba despre Liviu Ioan Stoiciu și de un volum al său apărut
într-o serie exclusivistă, așa cum e
cazul cu Stricarea frumuseții, Editura Rocart, București, 2019, colecția
Poeți Laureați ai Premiului Național
de Poezie „Mihai Eminescu”, parcă
mi-aș mai călca pe inimă. Mai ales
dacă volumul e prefațat de Gheorghe Grigurcu și însoțit, la final, de
o laudatio semnată de Ion Pop. Vorbind de o selecție extrem de severă
dintr-o producție poetică spectaculoasă, vom da autorului cuvântul,
pentru a ne lămuri asupra cuprinsului: „Antologia de față cuprinde
câte 13 poeme din fiecare cele 16 volume publicate de mine până azi,
așa cum au fost, fără nici o revizuire
(volume paginate aici în ordine inversă, începând cu ultimul apărut,
Efecte 2. 0, și încheind cu pam-param-pam, care cuprinde poeme de
dinainte de debut)” (Nota autorului,
13/16, p. 5). Așadar, autorul ne impune o lectură cu ocheanul întors,
amănunt de care rândurile noastre
vor trebui să țină seamă. Volumul
conține și o foarte riguroasă fișă
bio-bibliografică, ce ar putea deveni
utilă în cazul unui studiu mai aplicat. Cele 19 referințe critice, mergând de la Nicolae Manolescu și Eugen Simion, până la Răzvan Voncu,
ori Ioan Holban, pot fi consultate cu
profit, aproape indiferent de profilul
cititorului. Revenim la prefață, pentru că acolo găsim fixate niște jaloane ale poeticii lui Liviu Ioan Stoiciu,
în absența cărora, înaintarea în demersul nostru s-ar putea poticni. Ni
se relevă mai întâi vectorul biografic
al acestei poezii, care, la rândul său,
atinge un discurs mai degrabă epic și
realist, în măsură a-l singulariza pe
autor. Iar ceea ce ține strict de na-

tura poeziei e un patetism sublimat
în metafore. Apoi, ideea unei frazări
sincopate, a fracturării emisiei verbale, ne-a reținut atenția și cu alte
ocazii, însă acum, după lectura acestui text critic și având în vedere materialul vast supus analizei, va trebui
să aducem și puncte noi de vedere.
Ca și, de altfel, asupra antilirismului,
accentuat și constant de-a lungul întregii creații.
În grupajul celor 13 poeme selectate din volumul Efecte 2. 0 (2017),
cheia unei anumite înțelegeri a lucrurilor ni se oferă într-un poem cu
titlul Abia coborât pe pământ. Aici e
subliniat „răul dinăuntru”, ca posibil miez tematic, iar ca imagine radiantă cu rol de sinecdocă, avem „lada
de moaște”. Scenariul vorbește despre un emițător liric și un dublu al
său, înhămați la aceeași aventură:
„Surâd amândoi cu subînțeles. Superiori. Ba a dat el o bere,/ ba am
dat eu, până am prins curaj:/ am
luat lada cu moaște de mâini și de
picioare și/ am aruncat-o în căruță”
(p. 18). Procedeul literar e cel al
simultaneității, mult lăudat de toți
moderniștii. Și mai greu de definit
e starea pe care o exprimă poemele
din Nous (2015). Credem că ar trebui pornit de la autoportretul moral
din deschiderea primei piese: „Nedus la împărtășanie de mic – am
crescut/ doar cu mine însumi, dezamăgit supărat, trist, pierdut pe/ o
cale care n-are nici o legătură,/ nu
mă mai uit în urmă, nici în sus, să
cer ajutor” (Sunt un sub, p. 29). Până
la urmă, după creionarea unui topos: „unde se întâlnește/ mintea
cu inima, în străfund” (p. 38), zbuciumul poetului capătă flacără și
culoare de confesiune argheziană:
„Nici la Dumnezeu nu mai știu la/
ce să mă rog, ce să-i cer, fii liniștită
– intru în biserică/ și ies, habar nu
am ce caut …” (Ieși din tine, p. 39).
Nu fără legătură cu frământările
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de mai sus, în volumul Substanțe
interzise (2012) se naște „întrebarea-ecou”: „Ce e mai presus de el?”,
unde pronumele personal credem
că desemnează entitatea divină. Fiecare dintre poemele acestui ciclu
pare a căuta câte un răspuns acestei interogații retorice. Și putem
observa cu această ocazie că poezia
lui Stoiciu, în întregul ei, reprezintă un document în care e descrisă
nevroza unei generații. Deloc întâmplător, burlescul vine în atingere cu mai multe soiuri de pitoresc,
de la cel local, la cel social, ori chiar
religios și erotic. Cea mai expresivă
istorioară, nu neapărat hazlie, ni se
pare una în care triumfă fabulosul
popular: Ce i-a mai rămas.
La o altă întrebare, tot cu strai
ontologic, va încerca să aproximeze niște răspunsuri și volumul Pe
prag (Vale-Deal) (2010): „Ce voi lăsa
eu în urmă?” (Pierdut, p. 63). Cel
care vorbește, începând cu primul
poem, Bați la porțile celor 5, sau cel
puțin o face mai apăsat, e instinctul morții. Iar cunoașterea invocată
va fi una de tip emoțional: „să bați,
pe rând, la porțile/ celor cinci organe de simț. Să le/ deslușești sensul”
(p. 61). Căderea în lumea biologică
și socială vine cu spaima inutilității,
ca formă predominantă a existenței
(Nimănui nu-i pasă). Iar în La o nouă
despărțire, poetul pare vizitat de o
undă de solipsism. Dar pentru că,
așa cum am spus, citim cu ocheanul
întors, observăm, odată cu volumul Craterul Platon (2008), că poezia lui Liviu Ioan Stoiciu are și un
substanțial filon antropologic, care
adesea îmbracă forme paremiologice. Chiar dacă, trebuie să precizăm,
prevalentă este o latură ontologică,
la care am mai făcut referire. Tot în
Craterul Platon constatăm că, alături de vocile consacrate ale textului
literar: vocea auctorială, vocea provenind de la un narator omniscient,

Cronica literară
vocea lirică, voci ale unor personaje,
mai apar din când în când voci neidentificate, care sporesc misterul
poetic: „«E un amestec de tuburi/
metalice, umplute cu aer, prin care te
aud»” (O potecă a timpului, p. 86). Prezente încă din volumul din 2003, La
plecare, simțim că unor asemenea
voci le corespunde un mănunchi de
euri, și ele neidentificate. Unele vin
în narațiuni polifonice cu un umor
abscons, cu un haz reprimat, altele
văd existența ca un șir de ritualuri
concentrice (I se pare că a devenit altul). Iar aceste cercuri existențiale
întăresc ideea de singurătate. Chiar
universul temniței comuniste este
redat prin mijloacele expresive ale
realismului magic (A cerceta pe cei
întemnițați).
Acest mod de reprezentare a
realității pare a veni dinspre Poemul animal, volum din anul 2000.
Acolo vedem o bătrână bocitoare
„privind speriată la biscuiții care
au luat chipul mortului” (Alfabet
citind, p. 110). Iar una dintre vocile
neidentificate, despre care am vorbit, ne avertizează, oarecum conspirativ: „«la ieșirea din/ pădure am
vizitat un cocoșat ce prindea greieri
din/ zbor cu o nuia»” (Elixir Confucius, p. 112). „Un trepăduș” se profilează ca protagonist în volumul
Post-ospicii (1997). Deci, o literatură a figurilor fără demnitate, a celor
josnici. În jurul famenului roiesc
„păpușile din caș de oaie”, „câteva
fumuri de țigară ieftină”, în timp ce
el „te privește cu admirație din ascunzătoarea lui, surâzător, pervers”
(p. 127). Două texte: La căminar și
Pe urmă proiectează pe acest ecran
al deriziunii secvențe apocrife din
viața lui Mihai Eminescu, poet și el,
în lirica pamfletară, al trepădușului.
În același an, 1997, poetului îi mai
apăruse un volum, Ruinele poemului, care conține și un surprinzător de exact autoportret, cu intarsii pessoane: „Că/ în el există nu
unul, ci șaisprezece, douăsutecinci,
fără/ număr, alți/ și alți indivizi
deosebiți, care/ nu se înțeleg nicicum între ei…” (În vâltoare, p. 142).
Blazonul unui volum precum Singurătatea colectivă (1996) se compune
din semnele alienării, ale diluării
accelerate a eului: „mamă, abia dacă

mai răsună ecoul/ sufletului în/
noi. Un foarte vag ecou al cultului
sufletului: altădată/ atât de activ”
(Mamă, p. 160). Iar vocea neidentificată răsună cavernos: „«E o boală
care vine din societate»” (Noapte de
dragoste străveche, p. 164). Primul
volum postrevoluționar, Poeme aristocrate (1991), poartă, inconfundabilă, marca anilor când a fost scris,
și încă sub un titlu incitant: Nu mă
ridica degeaba din bancă: „nu mă ridica degeaba din bancă, profesore,
nu/ eu am scris pe perete «loc de dat
cu capul» (și dedesubt, LIBERTATE,
în vopsea/ roșie, cu un desen al talerelor dezechilibrate/ al unei balanțe
goale: despre ce fel de libertate o fi/
fiind vorba?)…” (p. 176).
Credem că tâlcul lecturii cu
ocheanul întors este provocarea
memoriei ca existență interioară.
Acest lucru se poate observa cel mai
bine când ajungem la volumele de
dinainte de 1989, începând cu O
lume paralelă (1989). În compunerile de aici, poetul tânjește după arhaic, la toate etajele textului. Primul,
cel lexical, este și cel mai elocvent:
„Păduri/ și ruine, cuiburi/ făcute
din schelete, umbra/ a ceea ce am
fost” (Umbra, p. 187). Se vorbește
apoi despre „o ulcică de pământ”,
„mame arhaice, cu mătrăgună/ în
sân”, „ierburi de făcut farmece”,
„umbra trecutului”, „vatră părăsită,/
strămoșească”. Trebuie să vedem și
valența terapeutică a obiectelor care
sosesc din trecut: „Vino/ și ne vindecă de singurătate, iarbă de leac…”
(Lăsat neterminat, p. 194). Și, pentru
a nu trece peste o subtilă observație
din prefață, să aducem un pasaj în
care fabulosul naște realul: „Bunica
mea din partea tatei își schimba/
culoarea după adâncimea/ apei: în
care se scufunda cu/ voluptate la
ora opt/ seara, după ce se închina
o jumătate de oră, bătând mătănii. Oftând. Locuiam/ amândoi
deasupra orașului - / zeu” (Cântec,
p. 198). Setea de arhaic, exprimată
și întărită și de simbolismul creștin,
va cunoaște o redimensionare prin
iconul „inimii de raze”, din volumul
cu același titlu. Să nu uităm însă de
discursul realist-epic, antiliric, și
de fraza poetică fracturată, aspecte
ale poeziei lui Liviu Ioan Stoiciu, pe
198
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care promiteam că le vom aprofunda. Recurența ingambamentului ca
procedeu de versificație reprezintă
factorul care unește limba cu ritmul. Dar, pentru că frontiera versului (strofei) nu corespunde cu cea a
enunțului sintactic, ingambamentul subliniază înrudirea poeziei cu
proza. Pe de altă parte, același procedeu întărește caracterul „liber” al
versului, atribut definitoriu în prozodia autorului. În sfârșit, ingambamentul are și rol de reliefare, de a
împinge sub ochiul cititorului ceva
ce poetul se face că nu vede. E o altă
mască a lui, care vine să se așeze
lângă „vocea neidentificată”.
Ultimele patru plachete antologate: Când memoria va reveni
(1985), Inima de raze (1982), La
fanion (1980) și pam-param-pam
(2006), volum alcătuit din poeme
de sertar, au în comun fragmente
din toposul inițial, Cantonul 248.
Totodată, ele sunt retorta din care
se va înălța profilul unor motive
morale sau de fantezie cosmică.
Numeroase dintre capricioasele poeme de aici au drept temă
ethosul. Într-o Epistolă de legătură
din volumul anului 1985, „umbra degetelor mele pe hârtie” se
asociază, la o imagine pregnantă
a memoriei erotice, cu „cerneala
corespondenței noastre, mai veche de un secol”. În Inima de raze,
întreg grotescul societății comuniste poate fi redat prin scena parodică a tăierii capului Sfântului
Ioan. Complementar acesteia este,
în O rătăcire, ritualul de nuntă
care se intersectează cu cel funerar, protagoniști fiind „mireasa”
și „mortul”. Se ajunge, evident,
la același rezultat al exprimării
aberației sociale prin burlesc. Poemele din volumul de debut sunt, în
general, imagini ale sufletului din
copilărie. Acolo pare să fi germinat
și ideea lecturii cu ocheanul întors:
„dar de ce mă/ tot uit eu înapoi,
în/ copilărie?... lasă, bre, nu/ îți
răspunde…” (dar o regulă a jocului,
p. 245). Iar ultimul volum e o saga,
ceva mai cețoasă, a Cantonului 248.
Prin însăși arhitectura ei, Stricarea
frumuseții este o carte de poeme
care tinde să se elibereze de jugul
timpului.
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Solitudinea povestașului
de cursă lungă

Carmen Ardelean

Locul desfătărilor.
Povestiri cu tâlc,
Leon-Iosif Grapini
Că prozatorii ardeleni au o
formulă narativă în care sunt, de
multe ori, vizibile intenția moralizatoare, atenta aplecare asupra
lumii, molcoma disecare a evenimentelor o dovedește și recentul
volum semnat de Leon-Iosif Grapini. Locul desfătărilor, apărut în
2021, la Editura Școala Ardeleană, în colecția Școala Ardeleană
de Proză e o carte-eveniment, e
modul inedit în care autorul a ales
să marcheze artistic aniversarea a
60 de ani. De altfel, sursa autobiografică e nu doar mai vizibilă, ci
și deplin asumată, ceea ce plasează
povestirile din acest volum pe linia
realismului poate mai puțin magic
decât în volumele anterioare, dar,
cu siguranță, autentic.
Subintitulat Povestiri cu tâlc, volumul reunește douăzeci de proze
scurte, parcă un omagiu adus celor
douăzeci de ani de la debutul în
proză, scrise în stilul ce l-a consacrat deja, care i-a adus numeroase
premii literare și care a determinat-o pe Irina Petraș să-l considere, pe drept cuvânt, „un prozator
dintre cei mai buni” și să aprecieze,
în textul escortă de pe coperta a
patra, acea „plasticitate vag-agresivă, masivă și delicată, deopotrivă,
a frazei, împreună cu știința rară
de a transcrie și înscena dezlănțuit
limbaje”.
Bistrițean din magica zonă a
Rodnei, comuna Șanț, prozatorul
Grapini alege să nu convertească
la civilizație, la urban, cărțile sale,
ci să devină un autentic rapsod
al spațiilor originare și originale
transilvănene, în cel mai complet
sens al cuvântului, să secularizeze
limbajul și mentalitatea unei lumi
a cărei evanescență îl întristează

și ne înfioară. Atunci când spațiul
surprins este cel citadin, uneori
casnic, alteori cazon, e vizibilă antifraza care e, aș îndrăzni să afirm,
alături de dialogul îngropat, marca
deja recognoscibilă a stilului. În
mod interesant, lumea civilizată e surprinsă cu vădita intenție
de a-i sublinia nonvaloarea, lipsa
de autenticitate, de coerență, de
profunzime, în deplin contrast cu
esențele, simbolurile, sensurile lumii arhaice. O lume pervertită la
superficial, la aparență, la un primitivism atitudinal și de acțiune,
o lume desacralizată, ce destramă, prin dezinteres, ignoranță,
țesătura odinioară solidă a caracterului uman.
Pentru cititorul fidel prozei
lui Grapini, subtitlul explicit „povestiri cu tâlc” e superfluu, căci
intenția autorului e, în fiecare dintre volume, de a reclădi o lume în
care anecdoticul, fabula sunt motoarele și compresoarele, alfa și
omega. Ceea ce e nou, în acest volum, e modul în care alege să materializeze fabula, prin delegarea
instanței supreme narative unor
naratori inediți. E aici o tehnică rar
întâlnită, a substituirii clasicului
narator-martor sau colportor cu
un metapersonaj, a cărui identitate se dezvăluie în secțiunea tipică
fabulei, în care se fixează morala
textului. O tehnică asemănătoare
identificasem și în Homericul Doinei Ruști, numai că, dacă acolo naratorul metapersonaj provoacă cititorul să-i descopere identitatea,
aici asistăm la o perfectă camuflare
a identității naratorului, până la final. O perfectă îmbinare a tehnicii
specifice picturii murale, respectiv
trompe l’ oeil și a uneia dramatice,
respectiv deus ex machina ar da specificul finalului unor povestiri precum Perspectivă, Despre singurătate, Clipa deloc așteptată, Căutarea,
Așteptare, La colț, Locul desfătărilor.
Asemenea satelor de munte, răsfi198

rate, risipite sunt, în volum, aceste
texte ce constituie o primă categorie distinctă, poate nu întâmplător,
pentru că, după prima devoalare a
unui narator atipic, ce aparține lumii obiectuale, suspansul, curiozitatea vor fi la un nivel maxim, surescitând, motivând cititorul, metamorfozându-l într-un detectiv
căruia autorul, în mod inteligent,
îi oferă mult prea puține indicii. În
fond, despre o artă a dozării suspansului este vorba, despre o artă
a narațiunii și a descrierii, cum remarcam și în cronicile anterioare
dedicate volumelor autorului, numai că aici ochiul fin, atenția exacerbată, sensibilitatea la aspectele
tragice sau firești, dar profunde
sunt transferate unor instanțe narative inanimate sau vizează personaje ale căror trăiri, conflicte,
suferințe sunt mai intense și mai
dramatice decât ale oamenilor. O
răsturnare a ordinii lumii, așa cum
strâmb se pare că am perceput-o, o
dură lecție despre insensibilitatea
omului în fața sensibilității mediului, despre nevoia de înțelegere
superioară a lumii, despre empatie
și conectare la energiile înconjurătoare. Se detașează, prin natura
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lui de text profesiune de credință,
povestirea ce dă titlul volumului,
inedit (auto)portret de cititor și
scriitor al autorului.
Trei alte dominante pot fi identificate, cu ușurință, în volum. Una
vizează ecourile încă percutante
ale vieții cazone, unde putem intui filonul autobiografic. Elevul
la școala militară, soldatul în termen sau ofițerul aflat „în deplasare” (citind proza Spectacol cu
peripeții, veți înțelege dublul sens
al ghilimelelor) trăiesc clasicele
experiențe și experimente, doar că
ritmul povestirii, savoarea limbajului, excelentul flirt cu cititorul,
îngropat de bunăvoie, aflat într-o
captivitate deliberată în spațiul narativ scot prozele din zona istoriilor facile sau previzibile. Nu scapă
nici acest mediu, din exterior rigid
și sub semnul deplinei ordini, de
ironia și sarcasmul privirii ce știe
și poate să descuameze coconul
aparenței și să facă vizibile ridicolul, incompetența, inconsecvența,
mojicia sau superficialitatea acelei
lumi.
O lume de tranzit, în care
tradiționalul nu s-a destrămat
complet, dar e puternic violentat
de conchistadorii modernității e
cea din Țăranul asimptomatic, La un
pahar de vorbă, Reportaj cu surprize.
Ca într-un minitratat de civilizație
comparată, textele evidențiază

contrastele mai mult decât evidente între spațiul tradițional și
cel modern, între ieri și azi, între
accepțiunile atât de diferite ale culturii, civilizației, în mediul rural sau
urban, între priorități și necesități,
între sublim și grotesc, între autentic și kitsch. Un râsul-plânsul
dulce-amărui, o parabolă pe care
o trăim acut, pe care o acceptăm,
chiar dacă îi conștientizăm limitele, limitările.
Segmentul care trădează nevoia organică de conectare la spațiul
ce îi asigură vitalitatea, lui însuși
și scriiturii sale, e cel ce conturează micromonografia satului.
E spațiul în care textul capătă o
fluiditate excepțională, în care
pitorescul evenimentelor și al
limbajului e eliberat de orice zăgazuri, în care naturalețea și vâna
neaoșă domină discursul. Sunt în
povestirile Invitație la nuntă, La
seceriș, Sicriul, Fata bătrână autentice pagini de etnografie și folclor,
absolut intraductibile într-o limbă
străină sau în limba de lemn de
azi. Nimic din ritmul existenței,
din algoritmul relațiilor umane,
din calendarul exterior și interior
al umanității, din reflexivitatea,
spiritualitatea și felul hâtru al
omului de odinioară nu-și găsește
corespondent în lumea contemporană, așa cum nimic din savoarea
limbii, inteligența lingvistică, sub-

stratul aforistic al fiecărei vorbe
nu pare să se fi păstrat. E în aceste texte o lume care nu pare să fi
fost revitalizată prin evocare, ci e
o lume a cărei forță revitalizează
cititorul, îl transpune în tăriile lumii autentice românești. Rigurozitatea organizării evenimentelor
fundamentale din viața omului
sau a celor din calendarul agricol,
precauția și predictibilitatea ce dominau existența țăranului, lupta
cu ghinionul și ironia sorții sunt
doar câteva dintre nucleele povestirilor ce amalgamează religiosul
și laicul, sacrul și profanul în cele
mai firești reprezentări ale lor. Nu
cred în intenția autorului de a recontura o monografie a satului,
așa cum am mai văzut în volumele
anterioare, ci cred în intenția lui
de a accentua contrastul dintre
civilizația rurală, solid fundamentată, ce-și cunoștea și accepta tarele și stângăciile, și degringolada
postmodernă, suficientă și nejustificat orgolioasă.
Locuri ale desfătărilor contagioase sunt toate cele douăzeci de
povestiri ce marchează cele două
decenii dedicate prozei de Leon-Iosif Grapini și fixează un elocvent
portret de autor: viral prin vitalitate, efervescent prin limbaj și ritm,
condescendent uneori și acid alteori, cu arta oralității în vârful bine
ascuțit al condeiului.

La Editura „Caiete Silvane”
a apărut o nouă carte a poetei
Angela Maxim, „Versuri-de-zăpadă”, volum apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj
și al Centrului de Cultură și
Artă al Județului Sălaj.

Versuri line de Crăciun, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2015; Poezii,
Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2015;
Poemele Revoluției, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2016; Eu te-am
chemat Măicuță, Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2016; De primăvară, Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2017; Versuri și îngeri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca,
2017; Din colțul meu de Răstolț,
Editura Caiete Silvane, Zalău,
2018; Sărbătoarea Învierii, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca,
2018; Răstolțu Mare și istoria neamului meu, Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2019; Aici, în mica noastră
Românie, Editura Napoca Star,
Cluj-Napoca, 2019 și Pentru dragostea ta, mamă, Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2020.

Angela Maxim este membră a
Asociației Scriitorilor din Județul
Sălaj.

Angela Maxim s-a născut la
19 noiembrie 1970, în Hunedoara. În prezent locuiește în
Răstolțu Mare, comuna Buciumi,
județul Sălaj.
Iubitoare a tradițiilor folclorice, reușește să realizeze un muzeu etnografic în casa bunicilor.
Debutul în poezie îl face în anul
2014, cu placheta de versuri intitulată Poeziile trecutului, Editura Caiete Silvane, Zalău. În anii următori
apar alte cărți, după cum urmează:
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Măreţia visurilor

*

Marcel Lucaciu

Oricât am încerca să definim Poezia, nu vom reuşi altceva decât să ne
apropiem, mai mult sau mai puţin,
de înţelesul ei originar, pentru că ea
rămâne, prin excelenţă, o artă a inefabilului. Dar, pentru a putea auzi
şoaptele Muzelor, Poetul sau Poeta
are nevoie de liniştea sufletească (de
pacea interioară), de tăcerea lumii
din afară (de lipsa oricărui zgomot).
Iris Király (n. 22 februarie 2000,
la Zalău) este absolventă a Facultăţii
de Litere din Cluj-Napoca, specializarea norvegiană-engleză. A cochetat cu literatura încă din anii de
şcoală şi a obţinut, la un moment
dat, Marele Premiu al Concursului
de creaţie literară „Iuliu Suciu”, Concurs organizat de Casa de Cultură
a Sindicatelor din Zalău, Cenaclul
„Silvania” Zalău şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. O parte
dintre creaţiile sale au fost publicate, ulterior, în antologia Zbor 4 (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2017).
În debutul său editorial cu volumul Între linişte şi tăcere (Editura
Caiete Silvane, Zalău, 2021), tânăra
poetă şi traducătoare din lirica norvegiană îşi construieşte discursul
pornind de la cele două substantive
(sinonime parţiale) din titlu pe care
le consideră esenţiale pentru actul
poetic. De altfel, inclusiv grupajele
cărţii (Liniştea iubirii, Liniştea Nordului, Tăcerea oraşului) mizează pe aceleaşi cuvinte-cheie menite să ofere o
anumită unitate compoziţiei lirice.
Odată cu primul grupaj de versuri (Liniştea iubirii), remarcăm
preaplinul sufletesc ce se vrea transfigurat, cu o maximă intensitate a
sentimentelor, fie în poeme ample,
fie în mici bijuterii lirice. Şi aceasta
numai pentru a spune totul despre
visuri!... Iar unele visuri sunt de-a
dreptul temerare. De pildă, a-ţi dori
„să predai filosofia visurilor”, în veacul acesta de fier, este o nobilă inutilitate pe care şi-o poate asuma doar
o bună visătoare, imună la vacarmul
realităţii prozaice, la scopurile mă-

runte ale lumii cotidiene: „Mi-aş
dori ca într-o zi să pot preda/ filosofia visurilor.// Doar aşa, realitatea s-ar putea contopi/ cu orizontul
idealurilor unui visător,/ sub apăsarea norilor care se preling/ neîndemânatici deasupra creştetului//
lunilor din an” (Filosofia visurilor).
În majoritatea creaţiilor, metafora
răsăritului dezvăluie începutul iubirii adolescentine şi cutreieră imaginarul poetic, presărat cu „buchete
de margarete”, „stele,” „nori” şi „clar
de lună”. Poeta configurează propriul cosmos sentimental, cu multă
candoare, dar şi cu exuberanţa unui
vitalism de alură stănesciană: „Am
vrut să îţi las un mesaj pe chipul/
răsăritului şi să îl transform într-o/
plasă de stele la picioarele galaxiei”
(Răsărit).
Lumina şi Nordul sunt laitmotivele celui de-al doilea grupaj liric
(Liniştea Nordului); un grupaj în care
glisează, abia perceptibil, provincia
transilvană şi tărâmul scandinav.
Sunt multe versuri (unele diafane, altele uşor livreşti) din care se
desprinde admiraţia neţărmurită
faţă de sonatele, fiordurile şi pădurile norvegiene, toate evocate, cu o
nostalgie duioasă, prin intermediul
unor meditaţii ori al unor pasteluri
intelectualizate. Veritabilă oază de
linişte netulburată, Nordul e deopotrivă punctul cardinal şi locul de
întâlnire al celor doi îndrăgostiţi, în
câteva idile scrise cu o rară delicateţe: „Tăcerea îţi apune peste suflet/ şi
chiar dacă niciun cuvânt/ nu se mai
joacă pe buzele tale,/ eu tot văd cum
o baladă veche/ din timpurile mitice
ale nordului/ se întrece cu lumina
irisului tău.// Ochii tăi căprui rup
această linişte/ atunci când controlorul ne spune/ că dincolo de Sognsvann,/ dincolo,/ nu mai există nicio
staţie” (Ultima staţie).
În ultimul grupaj al volumului
(Tăcerea oraşului), oamenii se închid
în tăcerea lor de o tristeţe nemărginită. Comparabil cu o sală de aştep198

tare imensă, asediată de „blocuri gri,
infinite”, oraşul devine un spaţiu al
depersonalizării, al robotizării. Mereu striviţi de reclame şi asurziţi de
vuietul tramvaielor, oamenii stau,
aici, „la coadă” pentru visurile ce
le-au fost furate, în vreme ce digitalizarea ca o pânză de păianjen
cuprinde universul. Şi astfel, într-o
lume excesiv de tehnicizată şi de artificială, până şi „îndrăgostiţii sunt
separaţi/ de celulele ecranelor/ şi
pot să îşi vadă/ doar ochii pixelaţi,
şterşi” (Iubire digitală). Pe lângă recuzita postmodernistă din unele poeme, trebuie evidenţiată şi această
generoasă profesiune de credinţă:
„vreau să oferim împreună// o altă
lumină timpului nostru,/ o altă voce
tăcerilor noastre” (Feţe).
Între linişte şi tăcere este o carte
substanţială despre măreţia visurilor unei tinere înzestrate cu mult
har poetic, cu o viziune romantică şi
un limbaj de o expresivitate modernă; o carte predominant reflexivă,
trecută prin filtrul unor lecturi îndelungate şi izvorâtă, necontenit, din
reveriile senine ale unui suflet de o
sensibilitate exacerbată.
Prefață la volumul lui Iris Király,
„Între linişte şi tăcere”, apărut la Ed.
Caiete Silvane, Zalău, 2021.
*
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„L’amour toujours”

9

Iulian Dămăcuș

Motto: „Nu erau perfecţi. Avuseseră mereu obiceiul să lase între
ei ceva deschis, ceva neterminat,
nelămurit, nespus. Nu era un merit al lor, ci un defect. Dar tocmai
acest neajuns făcuse ca focul iubirii să nu se stingă niciodată” (Diana Dobriţa Bîlea, Însetatele prigorii,
Ed. Ex. Ponto, 2021, p. 285).
Adevărata iubire supravieţuieşte
indiferent de condiţiile „climaterice” în care inimile vieţuiesc rezistînd
la cele mai ciudate încercări: urcînd
muntele (nu am citit cartea autoarei, „Iubirea urcă muntele”), pe timp
de război („Dragoste și război”), oscilînd între două lumi („Omul dintre
două lumi”) sau zburînd pînă la cer
(„Fîntînă în cer”). Se pare însă că
dincolo de încercările/patimile omeneşti sau de întîmplările fantastice,
locul în care iubirea poate fi cel mai
bine „cultivată”/pusă la încercare
este sudul solar, locul în care apele
se-mpletesc precum dorurile, într-un
singur şuvoi gata să se piardă pînă
la orizont şi mai departe!... Ieşirile din matcă, învolburările scot la
suprafaţă suferinţa, nemulţumirea, răul – ascunse şi nerostite...
Ori, dimpotrivă, oglinda liniştită
a apei, în loc să urle sub biciuirea vîntului, primeşte şi dă lumină, culoare – albastru, verde –,
diafanul în toată splendoarea lui;
aceasta e iubirea şi te minunezi cît
de mult este supus sufletul nostru
la toate aceste încercări! Pînă la
moarte.
Citind cel mai recent roman al
scriitoarei Diana Dobriţa Bîlea,
„Însetatele prigorii”, avem certitudinea că iubirea poate pierde vieţi,
dar le poate şi salva. Arealul Dunăre, Mare, Constanţa şi Insula Bucuriei parcă nu este de ajuns pentru
pătimirile celor doi îndrăgostiţi:
Istrian (Istria?) şi Pavelina, doi oa-

meni de certă valoare profesională
– el, medic, ea, profesor de matematică –, dar şi ca artişti – poet și,
respectiv, artist plastic. Autoarea,
se pare, i-a înzestrat şi cu calităţi
de creatori de artă, ca o posibilitate
de refugiu în visare, dar şi de trăire
a sentimentelor, care, deşi sincere,
cunoscute, împărtăşite chiar, nu
puteau fi exprimate, în profunzimea şi plenitudinea lor, altfel.
Au fost creaţi astfel, doi oameni
frumoşi şi talentaţi, care puteau
fi personaje „normale” într-un roman normal de dragoste... dacă povestea ar fi fost una lineară şi dacă
personajele ar fi trăit doar întîmplări banale... Aici întîlnim, însă,
nu oameni superficiali, ci puternic
ancoraţi în societate, cu responsabilităţi, cu familii, cu probleme care
presupun la tot pasul soluţii responsabile: salvări de vieţi, pregătirea pentru viaţă, trădări, divorţuri,
copii de crescut, căci „Ȇtre homme, c’est précisément être responsible” (Exupéry). Această responsabilitate şi problema credibilităţii
personajelor şi a faptelor acestora
sunt bine rezolvate de autoare, atît
în ceea ce priveşte contextul românesc, precum şi cel al episoadelor
din Afganistan, o problemă de actualitate, un mesaj mai amplu, de
promovare a rezolvării umaniste şi
creştineşti a conflictelor armate şi
religioase (parabola bunului Samaritean)...
Uneori, bunătatea celor doi
protagonişti depăşeşte parcă limitele omului obişnuit, deşi a ierta de
şaptezeci de ori cîte şapte e creştineşte..., credinţa fiind încă un aspect al personalităţii Pavelinei. Andrei este un fel de cavaler rătăcitor
– salvator (medic) şi răpitor („mi-ai
furat inima”) de inimi prin poezie,
soţ înşelat, amant, părinte pentru
copiii altora...
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Kahlil Gibran, poet, filozof şi
artist de geniu, afirma: „Viața are
două daruri prețioase: frumusețea
și adevărul. Primul l-am găsit în
inima celor care iubesc şi al doilea
în mâna celor care muncesc.” Ar putea fi, pe scurt, biografia celor două
personaje ale romanului. Precum
iubirea, arta are puterea de a transforma omul, iar aici, dar nu numai,
arta prozatoarei este relevantă în
surprinderea/redarea detaliului
semnificativ: „transfigurat, chipul
poetului avea acum o frumuseţe
răvăşitoare. Nu mai semăna câtuşi
de puţin cu bărbatul uşor adus de
spate, trist şi plictisit (...)”. Creaţia
artistică (la fel ca orice muncă pasionată) presupune consum de energie: „Când pleca din faţa şevaletului, era sleită de puteri. Se ducea
spre duş tremurând, agăţându-se
cu privirile de orice şi rezemându-se
cu mâinile de pereţii care trebuiau s-o susţină până ce ajungea în
baie” (p. 155). Pagina următoare
ni se pare edificatoare prin trăire
şi expresie: „Femeia, surprinsă mai
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întâi de jocul inedit în care fusese
atrasă, simţi că îi era din ce în ce
mai greu să iasă din capcana fizicităţii bărbatului. Era deja conectată la fiinţa lui. Dorinţa de a i se
opune se topise. În locul acesteia,
un sentiment de tot mai profundă
desfătare îi luă în stăpânire mintea, sufletul şi trupul, făcându-i
zadarnice încercările de a gestiona
cu demnitate situaţia. Curând găsi
absurd sensul cuvîntului demnitate, pe care un eu interior îl strigase
în creierul ei. Ultimele rămăşiţe de
reticenţă fură alungate de talazuri
necunoscute” (p. 64).
Dacă e să facem cîteva aprecieri privind mijloacele artistice,
menţionăm în primul rînd limbajul clar, accesibil, rostit cu patos,
într-o frază care însă nu oboseşte

şi menţine tonusul lecturii la nivelul dorit de autoare. Lumina şi
culoarea sunt prezente peste tot:
privirea ochilor ei mari „mângâie” (p. 14), „culoarea purpurei”,
„bărbatul se afundă în noaptea ochilor ei” (p. 15), o limpede
„apropiere de dumnezeire” (p. 18),
„focul verde-smarald al ochilor”
(p. 22), „pâraiele verzi ale ochilor
lui” (p.23), „ochii ei mai mari şi
mai negri decât toată apa euxină”
(p.25), „lumină stranie” (p. 33) ș.a.
Abundă caracterizările indirecte,
la superlativ, ale personajelor, rezultate din dialogul terților sau al
protagoniștilor: „sub vraja căruia
încă mai cădeau, ca secerate, femeile” (p. 33), „uită că are în grupă un
copil cu un IQ foarte mare” (p. 31),
„pe sublimatul, pe robul poeziei

Istrian” (p. 41), bona e „hipnotizată” ascultîndu-l pe poet (p. 51), „Nu
vreau să aduc atingere poetului cu
preasimplitatea mea” (p. 70), „Eşti
o dumnezeiţă” (p. 141), folosirea
formei vechi „zeie”. Mai sunt şi
alte cuvinte interesante: „Îngeriţi,
nu împietriţi!” (p. 297), „cea mai
iubibilă” (p. 165).
Denumirea păsării provine de la
verbul „a se prigori”, care înseamnă „a se expune la dogoarea soarelui”. Da, este mult soare în povestea celor doi, a căror dragoste le dă
viaţă, putere, suferinţă şi bucurie,
sentimente/trăiri care se răsfrîng
şi asupra celor din jur, astfel că iubirea nu rămîne un fapt izolat, ci o
binecuvîntare pentru toţi, aşa cum
o bucurie este şi lectura cărţii prezentate.

Debut la Editura „Caiete Silvane”:
Iris Király, „Între liniște și tăcere”
La Editura „Caiete Silvane” a
apărut, în colecția „Poesis”, cartea „Între liniște și tăcere” de Iris
Király, volum editat cu sprijinul
Consiliului Județean Sălaj și al
Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj. Prefață de Marcel
Lucaciu. Volumul reprezintă debutul editorial al autoarei.
Filosofia visurilor
Mi-aș dori ca într-o zi să pot preda
filosofia visurilor.
Doar așa, realitatea s-ar putea
contopi
cu orizontul idealurilor unui
visător,
sub apăsarea norilor care se
preling
neîndemânatici deasupra
creștetului
lunilor din an.
Aș vrea ca toate visurile mele să
picteze
răsăritul, iar la marginea tabloului
de lumini

să zăresc o pată mare, albastră,
imperfectă,
la fel cum e cerneala stiloului
prelinsă de la
degetele mele până la bifurcațiile
acestui suflet.
Și atunci, să pot întinde mâna
mea murdară
de atât de multe visuri până la
punctul
de pe cerul vieții mele unde
Dumnezeul
emoțiilor se roagă pentru
speranța tăcută
a tuturor oamenilor care mai cred
în aceste
visuri.
Mi-aș dori ca într-o zi să pot
preda
filosofia visurilor.
Doar așa, speranța mea va putea
atinge
zenitul pe care Cel Dintâi
Profesor l-a
ținut între palme și a creat idealul
omenesc
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care se naște din liniște și din păcat.
Mintea oamenilor
Mintea oamenilor pe care îi iubesc
se aseamănă cu grădina de flori
creată de Dumnezeu la geneza
armoniei.
Aici, pot să îmi așez tâmplele
dezacordate de atât de multe
visuri
pe creștetul acestei liniști reci:
Aud cum susură viața
și se scurge în tăceri
și nimic nu e mai pur
decât lumina zâmbetului matern.
Afară, viața e lipsită de scânteia
nemărginirii, dar oamenii mei
își împletesc coroana minții cu
un buchet de margarete închinat
universului.
Mintea oamenilor...
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Jurnalul, o formă de a
învinge timpul

Menuţ Maximinian

Vasile V. Filip,
Însemnări de-a lungul
vremii (1998-1999)

(Editura Charmides, Bistriţa, 2021)
Din ce în ce mai căutat de cititori, jurnalul a prins viaţă şi în proiectele literare ale scriitorilor. În
manualele şcolare este prezentat
ca o specie a genului autobiografic ce conţine însemnări zilnice ale
cuiva despre anumite evenimente.
Provenind din francezul „journal”,
cu rădăcini în latinescul „diurnus”
(al zilei, de-a lungul zilei), cuvântul
„jurnal” are în engleză echivalentul
„diary”, structurând gândurile zilnice aşezate pe hârtie, pagina devenind refugiul intim şi, în multe
cazuri, literar.
Eugen Lovinescu acorda, în
1937, un interviu pentru ziarul
„Adevărul”, în care spunea că jurnalul este ca „o aruncătură de peniţă, lavă izbucnită sub presiunea
unei emoţii, impresii nemijlocite
şi pasionale”. La rândul lui, Eugen
Simion consideră jurnalul o confesiune literară autobiografică cu trei
structuri – oratorică (Sfântul Augustin), dramatică (Cellini), poetică sau problematică (Jean-Jacques
Rousseau).
Jurnalul surprinde, prin ipostazele lui, date ale vieţii personale,
dar şi peisaje metaforice pe care autorul le aşază în scris. Mircea Eliade, pornind de la această proiecţie,
se întreba „dacă acesta este cu adevărat rolul jurnalului să mă cunosc
mai bine sau să mă confesez cu mai
mare curaj în faţa eventualului cititor”.
E clar, un cititor adevărat de
jurnal trebuie să fie iniţiat pentru
a înţelege structurile literare şi
culturale ca un tot unitar. Merită
menţionate în rândul jurnalelor

importante dăruite ţării noastre
„Jurnal 1935-1944”, apărut postum sub semnătura lui Mihail Sebastian într-o versiune demnă de
apreciat, la Editura Humanitas, ce
cuprinde integrala carnetelor diaristice de o incontestabilă valoare
documentară şi prin amănuntele
ce ne aduc în faţă mari personalităţi şi traseele pe care acestea şi
le-au creionat în viaţă, demn sau
prin compromis. Apoi, „Jurnalul
de idei” surprinzând gândurile filozofului Constantin Noica din perioada 1965-1987, găsite după trecerea în eternitate printre manuscrisele acestuia. Este ştiut faptul că,
începând cu 1939, anul primelor
notaţii pentru „Jurnalul filozofic”,
publicat în 1944 până în 1958, Noica umpluse nouă caiete cu însemnări şi reflecţii care s-au pierdut.
Iată, s-au descoperit aceste caiete,
structurate în „Jurnalul de idei”,
o introducere în aprofundarea cunoaşterii lui Noica. Menţionăm
aici şi „Jurnalul de la Păltiniş” de
Gabriel Liiceanu, un bun prilej de
descoperire a structurii filozofice a
doi intelectuali – Noica şi Liiceanu.
De o frumuseţe inefabilă este „Povestea vieţii mele”, jurnalul ţinut
de Regina Maria în perioada 19141936, întâlnindu-ne cu personalitatea marcantă a uneia dintre cele
mai puternice femei din istoria României. Cine nu a auzit de Monica
Lovinescu şi lupta ei pentru libertatea românilor prin intermediul
Radio Europa Liberă? Merită citit
în acest context şi „Jurnal 19851988”, în care fiica criticului Eugen
Lovinescu surprinde momentele
exilului intelectualului român. Nu
poate lipsi de pe lista cărţilor musai
de citit „Jurnalul Fericirii” de Nicolae Steinhardt, apărut în atâtea ediţii, care este „o operă de bilanţ existenţial... dar şi una conturând de198

venirea şi cristalizarea unei conştiinţe”, după cum spunea îngrijitorul
ediţiei de la Polirom, Virgil Bulat.
În „Ochean întors”, Radu Petrescu
surprinde locuri şi oameni de la Petriş şi Prundu Bârgăului între anii
1951 şi 1955, cât a trăit în judeţul
nostru ca profesor. Amintim şi faptul că Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud a contribuit la apariţia volumului „Radu
Petrescu – Jurnal ediţie integrală”.
Un jurnal al ideilor, pornind pe
mai multe paliere – culturale, sociale, educaţionale, dar şi familiale
– găsim în „Însemnări de-a lungul
vremii (1998-1999), volum apărut
sub semnătura lui Vasile V. Filip, la
Editura Charmides. Sunt primii doi
ani din cei 23 de când Vasile V. Filip ţine neîntrerupt un jurnal ce s-a
adunat în 23 de caiete, însumând
aproape 5000 de pagini. În prefaţa cărţii, universitarul clujean Ilie
Rad, coleg de facultate cu Vasile Filip, spune că jurnalul „îmbogăţeşte
un palmares prestigios”, amintind
aici lucrările editate de-a lungul
timpului. Riguros în tot ceea ce
face, Vasile V. Filip îşi planifică fiecare ieşire în lumea culturală, dar şi
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în cea educaţională, fapt ce-l observăm foarte bine şi în însemnările
din jurnal. De altfel, subtitlul acestui prim volum ne atrage atenţia că
avem de-a face cu un „dascăl greu
de mulţumit”.
„Rareori am recunoscut că scriu
jurnal. Mă cam feream până şi de
membrii familiei”, spune autorul,
pe care în ultimii 15 ani îl cunosc
mai îndeaproape şi la care, jurnalist
fiind, am remarcat de fiecare dată
prezenţa unei agende în care scria
în peregrinările noastre pe teren
despre oamenii şi locurile pe care
le întâlneam. Probabil ar fi nevoie de zece volume în care să apară
integrala jurnalelor lui Vasile V.
Filip, deşi acesta ne atenţionează,
în Argument, că doar la convingerea lui Ilie Rad a editat un prim
volum şi că paginile celelalte „nu se
vor face publice cel puţin în timpul
vieţii mele”. Mărturiseşte Vasile V.
Filip despre apariţia într-o carte a
însemnărilor: „a fost o hotărâre dificilă în răspăr cu menirea mea iniţială a acestor însemnări, în răspăr
cu sensibilitatea mea de tip retractiv, cu viaţa mea lipsită de spectaculozitate, de aventură, de risc”. Îl
asigur că viaţa lui culturală nu este
deloc lipsită de spectaculozitate,
fapt ce se observă şi din acest jurnal, mai ales că este perioada în
care a lucrat la teza de doctorat şi
la apariţia volumului „Universul
colindei româneşti în perspectiva
unor structuri de mentalitate arhaică”. Multe vor fi vocile avizate care
vor saluta această lucrare unică în
peisajul etnologic, dar şi altele care
se vor simţi ameninţate odată cu
vizibilitatea de netăgăduit a lui Vasile V. Filip. De altfel, jurnalul reliefează cum au ratat instituţiile culturale din judeţ să publice studiul.
„Cei nesiguri, mediocrii, cei lipsiţi
de personalitate fac totul în tăcere, îţi înfig pumnalul pe la spate”,
va spune Vasile V. Filip. Deşi unele
personaje sunt doar cu iniţialele, le
intuim, ele rămânând cumva peste
ani aceleaşi, poate cu metehne înmulţite. „Paradoxal e că atâta timp
cât nu aveam titlul de doctor mă
simţeam apreciat şi solicitat. Acum

un cerc de tăcere grea s-a aşezat în
juriu-mi”, spune Vasile Filip, „doctor strălucit, cu siguranţă cel mai
convingător la Universitatea din
Cluj, în ultimii 10-15 ani”, după
cum afirmă Ioan Cuceu, la acea vreme directorul Institutului Arhiva
de Folclor a Academiei Române,
Filiala Cluj. Cartea nu va putea fi
însă omisă, primind Premiul Festivalului „Liviu Rebreanu”. Poate
că a stârnit invidia şi afirmaţia lui
Ion Urcan: „Bistriţa, capitala etnologiei româneşti, din păcate cu un
singur locuitor”, mulţi văzându-se
etnologi de prim rang, fără a avea
nimic concret la „dosar”. Sau scriitori, amintind aici episodul cu o
elevă, care în momentul în care
profesorul a arătat cartea clasei,
apărută chiar de ziua lui, la 46 de
ani, în urma unei munci întinsă pe
mai mulţi ani, declara senină că şi
ea are în tipar o carte de versuri.
Despre degradarea noţiunii de carte şi de editură, despre „o egalizare
de jos a valorilor culturale” s-a vorbit mult după 1990, când publică
fiecare ce şi cum vrea.
Ne întâlnim şi cu oameni pe
care scriitorul îi ţine aproape de suflet, cum sunt regretaţii Ion Urcan,
scriitor ce a adus, la rândul lui, o
teză unică despre „Ţiganiada”, sau
Valeria Peter Predescu, artista ce a
dus folclorul bistriţean la rang de
artă. Ce frumos spune la lansarea
unui album, pornind de la legenda
cu Dumnezeu şi Sfântul Petru coborâţi pe pământ şi cinstiţi la casa
unor oameni nu tocmai bogaţi, dar
primitori: „Dumnezeu a ascultat de
vorba înţeleaptă pe care tot el i-o
insuflase Sfântului însoţitor. Şi în
acea casă de oameni cu suflet cald
şi primitor din Telciu s-a născut,
nu peste multă vreme, Valeria”.
Apoi legătura cu colegul de facultate, George Ţâra, de care mi-am
reamintit şi prin călătoriile pe care
le-am avut toţi trei la Adunarea Etnologilor din România şi care probabil vor fi în următoarele jurnale.
Pornind pe firul jurnalului, din
30 decembrie 1997, ajungând până
pe 30 decembrie 1999, ne întâlnim
cu personaje pozitive şi negative,
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cu bucuria din sânul familiei împreună cu soţia Ioana şi copiii Iulia
şi Lucian, cu emoţiile întâlnirii de
la casa părintească din Chiuza, dar
şi cu profesorul ce îşi face datoria
la clasă, apărând actul educaţional
în faţa unor directori care de multe
ori nu înţeleg structurile unei clase
sau pledând pentru cultura adevărată în faţa unor conducători de
instituţii ce se consideră deţinători
unici ai portofoliului cultural.
Însemnările zilnice sunt o reflecţie „în oglinda măritoare a conştiinţei”, salvând de la uitare anumite momente deosebite de ordin
afectiv, dar şi ritmul unei vieţi intelectuale. Încă din primele notaţii
din jurnal, Vasile V. Filip ne spune
că este „o formă de a învinge timpul”. Impresionante sunt acele momente trăite cu părinţii la Chiuza,
rămase, iată, o amintire peste timp
în acest jurnal. Aici, în localitatea
„scăldată în aceeaşi lumină albă tutelată de Ţibleş” este locul din care
Vasile V. Filip a pornit în lume, neuitându-şi niciodată rădăcinile pe
care le-a înnobilat prin tot ceea ce
a făcut pentru cultura tradiţională. Iată o însemnare despre mama:
„Va împlini 73 de ani. Şi am atât de
puţin timp pentru ea. Iar ea nu mai
are timpul în faţă, ci în urmă. Şi nici
ce, şi nici pe cine să mai aştepte”.
De la orarul zilnic de la şcoală
(uneori ciuruit cu 17 găuri), trecem
apoi la momentele de familie, de la
mersul cu bicicleta la cel cu maşina,
dar şi la bucuriile aduse de cei doi
copii olimpici, taxaţi pe nedrept
de anumiţi profesori („un profesor
care judecă ca-n piaţă: cât îi dai fiicei mele, atât îi dau fiicei tale; note
de ordin calitativ în troc nu încap”).
Cum era de aşteptat, amândoi şi-au
conturat o carieră în domeniul lor,
în Bucureşti în IT – Lucian şi peste
Ocean, în medicină – Iulia (asta nu
scrie în jurnal, probabil va fi în următoarele caiete, căci bucuriile sigur sunt consemnate, încă suntem
la vârsta de 17 şi 15 ani, a frumuseţii adolescenţei).
Vasile V. Filip îşi structurează
viaţa după modelul străbunilor,
acela al echilibrului în toate şi al
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bunei înţelegeri cu mediul înconjurător. De altfel, nu doar când se
află la Chiuza sau Feldru se bucură de natură, ci şi din balconul plin
de flori, descriind în pasaje literare
pline de sevă ceea ce vede departe în zare. Iată ce nota pe 1 aprilie
1998: „Azi am văzut primăvara. La
marginea de vest a oraşului, pe un
asfinţit sângeriu, îşi prelingea spre
apus trena-i iluzorie de fum printre grădini”. Sau, alt pasaj de literatură: „Afară cerul plumburiu s-a
apropiat de pământ, bate un vânt
rece, iar aerul e de o transparenţă
negru-vânătă, ca în unele din visele
apăsătoare ale copilăriei”. Sau, despre Colibiţa, „marea de la munte”
cum îi spunem noi acum: „culorile
au fost mai vii, cerul de un albastru
pur şi mai adânc, brazii şi iarba de
un verde rar, de ilustrată. O beţie
de albastru şi verde, de soare şi apă,
de mirosuri tari, de răşină şi ierburi
coapte, de fructe de pădure şi nectar de albine”.
Deşi un om aşezat, cum se spune în satele noastre, Vasile V. Filip
are uneori întâlniri cu musafiri zgomotoşi care îi rup din timpul dedi-

cat proiectelor. Găseşte însă, până
la urmă, şi în vociferarea acestora
fragmente de adevăr: „agitaţie, pasiune, ambiţie, fascinaţie pentru
orice ambiguitate, suspiciune faţă
de intenţiile celorlalţi”, lucruri în
care ne descoperim cu toţii.
Ţine cu amănunţime şi un jurnal al şcolii, ca să-l numim aşa, cu
lecţiile predate la fiecare clasă, cu
gândurile de la ieşirea de la curs,
cu lupta cu un sistem care parcă
nu este pentru promovarea valorilor. Rând pe rând, Vasile V. Filip
renunţă la propuneri care ar fi dat
un alt sens carierei (poate, pentru
că eu cred că vocea lui este oricum
una de care s-a auzit): director al
Liceului „Liviu Rebreanu”, al Muzeului Etnografic al Transilvaniei
sau al Centrului Creaţiei Populare.
Familia a fost pusă însă înaintea
oricăror altor subiecte. Un om al
prudenţei a fost toată viaţa Vasile
V. Filip, cel care a fost foarte atent
la graniţa dintre înţelepciune şi infatuare. Clopotele de la biserica din
vecini îl însoţesc mereu pe Vasile
Filip, ca într-o sărbătoare a scrisului. Impresionantă lecţia „Diser-

taţie despre limba originară”, curs
festiv la clasa a XII-a G: „Dacă n-ar
exista o limbă originară pe care s-o
putem recupera, şi odată cu ea puterea întemeietoare a Cuvântului,
nu e mai puţin adevărat că întotdeauna ne stă la îndemână o altfel
de limbă, construită cu trudă şi suferinţă, dar şi cu har, de strămoşi: e
limba neamului din care facem parte şi depinde de noi să-i conferim
atribute divine”. Despre viaţă, dar
şi despre chipul morţii (trecerea în
eternitate a unor apropiaţi) este
vorba în carte. De altfel, subiectul
acesta va fi dezvoltat, mai târziu,
şi în volumul „Riturile de trecere”:
„de ce să-i dau morţii chipul fals al
frumuseţii, dacă ea e de fapt urâtă?
Măcar să-i cunosc adevăratul chip,
e singurul lucru adevărat pe care îl
mai pot face. Să ştiu, în sfârşit, cum
e moartea mea”.
Ritmic, clar, limpede în construcţie, cu soare, ploi, furtuni,
curcubeu, cu structuri arhaice, dar
şi moderne, cu tradiţii în spaţiul
culturii urbane, cu corectitudine şi
autocritică, este jurnalul lui Vasile
V. Filip.

O nouă apariție editorială:
Spinii din buchetul
memoriilor, vol. II,
de Octavian Lazăr Cosma

și întâmplări ale vieții sale, între
anii 1978-2016. Alocă spații generoase doctorului Ionel Pușcaș, prietenul său din copilărie, concediilor
petrecute în satul natal, consătenilor lui precum și construcției casei
din Treznea. Exemplificăm cu titlurile unor subcapitole: Ionel Pușcaș
lansează un volum; Ionel Pușcaș,
prietenul nedezmințit; Ridicarea casei la Treznea; Treznea și treznenii;
Cetățean de onoare al comunei Treznea; În concediu, la Treznea. De asemenea prezintă detalii din cercetările întreprinse în arhive și biblioteci din Zalău, Cluj-Napoca, Alba
Iulia și București pentru elaborarea
studiilor publicate în revista de cultură Caiete Silvane, „Odiseea nerecuperării unui text” în numărul din
mai 2014, respectiv „Ioan Ardeleanu Senior – Efigii sentimentale” în
numărul din noiembrie 2015 (pp.
757-760). Muzicologul, profesorul
universitar și omul de cultură Octavian Lazăr Cosma precizează
că accederea în rândul membrilor
Academiei Române a constituit un

eveniment major din cariera sa:
„O autentică încununare a carierei
muzicologice a fost primirea în calitatea de Membru corespondent
în Academia Română, desigur, care
m-a onorat și încântat, fiind primul
muzicolog care beneficiază de acest
înalt titlu” (p. 744).

Cu sprijinul Consiliului Județean
Sălaj și al Centrului de Cultură și
Artă al Județului Sălaj, a apărut cel
de-al doilea volum al memoriilor
academicianului Octavian Lazăr
Cosma, Spinii din buchetul memoriilor. Cartea a văzut lumina tiparului
la Editura Academiei Române din
București, în condiţii grafice foarte
bune, format 16/70x100, cuprinzând 763 pagini și 52 planșe. Profesorul de muzicologie Octavian
Lazăr Cosma, născut la Treznea în
anul 1933, se numără printre personalităţile de anvergură națională
pe care le-a dat judeţul Sălaj. În
anul 2011 a fost desemnat membru corespondent al Academiei
Române, iar în anul 2016 a devenit
membru titular în forul suprem de
cultură şi ştiinţă al României. În
volumul secund al memoriilor,
Octavian Lazăr Cosma evocă fapte
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Dimensiunea
fantastică
Gheorghe Glodeanu

Însemnând altceva decât realismul tradițional
transparent și previzibil, fantasticul promite o fascinantă incursiune în inima misterului, descoperirea
unor insolite lumi imaginare. Parcurgând narațiunile
patronate de Oneiros, cititorul trăiește o mirifică
aventură spirituală, fiind obligat să recurgă la un complex și ingenios act hermeneutic pentru decriptarea
simbolurilor, miturilor, a tainelor proliferante din interiorul textului. Proza fantastică ne învață că realul
este banal doar în aparență, adevăratele semnificații
fiind bine camuflate în spatele cotidianului, dincolo
de suprafața lucrurilor. Puterea de atracție a acestei
literaturi se explică prin faptul că facilitează accesul
către necunoscut, îndemnându-l pe omul modern să
redescopere pasiunea pentru semnificațiile ezoterice.
Iată de ce am devenit un pasionat cititor de proză fantastică, care s-a întors în repetate rânduri pe parcursul anilor asupra textelor majore aparținând genului.
În felul acesta se explică de ce, în momentul în care
am descoperit că a apărut o nouă antologie ce promite
o fascinantă proiecție în imaginar, mi-am cumpărat-o
imediat. Este vorba de Dimensiunea fantastică, lucrare
apărută la Dinasty Books Proeditură și Tipografie din
București, în 2020. Ediția a fost îngrijită de Nicolae
Constantinescu, iar traducerile au fost semnate
de Mihai C. Niculescu, Dodo Bărbulescu și Nicolae
Constantinescu. Antologia reunește șaptesprezece
texte de dimensiuni diferite, aparținând unor autori
consacrați, unii dintre ei adevărați monștri sacri ai genului, precum Agatha Christie, Colette, Arthur Conan
Doyle, Charles Dickens, Fiodor Dostoievski, Nikolai
Gogol, Henry James, Franz Kafka, H.P. Lovecraft,
Guy de Maupassant, Pliniu cel Tânăr, Edgar Allan
Poe, Aleksandr Pușkin, Robert Louis Stevenson, Ivan
Turgheniev și H.G. Wells. Singurul autor care figurează cu două texte este E.A. Poe, autor care, după E.T.A.
Hoffmann (una din marile absențe ale selecției) a marcat în mod decisiv evoluția genului. De la bun început,
ediția ridică o serie de probleme, care nu îl deranjează
probabil pe cititorul avid de narațiuni extraordinare,
dar care provoacă mari nedumeriri în ochii specialistului. Desigur, în ciuda numeroaselor absențe inerente unei antologii, nu putem pune la îndoială valoarea
autorilor selectați. Surprinde însă în mod neplăcut
lipsa unui studiu introductiv în care să se precizeze
care au fost criteriile care au stat la baza selecției. De
ce s-a optat pentru unii autori deveniți celebri în sfera unor genuri apropiate precum romanul polițist sau
literatura SF, în detrimentul unor nume de referință

din sfera literaturii fantastice. Este vorba de Agatha
Christie, Arthur Conan Doyle și H.G. Wells. Este
adevărat, prin prezența suspansului și cultul pentru
mister, narațiunea polițistă se apropie de literatura
fantastică. În cazul altor autori, în mod paradoxal,
nu s-a mers pe selectarea operelor celebre, ci au fost
preferate textele mai puțin cunoscute. Din opera lui
Gogol, de exemplu, editorii s-au oprit la narațiunea
intitulată Portretul, în defavoarea unor scrieri mult
mai cunoscute precum Mantaua, Nasul sau Vii. O
situație similară se întâmplă și în cazul lui Edgar Allan
Poe, prezent cu Umbra și cu Tăcerea, în detrimentul
unor relatări celebre precum Prăbușirea Casei Usher,
Pisica neagră, Crimele din Rue Morgue, Cărăbușul de aur
și altele. Observația rămâne valabilă și în cazul altor
autori precum Dostoievski, Henry James sau H.P.
Lovecraft. Poate că acest lucru s-a făcut în mod deliberat, iar selecția mai puțin obișnuită se poate transforma într-un atu al cărții. Dar atunci criteriul trebuia
aplicat în mod constant și la ceilalți autori, ceea ce,
totuși, nu se întâmplă. Kafka figurează la cuprinsul
antologiei cu capodopera sa, Metamorfoza, Guy de
Maupassant este prezent cu celebra Horla, iar Pușkin
cu Dama de pică. Există, însă, și riscul ca textele selectate să nu fie reprezentative pentru autorii selectați
și să nu reflecte de ce aceștia sunt considerați niște
maeștri incontestabili ai genului. Desigur, firesc ar fi
fost ca toate criteriile care au stat la baza selecției să
fie precizate într-un studiu introductiv. Ceea ce nu s-a
întâmplat. Dincolo de autorii de romane polițiste, cel
mai mult surprinde prezența în cadrul antologiei a lui
Pliniu cel Tânăr, autor al relatării intitulate Casa bântuită. Rămâne de discutat în ce măsură senatorul roman de odinioară, prietenul lui Tacit și contemporanul împăratului Traian poate fi considerat un autor de
proză fantastică prin epistolele sale, chiar dacă unele
pasaje ale acestora pot cocheta cu literatura onirică.
O altă problemă vizează definirea literaturii fantastice. Acest lucru se putea face tot în cadrul unui studiu
introductiv. Editorii preferă să recurgă însă la o altă
metodă. Simțind nevoia să ofere o explicație a genului,
ei s-au gândit să plaseze un citat elocvent pe coperta
a patra. Problema e că în loc să apeleze la criticii de
referință precum Roger Caillois, Tzvetan Todorov sau
P.-G. Castex, ei preferă să aleagă un citat din Histoire de
la littérature franҫaise, semnată de doi autori mult mai
puțin cunoscuți: Josée Larochelle și Edwin Rossbach.
Și aici se face o nouă gafă. Informația preluată de pe
net nu numai că nu e marcată așa cum se cuvine într-o
198
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lucrare științifică, dar numele celui de-al doilea autor
este pur și simplu uitat, acesta fiind prezent doar cu
prenumele! Altfel, citatul este bun și reușește să circumscrie esența fenomenului. Este complex, dar nu și
original, deoarece repetă informațiile deja cunoscute
din lucrările clasice dedicate genului.
Dincolo de faptul că volumul Dimensiunea fantasO nouă carte la Editura
„Caiete Silvane”: Gavril Câmpeanu, „Cartea mea. Amintiri
şi gânduri bune”, volum apărut cu sprijinul Consiliului
Județean Sălaj și al Centrului
de Cultură și Artă al Județului
Sălaj, în colaborare cu Arhivele
Naționale ale României, Serviciul Județean Sălaj.
Editori: Dănuţ Pop, Mihaela Sabou, Gabriel Viorel Gârdan, Silviu
Boha
Din Studiul introductiv
Între fondurile şi colecţiile arhivistice păstrate la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj se
află şi colecţia personală a unui preot de ţară, Gavril Câmpeanu, unde,
printre dosare, toate valoroase prin
informaţiile conţinute, găsim şi o
adevărată carte, numită chiar aşa
de Gavril Câmpeanu: „Cartea mea”.
Este una din puţinele astfel de
mărturii ajunse până la noi. Ea prezintă viaţa unui om aşa cum a fost
ea, cu bune şi rele, fiind o adevărată
istorie a unui întreg secol de viaţă
sălăjeană, cu tot ce a putut însemna aceasta. Cartea are trei părţi: autobiografia, rezumatul scrisorilor
şi notelor autorului şi consemnări,
această din urmă parte fiind la rândul ei împărţită în trei subcapitole:
„Din comoara Sfintelor Scripturi,
Din cărţi, reviste şi ziare (culegeri),
Din grădiniţa gândurilor mele (inspiraţii)”. Documentul este accesibil publicului iubitor de istorie la
sala de studiu a Arhivelor Naţionale Sălaj.
Publicarea autobiografiei preotului Gavril Câmpeanu, prima parte a „Cărţii mele”, este, considerăm
noi, necesară din cel puţin câteva
motive. În primul rând, datorită
importanţei sale excepţionale. Ea
contribuie, fără îndoială, la cu-

tică ilustrează maniera în care nu trebuie să se facă
o antologie, rămân textele și niște autori cu adevărat
valoroși. Iar pentru cititori, plăcerea textului, în măsură să îi poarte într-o literatură fascinantă, situată
dincolo de barierele realității imediate. Desigur, se
mai ridică și problema calității traducerilor, dar aici
ar trebui să se pronunțe specialiștii în traductologie.

noaşterea unor evenimente însemnate din istoria judeţului şi a ţării,
istorisite din perspectiva trăirilor
şi emoţiilor autorului, care imortalizându-le, stabileşte noi repere
asupra percepţiei unor perioade istorice extrem de complexe.
Apoi, cartea, pe care o prezentăm acum cititorului, aparţine unui
intelectual local, preot ortodox,
ridicat din lumea satului românesc şi format în şcolile timpului,
preocupat de continua sa formare
şi perfecţionare, din exemplul lui
cititorul putând extrage adevărate
modele de viaţă. (...)
Gavril Câmpeanu a fost şi o personalitate a culturii sălăjene. Activităţile desfăşurate de el sunt multe
şi rodnice. Susţine conferinţe preoţeşti, participă la serbările Astrei
din 1926, se întâlneşte cu Nicolae
Iorga la Zalău în 1927, participă la
serbările de la Alba Iulia în numele
clerului şi credincioşilor din protopopiatul Unguraş, în 1929, mută
biserica veche din Gălpâia la Ciucea, pe domeniul Goga, pentru a
servi ca biserică mănăstirească. Veturia Goga, exprimându-şi mulţumirile, în ajunul Crăciunului 1939,
îi scria: „Stimate Dle Părinte, Îţi
mulţumesc din toată inima pentru
ajutorul D-Tale preţios, care mi-a
făcut posibilă aducerea bisericuţii
din Gălpâia. Fii sigur că de-acolo
de sus Octavian ne va binecuvânta
pe amândoi. Aştept să vină Primăvara să putem lucra la pictură, căci
bisericuţa îşi ridică braţul spre cer
în toată frumuseţea modestă. Aştept să vii odată s-o vezi ce frumos
se încadrează în atmosfera de-aici.
Sărbători fericite pentru D-Ta şi
Doamna preoteasă. 24.XII.1939.
Veturia Octavian Goga ss”.
Organizează o tabără de străjeri la Tihău, în vara anului 1939,
urmează cursuri de instruire în
apărarea pasivă, organizate de Pre198

fectura Judeţului Sălaj, întocmind
şi o lucrare în acest scop, care avea
titlul: „Sfaturi şi îndemnuri credincioşilor din parohia mea, asupra pericolului aerian, pentru readucerea
lui la minimum de dezastre”. Este
premiat de Casa Şcoalelor pentru
activitatea intensivă extraşcolară,
pe care a depus-o în cadrul cercurilor culturale. Este membru în mai
multe asociaţii culturale şi se interesează de buna lor activitate.
Ocupă postul de învăţător în
Bălan în anul şcolar 1944-1945, în
condiţiile grele de la sfârşitul celui
de-al doilea război mondial, „în lipsă de cadre didactice”, este recenzor pentru Recensământul agricol
şi al Populaţiei din 1948 etc.
Desfăşoară şi o susţinută activitate jurnalistică, numele său
apărând în majoritatea revistelor
culturale sălăjene. Din lista pe care
o consemnează în „Cartea mea”,
amintim doar revistele apărute în
afara Sălajului: Ideea, Renaşterea,
Cultura Poporului. Iată doar câteva
din motivele pentru care această
carte a trebuit să apară.
Editorii
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Transversalitatea
literaturii
Alice Valeria Micu

Declinul unei literaturi marchează declinul unei
naţiuni, spunea Goethe, iar realitatea de azi pune
în evidenţă nu doar declinul propriu-zis al naţiunilor, ci chiar al conceptului de naţiune. Cât de relevant mai este, în aceste condiţii, declinul literaturii în cazul naţiunilor mimetice, este un subiect
care mai preocupă doar pe o mână de idealişti. Şi
totuşi...
Literatura s-a născut din consemnarea unui dialog şi acesta este nucleul celular în jurul căruia a
apărut constructul numit literatură, o fascinantă
modalitate de cunoaştere de sine şi a partenerului de dialog. Formula s-a schimbat constant, însă
punctul de plecare nu a fost vorbăria inutilă, nu
lamento-ul fără sfârşit, mizerabilist, ci încadrarea
într-un context relevant a înţelepciunii, a observaţiei generatoare de concluzii percutante, o altfel
de privire asupra lumii. În cultura multor popoare, dialogul era asumat de pe poziţii filosofice, care
au generat proverbele, zicătorile şi, mai târziu,
aforismele. Prin această atitudine, interlocutorii
desfăşurau o adevărată luptă de-a lungul căreia îşi
demonstrau abilitatea de a sintetiza, de a concluziona şi a da verdicte, prin raţionamente remarcabile. Relevant este faptul că oamenii înţelepţi nu
risipeau un dialog pe lucruri mărunte, derizoriul
fiind rezervat mediului casnic şi nici aici în totalitate. Iar asta se întâmpla nu numai în agora, ci
şi pe plaiurile silvane, într-un târg cum era Zalăul
de odinioară. Alături de simpla comunicare în jurul
gospodăriei se desfăşura un continuu proces educativ, cei şapte ani de-acasă însumând, printre altele, nu doar un set de reguli, ci receptarea înţelepciunii concentrate în proverbe, zicători, sfaturi şi
întâmplări cu tâlc, din care se extrăgea neapărat o
morală. Desigur, acesta e izvorul fabulei, al prozei,
al poemelor eroice, al epopeilor, al teatrului.
Atât anonimii creatori ai literaturii populare,
cât şi scriitorii din literatura cultă sunt instrumentele de mare fineţe, microscopul cercetătorului, luneta astronomului, laserul de mare precizie ce-şi
concentrează forţa creatoare şi fineţea observaţiei într-un fascicul mai puternic şi infinit deosebit
altor tipuri de discurs. Dacă scrisul are forma şi
expresia larg răspândită de comunicare, o singură
sclipire nu va face dintr-un text literatură, iar pe
autorul ei nu-l va deosebi de alţi generatori, decât
prin importanţa pe care el însuşi şi-o acordă, şi cei

de-o seamă şi de-o atitudine.
Profunzimea introspectivă, articularea, raportarea la subiect, autenticitatea momentului, nuanţa şi ineditul discursului fac diferenţa între literatură şi logoree.
Relevanţa în timp a unui text literar nu va veni
niciodată dintr-o atitudine à la légère, ci doar dacă
scriitorul e dispus să foreze în sine şi în tema abordată. Ne place sau nu, dincolo de această primă
etapă interioară, un argument desconsiderat este
gustul. Un text poate fi bogat în semnificaţii, cu
referinţe uluitoare, de mare anvergură literară şi
să nu ne placă, să nu răspundă unui anumit nivel
de inteligenţă emoţională şi intuitivă, lipsindu-i
reacţia creatoare de răspuns din partea cititorului.
Ne raportăm binar faţă de literatură. Abordăm,
în primul caz o atitudine şi o situare emoţională,
intuitivă. Căutăm răspunsuri imediate, afective,
ce pot fi uneori oneste, alteori simulate de dragul
segmentului de receptori ţintit. Poziţia faţă de un
text poate fi fondată pe convingeri, pe cunoaştere,
pe soliditatea lecturilor prin care sunt filtrate atitudini, referinţe, aluzii. O a doua situare este, de
asemenea, interesantă şi în egală măsură cu prima
de ineficientă în ea însăşi. Avem aici de a face cu
o abordare strict conceptuală, cu morgă academică, lipsind trăirea autentică, o atitudine desprinsă
dintr-un intelectualism exacerbat, ce şi-a pierdut
fiorul de umanitate.
Undeva, la jumătatea distanţei între emoţional
şi intelectual, fără să ratezi experienţa vie a poveştii, stă literatura. Poţi eşua lamentabil, glisând spre
un impresionism dulceag, presărând textul cu stereotipii, redundanţe, locuri comune, într-o simulare infinită a stării de graţie, care e inspiraţia, mai
ales în cazul poeziei. La fel de bine poţi rata un text
prin supralicitarea cu multiple straturi şi aluzii forţate, cu elemente şocante, inautentice, cu discursuri gonflate, de o jalnică superficialitate sau ireal
docte. Dacă în interiorul unei poveşti născute din
pura imaginaţie nu există un sâmbure de autenticitate, atunci textul e ratat, iar autorul nu-şi trădează doar cititorii, ci pe el însuşi. Fidelitatea faţă
de sine e elementul ce poate face diferenţa între un
scriitor adevărat şi unul care împrumută constant,
ca pe un colac de salvare, formule câştigătoare din
opere literare cu aură de etalon.
Acolo, în cercurile concentrice ale lumii litera198

Eseu 17
re s-a născut şi civilizaţia superficialului, atrofierea valorică, prin comisionarea gândirii critice
înspre platoul reţelelor de socializare. Acolo, dar
şi în mulţimea publicaţiilor, cărţi sau reviste, fără
niciun filtru, au fost excluse ierarhiile competenţei, chiar ale gustului, ele fiind înlocuite cu cele ale
popularităţii. Literatura, incluzând aici şi teatrul,
este oglinda fidelă a lumii corespunzătoare fiecărui moment istoric, iar azi ea reflectă, în lipsa unei
gândiri critice şi a unui gust format şi exersat,
această regretabilă mutaţie. Situaţia este similară literaturii proletcultiste pe care nu schimbarea
orânduirii sociale, ci filtrul valoric a făcut să nu fie
reţinută ca remarcabilă nici de istoriile literare şi
nici de mentalul colectiv.
Şi totuşi, cine dă verdictul, cine stabileşte ierarhiile? Dreptul de a cerne creaţiile literare nu este
monopolul exclusiv al unei anumite categorii. Premiul de popularitate pe care îl acordă cititorii este
adesea mai relevant, poate mai onest, şi nu vorbesc de micile victorii de moment, de numărul de
exemplare vândute, ci de cărţile ce trec inevitabila
probă a timpului. Succesul de piaţă, oricât ar fi de
important pentru edituri şi librării nu poate mătura criteriul competenţei, al calităţii scriiturii. La
urma urmelor, cineva se poate lăuda că a vândut
zece tone de hârtie igienică, ştirea zilei va fi întotdeauna despre vânzarea unui castel.
Există, într-o parte a lumii literare, o atitudine
egalitaristă, un spirit anticapitalist, care încearcă
să anuleze dreptul unui critic de a stabili ierarhii.
Acesta poate fi valid, până la un punct, din perspectivă culturală, umană, socială, mai ales atunci
când cel ce emite judecăţi de valoare este un critic exersat şi nu are neapărată nevoie de un ghid,
când recunoaşterea valorii literare este rezultatul
unui îndelung exerciţiu al propriei gândiri critice.
Problema vine din excesul de democratizare cultivat azi, când perspectiva asupra literaturii este
o pătură întinsă la maximum în încercarea de a-i
acoperi pe prea mulţi cu căldura aprecierilor, în
dauna valorii autentice. În plus, este nevoie de o
anume depărtare de subiect, a criticului de scriitor, pentru luciditatea examinării, apropierea excesivă căzând în păcatul subiectivităţii. Desigur,
criticul este la rândul lui subiectiv în verdictul îmi
place/nu-mi place, dar subordonându-şi afinităţile
elective propriei grile valorice, cu argumente. Criticul nu poate fi prietenul scriitorului, căci altfel,
cu rarisime excepţii, se va trăda pe sine, lustruind tinicheaua amicului, într-un demers, din capul
locului, inutil, poate mercantil, dar, în niciun caz
onest, capabil de a genera o poziţionare autentică
în ierarhia valorilor. Nu va folosi nici umanioarelor, nici autorului, căci simulacrele de literatură şi
de critică nu rezistă probei timpului, chiar dacă

sunt prezente în istorii literare, şi nici sincerităţii
cu care privim, în sinea noastră, fenomenul literar
actual.
Literatura are capacitatea uluitoare de a detaşa
din umbră, din ceaţă, din starea latentă, din uitare,
elemente, imagini, oameni, poveşti, atitudini, destine, stări. Le dă viaţă, le dă lumină, contur, textură, le aduce în lumea vizibilă, aşadar, încarnate
prin cuvânt. Statutul nostru identitar, de la care
am pornit, este dat, la urma urmelor, nu numai de
capacitatea mai mult sau mai puţin doctă de a jongla, în ample demonstraţii intelectuale, cu concepte, ci şi de gust, infamul acuzat şi condamnat fără
drept de apel al epocii contemporane. În preferinţele emoţionale, acolo stă clipa de adevăr cu adevărat nepieritoare, pe care nici măcar tsunami-ul
pierderii memoriei nu îl poate şterge.
Trăim acum o adevărată apocalipsă a gustului,
când studiile culturale îl consideră desuet şi nerelevant. Gustul demonstrează autenticitatea cu care
avem curajul să receptăm literatura. Pentru scriitori, gustul este un excelent instrument de autoreceptare. Propriile experienţe de cititori, suprapuse
de-a lungul anilor, construiesc nu doar o lentilă cu
care cercetează lumea şi literatura, ci şi propriile
texte. Ele îi construiesc identitatea. Într-un mâl al
conformismului, tot mai intruziv, pierderea identităţii este consecinţa regretabilă, preţul plătit din
dorinţa de succes cu orice preţ a imposturii, a infinitelor simulări. Ele fac din om, în general şi din
scriitor, căci acesta ne interesează aici, un autist
social, sau, mai grav, un bolnav de un Alzheimer social. În ciuda pierderii memoriei, a ratării legăturii
cu prezentul şi experimentând dureros uitarea de
sine, adevăratul bolnav afectat de Alzheimer rămâne autentic şi îşi păstrează preferinţele, gusturile,
atitudinile emoţionale faţă de acele elemente agreate anterior.
Vedem arta ca pe un generator constant de
răspuns emoţional, chiar trecut prin filtrul intelectual, valabil şi dincolo de anularea identităţii
sociale. Din acest punct de vedere, atacul contemporan asupra culturii şi educaţiei este infinit mai
grav, căci este o ameninţare la nucleul identitar al
fiecăruia dintre noi. Pervertirea gustului, anularea
condiţiilor de formare a gustului prin educaţie, va
face din generaţiile viitoare, fiinţe amorfe, care, în
lipsa unor formule coerente şi de autenticul circuit
al valorilor, nu vor mai avea ce să-şi amintească.
Nimic nu-i va mai emoţiona, nimic nu va trezi în ei
un dram de omenesc.
Tot de la Goethe ştim că un răspuns înţelept
vine după o întrebare raţională. Aşadar, cui prodest? Acolo unde luminile sunt puternice se nasc
umbrele cele mai profunde e răspunsul enigmatic
al aceluiaşi scriitor.
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Monede medievale din
Zalău (sec. XII-XIII)

emanoil PriPon

Cele mai vechi descoperiri monetare medievale de
pe teritoriul municipiului Zalău se datează în secolele XII-XIII și sunt reprezentate de monedele din argint
cunoscute sub denumirea de pfennigi de tip Friesach1.
Orașul medieval Friesach, situat în sudul Austriei, a
fost un important centru economic, situat pe ruta
comercială Viena-Veneția, care printre alte privilegii,
deținea și dreptul de a emite monedă proprie. Monedele
emise aici timp de două secole și jumătate s-au bucurat
de o largă apreciere în Europa centrală, fiind considerate, „valuta forte” a epocii.
În anul 1979 la Zalău, în curtea casei de pe actuala
stradă Gheorghe Doja nr. 23, au fost descoperite două
monede din argint, despre care cunoscutul numismat
clujean Eugen Chirilă spunea că fac parte dintr-un tezaur monetar descoperit cu treizeci-patruzeci de ani în
urmă, în același loc2.
Prima piesă în discuție (Foto 1, avers-revers), este
un pfennig emis de episcopul Otto II de Merania (11771196) la Villach, în sudul Carintiei (Austria) și are drept
model emisiunile monetare de tip ERIACENSIS bătute
în Friesach, reședința arhiepiscopilor de Salzburg.
Aversul prezintă bustul unui episcop ținând în mâna
dreaptă o spadă, iar în mâna stângă un trandafir stilizat. Trandafirul, un însemn heraldic din blazonul casei
de Merani (din rândul căreia făcea parte și episcopul
Otto II), se pare că a fost introdus în câmpul monedei
de către episcopii de Babenberg, pentru a nu fi acuzați
de copierea monedei frisace și în același timp pentru a
se deosebi de emisiunea monetară mai sus amintită3.
Legenda [ERIACENSIS] este redată cu litere deformate,
probabil gravate invers și aproape invizibile (Foto 1 a).
Pe revers se află un fronton de biserică, încadrat de două
turnuri (Foto 1 b).
A doua piesă este un pfennig emis la Pettau (azi
Ptuj, în Slovenia) de către episcopul de Salzburg, Eberhard II (1200-1246), care în colaborare cu Leopold VI
de Babenberg, ducele Austriei și Styriei (1220-1230),
a deschis aici o monetărie pe la 1220-12214. Pe aversul
monedei se află bustul unui episcop ținând în mâini câte

un sceptru ce se termină cu o floare de crin, încadrat de
legenda [EBERHARD EP(iscopu)S], greu vizibilă (Foto 2
a). Pe revers, în centru, este redat bustul unui episcop.
Deasupra bustului se află un turn încadrat de alte două
turnuri cu cruce (Foto 2 b).
Acest tip de monedă pătrunde în Transilvania în
strânsă legătură cu comerțul cu vite și sare5. În Evul
mediu, puterea de cumpărare a monedelor era dată de
valoarea intrinsecă (de conținutul de metal prețios, în
cazul de față, argintul). În condițiile devalorizării puternice a dinarului maghiar, comercianții acceptau cu
precădere moneda vest-europeană, de bună calitate, în
special cea de tip Friesach, monedă ce ajunge să domine
piața din Transilvania în primele decenii ale secolului al
XIII-lea6.
Deoarece s-au păstrat doar două piese, este hazardant să se facă vreo afirmație în legătură cu data și motivul îngropării tezaurului. Totuși, un posibil motiv al ascunderii sale ar putea fi invazia tătarilor din 12417, dar
și alte motive, așa cum o demonstrează tezaurul de la
Sâmbăteni, județul Arad, care cuprinde și o piesă emisă
în Moravia între anii 1246-1247 de către Vladislav III8,
adică după mai bine de cinci ani de la invazia tătarilor.

a.
b.
Foto 1. Pfennig (avers-revers) emis de episcopul Otto II de Merania
(1177-1196) la Villach

a.
b.
Foto 2. Pfennig (avers-revers) emis de episcopul Eberhard II
(1200-1246) la Pettau

Note:
1 Emanoil Pripon, Tezaure monetare medievale și premoderne descoperite pe teritoriul orașului Zalău (I), Editura Mega, Cluj-Napoca,
2018, p. 11.
2 Eugen Chirilă, Descoperirea monetară de la Zalău, sec. XII-XIII, în
Acta Mvsei Porolissensis, VI, 1982, p. 161.
3 Constanța Știrbu, Un tezaur de secolul al XIII-lea descoperit la
Sîmbăteni, jud. Arad, în Cercetări Numismatice, II, 1979, p. 54.
4 Constanța Știrbu, Ana-Maria Velter, Aspecte ale circulației dinarilor de Friesach în Transilvania în secolul al XIII-lea, în Cercetări Numismatice, VII, 1996, p. 142.
5 Ibidem, pp. 144-145.
6 Ion Sabău, Circulația monetară în Transilvania secolelor XI-XIII,
în lumina izvoarelor numismatice, în Studii și Cercetări Numismatice, II,
1958, p. 284.
7 Eugen Chirilă, loc. cit., p. 162.
8 Constanța Știrbu, loc. cit., p. 57.

198

Zalău special 19

Meşteşugarii şi rolul lor în
dezvoltarea orașului Zalău

Elena Musca

După decăderea epocii în care se folosea munca
sclavilor pentru obţinerea produselor agricole şi a
celor necesare traiului, a urmat în epoca medievală o
perioadă în care stăpânii pământurilor foloseau munca ţăranilor iobagi în agricultură, iar în oraşe existau
oameni care practicau diferite meserii. În ţările din
Europa centrală şi de vest, meseriile au luat un mare
avânt odată cu trecerea timpului, în oraşele mai dezvoltate. Cu cât produsele erau mai numeroase şi mai
diverse, cu atât oraşul devenea mai mare şi mai puternic, iar locuitorii săi erau mai bogaţi. Aşa s-au dezvoltat marile oraşe, care deţineau şi terenurile agricole
din jurul lor, întocmai ca un stăpân feudal. De-a lungul timpului s-au dezvoltat după același sistem şi oraşe mai mici, unde se ţineau târguri la date bine stabilite, unde meşteşugarii din localităţile respective, dar
şi din alte centre, îşi vindeau mărfurile. În acest fel,
oamenii aveau ocupaţii diferite şi se făcea comerţ cu
bunurile produse în gospodăriile proprii. În general,
evul mediu este caracterizat de istorici ca fiind o perioadă întunecată, cu multe războaie, cu migraţii ale
unor populații dinspre răsărit spre apusul Europei, cu
mari distrugeri. Cu toate acestea, activitatea creatoa-

re a meşteşugarilor, care erau artişti în meseriile lor,
s-a organizat cum a fost mai bine posibil, a evoluat şi
s-a transmis până astăzi în multe domenii de activitate. Aşa s-au organizat și meșteșugarii din Zalău, care
practicau ocupaţii tradiţionale şi au dezvoltat un mod
de viaţă conform standardelor vremii.
O chestiune interesantă în viaţa oraşelor este cea
a modului cum se desfăşura viaţa în comun. Exista un
anumit fel de asociere a orăşenilor din Europa Occidentală, care a fost copiat şi de oraşele din Transilvania. Multă vreme, numai cei puternici au putut să-şi
impună meseriile organizate în bresle şi să cunoască
astfel un mod de a-şi împărţi responsabilităţile, de a
se proteja unii pe alţii în cadrul breslei, numai meşterii şi familiile lor, refuzând să-i protejeze pe cei care
nu făceau parte din organizaţia lor. Reprezentanţii
meseriilor şi ai artelor, odată instalaţi la putere, au
adoptat pentru o perioadă îndelungată această atitudine împotriva celor pe care îi socoteau a fi neînsemnaţi în cadrul vieţii sociale şi politice.
Oare de ce era foarte important ca meşteşugarii
să se organizeze în bresle pentru a-şi practica meseria? În condiţiile epocilor medievală şi modernă, în

Dragi prieteni,
În fiecare an, ziua de 1 August este specială pentru toți locuitorii orașului, este
Ziua Municipiului Zalău. Această dată reprezintă un moment de sărbătoare care
unește mii de zălăuani, din respect pentru valorile morale și spirituale dobândite
de la înaintașii noștri, din dragoste pentru sentimentul de „acasă” și cu încredere
în viitor.
Mă gândesc cu prețuire și recunoștință la cei care au făcut posibil ca Zalăul să
primească rangul de municipiu, să fie oraș reședință de județ, un centru industrial
important al Sălajului. Munca și sacrificiile depuse de-a lungul timpului au dus la păstrarea în filele de istorie a unor fapte eroice memorabile și a unor personalități marcante.
Astăzi, avem datoria de a duce mai departe tradițiile și obiceiurile locale, de a sprijini personalitățile
care implică populația în activități benefice și de a dezvolta Municipiul Zalău, punându-l pe lista orașelor
europene. Mulțumesc tuturor cetățenilor care au încredere că, împreună, reușim să facem din Zalău un
oraș modern, prosper și sigur.
Municipiul Zalău este și va fi un oraș deschis către viitor, cu potențial de dezvoltare, care dispune de
resursă umană valoroasă, iar administrația locală valorifică orice oportunitate privind promovarea unor
proiecte care au ca finalitate creșterea calității vieții în comunitatea noastră.
La mulți ani, Zalău!
La mulți ani tuturor zălăuanilor!
Ionel CIUNT,
Primarul Municipiului Zalău
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care producţia meşteşugărească a ocupat locul cel mai
important în acoperirea cererilor de produse pe piaţa internă, sistemul era atât de bine organizat încât
oricare dintre meşterii rămaşi în afara lui nu puteau
să-şi asigure sursa de materii prime, mai ales dacă
doreau să producă marfă de calitate superioară. Procesul muncii nu ridica probleme speciale, tehnica de
lucru era identică, dar desfacerea mărfii pe piaţă era,
pentru producătorul individual, chiar mai dificilă decât asigurarea materiei prime. Piaţa de desfacere era
monopolizată în exclusivitate de bresle; producţia era
destinată consumului de masă al locuitorilor din oraş
şi din localităţile rurale din jurul târgurilor. Creşterea
cererii a dus la sporirea numărului meşteşugarilor,
ceea ce a atras după sine apariţia unor ramuri meşteşugăreşti noi şi creşterea numărului breslelor, care
au devenit tot mai specializate. Acest fenomen a fost
caracteristic până la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
la începutul secolului al XIX-lea. După primul război
mondial puterea de control a breslelor a slăbit până la
destrămarea acestora.
Ce-i rămânea de făcut individului? Răspunsul este
unul singur: să-şi desfacă marfa prin sistemul ambulant, pe jos, călare sau cu căruţa, după posibilităţile
fiecăruia. De multe ori era preferabilă vânzarea de
acasă, ceea ce însemna economie de timp, de efort
şi de bani, dar aceasta presupunea preţuri mai mici,
beneficii reduse, sistem care nu a fost practicat de
meșterii zălăuani. Disciplina meşterului breslaş din
epoca medievală a generat în unele domenii de activitate o productivitate a muncii ridicată şi o calitate a
produselor mai bună decât a celor actuale.
Fiecare meşter dorea să aibă material din care să
lucreze obiectele, să aibă asigurat locul în piaţa de
vânzare a acestor obiecte şi să fie protejat de venirea
altor meşteri, care să-i facă concurenţă şi să nu mai
poată să-şi vândă marfa. În acest caz, condiţiile de trai
ale meseriaşilor şi ale familiilor lor ar fi scăzut foarte
mult. Organizarea în bresle făcea posibilă asigurarea
acestor condiţii de muncă şi de trai și meșteșugarii își
apărau privilegiile.
Puteau să înveţe meserie în primul rând copiii
meşteşugarilor şi era chiar de datoria unuia dintre fii
să înveţe meseria tatălui, urmând ca, mai târziu, când
tatăl nu mai voia să lucreze, să moştenească atelierul.
Părinţii acestor ucenici plăteau pentru învăţătura, cazarea şi masa pe care le-o asigura meşterul. În plus,
copilul ucenic trebuia să meargă la şcoală, să înveţe
cele necesare, citit, scris, socotit, pentru ca să poată să-şi controleze veniturile în viitor. Când învăţau
mai multe, ucenicii deveneau calfe şi li se încredinţau
lucrări. Apoi, făceau un fel de schimb de experienţă
în alte ţări, de obicei în Ungaria, Austria şi Germania mergeau calfele din Zalău, unde erau găzduiţi de
meşteri care le asigurau condiţiile de trai, le dădeau
de lucru şi, la sfârşit, primeau calificative într-un carnet denumit Carte de călătorie. La întoarcerea acasă,

după un an sau chiar doi, tânărul trebuia să execute
o lucrare: dacă era olar trebuia să confecţioneze acele
piese pe care le comanda conducerea breslei, dacă era
măcelar trebuia să taie un animal, cizmarul făcea o pereche de încălţăminte şi aşa mai departe. Dacă juriul
se declara mulţumit de lucrare, atunci tânărul primea
titlul de meşter.
În oraşele din Transilvania, la fel ca în toată Europa, s-au dezvoltat toate meseriile posibile, de la meşterii care făceau obiecte necesare în gospodărie pentru munca zilnică, la cele necesare pentru producerea
mâncării, apoi îmbrăcăminte, încălţăminte, mijloace
de transport, obiecte care înfrumuseţau locuinţele şi
clădirile publice.
În general, dezvoltarea oraşelor medievale din Europa a fost caracterizată prin construirea unor clădiri
importante, dar şi prin existenţa unei vieţi orăşeneşti
organizată pe bază de regulamente, pe străzi şi cartiere. Aceste forme uşurau cunoaşterea familiilor şi
a problemelor lor, pe temeiul unei vecinătăţi de teritoriu. Pentru adulţi, viaţa comunitară constituia
un mod de trai pe care îl cunoşteau şi îl apreciau, iar
pentru tineri era un foarte util exerciţiu în vederea
intrării active în viaţa socială de mai târziu. Sistemul
de organizare a vieţii meşteşugarilor zălăuani nu a
fost diferit de cel european, dar căruia nu i s-a adus
nici o modificare care să-i imprime o notă specifică.
În Zalău au existat meşteşugari din foarte multe categorii: existau măcelarii care asigurau carnea necesară
traiului, tăbăcarii prelucrau pieile crude ale animalelor tăiate de măcelari, pielarii care prelucrau pieile
cumpărate de la tăbăcari, apoi curelarii făceau obiecte
necesare din fâşii de piele, cizmarii confecţionau încălţăminte de toate felurile pentru femei şi bărbaţi:
pentru muncă, pentru zilele de sărbătoare, pentru
bal, pentru oameni bogaţi şi pentru ţărani. În zilele de
iarnă, după ce terminau lucrul la câmp, mulţi dintre
zălăuani au confecţionat oale şi alte obiecte necesare
pentru producerea mâncării. Deoarece lutul era bun
pentru oale, s-a dezvoltat cu timpul unul dintre cele
mai puternice meşteşuguri din oraş, olăritul. Breasla
olarilor din Zalău avea chiar un statut nobiliar, regal,
o breaslă cu multe drepturi în partea de nord-vest a
Ardealului. Au existat negustori care cumpărau marfă
din Cluj şi o duceau la vânzare în Satu Mare şi Baia
Mare, chiar şi mai departe, au existat şi pălărieri. Oraşul Zalău s-a dezvoltat foarte mult datorită avântului meşteşugurilor locale şi a fost bine organizat de
conducerea administrativă. Acest lucru a fost posibil
datorită respectării legilor şi regulamentelor.
În cadrul fiecărei bresle sau asociaţii meşteşugăreşti s-au dezvoltat reguli specifice, care stabileau
chiar şi modurile de comportare ale membrilor şi
familiilor lor. Acest lucru se explică prin necesitatea
de adaptare, încă din copilărie, la rolul pe care fiecare
persoană urma să îl aibă în viitor în comunitatea respectivă: ucenic, calfă, meşter, soţie de meşter, copiii
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acestora. Locul şi rolul fiecăruia erau clare în cadrul
comunităţii meşteşugăreşti, aşa cum se vede şi în cadrul celei din Zalău. Datorită acestui fapt, meşterii se
cunoşteau între ei, se ajutau între ei şi stabileau relaţii
cu alte bresle din alte părţi ale Europei. Astfel, ei simţeau că au o situaţie de superioritate în cadrul social.
Se recunoştea prin aceasta o diferenţă faţă de restul
comunităţii, datorată unui statut care le acorda drepturi în plus meşteşugarilor. În procesul evoluţiei istorice, meşteşugarii şi-au dezvoltat un set de obiceiuri şi
reguli legate de ocupaţia practicată, care le stabilea şi
statutul social. Practicarea acestor obiceiuri transmise din generaţie în generaţie a reprezentat un factor
de menţinere a legăturilor dintre meşteşugarii care
practicau aceeaşi meserie, aveau acelaşi statut social
care era datorat situaţiei economice proprie breslei.
Averile meşteşugarilor din Zalău şi Şimleu Silvaniei
s-au mărit de-a lungul timpului. Ele constau din casele proprii, casele comune ale breslelor, tarabele şi
magazinele meşteşugarilor, restaurante, mijloacele de
transport ale negustorilor, din atelierele şi instalaţiile
tehnice ale producătorilor precum şi din pământurile
pe care orăşenii le deţineau în jurul oraşelor.
Trebuie să amintim aici şi despre ocupaţia tradiţională, românească, de creştere a oilor. Este o ocupaţie
specifică locuitorilor din zonele montane şi submontane, practicată şi de sălăjeni şi chiar de zălăuani, până
în urmă cu 40-50 de ani, fără să fie practicată numai de
români, după cum s-a putut vedea din istorie. Nicăieri
populaţia maghiară nu a purtat îmbrăcăminte ţesută
de românce. Oieritul a îmbrăcat cu obiecte produse
din lână, cu pielărie, cu produse specifice toată populaţia Transilvaniei, a dat materialul pentru făbricuţele
de îmbrăcăminte şi altele din Imperiul Habsburgic,
mărfurile ajungând până la Viena şi Budapesta. S-a
dezvoltat în Transilvania o adevărată industrie a lânii,
produs al acestei ocupaţii practicate de români, dar şi
de maghiari. Această ocupaţie a creşterii oilor s-a dovedit a fi una din cele mai importante virtuţi ale poporului român. Orice încercare de nerespectare a tradiţiei a fost sancţionată cu promptitudine secole de-a
rândul. Dar oieritul a contribuit din plin la dezvoltarea multor oraşe prin faptul că dădea materia primă,
adică lâna, pielea, carnea, laptele şi brânza populaţiei
oraşelor. Exista în Zalău o breaslă a meşterilor care
făceau sumane (gube) şi care avea piva şi alte instalaţii tehnice tocmai la Plopiş, deţinând în proprietate şi
terenul pe care erau construite instalaţiile lor tehnice.
Procesul de modernizare economică şi socială care
a avut loc în cea de-a doua jumătate a secolului trecut, după anul 1950, adică după cel de-al doilea război mondial, a produs schimbări foarte mari în cadrul
oraşelor şi satelor din toată Europa. În cazul localităţilor din Sălaj transformările au fost esenţiale, dramatice în multe cazuri. S-a renunţat la meşteşuguri şi
s-au construit fabrici, oamenii au plecat de la sate la
oraşe mai mult decât în orice perioadă din istorie. Ve-

chiul mod de viaţă s-a dovedit că nu a mai rezistat şi
s-a schimbat, dar s-au menţinut multe dintre tradiţii,
care nu se schimbă în profunzime. Există şi azi meşteşugari romi în Cheud, care produc şi acum obiecte din
aramă cum sunt tigăile, cratiţele, oalele, clopoţei. Ei
mai erau prezenţi în piaţa din Zalău în zilele de sâmbătă şi de sărbători religioase, când în oraş veneau
locuitori din satele sălăjene pentru a face cumpărături până în urmă cu un deceniu. În majoritatea cazurilor, mărfurile sunt vândute de femei şi de băieţi,
ocupaţia bărbaţilor fiind aceea de a produce obiectele.
Ocupaţiile casnice, iar mai târziu cele industriale, constituie o parte foarte importantă din istoria părţii de
nord-vest a României, inclusiv în Zalău, au influenţat
şi zonele înconjurătoare şi au avut un rol de seamă în
toate celelalte domenii ale vieţii umane.
Organizarea producătorilor locali individuali în
sisteme pe baza activităţii profesionale prestate de
indivizi a avut efecte pozitive pentru meşterii activi,
care îndeplineau standardele propuse în regulamentele elaborate pe meserii. Pentru cei de la sat care cunoşteau meserie, sau pentru producătorii din zona
rurală, accesul în breaslă era atât de strict condiţionat, încât era aproape imposibil de pătruns. Cel mai
adesea astfel de meşteri rămâneau în afara oraşului,
devenind cârpaci. Dar când erau perioade de criză,
meşteri din oraş mergeau să lucreze la ţară, cum a fost
cazul cizmarilor zălăuani rămaşi fără materie primă şi
clienţi, care au migrat la sate în timpul unei perioade
economice mai grele în satele din jurul Zalăului, unii
dintre ei cu familie cu tot.
Istoria acordă adeseori o prea mare importanţă rolului oraşelor, pe care le pune în contrast cu slaba modernizare a satelor. În epocile anterioare, Zalăul a fost
un orăşel cu trăsături rurale, ceea ce înseamnă că multă vreme, între ţărani şi orăşeni a fost doar o oarecare
diferenţă de cultură. Breslele aveau un rol important
şi în ceea ce priveşte dezvoltarea culturii în oraşe. Cunoaştem un eveniment de o mare importanţă pentru
oraşul Zalău, care a avut loc în anul 1855, când a fost
construită fântâna arteziană (cu îngeraşi) din piaţă.
Forările pentru a se ajunge la stratul de apă freatică,
precum şi cheltuielile cu lucrările de împrejmuire a locului cu o construcţie de tip havuz, din ciment, şi de
amplasare a îngeraşilor, au fost suportate din contribuţiile membrilor breslei tăbăcarilor. Acest lucru l-am
aflat din paginile ziarului Adevărul. De asemenea, din
rândul meşteşugarilor bogaţi erau aleşi conducătorii
oraşului, pentru că dovedeau că pot să conducă un
oraş dacă pot să conducă o breaslă de meşteri.
În multe cazuri, dreptul practicat în oraşe se suprapunea legilor aflate în vigoare, datorită faptului că cei
care-şi împărţeau meşteşugurile, oamenii de afaceri
în general, deţineau privilegii, care erau drepturi mai
mari decât aveau locuitorii satelor, în virtutea cărora
aveau posibilităţi mai mari de dezvoltare.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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CNS Zalău – 375
László László

Cred că se cuvine a reaminti faptul că liceul cel mai
vechi și mai prestigios din Zalău și din județul Sălaj, Colegiul Național „Silvania”, a împlinit 375 de ani de
la prima atestare documentară. Pentru a nu lăsa nemarcat acest eveniment, am redactat acest material pentru numărul dedicat Zalăului al revistei „Caiete Silvane”.

în 1679 și demolată cândva în jurul anului 1900. A fost
o clădire simplă cu un singur nivel, și cu patru încăperi,
adică patru clase precum se vede și în imagine:

Scurt istoric
Începuturile celui mai vechi liceu din Zalău, din judeţul Sălaj, îşi au rădăcinile în prima jumătate a secolului
al XVII-lea: în anul 1646, când la Zalău deja funcţiona
un gimnaziu reformat (calvinist). Din acest an este cunoscut numele primului rector al instituţiei, precum şi
numele elevilor înscrişi la cursurile superioare.
Prima clădire a Colegiului Reformat din Zalău
construită în anul 1679
De acolo, în 1816, colegiul se va muta pe terenul actual într-un imobil mult mai vast. Piatra de temelie a
primei clădiri de aici se va depune tot în anul 1816, dar
construcția va fi finalizată doar în 1837. Directorul de
atunci a fost Salamon József, care ulterior va fi promovat profesor la Cluj de către Episcopia Reformată.

Prima pagină din Matricola colegiului din anul 1646
Fondatorul şi susţinătorul şcolii a fost comunitatea
enoriaşilor reformaţi din Zalău, iar mai târziu, în deceniul al doilea al secolului al XIX-lea, colegiul a intrat sub
jurisdicţia Consistoriului Suprem (Consiliul Suprem), din
subordinea Episcopiei Reformate a Transilvaniei, iar la
întreţinerea colegiului au contribuit în continuare reformaţii din Zalău şi din Sălaj.
În primul secol de existență, școala a funcționat în
apropierea bisericii reformate, la poalele dealului, unde
se află acum clădirea Parohiei Reformate Brădet. Se
cunoaște și imaginea primei clădiri de aici, construită

Prima clădire construită pe terenul actual
Timp de mai bine de două secole de existență, colegiul a fost o școală mai modestă și mai provincială.
Însă spre sfârşitul secolului al XIX-lea colegiul se va
adapta cerinţelor moderne: se introduc discipline noi,
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cum ar fi ştiinţele naturii și educaţia fizică, se pune un
mai mare accent pe limbile moderne în locul limbilor clasice etc. Cam pe atunci au studiat aici și cei mai cunoscuți
elevi ai colegiului: Iuliu Maniu (între 1886-1890) și Ady
Endre (între 1892-1896).

Prima clădire, imagine mai recentă.
(Aici au studiat Maniu și Ady)

Absolvenții
Iuliu Maniu (1890) și Ady Endre (1896)
Prima clădire cu două niveluri va exista până în
anul 1902, când va fi demolată pentru a se face loc
actualei clădiri principale dinspre stradă a colegiului,
care are trei niveluri. În aceste decenii, directorul colegiului a fost Kincs Gyula, un om erudit, dar în același
timp cu simț practic: în vremea sa elevii învățau în
grădina școlii altoirea și îngrijirea pomilor fructiferi
și a viței-de-vie, dar și stenodactilografie. Se introduce curentul electric și telefonul în școală, se forează
fântâna arteziană din curtea școlii, pentru a avea sursă de apă sigură și adecvată pentru consumul școlii
și pentru internat. Din 1911 se folosește proiecția de
filme în scop didactic, cultural și distractiv. Deși era
școală de băieți, sunt acceptate și fete, care vor putea
să studieze și să dea bacalaureatul. Era școală confesională reformată, dar nu religia era materia de studiu
de bază, ci limbile, literatura, științele. Deși era școală
reformată erau acceptați elevi din toate confesiunile
și de toate națiile din zonă.
Liceul a trecut în mod acceptabil de crizele cauzate
de cele două războaie mondiale, de schimbări politice

sau de schimbări de regimuri. Timp de peste trei secole, colegiul a funcţionat ca un liceu confesional reformat (şcoală medie) până la naţionalizarea (etatizarea)
sa din anul 1948. Atunci a devenit o şcoală medie de
stat, cu limbă de predare maghiară, care în anul 1960
a fost unificată cu liceul cu limbă de predare română
din Zalău. De atunci se predă în două secţii: în clase
româneşti şi maghiare.
În decursul timpului, denumirea şcolii s-a schimbat de mai multe ori: la început se numea Gimnaziul
sau Şcoala Superioară Reformată după Evanghelie,
prescurtat Colegiul Ref. Ev. În anul 1903, când a fost
construit actualul sediu principal cu trei niveluri, a
primit numele de Colegiul Reformat „Wesselényi”.
(Din recunoştinţă pentru faptul că, timp îndelungat, membrii familiei Wesselényi au fost principalii
susţinători ai colegiului.) Între 1953-1965, şcoala a
purtat numele poetului Ady Endre, apoi s-a numit
Liceul de Matematică-Fizică, Liceul Teoretic şi, din
2001, poartă denumirea actuală de Colegiul Naţional „Silvania”.
***
În cele aproape patru secole de existență a colegiului, ultimele aniversări rotunde au fost cele care au
avut loc la 300, 325 și 350 de ani. În funcție de vremuri, aniversările s-au desfășurat în condiții diferite,
dar de fiecare dată s-a pus accent pe trecut, foști elevi
și foști profesori. Cu unele imagini și evocări încercăm
să aducem aminte de ele.
1. La aniversarea de 300 de ani (3-5 mai 1946)
La doar un an după terminarea celui de-al doilea
război mondial, în condiţiile în care societatea se îndrepta cu paşi repezi spre noul regim ce se profila sub
aripa Moscovei, conducerea școlii a considerat necesară aniversarea faptului că acest colegiu a împlinit
trei secole de existenţă.
Comitetul de iniţiativă a considerat că luna mai ar
fi adecvată pentru festivităţi, astfel fiind alese zilele
de 3-5 mai (de sâmbătă până luni). Pe lângă invitaţi
şi activităţile strict legate de eveniment, organizatorii de atunci au vrut să marcheze tricentenarul prin
dezvelirea unui basorelief şi placă comemorativă. (Se
află în casa scării de la intrare în Corpul „A” pe partea
dreaptă.) Tot atunci a fost dezvelit un bust al poetului
Ady Endre, şi a fost editat un album omagial.
Albumul aniversar face parte și dintr-o antologie
selectată din scrierile foştilor şi actualilor profesori şi
elevi. Antologia evocă memoria marilor profesori şi
directori din secolele precedente, precum Gyarmathi
Sámuel, Kincs Gyula, Salamon József şi alţii. De asemenea, sunt prezenţi şi câţiva dintre marii foști elevi:
Ady Endre – cu mai multe poezii, printre care şi prima
baladă publicată pe vremea când era elev în clasa
a VII-a la Zalău, şi cea pe care a adresat-o în mod expres şcolii dragi. În Album au publicat studii sau creaţii literare mai mulţi elevi şi profesori de atunci...
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implicat în activitatea de pregătire a evenimentului aniversar. Au fost dotate laboratoarele de fizică şi chimie,
iar în grădina şcolii se lucra intens pentru finisarea bazei
sportive. S-au scris şi trimis invitaţii la foştii profesori şi
foştii absolvenţi ai liceului, precum şi la liceele din judeţ
şi la alte licee din ţară. Cum e firesc, membrii autorităţilor, pe linie de partid şi administrativă, oficialii de la Inspectoratul Școlar şi Ministerul Învăţământului au fost
invitaţi la festivităţi.
Organizatorii s-au gândit la o sesiune de referate şi
comunicări, cu participarea cadrelor didactice şi a unor
invitaţi. De asemenea, istoria şi activitatea liceului se
preconiza a fi prezentată printr-o expoziţie de fotografii şi documente. Şi, cum se cuvine, din comemorare nu
puteau lipsi nici dezvelirea unei plăci de marmură la intrarea principală, un program cultural-artistic şi o masă
festivă. Cu acest prilej festiv vor fi inaugurate noile laboratoare de fizică şi chimie, precum şi baza sportivă din
grădina școlii. Se preconiza ca pe baza lucrărilor şi comunicărilor să se editeze un album aniversar...
Placă comemorativă la tricentenar (1946)

Album comemorativ la 300 de ani
2. La aniversarea de 325 de ani (16-17 octombrie 1971)
La începutul deceniului al VIII-lea al secolului trecut,
Zalăul a fost un oraş în plină dezvoltare a industriei socialiste, care doar cu puţin timp în urmă (în 1968) recăpătase rangul de reşedinţă de judeţ. În capitala noului
judeţ Sălaj, Liceul de Cultură Generală Zalău îşi sărbătorea
începuturile, adică „325 de ani de existenţă a învăţământului liceal în oraşul Zalău”.
Conducerea de atunci a liceului, aflată sub cârmuirea minuţioasă a doamnei directoare Perneş Elisabeta,
se pregătea pentru marcarea demnă a aniversării. S-a
format un comitet de iniţiativă, s-au trasat sarcini precise; practic fiecare membru al corpului profesoral a fost

3. La aniversarea de 350 de ani (24-27 septembrie 1996)
Fiecare aniversare seamănă cu celelalte, dar se şi deosebeşte de ele. Aşa a fost şi în 1996 la aniversarea de
350 de ani: dacă la precedenta, politicul şi regimul şi-au
pus amprenta asupra sistemului de învăţământ şi asupra
oricărui eveniment festiv, în anii de după 1989 s-a lăsat
o mai mare libertate instituţiilor, chiar şi şcolilor, însă finanţarea acestor acţiuni a căzut, în bună parte, pe spinarea organizatorilor. Astfel, de exemplu, în Programul manifestării „Arc peste timp” dedicat aniversării a 350 de ani de
existenţă a învăţământului liceal în municipiul Zalău, printre
sponsorii evenimentului apar Primăria Zalău şi Inspectoratul Şcolar Sălaj, doar ca sponsori, nu ca organizatori...
Pe de altă parte în cazul aniversării de 350 de ani se
poate spune că au fost de fapt două aniversări în una, sau
două aniversări paralele: una organizată de către conducerea liceului de atunci (Liceul Teoretic Zalău), și a doua de
către Asociaţia de prietenie a Colegiului Reformat. Cele
două activități s-au intersectat pe alocuri.
Conducerea Liceului Teoretic Zalău a editat o broşură
de prezentare a liceului, care conţine unele date despre
trecutul şcolii: denumiri purtate anterior, foştii directori
şi directori adjuncţi (de la 1960 până atunci). De asemenea este prezentată dotarea şcolii. Sunt publicate date
despre cadrele didactice şi despre elevi. În cazul elevilor
sunt prezentate şi unele succese obţinute de ei la concursurile şcolare (olimpiade etc.) Se dau şi mostre din unele
reviste editate de elevi şi publicaţii la care au colaborat
profesorii liceului. Broşura este ilustrată cu imagini din
viaţa liceului, iar pe coperta din spate apar patronii spirituali ai liceului: busturile poeţilor Ady Endre şi Octavian
Goga din faţa liceului.
Cu această ocazie, prin efort comun, a fost dezvelită
în curtea mică, pe peretele corpului de clădire B, o placă
comemorativă bilingvă, dedicată aniversării...
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Placa comemorativă – 350 de ani

***
În anul 2021, la împlinirea a 375 de ani de la atestare,
datorită pandemiei încă nu s-a reușit organizarea unei
aniversări pe măsură, dar credem că, mai devreme sau
mai târziu, se va putea organiza ceva. Cu toate acestea,
sperăm că absolvenții generației cu numărul 375 din istoria colegiului vor urma tradițiile sale.

Stema și sigiliul orașului
Zalău (1930, 1922)

Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

La Arhivele Naționale Istorice
Centrale (Comisia Consultativă Heraldică) se află reprezentarea grafică color a stemei orașului Zalău,
județul Sălaj, așa cum este descrisă în Decretul regal nr. 2935 din
11 august 1930, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 186 din 21 august 1930, p. 7092: „Pe scut roșu
un tânăr într’aripat de aur, stând
în picioare, ținând în mâna dreaptă o sabie de aur cu care lovește
un balaur negru pe care-l calcă cu
picioarele, în mâna stângă o cumpănă de aur. Este stema veche a
orașului. Scutul timbrat cu o coroană murală de argint cu cinci
turnuri”.
Tot la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București (Comisia Consultativă Heraldică, dosar
nr. 56, fila 35) se află un sigiliu
rotund (35 mm), imprimat cu
tuș mov pe un document, emis
la Zalău, în 26 iunie 1922, prin
care Primăria orașului Zalău înaintează „sigiliul orașului Zalău
cu stema” Ministerului de Interne – Direcțiunii Secretariatului și
Personalului. În emblema acestui
sigiliu, ilizibilă pe alocuri, apare
stema orașului Zalău cum este reprodusă, de asemenea, în dosarul
nr. 56/1922: scut roșu (culoare
reprezentată convențional prin
linii verticale plasate la distanță
egală), încărcat cu arhanghelul
Mihail, redat în întregime și din
față, înaripat, îmbrăcat în armură, ținând cu mâna dreaptă o spadă cu care pare a fi gata să lovească

balaurul pe care stă cu picioarele,
iar în mâna stângă o balanță cu
talgerele în echilibru. În exergă,
mărginită la exterior de două cercuri liniare, legenda: * ROMÂNIA *
PRIMĂRIA ORAȘULUI ZALĂU,
JUD. SĂLAJ.

Documentul din 26 iunie 1922
validat cu sigiliul Primăriei
orașului Zalău

Stema orașului Zalău (1930)

Sigiliul Primăriei orașului Zalău
(1922)
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Stema orașului Zalău redată, fără
cromatică, în emblema sigiliului
Primăriei Zalău din 1922
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Zalău - 1930

Ady Endre - licean în Zalău

Bikfalvi Haz

Szilágy

Zalău - 1932

Cabinet medical Zalău - 1932

Zalău, Str. Crinului
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Culesul strugurilor - 1930

Munca patriotică - 1945

Tipografi Zalău

Zalău - 1930

Zalău - 1933

Zalău - 1939

Zalău - 1916

Din colecția lui Daniel Mureșan
198

28 Zalău special

Filatelie şi istorie
poştală
Daniel Mureșan

Contribuții privind istoria
Poştei din Zalău

Primele informaţii despre o poştă regulată le găsim
în epoca romană. După războiul din 105/106, romanii au construit masiv reţele de drumuri, una din rutele
principale fiind Apulum Saliconae – Potaisa – Napoca –
Porolissum. Pe această rută circula poşta romană „cursus publicus”, atât ca poştă rapidă cât şi ca poştă pentru
transporturi.
Mai apoi, abia în 1093 avem informaţii despre
regimul poştal, când regele ungar Ladislau cel Sfânt
(1077-1095) emite un decret prin care se asigură „circulaţia rapidă şi nestânjenită a curierilor”. Astfel, la cerere
(în afara nobilimii şi a bisericii), fiecare trebuia să pună la
dispoziţie calul, până la al treilea sat.
În timpul domniei lui Matei Corvin (1458-1490) s-a
introdus primul poştalion, mijloc de transport ce permitea o circulaţie rapidă a poştei. Casa Habsburg înfiinţează,
în anul 1551, prima linie cu distanţe şi staţii de schimbare a cailor precise: Pressburg (Bratislava) – Zalău – Cluj
– Turda – Orăştie. Este prima oară când Zalăul intrase „în
lumea bună”, prima consecinţă fiind dezvoltarea vertiginoasă a comerţului. Câţiva ani mai târziu, Ştefan Báthory
dădea drept Zalăului să-şi aleagă 33 de senatori, care la
rândul lor alegeau un primar.
La sfârşitul secolului XVI, curierii ce purtau blazonul
argintat al cancelariei beneficiau de cazare şi masă în
Zalău. Mai mult, prin Hotărârea Dietei de la Karlsburg
(Alba Iulia), semnată de principele Gabriel Bethlen,
Zalăul era obligat să ţină, pe cheltuiala sa, un număr suficient de cai pentru desfăşurarea activităţii poştale. În
anul 1614 ia fiinţă linia de curieri Karlsburg – Zalău, linie ce-i va costa pe zălăuani aproape 15.000 de guldeni
anual. La adăpostul legilor favorabile, curierii săvârşeau
numeroase abuzuri, în special prin rechiziţionarea cailor.
Primarul Zalăului, alături de primarii din Cluj, Hațeg,
Mediaş şi Bistriţa, înaintează din această cauză un protest lui Georg Rákóczi I, care pune capăt organizării de
curierat în Transilvania (1660).
După câţiva ani în care trimiterile poştale au avut de
suferit în această zonă transilvană, Franz Rákóczi II înfiinţează Poşta Naţională Ungară, cu angajaţi în uniformă.
Legea de funcţionare a Poştei era foarte aspră: întârzierea
trimiterilor poştale aducea cu sine pierderea funcţiei de
poştaş, iar pierderea sau deschiderea scrisorilor duceau la
condamnarea cu moartea!
Naţionalizarea Poştei are loc în anul 1722, când Karl al
VI-lea trece serviciile poştale din mâinile familiei Paar în
proprietatea statului. Tot atunci ia fiinţă Direcţia Poştală
pentru Transilvania, care avea șase linii principale de trăsuri poştale. Una dintre acestea era Klausenburg (Cluj)
– Debrecen, cu staţii la Zilah (Zalău), Bered (Mirşid),

Poștaș

Schamlye (Şimleu) şi Kemar (Camăr). Tot în Sălaj mai avem
staţia Galjo (Gîlgău), ce se afla pe linia Klausenburg (Cluj) –
Nagybanya (Baia Mare).
Poşta transilvană este subordonată din 1750
Directoratului Poştei Vieneze, care din 1755 s-a transformat în Comisia Poştală a Curţii. Abia sub domnia lui
Joseph al II-lea s-a înfiinţat o direcţie poştală pentru
Transilvania, cu un oficiu principal la Sibiu. Localităţile
cu secţii financiare erau locuri de strângere a scrisorilor,
care de două ori pe săptămână erau expediate la următoarea staţie poştală.
La 1 ianuarie 1789 intră în vigoare noile taxe de însărcinare şi recepţie, care la staţia poştală Zalău arătau astfel:
- scrisoare simplă = 4 creiţari
- scrisoare dublă = 8 creiţari
- trimitere în străinătate = dublu taxa
- scrisorile recomandate se predau cu două ore înainte
de plecarea poştei, iar cele simple cu o oră.
Aceste taxe sunt valabile până în 1829, când intră în
vigoare un nou tarifar:
- 3 staţii = 2 creiţari
- 6 staţii = 4 creiţari
- 9 staţii = 6 creiţari
- 12 staţii = 8 creiţari
- 15 staţii = 10 creiţari
- 18 staţii = 12 creiţari
- peste 18 staţii = 14 creiţari
Maestrul poştal din Zalău (un fel de diriginte de poştă) purta haină roşie cu guler de catifea neagră brodat cu
aur, vestă şi pantaloni albi, pălărie roşie în trei colţuri cu
cocardă neagră, nasturi galbeni cu margine aurită, cizme
negre cu pinteni şi spadă.
Rândurile de mai sus reprezintă doar o scurtă trecere
în revistă a unui domeniu foarte larg, cu multe posibilităţi
de studiu.
*** A magyar bélyegek monográfiája, vol. I, Budapest 1965
*** Revista Filatelia
*** Austria Netto Katalog 2017
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Monumentul Eroilor
din Zalău (1925)

Marin Pop

Prima mare conflagrație mondială a însemnat multă jertfă și
suferință, lăsând în urmă pierderi materiale uriașe, dar și foarte
mulți copii orfani și văduve, care
erau lăsați, de multe ori, în voia
sorții, fără nici un venit.
Pentru a cinsti memoria celor care s-au jertfit pentru țara
lor, la scurt timp după încheierea
conflagrației a apărut lăudabila
inițiativă de a înființa o asociație,
care să se ocupe cu îngrijirea mormintelor eroilor, ridicarea unor
monumente de for public etc.
Astfel, la 12 septembrie 1919,
ministrul de Război, general Corp
de Armată Artur Văitoianu înainta regelui Ferdinand I al României un raport despre inițiativa
înființării Societății „Mormintele Eroilor Căzuți în Război”. El
sublinia că una dintre cele mai
înalte datorii care li se impuneau generației care a trecut prin
ororile primei mari conflagrații
mondiale era îngrijirea mormintelor „atât de prețioase neamului
nostru”. Îl informează că în multe localități „inițiativa privată
a făcut pași măreți”, că preoții,
dascălii, învățătorii, fruntașii satelor, intelectualii se adunau și se
consfătuiau asupra modalităților
de cinstire a memoriei eroilor și
îngrijirea mormintelor. Totodată, consideră că era o „operă de
recunoștință”, care avea „un înalt
rol educativ” pentru generația lui
și cea viitoare. În acest context, îl
informează pe rege că a luat hotărârea de a înființa Societatea
„Mormintele Eroilor Căzuți în
Război”, sub înaltul patronaj al
reginei Maria și cerea să-i fie recu-
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noscută noii societăți calitatea de
„persoană morală”, adică personalitatea juridică.
Răspunsul regelui Ferdinand
vine chiar în acea zi, prin Decretul-lege nr. 4.106, prin care regele
aprobă, „sub rezerva ratificării ulterioare a Corpurilor legiuitoare”,
recunoașterea calității de persoană morală a societății, care urma
să aibă sediul în București. Principalul scop al societății era îngrijirea mormintelor eroilor căzuți în
război.
În statutul societății se prevedea înființarea de filiale comunale, orășenești și județene în toată
țara, care se aflau sub coordonarea unui Comitet central al cărui
președinte de onoare era regina
Maria.
În ceea ce privește filialele județene, conform statutului,
aveau următoarea componență:
cinci doamne, soții de ofițeri supe198

riori sau inferiori, morți în război
ori în viață, alese de către adunarea generală; fața bisericească cu
funcția cea mai înaltă din capitala
județului; comandantul militar cu
gradul cel mai mare din localitate; prefectul județului; primarul
orașului; comandantul cercului de recrutare; inginerul șef al
județului; un profesor cu cea mai
înaltă treaptă a învățământului
obținută; comandantul companiei
de jandarmi. De asemenea, se prevedea înființarea de filiale în orașe
și comune, care urmau să aibă următoarea componență: cinci soții
de militari de orice grad, morți în
război sau în viață, alese de către
adunarea generală; primarul comunei sau orașului; cea mai înaltă
față bisericească; un profesor; jandarmul.1
La nivelul județului Sălaj, președinte al societății a fost ales Iulian
Andrei Domșa, prefectul județului
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Sălaj. A luat parte și el la Marele
Război, în calitate de ofițer în rezervă, până în anul 1918. Reîntors de pe front, la 11 noiembrie
1918 a fost ales în funcția de comandant al gărzilor naționale
românești din comitatul Sălaj, calitate în care a participat la marele
praznic național de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918.2
În fruntea filialei Zalău a
Societății „Mormintele Eroilor
Căzuți în Război” a fost ales primarul orașului, Nicodim Cristea, care îndeplinea și funcția de
președinte al despărțământului
Zalău al Astrei.3
La inițiativa celor doi, s-a luat
decizia ridicării unui monument
închinat eroilor în cimitirul din
Zalău, unde se află înmormântați
76 eroi de diferite etnii: români,
maghiari, croați, ruși, sârbi și polonezi.4
Primăria orașului Zalău a contribuit la ridicarea monumentului
cu suma de 10.000 lei, iar Comitetul județean al Mormintelor Eroilor cu suma de 16.000 lei, la care
s-au adăugat alte donații5.
Monumentul a fost dezvelit în
data de 28 mai 1925, de Ziua Eroilor, și a reprezentat o adevărată
zi de sărbătoare pentru orașul
Zalău. Conform relatărilor presei
vremii, la eveniment au participat
peste 5.000 de persoane.
Festivitățile au debutat la orele 10,30, când piața centrală a
orașului Zalău s-a dovedit neîncăpătoare pentru mulțimea de
participanți. Erau prezente toate
autoritățile, armata, instituțiile
publice, școala etc. Muzica militară a intonat Imnul Regal, după
care a urmat „tăcere generală de
10 minute”.
După terminarea acestei ceremonii, alaiul s-a îndreptat spre
cimitirul eroilor, urmând să asiste
la parastas și la dezvelirea monumentului eroilor. În fruntea impunătorului convoi se aflau preoții

de diferite confesiuni.
Ajunși în cimitir, preoții confesiunilor românești, ortodoxă și
greco-catolică au oficiat un parastas pentru odihna sufletelor eroilor căzuți în război.
Iulian Domșa, prefectul județului a luat cuvântul și a predat
monumentul în grija Consiliului
local, după care a luat cuvântul
primarul orașului Zalău, Nicodim
Cristea. În cuvântul său, primarul
Zalăului a subliniat datoria morală a generației sale de a cinsti
memoria eroilor căzuți în război:
„Una dintre cele mai elementare
datorințe pentru generația de azi
este cultivarea prin toate mijloacele a amintirii eroilor, cari au
trecut în Panteonul nemuririi
prin jertfirea vieții lor pentru libertatea noastră”. Ridicarea monumentului era, în opinia sa, „o
dovadă puternică a simțului de
recunoștință”, pe care o avea societatea pentru „cei mai falnici, mai
bravi și mai iubiți fii ai săi”. În calitatea sa de președinte al Societății
„Mormintelor Eroilor Căzuți în
Război”, filiala Zalău, ține să dea
expresie „celor mai sincere sentimente de mulțumire sufletească”
pentru realizarea acestui monument, „care va fi podoaba orașului
nostru și mândria tuturor celor ce
au contribuit la ridicarea lui”. Totodată, în numele Consiliului local
ține să-și ia angajamentul solemn
că în viitor va face tot posibilul
pentru amenajarea completă a
cimitirului eroilor, dându-și „perfect de bine seama de importanța
sa națională și umanitară”. Încheie cu speranța că amintirea eroilor
va contribui la realizarea unității
sufletești a românilor: „Fie ca
amintirea eroilor îngropați în cimitirul acesta și desvălirea monumentului acestuia să trezească
în toți cei de față și din apropierea noastră sentimentul sfânt al
datorințelor sale pentru închiegarea rândurilor și cimentarea celei
198

Iulian Andrei Domșa (1887-1978),
prefect al județului Sălaj,
perioada 1922-1925

mai puternice solidarități interne,
ca astfel nu preste mult să realizăm și cea mai grea unire între
toți Românii și cetățenii acestei
țări: unirea sufletească”.
În numele bisericii a luat cuvântul protopopul greco-catolic
al Zalăului, Traian Trufașiu, după
care a urmat un moment foarte
emoționant, pentru că un orfan
de război a recitat o poezie, „storcând lacrimi din ochii ascultătorilor”. Din partea armatei a luat
cuvântul locotenentul Todan.6
În numele despărțământului
Zalău al Astrei și al școlii a luat
cuvântul Nicolae Nistor, revizor
(inspector) școlar și secretar al
despărțământului Astrei, care
a realizat „salutul celor morți”,
având în vedere faptul că a luat
parte activă în luptele ce s-au
purtat la linia de demarcație, ca
ofițer în rezervă, iar o parte dintre cei morți erau tocmai soldații
din unitatea pe care a comandat-o
pe vremuri locotenentul Nicolae
Nistor. Emoția, „avântul și căldura” cu care a rostit cuvântarea
i-a impresionat adânc pe toți cei
prezenți.7
După terminarea ceremonialu-
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lui din cimitir a urmat defilarea în
Piață. Au defilat școlile, cohorta
cercetașilor și armata, care „a defilat frumos ca întotdeauna”. De
asemenea, a impresionat defilarea
cercetașilor, „cari s-au prezentat
foarte bine și drăguți”.
Seara a fost retragere cu torțe
și iluminație, la care a luat parte
un public numeros, „cu toate că
vremea nu era tocmai favorabilă”.8
Monumentul eroilor ridicat și
dezvelit în cimitirul orașului Zalău are o înălțime de aproximativ
4 metri și este construit din plăci
mari de granit. În vârful său, pe o
placă de marmură albă, se întinde
majestos vulturul roman, care simbolizează idealurile mărețe pentru care s-au luptat și s-au jertfit
eroii din Primul Război Mondial și
din toate timpurile, „ridicând prin
moartea lor sus de tot cinstea țării
și făcând-o temută de dușmani”.
Crucea și sabia îmbinate în corpul
vulturului simbolizează cele două
puteri pe care s-a rezimat neamul
românesc de-a lungul timpului:
credința în Dumnezeu și tăria
brațelor. Pe placa de marmură din
vârful monumentului se găsește
inscripția „Pro Patria”, iar mai jos,
tot în partea din față a monumentului, un epitaf luat din versurile
lui Mircea Rădulescu: „Și astăzi cu
simțire pe veci însângerată,/ Spre
voi, spre cei mai falnici, mai bravi
și mai iubiți,/ Ne înălțăm mândria
și lacrima curată,/ Spre voi ce ați
căzut și totuși știu bine că trăiți”.9
Ziua Eroilor anului 1925 a fost
o adevărată sărbătoare, o zi de
adevărată înălțare sufletească, de
sărbătoarea Înălțării Domnului,
zi în care zălăuanii au ieșit pentru
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câteva clipe din cotidian și și-au
amintit de cei care s-au jertfit pentru ca ei să poată trăi în libertate.
Din păcate, după cel de-al Doilea Război Mondial țara noastră a
intrat în sfera de influență sovietică, fiind ocupată de către trupele sovietice, până în anul 1958.
În acest context, deși eroii nu ar
trebui să fie diferențiați după etnie, confesiune, stare socială etc.,
ocupantul a impus modelul eroului sovietic, chiar construirea
unui monument de tristă amintire, în fața Primăriei orașului Zalău. De asemenea, erau interzise
comemorările eroilor români care
au luptat pe frontul de Est, simbolurile creștine și regale. Monumentul eroilor din Zalău a avut de
suferit și el, vulturul roman cruciat fiind deposedat de cele două
simboluri: crucea pe care o avea
în cioc și sabia din gheare. După
cum se poate observa, reabilitarea
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monumentului nu s-a făcut până
în prezent și nu înțelegem de ce,
pentru că suntem la mai bine de
30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989.
Note:
1 Pavel Oțelea, 95 de ani de la
înființarea Societății Mormintele Eroilor
Căzuți în Război, https://elevenement.
files.wordpress.com
2 Vezi, printre altele, Marin Pop,
Personalități sălăjene, din generația Marii
Uniri, Editura Argonaut și Editura Mega,
Cluj-Napoca, 2018, pp. 123-135.
3 Marin Pop, Activitatea despărțământului Zalău al Astrei sub conducerea primarului
Nicodim Cristea, în Caiete Silvane, nr. 174,
iulie 2019, pp. 5-14.
4 Arhiva Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău, documente donate de
către președintele Asociației Veteranilor
de Război, Gheorghe Perneșiu, în anul
2000.
5 Meseșul, nr. 17, 23 mai 1925, p. 1.
6 Idem, nr. 18, 30 mai 1925, p. 1.
7 Transilvania, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1925, p. 467.
8 Meseșul, nr. 18, 30 mai 1925, p. 2.
9 Ibidem, pp. 1-3.
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Personalități interbelice
care au vizitat Zalăul
Marin Pop

După Marea Unire, în perioada interbelică, Zalăul a
fost vizitat de personalități de prim rang ale culturii și
politicii românești, precum Nicolae Iorga, Constantin
Daicoviciu, generalul Traian Moșoiu, Ion Mihalache,
Monseniorul Andrei Cassulo etc. Cu această ocazie, au
susținut diferite conferințe, pe teme culturale, religioase sau politice, în special în Sala Teatrului orășenesc,
așa cum i se spunea la momentul respectiv sălii Transilvania.
Una dintre marile reforme ale statului român, promisă de regele Ferdinand I al României încă din timpul
războiului a fost reforma agrară, cea mai radicală din
Europa, la momentul respectiv, adoptată acum o sută
de ani, în 1921.
Venind la putere, în ianuarie 1922, guvernul liberal
a inițiat, în special prin ministrul Agriculturii și Domeniilor, Alexandru Constantinescu o acțiune de propagandă politică, străbătând țara în lung și lat, pentru
înfăptuirea „primei împroprietăriri” în fiecare județ.
Astfel, în ziua de 23 septembrie 1922 a venit și rândul
județului Sălaj, prima împroprietărire făcându-se în localitatea Unguraș (azi Românași).
În drumul lor spre Românași, conform programului serbării, distinșii oaspeți au fost primiți în gara din
Zalău, cu fastul cuvenit, de către autoritățile județene,
„luând parte și o mare mulțime de inteligență și popor
din oraș și provincie”. Din delegația ministerială făceau
parte Alexandru Constantinescu, ministrul Agriculturii
și generalul Traian Moșoiu, ministrul Comunicațiilor și
apoi al Lucrărilor Publice, în guvernul condus de Ion I.
C. Brătianu1, responsabil al organizațiilor PNL din Sălaj
și Bihor. Erau însoțiți și de către parlamentarii liberali
sălăjeni, Emil Bran, senator, și dr. Emil Lobonțiu, deputat. Au fost întâmpinați de către prefectul județului
Sălaj, dr. Iulian Andrei Domșa, care îi salută și îi asigură de „recunoștința poporului”, mulțumind „în termini elogioși” guvernului liberal, care începea punerea
în practică a reformei agrare. Din partea Primăriei
orașului Zalău, au fost întâmpinați de către dr. Augustin Pintea, jurisconsult, după care ministrul Agriculturii le răspunde, spunând că uită de greutățile întâmpinate de lungile călătorii prin țară, „când se gândește la
poporul care ajunge la glia mult așteptată și lui atât de
dragă, la acel popor al cărui vitejie e scrisă cu slove de
aur pe paginile istoriei, și al căruia hărnicie l-a făcut să
trăească și să să susțină pe aceste plaiuri după suferință
milenare”.
Din gara Zalăului, delegația ministerială s-a deplasat în localitatea Unguraș, unde a avut loc festivitatea

Generalul Traian Moșoiu

primei împroprietăriri, după care s-au deplasat la Carei, județul Satu Mare (iar din 1925 a trecut la Sălaj),
tot pentru a realiza prima împroprietărire.2
La cinci ani de la trecerea liniei demarcaționale de
către Armata Regală Română, în orașul Zalău a fost organizată o mare serbare, la care au luat parte toate comunele din județ, precum și generalul Traian Moșoiu,
care era văzut ca eliberatorul județului Sălaj. Astfel, în
data de 17 aprilie 1924, generalul Moșoiu, ministru în
guvernul Brătianu, era întâmpinat în gara Zalău de către primarul orașului, dr. Nicodim Cristea.3
Presa vremii consemnează că deși serbările erau
programate să înceapă la ora 10, „totuș încă des de
dimineață se observă pe străzile Zălaului o neobișnuită
voiciune și agitație. Din toate părțile veneau plugari
îmbrăcați de sărbătoare, cari se amestecau cu orășenii
curioși. Tot orașul era îmbrăcat în tricolorul național.
În mijlocul pieței se ridica o tribună mare încăpătoare împodobită cu ramuri verzi. Pe drumul dinspre gară
erau două porți triumfale”.
În jurul orei 9, în gara din Zalău sosește trenul
ministerial, din care coboară, „eroul zilei”, generalul
Moșoiu, „viguros, plin de viață”. Era însoțit de către
generalul Gorsky, prefectul județului Sălaj, dr. Iulian
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Domșa, prefectul județului Solnoc-Dobâca și de către
maiorul Iliescu. Primarul orașului Zalău l-a „bineventat pe înaltul oaspe”, care a răspuns că vine întotdeauna cu mare bucurie sufletească în Sălaj, „căci vede din
înaintarea acestui județ renumit cum sângele nevinovat al soldaților români vărsat pe acest sfânt pământ,
nu s-a vărsat în zădar”.
De la gară, convoiul s-a deplasat în piață, unde s-a
oficiat o slujbă de mulțumire. La tribuna oficială au
luat loc generalul Moșoiu, generalul Gorski, prefecții de
Sălaj și Solnoc-Dobâca, parlamentarii liberali de Sălaj,
Emil Bran și Emil Lobonțiu, primarul Zalăului și toate
„notabilitățile județului”. De asemenea, în public se observă „o frumoasă cunună de doamne și domnișoare”.
Serviciul divin a fost oficiat de către protopopul ortodox Remus Roșca, iar răspunsurile le-a dat corul Casinei române din Zalău. La sfârșitul Te-Deum-ului a
vorbit protopopul Traian Trufașiu, care „preaslăvește
însemnătatea zilei cu un elan oratoric de admirat. Din
glasul puternic al părintelui Trufaș auziai plângând durerile și suferințele trecutului, eroizmul zilelor de încercare, extazul clipelor mântuirei și nădejdea în măreția
unui viitor mai ales”. Discursul a stârnit emoții și îndelungi urale. A luat apoi cuvântul generalul Moșoiu,
care spune că el se considera ca un „mic rob al neamului
românesc” și că nu și-a făcut decât datoria: „Dreptatea
a fost cu noi – spune el –, Dzeu sfântul ne-a dat tărie
brațelor și ajutorați de aceste puteri cerești poporul românesc a putut să fie iarăș stăpân pe pământul său”.4 A
urmat apoi intonarea Imnului Regal, de către orchestra
militară și defilarea armatei.5
La ora 11, în Sala Teatrului orășenesc a fost organizat un program artistic. Discursul festiv a fost rostit
de către Cornel Pop, directorul școlii normale de băieți
din Zalău, care face un excurs istoric al luptelor duse
de armata română pentru eliberarea Sălajului.6 Înainte
de conferința susținută de Cornel Pop, primul punct
din program a fost cântecul „Treceți batalioane române Carpații”, executat de către Corul școlii normale, iar
după conferință a urmat orchestra Batalionului 7 Vânători de Munte din Zalău și poezia lui Moșoiu, scrisă
de Petre Dulfu, recitată de către învățătorul-director al
școlii din Buciumi, Ioan Știrbu, poezie „frumoasă, cu
cugetul actual pentru aceste serbări, precum și predarea artistică au secerat aplauze frenetice”. Tot dedicată
„eroului zilei”, a fost și „Doina lui Moșoiu”, executată
de către Corul școlii normale, urmată de poezia „Pui de
lei”, recitată de către elevul școlii de aplicație, Remus
Roșca.7 Un alt moment artistic deosebit l-a constituit
„frumosul joc al părinților noștri”, care se numea „Romana”, nelipsit de la acțiunile culturale organizate de
către despărțământul sălăjean al Astrei înainte de Marea Unire. El a fost pus în scenă de către elevele școlii
medii din Zalău, după care corul liceului „Wesselényi”
face o plăcută surpriză cântând, acompaniat de orchestra lor, Imnul Regal al României, cu care s-a încheiat
serbarea.

Vizita marelui istoric Nicolae Iorga - 1927

La ora 13, în sălile restaurantului „Ridwald” a fost
organizat un banchet, la care au participat aproximativ
300 de persoane, în cadrul căruia s-au ținut numeroase
„toasturi” în cinstea Familiei Regale, guvernului, generalului Moșoiu etc.
După banchet a urmat iluminația orașului și retragerea cu torțe, generalul Moșoiu plecând a doua zi la
Satu Mare, unde a avut loc o serbare similară cu cea de
la Zalău.8
Generalul Traian Moșoiu a vizitat Zalăul și în vara
anului 1925, după cum aflăm dintr-o telegramă trimisă prefectului județului Sălaj, Iulian Andrei Domșa, de
la Govora, la 3 august: „Sosesc sâmbătă opt august cu
trenul la Zalău”. Tot în luna august mai era anunțată
vizita mitropolitului Blajului, I.P.P. Vasile Suciu la Buciumi, la sfințirea bisericii.9 În acest context, prefectul județului Sălaj, Iulian Domșa îi convoacă în biroul
său, chiar a doua zi, 4 august, ora 12, pe toți șefii de
deconcentrate și instituții, „pentru desbaterea unor
chestiuni referitor la aranjarea solemnităților cuvenite primirii Înalților oaspeți anunțați pentru luna august”. Telegrama a fost trimisă următoarelor persoane
și instituții: președintelui Tribunalului, comandantului Batalionului 7 Vânători de Munte, Administrației
financiare, primarului orașului, revizorului (inspectorului general) școlar, directorului Școlii Normale, directorului Liceului de stat, comandantului Companiei
de Jandarmi, consilierului agricol, șeful Serviciului de
Poduri și Șosele, șeful Gării, șeful Ocolului Silvic, primpretorului plasei Zalău, protopopului ortodox Remus
Roșca și protopopului greco-catolic Traian Trufașiu.10
Printr-o telegramă urgentă, la 6 august 1925, prefectul județului îi anunța și pe parlamentarii liberali de
Sălaj, respectiv senatorul Emil Bran și deputatul George Pop, încheind cu următoarele: „Vă rog cu insistență
a lua parte la primirea Înalților oaspeți anunțați fiind și
ceilalți parlamentari ai județului”.11
În anul 1926, sfârșindu-se guvernarea liberală, regele Ferdinand l-a desemnat în funcția de prim-ministru pe generalul Alexandru Averescu, deși indicațiile
electoratului erau către Partidul Național, condus de
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către Iuliu Maniu.
În timpul campaniei electorale care a urmat, printre
cei care au vizitat orașul Zalău s-a numărat și Constantin Bucșan, secretar de stat la Ministerul de Interne, al
cărui titular era Octavian Goga, cumnatul său. Astfel,
în data de 16 mai 1926, Constantin Bucșan a vizitat
Zalăul, declarând că scopul său era „să cunoască mai
deaproape starea precară în care se găsește populația
de la sate și orașe”, încercând să combată știrile că venea în campanie electorală, deși era primul candidat pe
lista organizației Sălaj a Partidului Poporului, iar alegerile urmau să aibă loc în data de 25 mai.
Ministrul secretar de Stat a fost primit și salutat de
către proaspătul prefect desemnat de Partidul Poporului, dr. Nicodim Cristea, care până în acel moment a
îndeplinit funcția de primar al orașului Zalău, la „poarta triumfală” ridicată în onoarea lui. Noul primar al
Zalăului, Vasile Cloaje îl salută, în numele cetățenilor
orașului Zalău, apoi înaltul oaspete efectuează o scurtă
vizită familiei prefectului Cristea.
La ora 12 au fost organizate recepțiile oficiale, la
Prefectura județului Sălaj. Prefectul îl salută din nou pe
înaltul oaspete și îi prezintă autoritățile locale, printre
care presa îi remarcă pe subprefectul Iuliu Pop, protopopul greco-catolic Traian Trufașiu, Cornel Pop, directorul școlii normale de băieți din Zalău, Ioan Mango,
revizorul (inspectorul general) al învățământului sălăjean, primarul Vasile Cloaje, primpretorii Gheorghe
Pop, Iuliu Vaida, Gheție, directorii de licee Leontin
Ghergariu și Kerekeș, mai mulți profesori etc. Ministrul mulțumește și subliniază că n-a venit din interes
electoral, „ci din interes general față de toată țara și îndeosebi față de nordul țării”, că dorește să asculte și să
îndrepte nevoile populației. Primul petent a fost protopopul Traian Trufașiu, care subliniază că greco-catolicii
reprezentau 95% din populația județului Sălaj și cere
să fie sprijinită și această biserică, precum cea ortodoxă. Diplomat, Bucșan îi răspunde că Partidul Poporului
nu făcea „confesionalism”, ca dovadă că pe listele partidului de guvernământ candidau mulți preoți greco-catolici. După Traian Trufașiu a urmat confesiunea romano-catolică, în frunte cu protopopul Peszeki, apoi cea
izraelită condusă de rabinul Jungreisz și președintele
comunității bisericești, Fries, precum și confesiunea
reformată condusă de protopopul Kadar. Ministrul le
cere tuturor să muncească „în deplină armonie pentru
întărirea păcii”, asigurându-i că vor avea tot sprijinul
guvernului Averescu. Au urmat Comitetul Partidului
Maghiar condus de vicepreședintele Gazda, delegația
comunei Bălan, care cere mărirea suprafeței de pășune
și drum prin pădure, delegații comunei Crișeni, care
cer ajutor pentru biserică, delegația orașului Jibou, tot
în problema pășunilor etc. Ministrul secretar de Stat,
Constantin Bucșan a ascultat toate delegațiile, „cu cea
mai mare răbdare și cu multă bunăvoință, luând măsuri legale și promițând tot sprijinul în nevoile poporului de la sate”.

După ce recepțiile iau sfârșit, la ora 14,30 Constantin Bucșan a luat parte la banchetul organizat în onoarea sa în restaurantul „Transilvania”, unde era așteptat
de 200 persoane, care îl primesc cu ovații.
De la Zalău, a plecat la Șimleu Silvaniei, urmând ca
a doua zi să viziteze orașul Carei și comuna Valea lui
Mihai12, proaspăt arondate județului Sălaj, prin legea
de reformă administrativ-teritorială din anul 1925.
În perioada 1-3 septembrie 1927, generalul Traian Moșoiu, deputat și șef al organizațiilor liberale din
Sălaj și Bihor a vizitat, din nou, județul Sălaj. A vizitat
orașele Zalău, Șimleu și Cehu Silvaniei, unde a stat de
vorbă cu primarii și consilierii locali, a ascultat plângerile cetățenilor și a cerut lămuriri în anumite cauze funcționarilor reclamați. A stat, apoi, de vorbă cu
țăranii satelor, a controlat administrația comunală,
stadiul construcției noilor localuri de școală, starea
invalizilor și orfanilor de război, împroprietăririle și
arendarea forțată a rezervelor statului. A luat act de
toate plângerile și l-a invitat pe prefectul județului Sălaj, dr. Ioan Ossian, să le noteze, „pentru îndreptare,
promițând că în scurt timp va continua cu cercetările
în întreg județul și va controla măsurile de îndreptare
ce se vor lua în cauzele desfășurate”.
În turneul său prin Sălaj, generalul Moșoiu a fost
însoțit de vicarul Silvaniei, Emil Bran, fost senator liberal, dr. Emil Lobonțiu, prefectul județului Bihor și de
către dr. Ioan Ossian, prefectul județului Sălaj.
O vizită importantă a efectuat și la Zalău, reședința
județului Sălaj. Ajuns în Zalău, el a invitat la Prefectură pe administratorul financiar și pe consilierul agricol
județean, cărora le-a împărtășit neregulile descoperite
și i-a rugat să muncească în perfectă înțelegere și deplin acord cu prefectul județului Sălaj, „pentru restabilirea ordiniei, pentru stirpirea abuzurilor și pentru delăturarea funcționarilor incorecți și fără de inimă cătră
Țară și popor”.13
La câteva zile după turneul generalului Moșoiu, în
data de 11 septembrie 1927, zi de duminică, Zalăul a
fost vizitat de o altă mare personalitate a României
interbelice, marele istoric Nicolae Iorga, președintele
Ligii Culturale. Venind cu automobilul dinspre Cluj,
împreună cu Constantin Cihodariu, fost ministru al
Comunicațiilor în guvernul condus de Take Ionescu, de
profesorii universitari Sângiorgiu și Țoni, publicistul
Dragnea și sălăjeanul dr. Vasile Caba, avocat, a fost întâmpinat pe Meseș de către o delegație din care făceau
parte profesorul Gheorghe Matieșanu, Th. Lorman și
preotul ortodox din Gălpâia, Gavril Câmpeanu.14
În memoriile sale, preotul Gavril Câmpeanu afirmă
că marele istoric a rămas impresionat de gestul lor de
a-l întâmpina pe Meseș: „Ne-a îmbrățișat cu zâmbet și
dragoste; vădit impresionat de gestul nostru de stimă
și cordialitate”.
De aici l-au însoțit până la sala teatrului orășenesc
din Zalău, unde a susținut o conferință impresionantă,
într-o sală „arhiplină de intelectuali și popor, dornici
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de a-l vedea pe marele istoric și fiu al neamului”.15 A
fost întâmpinat de către domnișoara Aurica Gozman,
care i-a înmânat un buchet de flori și l-a salutat în
numele femeilor române și al tineretului. Profesorul
Matieșanu, secretarul despărțământului Zalău al Astrei, l-a salutat în numele asociației, iar preotul Gavril
Câmpeanu, în numele preoților ortodocși16, a rostit următoarea cuvântare:
„Domnule Profesor,
În momentul solemn de rară sărbătoare și înălțare
sufletească pentru noi «sălăjenii», când ne bucurăm de
venirea Domniei Voastre – marele nostru savant, unul
dintre cei mai aleși fii ai neamului, iscusit bărbat de stat
și istoric, al cărui falnic nume a trecut de mult granițele
patriei noastre dragi, trecând faima peste mări și continente, și admirația multor altor țări din largul întregii
lumi. Am fost și suntem dornici de-a Vă vedea și de a
Vă auzi, bine știm și convinși fiind, că aduceți pentru
noi toți o rază luminoasă și binefăcătoare din comoara
culturii și cunoștințelor neprețiut de vaste și valoroase,
cu care Dumnezeu, atât de cu belșug Va înzestrat.
Din pragul bisericuțelor de lemn – modeste și sărace – modest și tainic se asociază cu gândul și inima toți
slujitorii sfintelor altare de pe aceste plaiuri; ca și ei –
prin mine cel mai tânăr dintre frați – alături de toți intelectualii, muncitorii și țăranii prezenți în această sală
arhiplină, – să Vă întâmpine cu nețărmurită afecțiune
și să Vă dorească din străfundul inimii: Bun sosit!
Preoțimea noastră, învățătorimea noastră, ca și toată intelectualitatea noastră română, în tot trecutul critic și de grea urgie, a știut ține aprins focul sacru în sufletul poporului nostru sălăjean, alimentându-l, când
pe față când pe ascuns, câte cu-n vreasc de îndemn
pentru păstrarea limbii, credinței și datinelor bune
strămoșești. Și vom ști și de acum înainte păzi trează
și vie conștiința de neam și lege, luând pildă din pilda
vieții unor asemenea suflete mari ca Domnia Voastră.
Sunt mândru de încredințarea ce mi s-a dat, ca eu să
vă prezint, cu devotament și stimă – toată recunoștința
și admirația noastră a sălăjenilor în general, a zălăuanilor cu deosebire pentru măreața operă de culturalizare și de răspândire a științei, ce cu atâta râvnă și
înțelepciune înfăptuiți – spre cinstea și binele acestui
neam tânăr și viguros.
Vă asigurăm, încă odată, de iubirea noastră profundă și cerem de la atotputernicul Creator, să binecuvânteze, cu harul și ajutorul său cel Dumnezeiesc, fiecare
pas ce îl faceți pentru propășirea în bine și fericire a
acestui neam.
Fiți bine venit și bine să Vă simțiți la noi și între noi.
Să trăiți la mulți ani fericiți!”
Nicolae Iorga i-a răspuns vrednicului preot cu următoarele cuvinte:
„Vă mulțumesc, Cucernice Părinte Câmpeanu, pentru inimoasele cuvinte de primire ce mi-ați adresat. Vă
laud pentru limbajul bisericesc, frumos și curat ce-l
folosiți și Vă asigur de dragostea și grija ce Vă port, atât
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tagmei dumneavoastre preoțești cât și întregii suflări
românești din aceste părți sălăjene – pe veci unite cu
scumpa noastră patrie Mumă România. Voiu căuta, în
timpul scurt al șederii mele printre dumneavoastră să
vă încurajez convingător, pentru un viitor mai strălucit, de care sunteți demni și vrednici, după atâtea veacuri de vitregie, nedreptăți și asupriri ce – ați îndurat
sub jugul stăpânitorilor străini”.17
S-a dat citire telegramei trimise de dr. Alexandru
Aciu, senator PNȚ, care în numele despărțământului
Șimleu al Astrei, Casinei Române și Reuniunii Femeilor
Române din Șimleu Silvaniei, salută pe „însuflețitorul”
și „animatorul” românilor.
După ce a făcut câteva observații „pline de spirit și
de elocință”, Nicolae Iorga, „cu o față senină și plină de
iubire, din care radiază bunătatea de adevărat apostol”,
amintește că avea aceleași sentimente de iubire pentru
intelectuali și țărani, ca și pentru populația minoritară,
după care susține o impresionantă conferință, cu titlul
„Primele organizări politice ale românilor ardeleni”.
Pentru început, vorbește despre vizitele sale de documentare întreprinse înainte de 1918, de ospitalitatea
preoților și învățătorilor, care l-au primit cu brațele
deschise. Atunci mergea și răspândea cultura doar „cu
merinde și fără plată” comparând-o cu perioada de
după Marea Unire când „propagandiștii culturali” se
deplasau cu automobile „și cu drept la bugetul țării”.
Subliniază că istoria românilor nu este numai o istorie
a războaielor, a tratatelor și a legilor, ci ea se găsește
„în fiecare colțișor de țară și-n fiecare sat”, fiind, în
consecință, „istoria țăranului român”. Ca unul care a
scris istoria poporului român, recomandă preoților și
învățătorilor ca pe lângă politică să cerceteze și să adune cât mai multe date istorice despre satele lor, despre
biserici, școli etc. Amintește de zilele când „lupta se
dădea în cadrele sau cu ajutorul bisericii”, amintindu-i
pe vrednicii de pomenire mitropoliți Alexandru Sterca
Șuluțiu și Andrei Șaguna. Vorbește apoi despre păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, inclusiv de către români
plecați în America, de toleranța poporului român și
face un apel călduros către toți cei prezenți, „invitându-i
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la muncă frățească și românească întru consolidarea și
prosperarea scumpei noastre țări”. Inimile publicului
prezent „au vibrat puternic în urma glasului profetic
al celui mai mare învățat al neamului; sufletul străbătut parcă de un sguduitor curent electric, a lăsat să
se strecoare și să se așeze în locul cel mai ales al său
înțeleptele învățături rostite cu o tărie convingătoare
și emoționantă”.
De la Zalău, marele istoric s-a deplasat la Carei,
unde a participat la Congresul dascălilor sălăjeni, în cadrul căruia l-au serbat pe vrednicul dascăl pensionat,
Gheorghe Pteancu și a susținut conferința „Hotarele
apusene”.18
O altă personalitate de prim rang a vieții politice românești care a vizitat Zalăul interbelic a fost Ion
Mihalache, la 9 octombrie 1935. În perioada respectivă (1933-1937), Ion Mihalache îndeplinea funcția de
președinte al Partidului Național Țărănesc, în locul
marelui om politic sălăjean, Iuliu Maniu, care a demisionat în anul 1933, în urma unui conflict cu regele
Carol al II-lea și metresa sa, Elena Lupescu, retrăgându-se la Bădăcin. Vizita liderului național-țărănist
la Zalău făcea parte dintr-un turneu pe care l-a organizat în orașele ardelene, în perioada 6-13 octombrie
1935.19 Pe lângă președintele partidului, la Zalău au
fost prezenți alți lideri marcanți ardeleni precum Mihai
Popovici, Victor Moldovan, Adonis Popovici și Virgil
Solomon. Ei au fost așteptați de către colegii de partid din Sălaj, în frunte cu Iuliu Maniu. Pentru început,
înalții oaspeți au vizitat „monumentala” catedrală greco-catolică „Adormirea Maicii Domnului”, după care
s-au deplasat la teatrul orășenesc, unde s-au desfășurat
lucrările Comitetului Județean al organizației PNȚ Sălaj. Cu această ocazie, au luat cuvântul Victor Deleu,
președintele organizației PNȚ Sălaj, Mihai Popovici,
președintele organizației provinciale a PNȚ din Ardeal
și Banat, protopopul greco-catolic Valentin Coposu, în
numele preoțimii sălăjene, Augustin Șimonca, în numele învățătorimii, din partea organizației de tineret
a vorbit Alexandru Aluașiu, iar în numele țărănimii
sălăjene Alexandru Gliguța din Babța. După ce Simion
Pop, secretarul general al organizației sălăjene a dat citire raportului de activitate, a luat cuvântul Ion Mihalache, care a mulțumit pentru primirea pe care i-au făcut-o sălăjenii și în mod special lui Iuliu Maniu pentru
prezența la ședința partidului. Afirmă că Sălajul „a avut
norocul să fie cetatea din care a ieșit Marii Conducători
ai națiunii”, făcând aluzie, desigur, la Simion Bărnuțiu,
George Pop de Băsești și alți vrednici înaintași sălăjeni. În continuare, discursul său s-a îndreptat împotriva
guvernului Tătărescu, PNȚ fiind în vremea respectivă
partid de opoziție. Ultimul care a luat cuvântul a fost
Iuliu Maniu, care a rostit un discurs impresionant, subliniind și el importanța trecutului istoric al Sălajului,
marile personalități pe care le-a dat istoriei și tradiția
de luptă pentru păstrarea identității românești: „Aici
zace Simion Bărnuțiu, care a organizat Conștiința

națională și de drept a poporului român; aici zace
Gheorghe Pop de Băsești care a întruchipat dârzenia
noastră românească; aici s-a născut Iuliu Coroianu,
care a făcut programul de la 1881 și Memorandumul.
(...) Câtă satisfacție avem noi știind că tot aici s-a născut acela care a pătruns în stepele rusești: dl. dr. Victor
Deleu. De aceea fiți sigur – îi spune el lui Ion Mihalache
–, că județul nostru nu va desminți tradiția”.20
Pe lângă personalitățile vieții publice românești
care au vizitat Zalăul interbelic îl amintim și pe Andrei Cassulo, nunțiul apostolic și decanul Corpului Diplomatic din România, la începutul lunii iunie 1937.
Înaltul oaspete a fost însoțit de către episcopul romano-catolic Fiedler, prof dr. Stan etc.
La intrarea în județul Sălaj a fost întâmpinat de
către subprefectul Ioan Lobonțiu, un reprezentant al
Episcopiei de Oradea și șefii autorităților din Carei.
De la Carei, reprezentantul Vaticanului s-a îndreptat
spre Zalău, pe drum fiind întâmpinat de către preoții,
învățătorii și credincioșii satelor prin care a trecut.
În Zalău a sosit la ora 15:15, fiind așteptat la poarta
triumfală de către toți șefii autorităților locale, printre care presa îi remarcă pe Leontin Ghergariu, primarul orașului Zalău, Dr. Cornel Centea, președintele
Tribunalului, protopopul Remus Roșca, Dr. V. Iuga
șeful poliției, Dr. Augustin Pintea, decanul Baroului
de Avocați Sălaj, Dr. G. Lazar prim-medic etc. Leontin Ghergariu a urat bun venit înaltului oaspete, în
limba română și latină, în numele orașului Zalău și
al cetățenilor, după care alaiul s-a îndreptat spre Catedrala greco-catolică. În fața Cazarmei „Dragalina”,
o companie de onoare a Batalionului 7 Vânători de
Munte, sub comanda locotenentului Răchită a dat
onorul. De subliniat că batalionul era singura unitate
militară din țară care a luat naștere din Batalionul 17
Alpin de voluntari români ce au luptat pe frontul italian în timpul Primului Război Mondial. Monseniorul
Cassulo a binecuvântat trupa și l-a felicitat pe locotenentul Răchită. În fața bisericii a fost așteptat de
către un sobor de preoți, în frunte cu protopopii Aurel
Ghilea și Alexandru Cadar. Corul bisericii, condus de
către V. Albu a cântat „Hristos a înviat”, după care a
luat cuvântul protopopul Ghilea, domnișoara Doina
Ghilea a oferit înaltului oaspete un buchet de trandafiri, după care s-a intrat în biserică, iar corul a cântat „Pre stăpânul”. Monseniorul Cassulo a mulțumit
pentru primirea ce i s-a făcut, subliniind că pe unde a
trecut prin România n-a văzut decât „creștini buni și
români buni”. De la catedrală s-a îndreptat spre biserica romano-catolică, unde a fost primit de către șefii
bisericii și capii comunității. La finalul vizitei, în cinstea înaltului oaspete a fost organizat un banchet în
sala restaurantului Transilvania, la care au luat parte autoritățile și numeros public. După aproximativ
două ore de vizită în Zalău, înaltul oaspete a părăsit
orașul și s-a îndreptat spre Șimleu Silvaniei.21
continuare pe www.caietesilvane.ro
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De la târg de provincie la
municipiu. Zalău, 1979

Dănuţ Pop

„Perioada istoriei moderne a consacrat Zalăul ca
un oraş de provincie cu trăsături predominant rurale.
Aplombul dezvoltării economice a fost cunoscut abia
începând cu anul 1968, când, prin ultima organizare
administrativă a teritoriului României, Zalăul a devenit reşedinţă de judeţ, iar în anul 1979 dobândeşte
rangul de municipiu”1.
Despre acest moment, al ridicării oraşului nostru
la rangul de municipiu, aşa cum este el reflectat în
unele documente păstrate de Serviciul Judeţean Sălaj
al Arhivelor Naţionale, va fi vorba în rândurile de faţă.
Într-un alt studiu dedicat Zalăului, după o scurtă
prezentare a istoriei oraşului, pe care nu o mai repetăm aici, scriam că după instaurarea deplină a regimului comunist, odată cu reforma administrativă de
inspiraţie sovietică din 1950, Zalăul nu rămânea nici
măcar centru de raion2. Atunci, Sălajul a fost desfiinţat şi împărţit între regiunile din jur, Baia Mare, Bihor
şi Cluj, iar Zalăul, din reşedinţă de judeţ, cum fusese
încă de la înfiinţarea Sălajului, în anul 1876, decădea
la statutul de oraş de subordonare raională!
Au urmat, curând, alte reorganizări administrative, Zalăul devenind şi el, în 1952, reşedinţa unui mic
raion, creat prin desprinderea unor localităţi din raionul Jibou, pentru ca, în anul 1960, când acesta din
urmă a fost desfiinţat, reşedinţa raionului reîntregit
să fie stabilită la Zalău.
Apoi, prin Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, al cărei text a fost publicat
în Buletinul Oficial nr. 17-18 din 17 februarie 1968,
se revine la sistemul tradiţional românesc, unităţile
administrativ-teritoriale fiind „judeţul, oraşul şi comuna” (art. 1). Judeţul era alcătuit din „oraşe şi co-

Năzuința, 15 august 1979

mune – unităţi de bază ale organizării administrativteritoriale a ţării” (art. 3).
Între cele 39 de judeţe ale ţării figura şi „Judeţul
Sălaj cu reşedinţa în oraşul Zalău” (art. 9, poziţia 31).
Aceeaşi lege arăta (art. 4) că „Oraşul este centrul
de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar gospodăresc”, şi că
„Oraşele care au un număr mai mare de locuitori, o
însemnătate deosebită în viaţa economică, social-politică şi cultural-ştiințifică a ţării sau care au condiţii
de dezvoltare în aceste direcţii pot fi organizate ca
municipii”.

Zalău - centru, locul unde se va ridica magazinul Silvania
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Au fost organizate atunci ca municipii un număr
de 45 de oraşe (art. 10). Zalăul, alături de alte şapte oraşe reşedinţă de judeţ care nu îndeplineau toate
condiţiile necesare, nu era cuprins în această listă.
Dar, 11 ani mai târziu, statutul de reşedinţă de judeţ şi anii de dezvoltare intensă de după 1968 au făcut posibil acest pas, care a fost pentru oraşul nostru,
fără îndoială, unul important.
Astfel, prin Decretul nr. 281 al Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste România, din 27 iulie
1979, publicat în Buletinul Oficial nr. 69 din 1 august 1979, se prevedea: „Oraşele reşedinţă de judeţ:
Alexandria din judeţul Teleorman, Bistriţa din judeţul Bistriţa-Năsăud, Miercurea-Ciuc din judeţul Harghita, Sfîntu Gheorghe din judeţul Covasna, Slatina
din judeţul Olt, Slobozia din judeţul Ialomiţa, Vaslui
din judeţul Vaslui şi Zalău din judeţul Sălaj, se organizează ca municipii, pe data de 1 iulie 1979. Pe aceeaşi
dată, anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România se modifică în mod corespunzător”3.
Pentru a sublinia importanţa evenimentului, la
11 august 1979, Consiliul popular municipal Zalău s-a
întrunit într-o sesiune solemnă, condusă de „Letiţia
Ionaş, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim secretar al Comitetului judeţean Sălaj al P.C.R., preşedintele
Consiliului popular judeţean”, aleasă în aceste funcţii
cu foarte puţin timp înainte, la 8 iunie 1979, în locul
lui Laurean Tulai, cel care a condus judeţul din 1968.
Au fost prezenţi la adunarea festivă membrii secretariatelor „comitetului judeţean şi municipal de partid,
membrii Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean, conducători ai organizaţiilor de masă şi obşteşti,
ai unităţilor economice şi instituţiilor, activişti de partid
şi de stat, numeroşi locuitori ai noului municipiu”4.
În acest cadru s-a citit decretul prin care Zalăul
devenea municipiu, a fost prezentată o „Informare
privind realizările obţinute de oraşul Zalău în ultimul
deceniu”, de către Tiberiu Marian, primul-secretar al
Comitetului municipal Zalău al PCR, primarul municipiului, au luat cuvântul mai mulţi participanţi, inclusiv
Graţian C. Mărcuş, bun cunoscător al istoriei oraşului,
s-a adoptat şi trimis „personal tovarăşului NICOLAE
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CEAUŞESCU” o telegramă de mulţumire, „pentru grija
conducerii de partid şi de stat faţă de dezvoltarea armonioasă, în ritm accelerat a Zalăului şi judeţului Sălaj”5.
Presa timpului nu ne oferă multe alte informaţii
referitoare la acest moment. Din fericire, între documentele păstrate de Serviciul Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale, am găsit textul materialului prezentat
atunci de primarul municipiului6. Aproape jumătate
din cele 11 pagini ale documentului se referă la istoria
oraşului, începând cu prima lui atestare documentară.
Pentru că această istorie e bine cunoscută, vom prezenta aici, fragmentar totuşi, doar partea care priveşte
dezvoltarea Zalăului după reforma administrativă din
1968, şi care a făcut posibilă acordarea noului statut
oraşului nostru.
În momentul înfiinţării judeţului Sălaj, se arată în document, „oraşul Zalău cuprindea un număr de 15.645
locuitori, cu 5.082 personal muncitor angajat, din care
2.283 în activitatea industrială”. O industrie care se
compunea atunci doar „din două unităţi de interes local”
şi a cărei valoare „se ridica la 156 milioane lei”.
Tot în acel an, 1968, în oraş „existau 8 grădiniţe cu
512 copii, nouă şcoli generale, un liceu şi o şcoală profesională, 3.622 elevi, 309 paturi de spital cu 40 medici,
o casă de cultură, un cinematograf, 6 autobuze şi 40 de
locuri în hotel”.
Membrii „Biroului Comitetului municipal de partid Zalău”, semnatarii documentului citat, erau conştienţi că „nivelul de dezvoltare economică şi socială
a oraşului Zalău până la înfiinţarea actualului judeţ
Sălaj era mult rămas în urmă faţă de nivelul de dezvoltare economico-socială a ţării şi de cerinţele unui
centru de judeţ” şi că doar ca urmare a noii „politici ştiinţifice de repartizare raţională a forţelor de producţie
pe întreg teritoriul ţării judeţul Sălaj şi în primul rând
oraşul Zalău”, au putut beneficia „din plin, de fonduri
pentru dezvoltare în toţi anii care au urmat”, ajungându-se ca în 1979, „anul în care sărbătorim acordarea
statutului de municipiu oraşului Zalău”, nivelul de dezvoltare economică şi socială să se realizeze „în ritmuri
spectaculoase în toate domeniile de activitate”.
Să vedem, acum, care erau realizările considerate demne de menţionat: „principala transformare în
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viaţa economică şi socială a oraşului este dezvoltarea
industriei care e de 25,6 ori mai mare, concretizată
în 13 întreprinderi industriale de interes republican şi
două unităţi cooperatiste”.
Iar această dezvoltare a industriei din oraş a adus cu
sine „profunde schimbări şi în viaţa socială şi culturală,
astfel că populaţia stabilă a oraşului a ajuns în prezent
la peste 40.000 locuitori, peste 29.000 personal angajat,
din care circa 11.000 în activitatea industrială, ceea ce a
determinat ca în oraşul nostru să se formeze un tânăr şi
tot mai puternic detaşament al clasei muncitoare”.
În perioada scursă de la înfiinţarea judeţului, arată
autorii informării, au fost construite şi date în folosinţă „peste 10.600 apartamente şi case noi, ceea ce înseamnă că peste 80 la sută din populaţie locuieşte în
locuinţe şi case noi construite în ultimii 10 ani”.
Domeniul educaţiei a urmat acelaşi curs ascendent,
adaptându-se „după nevoile dezvoltării economice a
oraşului şi judeţului nostru, existând în prezent un număr de 15 unităţi preşcolare cu peste 2.200 copii, 9 şcoli generale cu clasele 1-10, 6 licee de specialitate, 5 şcoli
profesionale, 2 şcoli post-liceale”, în care se pregătesc
„peste 11.000 elevi îndrumaţi de 590 cadre didactice.
S-a dezvoltat şi perfecţionat baza materială prin organizarea şi dotarea a 46 ateliere şcolare, 35 laboratoare,
59 cabinete şcolare pe obiecte de învăţământ”.
Nici domeniul cultural nu a fost neglijat, astfel că,
în 1979, oraşul dispunea „de 5 aşezăminte de cultură,
3 cinematografe, 41 biblioteci”.
Progrese însemnate s-au obţinut în activitatea medico-sanitară, existând deja „3 spitale, cu peste 1.179
paturi, 5 circumscripţii medico-sanitare, 8 dispensare
de întreprinderi, 3 policlinici şi 5 farmacii, în care îşi
desfăşoară activitatea peste 650 cadre medicale, din
care 127 cu pregătire superioară”.
Se amintea şi faptul că „s-a rezolvat o problemă de
mare însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a oraşului prin aducţiunea apei potabile din barajul
de pe râul Crasna de la Vârşolţ şi a apei industriale din
Someş şi Jibou”.
În ceea ce privea transportul local, se menţiona că
existau în oraş „65 de autobuze” şi că „lungimea străzilor oraşului a ajuns la 67 km., din care 32 km. străzi
modernizate”.
Doar în primele șapte luni ale anului 1979, arată documentul, „în activitatea de investiţii s-au pus în funcţiune: capacitatea de 4.800 tone pe an de conductori
emailaţi, turnătoria de fontă maleabilă şi turnătoria de
oţeluri speciale la Armătura, secţia de întreţinere auto
la I.T.A Zalău (Întreprinderea de Transporturi Auto,
n.n.), secţia de băuturi răcoritoare la I.L.F. Zalău (Întreprinderea de Legume Fructe, n.n.), iar la locuinţe s-au
predat peste 900 apartamente”. Şi locurile de cazare în
hoteluri au crescut mult, ajungând la 190.
Iar multe altele urmau să fie realizate până la sfârşitul aceluiaşi an 1979: „se vor pune în funcţiune noi
capacităţi de producţie care vor însemna existenţa în
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judeţul Sălaj a noi ramuri industriale ca: siderurgia,
concretizată prin laminorul de sârmă, laminorul continuu şi trăgătoria de ţevi, industria chimică prin Întreprinderea de anvelope şi staţia de aer comprimat,
precum şi industria energetică, concretizată prin Întreprinderea de termoficare industrială”.
Erau amintite şi cele patru vizite ale lui Nicolae Ceauşescu, „care de fiecare dată ne-a dat un ajutor preţios
în orientarea dezvoltării economice şi sociale a oraşului”, mai ales „previziunea” acestuia din anul 1973, cu
ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la atestarea documentară a oraşului, când arătase, în cuvântarea sa, că
Zalăul, după reorganizarea administrativ-teritorială
din 1968, „începe să devină un oraş cu totul nou, cu
adevărat modern, asigurând tuturor locuitorilor săi
condiţii tot mai civilizate şi mai bune de viaţă şi de
muncă”.
În încheierea materialului prezentat, se sublinia
faptul că atribuirea statutului de municipiu oraşului
nostru era atât „o apreciere a activităţii” zălăuanilor,
cât, mai ales, o obligaţie a tuturor locuitorilor noului
municipiu de „a-l înfrumuseţa, a păstra ordinea şi curăţenia, a păstra şi utiliza cu mult mai multă atenţie
şi grijă bunurile şi frumuseţile oraşului de sub Meseş”.
Un îndemn mereu actual!
Note:
1 xxx, Judeţele şi oraşele României în cifre şi fapte. Vol. II/B –
Oraşele României, Bucureşti, 1995, p. 697; (MUNICIPIU, municipii, s. n. 1. Oraș mare, având un rol economic, social, politic și
cultural însemnat; p. ext. administrația unui astfel de oraș; municipalitate, cf. DEX).
2 D. Pop, Prin Zalău la mijloc de veac XX, în „Caiete Silvane”,
iulie 2019 şi „Magazin Sălăjean”, 6 august 2019.
3 La 1 august 1473, Zalăul devine oraş târg, şi tot la 1 august, dar 1979, se publică decretul prin care devine municipiu; să
amintim şi cum a evoluat populaţia oraşului: în 1900, Zalăul avea
7.639 locuitori, în 1930, 8.340, în 1948, 11.124, în 1968, la reînfiinţarea judeţului, avea o populaţie de 15.645 locuitori, în 1979
a trecut de 40.000, în 1992 a ajuns la 68.322, în 2002 la 62.927,
iar în 2011 la 56.202 locuitori.
4 Năzuinţa, 15 august 1979, p. 1 şi 6.
5 Ibidem.
6 S.J.A.N. Sălaj, fond P.C.R., Comitetul municipal Zalău, dosar 104, f. 243-253; ilustraţiile provin din colecţia foto a Serviciului Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale.
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Iubirile lui
Vaida-Voevod
Györfi-Deák György

Familia Vaida s-a înrudit cu viitorul primar al
Clujului, bancherul Teodor Mihali, prin Viorica Vaida, fata naturală a unchiului lui Dionisie Vaida, deci
fratele bunicului lui Alexandru. Teodor Mihali, pe
atunci tânăr avocat în Dej, a luat-o de soţie din dragoste, lucru agreat atât de tutorele legal, avocatul
Andrei Frâncu, cât şi de bărbatul cel mai vârstnic
din familie. Relaţia dintre familii ar fi evoluat armonios şi în bună pace, dacă n-ar fi existat o condiţie testamentară, conform căreia, dacă mireasa ar
fi murit fără urmaşi, averea ar fi revenit verilor ei
şi nu soţului. Ca zestre, a primit moşia din Chizeni
(comuna Gâlgău pe Someş), deja ipotecată, pe care
Mihali a încercat din nou s-o pună drept gaj pentru
un alt împrumut. Tatăl lui Vaida-Voevod, cu gândul la drepturile şi viitorul celor doi băieţi pe care-i
creştea singur (Alexandru şi Ioan), n-a acceptat şi
l-a dat în judecată.
Deci, după un început fericit, raporturile s-au
stricat datorită unui act ce presupunea un anumit
risc, neaprobat de Dionisie. Au urmat câţiva ani
tensionaţi, dar, după succesul Băncii „Someşana”
din Dej (înfiinţată în 1890), tânăra doamnă Mihali
a făcut un prim pas pentru împăcarea părţilor şi
revenirea la vechea stare de concordie. Demersul
ei a fost finalizat abia prin implicarea lui Mihali
în mişcarea memorandistă, acţiune simpatizată de
Vaida-senior.
Alexandru Vaida (Vajda Sándor) s-a născut în
1872. A făcut şcoala primară în Cluj, apoi a continuat liceul în Bistriţa şi Braşov. La un moment dat,
Dionisie ar fi dorit să-şi ducă feciorii să înveţe în
Bucureşti, dar s-a convins la faţa locului că şcoala
ardeleană e mult mai bună. În 1890, Alexandru s-a
înscris ca student la medicină în Viena. A devenit
secretarul, apoi preşedintele organizaţiei studenţeşti „România jună”. A debutat în publicistică, cu
un articol apărut în ziarul „Dreptatea” din Timişoara, sub conducerea Dr. Corneliu Diaconovici, ca
director şi a Dr. Valeriu Branişte, ca redactor-şef.
A scris şi reportaje pentru „Tribuna” sibiană, dar
relaţia cu Ioan Slavici s-a stricat în Anul Mileniului (1896), datorită apariţiei unui articol elogios la
adresa sărbătoririi a 1000 de ani de la descălecarea
maghiarilor. Vaida ar fi dorit să ardă steagul Ungariei în public şi a fost nevoie de intervenţia Regelui
Carol I ca să se potolească.
Renumele dobândit în politică, legăturile de la

vârf cu conducerea Partidului Naţional Român şi
cercurile financiare ardeleneşti, iar apoi obţinerea
diplomei de medic, au atras atenţia mamelor cu
fete nemăritate. Când se întâlneau, ele şi partea
feminină a familiei Vaida duceau tratative şi încheiau adevărate pacte politice. Spre surprinderea lui
Alexandru, Viorica Vaida şi Maria Romanu, a doua
soţie a bancherului Partenie Cosma de la „Albina”
din Sibiu, stabiliseră că, dacă va reuşi încheierea
unei căsătorii cu vreunul dintre fraţii Văideşti, Dr.
D. Ciuta, favoritul Mihalieştilor, să fie ales în consiliul „Albinei”, cu toate că era greco-catolic. Remarca
referitoare la confesiune nu era gratuită. Doamna
Maria P. Cosma era nepoata mitropolitului Miron
Romanul (1828-1898) al Ardealului, mama a doi
băieţi gemeni (Remus şi Romulus) şi a trei fete: Lucia, Minerva şi Hortensia.
Pe de altă parte, şi feciorii le spionau pe fete, făceau schimb de impresii şi îşi aranjau viaţa astfel
încât să le întâlnească. Tânărul muzician Guillaume
„Wili” Şorban a plecat în Sibiu să le vadă şi apoi i-a
dat raportul lui Alexandru, aflat la Valea Seacă, o
mică proprietate în apropierea Clujului:
„Diagnoza lui se rezuma la: Lucia Cosma, fată
frumoasă, dispune de multe calităţi (cultă, muzicală, sociabilă), însă în privinţa vârstei era mai
potrivită cu generaţia Comşa, Lazăr, Popovici etc.
Surorile ei încă sunt copile, «Backfische». La masă
bătrâna le mână din ochi, cum îşi mână vizitiul bun
caii, cu uşoare atingeri de bici. Bătrânul, om înţelept, dar cu bătrâna, om să fie care va pricepe să o
scoată la cale.” (Memorii, vol. I, p. 94)
În cele din urmă, lucrurile au fost tocmite astfel
încât Alexandru să le întâlnească pe fetele Cosma la
Copşa Mică, înainte de Sântămărie Mare, când familia bancherului sibian se pregătea să plece la Băile Herculane, pentru Adunarea Generală a „Astrei”.
Au călătorit împreună până acolo, unde au venit şi
alţi membri de vază, împreună cu familiile lor. A
urmat o excursie cu vaporul până la Turnu Severin, prilej ca tinerii să discute şi să se cunoască mai
bine. De aici, familia Cosma a plecat la Timişoara,
unde au fost urmate de Alexandru Vaida-Voevod şi
Nicolae Comşa, via Lugoj:
„Le-am petrecut la gară, le-am oferit flori,
eu am stat la cântăritul bagajelor etc. Că Badea
Gheorghe, înainte de plecarea trenului şi mai târziu la Băseşti, îmi povesti tachinându-mă: «Am
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întrebat-o pe D[oam]na Cosma: No, nepoată, paie
sau fân? Care e dintre ei Nr. 2 ori Nr. 3?». Ea mi-a
răspuns: «Merge bine, păzeşte expedierea geamantanelor.» Şi bătrânul termină cu un discret: «Ha, ha,
ha!»” (p. 96)
„Badea Gheorghe”, care-i spunea „Toderaş” lui
Mihali, urmărea cu interes desfăşurarea relaţiilor
dintre tineri şi tinere, mai ales că fiica lui, Elena, căsătorită Hossu-Longin, i-a invitat la Băseşti. Dintre
fiicele lui Partenie Cosma, au venit cele mici: Minerva (Mina) şi Hortensia (Tani). Alexandru a fost
aşezat lângă Mina, dar feciorii încercau să se arate
egal de atenţi faţă de toată lumea, petrecând ziua
în „nevinovate chicotiri”. Ca să fie sigură că face tot
ce poate pentru interesele familiei, Viorica Vaida a
invitat apoi toată societatea la Chizeni. De această dată, pregătirile au fost amănunţite. Pentru un
spor de spectaculozitate, flăcăii au cumpărat de la
Cluj rachete şi focuri bengalice. Pe moşia de lângă
Gâlgău pe Someş se construise un iaz cu a cărui apă
se acţiona o moară. Aici veneau domnişoarele să se
scalde, drept care unii s-au ascuns în podul morii
ca să le pândească, precum în celebrul tablou al lui
Tintoretto, „Susana şi bătrânii”. După câteva zile
petrecute cu distracţii, Alexandru şi familia Cosma
au plecat către Cluj cu trenul, la clasa I.
După ce şi-a deschis un cabinet medical la Karlsbad,
Alexandru s-a reîntâlnit într-o duminică cu Partenie Cosma şi fetele sale la Marienbad, pe drumul
către cafeneaua „Rubezahl”. Ajunşi acolo, Lucia şi-a
adus aminte de un suvenir cusut de mână, văzut în
locuinţa din Cluj a burlacului, care simboliza cele
mai de seamă virtuţi preţuite de creştini: o cruce,
o ancoră şi o inimă (credinţa, speranţa şi iubirea),
primite cadou de la Adela Morano-Müller, o tânără
artistă de la Bayreuth, în compania căreia tânărul
Vaida-Voevod frecventase cercurile artistice bavareze. Dacă bătrânul şi aşezatul Dionisie a avut o izbucnire de „furor Vaidensis”, de o violenţă absolut
ieşită din comun, atunci când a aflat de aventură,
fetele Cosma au recurs la o altă tactică:
„Lucia ceru chelnerului «Leipziger Illustrierte
Zeitung». În numărul marii reviste apăruseră portretele artiştilor de la Bayreuth (între ei şi al Adelei). Tot timpul, până ce ne-am despărţit, tachinările la adresa mea nu au încetat, fireşte numai în
aluzii, pe care eu uşor le puteam ignora, «făcându-mă
prost, ca să trăiesc mult». Aceste două păţanii ilustrează elocvent lipsa de tact, care caracterizează
femeile familiei Cosma. Căci muştele se prind cu
miere, nu cu oţet. Eu am rămas însă şi în retragere
atent şi gentleman, dar a venit în urma mea Goga şi
şi-a găsit sacul petecul...” (p. 195)
Ultima aluzie se referă la faptul că mai târziu
Octavian Goga s-a căsătorit cu Hortensia „Tani”
Cosma, de care a divorţat după nouă ani. De altfel,

Alexandru Vaida-Voevod a comentat cu maliţiozitate în „Memorii” şi împrejurările în care poetul s-a
căsătorit a doua oară cu Veturia Triteanu, născută
Mureşan: „mitră contră mitră” (ca să accepte divorţul, soţul Lazăr „Lucian al Romanului” a negociat
sprijin pentru dobândirea rangului de episcop).
Cum relaţia cu familia bancherului Cosma a devenit tot mai tensionată, iar Cupidon şi-a abandonat săgeţile pe seama unei halbe de bere servite în fieful wagnerian, în cele din urmă, în 1901,
Alexandru Vaida-Voevod a luat-o de soţie pe Elena
„Lencica” Safrano. Era pe jumătate grecoaică, pe
jumătate Popovici. Privirea visătoare din fotografiile frumoasei brunete nu trebuie să ne deruteze.
Era nu într-atât fata mamei sale cât nepoata bunicii sale, care adusese pe lume şi crescuse 12 prunci!
După naşterea primului copil, Lencica a rupt şi a
aruncat „în closet” albumul cu pozele decupate din
ziare, păstrat ca amintire din perioada studenţiei:
„M-a jenat că moaşa mă tot întreba că cine e cutare
ori cutare şi eu trebuia să-i răspund că nu o cunosc,
este o cunoştinţă a bărbatu-meu.” (pp. 108-109)
Palatul Safrano din Braşov este una dintre clădirile din Piaţa Sfatului care impresionează şi azi.
Socrul lui Vaida-Voevod, Manolache Safrano, era
„prototipul grecului de maniere culte, care cu multă băgare de seamă se nizuieşte a copleşi pe oricine
cu toată delicateţea politeţei”. Ca o urmare firească
a acestei însuşiri, în parte moştenite, în parte datorate mediului ambiant, de sute de generaţii, întotdeauna s-a ţinut departe de orice litigii. Ştia însă să
fie de dârză încăpăţânare când era la o „adică”. Averea şi-o investise în depuneri şi acţiuni, sporind-o
când se urca vreo hârtie la bursă şi cumpărând altele când scădea. Nu manifesta interes pentru agricultură.
Alexandru şi-a cerut soţia de la Elena „Lenica”
Safrano: „Este mai greu să peţeşti, între patru ochi,
o fată de la o soacră, decât să ţii un discurs în faţa
unui număr de sute de alegători critici.” Mama a
fost de acord, dar a cerut ca tânărul să mai aştepte
„ca să se întărească fata şi să mai profite în practica
gospodăriei”. Apoi s-a ridicat şi a spus că-l va trimite pe soţul ei. Manolache a fost luat prin surprindere. Perplex, l-a întrebat pe pretendent ce aşteptări
are în privinţa zestrei. Moştenitor al mai multor
moşii şi cu un cabinet medical într-o staţiune renumită, Vaida-Voevod l-a liniştit că situaţia materială
îi va permite susţinerea familiei, astfel încât ceea
ce socrul îi va da fetei sale va fi păstrat pentru nepoţii săi. Atunci comerciantul grec i-a oferit 25 de
„bănci” (acţiuni ale Băncii Naţionale).
A fost o căsătorie fericită, care a rodit patru copii: Mircea, Aurel, Ileana şi Alexandru jr. Lencica a
murit în 23 septembrie 1943, lăsându-şi soţul în
grija fiicei vreme de şapte ani.
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Literatură de sertar
Viorel Gh. TĂUTAN

Fără îndoială, acest gen de scriere există, nu tocmai
atât de abundentă pe cât era așteptată, și iese la iveală,
surprinzător adesea, de cele mai multe ori propulsată
de însuși autorul ei, cu inacceptabilă sfială sau, dimpotrivă, cu nerușinată cutezanță, generând la fel de
felurite percepții din partea unui public eterogen, dar
și a specialiștilor în depistarea și promovarea valorilor,
conform unor grile aparent doar de ei știute. Am avut
șansa, între 1990-2000 și 2010-2020, de a încuraja și a
sprijini tehnic inițiativa ieșirii din anonimat a trei autori din prima categorie. Iată:
*
Constantin (Titi) POP face parte dintre cei cincisprezece absolvenți ai primei promoții (1961) a Școlii
Medii Jibou (azi, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”)
care mai respiră aerul generat de atmosfera planetei
Terra. Este economist cu studii superioare, cursuri de
zi, absolvite la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj:
Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor,
urmate de studii postuniversitare la Institutul Politehnic, Facultatea TCM – Specializare în „Tribologie” (studiul lubrifierii mecanismelor în mișcare) și „Calculul
capacităților de producție”, ceea ce ar echivala, azi, cu
două masterate. Locuiește în Turda, unde a fost repartizat, după absolvire, la Întreprinderea de Izolatori de
înaltă, medie și joasă tensiune, apoi la Întreprinderea
de Accesorii și Piese de Schimb Auto și Tehnica Specială. Din această poziție predă, concomitent, discipline de specialitate la cursuri de zi, învățământ seral și
studii postliceale, în cadrul Liceului Industrial „Mihai
Viteazu”, patronat de respectivele întreprinderi. După
1990, a fost solicitat să preia funcții tehnico-economice la Spitalul Municipal de Urgență Turda, de unde a
ieșit la pensie. Așa cum mi-a mărturisit ceva mai demult, prietenul meu de-o viață și coleg de clasă în cei
patru ani de liceu, Titi Pop și-a scris memoriile direct
pe calculator, după ce regimul închistat și inuman din
ultimii ani ceaușiști l-a îndepărtat de familie, peste care
s-au abătut schimbările regimului politico-administrativ, care a provocat, printre alte rele, emigrarea masivă
a românilor, mai cu seamă a tinerilor absolvenți de studii superioare și de liceu către țările Europei și ale lumii, producându-i frustrări de nuanțe diferite. Precum
însuși mărturisea, n-a pornit în valorificarea memoriei
din dorința afirmării publice, pentru că nu are decât
cunoștințe firave în tehnici narative, sau în inovații
lingvistice strict necesare solicitării bunăvoinței vreunui cititor avizat. A decis explorarea memoriei, cu tas-

tatura în față, pentru a lăsa urmașilor săi direcți și,
eventual, familiilor acestora, nepoților, pilde cu valori
sentimentale și implicit istorice, câteva tipologii și întâmplări cu efect recurent pe care, trăind în nemijlocit
evenimentelor a considerat că le va propune acestora.
Socotind că textele sale ar putea să intereseze și pe alți
semeni de-ai noștri, i-am cerut îngăduința să încerc publicarea documentarului pe care îl conțin.
*
Dragă tinere prieten,
Nimeni nu știe care îi este extensia vieții terestre, din
momentul în care începe să priceapă definiția acesteia, în
enunț mai mult sau mai puțin complex, și devine lucid, pe
fundamentul unei minime experiențe existențiale. Nu trebuie să-ți spun eu câtă importanță are etapa copilăriei în
evoluția unui om, modul în care copilul intră în contact cu
feluritele aspecte ale socialului. Dacă ar fi să cercetăm istoria preocupărilor de psihologie individuală și socială, am
constata o traiectorie sinuoasă a definițiilor, în funcție de o
anume dialectică, generând aprioric asemănări și deosebiri
subordonate contextelor istorice ale mediilor. Dacă ai privilegiul, ori, dimpotrivă, ghinionul să te apropii de sfârșitul
a opt decenii de viață, vei constata cât de mult contează
experiența combinată, de îndeletniciri (profesii, meserii
etc.) și experiența de carte, de lectură. Genomul traversând
istoria unei familii contează, de asemenea foarte mult.
Răpiți de vicisitudinile traiului zilnic, neglijăm adesea contactul patronal dintre părinți și copii, astfel încât suntem
tentați să ne îndepărtăm unii de alții, judecându-ne aspru,
pe de o parte, cât și să ne căutăm în scopul iertării și alinării
post priori. Hotărâm fiecare dintre noi calea pe care o acceptăm. Memoriile postate pe adresa ta de e-mail, îți sunt
destinate, nu din intenția de a fi vreodată propuse spre publicare, cât din aceea de a ști cine a fost și cum a devenit
tatăl tău, așa cum n-a reușit niciodată să ți le relateze, luați
de vârtejurile existenței din perioada care ar fi fost normal
să vă ofere acest răgaz. Și, te rog să nu uiți: Tatăl tău te
iubește necondiționat. („Și-am scris această carte eu,/ Căprarul Nicolae”, George Coșbuc) Pt. Conf. Viorel-Gheorghe Tăutan
XXVII
Văzusem munții o singură dată, trecând prin Valea
Prahovei, cu trenul, spre Ardeal. De aceea, întâlnirea cu
muntele, pe viu, a fost pentru mine o entuziastă revelație.
Altfel spunând, nu mai călcasem muntele în realitate până
atunci. Toamna fusese lungă, și nici iarna nu era prea grea
în anul acela. Totuși, faptul că eram la altitudine, mi-a
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provocat senzația de mai frig decât era jos, la Aiud. Am
apucat să văd puțin din toamnă la Râmeți. Ca în tablouri!
Dacă o să mai vii în țară, până mai întârzii și eu pe aici,
pe pământ, mi-ar plăcea să mergem într-o scurtă vizită
prin Râmeți, doar amândoi, în cazul când ceilalți nu vor. În
răstimp de-o oră, aș vedea tot ce îmi stârnește sentimentul
dorului de primii ani ai copilăriei. Necazul meu atunci era
că nu prea găseam copii cu care să mă joc. Câțiva copii mai
mari și mai mici erau, dar locuiau destul de departe. Satul
avea doar școală primară, până la clasa a patra, adică. Era
amplasată ceva mai aproape de casa în care locuiam noi,
decât vecinii. Când mergeau și veneau de la școală, copiii
treceau prin fața casei „noastre”. Așa mă mai întâlneam
cu ei. Iarna, fiind ziua scurtă, nu prea aveam timp să ne
întâlnim. Sâmbăta și duminica, veneau pe la mine din
curiozitate. Aveam câteva jucării confecționate din lemn,
destul de atrăgătoare prin felul cum erau colorate, mai
ales un avion deosebit de frumos, primit la Tecuci de la ai
mei, când situația părea încă normală. Atracția, însă, era o

minge mare din cauciuc, pe care mi-o cumpărase din Aiud
tata. Când puteam, jucam cu toții fotbal, dar numai după
venirea primăverii. Problema mare era că nu prea găseam
un teren plat unde să batem mingea. Dacă eram mai mulți,
mergeam la o distanță de aproximativ o jumătate de km,
unde era o zonă ceva mai orizontală și încingeam jocul. Un
necaz se ivise și aici; exact în centrul platoului, se găsea o
stâncă mare, și ne cam încurca. Alergam prin jurul ei, când
făceam fente... De la acel teren începea pădurea și stâncile
prevestind apropierea de munți, iar pe latura cealaltă era
drumul care ducea spre Aiud. Îmi aduc aminte că din livada
casei, în pantă, unde se aflau mulți meri, am cules o grămadă de fructe pe care le-am depozitat în pivnița construită
la demisol. Erau o mulțime! Aproximez acum, după trecerea anilor, că or fi măsurat 1500-2000 kg! Cu o parte din
aceste fructe, tocate, tata a umplut câteva vase din lemn,
la fermentat pentru țuică (localnicii le numeau „tocitori”!)
continuare pe www.caietesilvane.ro

Tabloul ca o mlaștină
Alexandru Jurcan

Oscar Wilde a publicat Portretul lui Dorian Gray în
1890. Precis s-a contaminat de alura lui Gray, întrucât a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru
corupere de minori. Peter Ackroyd se substituie lui
Wilde, „furându-i” vocea interioară în cartea sa Ultimul testament al lui Oscar Wilde (Humanitas, 2007,
traducere de Sanda Aronescu). Scrisă la persoana
întâi, confesiunea devine tulburătoare: „am cunoscut deșertăciunea plăcerii și realitatea suferinței”.
În 1990, Wilde se privește în oglindă, asemenea lui
Gray: „am îmbătrânit îngrozitor, mă simt putrezit”.
Exact, precum putrezește tabloul care cumulează viciile, ca o mlaștină în fierbere malefică. Până
când Gray va pune capăt misterului diabolic și va
străpunge portretul: „se auzi un urlet și zgomotul
unei prăbușiri; urletul era atât de cutremurător în
sfâșietoarea lui agonie, încât servitorii speriați se
treziră și se strecurară tiptil afară din camere” (am
citat din traducerea lui D. Mazilu din 1969). Gray
trăiește în ipocrita societate victoriană, iar viciul devine o profesiune de credință. Se situează la antipodul personajului lui Huysmans din romanul În răspăr
(acolo personajul se retrage în turnul său de fildeș,
spre frumusețea pură, într-un univers „organizat”,
unde realul nu poate pătrunde).
Cum să nu-i tenteze pe regizori viața lui Dorian
Gray? În 1945 apare versiunea cinematografică a lui
Albert Lewin, care nu se îndepărtează de litera cărții,

servind-o cu rigoare. Finalul cu portretul sfâșiat are
nerv și scurtimea necesară. După alte două versiuni
(Massimo Dallamano în 1970 și Pierre Boutron în
1977), regizorul Oliver Parker (Othello, Un soț ideal) ne
oferă o ecranizare modernă în 2009, cu multă finețe și
complexitate. Dacă în roman Harry îl cunoaște pe Gray
prin intermediul tabloului, aici în film îl cunoaște personal. Harry e un hedonist machiavelic, un guru lubric.
Ceea ce versiunile anterioare au evitat, apare aici în
mod subtil: homosexualitatea. Joacă Ben Barnes (Dorian) și Colin Firth (Harry). Decoruri reușite, cioburi de
oglinzi, poduri, căruțe, cufere nocturne, parfumuri de
Sade și, mai ales, un thriller erotic ce nu cade deloc în
vulgaritate. Finalul conține secvențe oripilante, acolo
în… altarul diavolului. Din ochii portretului ies adesea
viermi. În spatele tabloului se formează o crustă mobilă, șerpuitoare. Mai apoi tabloul arde, însoțit de un rânjet coclit. Tabloul e ca o mlaștină putredă cutreierată de
șobolani, întrucât viața lui e o „corupție monstruoasă”.
Dorian recunoaște: „mi-am văzut sufletul… e putred,
pute, e otravă” și îi spune lui Harry „sunt tot ce ți-e teamă să fii… tu m-ai învățat, ceea ce tu ai făcut; ca să scapi
de tentație, trebuie să-i cedezi, deoarece fiecare impuls
cu care luptăm ne otrăvește viața”. Regizorul reușește
un film modern, cutremurător, în spiritul lui Wilde, căruia îi scria Mallarmé la un moment dat că romanul său
e alcătuit „dintr-o reverie esențială și din bizare parfumuri sufletești”.
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„Am renunțat la New
York pentru Zalău”

Gheorghe Moga

Cu propoziția ce dă titlul însemnărilor noastre de lectură, actrița
Maia Morgenstern își încheie, în
jurnal*, însemnările din 27 noiembrie 2019. Autoarea nu face trimitere la vreo comparație între cele
două orașe, ci ne face să înțelegem
ce înseamnă a te ține de vorbă, altfel
spus, a-ți respecta promisiunea:
„Oamenii vin la teatru! Sunt doritori și însetați să vadă, să audă,
să râdă, să plângă, să judece, să
participe la evenimente artistice…
Sunt profund emoționată. Săptămâna trecută, acum zece zile, ar fi
trebuit să fiu la New York. Am declinat invitația. Am renunțat. Nu
puteam: aveam spectacol. Promisesem. Săptămâna trecută am fost
la Zalău. Tot cu un spectacol, la
Casa de Cultură, pentru un public
minunat. La sfârșit, ne-au spus cu
lacrimi în ochi: - Vă mulțumim că
veniți și pe la noi, în orașele mici!
M-au înduioșat. Am renunțat la
New York pentru Zalău.”
Îndemnul de a ține un jurnal,
adresat de tată fetiței de nouă ani,
într-o vacanță petrecută la Mangalia, se va materializa mai târziu,
când aceasta și-a învins frica și și-a
însușit „moștenirea” înaintașilor:
„Să nu uiți. Să le povestești copiilor. Să nu urăști. Să le transmiți trecutul generațiilor care vin”. Aceste
sfaturi apar în prima însemnare din
jurnal (12 aprilie 2014). În singura
însemnare din 2015 persistă îndoiala asupra capacității de a reuși să
scrie („Dacă aș fi avut talent… Dacă
aș avea ținere de minte… Dacă aș
avea măcar curaj…”) Paginile ce
urmează acoperă răstimpul 22 ianuarie 2016 – 25 februarie 2020
și dovedesc că autoarea are curajul
să-și susțină propriile adevăruri,
are memorie („amintirile au revenit la suprafață, treptat, în funcție
de starea de moment sau de eve-

nimentele cotidiene”) și talent în
prezentarea prețioaselor „bijuterii
de familie”.
Anii copilăriei, „o copilărie cam
încercată de lipsuri”, sunt luminați
de cei din preajmă: tata și mama,
care, cu tact și răbdare, îndreaptă
„conflictele” spre un dialog argumentativ și astfel „cearta” se încheie cu o învățătură.
Dusea, tatăl Maiei, este un
supraviețuitor al Holocaustului; la
început, a fost asistent universitar,
concediat mai apoi deoarece criticase greșelile regimului. Fiica își
aduce aminte mereu de povețele
tatălui: „să scrii în fiecare zi. O să-ți
fie de folos”, „să recitesc întotdeauna ce-am scris”, „să folosim
aceeași măsură atunci când judecăm situații, oameni, conjuncturi”.
Pentru cel care cunoștea opt limbi,
scrisul „constituia bucuria supremă și refugiul său”. Deși trecut la
cele veșnice, tatăl este mereu cu ea:
„Chiar și acum, cred că mă opresc
o clipă pentru a mă sfătui cu el. În
gând”.
Mama, Sara Morgenstern, s-a
născut la Dorohoi într-o familie
tradițional evreiască, Rappaport,
cu origini și blazon sefarde. A devenit unul dintre primii informaticieni ai României. La rându-i își va
pierde serviciul pentru „crima” de a
fi „ascuns” partidului faptul că sora
ei a decis să plece în Israel. Deși a
depășit multe tristeți și nedreptăți,
își păstrează înțelepciunea, demnitatea și încrederea în oameni.
Din anii de școală sunt reținute
evenimentele trăite cu intensitate. Primul, dramatic, se petrece în
clasa a doua: „Profesoara de geografie citea catalogul. Fața i s-a
schimonosit. Ajunsese la numele
meu. - Morrrrrgănștern!!! A strigat abrupt și răgușit. Am sărit în
picioare. - Eu sunt! am răspuns
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automat. - Morrrrrgănștern!!! Tu
ești ovreică? Profesoara a râs. Eu? nu, nu sunt eu! Am răspuns
fără să înțeleg prea bine ce. - Nu?
Nu ești ovreică? Atunci poate ești jidancă… Nu știam ce să
răspund. Nu cunoșteam cuvântul. Tăceam. - Morrrrgănștern?!
Morrrrgănștern?! - Nu! Nu sunt
eu! am răspuns înspăimântată. Nu
sunt eu! Acum râdeau toți de ea.
Era nedrept și nu înțelegea de ce.
Nu! Nu sunt eu! De frică, de rușine,
de o vină pe care n-o înțelegeam…”.
Fragmentul citat explică titlul, iar
cartea lămurește adevărata personalitate a autoarei. În schimb, noul
profesor de desen, venit în timpul
clasei a șaptea, îi redă încrederea
în forțele proprii. Și iată cum: „Ei,
și vine dom’ profesor ăsta, tânăr și
frumos dar al dracului. Zice că nu
ne trece dacă nu venim cu desenele
noastre, adică cele făcute de noi…
Eram în întârziere… În ultima clipă, de frică, am luat pensula și am
aruncat acolo niște verde, și niște
galben, și niște portocaliu, și niște
albastru. Repede, că-i târziu!
continuare pe www.caietesilvane.ro

Solilocvii inutile

Eseu 45

Ioan F. POP

Dacă, într-o altă carte, am numit Roma o dulce
babilonie, iar Parisul, un mit disponibil, în legătură
cu Barcelona trebuie să fac o sinteză între cele două,
numind-o o babilonie disponibilă... cu ieşire la mare.
Farmecul ei e greu de prins în cuvinte, pentru că îmbină dezinhibat idealităţi arhitectonice cu farmecul
spaţiului mediteranean, agitaţia nesfîrşitelor valuri
turistice cu calmul paşilor marini. Greu de prins într-o
singură impresie, Barcelona rămîne o fantezie care
poate fi străbătută la pas, una care îţi lasă în memorie, în multe privinţe, gustul unicităţii. Ea te surprinde fără să te intimideze, te vrăjeşte fără să te anihileze, te seduce fără să te cotropească. Îţi întinde doar
o mînă (gaudiană) de care cu greu te poţi desprinde.
După cum o baie în marea unde îi unduieşte chipul
(dar şi în apa de un turcoaz îmbietor din Sant Antoni
de Calonge – Costa Brava) te poate arunca, pentru
multă vreme, într-o adîncă stare de melancolie. Doar
zguduitura avionului, la aterizare, te trezeşte brusc
din visul barcelonez...
*
Tocmai pentru că se refuză ab initio unei cercetări
sistematice, unor abordări doctorale, unor aproximări şi opinteli sentenţiale, oricărei hermeneutici pauşale, mi-ar fi plăcut să-mi dau doctoratul în scrisul
cioranian – în situația în care nu mă lăsam sedus de
filosofia şi teologia Sf. Augustin –, dacă nu mi se părea
un fapt total anticioranian şi blasfemator. Căci n-ar fi
existat zădărnicie mai spectaculoasă, nici inutilitate
mai fertilă. Putea fi teza cea mai scurtă şi mai nonconformistă, un fel de palmă livrescă dată oportunismului universitar, un mic tratat pornit din bibliografia
lamentaţiei existenţiale. Pentru că aş fi lucrat pe delirul celui mai lucid gînditor cu putinţă, pe dezgustul
cel mai stilat şi mai creativ. Numai că din comisia de
doctorat trebuiau să facă parte şi Dumnezeu, şi Demiurgul cel rău. „De vreme ce trebuie să facem o teză, să
alegem măcar o teză imposibilă, astfel încît eşecul în
care va culmina lucrarea noastră să nu fie un simplu
rod al neglijenţei sau al incompetenţei, ci al premeditării” – după cum afirma F. Savater, care chiar şi-a dat
doctoratul, cu toate peripeţiile universitare de rigoare, din scrisul cioranian.
*
Dacă naşterea noastră a fost mai mult un hazard

spaţio-temporal, măcar moartea să aibă o adresă precisă. Să ştim exact pe unde dispărem, pe unde ne luăm
definitiv tălpăşiţa. Faptul că nu putem decide nimic
în legătură cu naşterea, dar putem decide în legătură
cu moartea constituie cea mai mare ironie la adresa
vieţii.
*
Referitor la arhicitata şi disputata butadă profetică
a lui Malraux, devenită loc comun, cea care afirmă ritos că: „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, ea
nu validează a priori nici o credinţă, cum eronat s-ar
putea crede la o superficială analiză. Religia nu a fost
şi nu poate fi o contrapondere reală la existenţă, la
modul fundamental de a fi, ci doar la o caracteristică deprinsă a fiinţării, aceea de a crede sau nu, de a
adăuga sau nu acest alambicat sentiment vieţii. Noi
putem să fim cu toţii necredincioşi şi să existăm mai
mult sau mai puţin fericiţi, după cum putem crede cu
toţii pînă la delir şi să colapsăm în mod spectaculos.
Religia nu oferă garanţii, ci doar speranţe. Secolul XXI
poate să nu fie deloc doar dacă îşi face religie din ură
şi crimă. Nu putem măsura nici măcar religiozitatea
unui om, necum pe cea a unui secol…
*
Nescriind ca să plac cu orice preţ cuiva, îmi permit
luxul de a scrie ceea ce vreau, neîngrădit de calcule tenebroase şi de prudenţe tutelare. Îmi permit să fiu eu
însumi, chiar cu riscul de a nu fi nimic. Căci e mai bine
să nu fiu nimic pe cheltuiala mea decît să fiu ceva prin
aranjamentele ignobile ale altora. Scrisul este doctoratul propriei mele libertăţi, specializarea purei gratuităţi. Mare lucru să poţi face în viaţă nimicul care îţi
place, căci în scris poţi opera cu tot ne-făcutul.
*
Cuvintele vorbesc cu toate limbajele, lăsîndu-le
acestora posibilitatea să tacă pe propria limbă. Autoreferenţialitatea oricărui limbaj se face în cuvinte.
Cuvintele se exprimă chiar şi prin tăcerile amfibolice ale altor limbaje. Fiecare cuvînt poate face o lume,
cu condiţia să găsim o propoziţie care să o locuiască
ori o tăcere care să o exprime. Dar cum să surprinzi
absolutul exprimării cu relativitatea cuvintelor, cum
să muţi, netransfigurată, realitatea în limbaj, cum să
defineşti totul cu o tăcere apăsătoare, cum să mai fii
într-o conjugare care nu reprezintă nimic?
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Filmografiile Simonei

Balloon

(2018)
Simona Ardelean

Gen: dramă/ istorie/ thriller
Durată: 2h 5min
Regizor: Michael Bully Herbig
Scenarist: Kit Hopkins, Thilo Röscheisen, Michael Bully Herbig
Roluri principale: Friedrick Mücke,
Karoline Schuch, David Kross, Thomas
Kretschmann
Filmat în: Germania
Limbă care se vorbește în film: germana
Premii și nominalizări: filmul a fost
nominalizat la Film Award in Gold, categoriile Best Sound și Cea mai bună muzică de
film și a câștigat la categoria Best Production Design premiul juriului la Festivalul de
Film Jefferson State Flixx Fest, premiul
publicului la Festivalul Internațional de
Film de la St. Louis, dar și la Whasington
DC Filmfest

Miezul acestui film se regăsește
într-una din replicile filmului: pentru
libertate se riscă orice, iar gândul acesta îl vor înțelege cel mai bine aceia
dintre noi care au trăit într-un context oprimant. Desigur, o generație
în urmă încă păstrează memoria
nealterată a unui comunism, în
care a părăsi spațiul controlat al
Patriei era un risc asumat, pentru
care nu plătea doar un individ, ci
și toți aceia din proximitatea sa.
Aceeași generație cunoaște forma
șoptită, aluzivă, a unor adevăruri
periculoase și gradul general de
neîncredere în omul de lângă noi
care, sub masca unei false prietenii
sau a bunei vecinătăți, ar fi putut
să fie biletul sigur spre o cameră
întunecată și rece de închisoare.
Dar o viață fără libertate tot o formă de claustrare este. Familiarizați
cu propria noastră traumă istorică,
am putea găsi în filmul pe care îl
propun oglindiri de ape recognoscibile și nu mai puțin emoționante.
Filmul spune povestea a două
familii dintr-un Thüringen, care
în 1979 se afla în partea de est a
Germaniei. Din lecțiile de istorie
ne amintim poate cum, după în-

cheierea celui De-al Doilea Război
Mondial, teritoriul german a fost
împărțit în patru zone de influență.
Cinci dintre statele germane de astăzi au trecut administrativ sub
tutela sovietică, iar Berlinul a fost,
la rândul său, divizat printr-un zid
care avea de-o parte și de cealaltă două realități complet diferite.
Fragmente din zidul care a căzut în
1989 se mai găsesc și astăzi în Galeria de Est a orașului și sunt pline
de graffiti. Acele graffiti-uri existau
și atunci, chiar dacă nu în forma
actuală, ca o explozie de protest
colorată de partea republicii federale. De cealaltă parte însă, zidul
era gri, apărat de sârmă ghimpată
și de mine de teren. Soldații trăgeau fără milă în cei care ar fi încercat să treacă dincolo și urmele
lor se văd și astăzi în plăcuțe mici,
cuprinse în pavajul mărunt, peste
care turiștii moderni calcă grăbiți.
Așadar, filmul ilustrează nu doar o
realitate amară, ci și povestea reală
a uneia dintre cele mai spectaculoase evadări: într-un balon.
Distanța pe care familiile Strezlyk și Wetzel trebuie să o parcurgă pe calea aerului pentru a trece
granița e de 25 de kilometri. Dar
lucrurile nu sunt atât de simple
într-un stat controlat politic și
în care oricare mișcare e supravegheată. Peste drum de casa familiei Strezlyk locuiește un ofițer
Stasi, iar Peter (Friedrick Mücke)
și Doris (Karoline Schuch) înțeleg
că demersul lor i-ar putea costa
nu numai viața lor, ci și pe aceea
a copiilor. Mai mult decât atât, ei
înțeleg că odată cu hotărârea luată, ei își lasă în urmă părinții bătrâni pe care poate n-au să-i mai
revadă vreodată. Tensiunea se
construiește permanent atât în
secvențele în care soțiile, sub privirea mereu bănuitoare a vânză198

toarelor de magazin, adună bucăți
de material pe care Wetzel le coase
neîntrerupt pentru a confecționa
partea de pânză a balonului, dar
și acelea în care ei înfruntă suspiciunea vecinilor, a celorlalți părinți
de la serbarea școlară, a educatoarei care primește informații de la
unul dintre copii care știe că acasă
ceva se petrece și care mărturisește
naiv o parte din plan într-o prezentare la grădiniță. Atunci când
balonul este gata, soții Wetzel ezită, lăsându-și prietenii să încerce
evadarea pe cont propriu. Din nefericire, construcția este șubredă
și balonul se prăbușește foarte
aproape de graniță. Soții Strezlyk
sunt nevoiți să-și ascundă urmele,
rănile și să încerce să ajungă acasă
pretinzând că nu s-a întâmplat nimic, dar pe urmele lor, detectivistic și folosindu-se de câteva detalii
de la locul prăbușirii și din ce în
ce mai aproape sunt ofițerii Stasi
conduși de Oberstleutnant Seidel
(Thomas Kretschmann). Presiunea
se dublează, iar o nouă încercare
aduce din nou cele două familii
față în față.
continuare pe www.caietesilvane.ro

Epica – Omega

Cronica discului 47

Daniel Mureșan

Dumnezeu trăiește într-o stare a existenței dincolo
de noi, infinit departe de noi. Dar când ne gândim la el
îl simțim aproape. Nu putem să îl comparăm cu nimeni
fiindcă nu l-am văzut. Dumnezeu este el însuși! El este
atemporal, nu trăiește material ca noi, în spațiu și timp.
El a existat înainte de orice, nu a luat ceva de la altcineva. Este infinitul suveran, plin de dragoste și bunătate,
infinitul cu care încerc să am o relație.
Aceeași relație o caută trupa Epica, în albumul sugestiv intitulat Omega. Un pas, uneori mic, alteori foarte
mare, și poți avea întâlnirea cu Dumnezeu. Această cronică ar putea începe și s-ar putea încheia cu un singur
cuvânt: epic! Pentru cunoscători, Epica nu are nevoie de
nicio introducere, deoarece sunt printre pionierii metalului simfonic. Îndrăznesc să spun că noul album este
cel mai bun al olandezilor, poate și datorită maturității
componistice, a capacității de a combina sonoritățile
metalice cu cele dark-gotice. Pentru cele mai multe trupe rock, anul 2020 a fost unul al arestului la domiciliu,
așa că a fost suficient timp pentru munca în studio. Și
uite așa, încep să apară adevărate bijuterii muzicale în
peisajul rock.
Discul surprinde cu un echilibru impresionant al pasajelor vocale, dublat de armonii incredibile. Gama dinamică este la o intensitate maximă, cu solo-uri de chitară
ce îmi amintesc de legendarul grup Supertramp. De remarcat echilibrul impecabil dintre pasajele atmosferice
și bateria care, ca de obicei, lovește apăsat. Magia muzicii Epica este că la cele mai agresive melodii avem parte
de melodicitate și visare. Un fel de echilibru dintre lumină și întuneric. O luptă dintre bine și rău ce o ducem
zilnic, chiar dacă nu ne dăm seama. Nu avem de-a face
cu o alternare a baladelor folk-rock cu piese agresive. E
un tot unitar ce face ca ascultarea să fie mereu proaspătă
și imprevizibilă. Chitarele sunt ample și rotunde, bateria e puternică și naturală, iar vocile sunt mătăsoase și
strălucitoare, adesea întunecate și gotice. Peste tot e un
echilibru de idei, sunete și texte, iar primul lucru ce l-am
făcut la finalul albumului a fost să dau din nou play.
Acestea fiind spuse, vă invit să ascultați acest minunat album, probabil unul dintre cele mai frumoase discuri de simfonic-metal produse vreodată!
Tracklist:
1. Alpha - Anteludium
2. Abyss of Time - Countdown to Singularity
3. The Skeleton Key
4. Seal of Solomon
5. Gaia
6. Code of Life (ft. Zaher Zorgati)
7. Freedom - The Wolves Within
8. Kingdom of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe
9. Rivers
10. Synergize - Manic Manifest

11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State (ft. Vicky Psarakis)
12. Omega - Sovereign of the Sun Spheres
13. Rivers - A capella
14. Abyss O’Time
15. Omegacoustic
16. El Código Vital
Nuclear Blast 2021
Discografie Epica:
* The Phantom Agony (2003)
* Consign to Oblivion (2005)
* The Divine Conspiracy (2007)
* Design Your Universe (2009)
* Requiem for the Indifferent (2012)
* The Quantum Enigma (2014)
* The Holographic Principle (2016)
* Omega (2021)
Componență Epica:
* Simone Simons – voce
* Mark Jansen – chitară
* Isaac Delahaye – chitară
* Coen Janssen – clape
* Rob van der Loo – chitară bass
* Ariën van Weesenbeek – baterie
Invitați:
- Marcela Bovio - voce (MaYaN)
- Zaher Zorgati - voce (Myrath)
- Vicky Psarakis - voce (The Agonist)
- Orchestra Filarmonică din Praga
- Corul Kamerkoor PA’dam
- Corul de copii Zangschool BrabantTalent
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Malaxorul de iulie
(postpandemic?)
■ În „Apostrof” (nr. 6/2021), Iulian Boldea scrie
despre o carte a colegului Viorel Mureșan apărută la

Mihaiu: „Evanescenta trecere a lui C. Noica prin anii
mei de junețe îmi apare, din perspectiva senectuții, ca
o benedicțiune a căii pe care am ales-o spre a-mi purta
crucea”.
■ În „România literară” (nr. 27-28/2021), Cristian Pătrășconiu în dialog cu Ion Pop (la 80 de ani):
„Te apără scara de spiritul timpului? Dacă ai iluzia

editura noastră, „De gardă la Echinox” (2019): „Trădând, în mare și în analizele de detaliu, firea adâncă a
autorului, De gardă la Echinox e carte deopotrivă comprehensivă, onestă și lucidă. Exercițiile critice conduc
spre intuirea sensului unor opere, reliefând aspectul
lor aparent sau subliminal, într-o expresie critică delicată, rafinată, refractară la prejudecată și fascinată de
empatia subtilă a lecturii”. Dosarul numărului e dedicat lui Liviu Ciulei, la 10 ani de la moartea regizorului: „Ciulei și spectrul Tatălui” de Anca Hațiegan.
■ În „Avalon” (nr. 4/ 2021) l-am reîntâlnit pe Viorel Mureșan (cu o cronică despre „Sacoul demodat”

al lui Traian Ștef), dar și pe Doru Pop, cu „Eco-apocalipsa nu va veni într-o după-masă ploioasă”: „După
cum arată Shellenberger, dacă devii vegetarian e bine
pentru tine, dar emisiile de carbon nu sunt reduse în
mod relevant. De fapt trebuie să găsim soluții să hrănim peste 10 miliarde de semeni ai noștri, nu doar
să aruncăm pungi compostabile la gunoi. Trebuie să
salvăm pădurile ecuatoriale, dar trebuie să dăm dovadă și de solidaritate cu oamenii care trăiesc la limita
supraviețuirii. Istericalele eco-apocaliptice ale gospodinelor din Occident nu vor soluționa problemele din
țările sărace. Așa cum balenele nu au fost salvate de
Greenpeace, ci de transformările care au avut loc în industria uleiurilor, prin trecerea de la grăsimea animală la uleiul extras din petrol, soluțiile la problemele noastre trebuie să fie raționale și lucide, nu patetice sau întemeiate pe spaima patologică”. O reîntâlnire și cu Virgil

că, de pe o treaptă a ei, poți doar contempla lumea ca
teatru, cu un soi de princiară indiferență, poate că da.
Dar mă tem că e doar o iluzie. De fapt, nu te poți izola
cu totul urcând pe vreo scară – și acolo dai de tine,
de neliniștile, durerile, nădejdile tale. Eu nu mai cred
de mult că se poate trăi în afara «spiritului vremii». Îl
poți respinge, îl poți suporta, dar, viu fiind, ești obligat de... timp să-l trăiești”.
(D.S.)
■ La curtea lui Urmuz – Gheorghe Păun, Ars
Docendi, București
2021. „Volumul de
față este «geamănul»
(ca format, copertă, număr de pagini,
stil chiar) volumului omonim, apărut
cu un an în urmă,
inițiind o serie care,
la rândul ei, urmează celor trei volume
cu titlul Vedere de pe
Dealul Olarilor, apărute tot la Ars Docendi, în 2014, 2-16,
respectiv 2018. Sunt
incluse (cu foarte
mici modificări locale) tot 77 de tablete, apărute
săptămână de săptămână, miercuri, în ziarul Argeș
Expres din Curtea de Argeș și, o parte dintre ele, în
fiecare marți, în suplimentul cultural Săgetătorul al
cotidianului Argeșul din Pitești. (…) Tablete de fix o
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pagină A4, de «cultură generală», de atitudine, prezentare de carte sau evenimente, cu ceva umor când
s-a putut, cu ironie și pișcături adesea, cu seninătate și relaxare totdeauna, despre subiecte dintre cele
mai variate, unele locale, majoritatea de interes mai
general – pandemia și corectitudinea politică fiind
principalele «ținte globale», dacă nu chiar obsesii.”
(Autorul)
■ Cămașă suferită pe trup – Victor Munteanu, Ed. Tracus Arte, București, 2021. „Între mâna
întinsă și sabia gata
s-o taie,/ aștept în
halta ce nu mai există:/ toți intră-n vagoane/ toți încap în
trupurile pe care le
poartă/ și în limita
din care nu pot ieși.//
Între cel ce a fost și
cel ce nu mai există,/ aștept pe traseul Bacău-Bălușești;/
toți încap în numele
primit la Botez/ și în
strigăt,/ toți își duc
zilele în cămașa de
forță a imprevizibilului.// Între o moarte de cancer și una de accident
vascular,/ aștept ultimul tren deraiat/ al răbdării.”
■ Poemele umbrei – Ioan F. Pop, Ed. Cartea Românească. „Autor de finețuri speculative în eseuri,
Ioan F. Pop ne înfățișează în ipostaza sa lirică o umbră fidel-fantastă a acestora, «un trup străveziu, un
trup de întuneric și lumină». Nu e o poezie «de idei»,
ci una de emoțională mărturie aidoma unei eliberări, asociind dureroasele contrarii într-o comuniune degajată. Embleme fragile ale unei ființe-limbaj.
O paradoxală virtualitate a ceea ce se întâmplă deja
în expresie.” (Gheorghe Grigurcu)

■ Un sfert de veac de singurătate. Mic tratat
de ipocrizie – Monica Patriche, Grupul editorial
Rocart, 2021. „Nu-s mulți poeți dispuși (și și mai
puțini capabili) să facă salturi atât de spectaculoase
pe cât cel făcut de Monica Patriche de la Dar de nuntă
din 2007 și de la Ascultând plânsul ghitarei din 2008
la volumul Semințe de piatră/ Graines en pierre. (…)
O undă de Kavafis parcă a stimulat cristalizarea febrelor și procesarea lor în rituri melancolice, de epic
inefabil. (…) Încă un pas decisiv și Monica Patriche
va amenința deschis establishment-ul tinerei noastre poezii.” (Al. Cistelecan)
■ Timp al măștilor – Cornel Cotuțiu, Ed. Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021. „A masca. În acest
timp de furie planetară, îngăduit de Ceruri, alături
de inegalabilul verb A FI se situează, la propriu, cu o
nebănuită frecvență, verbul A MASCA. Deopotrivă,
ni se relevă neașteptate conotații, ipostaze, ale derivatelor sale morfologice și existențiale. Astfel, se
iscă și o realitate uitată, în bună măsură: masca nativă a sufletului și gândului. Cartea de acum e doar un
puseu al degringoladei pandemice mondiale.” (Cornel Cotuțiu)
■ Năvod peste trup – Indira Spătaru, Grupul
editorial Rocart, 2021.
„Un râu de foc pasional ar curge liber prin
poemele Indirei Spătaru, dacă n-ar avea
pus un năvod peste trup
(care năvod poate fi și
Societatea) și dacă nu
s-ar răsfăța jucându-se
cu memoria culturală
din toate sectoarele.
Dar chiar și cu atâtea
cenzuri și eschive, febra senzuală tot atinge vibrații paroxistice
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și semnele ei răsar la tot pasul, ba prin trenuri ce
aleargă prin vene, ba prin niște «amprente rupestre»
ce «tremură pe sexul meu siderat», ba printr-o vale
Uvedenrode personală (ș.a.). În termeni de calamitate exersează Indira senzualitatea: «sunt un vapor
pe stradă/ iar tu un tren ce intră-n el/ cu viteza luminii». Dar paroxismele astea par mai degrabă incidentale (deși foarte recurente), căci Indira își controlează turația pasională și se joacă de-a improvizațiile
(unele aliterative) pentru a domestici frustrările cauzate de năvod.” (Al. Cistelecan)
(C.Ș.C.)
■ Cele mai recente trei numere din revista Tribuna, editată sub egida Consiliului Județean Cluj, se
remarcă printr-o bogată tematică abordată. Numărul 449 din 16-31 mai 2021 îşi deschide paginile cu
rubrica „Editorial”. Filosoful Mircea Arman tratează adevărul despre „Caietele Negre”, ce este gândi-

rea blândă la Martin Heidegger și care este legătura
gândirii cu adevărul. „Pe întreg parcursul Caietelor
Negre cel mai important concept pe care Heidegger
încearcă să îl definească, în opoziție cu știința, tehnica și chiar metafizica este cel de Gândire. Acesta este
conceptul și sensul care fac măreția Caietelor Negre,
bârfele politice și chiar interpretările în marja lor le
lăsăm pe mâna filosofilor de cafenea și a presei mainstream, a părelologilor și jurnaliștilor”, susține Arman despre ultima și cea mai întinsă scriere filosofică fundamentală a lui Heidegger. În articolul „Copilărie arestată. Mărturii peste timp”, Ani Bradea, scriitoare și jurnalistă preocupată de cercetarea exilului
românesc, scrie despre familia greu încercată de
instaurarea regimului comunist în România și viața
tulburătoare a doamnei Ingrid Popa Fotino, stabilită
în Statele Unite. În 2020 a apărut volumul de mărturii Rebirth: Outliving the Soviet Grip on Both Sides of
the Atlantic, semnat de Fotino. Criticul de film IoanPavel Azap prezintă „Răsună valea”, primul film al
cinematografiei socialiste românești, având premiera în ianuarie 1950, în regia lui Paul Călinescu, după
un scenariu de Mircea Ștefănescu. Și în numărul
450 din 1-15 iunie 2021, Mircea Arman îşi asumă
rolul de editorialist. La 700 de ani de la moartea
poetului italian, cunoscut pentru opera monumentală Divina Comedie, managerul și redactorul-șef al
publicației clujene publică prima parte din editorialul „Dante Alighieri 700 – Imaginativul poietic dantesc”. „Analiza care va urma va atinge un punct ne-

vralgic, de cotitură, al culturii europene şi ea va face
referire la Dante Alighieri care, în opinia noastră,
marchează sfârşitul, apogeul, celor o mie de ani de
exerciţiu logic scolastic şi începutul Renaşterii, zorii
epocii moderne. Chiar dacă sub raport istoric această situare ar putea fi considerată oarecum forţată,
din punct de vedere al decantării esenţei sensului
de fiinţă ea pare perfect îndreptăţită”, arată Arman.
Profesorul universitar Nicolae Iuga semnează un
excelent eseu despre tezele teologului catolic Hans
Küng (1928-2021), cel care a contribuit în calitate
de expert la pregătirea Conciliului Vatican II și a fost
un susținător al unei înnoiri profunde a spiritului
creştin. În articolul „Scrisul ca impuls fundamental
al vieții”, Ani Bradea scrie despre Hans Bergel, unul
dintre cinci scriitori transilvăneni condamnați în
1959 la Brașov, ca urmare a unui proces intentat de
Securitate. Născut la Râșnov în anul 1925, Bergel
este stabilit în München. Ana Blandiana îl consideră
„cel mai important scriitor al specificului transilvan,
al Transilvaniei ca pământ al mai multor etnii, culturi şi tradiţii, privite dintr-o perspectivă comună,
profund umană şi integratoare”. În numărul 451 din
16-30 iunie 2021, Mircea Arman publică a doua parte
a editorialului dedicat autorului poemului epic Divina Comedie. „Dante este primul poet modern care, la
fel ca și cei din vechime, redescoperă drumul autentic al poeziei și rolul profetic al poetului. Pentru el,
așa cum era la origine, poezia nu este doar o artă ci o
modalitate autentică de cunoaștere, unică și directă,
nemijlocită”, susține Arman. În secțiunea „Diagnoze”, filosoful și politologul Andrei Marga analizează
cartea Eseu asupra structurii imaginativului uman, cel
mai recent volum semnat de eseistul şi literatul Mircea Arman, apărut în 2020 la Editura Tribuna din
Cluj-Napoca. „Autorul vrea să iasă din păreristica
din jur și din simpla grafie a ideilor, propunându-și,
cum o și spune, să lămurească natura însăși a culturii (filozofie, poezie, artă, morală, religie, știință)”,
arată Marga. În articolul „Traducerea lui Heidegger
între claritate și aparență de perfecțiune”, traducătorul Dorin Gabriel Tilinca face o analiză succintă a
celor două traduceri în limba română ale operei fundamentale a lui Heidegger, Sein und Zeit, apărute la
Editura Grinta, în 2001, respectiv la Humanitas, în
2003.
■ În numărul pe luna mai 2021 al revistei Cafeneaua literară este aniversat poetul şi criticul literar
Gheorghe Grigurcu, cu prilejul împlinirii onorabilei
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vârste de 85 de ani. Scriitorul Jean Dumitraşcu, fost
manager al Filarmonicii Piteşti, susține că Grigurcu
nu urmează modelul critic călinescian: „Nu este deloc
un «călinescian», cum s-a spus. G. Călinescu se baza
pe impresii și scria sub primul impuls, pătimaș. În
schimb, Gh. Grigurcu este analitic, rece, sceptic, cuvântul său e ca un laser care pătrunde spre misterul
operei de artă, iar exprimarea e sistematică, urmărind logica internă a unei creații”. În revista editată
de Centrul Cultural Piteşti, Gheorghe Grigurcu semnează o recenzie la volumul de poezii O viață. Pagini
dintr-o epopee efemeră, scris de Gabriel Chifu și apărut
la Editura Junimea din Iași, în 2020. „Într-un amplu
context liric în care predomină umbrele mergând
până la tenebre, neliniștile mergând până la angoase,
Gabriel Chifu e un bard al luminii, al «stării de bine».
O fibră stenică, o încredere primară în sine îl fac să-și
așeze versurile în acolada unui existențial pozitiv, fără
ezitare mărturisit. (...) Jubilația imaginativă pare fără
sfârșit. Undele poeziei îmbătate de sine pleacă de pretutindeni și ricoșează de pretutindeni, aidoma unui
evantai larg deschis. Acest volum mi se pare cel mai
reprezentativ al producției poetice a lui Gabriel Chifu”, precizează Grigurcu.
■ În numărul dublu 77-78/ mai-iunie 2021 al revistei Scriptor sunt incluse fragmentele unor volume
în curs de editare la Junimea, precum: Planeta dificilă
de Adrian Popescu, Descântec pentru amăgit uitarea de

Ioan Barb, Umbra mea suficientă de Nicolae Sava, Sacoul demodat de Traian Ștef, Cazul K de Alexandra Bujor, Avionul și tabla de șah de Violeta Daniela Mîndru,
Ierarhii precare, nopți supravegheate de Claudiu Soare,
Despre ce vorbesc porumbeii de Adrian Voicu, Scrisul
care se răzbună de Dan Stanca, A treia carte a leologismelor de Leo Butnaru, Infinitul dialog între Iisus şi Pilat
de Ioan Buduca și Gastronomie georgiană, coordonată
de Andrea Adamovičová, traducere de Viorica Ceruța.
Revista ieșeană cuprinde și două interviuri acordate
de scriitoarea Dana Konya-Petrișor, descendentă a
ilustrei familii Negruzzi, realizate de Teodora Stanciu în decembrie 2020 și de Natalia Maxim în martie 2015. La 16 martie 2021, la Paris, Dana KonyaPetrișor a trecut la cele veșnice. Diana Dobrița Bîlea în
„Dizertație pe tema suferinței sau nevoia de împăcare
a omului cu Dumnezeu” și Gruia Novac în „Et in mor-

tuc ego! (Cronică-eseu cu parafrază și veșmânt pandeic)” comentează romanul Dac-aș fi fost Dumnezeu,
sub semnătura profesorului de filosofie, prozatorului,
poetului, eseistului și publicistului Ion Fercu.
(A.-B. K.)
■ După acolada dintr-un editorial la nr. 5 al revistei „Luceafărul de dimineață”, în care surprinde
viziunea cosmică a morții la doi dintre marii poeți in-

terbelici, George Topîrceanu și Tudor Arghezi, criticul
Dan Cristea își consacră cronica literară unui roman
autobiografic, Hipodrom, Editura Polirom, 2020, de
Nora Iuga. Ideea urmărită de cronicar o reprezintă
deschiderea prozatoarei spre înțelegerea straturilor
de umanitate frustă, în jurul cărora și-a clădit cartea.
Un alt critic, Petre Răileanu, scrie un studiu dens despre poezia în limba română a lui Ilarie Voronca, dar
și despre intuițiile sale scăpărătoare privind receptarea poeziei. El consideră că pentru înțelegerea poeziei e nevoie de o dispoziție anume, pe care nu o avem
oricând și, mai ales, nu o poate avea oricine: „Poetul
comunică cu Dumnezeu; glasul lui are răsfrângeri de
dincolo; de aceea într-un poem nu se poate pătrunde
cu înțelegerea, ci printr-o exaltare ca injecția de morfină.” După cele spuse, în numerele precedente ale revistei, despre Marin Sorescu și Cezar Ivănescu, Daniel
Cristea-Enache publică un nou capitol dintr-o carte
aflată în pregătire, de această dată, având ca subiect
poezia lui Emil Brumaru. O pagină, pe cât de bogată
în observații critice, pe atât de încărcată de empatie,
semnează Mircea Bârsilă, aducând în prim-plan poezia lui Ion Zubașcu, la zece ani de la moartea poetului.
Dintr-un grupaj de superbe poeme de Ștefan Mitroi, îl
alegem pe cel mai scurt: „Când îmi lipsesc eu însumi/
nici nu simt./ Însă atunci/ când îmi lipsești tu/ aproape că nu mai există lucru/ care să nu mă doară!” (Tu).
O largă paletă de cărți nou apărute, din toate genurile, sunt comentate de: Paul Aretzu, Nicolae Constantinescu, Dan Stanca, Emil Lungeanu, Horia Gârbea,
Simona-Grația Dima. Aurel Maria Baros deschide un
captivant serial de „Întâmplări cu scriitori”. În acest
număr, protagonistul întâmplării este poetul Dan
Deșliu. În cronica sa plastică, Iolanda Malamen
comentează expoziția tematică Orfeu și Umbra de
la M. N. L. R. Inițiată de Dalina Bădescu, expoziția
conține pictură și sculptură, precum și texte poetice
pe tema anunțată, constituind o veritabilă reprezentare sincretică a unui mit.
(V.M.)
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■ Ad Szolnok, in Zylok. În răstimpul trecut de
la ultima perioadă de gratuitate, baza de date Digiteca de la arcanum.hu a dobândit o interfaţă în limba
română (opţiune prezentă în dreapta, jos) şi a încărcat mai multe colecţii de ziare româneşti, printre
care „Scânteia”, „Cutezătorii” şi „Sportul”. În „Flacăra”, am găsit o semnalare a regretatului Doru Goron
pe tema „judeţului Zălau” (forma cea mai folosită
local, „Zalău” e o variantă de import), cu mult înainte (aproape o jumătate de secol) de recenta bâlbă a
preşedintei Senatului, Anca Dragu. În 1976, Oficiul
de Turism Bucureşti a tipărit un afiş greşit, astfel încât: „pe teritoriul ţării noastre a apărut cel de-al...
40-lea judeţ” (suntem înainte de despicarea Ialomiţei). Redacţia nu a răspuns rugăminţii de a publica
şi o imagine a materialului de promovare, pentru ca
panorama (panarama!) să fie completă. Dacă stăm
să ne gândim, se pare că obiceiul de a confunda numele judeţului Sălaj cu cel al centrului de judeţ este
multimilenară, probabil că a păţit-o şi căpetenia Tuhutum, când a vrut să ajungă la comitatul Szolnok
(Solnocul de Mijloc) şi a nimerit în Zylok, precum ne
povesteşte notarul Anonymus.
■ Arde grăsimea, nu benzina. Pasiunea de a colecţiona semne de carte are avantajul de a ţine omul
la curent cu apariţiile recente. Într-o librărie din Cluj,
am descoperit că există un sportiv din Deva căruia îi
place să cutreiere lumea pe bicicletă: Alin Bonţa. Jurnalele călătoriilor sale prin Pirinei, Corsica, Tenerife,
Andorra sunt ilustrate cu fotografii color şi însoţite de
cărţi audio sau DVD-uri. Autorul este inginer mecanic
şi conduce o firmă din Deva ce oferă servicii tipografice. A început să alerge, iar apoi să călărească o bicicletă ca să se lase de fumat şi să trăiască sănătos 100 de
ani. În vreme de pandemie şi hotare închise, a cutreierat propriul judeţ, ca să nu-şi iasă din... pedală. Cartea
despre Tenerife a cunoscut două ediţii, ultima aproape dublă ca număr de pagini. Iată o altă abordare decât plaja, Carnavalul, discotecile. Autorul „a dat roată”
vulcanului Teide, Muntele Alb, mai întâi dinspre Sud,

apoi pe partea de Nord-Est. Deşi are renumele unei
destinaţii de lux, fiind vizitată de însuşi primul schior
al ţării, marea insulă canariană este accesibilă pentru
orice buzunar, ba chiar mai ieftină decât anumite locaţii de pe litoralul românesc. Ne sunt oferite ponturi
despre cazare, bodegi, închiriatul maşinilor, locaţii şi
trasee care trebuie neapărat vizitate.
■ Vaida-Voevod și regățenii cei mădăriți.
Am folosit verbul „a mădări” în „Malaxorul” din septembrie 2020, cu sensul de „a se alinta, a dori să fie
dezmierdat/ă”. Etimologia este clar una maghiară,
provine de la apelativul „madárkám” („puiuţul, puişorul meu” în limba română) cu care mamele sau bunicile îşi răsfaţă micuţii. M-a amuzat mult să-l regăsesc în
„Memoriile” lui Alexandru Vaida-Voevod, cel care adesea „o lua pe horaiţă” (se plimba fără vreun ţel anume,
rătăcea) prin Viena: „Am observat un fenomen surprinzător, cu mult înainte de România Unită: femeile
regăţene sunt adeseori de un caracter şi de o judecată
mai virilă decât bărbaţii. La Carlsbad bărbatul molitoc
plângea, iar soţia îl îmbărbăta, când pe dânsa o torturau durerile colelitiazei. La ţară gospodăria condusă
de ea era de model, pe când el, de multe ori în cariera
lui se dovedea o nulitate. [...] Apoi predilecţia pentru
diminutive. La Bucureşti să cauţi şi abia găseşti pe cineva cu nume de botez. A le schimonosi ori [a le] înlocui prin diminutive ori prin nume de dezmierd, e o
sclinteală înrădăcinată: Ionel, Nelu, Nicu, Neagu, Nicuşor, Niculiţă, Costel, Costin, Costică, Costişor, Mitru, Georgel, Georgică, Gică etc. mai treacă meargă.
Dar ca şefi de servicii publice să semneze oficial Puiu,
Bebe, ori până şi guvernatorul Băncii Naţionale (pe
bancnotele emisiunii făcute de el): Mitiţă Constantinescu (tipărit cu ortografie nemţească „Mititza”), întrece orice limită în privinţa abandonării seriozităţii,
impusă de demnitatea funcţiei. Ca ministru am încercat în zadar să-i dezvăţ. Le place mădăritul.” (op. cit.,
vol. IV, pp. 211-212)
(G.-D.G.)
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Cărţi apărute la Editura „Caiete Silvane” - 2021
30 lei

Petru Galiș - Pria, plai pastoral –
540 de ani de la atestarea documentară
(1481-2021), Colecţia Monografii

20 lei

Gavril Câmpeanu Cartea mea. Amintiri şi gânduri bune,
Colecţia Restituiri

15 lei

Viorel Mureșan Camera cu insomnii,
Colecţia SCRIITORI SĂLĂJENI

15 lei

Virgil Mihalca, Doru E. Goron Aspecte ale integrării judeţului Sălaj în statul
naţional român, Colecţia RESTITUIRI

Ioan-Vasile Bulgărean Veșnicia de o zi,
Colecţia POESIS

30 lei

Grigorie M. Croitoru Dicționarul substantivelor din poeziile lui
Mihai Eminescu, Colecţia Scientia

12 lei

Angela Maxim Versuri-de-zăpadă,
Colecţia POESIS

15 lei

Nicolae Mocuța - Liniștea amurgului. Să
fii medic veterinar în Sălaj poate fi fascinant,
Colecţia MEMORIA

20 lei

Alexandru Lazăr Ofranda iubirii,
Colecţia POESIS

Comenzi la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Piaţa 1 Decembrie 1918,
nr. 12, Sălaj; Tel./fax 0260/612870 sau pe www.edituracaietesilvane.ro

Arca poeziei

Czeslaw Milosz
(1911-2004)
Poet, eseist, romancier și traducător polonez, laureat al
Premiului Nobel pentru literatură în anul 1980. Își petrece
tinerețea pendulând între ținutul natal și Paris. Dezgustat
de dictatura comunistă, în 1951 rămâne în Franța, iar în
1960 emigrează în Statele Unite, unde își începe cariera de
profesor de literaturi slave la mai multe universități. Univers
liric cu numeroase accente autobiografice. Analizează
totalitarismul și impactul său asupra intelectualității în
eseul filozofico-politic Gândirea captivă.
Doamnă, Tu
Doamnă, Tu, care te-ai arătat copiilor la Lourdes și Fatima,
Cel mai mult așa cum spun copiii, i-ar fi uimit
frumusețea Ta, nepereche.
Dorind să amintești că frumusețea
e-o componentă a lumii.
Ce pot să confirm, fiindcă-am fost la Lourdes
ca pelerin, la grotă, când râul cântă
și pe cerul curat, peste munți, se vede un ciob de lună.
Stăteai, spun cei mici, deasupra unui tufiș,
dar tălpile Tale se ridicau aproape cu zece centimetri
deasupra tufei.
Aveai trup nu de nălucă, ci de materie nimbată
și ți se puteau vedea nasturii rochiei Tale.
Ți-am cerut o minune, dar eram, de fapt, conștient
Că vin de unde sanctuarele Tale servesc
întăririi iluziei naționale, evadării
sub protecția Ta, zeiță păgână,
în fața năvălitorilor.
Iar prezența mea aici era tulburată
de datoria de poet, nedemnă de lauda serbărilor populare.
Dar vrea să rămână credincios intenției Tale nepătrunse
De-a Te arăta celor mici din Lourdes și Fatima.
(Traducere de Passionaria Stoicescu și Constantin Geambașu,
în vol. Podul de catifea, Editura Art, București, 2012)

