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Traian Ștef

Poem pentru „Caiete Silvane”

Sacoul demodat
Mai bine lup, cu colții-ntre mlădițe,
Călcând învolburat frunzișul reavăn.
Gorunul nu-i sicriu, ci e un leagăn,
Așteaptă prunc din scripte și tăblițe,
Din dragostea de sub mesteacăn,
Roșeața din obrazul cu gropițe
Să treacă de la mame la zeițe,
S-aprindă și bărbatul fără seamăn.
El iese din icoane. Sticla, spartă,
Statui nu vrea, nici pe coperți de carte
Figură desenată, multă artă.
Din fete folosite-ar face sfinte,
Să verse mări amare și sărate.
Mai bine răni și sânge pe veșminte.
(Din volumul Sacoul demodat, Ed. Junimea, Iași, 2021)

Parodie de Lucian Perța
Traian Ștef
		

Sacoul demodat
Am îmbrăcat sacoul poeziei,
Femeia mea în roz* mi l-a făcut
Ceremonii cu el am petrecut
Încă demult, din vremea studenției.
Din dragoste am scris cam tot ce-am vrut
Și nu roșesc în fața veșniciei
De ce-am încredințat în scris hârtiei,
Bărbat am fost pe cât m-am priceput.
Poemul meu de dragoste a spart
Multe șabloane și-a croit un drum
În artă, eu mereu fiind la start.
Nici astăzi, nevoit să scriu mascat,
Nu îmi dezbrac sacoul nicidecum
Chiar dacă unii spun că-i demodat!

* Cuvintele scrise cu bold reprezintă sau fac referire la titluri de volume ale poetului.
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2 Cronica literară

„Suge mai încet,
tata scrie”
Viorel Mureșan

La data de 27 septembrie 2021
s-au rotunjit două decenii de la
moartea, într-un terifiant accident
de automobil, a lui Iustin Panța,
care încă nu împlinise 37 de ani.
Răpuși la vârste asemănătoare, am
avut mulți poeți de remarcabil talent, dintre care cei mai apropiați,
numai prin ceea ce-au scris, i-am
simțit pe Aurel Dumitrașcu și pe
Cristian Popescu. Urmează să comentăm un volum postum al lui
Iustin Panța, Despre călătoriile (sau
însingurările) mele, Editura Charmides, Bistrița, 2019. După un
debut editorial de răsunet (Obiecte mișcate, 1991), poetul a mai
publicat patru volume de versuri,
unul fiind în colaborare cu Mircea
Ivănescu, lângă care a avut privilegiul să-și rafineze marile-i calități
native. Volumul de-acum apare
prin grija prozatorului Alexandru
Uiuiu, care scrie și o cuprinzătoare prefață, axată atât pe date de
istorie literară, cât și pe hermeneutica textului poetic. Aflăm din
această sursă că Despre călătoriile…
e a doua apariție postumă, după
Intențiile tăcerii, carte publicată în
2012, la unsprezece ani de la moartea poetului. Manuscrisul a putut
fi recuperat prin bunăvoința unor
membri ai familiei, care au dat
primele semnale despre existența
lui pe pagini de socializare: „La
deschiderea plicului Prioripost
am avut în mîini un dosar de carton din cele multe pe care Iustin le
avea prin casă și în care aduna foile
dactilografiate la mașină – pe fața
căruia scria «Despre călătoriile (sau
însingurările) mele». Nu mică mi-a
fost uimirea însă cînd am văzut că
pe coperta IV a dosarului se afla
scrisă, chiar de mine, adresa mea
din Bistrița. Cum s-au potrivit așa
lucrurile? La 18 ani de la dispariția
fizică. Iustin să îmi trimită prin Sorin Nițu un dosar pe spatele căruia,
eu însumi, îmi scrisesem adresa”

(p. 6). Despre circumstanțele elaborării mai adaugă Alexandru Uiuiu: „…putem crede că poemele din
prezentul volum au fost scrise în
perioada 1986-1990, așadar cînd
Iustin Panța avea 24-28 de ani, vîrstă prielnică viziunilor poematice
asupra lumii” (p. 7).
Structura cărții nu e deloc una
obișnuită pentru felul cum ni se
prezintă volumele de poezie, în
mod curent. Prima și ultima piesă
sunt poeme, cunoscute și din alte
traduceri, din opera Sylviei Plath,
în versiunea românească a lui Iustin Panța. Între ele stau 59 de poezii originale, iar încheierea o fac
alte câteva zeci de pagini cu fragmente din romanul Iustin de Alexandru Uiuiu. Tălmăcirile din poetesa americană indică adeziunea
poetului la o școală confesivă de
poezie, în al cărei context, elementul biografic poate fi transfigurat
artistic. Primul poem propriu-zis
are un titlu maiorescian, fără semn
de întrebare la sfârșit, Contraziceri,
și iscodește firea pe o latură livrescă, etalând instrumentele teatrului, mai întâi jocul de măști, apoi
dialogul imaginar, monologul liric,
joaca oglinzilor, la care se adaugă
în următorul, Teama și speranța,
giumbușlucurile clovnului. Deodată, se iscă un poem antologic,
unde, din haloul semantic al pietrei, poetul prelucrează doar o arie
simbolică, anume cea care poate fi
împodobită și cu atribute umane:
„Tu ești o piatră în mijlocul camerei mele./ Mă izbesc de tine în drumul meu spre ușă,/ spre fereastră,
spre oglindă, -/ teama de tine mă
ține mult timp în pat,/ asemenea
unui paralizat./ Noaptea din forma imuabilă se întrupează stafiile,/ îmi pun degete albe și reci pe
frunte/ reci, totuși incendiindu-mi
somnul -/ Atunci mă trezesc,/ te
ridic și te așez sub capul obosit/ în
loc de pernă;/ dimineața mă scol/
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cu fruntea însîngerată de muchiile
tale ascuțite/ și te așez din nou în
locul tău din mijlocul încăperii./ Cu
mîinile mele te așez./ Oricum, la
întoarcere, te voi găsi acolo” (Piatra [filosofală?], p. 35). Tărâmurile vieții frecventate de poet au o
anume stranietate care fascinează.
Adesea apar mozaicuri lirice în care
se amestecă noaptea și sacrul. Misterul e imbricat cu parodicul: „Toți
dorm. Lucrurile sînt liniștite,/ nici
o mișcare sau sunet -/chiar și în
tabloul atîrnat de perete/ cu sfinți
întrupîndu-se la marea Cină -/ cu
sfinții aceia, mîncînd, fără să se fi
spălat înainte pe mîini” (Noaptea
pe stradă, apoi în camera [iluzorie]cu
tabloul, p. 36). Oricum, un om înconjurat din toate părțile de ferestre, nu poate fi preocupat decât de
exprimarea neantului existențial:
„peretele din dreapta este o fereastră/ peretele din stînga este o
fereastră/ peretele din față este o
fereastră/ peretele din spate este
o fereastră/ sînt, adică, singur în
drum” (Puterea închipuirii, p. 41).
Se vede că dinamica temelor literare nu se poate sustrage
unui anumit angrenaj social. La
mai mulți dintre poeții ultimelor

Cronica literară
promoții am remarcat un topos al
vieții așa-zis domestice, însă la niciunul atât de omenește nuanțat,
atât de focalizat pe detaliul care
arată cenușiul existențial: „Ați
adormit: tu cu mîna pe căpșorul
lui,/ iar pruncul sugând la pieptul
tău./ Stau în celălalt capăt al camerei și vă privesc./ Vă zîmbesc,
să surîdem tristeților noastre -/
cît de straniu m-am simțit cînd
tu i-ai spus/ Suge mai încet, tata
scrie,/ Doar că el e prea mic, și nu
înțelege, doarme,/ cînd se va trezi
altcineva o să doarmă lîngă el/ sau
poate nimeni, așa cum mi s-a întîmplat mie,/ cînd m-am trezit singur
– te băusem peste noapte./ E frig,
am să aprind focul./ În drum spre
sobă mă gîndesc/ la focul din iernile noastre geroase:/ o lumînare de
cununie ardea în sobă” (Scenă casnică, p. 46). Tabloul de mai sus nu
e singular, și în toate se simte un
ceva care surpă liniștea căminului.
Cel mai bine e exprimat acest fenomen într-un vers din Se aude un fir
subțire de apă curgînd în chiuvetă:
„Dar vine o vreme cînd nici măcar liniștea nu ne mai liniștește”
(p. 55). Ar fi momentul aici să
dăm curs unei remarci esențiale a
prefațatorului ediției, privind mecanismul de creație al lui Iustin
Panța: „Scenariul din majoritatea
poemelor este unul care avea să
se consacre în opera lui de mai tîrziu: observații elementare, obiecte
similare, sentimente, întîmplări
comune, gesturi apropiate, prin
expansiune sau prin întrepătrunderea lor, construite poetic, nasc
stări și expresii care au conotații
sapiențiale” (p. 8).
Strada misterios-melancolică,
mai întotdeauna în trepte, devine o prezență tot mai consistentă
în poezia lui Iustin Panța. Simbol
labirintic, ea se interiorizează, se
retrage într-un plan sufletesc, de
unde declanșează un dramatic story
al eului poetizant: „De ce tocmai
acum cînd urc o stradă cu trotuarul în trepte/ (și urcînd trotuarul
scriu cuvintele astea incredibil,
nu-i așa?)/ îmi amintesc de plapuma de cînd eram copil la cîteva
luni,/ o plapumă albastră cu desene reprezentînd umbreluțe, căpri-

oare,/ ursuleți…” (Urcînd o stradă,
p. 52). Ascensiunea sau coborârea
își imprimă sensul și geometria în
stările care umplu timpul interior
al poetului. Sentimentul neantului e însoțit de năzuința amânării căderii: „Pentru a nu cădea în
neant mai construiesc o treaptă/
sub picioarele mele. O cobor și pe
aceea, și/ pentru a nu cădea în neant mai construiesc o treaptă sub
picioarele mele…” (Izbînda zmeului,
p. 65). Dezvoltat în cercuri concentrice, tabloul dobândește o ramă
istorică, cu reflexii vizionare: „Un
om bătrîn se odihnește pe ultima
treaptă/ și un copil coboară scara -/
asta să fie tot ceea ce în lume se
întîmplă…” (Ora exactă, p. 67). În
tot contextul acestei geografii imaginare, un spațiu privilegiat îl reprezintă trotuarul, desigur, pentru
a sugera marginalitatea sau, poate,
și o iluzie de siguranță. Iar parcul,
cu elementul burlesc-teatral introdus de Iustin Panța, e o frescă puternic alegorizată a societății umane, având aer de distopie: „Noaptea el vopsea în verde băncile din
parcuri/ apoi atîrna de ele un carton pe care scria:/ «Proaspăt vopsit»./ Dimineața oamenii veneau
citeau cuvintele acelea,/ Despătureau un ziar și-l așezau pe bancă/
apoi se așezau și ei./ Cînd plecau,
o foaie a ziarului nu o mai puteau
dezlipi/ de pe banca proaspăt vopsită./ Noaptea el venea și vedea
toate băncile pătate cu ziare/ și se
întrista./ Le vopsea încă o dată,
dar nu mai agăța de ele tăblița cu/
«Proaspăt vopsit»// Dimineața a
venit în parc și a văzut toți oamenii vărgați/ de vopseaua lui verde și
s-a întristat./ A adus un topor și a
zdrobit cu dușmănie toate băncile.
Oamenii își aduceau acum scăunele de-acasă/ sau se plimbau în parc
discutînd” (Parcul, p. 61).
Apelând însușiri remarcabile,
sesizate de critică, cum ar fi împletirea narativului cu liricul, ori
secvențe aforistice alternate cu altele colocviale, ultimele pagini din
volum adună poeme din ce în ce
mai frumoase. Sub titluri simple,
formate în general dintr-un singur cuvânt, de preferință substantiv comun, stau texte imposibil de
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uitat: Copil, Izbăvirea, O dimineață.
Coroborarea poemelor cu fragmentele din romanul Iustin, puse sub
aceleași coperte, aproape că se impune. Chiar limbajul de un intens
lirism al romanului devine instrumentul prin care cititorul poate
ajunge la esența poeziei. Să ne limităm numai la rândurile romancierului care evocă desele coborâri
în infern ale poetului, în căutarea
dragostei: „Iubirea înseamnă acele
scurte și rare perioade de pace din
războiul care se dă între bărbat și femeie, o luptă care este însăși istoria
omenirii” (Fragmente din romanul
IUSTIN, p. 132). Sau, poate chiar
mai aproape de natura crepusculară a poeziei erotice a protagonistului din roman: „Iubirea este atunci
cînd o femeie și un bărbat fug unul
spre altul cu viteză maximă, existînd chiar pericolul ca în travaliul
lor să treacă unul prin altul” (id.).
Enunțul din urmă pare să observe
sublimarea de către poet a liniilor
mișcării și resuscitarea unui vechi
simbol dintr-un poem cu titlul
Dans: „Am aruncat după tine toate pietrele drumului/ și nu te-am
nimerit./ Te retrăgeai abilă într-o
parte și nici un fir de păr/ din capul
tău nu se clintea./ Nu a mai rămas
nici o piatră în jurul meu./ Atunci
ai început să înaintezi tu înspre
mine./ Ai făcut cîțiva pași./ «Nu
te apropia!» - îți strigam, strîngînd
pumnii./ Ai făcut alți pași înspre
mine, apoi alții,/ unghiile-mi intrau
tot mai adînc în pumnii strînși./
Cînd au mai fost cîțiva pași de făcut
între noi/ și eram sigur că te voi
lovi/ mi-am smuls inima și am
aruncat-o, ca pe o piatră,/ în tine./
Și te-am nimerit./ «Ah, inima ta de
piatră!», ai spus./ «Inima ta de piatră…»” (p. 98).
La sfârșitul cronicii, pentru
că Iustin Panța face parte dintr-o
promoție marcată de tehnici intertextualiste, s-ar cuveni și o specificare în acest sens. Hipotextul
său arată mereu spre doi dintre
poeții momentului istoric ce i-a
fost dat: Mircea Ivănescu și Nichita Stănescu. Că ar fi ajuns el însuși
un poet de același calibru cu ei, o
arată din plin și volumul Despre călătoriile (sau însingurările mele).

4 Cronica literară

Autoportret al
artistului

Cu toată aparenta pasivitate a
discursivității, cu emanația unui
calm disimulat, poemele canibale,
cuprinse în volumul omonim apărut
la Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021, sub condeiul lui Ion Cristofor, surprind, într-o tematică variată, lumea interioară a poetului
a cărei substanță devine tot mai
cinică, mai nefamiliară. Conceput
ca un spectacol imaginativ anticipat chiar din titlul metaforic, poeme canibale, creația devoră ființa,
îi tulbură liniștea până la disoluția
totală. Ion Cristofor este vizionarul de pe insula Patmos al cărui
ochi pătrunde dincolo de cotidian,
surprinde agonia individului într-o
lume ce se află „La capătul zilei/
cineva poartă istoria de mână/ în
pijamaua cu dungi/ prin curtea
ospiciului”. Destinul implacabil
este un șir nesfârșit de provocări,
de cotituri pe care poetul nu le
ocolește, nu se izolează de întregul
scenariu al evoluției, ci îl acceptă,
îl înfruntă, îl asumă: „Steaua sub
care m-am născut e stinsă de câteva veacuri/ Iar fariseii și magii
sunt încă pe drum/ Rătăciți pe la
hanuri./ Prin târgurile năpădite
de smog și de fum”. Devenirea stă
sub semnul dezmembrării, este o
mișcare browniană care dezintegrează valorile, destramă umanitatea, videază trăirile interioare
ale poetului. Poemul devine, din
această perspectivă o revendicare
a muțeniei poetului și se hrănește
din amintirea trecutului: „Singur, cufundat în muțenie,/ Scribul scuipă în propria-i călimară.//
Amintindu-ți o oră de dragoste/ Ce
a trecut cândva peste tine ca o herghelie de cai în galop,/ Ca un tulbure val de ocean”. Scrisul permite
transgresiunea spre lumi distincte,
dominate de antinomie într-un volum conceput ca un tratat despre

devenire, despre tristețe, despre
iubirea evanescentă, despre vise:
„Nimeni n-a scris o istorie a lacrimilor tale/ Dar fără ele mările ar fi
doar niște băltoace împuțite./(...)/
Nimeni n-a scris un tratat despre
visele tale erotice/ De bărbat cu o
biografie incertă/ Iremediabil îndrăgostit de o femeie/ Ce încă nu
s-a născut”.
Ion Cristofor nu este preocupat
de detaliu, particularul interesează într-o mai mică măsură și doar
atât cât poate constitui un element
revelator pentru general. Ceea ce
particularizează scrisul lui Ion
Cristofor este viziunea spațială, reală, decupată dintr-un trecut evocat, dublat de un vizionarism imaginar, pe alocuri oniric. Versul este
calm, domol, așezat și maturat,
bine articulat, aproape nimic nu
trădează neliniștea, frământarea
interioară. Din această perspectivă, Poeme canibale se constituie ca
un volum al măștilor ce permite o
multiplicare a realității, a trăirii.
Versurile curg, se deplasează asemenea unui personal în mersul
domol prin gări necunoscute, poemul este un popas retras, o vecernie într-o mănăstire: „Era o vreme
de ploaie/ Bătrânii călugări cântau
vecernia/ sub arborii fulgerați/ din
spatele mănăstirii”.
Poetul nu mizează pe criptic,
pe încifrarea deliberată a mesajului poetic asemenea colegilor de
generație; versul lui este expresia
metaforică a existenței: „«Nimeni
nu știe ce ascund domnii poeți/ în
poemele lor neînțelese»”.
Volumul reprezintă un holos,
este un op complex, volum-sumă,
o sinteză a simțirii și gândirii poetice. Avem de-a face cu un poet
scoptofilic, ce își interoghează trăirile, le reeditează din negura trecutului, constituindu-se într-o ve201
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ritabilă arhitectură a imaginarului. Toate textele marșează atât pe
impactul vizual extrem de puternic, cât și pe dimensiunea livresco-filosofico-religioasă. „Însă, vai,
mie, nu frumusețea am așezat-o
pe genunchi/ Asemenea lui Rimbaud, negustorul de arme,/ Ci
doar o piele de câine bine tăbăcită/ Pe care am scris toate faptele
negre din viața mea”; „Dansam
cu norii pe un vârf de deal în copilărie/ dănțuiam ca bezmetici
în ploaie/ sub turme de nori”.
Creația devine un cal troian, din
interiorul căruia poetul observă
prezentul, trecutul și poate chiar
viitorul pentru a le reconstitui.
Arhitectura poemelor este atent
studiată, un compozit asimetric,
cu finaluri voit tăiate pentru un
mai mare impact vizual și ideatic.
Intuim un modus operandi dihotomic, în mișcarea căruia se poate
remarca alunecarea imperceptibilă dinspre poem spre proză.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Carmen Ardelean

Plan de evadare,
Claudiu Ionuț Boia
Debutul lui Claudiu Ionuț
Boia în Cenaclul „Silvania”, în
cadrul căruia a citit un grupaj de
proze inedite, precedat, în acest
an, de un debut în volum confirmă deopotrivă perseverența și
apetența pentru scris. Apreciat,
în cadrul cenaclului, pentru arta
narativă, pentru ritmul narațiunii,
pentru fluiditate și suspansul bine
întreținut, pentru ingeniozitate și
reverberațiile livrești, prozatorul
sălăjean demonstrează și prin volumul Plan de evadare, publicat în
2021, la Editura Colorama, Colecția
Cercul Literar de la Cluj-Proză, un
potențial scriitoricesc ce merită
valorificat.
Prefațat de Emilia Poenaru
Moldovan, volumul reunește
12 proze scurte, așa cum transpare
și din subtitlu. Eterogenitatea extremă a cărții vine, cu siguranță,
din încercarea autorului de a căuta o formulă narativă care să-l
definească, dar și din datarea
lor diferită. Transpunerii epice
a unor aspecte biblice (așa cum
se întâmplă în Moștenitorul) i se
alătură texte cu un pronunțat
caracter moralizator, texte-pildă
(vezi Ce a pierdut Înțelepciunea?),
texte-legendă (De ce are Moartea
coasă? – o replică a cunoscutei legende a popoarelor, ce deschide
romanul Baltagul) sau texte-portret. În fapt, o galerie generoasă
de portrete, cu biografii consistente cuprind povestirile cu aer
de schiță, în care se remarcă personajele stranii, paradoxale sau
prezentate din perspectiva unor
acțiuni ce le scot de pe confortabila linie a normalității. Adesea

menționate printr-un cognomen
ce fixează profesia sau un atribut esențial, personajele sunt
surprinse într-un episod-cheie al
existenței, un punct alfa și omega
al unei vieți insignifiante, până la
acel moment, în raport cu nevoile personale sau/și cu așteptările
societății. Mizând mai cu seamă
pe construcția personajului din
imagini retrospective, alternând,
modern, prin analepsă, evocarea pasajelor biografice relevante
cu episodul central al povestirii,
prozatorul antrenează cititorul
într-un exercițiu de reconstrucție,
creând, în același timp, un firesc
și necesar joc al suspansului.
O temă ofertantă reunește însă
acest potpuriu de texte: tema
destinului implacabil, aflat sub
semnul șansei, al norocului sau
al neșansei, al proscrierii, singurul responsabil pentru matricea
existențială a personajelor. Liniile directoare ale acestei teme se
întrevăd în majoritatea textelor
plasate în/sub zodia fatalității.
Alături de această particularitate, devine vizibilă, cu fiecare text,
o dominantă cu substrat moral:
nevoia intensă a instanțelor narative, de la personaje, la narator
și cititor, de a demarca esența de
aparență, de a observa, înțelege
și, mai apoi, de a elimina frecventele disimulări.
În texte precum Moștenitorul,
Ce a pierdut Înțelepciunea sau De ce
are Moartea coasă? pactul cu fantasticul, acceptat implicit de cititor, permite inserția unor episoade emblematice, desprinse parcă
din didahii. Conferind statut de
personaje unor figuri biblice reprezentative, unor valori morale,
unor păcate sau slăbiciuni, asociindu-le acestora replici sau atitu201

dini relativ previzibile, raportat la
dominanta de caracter, vizibilă în
nume, autorul abdică de la principiul ambiguizării, de la relativizare și suspansul bine construit,
care asigură calitatea celorlalte
texte.
Interesantă prin modul în care
creează iluzia realității până în
momentul în care inserează o
situație care frizează absurdul,
povestirea Bețivul care nu bea
apă e o parabolă a zilelor noastre
despre răul necesar. De remarcat
construcția narativă ingenioasă, ce amintește, pe alocuri, de
o variantă revăzută și adăugită,
a tiparului narativ al basmului,
inclusiv cu funcțiile-tip specifice. Importanța unei tipologii
umane – cea a bețivului, vector
al colectivității – care, prin dezechilibrul personal, echilibrează
o întreagă comunitate conduce
la situația tragi-comică a aprobării unui post de bețiv, remunerat din fondurile comunității.
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Tot comicul situației, de la aprobarea în cadrul unei ședințe locale, la condițiile impuse sau la
probe e răsturnat de finalul povestirii, printr-o replică alterată de uzul frecvent. Tot de tipologii, dar prinse pe o biografie
secvențializată pe cele trei vârste
esențiale ale omului e vorba în
Sfântul. Un traseu existențial relativ tipic pentru un flăcău isteț
de la țară e precis delimitat de
trei momente care i-au marcat, ca
într-o ritualică moarte și renaștere
antroponimică, schimbarea cognomenului și a imaginii, pornind de la
o calitate-competență (inteligența
practică și matematică, susținută
de lectură), de la o nevoie materială, dublată de una umană (moartea bunicului) și de la un sacrificiu suprem (salvarea cărților
bisericești dintr-un incendiu).
De o cu totul altă factură,
atent și inspirat construite sunt
texte precum Plan de evadare,
Autor necunoscut, Clubul de șah,
Pictura, Ultimii cinci din primul
milion sau Trenul de Stațiune. Cu
trame construite pe o permanentă analogie, pe o corespondență,
ilustrând secvențial, bine dozat,
conflictele interioare ale unor
personaje marcate de eșecul personal sau profesional, de dezamăgiri provocate de acte injuste, de
neinspirate decizii, de lipsa curajului sau a momentului oportun
pentru a acționa, de prejudecăți
sau bariere reale sau fictive, povestirile dezvăluie adevărata măsură a talentului narativ. Finalul
surprinzător al primei povestiri
care prezintă, pas cu pas, dialogul
și strategia de evadare a generalului secondat de sergent, inspirata schimbare de cameră, care

modifică dramatic, substanțial întreaga perspectivă asupra situației
și asupra protagonistului sunt
instrumente puternice în arsenalul unui bun conducător de
narațiune, care provoacă în cititor o schimbare totală de perspectivă asupra întregului text, o
revizuire completă a perspectivei
de până la acel moment. La fel de
surprinzător e și finalul povestirii Autor necunoscut în care, după
o alertă evocare a agoniei și extazului unui editor cvasianonim,
sunt suprapuse, neașteptat, două
identități, până atunci independente. Nimic nu trădează anterior
acest final halucinant, apoteotic,
mai cu seamă pe fundalul succesului remarcabil al cărții editate,
intenționat hiperbolizat.
Lumea dascălilor e reprezentată prin două figuri al căror destin
e implacabil influențat de profesie, cu atribute comune, în ciuda
apartenenței lor la lumea umanistă, respectiv realistă: ambii
spirite solitare, riguroși, cu principii existențiale clare. Atât profesorul de istorie, cu un trecut,
un prezent și un viitor marcate de
numele cu irizații slave, cât și profesorul de matematică, adâncit o
viață într-un calcul fără capăt, în
care tot socoate și socoate, asemenea bătrânului dascăl eminescian,
trăiesc o viață energizată doar de
aspirațiile pe care le proiectează,
nicidecum de acțiune. Lecției despre norocul chior, iscat de un aparent ghinion, efect al patriotismului autentic i se opune lecția despre probabilitățile transformate
în certitudini, cărora li se interpune, dincolo de precizia calculelor, variabila om. Dacă profesorul
de istorie își va atinge visul ratat,
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al unei existențe pure, liniștite, ca
urmare a unei atitudini refractare
ce viza informațiile eronate din
manualul de istorie, profesorul de
matematică își va lega speranța
unui câștigat la loto studiat ani în
șir, de apariția vânzătoarei de la
agenția din cartier.
Un axis mundi e trenul care
conduce cei cinci călători, în
preajma trecerii în noul an, în
Stațiune. Personaje generice, destine aparent paralele populează
un mijloc de transport magnetizant pentru navetiști, sursă
modestă de venit pentru Șef și
Ucenic, spațiu al recluziunii pentru cei cinci a căror viață încape
între două stații de tren. O precizie temporală întâlnită și în proza
ce-l are pe profesorul de matematică drept protagonist apare,
dar aici e determinată de contrapuncticele observații, ironii sau
acțiuni ce conturează caracterul
sau temperamentul personajelor,
în paralel cu tic-tacul ce apropie
personajele de trecerea în noul an.
Eșecuri, frustrări, nemulțumiri,
neîmpliniri punctează călătoria
ce pare să se deruleze pe linia de
fier a destinelor celor cinci. Un final neașteptat provoacă cititorul
la o relectură ce poate lumina detalii ce permit o nouă construcție
a textului și, mai cu seamă, a unei
rețele necesare.
Inegale ca valoare și tehnică,
cu necesare mici intervenții, ajustări la nivelul limbii, povestirile
dezvăluie un scriitor cu talent,
atent la lumea vizibilă și invizibilă, capabil să construiască ingenios trama povestirii, să dezvăluie
cu parcimonie detaliul semnificativ și să conecteze puternic cititorul la text.
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Între oglinzi
patriarhale
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Marcel Lucaciu

Pentru majoritatea scriitorilor
din orice colț de țară sau de univers, copilăria a reprezentat dintotdeauna o vârstă miraculoasă,
desfășurată sub semnul candorii,
dar și un tărâm paradisiac, văzut ca
o altă Arcadia. Fără îndoială, anii
aceia magici nu pot fi uitați, căci ei
sunt rădăcinile și totodată fructele
dulci-amărui ale creației literare...
Arcadia poetei Emilia Poenaru
Moldovan este Uioara de Sus (Ocna
Mureș), iar adevărul acesta transpare, convingător și emoționant,
în recenta plachetă Uioara felix
(Editura Colorama, Cluj-Napoca,
2020).
O undă de melancolie înfioară
mănunchiul de versuri străjuite
de castelul Teleki a cărui fotografie (prelucrată) de pe coperta cărții
dezvăluie izolarea și paragina
(fragmente desprinse din tencuială, geamuri sparte, buruieni care
au năpădit curtea și parcul de odinioară etc.). Se poate spune dintru
început că rememorarea „vârstei
de aur” va fi situată, undeva, între
bucuria revederii unor locuri dragi
și tristețea unei frumuseți lăsate
de izbeliște…
Uioara nu presupune, însă, doar
timp revolut și spațiu mirific. Uioara este „cea fericită” grație amintirii unor blajine reuniuni de familie;
o familie tradițională, care trăiește
acut un sentiment de umanitate,
are principii ferme, chiar dacă traversează cumplitele vremuri roșii.
Duioasele amintiri sunt transfigurate, rând pe rând, în poeme epice, rareori, împânzite de metafore,
scrise parcă, premeditat, la granița
dintre realitate și ficțiune. Nu volutele stilistice contează, aici și
acum, ci frusta confesiune, doza de
autenticitate, respectiv atmosfera
de epocă, acea culoare locală ori fi-

delă reconstituire a unui ritual de
mult apus: „Un semn discret al crucii făcut de mama/ dă tonul începerii mesei și al iureșului de fraze,/
râsete și chiote, ne îngânăm și ne
imităm unul pe altul,/ refacem din
frânturi și scame de trecut o veselie aproape/ adevărată” (Vacanță la
Uioara).
Dintre toate portretele de familie se desprinde, firesc, delicatul
portret al mamei. Sunt evocate,
cu tandrețe, atât naturalețea și
modestia ei nedisimulată, cât și
vocația dăscăliței ce urcă, zi după
zi, „dealul vrăjit” de inflexiunile
limbii române, purtându-și dulcea
povară, precum odinioară Sisif; dar
un Sisif pe care, potrivit lui Albert
Camus, trebuie să ni-l închipuim
fericit. Ne surprinde, plăcut, modul în care, prin intermediul unui
decor minimal („blocul stil sovietic”, „radioul”, „mașina de spălat”
ș.a.), fondatoarea Cercului Literar de la Cluj însumează un destin zbuciumat, frânt prematur:
„Mama, în rochie înflorată și părul
strâns la ceafă/ și-l aranja mereu cu
gestul lui Madame Chauchat./ Pleca de la școală urcând pe un deal
vrăjit/ unde au primit locuință
într-un bloc stil sovietic/ toți profesorii, refugiații și cei alungați de
prin sate,/ un cocteil numai bun
de oameni cu funcții bine/ determinate în stup,/ unii să educe iar
alții să mai supravegheze ce se mai
vorbea/ în parcul plin de bănci,/
salcâmi și rondouri cu gura-leului
din jur// (…) Mama repetând Puiul de Brătescu-Voinești/ cu tatăl
lui Arthur/ care era director la fabrică și trebuia – așa au zis cei de
sus/ – să aibă măcar opt clase./ Iar
când a murit unul Chenedi care nici
măcar/ nu era de pe la noi,/ Mama
a plâns ore în șir ghemuită/ lângă
201

radioul cumpărat de tata în rate,/
odată cu mașina de spălat poloneză/ care funcționează și acum.//
Mama a plecat grăbită înainte de
pensie/ să ducă limba română/
prin ținuturi cunoscute ei doar din
cărțile de catehism” (Mama).
Galeria familială mai cuprinde portretul tatălui (care-i „învăța
meserie pe copiii de țăran”, dar
și „citate latinești”), portretele
fraților ce-și așteaptă sora, în gară
(„îmbrăcați cu cele mai bune haine ale lor,/ uniformele de școală”),
portretul mătușii care nu are copii
și se retrage în odaia ei („vorbind
probabil cu pruncul unei femei
frumoase/ din tabloul de la capul
patului”) etc. Nu lipsesc din tablourile însuflețite zgomotoasele
jocuri ale copilăriei, cu nevinovații
bondari pe post de moriște. Sunt
jocuri ce pun în pericol nevoia de
liniște a părinților și, mai ales, a
vecinului care bate, zadarnic, în
țeava de gaz…
continuare pe www.caietesilvane.ro
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O carte cu „Biografii
încătuşate’’
Mircea Daroşi

Îndemnat de un gând curat şi
de o profundă recunoştinţă faţă
de cei care şi-au închinat viaţa
cauzei nobile a libertăţii şi demnităţii umane, luptei împotriva
forţelor întunericului, profesorul
Constantin Totir deschide larg
„Catalogul dascălilor şi învăţăceilor ucişi în lupta împotriva comunismului”.
Scrisă sub influenţa unor „dureri înăbuşite” care se desprind
din glasul slovelor aşternute pe
albul imaculat al hârtiei, dar şi al
cugetului şi priceperii sale de cercetător, cartea se situează în seria
documentelor care pun în valoare
adevărul istoric.
Dacă până mai ieri se auzeau
voci peste hotare că românii nu
s-au remarcat prin nici un gest
împotriva comunismului, „adevărul încătuşat” multă vreme se
dezvăluie acum prin argumente
incontestabile. Ele vin din inima
istoriei, din exerciţiul suferinţei
celor care au trecut prin beciurile
securităţii şi temniţele comuniste, ori au fost răstigniţi sub istovitoarele munci de la Canal, Balta
Brăilei sau Cavnic.
Profesorul bistriţean porneşte
pe firul istoriei în căutarea adevărului despre tatăl său, Dumitru
Totir, cadru didactic din judeţul
Mehedinţi, condamnat la moarte
şi executat în 1953, pentru că făcuse parte din „Mişcarea Română
de Rezistenţă” şi, conform sentinţei Tribunalului Militar din Craiova, a fost acuzat pentru „crimă
de uneltiri împotriva securităţii
interne şi externe a R.P.R.”
Multă vreme n-a putut să-şi
dea frâu liber gândurilor şi suferinţei care-i mistuia sufletul,
iar după revoluţia din decembrie

1989 începe munca de cercetare
a tragediei săvârşite de regimul
comunist. Vrând să dea sens sintagmei „unde sunt cei care nu mai
sunt”, Constantin Totir se adresează organelor de justiţie, apelează la prieteni şi la cei care i-au
cunoscut familia, cerându-le informaţii. Adună mărturii, se apleacă
asupra documentelor de arhivă şi
scoate la lumină orice date care
i-ar putea fi de folos în abordarea
acestei teme atât de importante,
cum este mişcarea de rezistenţă
anticomunistă. O face şi sub impulsul unei porniri lăuntrice că
printre cei mulţi din acest memorial al umbrelor se află tatăl său,
Dumitru Totir şi unul dintre cei
şase fraţi, Haralambie, distrus sistematic prin terapia de şoc a Securităţii.
Cele 445 de medalioane ale
crucificaţilor pe golgota comunistă, creionate în numele unei idei
nobile, sunt cadre didactice, elevi
şi studenţi de pe întreg cuprinsul
ţării. „Catalogul suferinţei” este
completat în ordine alfabetică cu
încă 3400 de persoane ale căror
suflete au fost încătuşate, listă
care rămâne deschisă, aşa cum
spune autorul, adresând rugămintea cititorilor de a-şi aduce contribuţia la cunoaşterea lor.
Cartea este însoţită de o bogată şi selectivă bibliografie care îi
dă girul unui adevărat document
istoric. Demersul lui Constantin
Totir reprezintă o contribuţie istoriografică, publicistică şi de popularizare a personalităţilor din
rândul acestei categorii sociale.
În constelaţia intelectuală a
judeţului Bistriţa-Năsăud se remarcă profesorul Ion Partene, directorul Liceului „Alexandru Odo201

bescu” din Bistriţa, originar din
comuna Maieru, care pentru simplul motiv că a fost preşedintele
PNL pe judeţ, prefect şi senator în
Parlamentul României, a trebuit
să treacă prin lagărele de muncă
forţată de la Ghencea, Bragadiru
şi Popeşti-Leordeni, fără măcar să
fie judecat. Din cauza tratamentelor inumane la care a fost supus de
securitatea românească, a murit
la 15 ianuarie 1953.
O soartă asemănătoare au
avut-o profesorii: Vasile Scurtu,
Ştefan Lupu, Teohar Mihadaş, eleva de liceu Domnica Burdeţ, precum şi mulţi alţii din judeţul Sălaj,
Maramureş sau din alte părţi ale
ţării.
Cartea profesorului Constantin Totir este „o lacrimă din apa
sfinţită în care s-au botezat toţi
cei ce au trecut prin suferinţele
temniţei” pentru un strop de libertate şi dreptate. Numai un om
cu prea multă iubire de oameni
putea să ne ofere un asemenea document, care să îmbrace în lumina
adevărului istoria acestui neam.
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Hasdeu sau Setea de
absolut

9

Gheorghe Glodeanu

Alături de Jenica Tabacu, I. Oprișan se numără
printre cei mai importanți exegeți ai vieții și operei
lui B.P. Hasdeu. Dintre lucrările sale dedicate Magului de la Câmpina putem aminti: Romanul vieții
lui B.P. Hasdeu (1990), B.P. Hasdeu sau Setea de absolut. Tumultul și misterul vieții (2001) și Opera literară a lui B.P. Hasdeu (2007). Reconstituind zbuciumul și misterul unei existențe, I. Oprișan s-a ghidat
după proiectul schițat în 1937 de Mircea Eliade. La
vremea respectivă, pe lângă realizarea unei ediții
critice, tânărul istoric al religiilor se gândea să elaboreze și o monografie intitulată Hasdeu și contemporanii săi. În viziunea autorului Nopții de Sânziene,
o asemenea investigație trebuia să arate în felul următor: „Cartea asupra lui Hasdeu va trebui să fie
erudită, scrisă cu dragoste, cu mult spirit critic și
cu înțelegătoare simpatie. Nu o biografie, nu o culegere de rezumate și anecdote, nu o înșiruire de
titluri, ani și epitete. O carte care să fie o reconstituire a personalității lui Hasdeu și, deci, o oglindă
a necesităților generației sale. O carte – care să fie,
înainte de toate, o construcție organică”. Din păcate, monografia proiectată nu a mai fost elaborată,
dar a rămas prefața substanțială la Scrierile literare,
morale și politice din 1937.
Foarte bine documentat, studiul B.P. Hasdeu
sau Setea de absolut aduce numeroase informații
prețioase despre viața și opera reputatului cercetător. Cu toate acestea, preocupările oculte ale Magului de la Câmpina reprezintă un sector mai neglijat
al creației. Adevărat, la data apariției cărții nu erau
încă publicate cele cinci volume din Arhiva spiritistă, tipărite între 2002 și 2008. Lectura acestora ar
fi conferit o altă dimensiune studiului. I. Oprișan a
avut însă la dispoziție Protocoalele ședințelor de spiritism, lucrare alcătuită de Mircea Coloșenco și Jenica
Tabacu în 2000. Intitulat Sub dicteul Iuliei, capitolul
al XIX-lea al impunătoarei monografii B.P. Hasdeu
sau Setea de absolut se ocupă de activitatea spiritistă desfășurată de savant după moartea fiicei sale.
Numărul de pagini consacrat acestei preocupări se
dovedește însă mult prea mic pentru a descifra în
profunzime tainele studiului Sic cogito și ale masivului corpus de texte ce adună „corespondența” cu
lumea de dincolo.
După moartea fiicei sale din 29 septembrie
1888, existența savantului s-a schimbat în mod
radical. Odată cu dispariția Iuliei, Hasdeu a simțit

că nu mai are pentru ce să trăiască. Proiectele sale
ambițioase i s-au părut fără sens și au început să
fie ignorate. S-a gândit să își pună capăt zilelor, dar
l-a oprit ideea ca după moarte să nu rămână cumva despărțit definitiv de fiica adorată. I. Oprișan
menționează că, în urma dramei trăite, spiritul
rațional de până atunci a căzut în cel mai întunecat
misticism. Nu este întâmplător deci faptul că modalitatea de comunicare cu sufletul celei dispărute
prematur a fost căutată în experiențele paranormale. I. Oprișan citează o „cugetare testamentară”
făcută de tatăl disperat la moartea fiicei sale. Stingerea ființei adorate echivalează cu moartea spirituală a savantului: „În ziua morții Iuliei Hasdeu a
murit și tatăl său. El nu putea să mai trăiască. Din
părinți și din moși, el moștenise trei iubiri: patrie,
știință, femeie. Tot ce e mai pur în aceste trei iubiri,
chintesența lor, el o concentrase în fie-sa. Mare patriotă, mare geniu, mare femeie, dânsa devenise
pentru el prisma tuturor iubirilor sale. Murind ea,
patrie-știință-femeie – totul a murit pentru el. Putea oare să mai trăiască?”
Lovitura se dovedește atât de puternică, încât
savantul a început să fie foarte puțin preocupat
de problemele terestre. Ceea ce îl ținea în viață era
dorința de a proslăvi amintirea fiicei sale, a părintelui și a bunicului său. În acest cult al familiei identifică Hasdeu noul sens al existenței sale. Savantul
era conștient de faptul că el era omul cel mai potrivit care putea să valorifice scrierile rămase în manuscris ale fiicei sale. Drept consecință, a decis să
își pună viața în slujba cultivării memoriei Iuliei. În
același timp, dispariția ființei dragi îi amintește de
alte două spirite alese care au căzut pe nedrept în
anonimat. Este vorba de tatăl său, Alexandru, și de
bunicul Tadeu Hâjdeu. Drept consecință, savantul
începe să pregătească seria de Opere postume (Oeuvres posthumes) ale Iuliei, tipărite în colaborare de
editurile Hachette din Paris și Socec din București.
În paralel cu pregătirea celor trei volume, Hasdeu
depunea eforturi serioase și pentru ridicarea cavoului
Iuliei, pe care intenționa să îl transforme într-un loc
de pelerinaj. Construcția mormântului-templu a durat trei ani, iar rezultatele au fost cu adevărat spectaculoase. Încărcat de simboluri și de imagini mitologico-ezoterice, mormântul Iuliei a fost imaginat
ca un veritabil templu spiritist. El a fost descris de
G.I. Ionnescu-Gion într-un articol cu titlu sugestiv,
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Un mormânt poemă, publicat în „Revista Nouă” în
1891. Gazetarul atrăgea atenția asupra existenței
celor două dimensiuni ale cavoului: una exterioară, terestră, și alta situată sub pământ. Partea de la
suprafață, vizibilă trecătorilor, sugera dimensiunea
materială a existenței, în timp ce partea plasată sub
pământ trimitea la sfera ideală și la aspirația spre
infinit. În esență, cele două niveluri comunicau reciproc, potențându-și semnificațiile, fapt relevat
și de inscripția aflată la intrarea cavoului: „Trecători priviți d-asupra; Cugetători căutați înlăuntru

– moartea dă viață”.
După povestea cavoului-templu, I. Oprișan reconstituie istoria construirii castelului din Câmpina, „un alt mausoleu dedicat amintirii fetiței”. Este
vorba de o clădire insolită pentru peisajul românesc, ce ține mai mult de sfera mitologiei decât de
cea a realității. Într-adevăr, este vorba de un „templu spiritist sui generis”. Experiența spiritistă este
în măsură să dezvăluie o nouă dimensiune a omului
de știință, preocupat să descifreze tainele lumii de
dincolo.

Un garaj pentru
moarte
În 2018 a apărut la editura
Casa Cărții de Știință romanul Un
bipolar răspunde la numele meu
de Alina Jurj (care mai publicase
suculenta Minte de dovleac). Am
prezentat-o pe coperta a patra cu
entuziasm și responsabilitate. Romanul era/este o confesiune incomodă, un semnal de alarmă lucid, romantic și modern în același
timp. Cartea se constituia ca un
calvar cleios spre regăsirea de
sine, într-un slalom inegal printre școală, iubire, părinți, boală,
vinovăție, disperare.
În 2021 – un nou roman semnat de Alina Jurj, la aceeași editură: Cum mama mi-a pictat un
rămas-bun. O carte incandescentă
despre relația copii/părinți, cu o
structură bine gândită: disperarea
fiicei la moartea mamei (timpul
prezent), jurnalul mamei (trecut),
revenirea la prezentul înmormântării și decelarea adevărului. Cine
e misterioasa călugăriță care a venit la mormânt? Întreg jurnalul
păstrează un echivoc necesar, o
ambiguitate ce sporește suspansul. Cine e persoana iubită la care
face referire mama în jurnalul ei?
Normal că nu voi devoala secretul, lăsând intactă plăcerea descoperirii celor ce vor citi romanul.
Autoarea cântărește cu grijă orice
detaliu narativ, ca să nu transpire

taina. Jurnalul mamei e adesea
poematic, subliniind o ființă fragilă, dezabuzată, deșteaptă foc,
instruită (confundându-se uneori cu spiritul naratorului inițial,
adică fiica). Aceeași frenezie percutantă, dublată de modulații ale
revoltei. Alina Jurj încearcă să evite melodramaticul – „cui praștia
mă-sii îi pasă? cine îl va descoperi
atârnând ca o legătură de ceapă
în pivniță?” – alteori, însă, e lacrimogenă, edulcorată („te țin în
brațe, mamă…”). Deodată, o luciditate acidă, colorată stilistic:
„mmmm – pulsul meu devenise
un mmm mantric și oamenii îl auzeau din stradă, știam de o vreme
– inspir crize de identitate… (…),
expirați ușor”. Urmează cinismul
iconoclast, mai ales că tatăl din
roman e preot: „capela pentru botezuri care îți taie nu doar moțul,
ci și pofta de sex”. Personajul se
întreabă mereu: „câți preoți cred
în Dumnezeu? Răspuns: câți sunt
ca tata!”. Capela din curtea casei
preoțești e „un garaj pentru moarte”. Personajul tatălui mi se pare
incomplet. Înțeleg: e prea adâncit
în credință, devenind egoist din
prea mult bigotism, doar că ar mai
fi fost necesare câteva tușe pentru
o creionare credibilă.
De la aforistic („pe teritoriul
celuilalt mereu crește iarba mai
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Alexandru Jurcan

repede”) până la grotesc e doar un
pas: „una tot râgâie printre tânguieli… gurile unsuroase…”. Descrierile au forță evocativă: „Vara,
toate ferestrele sunt larg deschise, ca strugurii să-și lase ghiftuite
burțile gălbui pe pervaz. O lumină
blajină, ca din ochii de ascet convins de calea lui, înțeapă firele de
iarbă din curte”.
Cartea Alinei Jurj adoptă un
stil fragmentar accesibil, cu o aglutinare de teme la modă (moarte,
chimioterapie, LGBT, incinerare)
care scad, oarecum, credibilitatea.
E un policier erotic, de o luciditate
camusiană, cu o voce accentuată,
inconfundabilă.
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Anotimpul echilibrului
și spiritualității

Mihaela Meravei

Cel de-al doilea volum de poezii
al Iuliei Anamaria Ghidiu, absolventă a Facultății de Studii Europene a UBB Cluj, unde a obținut
titulatura de doctor și coordonator
al Cercului literar de la Cluj, intitulat „Anotimpul de mijloc”, este o
metaforă prin care Iulia pledează
pentru o viață trăită în echilibru,
sub semnul spiritualității și al artei, al poeziei.
Volumul, dedicat părinților
și bunicilor autoarei, conține
cincizeci și trei de poezii și este
prefațat de dr. Victor Constantin
Măruțoiu, poet și referent cultural, președintele Cenaclului Literar Studențesc „Vox Napocensis”
al Casei de Cultură a Studenților
„Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca, unde Iulia este, de asemenea,
membră. Textul escortă de pe coperta patru este scris de Emilia Poenaru Moldovan, iar imaginea de
pe copertă este semnată de Mirela
Orban.
În textele care compun volumul
de față, autoarea face un remember
al copilăriei și adolescenței sale,
întorcându-se în Mediaș, orașul
natal plin de simboluri și locuri
deosebite, dar privește cu frenezie
și spre viitor. Limbajul, pe alocuri
ludic, se intersectează cu cel al apelului propriu rugăciunii sau cu discursul îndrăgostit, într-un raid liric
prin toate cele patru anotimpuri,
pentru a da naștere unui anotimp
al echilibrului spiritual și artistic,
numit aluziv de mijloc, dovadă și
poemul care conferă titlul volumului, al cărui moto: Rugăciunea este

echilibrul dintre anotimpurile vieții,
reprezintă cheia întregii cărți.
Instanța caută un timp ancestral,
într-un spațiu al echilibrului interior, unde „nu este nici frig nici
cald/ unde pașii se simt purtați
deasupra covorului de spini fără să
cadă/ acolo unde se nasc păduri tinere în fiecare zi/ și primăvara nu
se numără niciodată/ (…)/ acolo
unde viața înseamnă o rugăciune a inimii/ la rădăcina copacului
strămoșilor” („anotimpul de mijloc”,
p. 11).
Poezia din volumul de față este
în mare parte minimalistă, metaforică și imagistică amintind de
poezia de factură niponă: „duminică în alb/ deșertul dimineții/ își
deschide abisul/ să primească/ picătura de rouă” (gogyohka, p. 40),
caracterizată de simplitate și un lirism rafinat, din care răzbat undele angelice ale bunei credințe: „pământul cu stele/ căzătoare/ deschide cărarea/ pașilor/ nevăzuți// în
noaptea străină/ copilul/ așteaptă/
să-și așeze coroana/ pe durerile lumii” (copilul, p. 36). Iulia Anamaria
Ghidiu aproape că își desenează
stările sufletești, formula lui Amiel
– peisaj, stare de suflet – fiind valabilă și în cazul poeziei sale. „primăvara încolțind/ își odihnește/
duhul în lumină// solul din mintea
mea/ bătătorit bine/ e gata să absoarbă/ descompunerea lunilor”
(semne, p. 37). Sofisticarea capătă
forma maximei simplități. Cu cât
mai simplu, cu atât mai inedit, dar
și natural: „cubul/ cub/ sau/ cubul/
cuib?” (***, p. 20). Ori, sub această
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naturalețe se află o finețe laborioasă, o minuție a cernerii cuvintelor,
o dramatică înfruntare a limitelor
expresiei și expresivității.
Discursul modernist în care
poezia devine o modalitate de
contemplare și cunoaștere, este
plin de candoare și sinceritate, și
stârnește energii subtile incredibile. Nenumăratele trimiteri biblice, ori la cunoscute lecturi și
personaje arhetipale ale literaturii, pe care le regăsim în volumul
Anotimpul de mijloc, precum și
cultura vastă și pregătirea temeinică a carierei, sunt bazele unui
edificiu literar pe care tânăra autoare și-l construiește cu încredere și dăruire.
Poeta Iulia Anamaria Ghidiu are
o voce lirică aparte, o conștiință
poetică bine conturată, deschisă
spre nou și evoluție, iar volumele următoare vor confirma înzecit
aceste afirmații.
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Apariție editorială –
Sălajul la Centenar

Vasile Mihai Cucerzan

Apărută în anul 2020 sub egida
editurilor Caiete Silvane și Eikon,
lucrarea Sălajul la Centenar (ediția a
doua, coordonată și îngrijită de către prof. univ. dr. Traian Vedinaș)
reprezintă un valoros studiu monografic care îmbină în abordarea
științifică modelul gustian, axat pe
teoria cadrelor și manifestărilor,
cu elemente noi, complexe, specifice sociologiei dezvoltării (care
reprezintă un demers comprehensiv esențial în elaborarea și implementarea proiectelor de dezvoltare
durabilă la nivelul diferitelor tipuri
de comunități umane).
Având un număr de peste 570 de pagini și conținând
numeroase fotografii sau hărți,
volumul este structurat în șapte
capitole, fiecare dintre acestea
consemnând un număr variat de
articole semnate de către diverși
prestigioși specialiști care și-au
adus contribuția la realizarea studiului. De asemenea, lucrarea este
realizată în funcție de preferințele
auctoriale în diverse stiluri discursive, prezentând studii teoretice,
eseuri, studii de caz, evocări etc.
Încă de la început, în Cuvântul
înainte al primei ediții, Daniel Săuca, unul dintre artizanii realizării acestui demers, menționează
că: „Sălajul, după 100 de ani de
administrație românească își caută destinul și dezvoltarea «europeană». Monografia de față (prima
de acest fel cel puțin din 1990 încoace) încearcă să contribuie – și
prin valorizarea istoriei și culturii
spațiului «ultra-silvan» – la dezvoltarea județului nostru, oferind
posibile modele în acest sens primarilor, administrațiilor publice
locale. Un asemenea posibil model
de dezvoltare e legat de importanta zestre culturală, istorică, bisericească și a tradițiilor Sălajului”.

Primul capitol, intitulat „Comunicări și comunicații”, îi aparține
coordonatorului Traian Vedinaș
și conține o analiză a „comunicărilor monografice”, respectiv a
„comunicației și comuniunii” din
„Țările Sălajului”. Astfel, prima lucrare cu profil monografic dedicată acestor meleaguri este datorată
etnografului Petri Mór, care în
1902 a publicat în limba maghiară
„Monografia județului Sălaj”, un interesant studiu care conținea șase
volume și care a reprezentat o importantă surse de informare pentru
alte materiale care au tratat ulterior
aceeași problematică. Pitorescul cadrului geografic specific acestui ținut
este descris de către autor în subcapitolul „Comunicație și comuniune –
Țările Sălajului”: „Din orice parte ai
veni, dinspre Ciucea și Huedin, dinspre Oradea și Satu Mare, dinspre
Baia Mare, Dej și Cluj-Napoca, peisajul județului Sălaj (3850 km², 1,6%
din suprafața României), orizontul
de dealuri se distribuie, cu păduri
și pășuni, cu lanuri de grâu și porumb pretutindeni. Semnul cel mai
distinctiv însă îl reprezintă livezile,
care la Ciumărna se îmbină cu pădurea domoală a Meseșului, care,
deși seculară, îți dă sentimentul
odihnitor că poți vedea dincolo de
ea. Printre goruni și fagi se zărește
depărtarea, care nu e altceva decât
un deal împădurit, dincolo de care
celălalt deal devine aproape, tot
mai aproape.”
Capitolul secund al lucrării, aflat
sub coordonarea lui Vasile Surd,
este intitulat „Populație și așezări”.
În cadrul acestuia sunt abordate
problematica demografică specifică
Sălajului, caracteristicile generale
ale populației, specificul așezărilor
umane, mărimea demografică a
unităților administrativ teritoriale,
localitățile și numărul de locuitori,
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atestările documentare, morfologia așezărilor, respectiv funcțiile
economice. Astfel, în județ locuiesc 224384 persoane, dintre care
majoritatea (60,66%) în mediul
rural. Declinul demografic, una
dintre cele mai îngrijorătoare
realități ale societății românești
contemporane este specific și
județului Sălaj, acesta pierzând
peste 40000 de locuitori din momentul în care a înregistrat cel mai
mare număr de locuitori (271989,
în anul 1956). Structura etnică a
populației sălăjene relevă ponderea majoritară a românilor (66,1%),
urmați de minoritățile maghiară
(22,4%), romă (6,7%) sau slovacă
(4,9%). Structura confesională atestă apartenența locuitorilor la ortodoxism (61,5%), greco-catolicism
(2,5%), precum și la diferitele culte
protestante (reformați 18,8%) sau
neoprotestante (penticostali 4,6%
sau baptiști 3,7%). Pe sectoare de
activitate, majoritatea locuitorilor
aparțin sectorului terțiar (37500
persoane), urmat de sectorul secundar (industrial) – 29000 persoane, în timp ce în sectorul primar
activează 33700 sălăjeni. Astfel,
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județul prezintă din punct de vedere economic un semnificativ
caracter agricol datorat funcției
preponderent agricole a celor 284 de
așezări rurale. În județ sunt consemnate 61 de unități administrativ-teritoriale, dintre care patru
sunt de tip urban (Zalău, Șimleu
Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei)
și 57 de tip rural. Cei mai mulți
locuitori sunt înregistrați în municipiul Zalău (56202), urmat de
Șimleu Silvaniei (14436) și Jibou
(10407). În privința comunităților
rurale, cel mai important potențial
demografic este la Crasna (6485 locuitori), Sărmășag (6092), Pericei (3768)
sau Bobota (3766). În privința
morfologiei așezărilor rurale, predomină cele alungite, de-a lungul
căilor de comunicație. În continuare, acest capitol ne prezintă un
studiu al hărților Sălajului în perioada 1918-1968 realizat de către Ovidiu Costinaș. Astfel, sunt
analizate transformările care au
intervenit ca urmare a diferitelor
reforme administrative în perioada menționată. Sub semnătura
Florenței Lozinsky regăsim analiza
dimensiunilor demografice, etnice
și religioase. Pentru o mai bună
înțelegere a realităților specifice
acestor problematici și a evoluției
acestora, autoarea prezintă și analizează o serie de date statistice
culese din multiplele recensăminte efectuate în decursul timpului
(1850, 1910, 1930, 1956, 1966,
1992, 2011), precizând totodată
că structura demografică a Sălajului a fost marcată de importante
evenimente istorice precum Marea
Unire din 1918 sau Diktatul de la
Viena. Desigur, acestor momente
le poate fi adăugată și Revoluția
din decembrie 1989 care a determinat semnificative transformări
de ordin social, cu implicații demografice (printre altele, migrația
populației spre țările occidentale,
îndeosebi după aderarea României la Uniunea Europeană), confesionale (reînființarea Bisericii
Greco-Catolice care a fost interzisă
în 1948 de către regimul comunist sau creșterea numărului de

aderenți ai confesiunilor neo-protestante) etc.
Cel de-al treilea capitol al monografiei este intitulat „Istorie și
politică” și cuprinde o serie de articole care analizează principalele
momente de ordin istoric și politic
din trecutul Sălajului, precum și o
serie de personalități care au avut
importante contribuții la nivel local, regional sau național. Cele mai
vechi repere din istoria Sălajului
sunt descrise de Dumitru Gheorghe Tamba în articolul „Mărturii
arheologice”, acesta prezentând,
printre altele, vestigiile antice ale
civilizației daco-romane, teritoriul
acestui județ reprezentând o parte
a provinciei Dacia Porolissensis.
Astfel, de o valoare deosebită sunt,
atât din punct de vedere științific,
cât și turistic, urmele prezenței romane de la Buciumi, Românași,
Brusturi, Porolissum-Pomet (așezare
menționată încă din antichitate de
către Ptolemeu), Porolissum-Citera sau Tihău. În continuare, Porolissum, localitatea de maximă
importanță din nordul Daciei traiane, se bucură de o nouă analiză a
profesorului Traian Vedinaș, care
evocă anumite momente semnificative din trecutul acestei așezări
ce „reprezintă deopotrivă patrimoniul românesc și patrimoniul european”. În acest context autorul lansează o propunere inedită și de
mare valoare: amenajarea în sens
turistic a vechiului drum roman
către Porolissum, o cale de comunicație străveche, martoră a
unor momente istorice de referință: nașterea și încreștinarea poporului român. Următoarele articole, apărute sub semnătura Elenei
Musca, abordează subiecte privind
situația nobilimii și țărănimii din
Sălajul istoric, precum și prezentarea cetăților și castelelor de pe
aceste meleaguri, în altele fiind
menționate castelele Wesselényi și
Béldy din Jibou, castelul Báthory
din Șimleu Silvaniei, castelul Bethlen
din Dragu, castelul Bánffy din
Nușfalău, castelul Józska din Surduc, castelul Haller din Gârbou sau
castelul Báy din Treznea. O parte
201

dintre acestea sunt degradate, impunându-se reabilitarea acestora și
o eventuală includere în circuitul
turistic. De asemenea, sunt prezentate detaliat cetatea și domeniul Almaș (odinioară aflate în stăpânirea lui Petru Rareș), precum și
reședința nobiliară de la Dragu.
Capitolul continuă cu prezentarea
elogioasă a baronului Wesselényi
Miklós (1796-1850), personalitate
marcantă a plaiurilor sălăjene,
susținător al proiectelor legislative
destinate eliberării, împroprietăririi și emancipării sociale a iobagilor. În concepția lui László László,
autorul acestei evocări, marele baron maghiar a fost „o minte luminată în vremuri grele”, un autentic
susținător al reconcilierii româno-maghiare și înfocat promotor al drepturilor națiunii române din Transilvania. Aceeași marcantă personalitate politică ardeleană
este analizată și de către Benedek
Vasile, care afirmă că: „Județul Sălaj, prin intermediul personalității
baronului Wesselényi Miklós jr. se
înscrie în paginile istoriei liberale
de conviețuire multietnică și multiculturală a populației din Transilvania, oferind un impuls ideatic
esențial în dezvoltarea conștiinței
naționale maghiare, dar și celei
românești. Autenticitatea acțiunilor reformiste ale baronului au
constituit, pentru posteritate, un
model de a face o politică eficientă
și sustenabilă, chiar și-n condiții
vitrege. El a fost primul politician
maghiar care a recunoscut majoritatea numerică a populației române din Transilvania, militând pentru asigurarea prin lege a drepturilor naționale cuvenite.” Lucrarea
continuă cu prezentarea altor fii ai
Sălajului, de această dată,
aparținând etniei române. Astfel,
Ovidiu Costinaș evocă personalitatea lui Simion Bărnuțiu (18081864) și rolul esențial jucat de
acesta în Revoluția de la 1848. În
concepția autorului, „Bărnuțiu
este adevăratul ideolog al Transilvaniei pașoptiste, dar și doctrinarul politic al intelectualității ardelene de la 1848 și până la 1918.

14 Monografii
Al. Papiu Ilarian ne este prezentat
de către Florența Lozinsky. Alături
de Bărnuțiu, acesta este un alt sălăjean de seamă care a aparținut
generației pașoptiste din Transilvania. Astfel, „Al. Papiu Ilarian a
fost deopotrivă filosof al istoriei și
istoriograf bine documentat. L-am
numit filosof al adevărului istoric
întrucât documentația istoriografică și scrierea cărților cu problematică istorică, filologică, logică,
juridică și politică s-au întemeiat
într-un discurs de idei și idealuri
politice, așa cum a susținut el
însuși, pe adevărul istoric ce i-a
fost far călăuzitor într-o operă
scrisă cu inima și cu mintea pentru
a lumina cunoașterea de sine a românilor.” În continuarea acestor
materiale, Johanna Ioana Schweighoffer analizează „Filosofia conceptului de națiune la Al. Papiu Ilarian”, iar Traian Vedinaș ne prezintă
„Condiția existenței juridice a națiunii:
reprezentativitatea politică. Oscilații
semantice și lingvistice: națiune, gintă, națiune.” Același autor, în articolul „PNR de la pasivism la activism. Unirea” ne relevă un moment
crucial din istoria politică a românilor ardeleni, înființarea Partidului Național Român din Transilvania. Astfel, ca reacție la fondarea
dualismului austro-ungar (1867) și
anexării Transilvaniei la Ungaria,
sub conducerea lui Alexandru Mocioni, la Timișoara, este înființat,
în 1869, Partidul Național al Românilor din Banat și Ungaria. În
același an, la Miercurea Sibiului,
este fondat Partidul Național al
Românilor din Transilvania, iar în
1871, cele două entități politice
românești fuzionează la Sibiu și
propun un program care solicită,
printre altele, restabilirea autonomiei Transilvaniei, folosirea limbii
române în administrație și alte
drepturi pentru națiunea română.
Publicarea acestui program a stârnit o reacție dură din partea
autorităților vremii, determinând
condamnarea semnatarilor săi la
închisoare. Printre cei sancționați
în cadrul „Procesului Memorandiștilor” desfășurat în Sala Reduta

din Cluj s-au numărat și sălăjeni
precum Iuliu Coroianu (bunicul lui
Iuliu Maniu) sau George Pop de
Băsești. Unul dintre momentele
remarcabile ale celebrului proces a
fost reprezentat de discursul lui
Ioan Rațiu, președintele comitetului Partidului Național Român:
„Ceea ce se discută aici, domnilor,
este însăși existența poporului român. Existența unui popor nu se
discută, se afirmă! De aceea nu ne e
în gând să venim înaintea D-voastre să dovedim că avem dreptul la
existență. Într-o asemenea chestiune nu ne putem apăra, în fața
D-voastră nu putem decât să acuzăm în fața lumii civilizate sistemul asupritor, care tinde să ne risipească ceea ce un popor are mai
scump: legea și limba. De aceea nu
mai suntem aici acuzați, suntem
acuzatori!” În continuarea acestui
material, Florența Lozinsky ne
prezintă „Elitele locale la Adunarea
Constituantă” și o serie de documente referitoare la participarea
sălăjenilor la Marea Unire din
1918. Se știe că, în momente de
cumpănă ale istoriei sale, poporul
român, ca de altfel și alte popoare,
s-a bucurat de activitatea unor
personalități cu adevărat providențiale. Între aceste personalități
se înscrie, cu majuscule, și Iuliu
Maniu, alături de George Pop de
Băsești, Ștefan Cicio Pop, Vasile
Goldiș, Alexandru Vaida-Voevod
ș.a. Personalitatea marelui om de
stat Iuliu Maniu precum și a altor
sălăjeni de seamă din generația
Unirii ne sunt evocate în paginile
acestei monografii de către părintele Cristian Borz. Maniu s-a născut la Șimleu Silvaniei, la 8 ianuarie 1873, ca strănepot pe linie paternă al lui Simion Bărnuțiu, iar
pe linie maternă ca nepot al fruntașului memorandist Iuliu Coroianu. Studiile și le-a făcut la Zalău,
Cluj, Budapesta și Viena, finalizate
cu doctorat în drept în 1896. În perioada 1898-1915 a fost jurisconsult al Mitropoliei Române Unite
(greco-catolice) de la Blaj, iar din
aprilie 1906 a fost membru al Parlamentului de la Budapesta. Dar
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momentul culminant al biografiei
sale – și al unei întregi generații,
epoci și istorii naționale a fost la 1
Decembrie 1918 – Unirea Transilvaniei cu România precedată, în
același an, de unirea Basarabiei și
Bucovinei cu „patria mamă”. Personalitate politică de talie europeană,
creștin autentic și democrat convins, sălăjeanul Maniu a fost un om
care nu doar că nu a ezitat să îşi sacrifice interesele personale, ci,
atunci când situaţia a cerut-o, a fost
dispus să îşi pună în pericol propria
existenţă în vederea realizării unor
idealuri. Pasajul dedicat făuritorilor
ardeleni ai Unirii din 1918 este încheiat de către Traian Vedinaș în
prezentarea structurii și rolului pe
care l-a jucat Consiliul Dirigent în
România „dodoloață”. În continuare, același autor subliniază sursa
bolșevică a extremismelor ideologice, făcând referiri la episoadele de
tristă amintire Ip, Treznea sau tratamentele aplicate de către regimul
comunist adversarilor politici. Momentul august 1968, atunci când
prin vocea conducătorului statului
din acele timpuri, România a criticat categoric intervenția de la Praga, ne este descris, prin prisma
amintirilor personale, de către
Ioan Biriș, în articolul „Armata la
Șimleu Silvaniei – 1968: pregătirea
«invaziei» sovietice”. Nu întâmplător, acest capitol se încheie cu evocarea sălăjeanului Corneliu Coposu,
în viziunea profesorului Vedinaș –
veritabil „senior al democrației”.
Personalitate marcantă a politicii
româneşti, Corneliu Coposu a văzut
lumina zilei la 20 mai 1914, în comuna Bobota, judeţul Sălaj. Provenea dintr-o familie importantă, tatăl său, protopop greco-catolic, fiind colaborator apropiat al lui Maniu, mătuşa sa era descendentă a lui
Simion Bărnuţiu, iar bunicul mamei sale era văr primar cu Alexandru Vaida-Voevod. Astfel, Coposu
era originar dintr-o familie de intelectuali (în speciali teologi şi politicieni) care au reprezentat în decursul istoriei simboluri ale românismului în Transilvania.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Menuţ Maximinian

Doar cine-l cunoaşte pe Daniel
Săuca în toate ipostazele lui, de la
scriitor la director de instituţie culturală, de la editorialist şi publicist
la redactor-şef al revistei „Caiete
Silvane” şi preşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor din Sălaj, dar şi al
Asociaţiei Scriitorilor din acelaşi
judeţ, poate descifra înţelesurile
noii lui cărţi „Leprozar – gânduri
de zi şi de moarte”, Editura Şcoala Ardeleană. Căci, pornind de la
motto-ul „Dumnezeu creează lumea încet, foarte încet”, Daniel
Săuca aşază într-un puzzle formele continue de transformare prin
care trece omenirea.
„Sunt atât de departe de mine:
nu-mi aud vocea, nu-mi văd ochii,
nu-mi simt sufletul”, spune omul
care nu poate da sens lumii decât
prin cuvânt. Într-o societate a izolărilor, în care scriitorul parcă şi-a
tras obloanele geamurilor atelierului de creaţie, resemnându-se
cu faptul că vocea lui nu mai este
ascultată, Daniel Săuca trage un
semnal de alarmă: „Nu mai scriem
aproape nimic de prea multă vreme. Nu mai scriem, nu mai facem
nimic. Nu avem un comportament
adecvat scriitorilor. Înseamnă clar
că nu suntem scriitori. Și apoi: de
ce am fi, dacă nu mai simțim bucuria? Scrisul se poate naște din
suferință, dar nu poate exista
fără bucurie. Lângă noi se întinde oceanul bucuriei. Nu e, firește,
niciun ocean fizic, nicio depărtare
acvatică. Cuvintele sunt vii fără să
existe fizic. Fără să aibă masă. Călătoresc. De‑a lungul și de‑a latul.
Înăuntru și în afară”.
Trăim într-o continuă luptă în
care viaţa devine un şablon, ca şi
cum de fiecare dată am fi obligaţi
s-o luăm de la capăt, învăţând despre cum a fost, dar mai ales cum va
fi. Suntem înconjuraţi de „sânge,

apă, soare, pământ, iubire, moarte, viaţă... paradis, rai, iad, cântec”,
liberul arbitru fiind cel care trebuie
să se impună, la fel ca într-un meci
de fotbal cu prea multe faulturi.
Dreptul la cuvânt este câştigat
în urma unor sacrificii pe care Daniel Săuca ni le reaminteşte, observându-se aici şi spiritul jurnalistului care de fiecare dată spune
lucrurilor pe nume întru apărarea
adevărului: „Nici scrisul nu mai are
sens în absenţa libertăţii. Nu eşti
liber în suferinţă. Nici în fericire.
Poate în contemplare. Şi nici aceasta nu are sens în absenţa credinţei.
Şi da, Daniel Săuca vorbeşte despre
faptul că suntem „parte a sufletului dumnezeiesc” şi că mântuirea,
deşi „pare o reţetă de pilaf” în care
trebuie să respecţi ingredientele,
nu se face după anumite ingrediente ci după slujirea adevărului.
Trăim vremuri în care, se pare
că, scriitorii ajung încet să depăşească numărul cititorilor interesaţi de literatura contemporană,
astfel încât ne trezim uneori ca
autori de cărţi suntem şi singurii
interesaţi de noile volume intrate
în patrimoniul unei biblioteci: „Se
naşte în mine un soi de plăcere
perversă? Când văd că sunt printre puţinii cititori, dacă nu cumva
singurul, al unei cărţi împrumutate de la Biblioteca Publică din Zalău”, spune Daniel, căruia trebuie
să-i dăm dreptate că nici măcar în
Anul Cărţii nu au fost proiecte viabile pentru apropierea românilor
de lectură, rămânând pe ultimul
loc în Europa în privinţa achiziţiei de carte. La fel se întâmplă şi în
presă, când cititorii aleargă după
senzaţionalul imediat, informaţiile false apărând precum ciupercile
după ploaie.
Aici, Daniel Săuca încearcă să
lămurească un subiect ce se află pe
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buzele tuturor, acela de ştiri false:
„Fake news – un fals concept. Logica e implacabilă: o ştire nu poate
fi falsă. O ştire nu poate fi decât
adevărată. Zvonurile nu sunt ştiri
pentru că nu respectă regulile de
construcţie ale unei ştiri”. Trăim
însă vremuri în care pentru noţiunea de „trafic” ce a intrat şi în viaţa
aşa-zişilor jurnalişti nu ne mai interesează documentarea, informarea din trei surse pentru un subiect
fiind deja de domeniul trecutului.
Apoi, fiecare îşi poate construi un
„ziar” pe internet, nefiind nevoie de nicio confirmare din partea
nimănui, nici măcar de un aviz de
specialitate din partea unei instituţii avizate, la fel cum televiziunile au CNA-ul.
Resetarea presei şi salubrizarea
breslei jurnaliştilor sunt subiecte
ce ne preocupă de mult timp, la fel
ca susţinerea presei print de către
stat pentru tipar, la fel cum se întâmplă în alte ţări europene. De
altfel, cultura, mai ales în ultimii
ani, a fost izolată cu totul, conducătorii noştri negândind că civilizaţia vine din educaţie, iar şcoala
este parte a culturii.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Între erou şi trădător
nu există genul neutru
Alice Valeria Micu

Conformismul este unul din atributele totalitarismului. Să faci ce fac alţii, să spui ce fac alții, doar pentru
că toți o fac, doar pentru că aşa e comod, doar pentru că
aşa e moda, doar pentru că îţi aduce avantaje, nu e un
motiv să îţi ascunzi adevăratele gânduri și sentimente. Libertatea înseamnă să îţi asumi liberul arbitru, să
dispui de trupul tău, de sufletul tău, de bunurile tale,
de gândurile tale, de sentimentele tale până la limita libertăţii altuia, dar cu posibilitatea convergenţei de idei
şi acţiune ale semenilor ce gândesc, simt şi acţionează
asemeni ţie. Dacă apar consecințe în urma refuzului
tău de nealiniere, democrația a plecat, totalitarismul e
instaurat, poate nu cu toate bagajele sosite, dar e acolo.
Democraţia înseamnă guvernarea oamenilor de către
oameni şi pentru oameni, cu un cadru instituţional
fundamentat într-o constituţie, cu drepturi ale omului
menţionate în constituţie şi apoi tratate ca drepturi civile, garantate constituţional.
Democraţia se construieşte din statutul egalităţii
tuturor cetăţenilor în faţa legii, din vot universal, din
acces la diverse moduri de a participa la viaţa socială,
libertatea mass-media de cenzură şi de control al statului, libertatea de gândire, de exprimare şi de întrunire
paşnică, dreptul minorităţilor şi al opoziţiei politice de
a acţiona liber. Pluralismul şi competiţia intereselor şi
obiectivelor politice sunt un alt aspect, regula majorităţii care decide, iar minoritatea în poziţia de a accepta
decizia, vin toate să conjuge sistemul democratic. Orice
atingere a principiilor democratice înseamnă intrarea
pe tărâmul autocraţiei şi al dictaturii. Nu poţi fi puţin
gravidă, ori eşti ori nu eşti, iar pentru libertate şi democraţie nu există zone gri, faze intermediare, jumătăţi de măsură.
„Voința poporului este fundamentul autorității statului”, e enunţat în Declarația Universală a Drepturilor
Omului şi ne îndeamnă să ne punem o întrebare: cine
formează poporul, cine îşi exprimă voinţa? Am auzit
de-a lungul exerciţiilor electorale reproşuri directe la
adresa unor categorii care, exercitându-şi dreptul la
vot, au influenţat în mare măsură jocurile politice. Oricât ar fi de dispreţuitoare afirmaţiile, poporul sunt şi
purtătorii de Rolex şi cei ce se trezesc în zori de cântecul cocoşilor, şi posesorii de automobile hibride şi
cei ce încă mai fac autostopul. Poporul e format din
noi toţi, cei cu pielea răsfăţată de loţiuni, masaje, saltele şi concedii exotice, dar şi din cei cu palmele crăpate şi spinările rupte de muncă, iarna rebegiţi de frig
în cocioabe meschine, dar vara răsfăţaţi de libertatea
vântului prin păduri şi poieni. Poporul e şi deţinătorul

vremelnic de autoritate, dispreţuitor şi abuziv, dar şi
nenorocitul care nu poate da concurs pe un post gata
aranjat, blindat de condiţii specifice şi o bibliografie cât
un tratat de drept. Muribundul, sărmanul, cerşetorul,
victima, laşul, ticălosul, violatorul, leneşul, visătorul,
copilul, ipocritul, harnicul, şmecherul, criminalul, învingătorul, altruistul, prostul, bolnavul, învinsul, handicapatul, egoistul, inteligentul, cu toţii sunt poporul
şi părerea lor contează. Decizia lor contează. Singurul
element care va face diferenţa este educaţia, nu doar
cea intelectuală, ci şi morală, a conştiinţei. Un popor
educat, dar liber, nu manipulat, nu şantajat, nu minţit,
nu furat, nu constrâns, nu păcălit, nu prostit, nu dispreţuit, nu pedepsit fără vină, nu condamnat fără judecată, nu judecat diferit. O singură încălcare din partea
celui care e pus de popor să apere democraţia îl face un
trădător al poporului, şi poporul e şi mama lui şi copilul
lui şi vecinul lui şi alegătorul lui şi prietenul lui.
Dar omul simplu? Când faci lucruri pentru că trebuie făcute ca să trăiești confortabil, o trădare există:
ori te trădează sistemul care îți impune un tipar, ori
te trădezi tu, conformându-te tiparului. Poți crede cu
adevărat în tipar și atunci ești parte din tipar, parte
din sistem, în care caz îți trădezi comunitatea, poporul. O trădare există în orice conformare faţă de ceva
în dezacord cu părerile tale. Desigur, nu vorbim aici de
comportamente deviante. Hmmm, chiar așa, care mai
sunt acum comportamentele deviante? Au fost actualizate listele? Dincolo de asta rămâne oportunismul
de dragul de a conserva o situaţie, un avantaj, de a
accede la un loc mai confortabil social şi financiar, la
un grad superior de confort, la un alt grup, totul de
dragul puterii, indiferent unde e ea exercitată. Ritualurile puterii s-au schimbat. Trebuie ele urmate pentru a supraviețui?
Să recapitulăm: trădarea e o minciună. Trecutul a
dovedit cât de repede se adaptează omul unei minciuni. Instinct de supraviețuitor sau de trădător? Unde
dispare brusc și fără regrete vizibile coloana vertebrală? În câteva luni de presiuni conjugate cu o campanie
persuasivă, omul se lasă ispitit, sedus, convins să participe la o mare minciună, să o propage, să creadă în
ea, să o laude, să-i aducă elogii, să-i genereze eroii, să
rememoreze etapele seducției pentru a-și întări încrederea, să denunțe orice derapaj de la minciuna generalizată, să-și trădeze cei mai apropiați membri ai familiei și prietenii de-o viață pentru delictul de a gândi
sau acționa în afara ei. Povestea reprimării mişcării de
rezistenţă anticomunistă s-a scris nu doar cu mâna im201
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porturilor de propagandişti, nu doar cu mâna celor ce
au semnat alianţe, nu doar cu mâna judecătorilor ce au
semnat sentinţe, nu doar cu cătuşele, cu zăbrelele, cu
meschinăria anchetatorilor, cu batjocura, cu sutele de
ani de detenţie, ci şi cu denunţul prăduitorilor. Ei şi-au
trădat fratele, vecinul, prietenul, părintele, colegul de
muncă, de şcoală, de celulă. Ei s-au bucurat de privilegiile rezervate tagmei jefuitorilor. Tot ei au venit să ne
dea lecţii de morală, de demnitate, arogându-şi meritul
de a fi fost oprimaţi de regimul pe care l-au hrănit cu
trădarea lor. Lipsa legii lustraţiei li se datoreşte cu asupra de măsură.
Cu parade, sloganuri, sigle, cu enunţarea pericolelor reprezentate de cei din afara sistemului minciunii
generalizate, cu planuri pentru restricționarea, apoi
izolarea lor, participarea la augmentarea minciunii
seamănă cu umflarea excesivă a unui balon, care, până
la urmă, le va plesni în față. Au pățit-o dictatorii, au
pățit-o naziștii, o vor păți și propagandiştii noilor minciuni. Desigur, defunctele sisteme politice dărâmate
piatră cu piatră, precum Zidul Berlinului, cunosc tentative de resuscitare mai mult sau puţin eficiente. Va mai
conta însă, voinţa popoarelor? Vor mai exista popoare?
Singura lege valabilă și inatacabilă e cea a echilibrului. Acțiunea e urmată de reacțiune, minciuna de
adevăr, întunericul de lumină și răul de bine. Că nu
vom mai participa în trup la restabilirea echilibrului
nu mai e relevant. Totul e să punem umărul pentru ca
minciuna să nu-și înfigă colții foarte adânc, încât să
otrăvească prea multe generații. Cei ce mai avem fii
și fiice avem o misiune de suflet, din iubire pentru ei:
Opriți minciuna! Opriți conformismul! Nu vă lăsați
seduși de comoditatea micilor semne ale minciunii,
căci ele o compun pe cea mare, care vă va distruge,
până la urmă, nu fizic, ci sufletește, moral. Să trăiești
cu povara trădării e mai rău decât moartea. Știe Iuda.
O știu toți cei ce au trădat și au supraviețuit. Să afirmi
adevărul, să propovăduiești adevărul, să lupți pentru
el, să trăiești prin el este cea mai mare amenințare la
adresa propagandiștilor.
Nu Paradis cu Fecioare e răsplata celor ce mor
pentru Adevăr, ci pacea sufletului și a conștiinței.
Acolo unde libertatea mea individuală e limitată în
interiorul unui sistem abuziv nu e adevăr, e minciună. Acolo unde se încearcă impunerea unui mare
„bine” pentru individ, nu pentru comunitate, nu e
adevăr, e minciună.
Acolo unde orice manifestare a propriilor păreri
este considerată automat activitate pre-politică, încadrată automat ideologic într-o categorie, nu e adevăr,
e minciună.
Nu orice gând are semnificație politică. Cel ce îmi
pune etichete ideologice e un propagandist al minciunii, nu al adevărului. Câtă vreme accept să fac ceea ce
nu mă reprezintă cu adevărat, sunt parte a minciunii,
nu a adevărului. O societate puternică se bazează pe
oameni puternici. Nu o avem. O societate valoroasă

se bazează pe oameni cu valori umane și deprinderi
consistente, angrenați într-un sistem de valori bine
definit. Nu le avem.
Când îți pierzi simțul responsabilității individuale
în lupta pentru Adevăr și dreptate, te pierzi pe tine
însuți în mocirla conformismului. Dizidența nu e
ușoară. Să recitim istoria dizidenței anticomuniste e
încă la îndemâna noastră. Cultura anulării valorilor
universale prin propaganda minciunii contemporane
ne-a lăsat încă dovezile. Doina Cornea este dovada că
nu Dizidența te ucide, ci trădarea. Contează pentru
noi, ca indivizi, să alegem calea dificilă a dizidenței,
să evităm alinierea la structurile de putere, când asta
înseamnă să acționăm împotriva a tot ceea ce am
gândit și simțit până de curând? Contează moartea ca
erou sau ca trădător? Între erou şi trădător nu există
genul neutru. Îți trădezi copiii, familia, părinții, neamul, trădezi Adevărul, conceptul creator căruia unii îi
spunem Dumnezeu, atunci când accepți să devii parte
a minciunii, când pui comoditatea personală înaintea
valorilor în care ai crezut. Îmbrăcat în minciună eşti
părtaș al minciunii, şi atunci îţi asumi alegerea până
la capăt, căci nu poți sta în două bărci deodată.
Atunci vin și spun cu vorbele străbunicii, înţeleapta Eudochia: ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește
cum ți-e portul! Asumarea bărbătească a taberei e dificilă, dar aşa dovedeşti cu adevărat că nu eşti un neica
nimeni care fluieră în drum şi fuge-n tufă mai apoi.
„Zoe, fii bărbată!”, ai curaj şi recunoaşte afilierea ta
ideologică, spune de care parte te situezi, cu poporul
sau nu, cu copiii tăi, cu părinţii tăi, cu fraţii tăi sau nu,
cu pământul acesta care-a ştiut să zămislească eroi
sau cu mocirla trădătorilor. Chiar dacă societatea,
ideologia contemporană e sufocantă, nu uita că mai ai
o putere, aceea de a alege de partea cui ești, de partea
cui vrei să trăiești și să mori. Puterea opțiunii, chiar
și în ultimul moment, nu ți-o poate lua nimeni. Poți
să-ți anulezi șansa clipei finale, alegând să lași pe alții
să gândească pentru tine, să accepți delegarea celei
mai intime acțiuni personale. Până când mai ai în tine
o fărâmă de umanitate, nu te lăsa. Păstrează o ieșire
de urgență din labirintul conformismului. Acceseaz-o
adesea, până când vei simți chemarea eroismului, chemarea Adevărului și te vei face părtaș marii victorii a
Binelui. Doina Cornea a început cu o scrisoare ascunsă într-o păpușă. Minciuna înlănțuie, doar Adevărul
te poate face Liber. Găsește păpușa! Știu, îți lipsește
curajul. Și mie. Inocenții, inconștienții care au făcut
pasul spre adevăr înaintea mea l-au avut. Poate că mie
îmi trebuie mult mai mult curaj pentru același pas. Nu
trecem la fel o prăpastie. Nu dărâmăm aceleași ziduri.
Puterea anonimilor seamănă cu puterea picăturilor de
apă ce erodează o stâncă. E puterea firelor de nisip ce
au construit stânca. E puterea nevăzută a vântului ce
a purtat firele de nisip. Puterea anonimatului colectiv
e de neoprit. Mai suntem, oare generația capabilă să
mute munții din loc?
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Părintele Simion
Silvia Bodea Sălăjan

Sigur că atunci când vorbim despre preoți, despre
înmormântări, despre ceea ce ni se pare că atentează
la libertatea și buna noastră dispoziție, ne retragem
și ne vedem de-ale noastre. Nu mai avem nevoie de
lecțiile nimănui, nici de tristețea celorlalți, că doar,
vorba lui Emerson: „Fiecare fierbem la temperaturi
diferite!”
Și totuși, voi relata aici o experiență, pe care am
trăit-o recent și care m-a marcat foarte tare. Am mers
la o înmormântare, deși am oroare față de asemenea
stări. Am asistat la ritualul săvârșit și am încercat să
mă detașez, întorcându-mă spre gândurile mele. Când
a sosit momentul în care preotul predică despre limita dintre viață și moarte, făcând referire la cel plecat,
am vrut să ridic un zid antifonic între mine și el. M-a
surprins însă o expresie: „Nu, dragii mei, acesta nu
este un final, ci este o trecere printr-o poartă spre o
dimineață veșnică. Nu este un sfârșit, ci un început!”
Ultima expresie o mai auzisem de multe ori, am acceptat-o, dar niciodată nu mi-am pus problema să trec
dincolo de forma cuvântului în sine. Acum îmi imaginam poarta aceea enormă și dimineața fără de sfârșit,
o dimineață înmiresmată și înrourată. Imaginea
aceasta mi-a apărut vie în minte. Cred că era una dintre diminețile frumoase ale copilăriei mele, fiindcă
era gata pregătită, nu trebuia să atașez acolo nimic,
pentru că tabloul era complet. Dovada faptului că
era depozitată acolo, în memoria mea involuntară,
era că imaginea a apărut instantaneu. Sufletul meu
era secătuit de lacrimi deoarece nu de mult timp
pierdusem pe cineva drag. Îl vedeam trecând poarta
împodobită cu flori spre un câmp minunat, de un
verde intens, învăluit în albul strălucitor al unui soare
pe care nu-l vedeam, ci îl bănuiam doar. Preotul a făcut
o incursiune în Biblie, a evocat promisiunile Mântuitorului nostru, a demonstrat cu argumente logice că
sufletul omului se întoarce la „sursă”, că nu moare, și
că fiecare om este chemat și așteptat de Dumnezeu.
„Mântuitorul nostru s-a jertfit pentru toată lumea! El
nu a spus atunci că va suporta supliciul doar pentru
o categorie de oameni, ci pentru mântuirea tuturor!
A iertat tâlhari, prostituate, ucigași, care s-au întors
la credință, deci la fapte bune, creștinești: „Iertate-ți
sunt păcatele, dar să nu mai faci!”, spunea El! Atunci,
oare, cum nu ne va ierta pe noi, dacă ne căim pentru faptele noastre rele și nu le mai repetăm? El este
Dumnezeul tuturor acelora care cred în El! Dar, vorba
unui filosof: „Este un adevărat Domn, deoarece nu
merge decât acolo unde este chemat!” „În marea Lui

dragoste față de oameni, le curmă suferințele! Cuvântul psalmistului spune că viața unui om este de 70 de
ani, iar pentru cei mai puternici este de 80 de ani, dar
aceștia nu sunt decât chin și durere. Dacă cei plecați
ar putea fi întrebați ce preferință au, să rămână acolo
unde nu este durere și suspinare, ori să se întoarcă
aici, în locul din care au plecat, cu siguranță că nu ar
vrea să părăsească fericirea abia dobândită. Noi însă îi
plângem și am dori să mai rămână. Oare nu este vorba
despre egoismul nostru? Am dori să mai persiste în
suferință, doar pentru a ține lângă noi trupul acela
din lut, de care ne simțim atât de legați.”
Am urmărit fiecare cuvânt rostit de acest preot și,
deoarece eram într-un colț al curții din care nu vedeam
amvonul, l-am întrebat pe tânărul ce stătea alături,
cine este preotul care vorbește. Tânărul mi-a răspuns
cu o bună doză de mândrie: „Părintele Simion! Preotul nostru de suflet! Nu-i așa că este minunat?” Nu
i-am răspuns, dar am făcut un gest cu capul, pentru că
vorbind simțeam că nu aud toate cuvintele lui și asta
mi se părea o mare pierdere. Aș fi vrut să nu se mai
oprească, aș fi vrut să-l aud mereu. Aveam nevoie de
cuvintele lui. Dar vraja s-a rupt când un alt preot a început cu iertăciunile. Gândul meu se revolta pentru că
nu le văd rostul, în afara faptului că mai storc niște lacrimi! Cum poate preotul să-și ceară iertare în numele
mortului? Nu înțeleg și nici nu vreau să înțeleg asta.
Cu această umbră de revoltă m-am detașat de ceea ce
se mai întâmpla acolo și m-am întors la gândurile mele.
După ce totul s-a încheiat, văzându-l în stradă, gata
de plecare, m-am apropiat de părintele Simion, acest
preot cu har. Nu știu dacă am vrut să-i spun ceva sau
doar am simțit nevoia să fiu aproape de el, să-l văd
de aproape. Mi s-a mai întâmplat o dată aceasta, cu
un călugăr român, de prin părțile noastre, venit de la
Vatican. Acesta m-a binecuvântat și tot trupul meu
l-am simțit străbătut de un fior, cum nu mai simțisem
niciodată. O fericire inexplicabilă m-a copleșit atunci.
Cred că asta doream din nou. Doream o binecuvântare
din partea acestui preot. Nu am putut să-i cer asta.
Ceva m-a oprit, fără să am un motiv anume. Preotul
însă a simțit tristețea mea. I-am spus că în urmă cu
câteva luni am pierdut pe cineva drag! M-a privit cu un
zâmbet ce-i lumina ochii: „Nu, nu este pierdut! Nu l-ați
pierdut! El este câștigat! Nimic nu este întâmplător în
viața aceasta! Oamenii spun: Am făcut asta! Am făcut
asta! Dar nu-L pomenesc pe Dumnezeu, deși totul este
făcut prin voia Lui!”
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Singurătatea lui Ștefan
Indrei din Desiștea

Marian Ilea

16 decembrie 2020. În cimitirul bisericii din Deal
e adunată o parte din suflarea Desiștei. Bătrîni și bătrîne tremurînd și-un popă. După optzeci și trei de
ani de viață, Ștefan Indrei a fost depus într-un sicriu
închis, iar acum în groapă. Dumnezeu să-l ierte!
(La masa de sufletul mortului, vorbește Găvrilă Indrei, fratele răposatului:)
„Ni l-o adus așè de la corhazu’ din Vişeu, închis în
sicriu, adecă un sicriu închis. Ştefan o fo’ mai mare
ca mine cu doi ai, io am amu’ optzăci şi unu. (Babele
Desiștei stau încruntate, parcă posomorîte. Ai zice că nu
vrea să-l asculte nimeni, dar el continuă:) O stat sîngur
cuc în casa din Deal, că ș-acolo trebuiè să stăie cineva, că iera tăt casa lor, nu? Așè c-o stat acolo zăce
ai fără femeia lui, Agripina. Amu’-s două săptămîni,
o sunat-o la trii dimineaţă șî i-o zîs tăt gîfîind așè:
‘Agripină, îi gata, mă sufocă Covidu’ ăsta, cheamă
iute Salvarea şî hai cu iè, că ț-oi da banii de-nmormîntare’. Da’ vezi că nu de Covid o murit, o zîs ceia de la
corhaz c-o făcut anticorpi șî s-o vindecat, da’ i s-o
oprit inima din iel, săracu’, pă cînd durnè. Așè că
poate nici n-o știut că moare! Aşè ne-o zîs medicu’
ăla tînăr, și-o mai zîs că Ștefan o fo’ un nene simpatic
șî că-i pare rău de iel, da’ că la vîrsta asta tare puțîni
scapă. Da’ gîndu’ mieu îi că iel n-o mai vrut să trăiască. După ce l-o legat la tuburi de oxigen, că io-mi
cunosc fratele, o sîmțît că-i prizonier. S-o dus o dată
la budă, mai la-nceput de boală, și-o pticat acolo, că
i-o vinit rău de la tiroidă. De-atunci o tăt avut pamperşi. Tăt de-atunci nu s-o mai sculat din pat. S-o
infectat la plămîni, iel care zăce ai n-o coborît de la
casa din Deal, de la aeru’ cel curat. O mai zîs doctoru’
cela c-avè şi-un cancer hăpt sub ochiu’ drept. C-aşè-i
amu’ cînd te duci pîn corhazuri, te caţi de-o boală şî
țî să găsăsc mai multe. Da’ nici de Covid, nici de cancer n-o murit Ştefan. N-o mai vrut a trăi, s-o săturat.
Știu asta c-am vorbit cu iel un ceas întreg la telefon
șî mi-o zîs așè: ‘Nu mai da din gură cu-ncurajări. Hai
mai bine să cîntăm amîndoi o colindă’, și-am colindat amîndoi unu’-n urechea celuilalt, numa’ că-n
urechea mè s-auzè doar un șoptit, ca un șuierat, pîn’
ce-o zîs clar: ‘Mulțam, frate!’. De-atunci, nici n-o mai
răspuns la telefon, la nime. Nici la Agripina, nici la
mine. Poate că sîmţè că de ne mai aude, nu s-a putè
duce, că l-om țîne-n loc. Șî s-o dus, așè cum o vrut iel.
Dumnezău să-l ierte!”
(Văduva Agripina Indrei, şaptezeci şi cinci de ani.
Îmbrăcată în negru, de la lecrec, cojoc și pînă la zadie :)

„Ștefan îi acolo unde-om mere tăţi pă rînd. No,
tare m-am spăriet că mi l-or aduce-ntr-un sac, ca pă
alțîi. Da’ n-o fo’ aşè, că-n Vișeu mi l-o arătat la morgă, să-l recunosc. Iel iera, în hainele cu care-o mărs
cu Salvarea, numa’ că tare-tare slab, ca uscat o fo’, că
l-o țînut numa’ cu perfuzii. N-o mai mîncat nemica
șî-n două săptămîni jumate s-o dus. Apoi, ăla de la
pompe funebre mi-o zîs: ‘Tanti Agripina, tătă treaba
face patru mii de lei’. I-am dat pă loc banii, că cînd
m-am dus cu Salvarea la casa din Deal, Ștefan o scos
o sută de milioane şî mi-o zîs: ‘Agripină, să-i folosăşti ca să m-aduci în Desiştea-n cimitiru’ Bisericii
din Deal. De nu-ţi ajung, îi pune şî de la tine’. O fo’
de-ajuns, ba o mai șî rămas un miez. No, o calculat
bine, c-avè cap bun. Că-s azi vremuri atîta de strîmbe, că-i mare lucru să-ţi îngropi omu’ cum cere rînduiala. Da’ vezi că io am reuşît, şî-s tare mulţămită.
Dumnezău să-l ierte!”
(Popa, în fruntea mesei, suflarea bătrînească și cîțiva
nepoți tineri, la o distanță de un metru între ei, închină două pahare de horincă pentru sufletul mortului, iar
între ele cîte un sandviș cu pește în ambalaj de plastic,
un colăcel și un suc de portocale, în locul supei de pui cu
tăiței, a sarmalelor aburinde... din pricină de Covid...)
***
(A doua zi, după prînz, la gard, discuție între Agripina și vecina ei, Ileana Duncă:)
Ileana Dunca: S-o dus, Agripină, s-o dus şî Ştefănucă, da’ la optzăci și trii dă ai s-o dus, așè că nu
trebe să hii tare supărată, că cum bine să zîce ș-o trăit traiu’ șî ș-o mîncat mălaiu’, nu ca Văsălie-a mieu,
care s-o dus tînăr, amu’ hăpt zăce ai, bietu’ dă iel!
Agripina Indrei: Taci, Ileană, c-a crede lumea că tu
te vaiți după Ștefănuc-a mieu! Văsălie-a tău o murit
tînăr că nu tare postè, d-aia. Io şî Ştefan postèm. Oaminii care postesc trăiesc mult, așè să știi.
Ileana Dunca: Vai! Cum să nu știu, că șî io postesc
șî-s vie! Așè-i cum zîci, Agripină. Ia, șî soacră-mea,
Anuţa lu’ Dunca, Dumnezău s-o ierte, o tăt postit și-așè
o scăpat șî de tăte grăsîmile cele răle. Pîn post șî pîn
rugăciuni o ajuns la nouăjdoi de ai şi-ntreagă la minte, așè s-o dus iè di pă lume!
Agripina Indrei: D-apoi aşè o fo’ şi cu mama mè,
pă care-o chema tăt ca pă mine, ori pă mine ca pă
iè, că-i port numele aiesta care-n Desiştea nu mai îi
altu’. Da’ s-o cuntit satu’, numa’ la-nceput o fo’ mai
greu. Că nu-i uşor să zîci „Agripină”, de n-ai mai
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zîs. Că Ilene, ca tine, mai îs, da’ Agripine, ba. Aşè că
mama Agripina o trăit o sută cinșpe ai, șî ipănă la
cap, da’ pîntru asta o ţînut tăte posturile, aşè cum
le-am țînut şî io şî Ştefan. Că pîn’ n-o dat Covidu’
păste iel n-o întrat veci pă poarta corhazului şi-o lucrat numa’ ce trebe şi ce-i îngăduit în zîlele de post.
De pruncă, așè-mi zîcè mama: „Agripină, o samă de
muieri din Desiştea zîc că-i tare greu a posti. Da’ tu
nu le-asculta, că numa’ prima săptămînă-i greu, că te
gîndeşti c-ai mînca cela fel ori celălalt, da’ după aia
nu te mai gîndeşti la nici un fel”. Şi-aşè o șî fo’. I-am
zîs şî omului mieu ce mi-o zîs mama şî iel o prins a
posti.
Ileana Dunca: Aşè-i, Agripină. Da’ degeaba, vezi că
pe-a mieu nu l-am putut convinge, n-o postit şî m-o
lăsat prè iute sîngură! Cînd ieram încă fată, am cătat
de-un Sfînt Andrei, în vis, să văd care mi-a hi ursîtu’.
În noaptea aia de triizăci noiembrie, cum îi datina
la noi, am făcut o turtă sărată din fărină de grîu, am
copt-o pă pietroaiele de la cuptior, cu lemne adusă din
trii grădini, şî, nu ti-i supăra amu’, după-atîta vreme,
șî din a ta am luat, că iera tare la-ndemînă, Agripină
dragă. Turta ceia o fo’ hăpt de mărimea roatei fusului. Şî cînd o prins a ieşî stelele pă cer, am mîncat
jumate din turtă, cealaltă jumate mi-am pus-o sub
perină. Păste noapte mi s-o arătat ursîtu’, șî iera Văsălie-a mieu, care mi-o adus o cană de apă în vis, c-o
crezut că mi-i săte. Iel mi-o apărut, pă iel l-am luat,
şî ia, tăt sîngură-am rămas.
Agripină Indrei: No, vezi, noi am tăt postit, Ileană.
Io de mnică, Ștefan de cînd m-o luat. Da’ bunînțăles,
nu-n tăte zîlele, numa’ lunea, miercurea şî vinerea.
Da’ aieştea tineri de azi nici să n-audă de posturi.
Zău, nu ştiu ce s-a alege de iei. Cei mai mulți o uitat
de Dumnezău, nu mai au credinţă-n Iel.
Ileana Dunca: Vai! Aiesta-i mare bai pă pămînt.
Da’ gîndești că nici bolile nu mai îs cum o fo’. Tinerii
O nouă carte de Vasile
Pușcaș, apărută în Colecția
Istorie contemporană a Editurii
Școala Ardeleană, sub egida
Centrului de Cultură și Artă
al Județului Sălaj: „Istoria din
cotidian”.
„În ultimele decenii, istoria
recentă a năvălit peste noi, cu
voia sau fără voia noastră, ne-a
influențat viețile cotidiene și
ne-a obligat să conștientizăm
că suntem parte într-o istorie
contemporană (nu s-a ajuns
la sfârșitul istoriei, cum
anunțase Francis Fukuyama) și,
totodată, ne-a impulsionat să o

ascultau de-ăia bătrîni în Desiştea. Unii mai ascultă
şi-amu’, da’ numa’ cu-o ureche! Da’ ceialalţi, care-s
duşi pîn Ioropa, că-n anii ăşti din urmă tare mulţi o
mărs, gîndești că nu mai ascultă de nime. Ia, coconii
miei şi-a omului mieu, cînd vin acasă, de sărbători,
m-ascultă șî gîndești că șî-nțăleg. Da’ mai departe,
pîn Belgia, pă unde s-o dus să şadă, cu coconii lor cu
tăt, ce fac iei, io nu ştiu. Numa’ Cel-de-Sus știe!
Agripina Indrei: Oricum, șî p-acolo oaminii ar trebui să hie un miez temători de Dumnezău, Ileană.
Ileana Dunca: Tăţi ar trebui să him mai temători,
Agripină, șî noi două!
Agripina Indrei: Pruncii miei şi-a lu’ Ștefan, da’ şî
pruncii lor, că mi-s mari de-amu’ nepoțîi, cum știi,
n-o mărs din Desiştea, îs tăt aci, şi mulţămesc la
Bunu’ Tată Ceresc, că io zîc că-i mai mare boală șî ca
Covidu’ să nu mai hie tineri în Desiştea noastră. Șî
umblă tățî șî pă la biserică, c-așè trebe ș-așè-i bine.
Da’ șî mai bine ar hi de-a posti șî iei, da’ vezi c-aci
nu mă mai ascultă, gîndești că nici n-ar vrè s-ajungă
bătrîni ca noi, Doamne iartă-mă!
Ileana Dunca: No, io m-oi duce-n casă, Agripină,
că cu gîndu’ la coconii noști numa’ m-amărăsc, șî ia,
m-o luat șî frigu’, da’ oi vini mai cătră sară-n poveşti.
Agripina Indrei: Numa’ o vorbă încă, șî nu te mai
amărî atîta, ia, te-oi veseli un miez: cînd l-am văzut
pă doctoru’ cela-n Vişeu, am înțăles că ăștia nu mai
îs ca doctorii cei de demult. De-a mai hi ș-amu’ vestitu’ Frenchel, care m-o scăpat cînd nu m-am mai
putut duce la budă după prima sarcină şi cînd i-am
zîs: „Ori îmi dai ceva să pot ieșî, ori io oi muri”. O rîs
şi m-o făcut scăpată, adică io m-am scăpat pă mine!
Zău așè, c-am luat deodată tăte prafurile pă care mi
le-o dat! Hi! Hi! Hi! No, vezi, așè doctori ne-ar trebui
ș-amu’, la Covid! Doamne iartă-mă, că-mi fac păcate!
No, Ileană, te-aştept să vii disară, că mai avem tare
multe să ne spunem.

interpretăm și să o înțelegem.
Al t f e l s p u s , c o n s t a t ă m c ă
nevoia de istorie vine chiar din
trăirile noastre ca ființe umane
și străbate cu noi ritmurile și
sensurile vieții cotidiene. Trăind
prezentul, trăim în istorie. Iar
volumul acesta ar dori să vă
însoțească în efortul clarificării
drumului pe care-l veți alege
pentru binele fiecăruia și al
întregii societăți.”
(Vasile Pușcaș)
Detalii pe site-ul Editurii Școala
Ardeleană
https://scoalaardeleanacluj.
ro/
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Întâlniri și reîntâlniri
în Grădină

Radu Șerban

La început de septembrie, anul 2020, o perioadă
marcată de incertitudini și temeri legate de virusul
agresiv care a schimbat comportamentul oamenilor de pretutindeni, la Grădina Botanică din Jibou,
artiștii participanți și invitații speciali la a IX-a ediție
a Simpozionului Internațional Arta în Grădină și-au
desfășurat activitatea de creație într-o cvasinormalitate. Doar evenimentele adiacente Simpozionului
au fost reduse și, de asemenea, atelierele de creație
pentru copii au fost suspendate, pentru a respecta
restricțiile pandemice.
La ediția din acest an au participat artiști formați
la școlile din București și Cluj, cu experiențe diferite în
ceea ce înseamnă activitatea artistică, dar și cea profesională. Tabăra de Creație, cea mai importantă activitate din cadrul Simpozionului, a reunit următorii
artiști: Lucian Țintariu, Arpad Fabian, Vasile Istrate,
Florin Gherasim, Radu Șerban, toți din Cluj-Napoca, Dorel David Morar, Mircea Moldovan din Târgu
Mureș, și Marius Lehene, artist român stabilit în Colorado, SUA. Artiști din aceeași generație, Dorel David
Morar, Lucian Țintariu și Radu Șerban, s-au reîntâlnit, după absolvirea Liceului de Artă din Cluj-Napoca, pentru continuarea studiilor, la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. După mai
mulți ani, sunt din nou împreună aici, la Jibou, pentru
a continua într-un alt fel experiența artistică, de data
aceasta în contact direct cu natura. Sculptorul Dorel
David Morar, muzeograf la Muzeul Județean Mureș,
s-a întors la Jibou pentru a finaliza o lucrare monumentală în piatră, începută cu câțiva ani în urmă. De
această dată a intervenit asupra lucrării, amplasată
deja în locul ales, realizând corecții sau finisaje discrete pentru a ajunge la expresia finală. Lucian Țintariu,
profesor la Liceul de Artă din Cluj-Napoca, este un
artist care și-a construit cu discreție cariera artistică,
opera lui având o notă personală în care dezvoltă un
discurs plastic cu semnificative coduri încifrate. Arpad
Fabian, profesor la același liceu de artă clujean și absolvent, după 1990, al studiilor universitare de pictură la București, a venit la Jibou pregătit să exploreze
alcătuirile și motivele Grădinii. Vasile Istrate împacă
activitatea religioasă cu cea artistică. Preot la biserica ortodoxă Sfântul Ilie din Cluj-Napoca, a finalizat,
de curând, studiile masterale (pictură) la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. El practică o
pictură gravă, adâncă și expresivă, peisajul fiind un
subiect predilect în activitatea sa. Florin Gherasim,
licențiat în filologie, antropologie și arte vizuale are

o prezență constantă la Simpozion, de-a lungul anilor
participând în calitate de curator, moderator, artist
ceramist și fotograf. Cunoaște atât geografia Grădinii,
cât și a împrejurimilor localității Jibou, fiind un bun
comunicator și interlocutor. Marius Lehene, absolvent
al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, este
de mai mulți ani profesor de desen și pictură la Colorado State University din SUA. Chiar dacă avea programată din timp o deplasare în Europa și participarea
fizică la Simpozionul nostru, pandemia i-a dat peste
cap planurile și, din acest motiv, colaborarea noastră
s-a desfășurat online. Locurile Transilvaniei ocupă un
loc privilegiat în memoria afectivă a artistului, apelul
la aceasta a adus în lumină fragmente de natură cu o
evidentă notă veridică. Mircea Moldovan, format ca
artist mai întâi la Cluj-Napoca, iar apoi la București,
este un artist prolific, înzestrat cu un simț deosebit al
rafinamentelor și texturilor picturale, cu multe participări la expoziții de grup și Tabere de Creație.
Din programul simpozionului nu a lipsit documentarea la biserici de lemn din județul Sălaj, de această
dată am ales o veche biserică din satul Vădurele, cu origini în secolul al XVI-lea. Față de alți ani, am inițiat o
nouă activitate conexă, care s-a concretizat în organizarea unui atelier de dulgherie, în cadrul căruia câțiva
dintre artiștii participanți, în format de clacă, au reparat partea de vest a acoperișului șurii unei gospodării
țărănești construite la început de secol XX de către gospodarul Pop Ștefan, în comuna sălăjeană Năpradea.
În ambianța unei seri de toamnă, în natură,
arhitecții Diana și Flaminiu Taloș au prezentat și proiectat în fața participanților la simpozion secvențe din
creațiile lor arhitecturale, la realizarea cărora au colaborat cu artiști vizuali. Într-o altă seară, Mircea Groza
ne-a convins din nou că se pricepe atât la vorbit cât și
la gătit, prezentându-ne rețete culinare doar de el alcătuite, iar apoi, ne-a demonstrat că, în afară de vorbele
lui îmbietoare, bucatele preparate de el sunt cea mai
bună dovadă a priceperii sale.
La finalul Simpozionului, într-un luminiș atent
selectat din Grădină, am reunit într-o expoziție toate
lucrările realizate de artiștii participanți, lucrări care
au putut fi admirate de către participanții la vernisaj.
Simpozionul „Arta în Grădină” s-a bucurat și de
această dată de susținerea Consiliului Județean Sălaj,
prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. De
asemenea, am avut o bună colaborare și susținere din
partea Centrului de Cercetări Biologice Jibou, respectiv din partea Primăriei și Consiliului Local Jibou.
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Expoziția „Locul ales”, Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou

Imagine din timpul vernisajului expoziției „Locul ales”, de la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou
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Imagine din timpul documentării de la Biserica de lemn din Vădurele/Sălaj

Imagine din timpul vernisajului expoziției „Locul ales”, de la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou
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Marius Lehene, „Zona arsă”, acrilic/pânză, 23x30,5 cm, 2020

Arpad Fabian, „Stăpânul Rezervației”, ulei/pânză, 100x70 cm, 2020
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Simpozioanele de creație
artistic-plastice din Sălaj

Szabó Attila

Pornite la început ca iniţiativă civilă, mai târziu cofinanţate sau iniţiate tocmai de instituţii publice de
cultură, proiectele de creaţie artistic-plastice din Sălaj,
cu un format gen simpozion/tabere de creaţie, constituie un segment important al vieţii artistice a judeţului, iar prin expunerea rezultatelor acestora (lucrările
de artă realizate) ele depăşesc graniţele judeţului, ajungând în diferite locaţii din ţară. Iniţiatorii şi organizatorii acestor proiecte sălăjene sunt Centrul de Cultură
şi Artă al Judeţului Sălaj, respectiv Muzeul Judeţean
de Istorie şi Artă Zalău, precum şi fundaţii sau asociaţii civile: Fundaţia STARS-Cluj-Napoca, Asociaţia Ipp
Art-Şimleu Silvaniei etc. Fondul documentar al unora
este impresionant (peste 500 de piese). Unele dintre
ele durează de zeci de ani – ca acela de la Jebucu –, altele se află la început de drum, sau au o istorie deocamdată nu prea lungă.
Conceptul de simpozion sau tabără de creaţie vine
în sprijinul actului creativ artistic-plastic, o oportunitate pentru artişti de a se întâlni, chiar între mai multe
generaţii, artişti cu viziuni diferite, dar care, în astfel
de conjuncturi, participă la dezbateri informale şi mese
rotunde purtând discuţii, schimburi de experienţă pe
diferite teme legate de creaţia artistică, de relaţia cu
publicul receptiv la produsul artistic, de multe ori ajungând să se cramponeze discuţiile la subiectul medierii –
fenomen în care o contribuţie majoră pot avea instituţiile de specialitate. Cea mai importantă componentă
şi, de fapt, miza acestor întâlniri este totuşi demersul
creativ care, fiind susţinut zilnic, se desfăşoară în general în două etape ale zilei, înainte de masă şi după
masă, unii având plăcerea de a lucra şi peste noapte.
În acest sistem poate constitui o problemă pentru
unii artişti necesitatea atelierelor. Lucru care se rezolvă, de obicei, în mod improvizat: atelierele se înlocuiesc cu spaţii disponibile care iniţial au altă destinaţie,
dar pot asigura condiţii de atelier (săli de clasă, depozite, camere, holurile unor pensiuni etc.). În general, în
cadrul unor astfel de simpozioane, soluţia ideală este
practica creaţiei în aer liber, aceasta presupunând doar
o situaţie de prezenţă în peisaj, sau în mediul unde se
desfăşoară demersul artistic, cu ajutorul unui mic şevalet/trepied. De regulă, simpozioanele de creaţie artistic-plastice planifică pentru final o expoziţie cu lucrările de artă realizate, ce sunt organizate în spaţii nu
totdeauna potrivite, materialul astfel adunat putând fi
ulterior promovat şi în condiţiile ideale ale unor galerii
sau muzee de artă şi, în caz fericit, putând fi cuprinse
în cataloage de expoziţie şi/sau alte forme de publicare

(eventual şi online).
O mare parte a acestor proiecte sunt finanţate/cofinanţate sau iniţiate de către Centrul de Cultură şi Artă
al Judeţului Sălaj, un exemplu fiind Simpozionul Internaţional de Arte Vizuale „Arta în Grădină” de la Jibou,
care funcţionează din 2012. Apoi cel de la Jebucu –
iniţiat de Klara Essig şi Fundaţia STARS din Cluj-Napoca, cofinanţat de Centrul de Cultură, aflat în acest
an la ediţia a 26-a; la fel ca şi cel de la Şamşud, început
în 2018. Pe lângă acestea, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău are un proiect similar: Simpozionul
de creaţie artistic-plastică de la Stana, iniţiat în 2016.
Iniţiativă civilă, tabăra de creaţie Ipp Art a fost o concepţie pornită la Ip, sprijinită şi de Centrul Creaţiei
Populare, desfășurată ulterior în mai multe comune
sălăjene între 1997-2013. Taberele de la Petrindu, cu
cele 19 ediţii, sunt susţinute în organizarea preotului
reformat din localitate. Studenţi şi absolvenţi ai facultăţilor de arte plastice au derulat proiectul V-Part
din Vârşolţ-Pericei, care a avut două ediţii, în 2013
şi 2014, expoziţiile acestora fiind realizate la Galeria
de Artă „Ioan Sima”. O caracteristică aparte a acestor
simpozioane este faptul că participanţii donează lucrări de artă create în aceste tabere, lucrări ce ajung
să formeze colecţii importante pentru organizatorii
şi operatorii culturali iniţiatori/finanţatori ai acestor
proiecte.
Despre Simpozionul Internaţional de Arte Vizuale „Arta în Grădină” au apărut anual cataloage care
documentează lucrările simpozionului, însoţite de
texte critice şi scurte biografii de artist – editate de
Centrul de Cultură şi Artă; au fost susţinute şi expoziţii de încheiere a simpozionului, atât la Jibou cât
şi la Zalău, sub curatoriatul iniţiatorului de proiect,
profesorul universitar și artistul plastic Radu Şerban,
proiect despre care găsim detalii în cataloagele anuale
ale simpozionului.
Tabăra de creație de la Jebucu pare a fi un simpozion însemnat, ce împlinește, în 2021, 26 de ani, fiind
cel mai longeviv proiect artistic sălăjean de acest gen
până acum. Inițiativa organizării îi aparține pictoriței
Essig Kacsó Klára din Cluj-Napoca, Centrul de Cultură
şi Artă al Judeţului Sălaj fiind principalul cofinanţator/finanţator al acestui program, începând din anul
2015. Posibilitatea organizării unei astfel de tabere la
Centrul de plasament al bisericii reformate a apărut
în vremea activității doamnei Essig ca şi profesor de
desen în zona Jebucului.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Adorján Ilona - Jebucu
Benk András - Şamşud

Benk András - Şamşud
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Dabóczi Géza

Eperjesi Noémi - Jebucu

Nemes Csaba - Jebucu

Horváth Levente - Șamșud
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Essig Klara - Jebucu

Essig Klara - Jebucu

Horváth Levente - Rimetea

Tóth Timea - Stana

Katona György - Jebucu
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Tabăra de fotografie

„Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” la a IV-a ediție
În perioada 21-27 mai 2021 a avut loc cea de a IV-a
ediție a Taberei de Fotografie „Sălaj. Frumusețe,
Tradiție, Poveste”. Evenimentul a fost organizat de
către Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și
Asociația Foto Club Varadinum din Oradea în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Sălaj Plus”.
Pe parcursul a cinci zile, artiștii fotografi invitați
au vizitat obiective turistice, colecții etnografice și
meșteri populari din comunitățile: Zalău, Plopiș, Iaz,
Valcău, Preoteasa, Sânmihaiu Almașului, Almașu, Fildu de Jos, Jebucu, Stana, Pericei, Bădăcin, Șimleu Silvaniei, Ip, Cosniciu de Sus, Marca, Camăr, Carastelec,
Letca, Răstoci, Ileanda și Rus.
Cele mai bune fotografii realizate cu această ocazie
au făcut obiectul unei expoziții vernisată la Zalău și
itinerantă în țară și în străinătate. O parte a fotografiilor realizate au intrat în patrimoniul Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj, pentru promovarea
Sălajului cultural și turistic.
Tabăra de Fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție,
Poveste”, ajunsă la a IV-a ediție, a avut ca parteneri
Consiliul Județean Sălaj, Primăria Comunei Plopiș,
Primăria Comunei Valcău, Primăria Comunei Sânmihaiu Almașului, Primăria Comunei Almașu, Primăria
Comunei Fildu de Jos, Primăria Comunei Pericei, Primăria Orașului Șimleu Silvaniei, Primăria Comunei
Ip, Primăria Comunei Marca, Primăria Comunei Camăr, Centrul de Informare Turistică Camăr, Primăria
Comunei Ileanda, Primăria Comunei Rus, Centrul
de Informare și Marketing Turistic Plopiș, Centrul
Național de Informare și Marketing Turistic Șimleu
Silvaniei.
Au fost prezenți în Sălaj zece artiști fotografi de talie internațională și națională, distinși cu numeroase
premii la concursurile de profil. Aceștia sunt:
Barbara Schmidt provine din zona Ruhr, Germania. În calitate de fotograf autodidact abordează
formele, liniile și culorile prezentate. În viața de zi
cu zi o interesează, în special genurile Arhitectură,
Peisaj, Oameni, Natură, Călătorii, Stradă și Animale.
Din 2015 a câștigat peste 600 de premii și 6000 de
recunoașteri internaționale, imaginile sale fiind prezentate în multe țări din întreaga lume.
Silvana Retter – Germania – este câștigătoare
a numeroase premii naționale și internaționale. Este
stabilită în Germania de 16 ani. A primit titlul de
„Excelență în Arta Fotografică” și de „Artist Fotograf”, de la Federația Internațională de Artă Fotografică; Distincțiile VIP 2 și Crown 3 de la Global
Photographic Union și alte titluri și medalii de aur
de la Photographic Society Of America și din întrea-

ga lume. Fotografiile artistului Silvana Retter au făcut parte din expoziții de fotografie, în peste 50 de
țări.
Nicolae Sotir – Germania – de profesie inginer
constructor. Pasionat fotograf amator. Din 1971,
membru al AAF (Asociația Artiștilor Fotografi din România) și apoi președintele Filialei Dobrogea a AAF.
De mai multe ori laureat pentru fotografie al Festivalului „Cântarea României”. Participant la numeroase
saloane internaționale de artă fotografică obținând
numeroase diplome și medalii. Posesor al distincțiilor
AFIAP și EFIAP ale Federației Internaționale de Artă
Fotografică (FIAP). Membru al Asociației Germane
pentru Fotografie (DVF). Campion la fotografie al
Landurilor germane Hessen și Rheinland Pfalz în anul
2012. Posesor al distincției KDVF-Artist al Asociației
Germane pentru Fotografie.
Ioan Ciobotaru – Râmnicu Vâlcea, România. „Pasionat de fotografie încă din anii de liceu,
developam filmele și măream imaginile în laboratorul din baie. În anul 1985, am pus bazele fotoclubului «Floarea de Colț» din Râmnicu Vâlcea. Din acel
an, fotoclubul a organizat patru ediții ale Salonului
Național de Artă Fotografică „Alutus”. Sunt membru al Asociației Artiștilor Fotografi din România, al
Asociației Internaționale Euro Foto Art din Oradea
și al Fotoclubului Mihai Dan Călinescu din Craiova.
Am participat la numeroase saloane de artă fotografică naționale și internaționale, obținând acceptări
și premii – mențiuni AAFRO, FIAP, PSA, precum și
medalii de bronz, argint și aur FIAP”, a afirmat Ioan
Ciobotaru.
Adriana Ceaușescu – Timișoara, România.
„Sunt fotograf amator, trăiesc în Timișoara. Am început să fac fotografie în 2017, deși prima dată am
ținut în mână un aparat foto când aveam 12 ani.
M-am îndreptat și spre pictură care cu siguranță a
fost un catalizator important în formarea mea ca și
fotograf. La prima participare la prestigiosul concurs
internațional de la Sienna am obținut calificarea în
finală, o mențiune la Salonul internațional de fotografie «International Photografic Art Salon» of FotoClubPro Arad 2020 și clasificare în top 1% cei mai
buni autori dintre 125 de țări participante la concursuri de fotografie cu tematici de Street/Landscape,
organizate de prestigiosul 35awards în 2020. Începutul anului 2021 mi-a adus expunere prin invitația
de a publica pictoriale în două reviste internaționale,
Eye-Photo Magazine din Viena, Austria și Street Photography Artists din Taranto, Italia”, a declarat Adriana Ceaușescu.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Dan Griga

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Ioan Ciobotaru
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Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Dušan Živkić

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Dan Griga

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Ioan Ciobotaru

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Dan Griga
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Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Adriana Ceaușescu

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Zsolt Bikfalvi

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Adela Rusu

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Barbara Schmidt

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Ovi D. Pop

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Silvana Retter

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Nicolae Sotir

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Ovi D. Pop
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Mărțișorul

Claudiu Ionuț Boia

Azi nu am primit bătaie! Încă! Nici nu o să primesc… cred. De ce să mă lovească? Nu am făcut nicio
prostie! Am fost cuminte la școală, nu mi-am murdărit pantalonii, nu am luat note mici și nici nu m-am
certat cu nimeni. Oricum, pe mama nu o prea interesează ce se întâmplă pe la școală. Doamna mă tot
întreabă dacă părinții mei vor veni cândva la ședințele
cu părinții. Eu i-am spus că da, vor veni. Tatălui meu
i-am spus că trebuie să vină până la Doamna. M-a bătut. Nu rău. Doar câteva palme peste cap. Mi-a spus
că sigur am făcut ceva prostii, că altfel nu-l chema
învățătoarea să vorbească. I-am spus că nu am făcut
nimic, dar el nu: „Lasă că te știu eu… prostule” și m-a
bătut. Nu m-a durut, că nu a dat tare. A fost obosit și
beat. Atunci nu prea are putere. Dar mama a terminat
treaba în locul lui. M-a articulat cu varga de la porci. E
subțire, din lemn de mălin și ustură foarte tare. Peste
picioare și peste spate mi-a dat. Nu ai timp să plângi.
Doare prea tare și nu ai timp. Dar azi nu primesc bătaie. Nu am făcut nimic. Mama o să fie fericită. Îi duc un
mărțișor. Doamna ne-a spus că e 1 Martie, că a venit
primăvara și așa este frumos, ca mamele și femeile să
primească de la băieți mărțișoare. Eu nu am mai văzut
mărțișoare până azi. Da’ câțiva colegi i-au adus Doamnei ghiocei cu șnur roșu. Alexandra i-a adus chiar un
mărțișor cumpărat. Era din aur cu pietre prețioase. Ea
are bani. Părinții ei lucrează la oraș. Mie tata nu-mi
dă bani. El nu are. Nu lucrează la oraș. Doar prin sat
și acum nu prea este de lucru. La vară o să facă bani.
Că se fac ciupercile la pădure și mergem să le strângem și să le ducem la italianu’. Ne dă mulți bani și ne
putem cumpăra haine și salam. Mie îmi place salamul.
Și pateul, da’ mai mult îmi place salamul. Oare sunt
și mărțișoare din salam? Cred că mamei i-ar plăcea
să-i duc un mărțișor din salam. Sau cred că nu. Cred
că mai mult i-ar plăcea un mărțișor din țigări. Că tot
se plânge că nu are niciodată țigări. Tata are țigări,
da’ nu-i dă. Se enervează când îi cere și o lovește. Da’
mama nu se lasă. Îi fură când doarme. Că tata doarme
mult. Mai ales când e frig. Bea mult vin și țuică. Și
doarme mult. Nu-mi place când doarme, că trebuie să
stau afară ca să nu fac gălăgie. Acum afară e frig. Da’
mă duc în grajd lângă Murgu. El mă lasă în pace. Nu
îl deranjează că stau cu el. Și e cald lângă el. Atâta că
miroase a balegă, da’ o curăț și pun paie și e bine apoi.
Oare chiar să fie mărțișoare de aur pe fundul râului?
Bogdan dintr-a șaptea așa a zis. Că pe fundul râului, în
locul cu verdeață, sunt multe mărțișoare de aur. Dacă
o să găsesc mai multe îi duc și Doamnei unul, chiar și
surorii mele. Ea nu prea merită. Că mă tot pârăște acasă. Și minte mult. Da’ tot îi duc. Poate așa o să mă lase
în pace câteva zile. Ei îi plac lucrurile din aur. Sigur că

o să-i placă și mărțișorul meu. Sora mea mi-a povestit
multe de când eram mic. Mi-a spus și când am luat
prima bătaie. A zis că nu eram decât un ghemotoc de
carne înfășat când tata s-a enervat și m-a plesnit peste cap. Eu am fost vinovat. Că tot plângeam noaptea și
el nu putea să doarmă. Da’ după aceea m-am liniștit.
A zis că două săptămâni nu am mai plâns deloc. O fi
bună și bătaia asta la ceva. Bunica îmi zicea că „bătaia
îi ruptă din rai”. Cică așa a auzit ea la biserică de la
popa Dumitru. Eu nu cred că popa a zis asta. Fetele
popii nu primesc bătaie. Și sunt întotdeauna fericite
când merg acasă. Lor nu le e frică atunci când se murdăresc. Dacă bătaia îi ruptă din rai, de ce nu le bate
popa și pe ele? Nici ele nu sunt chiar cuminți. Acum
câteva zile au aruncat cu pietre după mine. Au zis că
sunt jegos și că put. Am vrut să îi spun mamei, da’ ar
fi zis că sunt eu de vină și aș fi luat bătaie. Încă mă
mai doare spatele de la nuiaua de mălin. Da’ acum îi
duc mărțișor. De aur. De pe fundul râului, de la locul
cu verdeață. Sper să nu afle tata că m-am dus la râu
singur. Nu am voie. Am mai fost astă vară la scăldat și
m-a văzut Văsălica Tomii și m-a pârât. Cu furtunul de
la mașina de spălat m-a bătut. Ăla doare mai tare ca
nuiaua de mălin. Și nu lasă urme. Ustură și doare că îi
din plastic. Da’ tot nu doare mai tare ca și cureaua din
piele. Nu am mai primit de mult bătaie cu cureaua.
De când i s-a rupt tatei cureaua și a legat-o cu sârmă
nu o mai scoate din pantaloni. Da’ mi-a dat odată
cu cureaua de la hamul lui Murgu. Tot eu am fost de
vină că nu l-am dus drept de căpăstru. Eram la arat
și am văzut pe ogor o pietricică strălucitoare. Nu trebuia să mă aplec să o iau. Murgu s-a speriat și a tras
într-o parte. Tata zice că s-a lovit la burtă în coarnele
plugului și mi-a arătat cât de mult îl doare. Cureaua
de la ham nu doare ca și cureaua din pantaloni, da’
doare mai tare ca și furtunul de la mașina de spălat.
Cred că cureaua lu’ tata doare cel mai tare. Apoi nuiaua mamei și mai apoi furtunul. Sau furtunul doare
mai tare? Depinde pe unde nimerește. Odată mi-a
dat cu nuiaua peste gât și a durut mai tare decât furtunul peste spate. Trebuie să fiu mai cuminte. Dacă
nu fac prostii, nu primesc bătaie. Sor-mea așa zice.
Că eu mi-o cer. Da’ eu nu vreau să fac prostii! Nu
știu cum reușesc să îi enervez. Că odată când m-am
murdărit la joacă nu m-au bătut, da’ când am venit
de la școală și Bogdan dintr-a șaptea a aruncat cu un
bulgăre cu noroi în mine am luat câteva palme. Cred
că depinde și unde mă murdăresc. Că dacă îmi murdăresc pantofii nu mă bate, da’ dacă îmi murdăresc
pantalonii sau geaca, mă bate.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Reuniunea Învățătorilor
Români Sălăjeni (III)
Marin POP

Cel de-al treilea deceniu din activitatea Reuniunii Învățătorilor
Români Sălăjeni debutează cu adunarea generală anuală de la Curitău
(Sălăjeni), care a avut loc în data de
2 iulie 1892, anul Memorandumului. Sfârșindu-se mandatul biroului și comitetului de conducere
al reuniunii, s-a trecut la alegerea
noului birou. Vicarul Silvaniei,
Alimpiu Barboloviciu, a fost reales
în funcția de președinte, secretar
Ioan Hendea, notar Ioan Sălăgian,
casier Ioan Oiegar, controlor George Prodan și avocat Ioan Nichita.
Fostul vicepreședinte al reuniunii,
Gavril Trifu, fiind numit de către
autorități ca profesor la preparandia de stat din Tereziopol (Szabadka), a fost nevoit să renunțe
la funcție, în locul său fiind ales
Vasile Oltean, învățător în Pericei.
Ca membri în comitet au fost aleși
următorii dascăli: Ioan Maxim,
Nichita Liscan, Teodor Medan, Teodor Buciu, Mihai Bobiș, George
Cărpinean, Ioan Mândruțiu, Petru
Epure, Simion Buciu, Ioan Szabo,
Ioan Oiegar și Petru Longin. Lucrările adunării au fost prezidate,
ca de obicei, de către vicarul Alimpiu Barboloviciu, iar comisiile de
specialitate alese cu această ocazie,
„au aflat toate în cea mai exemplară ordine”1.
În anul 1893 a venit rândul filialei Crasna să organizeze adunarea generală. Ea s-a ținut în localitatea Stârciu, în data de 11 iulie.
Raportul de activitate al reuniunii a fost prezentat de către noul
vicepreședinte, Vasile Oltean, din
care reiese că învățătorii sălăjeni
au desfășurat o activitate îmbucurătoare, și „au desvoltat o deosebită voie, un viu interes față de causa reuniunei și școala poporală”.
De asemenea, se constată că toate
filialele sălăjene și-au ținut adună-

rile de toamnă și de primăvară, iar
Comitetul de conducere a ținut trei
ședințe la sediul central din Șimleu
Silvaniei, luând decizii importante
pentru bunul mers al reuniunii2.
Adunarea generală din anul
1894 s-a ținut în Supurul de Sus,
la data de 12 iulie 1894, învățătorii
sălăjeni fiind „pătrunși de chemarea lor sublimă”. Vicepreședintele
reuniunii a prezentat raportul de
activitate, „o oglindă, care arată ce
s-a petrecut în întreaga reuniune”.
La final, face un nou apel la intelectualitate să sprijine reuniunea,
afirmând că „nu crede să fie inimă
de bărbat român, învățător sau
cărturar, care să nu grăbească cu
dragoste a-și jertfi obolul pe altariul culturei naționale …”. Au fost
susținute trei dizertații și două
lecții deschise. Învățătorul Ioan
Hendea, secretarul prim al reuniunii a renunțat la funcție, în locul
lui fiind ales „cu aclamațiune”, tânărul învățător din Șimleu, Alexiu
Fedorca. S-au înscris mai mulți
membri ordinari și ajutători3.
Localitatea Cățălul-Român
(Meseșenii de Sus) a fost gazda adunării generale a reuniunii
învățătorilor sălăjeni în anul 1895,
la data de 11 iulie. La reușita evenimentului au contribuit vrednicul
preot local, Grațian Flonta, precum
și învățătorul local. De asemenea,
preoții și învățătorii din parohiile
învecinate, precum și locuitorii din
Meseșeni „au conlucrat și primit
cu adevărată căldură adunarea reuniunei învățătorilor”, inclusiv la
balul care s-a organizat la sfârșitul
întrunirii.
De pe Valea Crasnei, adunarea generală își mută locația
în Zona Codru. Astfel, în anul
1896, la 7 iulie, adunarea generală s-a ținut în Bârsăul de Sus,
satul natal al lui Andrei Cosma,
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fruntașul politic național-român
care a inițiat înființarea reuniunii.
Sfârșindu-se mandatul biroului și
comitetului de conducere, au loc
noi alegeri. Președinte al reuniunii a rămas vicarul Alimpiu Barboloviciu, vicepreședinte Vasile
Oltean, secretar Alexiu Fedorca,
notar Ioan Hendea, casier Nicolae
Pop, controlor Georgiu Prodan și
avocat dr. Ioan Nichita. Adunarea
s-a ținut sub prezidiul vicarului
Barboloviciu, iar la ea s-a înregistrat o participare numeroasă din
partea țărănimii române, ceea ce
l-a făcut pe învățătorul Simion
Oros să exclame: „îți saltă inima de
bucurie, când vedeai atâția țărani,
ascultând cu atâta interesare și
însuflețindu-să atât de viu, de cauza învățământului și educațiunei
poporului român”4.
În anul 1897, adunarea generală s-a ținut în localitatea Poptelec
(azi Popeni), lângă Zalău, la data
de 11 iulie. În cadrul lucrărilor s-au
dezbătut „multe și salutare idei”,
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care aveau toate ca intenție „ajungerea scopului măreț, întru desvoltarea culturală a poporului”5.
Învățătorul Vasile Oltean a fost
gazda adunării generale din anul
1898, care a avut loc la Pericei,
în data de 11 iulie. Se constată că
membrii reuniunii și-au continuat
activitatea deosebită la fel ca până
atunci, insistând în special pe trei
direcții: ridicarea demnității și statutului învățătorilor; calificarea
învățătorilor și punerea în practică
a noilor metode de predare; acordarea de ajutoare văduvelor și orfanilor de învățători. Ședințele din
filialele reuniunii s-au organizat
regulat, conform regulamentului,
în cadrul cărora au fost ținute lecții
deschise și au fost citite dizertații
pe diferite teme, în special pedagogice. Dascălii au continuat eforturile de a înființa biblioteci școlare,
dar nu prea au avut succes, din
lipsa mijloacelor financiare. S-au
votat mai multe ajutoare pentru
văduve și orfani de învățători, în
valoare de 32 florini și au fost aleși
ca membri onorari ai reuniunii arhiepiscopul și mitropolit de AlbaIulia și Făgăraș, dr. Victor Mihalyi
de Apșa, episcopul Gherlei, dr.
Ioan Szabo, și episcopul de Oradea,
Mihail Pavel, cărora li s-au trimis
diplome.
Comitetul central al reuniunii
s-a întrunit la Șimleu în cadrul
a două ședințe și a rezolvat o serie de probleme curente, precum
examenele de final de an, modificarea statutelor fondului funebral
al învățătorilor, deciziile aduse de
adunarea generală etc.
Nadișul Român a fost gazda următoarei adunări generale, care a
avut loc la data de 6 iulie 1899. În
cadrul lucrărilor adunării au fost
citite două dizertații, pe teme pedagogice, iar lecția deschisă a fost
susținută din gramatica limbii române6.
La cumpăna dintre secolele XIX
și XX, în anul 1900, la data de 22 iulie, adunarea generală s-a ținut în
Căuaș, „comună fruntașe de pe
Eriu”. Din partea conducerii reuniunii au participat vicarul Alimpiu

Barboloviciu, Vasile Oltean, Nicolae Pop, Constantin Albu și Alexiu
Fedorca7. Vicarul Alimpiu Barboloviciu, președintele reuniunii, a deschis lucrările adunării „prin o cuvântare elocventă și cu mult efect
predată, și ca un fir roșu să estinde
peste toată vorbirea, nisuința în
scopul de a însufleți pe cei de față
la grijirea de școala română – unicul focar al culturei naționale - și
desvoltarea aceleia la nivelul pretins de împrejurările timpului și
necesitățile neamânavere ale poporului nostru”8. Din raportul prezentat de vicepreședintele reuniunii, Vasile Oltean, reieșea că membrii comitetului de conducere au făcut eforturi pentru ca reuniunea să
progreseze. Însă, în loc să găsească
un sprijin în filiale, mulțimea de
învățători de aici, mulți dintre ei
necalificați și fără chemare spre cariera didactică, „nu adaug nimic la
înaintarea reuniunei, ci contrabalansează, micșorează și reduc tot, ce
s-a putea face și edifica, și e teamă,
ca aceasta stare continuându-să,
causa învățământului va ajunge
într-o stare a amorțelei”9. A urmat
lecția deschisă susținută de Constantin Albu, învățător în Hotoan,
din Istoria universală, despre „Mucius Scevola și Horațius Cocles”.
De asemenea, învățătorul Alexiu
Fedorca a susținut dizertația cu
tema „Școala și economia”, în care
vorbește despre rolul învățătorului
de a instrui și îndemna țăranii să
practice o economie mai rentabilă,
rațională și modernă, din care plugarul român să ajungă la un anumit
nivel de trai, care să-i ridice „nimbul, între celelalte naționalități”10.
În cadrul ședinței de după-amiază continuă dezbaterile, constatându-se, printre altele, că fondul reuniunii ajunsese la suma de 4919
cor. 72 fl. Comisia aleasă pentru
examinarea lucrărilor elevilor, care
se propuneau a fi expuse, constată
că nu exista nici o lucrare depusă de
către învățătorii din tract. În acest
context, adunarea generală decide
ca la următoarele întâlniri, toate
cercurile filiale să fie anunțate din
timp să aducă toate compunerile și
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lucrările școlare ale elevilor de final de an. Se mai discută problema
fondurilor de pensii și se insistă ca
învățătorii să fie introduși în acest
fond, „ca altfeliu la timpul slăbiciunilor și a bătrîneței se nu rămână
fără ajutoriu”. Prin trecerea fulgerătoare la cele veșnice a lui Ioan Nichita, postul de avocat al reuniunii
a rămas vacant. Adunarea generală, „cu unanimitate și toată încrederea”, l-a ales în această funcție
pe tânărul avocat din Șimleu, dr.
Coriolan Meseșian11.
Tot într-unul din satele sălăjene, care acum fac parte din județul
Satu Mare, respectiv Acâș, s-a
ținut adunarea generală din anul
1902, la 14 iulie 1901. Ea a fost
una „binecercetată”, fiind prezenți
învățători din întreg județul Sălaj,
care au venit „ca se gusteze din
știința și cultura spirituală, pentru
zilele ce urmează, și să se sfătuiască, ca lucrul pe care-l întimpină zi
de zi, să fie mai ușor și cu mai mult
spor”. Având în vedere faptul că
secretarul reuniunii, Alexiu Fedorca, s-a mutat cu locuința în Gherla,
unde a fost numit ca învățător, a
fost ales un nou secretar în persoana lui Ioan Oiegar, învățător în
Cehei. În cadrul lucrărilor adunării
generale, învățătorul Ioan Toduțiu
a susținut dizertația „Școala de
repetiție”, iar lecția deschisă a fost
ținută de Vasile Barna, învățător
în Doh, la disciplina Istoria natu-
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rală, care a vorbit despre bogățiile
minerale ale subsolului, în special
despre aur.
Comitetul central de conducere
al reuniunii s-a întrunit de două ori
la Șimleu Silvaniei. Printre altele,
s-a hotărât înaintarea unui memorandum conducerii scolastice din
cadrul diecezei de Gherla, ca acest
for să dispună senatelor școlare ridicarea salariului învățătorilor la
minim 800 cor., cu ajutor de la stat,
în baza articolului 16 al legii XXVI
din anul 1893. De asemenea, să se
prevadă locuințele învățătorești cu
anexele necesare12.
La 27 iunie 1902 are loc o nouă
ședință a Comitetului central, la
Șimleu. Primul punct al ordinii
de zi l-a reprezentat alegerea locului viitoarei adunări generale a
reuniunii. S-a stabilit ca ea să fie
organizată în localitatea Bobota,
la 10 august. Se supune dezbaterii problema petrecerii de după
adunarea generală, dacă se organizează sau nu, cine să o organizeze,
cine va suporta cheltuielile și cine
va gestiona eventualul profit. Cei
prezenți la întrunire decid să fie
organizată o petrecere, „ca după
usul de până acuma”, iar pentru
problemele organizatorice se decide să fie aleasă o comisie formată
din profesorul Gavril Trifu, în calitate de președinte, Vasile Oltean
vicepreședinte, Ioan Hendea notar prim și Nicolae Pop, casier. Ca
membri ai comisiei au fost aleși
învățătorii Traian Husti, Vasile
Barna, Emil Pocola, Daniil Graur
junior, Georgiu Bogdan din Șimleu
și Ioan Gozman junior din Fetindia. Pentru eventualul venit se decide ca dacă autoritățile din Bobota
vor susține cheltuielile în totalitate, al lor va fi și venitul, sau dacă va
suporta și reuniunea din cheltuieli
să se împartă profitul. Se votează
suma de 50 coroane pentru acest
scop, iar pentru publicitate să fie
trimise anunțuri în ziarele „Tribuna”, „Foaia Poporului” și „Gazeta
Transilvaniei”, Vasile Oltean fiind
mandatat în acest sens13.
În conformitate cu decizia Comitetului central, adunarea gene-

rală din anul 1902 a reuniunii s-a
ținut în „fruntașa comună românească” Bobota, la 10 august 1902,
aceasta fiind „una dintre cele mai
cercetate. S-a ridicat nimbul adunărei şi prin hărnicia conducătorilor acestei comune, cari toate le-au
făcut, ca adunarea să reiasă strălucit”14. Dintre „oficialii” reuniunii
au fost prezenți Vasile Oltean, Ioan
Hendea, Constantin Albu și Nicolae Pop. În total, au fost prezenți
4 oficiali, 12 oaspeți și 40 membri ai reuniunii. De asemenea, „o
cunună frumoasă” de doamne și
domnișoare, curatorii bisericii, membrii Senatului scolastic
și un numeros public din Bobota
și satele învecinate. Dimineața,
la orele 8, conform tradiției, s-a
săvârșit Sfânta Liturghie, oficiată
de către vrednicul protopop Gavril Vaida, asistat de preotul Aurel Mărcuș, „la care învețiatorii
presinți cu corul vocal au cântat
într-o armonie frumoasă”15. La
orele 10 toți participanții la adunarea generală erau prezenți în
biserică, lucrările fiind deschise de
către Vasile Oltean și Gavril Trifu.
Raportul de activitate al reuniunii
a fost prezentat de Vasile Olteanu,
iar învățătorii Ioan Hendea și Ioan
Chira propun ca el să fie trimis
spre publicare în „Foaia Poporului”
și „Gazeta Transilvaniei”. Casierul
reuniunii, Nicolae Pop, a prezentat
situația financiară, din care reiese că fondul a ajuns la suma de
5.502 coroane. În continuare, la
dorința celor prezenți, Vasile Oltean a dat citire memorandumului
elaborat de către o comisie alcătuită din membrii reuniunii, aleasă în
cadrul adunării generale precedente, care a fost trimis episcopului
și Consistoriului scolastic al Episcopiei Greco-Catolice de Gherla.
Ioan Oiegar, învățător în Ceheiu, a
susținut o lecție deschisă cu elevii
din clasele mici, din „Scriptologie”,
după ultimele metode de predare.
În ședința de după-amiază au
fost dezbătute problemele rămase pe ordinea de zi. Traian Husti, învățător în Bobota, a citit
dizertația „Chemarea învățătorului
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în genere ca crescătoriu și educatoriu și mijlocele corespunzătorie”, iar Teodor Ilea, învățător în
Sălsig, a citit dizertația „Despre
îndătinare”. Ambele dizertații au
fost ascultate cu mare atenție și
adunarea generală decide ca ele
să fie trimise spre publicare în ziarele amintite mai sus. Pentru următoarea adunare generală s-au
angajat că vor susține dizertații
Emil Pocola, învățător în Bocșa și
Vasile Barna, învățător în Doh16.
În dizertația elaborată și citită de
Teodor Illea, autorul afirmă, printre altele: „Scopul școalei poporale este nobilitatea și desvoltarea
intelectului. Mijloacele acestui
îndoit scop sunt educațiunea și
instrucțiunea. Prin instrucțiune
desvoltăm potința intuitoare adeca cunoștințele, intelectul și mintea, prin aplicările simțurilor și
corpul. Bazele educațiunei intelectuale îs părinții – colaboratorii
acestora învățătorii.
Cultura și însușirile ăstor doi
factori au influință decizetoare
asupra poterilor, aplicațiunilor și
caracterului băeatului”17.
Deoarece se încheia mandatul
conducerii reuniunii, conform statutelor, s-a trecut la alegerea noului birou și comitet de conducere.
În funcţia de preşedinte a fost re-
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ales vicarul Alimpiu Barbuloviciu,
vicepreşedinte Vasile Olteanu, secretar Ioan Hendea, notar George
Nichita, casier Nicolae Pop, controlor Daniil Graur senior, iar ca jurist
consult a fost ales dr. Coriolan Meseşian. În Comitetul de conducere
au fost aleși următorii dascăli: din
tractul Periceiului – Emil Pocola,
Demetriu Pașca și Ioan Flonta; din
tractul Crasnei – Demetriu Oros,
Ioan Șimon, Ioan Ciupe și Elia Ghile; din tractul Valcăului – Ioan Oiegar, Gavriil Gâlgău și George Pop;
din tractul Ipului – Vasile Barna
și Daniil Graur junior; din tractul
Șamșudului – Traian Husti; din
tractul Sărăuadului – Ioan Toduțiu;
din tractul Eriului – Vasile Marcu;
din tractul Băseștilor – Ioan Chira;
din tractul Oarței – Petru Robu;
din tractul Noțigului – Ipathie Theodoreanu; din tractul Bredului –
Ioan Gozman; din tractul Ciocmanilor – Petru Danciu18.
La adunarea de la Bobota s-au
înscris ca membri ai reuniunii următorii: Dr. Coriolan Pop, Mihai
Bohățiel, preotul Iulian Anceanu,
ginere al protopopului Gavril Vaida, protopopul Grigore Pop, preotul Nicolae Hoblea și preotul Augustin Ossian19.
Comitetul central al reuniunii
s-a întrunit la Șimleu în cadrul
a două ședințe. În prima ședință
s-au luat în dezbatere cererile de
împrumuturi ale învățătorilor
și s-a adus la cunoștință decizia
Consistoriului din Gherla referitor la memoriul înaintat pentru
ridicarea salariului învățătorilor la
suma de 800 cor. cu ajutor de stat,
în favoarea căruia consistoriul a
aprobat numai pentru învățătorii
care meritau. De asemenea, s-a
votat un ajutor de 200 cor. pentru
vicepreședintele reuniunii, Vasile
Oltean, care era suspendat din partea consistoriului, pentru că nu a
acceptat să-i fie redus salariul de la
1.000 la 600 coroane. În cadrul celei de a doua ședințe s-a fixat programul și s-a stabilit locația și data
ținerii adunării generale anuale20.
Următoarea adunare generală a
reuniunii s-a ținut în zona Codru,

la Șilimeghiu, în data de 9 august
1903. Vicepreședintele reuniunii,
Vasile Oltean, a elaborat programul adunării și raportul de activitate, la Pericei, unde era învățător,
pe care le-a definitivat cu două zile
înainte de adunarea generală. În
preambulul raportului pe care l-a
prezentat adunării generale, vrednicul dascăl subliniază că scopul
principal al oricărei societăți civilizate îl reprezintă dezvoltarea
culturii. La rândul lor, învățătorii
formau acea parte a omenirii, „cari
în societatea noastră năsuim în
mod energic spre a cultiva inima și
spiritul pe terenul numit al pedagogiei”. Astfel, scopul principal al
reuniunii învățătorilor sălăjeni era
„cultivarea învățătorilor pe terenul
pedagogic întru completarea și lărgirea sciințelor primite în institutul pedagogic”, demontând ideea
preconcepută a unor învățători
care susțineau că era suficientă
pregătirea primită în „preparadie”
și că nu mai trebuiau să participe
la întrunirile reuniunii. El susține
ideea de pregătire continuă a dascălilor, subliniind că învățătorul
trebuia „să studieze nencetat”,
deoarece „în cultură și sciință nu
este stare pe loc: sau progres sau
regres”21.
În cadrul raportului prezentat
se observă, printre altele, activitatea deosebită a învățătorului Ioan
Chira, care a reușit să înființeze,
la Băsești, o bibliotecă pentru
învățătorii din filială22.
Principalele teme dezbătute în
cadrul adunării generale de la
Șilimeghiu au fost cea privind
înființarea unui ziar propriu al
învățătorilor sălăjeni și convocarea unui congres general al
învățătorilor din Transilvania, cu
scopul de a înființa o alianță a tuturor învățătorilor de la școlile
confesionale greco-catolice 23 .
Învățătorul Vasile Barna a dat citire dizertației „Să nu perdem din vedere idealul nostru”, care a fost „o
adevărată lucrare, răsplătită fiind
după merit”. Propunerea practică
(lecția deschisă) a fost susținută de
către Alesandru Manu, învățător
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în Șoimuș, din calcularea mentală
și pe tablă a numerelor 1-5. Comisia financiară desemnată cu
această ocazie constată că „averea” reuniunii a ajuns la suma de
5.602 coroane24.
În anul 1904, adunarea generală s-a ținut în localitatea Supurul de Sus, la data de 14 august.
Din raportul comitetului referitor
la activitatea reuniunii reieșea
că s-au făcut demersuri pentru
înființarea reuniunilor de citire,
de cântări și biblioteci poporale,
iar rezultatele cele mai bune leau obținut învățătorii din tractul Băsești. Lecția deschisă a fost
susținută de către Daniil Graur junior, învățător în Mălădia, despre
„Petroleu”, iar propunerea cea mai
importantă a fost făcută de profesorul pensionar, Gavril Trif, și
anume aceea de a edita o foaie pedagogică, un ziar al învățătorilor,
de care să se ocupe comitetul central al reuniunii25.
Asuajul de Sus a fost gazda adunării generale din anul 1905, care
s-a ținut în data de 13 august, sub
prezidiul învățătorului Vasile Oltean, vicepreședintele reuniunii.
Alături de vicepreședinte, dintre „oficiali” au mai fost prezenți
învățătorii Ioan Hendea, Nicolae
Pop și Daniil Graur senior. La orele 8, dimineața, conform tradiției,
s-a oficiat Sfânta Misă, de către
protopopul Alexiu Varna, asistat de doi preoți. Răspunsurile au
fost date de corul din localitate,
înființat de vrednicul învățător
Gheorghe Șimonca. La orele 11,
corpul didactic era adunat în biserică, iar Vasile Oltean, „printr-o
vorbire însuflețitoare”, a declarat
deschise lucrările generale. Pentru început, raportează adunării
generale că ministrul Cultelor din
Ungaria a respins statutele alianței
învățătorilor greco-catolici din
Transilvania, pe motiv că era folosit cuvântul „Român”. Tot el prezintă raportul anual de activitate
al reuniunii, al filialelor și evenimentele mai însemnate ale anului
1904-190526.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Jurnal de călătorie (2)
Wesselényi Miklós - fiul

- fragmente 4 martie 1822
München. Am plecat din Viena în 1 și am ajuns
ieri, după amurg. Am călătorit foarte comod în rădvanul [cu ferestre] de sticlă al lui Széchenyi, așa că n-am
motive să mă plâng de frig sau nesomn. Vremea a fost
senină și plăcută, uneori prea caldă. [Am străbătut]
ținutul pe cursul Dunării până la Ems, apoi pe Inn
până la Ampsing, este frumos, înviorat de pădurile de
brad și pâlcurile de arbori din șes. Însă în apropiere de
München, regiunea devine mai sălbatică și mai deluroasă... În Austria și în Bavaria, agricultura este la fel
de dezvoltată. Solurile sărace prin natură sunt gunoiate din belșug, ba chiar am văzut bălegar aruncat pe
semănăturile înverzite. Pământurile sunt bine lucrate
și adesea prevăzute cu sisteme de irigație. Toate acestea denotă puținătatea terenurilor, ceea ce a determinat o îngrijire atentă. Fiecare tarla este îngrădită, ceea
ce, aici, în Bavaria, afectează pădurile într-o măsură
mult mai mare decât la noi, deoarece se folosesc trunchiuri tinere de brad. Oamenii de aici sunt sănătoși,
dar nu par să fie de un soi puternic. Bărbații sunt fie
foarte slabi, fie prea grași și nu prea sunt mușchiuloși
printre ei. Femeile sunt frumoase și curățele. Se deosebesc de austrieci prin felul chipurilor și prin faptul
că sunt mult mai politicoși. Dialectul austriac dispare
destul de repede după ce călătorul ajunge pe pământul bavarez. Aici, în München, am găsit găzduire cu
greu, deoarece se făcuse noapte târzie pe când am
ajuns. Azi, Széchenyi n-a găsit niciun cunoscut, așa
că s-ar putea ca mâine să ne continuăm călătoria. Cel
puțin așa am crezut înainte de a merge la teatru, dar
apoi planurile noastre s-au schimbat. Széchenyi l-a
întâlnit acolo pe bunul său prieten, prințul Löwenstein. Acesta l-a condus în loja Curții și l-a prezentat
prințului regal Karl Theodor (1795-1875), care l-a primit foarte binevoitor și l-a invitat să ia prânzul mâine la palat. Chiar m-am minunat cum s-a bucurat ca
un copil de întâmpinarea strălucitoare de care a avut
parte. Întotdeauna l-am considerat vanitos și știu că
trufia este resortul principal, cauza tuturor acțiunilor
sale, dar niciodată n-am crezut că va da o atât de mare
importanță unor aspecte insignifiante ca pondere în
viață. [Nota traducătorului: Urmează un amplu paragraf netradus, care cuprinde considerații filosofice
legate de orgoliu.]
Oare de ce n-am simțit asta, intens și motivat, pe
când aveam 18 ani? Totuși este bine că am realizat
acest aspect la 25 și nu la 50 de ani.
Am ținut foarte mult la respectarea lăuntrică a valorilor morale și poate că acum le prețuiesc mai mult

ca niciodată. Cred și simt că am dreptate, dar încă
vor fi necesare multe dovezi ca să mă conving pe deplin. Oare voi reuși întotdeauna să înfrunt încercările
ca un bărbat? Este o întrebare al cărei răspuns o va
aduce numai timpul – fie un „da” izvor de fericire, fie
un „nu” murmurat cu un glonte în căpățână; deoarece pot răbda fără nicio super-calitate trupească sau
sufletească, ori cu corpul chinuit și cu cunoștințele
limitate, o viață de privațiuni, în deplina și asumata
acceptare a unui țel – dar nu doresc, niciodată! să am
parte de o viață nevolnică, lașă, învrăjbită.
5 martie
La porunca regelui, mai marele herghelegiilor,
baronul Kessling, ne-a prezentat grajdurile crăiești,
cu o curtoazie infinită, dar groaznic de plictisitor. A
trebuit să examinăm tot, până la cele mai mărunte
piese de harnașament și să vizităm cele mai ascunse
colțuri. Grajdurile, manejul, trăsurile, șeile, hamurile
și echipamentele sunt toate bune, ba chiar excelente,
numai caii sunt prăpădiți. Firea umană cere ca întotdeauna să ducem lipsa celor mai necesare lucruri,
iar poveștile să înceapă cu finalul! N-am văzut niciun
cal ca lumea, numai dobitoace îngrășate și balonate.
Regele are trei herghelii: Rohrfeld, Bergstädt și Neuhof, care totalizează circa 400 de cai. În afară de
acestea, există și herghelii pur militare, formate din
cei mai buni cai ai diferitelor regimente; dar acestea
nu sunt coordonate de herghelegiul-șef al Curții, ci
stau sub comanda generalului Wrede. Dacă luăm în
considerare abordarea corectă și, aș spune, ardoarea
națională generală cu care bavarezii duc grija cailor,
în curând s-ar putea încropi un grup ales de cabaline, cu precădere dacă întrecerile de cai (care aici,
în München, au loc în octombrie, cu prilejul unor
mari serbări populare) ar avea un regulament potrivit acestui scop și n-ar fi privite doar ca un joc și o
distracție. Atelajele de gală ale regelui ar putea să fie
folosite la tot felul de munci, cum ar fi căratul lemnelor sau al fânului. Poate că pare un pic cam bizară,
dar eu consider că, examinată fără prejudecăți, ar fi o
idee excelentă și inteligentă. Cât despre călăritul artistic nu pot spune nimic, deoarece nici n-am văzut,
nici n-am aflat ce nivel a atins aici.
Azi am vizitat [colecțiile de artă din] glyptotheka;
încă nu-i în întregime terminată, dar a fost construită cu
gust, sălile sunt potrivite țelului – cu toate acestea, nu
conțin nici o statuie mai deosebită. Pe tencuiala uneia
dintre încăperi, [Peter von] Cornelius (1783-1867) tocmai picta o frescă: „Orfeu îi cere lui Pluto să i-o înapoieze pe Euridice”. Compoziția reprezintă o buluceală
de personaje, unele prost desenate.
201

Traduceri 39
Am luat masa la Trauttmannsdorf, ambasadorul
austriac. Soția sa s-a născut Károlyi; n-am întâlnit
de mult o pereche atât de plictisitoare. Deoarece tăcerea e de aur în diplomație, prevăd că Trauttmannsdorf va face carieră.
Seara, am fost la teatru în loja lui Löwenstein, a
cărui soție s-a purtat deosebit de politicos, cu multă naturalețe. Teatrul se află într-o clădire nouă,
mare și frumoasă, dar mi s-a părut incomod faptul că lojile sunt separate doar de niște balustrade.
Reprezentația a fost „Das Bild”, jucată mult mai
prost decât la Viena.
München este un oraș drăguț, cu bulevarde largi,
pietruite. „Englische Garten” (Parcul englezesc) este
foarte frumos.
Viața de la Curte nu este marcată de pompa rigidă
și grandilocvența care împiedică stabilirea de contacte umane, ci este una populară. Se vede că oamenii
își iubesc foarte mult regele.
Stările tocmai s-au adunat [în sesiunea legislativă]. Îmi pare foarte rău că nu pot participa la o
ședință, deoarece azi nu se ține, iar mâine nu putem
rămâne după orele 14. Iată un bun prilej să aflăm
niște lucruri interesante pentru noi, ungurii. Ar fi
deopotrivă curios și instructiv să vedem dacă această adunare corespunde ori nu scopului și demnității
presupuse, dacă hălăduiește pe un drum drept ori
nedrept. Cu atât mai mult aș fi dorit să văd Adunarea Stărilor, deoarece ea funcționează într-un fel cu
totul ciudat: se râde de ei, sunt ținta ironiilor. Hiba
trebuie să fie ori în mulțimea care îi judecă, ori în
ansamblul legiuitorilor, dar în ambele cazuri este o
atitudine cumplit de greșită și păguboasă cu gândul
la viitor. Din câte am auzit, vorbesc foarte liber, în
timp ce îi atacă furibund pe miniștrii răspunzători.
Altminteri, n-au niciun orator de seamă – cum să fie
posibil, cât timp consumă doar găluște fierte și bere!
Cred că puterea morală și spirituală este la fel de
străină acestui neam precum frumusețea și eleganța
cu vino-ncoace. Poate că niciodată n-a apărut pe
lume un bavarez pe care să-l hărțuiască Grațiile cu
zâmbetul pe buze.
Armata este prost înarmată, dar bine îmbrăcată,
respectiv cu [uniforme din] postav bun, piele etc.
Alura lor nu este destul de impresionantă; sunt niște
feciori drăguți, `nalți și subțiri ca brazii, dar lipsiți de
energie. Totuși, parcă uneori ar țâșni din ei imensa
scânteie produsă de tunetul napoleonian care a scuturat tăriile cerului.
6 martie
Am pornit dimineață la 10. Caii sunt înhămați
într-un fel foarte straniu; primii doi cai se află la
2-3 stânjeni (klafter) [Nota traducătorului: 3-4 metri?] de cei din spate, totuși vizitiii de pe poștalioane
îi mână cu frâiele într-un mod foarte sigur. Am luat
masa în Augsburg, dar șederea a fost prea scurtă ca să
vedem ceva din acest străvechi și frumos oraș. Se află
pe malul [râului] Lech, care este plin de plute, dar nu
este la fel de mare ca Iser în München.

Am trecut noaptea prin Ulm. De când am părăsit
München, caii de schimb sunt tot mai mărunți și mai
prăpădiți. Câmpiile și ogoarele sunt excelent lucrate,
am văzut mulți pomi fructiferi, mai ales pe marginile
drumurilor. Nici sălciile nu sunt lăsate de capul lor, ci
acum, în vreme de primăvară, le-au tuns cum se cuvine.
Berea de pe întreg cuprinsul Bavariei este excelentă și foarte ieftină; o jumătate de cupă (Mass) costă
doi creițari.
Regele organizează o vânătoare de capre sălbatice
unică de felul ei, deoarece anul trecut au doborât într-o
singură zi de toamnă o sută de animale.
Dacă nu s-ar vedea pretutindeni roadele muncii
celor care trăiesc aici, regiunea dintre München și
Friedberg, iar apoi cea dintre Augsburg și Ulm, ar părea pustie și neprietenoasă.
Traducere de GYÖRFI-DEÁK György
------------------------Textul original e accesibil pe internet:
http://mek.oszk.hu/09200/09257/09257.htm
O explicație necesară:
Am fost întrebat dacă parantezele cu punctulețe
din prezenta traducere ascund pasaje răutăcioase despre români.
Nici vorbă, drumeții n-au întâlnit niciunul în
Occident.
În noiembrie 1821, o delegație bihoreană, din care
făcea parte și „episcopul român”, a depus o plângere la
împărat împotriva lui Rhédey Lajos (da, da, din familia încuscrită cu casa regală engleză), dar evenimentul
n-a avut nicio importanță în derularea călătoriei.
Am menționat la sfârșitul primului episod războiul
de independență al Greciei, care a avut consecințe în
Muntenia și Moldova. Atâta tot.
Din familie, John Paget, soțul lui Wesselényi Polixena, a călătorit 22 de ani mai târziu dincolo de
Carpați, carte conspectată și de Eminescu, tradusă
recent la Cluj.
În varianta pentru revistă, am selectat doar o serie
de fragmente, în așteptarea ofertei unei edituri interesate pentru publicarea textului complet.
201

40 Istorie

Medalie acordată în
1929 unui preot sălăjean
Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

Prezentăm, apelând la heraldică, la faleristică și la
sigilografie, Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică” clasa I care, urmare a raportului nr. 50.382 din
1929 al ministrului secretar de Stat la Departamentul
Instrucțiunii Publice și al Cultelor, a fost conferită,
prin Decretul regal nr. 4.472 din 31 decembrie 1929
(publicat în „Monitorul Oficial” nr. 41 din 20 februarie 1930, p. 1455), cucernicului preot greco-catolic
Aurel Ghilea, din județul Sălaj, membru al Parlamentului țării, pentru servicii aduse bisericii.
Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică”, instituită prin Decretul regal nr. 2.804 din 14 iulie 1906,
publicat în „Monitorul Oficial” nr. 91 din 22 iulie
1906, modificat prin Decretul regal nr. 293 din 19 ianuarie 1907, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 238
din 24 ianuarie/6 februarie 1907, a fost acordată „pământenilor, clerici și mireni”, „drept încurajare și răsplătire pentru activitatea pastorală și serviciu aduse
în diferite moduri pentru buna stare morală și religioasă a poporului”.
Redăm, mai jos, descrierea decorației din cele două
acte normative amintite mai înainte, aflate, în copie,
la Arhivele Naționale Istorice Centrale (Ministerul Afacerilor Externe – Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642), precum
și reproducerile grafice ce provin de la colecționarul
Emanuel Erena.
Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică”, model
1907, are forma unui disc pe care broșează, gravată în
excizie, o cruce treflată, cu brațele ale căror extremități
depășesc puțin placa circulară, având pe avers, pe mijloc, un medalion rotund, cu bordură perlată, încărcat
cu un ochi înscris într-un triunghi isoscel, cu bordură, înconjurat de raze convergente și de a cărui bază
atârnă globul pământesc. Medalionul este înconjurat,
între brațele crucii, de o cunună rotundă de lauri. În
exergă, între brațele crucii, între două cercuri perlate (cel exterior mai îngroșat), denumirea distincției
gravată, de asemenea, în excizie, cu litere majuscule:
RĂSPLATA MUNCEI PENTRU BISERICĂ, cu primele două cuvinte scrise în partea superioară și în sensul
acelor de ceasornic și cu ultimele două scrise în partea
inferioară și în sens invers acelor de ceasornic. Reversul distincției cuprinde crucea, asemănătoare cu cea
de pe avers, având între brațele ei o ghirlandă de lauri
și de stejar, iar în mijloc, într-un medalion circular,
asemănător cu primul, cifra regelui Carol I (două litere „C” adosate și intercalate în care este înscrisă cifra
romană „I”) încoronată de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer, având la un capăt o lamă, care

servește spre a se petrece prin ea panglica de mătase
moarată, în lățime de 30 mm, cu trei subîmpărțituri
de 10 mm fiecare, cele mărginașe roșii-închise și cea
din mijloc albastră-închis.

Medalia „Răsplata Muncii pentru Biserică”
clasa I, model 1907 (avers și revers).
Sursa: colecționarul Emanuel Erena.
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In memoriam 41
Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România
anunță cu tristețe încetarea din viață a scriitorului
George Achim.

Odihnească-se în pace!

Profesorul de poezie
L-am cunoscut pe George Achim la începutul anilor
`80, când o nouă generație de profesori de limba și literatura română descindea pe meleagurile sătmărene. Printre aceștia se regăseau Georgeta Cozma, Cornel Munteanu și George Achim. Iubind literatura și preocupați
de activitatea științifică, ne-am numărat printre cei
care am încercat să sădim în inimile elevilor setea de
lectură și dragostea pentru literatură. Ne întâlneam,
cu predilecție, la sesiunile de comunicări organizate de
Inspectoratul Școlar, unde, în acei ani tulburi, am avut
norocul să avem, în persoana lui Alexandru Zotta, un
inspector școlar dedicat culturii. A fost un început plin
de entuziasm, care anticipa evenimentele de mai târziu.
După 1990, lucrurile s-au schimbat în mod radical. A
urmat o importantă perioadă de deschidere și renaștere
culturală. În zilele Revoluției, George Achim a devenit o
voce marcantă a urbei. Profesorul de literatură s-a transformat în cetățean, în gazetar, într-o conștiință civică. Îmi
amintesc de articolele sale remarcabile din acea perioadă
de extraordinar entuziasm publicate în presa sătmăreană.
Începea o lume nouă, iar omul de cultură, asumându-și
postura unui pașoptist modern, dorea să devină unul din
promotorii ei. A urmat un răstimp în care, fascinat de evenimente, George Achim a ales presa centrală și cariera politică, devenind membru în Senatul României. În această
perioadă de maximă efervescență culturală s-au redeschis
și porțile universităților. Puternic marginalizat în anii `80,
când în centrul atenției se găsea activistul de partid sau,
în cel mai bun caz, inginerul, învățământul umanist a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Nu întâmplător, mulți
dintre sătmăreni și-au continuat cariera la un alt nivel.
Unii au devenit profesori la Universitatea „Babeș-Bolyai”
din Cluj-Napoca, alții la Universitatea din Oradea sau chiar
la Universitatea din Suceava. Cei mai mulți au ajuns la Baia
Mare. Drept consecință, în plină febră a transformărilor,
m-am reîntâlnit cu George Achim, Cornel Munteanu și Viorel Rogoz la nou înființata Facultate de Științe și Litere
din cadrul Universității din Baia Mare. Aici, fiecare și-a ales
propriul său drum. Viorel Rogoz a optat pentru cursurile
de folclor, Cornel Munteanu s-a specializat în literatura
marilor clasici, iar George Achim a devenit „profesorul de

George ACHIM (27 februarie 1960, Şomcuta Mare/
Maramureş – 3 octombrie 2021, Baia Mare). Poet, eseist,
critic literar. Parlamentar. Studii liceale şi universitare la
Cluj şi Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Litere, română-spaniolă (1983). Redactor al Revistei Echinox. Doctor
în filologie al Universităţii Bucureşti, cu teza Utopie şi
distopie în cultura română (2001); Bursier al Consiliului
Europei (1993-1994). Profesor universitar doctor la
Universitatea de Nord Baia Mare. Gastprofessor la
Universitatea Viena (din 2008).
Volume: Dinspre ieri spre nicăieri, poeme, 1994; Iluzia
ipostaziată. Utopie şi distopie în cultura română, 2002;
Revolte şi consimţiri – Scriitori români din secolul XX, 2004;
Răsfăţuri şi melancolii, 2007 (Premiul pentru critică al
Revistei Poesis, 2008); Experimente şi formule poetice româneşti din secolul XX, 2009; Dulceţuri din fructe târzii de
pădure, poeme, 2010; Sita de ceară - Istorii din istoria unui
ținut transilvănean, 2018. A tradus din limba engleză
Reuben Markham, România sub jugul sovietic, 1996.
poezie”. A ales o perioadă fascinantă din evoluția culturii
române, secolul XX. Munca noastră se desfășura în paralel. El preda poezia interbelică și contemporană, iar eu
proza. Activitatea academică ne-a schimbat pe toți în mod
radical. Odată cu trecerea anilor, cercetarea științifică ne-a
permis să avansăm în ierarhia universitară. Acest lucru a
presupus niște serioase studii doctorale și publicarea unor
lucrări științifice reprezentative. George Achim s-a numărat printre cei care au reușit să confere o nouă față tinerei
Universități de Nord din Baia Mare, care a devenit unul din
centrele universitare tot mai respectate din țară. Drept dovadă, condusă în ultimii ani de către Profesorul de poezie,
Școala Doctorală de Științe Umaniste din cadrul Facultății
de Litere s-a transformat în una din cele mai puternice școli
doctorale din Transilvania.
În esență, activitatea literară a lui George Achim s-a
desfășurat pe două planuri. De o parte s-a găsit poetul
echinoxist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, autorul unor volume precum Dinspre ieri spre nicăieri (1994) și Dulcețuri din fructe târzii de pădure (2010).
Operă a maturității depline, îndeosebi ultima plachetă
de versuri s-a bucurat de o foarte bună receptare din
partea cititorilor și a criticii de specialitate. De cealaltă
parte s-a găsit profesorul, subtilul interpret al fenomenului poetic. Iluzia ipostaziată. Utopie și distopie în cultura română (2002), Revolte și consimțiri. Scriitori români
din secolul XX (2004), Răsfățuri și melancolii. Scriitori
români din secolul XX (2007) și Experimente și formule
poetice românești din secolul XX (2009) reprezintă niște
lucrări de referință, care au marcat numeroase generații
de studenți. Profesorul de poezie a reușit să impună
noi perspective în studiul valorilor majore ale liricii
românești interbelice și contemporane.
Prin George Achim dispare o personalitate marcantă
a vieții culturale din nord-vestul țării. În urma lui rămân
cărțile și generațiile de studenți, masteranzi și doctoranzi pe care i-a format. Din păcate, încă o dată timpul
nu a mai avut răbdare. Cu toate acestea, memoria profesorului de excepție va rămâne vie în inimile rudelor,
prietenilor, colegilor, studenților și, nu în ultimul rând,
a cărților. Dumnezeu să-l odihnească!
							
		
Gheorghe Glodeanu
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Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Poate că e de înţeles şi de acceptat, în anumite
limite, psihologia comportamentală a medicilor,
aceea de a demantela omul, reducîndu-l la generalitatea denominativă de „pacient”, la neutralitatea
distantă a unor boli, la contopirea temporară cu
propria patologie. Omul este identificat cu durerea pe care o reclamă, cu suferinţa care îl macină.
Medicii lucrează mai bine cu elementele constituente ale fiinţei, ajunse în impas, decît cu atributele sale esenţiale neimplicate direct. O privesc
pe aceasta ca particularitate maladivă pînă o pot
reda, însănătoşită, generalităţii sale indistincte. O
privesc ca parte valetudinară pînă o pot reconfigura ca întreg refăcut. Numai că afecţiunile unor
organe nu pot fi tratate în afara întregului numit
om, a iatrogeniilor sale. Există medici care tratează doar boli, după cum există medici care tratează
doar oameni.
*
Mi-am încropit un fel de a fi din propedeutica
unor eşecuri, din sapienţialitatea unor ratări, din
fenomenalitatea unor derapaje. Am încercat să-mi
înving cîteva tendinţe de a eşua în reuşite facile.
M-am găsit cît de cît cu datele cu care alţii s-ar fi
pierdut definitiv. Am valorificat plenar inutilitatea,
plictisul, non-sensul, generozitatea capcanelor care
mi-au stat în drum. M-am lăsat acaparat de cărările care nu duceau nicăieri. Mă tot caut într-o propoziţie care nu poate fi rostită. Aştept melancolic
într-o tăcere care mă devorează, fastidios, cuvînt cu
cuvînt.
*
Nu trebuie făcute mari şi subtile exerciţii hermeneutice pentru a observa imensa risipă de existenţă, abundenţa de materialitate care nu-şi găseşte
un rost. Noroc cu golul care mai atenuează avîntul
expansiv al existenţialităţii, cu moartea şi nefiinţa
care mai ponderează unele excese. Doar non-existenţa mai poate reclama, prin ea însăşi, normalitatea. Tot ceea ce există este un exces, un abuz pe sea-

ma nimicului. Căci nimicul există doar ca posibilitate de a nu fi. Orice existent se ridică fraudulos pe
ruinele sale, pe impulsul gol care deturnează totul
în posibil. Între nimic şi ceva se interpune o biată
posibilitate. Golul dă ordinea plinătăţii lumii. Între
a fi şi a nu fi stă veşnic incertitudinea nimicului.
*
Poezia este alegere a ceea ce ne-a ales deja – exprimarea perifrastică a inexprimabilului. Un poem
este suma nedesăvîrşirilor lui duse miraculos la final. Perfecţiunea acestuia constă în idealitatea pe
care poate să o sugereze, nu să o cucerească, să o
atingă. Cu adevărat, pot fi scrise doar acele poeme
care, în mod paradoxal, nu pot fi scrise în intenţionalitatea lor maximală. Poemul este stranietatea reuşită din propria sa imposibilitate. Limbajul
estompează orice încercare de puritate poetică,
domolindu-i valenţele exhaustivităţii. Poezia îşi
construieşte un mesaj autotelic din propria sa gratuitate, din absenţa oricărei intenţionalităţi. Ea
valorifică toate posibilităţile ne-spusului, tot ceea
ce cuvîntul poate scoate din propria sa autoscopie.
Poemul poate atinge absolutul doar în tăcerile sale
contrapunctice, în tentaţiile lui hemografice. Poemul duce limbajul în absurditatea sa, îl face una cu
nerostirea dintîi. Doar ne-scrisul mai poate contura umbra unui eu. Pot fi scrise doar… Poemele poemului nescriS…
*
Există un timp fără durată, unul în care ticăie
doar golul, absenţa. El nu măsoară ceva, ci îngînă
doar vuietul psihedelic al inexistenţei. Timpul este
ambasadorul nimicului trimis în spaţiu. În bună
măsură, neînţelegerea conceptului de timp îi asigură acestuia substanţa. Durata trăită datează un
timp care nu conţine nimic, decît iluzia lui proiectată în spaţiu. De fapt, timpul pare a fi consecinţa
spaţialităţii. Căci întinderea se poate derula doar
prin paşii săi temporali. Spaţiul este umbra timpului, timpul este iluzia spaţiului.
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Cinema 43

Filmografiile Simonei

Maléna

(2000)
Simona Ardelean

Ennio Morricone este unul
dintre cei mai longevivi, mai prolifici (a compus muzica a peste
500 de filme și seriale), dar și mai
apreciați compozitori din industria muzicală. Admirat de Stanley
Kubrick, colaborator frecvent al lui
Sergio Leone și Giuseppe Tornatore, Morricone a trăit toată viața sa
în țara natală, refuzând chemările
de sirenă ale Hollywoodului. A fost
nominalizat de șase ori la premiile
Oscar pentru Cea mai bună coloană
sonoră, dar l-a câștigat abia în 2015
cu The Hateful Eight.
Ceea ce îl face cu adevărat inconfundabil este linia melodică
simplă, deseori melancolică pe
care o întâlnim și-n filmul Maléna
din 2000. Bucățile muzicale care
compun coloana sonoră a mai sus
amintitei pelicule au titluri sugestive (Ipocrizia, Plimbări prin oraș,
Șoaptele/bârfele oamenilor, Linșajul,
Orgia, Întoarcerea, Momente dificile)
și urmăresc parcursul personajului
principal (eponim). Se aud armonii de chitară acustică și nostalgice
coarde într-un dans de pași care se
răzgândesc asemenea unor valuri,
punctate pe alocuri de trompetă și
saxofon atunci când tonurile devin
savuroase și comice.
Maléna este o femeie privită de
grupuri de adolescenți plini de hormoni care tropăie, de curiozități
nelămurite, orgolioase, de privirile oblice și invidioase ale femeilor
care se tem de frumusețea ei, de jilave pofte și necuviincioase ocheade ale bărbaților pe lângă care trece în drumul ei zilnic, cu ochii în
praful peste care calcă grațioasă
ca o regină din alte timpuri, peste străduțele pietruite, peste care
pășește împăcată cu sine și netulburată, dar senzuală și proaspătă.
Dintre toate aceste priviri indiscrete, cea care ne ghidează prin lumea
Malénei e privirea stăruitoare a
lui Renato Amoroso, un puști de

12 ani, care primește o bicicletă
nouă și care se alătură, în sfârșit,
găștii de băieți mai mari în ziua în
care o vede pentru prima dată pe
această femeie atipică pentru lumea mică și tradițională a târgului
sicilian. Sunt nenumărate close-up-uri ale ochilor lui căprui și
mari, din ce în ce mai triști, care
punctează destinul femeii. Atunci
când soțul acesteia este declarat
mort (lupta pe front în cel de-al
Doilea Război Mondial), băiatul
transformă fascinația vizuală în
fantezii pe care și le hrănește, devenindu-i femeii o umbră și spionând-o constant. Totuși, în drumul său de voyeur, el descoperă
amănunte din viața acesteia care
îl fac nu numai s-o îndrăgească, ci
și să-și dorească s-o protejeze cumva de toate acuzele nedrepte care
i se aduc. Pășind în urma muzei,
Renato (Giuseppe Sulfaro) se maturizează și înțelege că frumusețea
poate fi, în cazuri extreme, o condamnare la moarte. Femeia e validată social prin căsătorie în societatea obtuză și tradițională și,
atunci când e lipsită de protector,
ea devine victimă, în egală măsură
a bărbaților, cât și a consoartelor
acestora. Femeile nu-i vând lucruri în piață, o desconsideră, iar
bărbații îi cer pentru cele mai mici
servicii aluzive favoruri sociale. În
propria casă, femeia plânge și dansează cu poza soțului, dar dincolo
de pragul ușii, destinul ei este scris
de răutatea și invidia concitadinilor. Părul ei lung, întunecat și buclat e scurtat întâi, pentru ca mai
apoi să fie vopsit în roșu și, în cele
din urmă, când decăderea e asumată, în nuanțele unui blond artificial. Maléna (Monica Bellucci)
nu vorbește aproape deloc în film
și foarte rar – o dată sau de două –
ori schițează un zâmbet. Cu toate
acestea, interpretarea ei e plină de
tragism și delicatețe. De o senzua201

litate sălbatică, actrița reușește să
proiecteze un ideal feminin pe care
băiatul și-l întipărește în suflet
pentru totdeauna (Time has passed
and I have loved many women. And
as they held me close and asked if I
will remember them, I said yes, I will
remember you. But the only one I’ve
never forgotten is the one that never
asked… Maléna).
Filmul oferă multiple variante
interpretative. Pentru unii, femeia
e imaginea metaforică a unei Italii
naive care e împinsă în brațele fascismului. Dar e, în egală măsură și
o colecție de teme recurente în cinematografia lui Tornatore (procesul de maturizare afectivă, destinul
dictat de dorințele altora, lumea care
merge mai departe indiferent de obstacolele și dramele prin care a trecut), iar Tornatore e un regizor genial. Din filmografia lui mai amintesc
inegalabilul Cinema Paradiso (1988),
O pură formalitate (1994), Legenda
lui 1900 (1998), Baaria (2009), Cea
mai bună ofertă (2013). Indiferent
de interpretările care i se dau, filmul
convinge publicul și atinge o coardă
sensibilă, a vulnerabilității ființei
umane, necesar socială, dar și victimă a preconcepțiilor societății în
mijlocul căreia viețuiește uneori tăcut, alteori ostentativ.

44 Cronica discului

Steve Hackett – Under
A Mediterranean Sky

Daniel Mureșan

Era cunoscutul saloanelor, prietenul prințeselor, era
noblețea în stare pură. Era Beethoven, spiritul spiritelor,
figură precisă și clară în elita muzicii. Dar la treizeci și
doi de ani era aproape surd, pierduse contactul cu universul sonor. Urmele sunetului, izvoarele senzației, erau
secate. Modelatorul notelor nu le mai percepea. Au urmat compoziții din imaginea tot mai palidă a sunetelor. Totul era scăldat într-o lumină confuză, palidă, un
fel de lumina Infernului dantesc, o iritare a materiei.
Infirmitatea compozitorului se traduce într-un fel de incertitudine a zilei de mâine, plină de pasiune dar și de
isterie. Se voia un perfecționist al sunetelor ce nu le mai
percepea. Uvertura la Leonora a fost scrisă de cinci ori.
Totul era o revărsare nervoasă, dureroasă, cu nesfârșite
lungimi, cu cerești vestiri.
Asemănătoare, dar bineînțeles la alte dimensiuni
și din altă epocă, este povestea lui Steve Hackett. Cu
Genesis a schimbat formele muzicale existente, cu abordări rafinate, tot timpul în căutarea noilor tărâmuri muzicale. Dar a venit momentul când trupa a alunecat pe
panta comercială, Steve retrăgându-se într-o cămăruță
unde avea doar chitara și multă durere.
Au urmat albume solo de căutări, de singurătate, dar
pline de eleganță, de chitara clasică atât de dragă lui.
Noul album Under A Mediterranean Sky ne prezintă
un fel de muzică de cameră la chitară, cu numeroase inflexiuni simfonice. O secțiune luxuriantă de coarde și
flaute găsim în „Casa del Fauno”, totul îmbrăcat într-un
vals parcă cinematografic. Piesa arăbească „The Dervish
and The Djin” evocă viziuni ale spiritelor înșelătoare și
ale dansatorilor misterioși de mătase. O vioară singuratică anunță „The Memory of Myth”, o compoziție clocotitoare, aidoma dealurilor din insulele grecești, noaptea.
„Mdina” este cea mai lungă melodie de pe album, dar și
cea mai ambițioasă. Percuțiile și exploziile de corn ne
aduc aminte de celebrele bătălii antice din zona mediteraneană. Un spectacol de chitară cu elemente armonice,
culminând cu o temă disonantă. O piesă uimitoare ce
prezintă atât idila cât și conflictul unul lângă altul, folosind note abstracte, dar subliminal adecvate.
Albumul este o selecție de teme muzicale din zona
mediteraneană, chitara lui Hackett evocând istoria și
semnificația sa profundă. Un disc plăcut, plin de sensibilitate, ce te transportă în propria ta imaginație.
Tracklist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mdina (The Walled City)
Adriatic Blue
Sirocco
Joie de Vivre
The Memory of Myth
Scarlatti Sonata
Casa del Fauno
The Dervish and The Djin

9. Lorato
10. Andalusian Heart
11. The Call of the Sea
Inside Out Music 2021
Discografie Steve Hackett:
- Voyage of the Acolyte (1975)
- Please Don’t Touch! (1978)
- Spectral Mornings (1979)
- Defector (1980)
- Cured (1981)
- Highly Strung (1983)
- Bay of Kings (1983)
- Till We Have Faces (1984)
- Momentum (1988)
- Guitar Noir (1993)
- Blues with a Feeling (1994)
- Genesis Revisited (1996)
- A Midsummer Night’s Dream (1997)
- Darktown (1999)
- Feedback 86 (2000)
- To Watch the Storms (2003)
- Metamorpheus (2005)
- Wild Orchids (2006)
- Tribute (2008)
- Out of the Tunnel’s Mouth (2009)
- Beyond the Shrouded Horizon (2011)
- Genesis Revisited II (2012)
- Wolflight (2015)
- The Night Siren (2017)
- At the Edge of Light (2019)
- Under a Mediterranean Sky (2021)
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Viorel Tăutan
Confesiune amicală
Așa cum spuneam și scriu, viața îmi este
alcătuită din două unități temporale
dacă dorești, aproximativ inegale,
precum o stranie nuvelă sau o poveste,
în prima parte, fastuoasă, am tot stricat,
în a doua încerc să repar ce mai poate fi,
dacă se mai poate, dat la reparat,
pe calea-nțelenită a unei elegii.
Am tot căutat să-mi împlinesc un ideal,
acum îmi stric odihna visând
că l-am găsit, interminabil rând
la intrarea în tărâmul apusului boreal.
Voi urca spre corola golită de venin,
precaut, să nu mă înspin,
roadele faptelor mele cuminți, ireal!
„bene est mihi, quia tibi bene est”
Iată, m-am decis să-ți scriu ca înainte,
când nu se inventase internetul
decât în speranțele visătorilor, iată-le
împlinite, cum arzătoarea dorință care
-a eternizat pe Ikar și pe toți urmașii săi.
Îți voi trimite aripile de sărbătoare,
fata mea, numai să le poți prinde ușor
între omoplați, cele folosite când ai survolat
curcubeiele or fi îmbătrânit, obosesc
mai ușor, voi face un colet voluminos,
să fie protejat penajul nou, de va fi să treacă
prin respirația sărată a oceanelor, știi tu cum
se întâmplă, sper, mai păstrezi legitimația de
membră a clubului purtătorilor de aripi ideale?
How long have you lived there?
te întreb ades doar pentru că memoria mea
respiră numai prin pori atunci când ating
clanța ușii, sau urmele pașilor din copilărie,
și ai fraților tăi răsădiți printre străini,
cărora le spun ei prieteni, și au uitat să-și ia
fiecare aripile de întors, n-or fi având nevoie.
Între timp, doinind doină de dor,
tata a mai confecționat câteva
perechi dus-întors pentru ceilalți copii,

când vor fi voind să ne mângâie
și să se lase mângâiați, până mai reușește
fiecăruia respirația prin pori !
Închinare Dianei
Când nume de zeiţă mi-aţi pus, cadou celest,
purtând pe umeri fragezi imaginarul arc,
deşi la vânătoare eu arma nu mi-o-ncarc,
voi hăitui vânatul în ritmul anapest.
Şi-am să doresc la jocu-mi să vă invit pe voi,
acei care venirea-mi cu zâmbete-aţi primit,
intra-vom împreună în viitorul mit,
scăpându-vă, prieteni, de grijile de-apoi.
Menirea mi-e-nsemnată-n papirusul divin,
o să-i urmez porunca pe cât îmi este scris,
de-ar fi să-ngenunchez la umbra vreunui vis,
eternelor iubiri vreau viaţa să-mi închin.
tristețe
Atinge-mă cu aripa ta stângă,
seducătoare pasăre de foc,
și nu lăsa ochiu-mi rănit să plângă
de dorul tău și-al tainicului joc
descătușat în vise, de câte ori
mă prigoneau fantastice orgii,
ori piruind zglobiu privighetori
se-amestecau în plânsul de copii.
Înfrânge-mă cu aripa cea dreaptă,
să gust veninul tristei renunțări
la tot ce-a fost frumos, de vrei, așteaptă
cenușa să mi-o-mprăștii-n patru zări.
adună-te apoi strigându-ți casta,
îmbrățișate umbre prinse-n joc
îți vor aduce-aminte cine fost-a
cel care te-a iubit fără noroc.
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Ionuț
Caragea

haide!
ochiul care te plânge
te vrea înapoi
inima care te bate
te vrea înapoi
amintirea care te pierde
te vrea înapoi

Cuvinte agățate de cer

haide!
atâtea stele și atâtea cuvinte
agățate de razele lor!

nu pot vedea mai departe
decât îmi permit acești ochelari
precum mâna orbului
cuvintele mele
înaintează spre tine
agățate doar de razele soarelui
care trec printre nori

(Poem din volumul în pregătire Ceasornicarul fără
mâini)

Ana
Ardeleanu

chiar și atunci când e noapte
fiecare cuvânt e agățat de o stea
iar cuvântul care bate
la poarta inimii tale
e agățat de coada unei comete
haide, vino, voi scrie o strofă
în care fiecare cuvânt e agățat
de stelele carului mare
nu vrei să te plimbi cu mine
prin tot universul?
haide, vino, lasă ploaia
să te caute după ferestre
lasă oglinda să tremure
de singurătate
lasă absența să strige
cu gura plină de umbre
lasă buza prăpastiei
să te caute-n cer
lasă ochii pământului
să înflorească privindu-te
haide, ce mai aștepți?
visul meu așteaptă
să fie visul tău
miracolul meu așteaptă
să fie miracolul tău
haide, nu te agăța
de lumeștile rădăcini
există un cântec
care poate ajunge mai sus
decât zborul păsării

poem de toamnă
te invit la masa inimii mele
iar tu îmi ceri răgaz
pentru a pune câteva stele pe cerul frunţii
cravata de sâmbătă seara
greieri de toamnă într-o simfonie
un buchet de versuri
ce încă mai tălmăcesc sentimente
şi le aşază în vaza de cristal
apoi te strecori precum o boare
în inima mea
galbenul rămas pe scaun neşters
lasă amprente pe rochia de mătase
iar ea începe să plutească în aer
cu un anunţ imens pe piept
& quot; nu-i găsim dragostei şi lumii
alternativă & quot;
stelele se revarsă într-o tulburare de cântec
ca o ploaie torenţială
în care toate tainele se scufundă
doar mâna lunii face peste toate
semn de speranţă
îmi rămâne timp să îţi strig
cât te-am iubit Micuţa Mea Morsă
iubire cu trei M
201

Poesis 47
şi-un calendar ocupat
până la sfârşitul lumii

Cristian
Ovidiu
Dinică

Dar simt că sunt către netimp poteci
Și către evadare variantă.
Da, am găsit sub ploaia de secunde
Umbrela veșniciei, un trofeu
Care de timp și cursul lui m-ascunde,
Eternitatea fiind... rostul meu,
Eliberat de „cum?”, de „când?”, de „unde?”,
Când cu Cristos m-ascund în Dumnezeu!

Vasile Dan
Marchiș

Gândul fiului
De astăzi mama va împleti așteptarea
în părul păpușilor din geam
cu cârlionți de mătase din pletele lunii
pe buze le va pune ruj din praful de stele
își va dori la masă fiul
dar acesta nu va mai avea suficientă lumină să
învețe numărătoarea secundelor în drumul spre casă.
în mod permanent
ea va locui în salonul dimineților albastre,
căluții de mare și berzele o vor însoți.
Din coșul lui cu rufe purtate
va scoate cântecul de patefon pe care îl ascultau
împreună,
apoi meticuloasă îl va înveli în straie
de duminică.
După amiaza va pregăti cina pentru timpul
șchiop

Simion Felix
Marțian
Sonet atemporal
Îmi plouă-n gânduri ticăituri seci
Și cad secunde-n ploaia agasantă,
Ca, țintuit de-a timpului secantă,
Să simt că am pe zile ipoteci.
Pendula mă marchează obsedantă
Făcându-mă prizonier pe veci,

Această dăruire nu-i un simplu joc
Pentru că s-a făcut în aceeași măsură părtașul
tuturor
celor buni cum și celor răi,
bogaților și săracilor,
bolnavilor sau celor sănătoși,
celor cumpătați cât și celor hapsâni
timpul,
e oprit și dus pentru răstignire cum Iisus pe Golgota.
Pe nenumărații săi umeri de secunde, minute, ore,
zile,
timpul ne ridică drept cruci vii pe toți pământenii.
Existăm pe umerii timpului drept cruci vii
în drum spre această răstignire,
cum unele substantive pe lista suplimentară a
gramaticii
doar ca elemente de chin…
Ce-am putea face să ne creadă timpul altceva?
Care dintre noi cei peste șapte miliarde de pământeni
putem spune că nu suntem cruci vii
pe umerii timpului ce urcă spre răstignire, Everestul?
El nu se oprește pentru nimic ci urcă mereu
să nu fie învinuit de ceva…
Să nu fie întrebat:
„Cine e mai greu pe umerii tăi, «Timp prea darnic»?
Bolnavii sau cei sănătoși?
Bogatul sau săracul?
Cel cumpătat sau cel hapsân?”
Această dăruire a timpului
nu-i un simplu joc
ci e seva tinereții tuturora
adunată la un loc…
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Malaxorul de octombrie
deltapandemic
■ Andrei Oișteanu, „Moravuri și năravuri” în „Orizont” (nr. 9/2021): „Prototipul tiranului bibliofob pare

să fie Califul Omar, care, într-o nefastă zi de septembrie
a anului 642, cucerind Egiptul, a ajuns în faţa Bibliotecii din Alexandria. Omar este un tip aparte de biblio-piroman. El nu pare a fi stăpânit de o ură oarbă faţă de
cărţi, ci de una lucidă. Este, deci, cu atât mai primejdios.
«Dacă toate aceste cărţi – și-ar fi șoptit califul în barbă – conţin aceeași doctrină ca în Coran, atunci sunt de
prisos și trebuie distruse. Dacă ele conţin altă doctrină
decât în Coran, atunci sunt dăunătoare și trebuie distruse». Evident, premisele sunt false, dar concluzia e logică
și soluţia e unică și inevitabilă: incendierea bibliotecii.
Multe secole de înţelepciune, tezaurizate în 700.000 de
cărţi (de suluri de papirus), s-au transformat în fum
în câteva ore. Cine ar putea să-și imagineze cum s-ar fi
dezvoltat umanitatea și cum ar fi arătat ea astăzi dacă
Omar și-ar fi pus soldaţii să citească volumele Bibliotecii
din Alexandria (sau măcar să le ignore), în loc să le ardă?”
(revistaorizont.ro).
■ Pe Menachem M. Falek l-am reîntâlnit după
mulți ani... în revista „Poezia” (nr. 3/2021), intervievat
de Marius Chelaru. Aici, un fragment din răspunsurile
la întrebarea „cum s-a văzut în Israel activitatea scriitorilor în această perioadă complicată pe care o trăim!”:
„Faptul că aplicația ZOOM a fost la îndemână a schimbat toată piața literară. Scriitorii nu trebuie să iasă din
casă ca să citească sau să lanseze cărți, și dintr-odată
au apărut tare multe evenimente și s-au făcut multe
legături, cea mai mare parte interne, dar și festivaluri
internaționale cu participarea... din scaunul din cameră.
Din perspectiva asta, și prin faptul că aplicația «zoom»
rămâne cu noi, cred că pandemia a adus și lucruri bune
artei, literaturii”.
■ Adrian Cioroianu, din articolul „Surprize în trecut și nostalgii în viitor – de ce Istoria ne învață calmul,

chiar dacă vorbim despre rock, Biserică sau mariaje
gay”, în „Dilema veche” (nr. 912/2021): „Cred că, în
fața noastră, la două sau trei decenii în viitor, va urma o
revoluție (post-umană?) de o amploare fără precedent.
În acest moment scriu un roman, în care această schimbare (o cred epocală, similară cu revoluția neolitică de
acum 13.000 de ani) poartă numele de BIANCA: biotehnologii, inteligențe artificiale, nanotehnologii, alternative cognitive etc. Imaginați-vă cum oare se va scrie Istoria când istoriografia va încăpea pe mâna unei generații
cu un IQ crescut brusc prin editare genetică. Personal,
cred că aceasta este autentica, azi, confruntare mondială: care putere va ajunge (prin gene «îmbunătățite») să
producă o primă generație de genii. Geniile – ne arată
Istoria – pot fi deseori benefice și tot deseori mai egoiste
decât noi, restul. Cum oare se va scrie Istoria viitorului,
ca un posibil vals printre astfel de minți cu super-IQ, ca
să nu mai amintesc despre posibilitatea unei viitoare
Istorii scrise de o inteligență artificială?” (dilemaveche.
ro). Să fie aceasta adevărata confruntare mondială de astăzi: „care putere va ajunge (prin gene «îmbunătățite»)
să producă o primă generație de genii?”
(D.S.)
■ Numărul 3 (septembrie 2021) al Revistei „Conexiuni Culturale”, care apare trimestrial în Ohio, Statele Unite ale Americii, cuprinde o seamă de articole sem-

nate de Constantin Cubleșan (Vasile Alecsandri – două
secole întru înveșnicire „Acel rege al poeziei”), Valentin
Coșereanu (Un aspect quasi necunoscut al manuscriselor.
Atmosfera studenției eminesciene în capitalele imperiale),
Livia Ciupercă (Umbra și lumina din noi), Mircea Popa
(Gabriel Stănescu – un militant pentru cunoașterea României), Delia Muntean (Un „aed singuratic”: Vasile Barbu),
Dorin Nădrău (Curiozități și carențe din istoria românilor),
Ion Cristofor (Un cărturar de excepție: Marian Barbu),
Emilia Poenaru Moldovan (Fresce ale clipei cu tine). Alte
titluri: Omagiu lui Brâncuși, pe calea eroilor sau dialog peste timp al titanilor (Ion Corbu), Tăcerea în locul spuselor
(Niculina Oprea), Meridiane lirice (Rafa Mora). Revista
conține și multă poezie, semnată de Hanna Bota, Victor
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Albu, Maria Pal, Ioan Baba, Rodica Marian, Alexandru
Cazacu.
■ Punctăm apariția numărului 2/2021 al revistei Hepehupa, revistă de cultură în limba maghiară, publicată
cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Din cuprinsul numărului: versuri de Fehér Imola, Simonfy József, Fülöp György, articole semnate de Veres
Piroska, Covaciu Norbert, Szilveszter Andrea, Müller
Dezső, Antal András, László László și alții, Gáspár Attila, Major Anna și alții.
■ Te visează bufnița albă – Maria Pal, Editura Napoca Star, 2021. „Din fiecare secundă/ se ivește o corabie încărcată cu stele/ trupul tău devine o catedrală/ în
brațele timpului/ un stingher paradis” (Maria Pal).
■ Acompaniament de peniță. Note de lectură
– Emilia Poenaru Moldovan, Editura Colorama, ClujNapoca, 2021. „O specie nouă îmi pare că inaugurează în
aceste pagini Emilia Poenaru Moldovan, căci ele conțin
însoțiri fraterne, colegiale, generoase acolade pe seama
colegilor din sfera beletristicii. Mai mult ca oricând, solidaritatea de breaslă, deschiderea cu bunătate înspre
alt autor, sprijinirea sensibilității și a expresivității sale
specifice sunt necesare astăzi, când disponibilitatea fiecăruia pare diminuată de angoase istorice și metafizice.
Emilia Poenaru Moldovan își vădește vocația de amfitrion literar întru bucuria unui întreg cerc de prieteni, iar
asta este cu adevărat minunat, căci deschide lumea spre
agape.” (Ovidiu Pecican)
■ Pe grumaz – Cornel Cotuțiu, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021. „Nu ar fi nefolositor să ne
preocupăm – măcar câteodată – nu de ce este România
«altfel», ci de ce este România «astfel» și s-o înțelegem
mai bine așa cum este.” (Ioan-Aurel Pop, președintele
Academiei Române)
(C.Ș.C.)

■ În cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor revistei
„Caiete Silvane”, desfăşurate în perioada 22-24 septembrie 2021, criticul și istoricul literar sătmărean Gheorghe Glodeanu și-a lansat cele mai recente volume.
■ Lucrarea apărută la Editura Ecou Transilvan din
Cluj-Napoca, Mitografii. Incursiuni într-o bibliotecă
mitologică se bazează pe cunoștințe acumulate de-a
lungul deceniilor. Profesorul universitar la Facultatea de
Litere a Universităţii de Nord din Baia Mare a declarat
că volumul realmente încorporează o bibliotecă, fiind
rodul unui travaliu extrem de îndelungat. În prefața
cărții, Glodeanu arată că fascinanta lume a mitologiei
stă la baza literaturii: „De când mă știu, am resimțit o
puternică fascinație pentru mituri și mitologie. Asemenea basmelor la vârsta copilăriei sau, mai târziu, a
literaturii fantastice, ele au constituit o posibilitate de
depășire a banalului cotidian, facilitând pătrunderea
într-o fascinantă lume imaginară, în care mă așteptau
eroii legendari și ființele fabuloase. Nu întâmplător,
printre cărțile de referință ale anilor mei de ucenicie în
arta lecturii s-au numărat Din marile legende ale lumii
și Legendele Olimpului. Mai târziu, în calitate de cititor
experimentat, am început să identific în mod sistematic prezența elementelor mitice în creațiile autorilor
români și străini. M-a interesat îndeosebi maniera în
care s-a realizat trecerea de la mythos la logos, adică de
la mitologie la cuvântul scris, la literatură. Eram curios să descopăr în ce măsură au marcat marile mituri ale
Antichității evoluția literaturii. De aici ideea unei lucrări
în care să urmăresc relațiile dintre mit și literatură”. În
impresionantul volum, de aproape 650 de pagini, criticul s-a oprit asupra lucrărilor unor scriitori și savanți
de prestigiu precum: Hesiod, Snorri Sturluson, Roland
Barthes, Pierre Brunel, Jérôme Garcin, Robert Graves,
Gérard Denizeau, Joseph Campbell, Heinrich Zimmer,
Denis de Rougemont, Gilbert Durand, Umberto Eco,
Georges Duby, Jean Rousset, Northrop Frye, Neil Gaiman. De asemenea, a supus analizei și lucrările următorilor scriitori și cercetători români: George Călinescu,
Mircea Eliade, Octavian Paler, Victor Kernbach, Andrei
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Oişteanu, Silviu Angelescu, Ștefan Borbély, Adriana Babeţi, Şerban Foarţă, Elena Abrudan, Constantin Jinga,
Izabella Bejan-Krizsanovszki, Liliana Gabriela Voş.
■ A doua carte lansată de criticul distins cu premiul
special Mircea Zaciu pentru anul 2020 de Filiala Cluj a
Uniunii Scriitorilor a fost o antologie a creației poetice
a lui Alexandru Macedonski, publicată în cadrul prestigioasei colecţii a Editurii Academiei Române, O sută şi
una de poezii. Glodeanu a selectat cu migală poeziile
reprezentative, a semnat prefața, a alcătuit reperele biografice și a reunit referințele critice. În prefață, Glodeanu a scris despre importanța poetului rondelurilor în
literatura română: „Având o prolifică activitate de poet,
prozator, dramaturg, traducător și gazetar, Alexandru
Macedonski (1854-1920) este unul din primii creatori
români care teoretizează și impun la noi conceptul modern de poezie. Articolele programatice ale scriitorului
au fost reunite de către Tudor Vianu în volumul Alexandru Macedonski, Opere IV. Articole literare și filosofice
(ediție critică cu studii introductive, note și variante de
Tudor Vianu, Fundația Regală Pentru Literatură și Artă,
București, 1946). Studiile teoretice ale poetului au fost
redactate în perioada cuprinsă între 1878 și 1901, valoarea lor constând în faptul că au introdus în literatura
română noi criterii de înțelegere și apreciere a frumosului poetic. În plus, ele reflectă efortul unui spirit european de a se racorda la marea poezie a timpului său”.
(A.-B.K.)
■ Despre prezența poetului Dan Rotaru în peisajul
publicistic românesc al secolului XX aflasem din presa
culturală de acum mai bine de trei decenii. Veneau la
chioșcul de ziare din centrul urbei noastre toate revistele de cultură și ziarele centrale. Mă abonasem. Printre
acestea – prestigioasa, prin eleganță și substanță, revistă
Argeș, din colectivul redacțional al căreia a făcut parte.
Dar îl întâlneam cu poezii și prin Convorbiri literare,
Luceafărul, România literară, Tribuna etc. Îl socotesc

un competitor prolific, performant și fidel al Sonetului
de factură renascentist-europeană (mai cu seamă italiană și franceză), tratat de către teoria literaturii la poeziile cu formă fixă, în formula 4+4+3+3, alături de Glossa,
Rondel, Gazel, Haiku-ul.
Însă nu despre autorul de sonete, ci despre gazetarul
Dan Rotaru stă mărturie cartea de publicistică și eseu
contemporan, intitulată Supliciul de a fi, apărută la cunoscuta editură Tipo Moldova din Iași, seria Opera Omnia, în format 17/24 mm, cu 381 pagini. Este vorba despre un alt fel de biografie, a poetului cetățean angajat în
viața socială pe care o interpretează cel mai ades realist,
alteori idealist, căutând și oferind responsabil soluții
pentru deblocarea unor situații „limită”. Iată, spre informare câteva titluri, din cele 156 câte sunt cuprinse în
carte: Asurzit de tăceri și obosit de obsesii, Antidot pentru
nesimțire, O boală aparte – scrisul, În căutarea mai-binelui,
Neajunsul de-a îmbătrâni ș.a.m.d.
■ Andrei Breabăn este jurist, astăzi pensionar. În
paralel, la început, ca hobby, a practicat cu real talent și
asumată pasiune publicistica. Atașat sentimental și admirativ ținuturilor natale din împrejurimile Sucevei, a
redactat și a publicat câteva cărți cu implicații turistice.
Însă pasiunea domniei-sale a fost și a rămas istoria țării,
în conotațiile sale eroice, marcată de marile personalități
generatoare de mituri. În consecință, a început să scrie
și să publice roman istoric, venind astfel în descendența
unei serii nobile de mari scriitori, precum francezul Alexandre Dumas, englezul Walter Scott, polonezul Henryk
Sienkiewicz, de pildă, sau românii Mihail Sadoveanu,
Vintilă Corbul, Mircea Ciobanu, Ioan Dan etc. Romanul
de față, Visul Măriei sale, recomandat de Constantin
Dram și prefațat de Cezar Dobre și Ion Popescu-Brădiceni, îl are ca personaj central pe tânărul prinț Ștefan,
viitorul erou al creștinătății, Soare al Moldovei. Apărut
la Editura Timpul din Iași, în format 14/20, este editat în 422 de pagini, cuprinse între coperți din carton,
ediție de prestanță.
(V.T.)
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„Caiete Silvane” 200

O parte din redacția revistei „Caiete Silvane”

■ Ediția a XIII-a a Zilelor „Caiete Silvane” s-a
desfășurat în perioada 22-24 septembrie, la împlinirea a 200 de numere. Evenimentul s-a desfășurat
nesperat de bine, având în vedere nesiguranța
condițiilor pandemice, însă dorința de cultură, de
socializare și, de ce nu, de normalitate a fost mai
puternică decât teama de boală sau de restricții. Zilele revistei „Caiete Silvane” ne-au oferit un răgaz
de normalitate și bucurie, iar pentru asta suntem
recunoscători participanților, organizatorilor și colaboratorilor.
Organizatorii evenimentului au fost Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, Uniunea Scriitorilor din România
– Filiala Cluj, Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Cenaclul literar „Silvania”, Asociația culturală
„Creart”.
Miercuri, 22 septembrie, au avut loc desanturi
scriitoricești simultan în trei comunități: la Jibou,
Hida și Șimleu Silvaniei. La Jibou, la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” au participat Doina și Viorel
Tăutan, Daniel Săuca, Viorel Mureșan, Gheorghe
Moga. La Hida, Marcel Lucaciu, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Angela Maxim, iar
la Șimleu Silvaniei, Colegiul „Simion Bărnuțiu”, au
fost Alice Valeria Micu, Ion Pițoiu-Dragomir, Ioan

Vasile Bulgărean, Ioan Maria Oros și Stela Ember.
În ziua a doua a evenimentelor, joi, s-au
desfășurat desanturi la trei licee din Zalău (Colegiul Național „Silvania”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” și la Liceul de Artă „Ioan Sima”), cu
participarea scriitorilor Imelda Chința, Marcel Lucaciu, Viorel Mureșan, Traian Ștef, Ioan F. Pop, Carmen Ardelean, Daniel Săuca, Ion Pițoiu-Dragomir,
Olimpiu Nușfelean, Stela Ember, Ioan Maria Oros,
Doina și Viorel Tăutan, Alice Valeria Micu, Angela
Maxim și Menuț Maximinian.
În aceeași zi, în sala „Porolissum” a Centrului
de Cultură și Artă au avut loc câteva lansări de
carte (o dublă lansare a cărților lui Ioan F. Pop,
„Solilocvii inutile” și „poemele umbrei”, lansarea
cărții „Veșnicia de o zi” de Ioan Vasile Bulgărean).
De la ora 17 au avut loc alte trei lansări de carte:
mai întâi, volumul de memorii semnat de medicul veterinar Nicolae Mocuța, doctor în medicină
veterinară, personalitate a Sălajului care a avut o
contribuție majoră în cercetarea națională de profil, volum intitulat „Liniștea amurgului”. A urmat
„Șapte povești din Țara Silvaniei”, noul volum al
Cameliei Burghele, apreciat etnolog/antropolog
cultural, care vine în fața publicului cu noi povești
culese de la țăranii din satele sălăjene, subliniind
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astfel nu doar importanța cunoașterii tradiționale,
ci și frumusețea satului sălăjean. În final, a fost
prezentată cartea Mariei Popiț, „Preoteasa, mândru nume”, o culegere de texte etnografice care vorbesc despre cotidianul și sărbătoarea populară, așa
cum sunt acestea trăite de țăranii din satul sălăjean
Preoteasa. Toate aceste cărți au apărut la Editura
„Caiete Silvane” a Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean
Sălaj, cu excepția „poemelor umbrei”, de Ioan F.
Pop, care a apărut la Editura „Cartea Românească”.
Vineri, 24 septembrie 2021, în sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, s-a desfășurat, de la ora 16, o întâlnire festivă
„Caiete Silvane 200”, la care au participat, printre
mulți alții, Daniel Săuca, Viorel Mureșan, Silvia Bodea Sălăjan, Olimpiu Nușfelean, Menuț Maximinian, Emilia Poenaru Moldovan, Gheorghe Glodeanu,
Traian Ștef, unde, după lansările celor menționați
s-a citit poezie și s-au purtat discuții culturale.
De la ora 18, am fost delectați cu un concert de
pian, Ábrám Endre, pianist maghiar, născut în România.
Corina ȘTIRB COOPER
■ Primul număr al publicaţiei noastre (în noua
ei serie) a apărut în februarie 2005. De atunci au
apărut 200 de numere (septembrie 2021). Din februarie 2012 „Caiete Silvane” apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Editor: Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, cu sprijinul instituţiilor administraţiei publice şi de cultură din
Zalău (Instituţia Prefectului Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria şi Consiliul Local al municipiului Zalău, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău,
Biblioteca Judeţeană Sălaj, Direcţia Judeţeană de
Cultură Sălaj, Arhivele Naţionale filiala Sălaj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, Cenaclul literar „Silvania”,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, filiala
Zalău). Colectivul de redacţie a rămas cam acelaşi,
mulţi ani: subsemnatul, redactor-şef; Viorel Mureşan, redactor-şef adjunct; Daniel Hoblea, secre-

tar de redacţie (decedat în martie 2020); Carmen
Ardelean şi Marin Pop, redactori; Marcel Lucaciu,
Viorel Tăutan, Imelda Chinţa, redactori asociaţi;
Györfi-Deák György, Alice Valeria Micu, Gheorghe
Moga, Simona Ardelean, colaboratori; Oana-Maria
Barariu-Săvuş, corectură; Marius Soare, tehnoredactare. De la sfârşitul anului 2020, avem în redacţie doi noi colegi: Corina Ştirb Cooper (secretar de
redacţie) şi Alexandru-Bogdan Kürti (redactor).
Revista şi editura „Caiete Silvane” a(u) organizat
până acum 13 ediţii ale Zilelor revistei, socotind-o
şi pe cea din acest an (în 2020, din cauza restricţiilor impuse de autorităţi pe motiv de pandemie,
nu am putut organiza evenimentul), prilej de desanturi scriitoriceşti în unităţi de învăţământ sălăjene, lecturi publice, lansări şi prezentări de cărţi
& reviste, momente artistice. Mai mult, în aceşti
peste 16 ani de existenţă, revista „Caiete Silvane” a
organizat (sub umbrela instituţiei-mamă), în Sălaj,
multe lecturi publice, conferinţe & diverse întâlniri
literare. Din lunga listă a invitaţilor noştri amintim
aici pe Irina Petraş, Gabriel Chifu, Radu Ţuculescu,
Ana Blandiana, Ion Pop, Mihai Măniuţiu, Mircea
Dinescu, Radu Vancu, Claudiu Komartin, Cosmin
Perţa, Ruxandra Cesereanu, Marta Petreu, Nicolae
Prelipceanu, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Olimpiu Nuşfelean, George Vulturescu, Ioan Moldovan,
Traian Ştef, Aurel Pantea, Alexandru Vlad, Ion
Mureşan, Aurel Sasu, Mircea Petean, Vasile George Dâncu, Vasile Dâncu, Teodor Baconschi, Ioan
Es. Pop, Ioan F. Pop, Alex Ştefănescu, Sorin Lavric,
Mircea Popa, Ioan Pintea, Al. Cistelecan, Vasile
Puşcaş, Adrian Popescu, Ioan-Pavel Azap, Ştefan
Manasia, Markó Béla, Nicolae Coande, Ioan Matiuţ, Vasile Dan.
Pe de altă parte, am fost prezenţi, în ţară, la numeroase întâlniri literare organizate de reviste ale
USR sau care apar sub egida USR. Revista noastră,
împreună cu publicaţia „Hepehupa”, sprijină Festivalul „Primăvara Poeziei”, un festival în cadrul căruia se editează şi antologia bilingvă, româno-maghiară, cu acelaşi nume.
Daniel SĂUCA

Scriitori prezenți la Zilele revistei „Caiete Silvane”

Desant la Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău
201

Arca poeziei

Umberto Saba

(1883-1957)
Cel mai apropiat de umila viață cotidiană și de farmecul ascuns al lucrurilor mărunte,
dintre poeții italieni ai secolului al XX-lea. „Pe când atâția literați și artiști ai zilelor noastre
sugerează în creațiile lor o atmosferă de Labirint, de Babel, de Apocalips, de incoerentă aiurare zvâcnită din agonia lumii, Saba rămâne un profet al vieții care va trebui să-și regăsească
echilibrul.” (Edgar Papu)

Anul acesta
Anul acesta plecarea rândunicilor
îmi va strânge inima de-un gând.
Apoi grauri vor face mare zarvă
în pomi la locul de-ntâlnire din
Calea XX Septembrie. Apoi în lungul
rău al iernii voi avea drept soți
doar acel gând și vrăbii brune pe acoperișe.
Singurătății mele rândunicile
îi vor lipsi, și zilelor târzii iubirea.
(Traducere de Ilie Constantin, în Canțonierul,
Editura Univers, București, 1970)

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Zsolt Bikfalvi

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Adela Lia Rusu

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a IV-a ediție, Ioan Ciobotaru

Szabó Vilmos - Jebucu

László Dániel - Stana

László Dániel - Rimetea

Radu Șerban, „Frunze, flori, ferestre. Fațada casei bunicului”,
acrilic/pânză, 70x100 cm, 2020

Lucian Țintariu, „Peisaj recompus”,
acrilic/pânză, 50x60 cm, 2020

