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Anchetă

Noi, sălăjenii (I)
Există, fără îndoială, 
o „amprentă” sălăjeană

Daniel SĂUCA

Ancheta „Noi, sălăjenii” mi-a fost stârnită de 
o excelentă carte, „Spiritul locului. Ținutul Bistri-
ța-Năsăud prin ochii scriitorilor” (Editura Școala 
Ardeleană, 2022), a colegilor bistrițeni, volum 
coordonat de Menuț Maximinian. M-am întrebat 
dacă noi, sălăjenii, ne putem identifica cu un spi-
rit al locului, dacă, până la urmă, ne mândrim că 
suntem sălăjeni. Și cu ce? Și apoi, câte scrieri rele-
vante avem despre Sălaj din această perspectivă? 
Chiar așa, câți scriitori, poeți, în general oameni 
de cultură, au scris despre sălăjeni și județul lui 
Bărnuțiu, Maniu și Coposu? E de văzut, de cerce-
tat. Poate, anul viitor vom demara și noi un ase-
menea proiect editorial, cred, necesar.

Așadar, am întrebat: Vă (mai) considerați sălă-
jean/sălăjeancă? Cum vă raportați la acest posibil 
„concept”/această posibilă abordare? Ce anume ar 
putea defini condiția de sălăjean? Cât de impor-
tantă e această asumare? Mai există așa-numitul 
patriotism local? Cât e de roditor/păgubos?

În ce mă privește, am o problemă în a mă iden-
tifica pe deplin sălăjean, chiar dacă mintenaș tră-
iesc de 50 de ani pe aceste „plaiuri binecuvântate”. 
Nu mă simt nici sătmărean, chiar dacă m-am năs-
cut în județul vecin și câteodată prieten. Firește, 
e de întrebat și ce suntem mai degrabă: sălăjeni, 
ardeleni, români, cetățeni europeni, globali, pla-
netari (oameni, pământeni etc.) sau toate deoda-
tă, în doze diferite. Nu m-aș mira ca locul nașterii 
și al viețuirii să fie doar date civile, esențial. Di-
versitatea incredibilă a umanității, și transforma-
rea ei uluitoare, fac parte, totuși, dintr-un întreg 
a cărui „curgere” încă nu e pe deplin lămurită. Să 
ne întoarcem la oile noastre: există, fără îndoială, 
o „amprentă” sălăjeană, detectabilă istoric, socio-
logic sau antropologic, oricum nu foarte diferită 
de cea a altor „țări” românești. Ancheta noastră 
va continua. Dacă tot vorbim de județul nostru, 
în paginile numărului de față al revistei „Caiete 
Silvane” puteți găsi și fotografii realizate în tabă-
ra internațională „Sălaj: Frumusețe, tradiție, po-
veste”. Sunt convins că nu le-am publicat doar din 
„patriotism local”...

Fizeș – nordul meu afectiv

Ioan F. POP

Sînt momente cînd îmi amintesc cu nostalgie că sînt 
sălăjean la origine – mai exact, vălcăuano-�zeșan –, căci, 
în rest, nici eu nu mai știu cu exactitate ce sînt. Acest 
fapt mă încarcă cu un entuziasm paseist pe care îl cre-
deam iremediabil pierdut. Ca atare, cad tot mai des în 
reveria catifelată a trecutului, în melancolia generată 
de ecoul mirobolant al locurilor din care vin. Și care, 
pe măsura trecerii timpului, îmi par tot mai ireale. Tot 
mai îndepărtate în proximitatea lor sufocantă. Locuri 
de peste care ridic, din cînd în cînd, o perdea a uitării, 
transformându-le într-un prezent, într-o prezenţă. 

Din tot acest amalgam de trăiri și imagini voalate se 
desprinde mica noastră casă din dumbravă, situată la 
marginea satului Fizeș, pe liziera pădurii, pe unde mer-
geam cu vaca la păscut, drumul, de peste doi kilometri, 
făcut pînă la școală. Iernile care veneau și plecau cu uimi-
toare precizie calendaristică. Umbra rememorativă a locu-
rilor copilăriei mele coboară adesea în visele mele, făcîn-
du-mă să regret faptul că deșteptarea mă smulge brusc 
din magia lor. Adieri de miresme și frînturi de sunete îmi 
umplu încă simţurile, dumbrava și pădurea, clipocitul 
molcom al apei de la Izvorul Dedii se conturează într-un 
orizont imaginar, priveliștea dealurilor îmi reumple reti-
na, spaţiul și timpul se intersectează în punctul unei ob-
sedante reemergenţe paseiste. Cărările și împrejurimile 
bătute cîndva la pas mă cheamă cu ecourile vesperale care 
mă ajung din urmă. Prezentul se hrănește dintr-un trecut 
în care calc tot mai melancolic, tot mai abătut. Satul Fi-
zeș rămîne nordul meu afectiv, locul în care evadez cînd 
odiseea existenţială își pierde coordonatele, cînd eșuează 
în incertitudine și non-sens. El este spaţiul paradisiac în 
care îmi exersez nostalgiile, locul în care se cuibăresc tiptil 
pașii rememorărilor. Acolo unde doar o aruncătură de băţ 
mă despărţea de pădurea dinspre ogradă, de colţul ei în 
care stăteau de veghe siluetele unor salcîmi, de cărăruia 
care mă ducea la Fîntîna Alesi, de unde aduceam apă de 
băut. Acolo, în șoaptele interminabile ale frunzișului, mă 
retrăgeam în miezul verii, în pauza unor activități domes-
tice, pentru a mă adînci în paginile unei cărți, pentru a mă 
lăsa invadat de reverii și de aromele verdelui nesfîrșit, de 
trilurile amestecate ale păsărilor. Uitînd de tot și de toate, 
adîncit în moliciunea văratică a naturii, doar glasul bunicii 
mă recupera din starea mea feerică, mă reda concreteții 
zilei. Odată cu părăsirea satului, lumea mea s-a destrămat 
pentru totdeauna. A devenit o iluzie pe care nu o pot �xa 
nicăieri. Revenirea, tot mai rară, în satul copilăriei seamă-
nă cu reanimarea tardivă a unui paradis pierdut. Spaţiul 
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copilăriei este singurul paradis cu adresă exactă. Din pă-
cate, moartea a devenit aproape singura legătură cu satul 
meu. A�u, din cînd în cînd, cine a mai murit. Observ cum 
satul se mută încet în cimitir. Doar cîteva amintiri mai 
dăinuie pe dinafară. 

Sînt tot mai dese momentele cînd nu mă pot de�ni 
decît în raport cu acest trecut tot mai nebulos, nu mă 
pot regăsi decît în cadenţa unor pași care au îmbrățișat 
acele locuri. De fapt, trăiesc în memoria de apoi a copi-
lăriei, într-un Fizeș a�at dincolo de spațiu și de timp. 
Acolo unde cuvîntul acasă sună atît de �resc și atît de 
straniu. Ca atare, satul Fizeș a fost, este și va � o poveste 
care trebuie mereu spusă și respusă, una în care reali-
tatea se îmbină osmotic cu reveria. Căci înainte de a 
locui într-un spaţiu concret, locuim în povestea lui care 
dăinuie din generaţie în generaţie. Restul este... uitare.

P.S. În contextul unei continue disoluţii a identităţi-
lor tari, a � sălăjean nu poate însemna decît o încercare 
de a � om pur și simplu – cu toate determinările unei 
atari (preaomenești) aventuri –, o individualitate cu 
deschidere spre alteritate, dincolo de orice bariere ge-
ogra�ce, lingvistice, culturale. Căci nu putem vorbi de 
un sentiment sălăjean al �inţei, pentru că ne pîndește, 
implacabilă, ironia cioraniană...

„Sunt sălăjean?”
 
 

GYÖRFI-DEÁK György 

Bineînţeles. Actele vorbesc! Mă legitimez cu un bu-
letin unde este trecut domiciliul permanent, nu unul 
�otant, în Sălaj. E adevărat că nu am cod 31 la CNP, de-
oarece numărul mi s-a atribuit în Argeș. Pe de altă par-
te, zic că problema ar trebui examinată și din perspecti-
va relativităţii clasice, dintr-un alt sistem de referinţă: 
oare sunt considerat sălăjean? Cred că da. După 33 de 
ani, lumea s-a obișnuit cu mine pe meleagul din stânga 
râului Almaș. Am fost naturalizat, cum se zice. Am lu-
crat și am locuit în trei din cele patru orașe ale judeţului 
de acum. Spre norocul meu, când mi-am terminat stu-
diile am fost repartizat la Drighiu, un sat unde oamenii 
se salutau (în 1988!) cu: „Lăudat �e Isus!” Toată stima, 
nu mă pot plânge de nimic.

Pasiunile mele sunt scrisul și cititul. Și desenatul. Și 
împăturirea hârtiei. Mersul pe bicicletă.

Am crezut că voi putea face mai mult dacă voi lu-
cra în cultură, dar totuși majoritatea mă consideră un 
profesor de �zică, ca pe tata-socru. M-am căsătorit cu 
o sălăjeancă din Jibou. Ambii copii ni s-au născut la Za-
lău, deoarece spitalul local ducea lipsă de medici. La în-
ceput, am scris în „Tineretul Nostru Trăiește”, un ziar 
prea progresist pentru vremurile de după Ceaușescu (a 
și dispărut după un an). Am colaborat cu „Limes”-ul lui 
Cornel Grad, cu gazetele lui Daniel Săuca, apoi cu revis-
ta „Caiete Silvane”. Mi-am publicat acolo descoperirile.

Am polemizat cu cei care încercau să semene zavistie 

între neamurile de aici, principala cauză de înapoiere din 
regiune. Să nu dăm vina pe pământ, apă, atmosferă: îţi 
faci rai din ce ai! Avem biserici de lemn (și române, și un-
gurești) deoarece aici e Silvania, Ţara Pădurilor, cu gresii și 
sedimente calcaroase, nu marmură de Carrara. Blidele de 
lut au o altă piaţă de desfacere decât ceramica smălţuită 
sau porţelanul. Iuliu Maniu a ajuns avocat pregătindu-se 
în liceul maghiar din Zalău, în vreme ce austriecii încercau 
să deschidă școli sătești și nu reușeau deoarece ţăranii vo-
iau să cheltuiască banii într-alt fel. Să ne amintim de Di-
onisie Vaida, care s-a întors cu �ii Alexandru și Ioan de la 
București, deoarece n-a fost deloc mulţumit de calitatea 
învăţământului din capitala Regatului.

Cine încearcă să se înalţe năpăstuind pe alţii va alu-
neca (mai devreme sau mai târziu), deoarece capetele 
călcate sunt rotunde, nu dau priză bună. Eu zic să ne 
bucurăm de darurile ambelor culturi, maghiară și ro-
mână. Să-i citim și pe Ilosvai Selymes Péter, și pe Ioniţă 
Scipione-Bădescu; și pe Petri Mór, și pe Dionisie Stoica; 
și pe Ady Endre, și pe Tudor Arghezi.

Noi, sălăjenii!

Teodor SĂRĂCUȚ-COMĂNESCU

Noi, sălăjenii… o sintagmă pe care am auzit-o de 
nenumărate ori. Cel mai adesea în arealul acestui loc 
numit Sălaj. Un loc care de mai multe decenii și-a sta-
bilizat identitatea după ce a fost „�endurită” – cum ar 
spune sălăjeanul, de-a lungul istoriei.

Am auzit-o și în afara arealului, chiar în alte colțuri 
ale lumii, și mai cu seamă, mi-am zis atunci, că acela năs-
cut pe aceste meleaguri ține la identitatea lui natală.

Te-ntrebi, reverberant, cum apreciezi gestul și trăirea 
unui ins care s-a născut într-un „pătrățel” din acest loc, 
poate și-a făcut sau nu studiile până spre adolescență, iar 
apoi plecat în lumea largă, își amintește din când în când 
de pătrățelul lui de umbră lăsată doar 1-2 decenii, iar apoi 
dus a fost pentru o viață în alte locuri, în pribegie, poate… 

Vor � �ind mulți și din aceia care dintr-un orgoliu 
disimulat au tăinuit locul natal sau chiar l-au blamat ca 
�ind unul „bătut” de istorie și de vremuri, sărac și fără 
orizont, dar absurdul din atitudinea lor i-a adus spre �-
nalul vieții, aparent mai bogați, în locul unde au văzut 
pentru prima dată lumina și au deschis ochii către lume. 

Mă-ntreb și eu, la fel, dacă aș avea dreptul la o ase-
menea sintagmă: „Noi, sălăjenii…”, cel care tot din 
pribegie m-am aciuat pe meleagurile Sălajului mai 
bine de o jumătate de viață de om, am pus umărul la 
construcția imaginii acestui județ, apreciat �ind pen-
tru strădania mea, și poate că aici îmi voi odihni senec-
tutea și osemintele în veci.

Oare putem să dăm sau nu crezare acelei „fățarnice” 
sintagme, parcă tot mai des uzitată și acceptată în lumea 
modernă, că acolo („îți”) e patria, unde îți este bine?! 
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Apariție editorială

La Editura „Caiete Silvane” a apărut, cu sprijinul 
Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură 
și Artă al Județului Sălaj, ediţia a III-a, revizuită și 
adăugită, a volumului Cameliei Burghele, „Șapte zile 
în Ţara Silvaniei. Un exerciţiu de antropologie cultu-
rală”. Volumul reprezintă un demers de promovare 
etnoturistică a județului Sălaj și este editat în limbile 
română, maghiară și engleză.

Camelia Burghele este doctor în etnologie („Tera-
pia și psihoterapia populară. Note pentru o antropo-
logie a sănătății”, 2003, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 
Cluj-Napoca). A urmat studiile postdoctorale la Școala 
Postdoctorală a Academiei Române (2013), publicând 
ca lucrare de cercetare volumul „Asumarea identității 
culturale în comunitățile românești din Maramureșul 
ucrainean (Transcarpatia, Ucraina), conservare și/sau 
dinamică socio-culturală în context european” (coor-
donator științi�c acad. dr. Sabina Ispas). Are publica-
te o serie de articole și volume circumscrise acestor 
teme de cercetare: „În numele magiei terapeutice”; 
„Cămașa ciumei”; „Repere de cultură tradițională 
sălăjeană”; „Șapte zile în Țara Silvaniei”; „La nuntă 
în satele sălăjene”; „Satele sălăjene și poveștile lor”, 
„Șapte povești din Țara Silvaniei”.

O carte de vizită pentru Sălaj

Multă vreme s-a crezut că publicitatea este „che-
ia succesului” în afaceri, că atrage clienţii și că vinde 
bine. Ulterior, turismul a înţeles că atragerea clienţi-
lor înseamnă, înainte de toate, imagine, iar acum poli-
tica este cea care condiţionează reușita de marketingul 
electoral... Celebrul sociolog Marshall McLuhan ajun-
sese, de altfel, la concluzia că advertisingul va � cea 
mai puternică formă a artei în secolul nostru și se 
pare că nu a exagerat deloc.

Era previzibil, așadar, că și administraţia publică 
are nevoie de creatori de imagine, de publicitari, de 
promotori de oferte. În această tendinţă, de con�gu-
rare a unor strategii publicitare, se înscrie și volumul 
de faţă, focalizat pe cultura populară sălăjeană. 

Consultându-ne cu colegii și prietenii, am mizat 
de la început pe competenţa doamnei Camelia Bur-
ghele, cercetător știinţi�c și un bun cunoscător al 
patrimoniului cultural al Sălajului, care a promovat 

cultura tradiţională locală și în volumele sale anteri-
oare. „Produsul” de marketing – pentru a rămâne în 
sfera publicităţii – este un album minunat realizat din 
perspectiva fotogra�ei de artă și bazat pe un studiu 
antropologic vast și captivant, cu date din teren. Călă-
torul, turistul sau vizitatorul Sălajului este îndemnat 
să își oprească privirile asupra bisericilor de lemn din 
satele sălăjene, să admire costumele populare din co-
lecţiile muzeale sau particulare, să își asume mai ușor 
modernitatea în raport cu obiceiurile populare sălăje-
ne și să înţeleagă mai bine unde îi sunt rădăcinile spi-
rituale identitare: în cultura tradiţională. Fiecare citi-
tor al acestei cărţi și �ecare turist, român sau străin, 
prin satele de la poalele Meseșului, ar trebui, astfel, 
să �e convins de bogăţia inestimabilă a patrimoniului 
cultural material și imaterial sălăjean.

Dacă stăm bine să ne gândim, acest volum este o 
pledoarie pentru publicitatea... antropologică. 

Probabil că acest termen nu există, dar nu vedem 
de ce nu ar putea � un instrument de marketing publi-
citar fundamentat pe observaţii antropologice, cultu-
rale și vizuale. Ne bucurăm, așadar, de apariţia acestui 
album – o iniţiativă inspirată a Consiliului Judeţean 
Sălaj și a Centrului de Cultură și Artă al Judeţului Să-
laj – și le spunem tuturor potenţialilor vizitatori: Bun 
venit în Sălaj!

O nouă ediție a volumului 
Cameliei Burghele,

„Şapte zile în Ţara Silvaniei”
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Cronica literară

Eseuri în cascadă

Viorel MUREȘAN

În două decenii de eseistică, cri-
tică și teorie literară, Mircea Moț 
ajunge, cu Complicități selective / eseuri, 
Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 
2022, la a cincea sa carte cu acest 
pro�l. Celelalte sunt de literatură 
pentru copii sau îngrijiri și adnotări 
de ediții din operele altor scriitori. 
Cuprinsul e heteroclit, atât sub ra-
portul vârstelor literaturii, cât și în 
privința genurilor și speciilor abor-
date. Scriitorii clasici, indiferent 
de secol, au parte de câte două, trei 
sau chiar patru eseuri succesive. În-
tâlnim aceeași critică simbologică 
și tematică din cărțile precedente, 
numai că dusă acum la citirea textu-
lui cu lupa și desfacerea lui până la 
ultima �bră. De pe coperta a patra, 
Al. Cistelecan ne sintetizează tabla 
de materii într-un mod grăitor: „Un 
mic �orilegiu de eseuri subtile, or-
ganizate sub forma unui mozaic și 
dedicate câtorva clasici și câtorva 
contemporani, propune aici Mircea 
Moț, sub forma unor complicități 
selective. Cele despre clasici par a � 
pornite pe temeiuri tematiste, dar 
din unghiuri destul de nefrecven-
tate. Mircea Moț, cunoscând prea 
bine bibliogra�a care-i copleșește pe 
clasici, își caută teme (ori doar moti-
ve) care-i permit incursiuni inedite. 
Vegetalul la Creangă, moda, trenul, 
absența bărbaților de acasă la Cara-
giale, ocupațiile agricole și �gurația 
arboricolă la Rebreanu, absența 
evanghelistului Matei la Arghezi ș.a. 
sunt câteva din cheile cu care Mircea 
Moț intră în spațiul operelor, desfă-
când toate latențele simbolice. Ide-
ea lui exegetică e că �ecare simbol, 
oricât de ignorat (chiar și de autor), 
duce, asemenea brândușei blagiene, 
spre miezul operei și al viziunii. Dar 
ca să ducă într-adevăr e nevoie și de 
iscusința eseistului.”

Ion Creangă este, ca să spunem 
așa, „cel mai bătrân” protagonist al 

volumului. Scrierea sa emblema-
tică, Amintiri din copilărie, n-a mai 
fost, după știința noastră, lectura-
tă din perspectiva vreunui simbol 
vegetal. Ba dimpotrivă, exegeții 
tradiționaliști au tot subliniat, 
prin comparație cu alți povesti-
tori, absența naturii. Mircea Moț 
iscodește de valențele lor simbolice, 
la început, câțiva pomi nediferențiați, 
trecând la păpușoiul care-l proteja pe 
Nică de „dușmani”, apoi la cireșul și 
cânepa mătușii Mărioara, la teiul 
cu pupăză, ori la dohotul de mes-
teacăn. Paginile ni se par o tâlcuire 
plauzibilă, fără a � și spectaculoasă. 
Următorul eseu, Semni�cative morți 
ale unui personaj, este scris în prelun-
girea celui precedent, dar cu schim-
barea unghiului din care cade lumina 
asupra textului. Această mișcare de 
unghi aduce sub lupa critică eveni-
mentul morții simbolice a aceluiași 
personaj, Nică. Noua lectură critică 
face și mai evidentă legătura Aminti-
rilor din copilărie cu lumea basmului. 
Primul eseu despre I.L. Caragiale, 
Duminică, luni…, este precedat de 
un motto din Kafka, care sugerează 
apropierea universurilor celor doi 
prozatori. Spunând că în schițe per-
sonajele caragialiene se simt în lar-
gul lor în spații exterioare, pe stradă, 
la berărie, la cafenea, iar interiorul 
este „un spațiu unde omul este tor-
turat sau torturează pe alții la rân-
dul său”, Mircea Moț face observații 
esențiale pentru înțelegerea acestei 
opere. Trecând la Caragiale și mersul 
trenurilor, ca la Creangă, constatăm 
că eseurile decurg, unul din celălalt, 
după ceea ce am putea numi tehni-
ca „eseului în ramă”. Alte două tex-
te despre același autor clasic, Scurta 
călătorie a repetentului și În absența 
bărbaților au titluri prea transparen-
te pentru a nu ne gândi la schițele 
cele mai știute din cărțile de școală, 
D-l Goe… și Vizită…

Dintre cele trei studii consacrate 
lui Liviu Rebreanu, două se referă 
la romanul Ion și unul la Răscoala. 
Deprinși deja să decelăm conținutul 
prin lectura titlului, e destul să in-
dicăm că eseurile care au ca refe-
rent prima operă se numesc, întâiul 
Despre cosit, arat și secerat, iar celă-
lalt Copaci, pomi, meri și nuci. Despre 
Nadina și Petre Petre urmărește ace-
le secvențe din Răscoala care aduc 
față-n față, punându-le într-o tensi-
onată și dinamică antiteză, două per-
sonaje cu pronunțată pecete de clasă. 
În Evanghelistul absent citim analiza 
unui poem de Arghezi, Flori de muce-
gai, desfășurată în cercuri concentri-
ce, �ecare inel �ind generat de câte 
un simbol de bază al textului: mo-
tivul scrisului, al mâinii, al �orii, al 
miresmei. Titlul, aici, este înșelător, 
căci demersul critic e dezvoltat în 
altă direcție. Relația divinității cu 
scrisul/scriitura în poezia arghezia-
nă e subiectul celuilalt text dedicat 
poetului, Scriind uituc și plecat. Îna-
inte de încheiere, autorul pune și o 
concluzie: scrisul e parte din dialogul 
omului cu divinitatea. El este apana-
jul poetului, în vreme ce lectura cade 
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în sarcina providenței. Din poezia lui 
Ion Barbu, Mircea Moț e atras, expli-
cabil, de Riga Crypto și lapona Eni-
gel. Balada e analizată ca o „poveste 
exemplară”, aplicându-i-se principii 
hermeneutice adecvate, de la magie 
la naratologie. La Blaga descoperim 
că „vestea” este un prag spre „poves-
te”. Bine condus studiul  pe această 
temă și tot atât de bine ilustrat cu 
texte poetice, el aduce un unghi in-
edit de ancorare în lirica autorului. 
Despre blagiene brânduși trebuie vă-
zut în contextul mai larg al studiilor 
pe seama motivelor �orale, �oarea 
din titlu desprinzându-se într-un to-
pos care îl individualizează pe poet.

Deși scurt, unul dintre cele mai 
convingătoare texte critice din carte 
se referă la Sadoveanu. Mai precis, 
autorul explorează un fragment in-
troductiv al Țării de dincolo de negu-
ră, din care înțelege „că autentica 
inițiere nu se realizează doar prin 
vânătoare ca ritual, ci, mai ales, prin 
rostire, prin cuvânt, prin logos în ulti-
mă instanță, prin rostirea ritualică a 
unei povești de vânătoare.” Sub titlul 
Drumul la munte al unui personaj, cri-
ticul descifrează în călătoria făcută 
de Ilie Moromete în Apuseni, în scop 
comercial, un factor generator de 
metamorfoze, unul care-l schimbă 
în mod fundamental. Cu alte cuvin-
te, o călătorie inițiatică. Abordând 
romanul lui Marin Preda și din alt 
unghi, în Ilie Moromete și Cocoșilă, el 
le măsoară personajelor profunzi-
mea spirituală prin atitudinea vizavi 
de înjurătură. Înțelegerea lui Moro-
mete prin raportare la Cocoșilă e o 
variantă a tehnicii de caracterizare 
numită a „oglinzilor paralele”. În 
sfârșit, în Portret al artistului la ma-
turitate, gândind la chipul de lut al 
lui Moromete, lăsat de Din Vasilescu 
pe polița �erăriei lui Iocan, Mircea 
Moț crede că, atunci când ajunge 
în planul artei, personajul moare în 
realitate. Mircea Eliade încheie șirul 
scriitorilor clasici în dreptul cărora 
criticul a poposit. Într-un prim eseu, 
el analizează romanul Nouăsprezece 
tranda�ri din perspectiva numărului 
și din cea a modului cum este ținut 
în brațe buchetul. Pură hermeneu-
tică a gesturilor. Iar în File dintr-un 
calendar eliadesc, reia interpretarea 

scrierii prin prisma numerologiei, 
dar și a semni�cațiilor simbolice ale 
calendarului, cu atenție sporită la 
momentele de răscruce, solstiții și 
echinocții. Încă o dată, Mircea Moț 
ne convinge despre e�ciența tratării 
unei opere în studii în cascadă.

O secțiune consacrată poeziei 
contemporane cuprinde trei nume 
care, alături de o axiologie imanen-
tă, arată opțiunile unui critic ra�nat: 
Ileana Mălăncioiu, Dan Damas-
chin și Gheorghe Grigurcu. Primii 
doi sunt poeți a�ni prin înclinația 
spre viziune și comunicare or�că, 
avându-și ascendentul în Hölderlin 
și Rilke. La Ileana Mălăncioiu con-
stată și subliniază dimensiunea tra-
gică a realității care îi încarcă poezia. 
Pe când la Dan Damaschin, demer-
sul critic urmărește esența religioa-
să a imaginarului poetic. Totodată, 
fără s-o spună explicit, Mircea Moț 
îl apropie pe acesta de Nietzsche. 
Studiul despre Gheorghe Grigur-
cu, cel mai lung din carte, a însoțit 
o selecție severă din opera acestuia 
ca prefață. De-aceea, are o struc-
tură mai puțin eseistică, înclinând 
balanța spre rigorile istoriei literare. 
În prima parte, criticul e, poate, prea 
insistent cu circumstanțele și me-
canismul debutului. După care, tex-
tul, numit Ochiul și oglinda, capătă o 
desfășurare �rească, analizând poe-
zia din perspectiva criticii tematolo-
gice, mai precis, a celor două motive 
desemnate prin titlu.

Un capitol, marcat ca atare tipo-
gra�c și consistent, revine criticii 
contemporane. Autorilor avuți în ve-
dere li se întocmește mai degrabă un 
crochiu, pe baza uneia sau două din-
tre cărți. Astfel, chiar înainte de a-i 
� subliniată erudiția, Ștefan Borbély 
se impune prin onestitate: „Modus 
operandi este cartea unui critic literar 
deloc intimidat de contexte ori de lu-
minile orbitoare ale succesului unui 
scriitor, exprimându-și tranșant 
opiniile, fără de patos și fără accente 
pam�etare. Parafrazându-l pe un cu-
noscut critic, Ștefan Borbély recen-
zează pur și simplu, rămânând �del 
condiției cronicarului literar.” În Du-
rerea, labirintul și banchiza, abordând 
eseistica Martei Petreu „din perspec-
tiva trupului și a durerii”, Mircea 

Moț scrie, poate, cel mai bun text 
al cărții. Și asta pentru că, aici, se 
desparte de�nitiv de dicționarele de 
simboluri, dar și de orice altă biblio-
gra�e critică. La Ion Vartic remarcă, 
pe lângă „puternica atracție pentru 
teatru”, câteva ingenioase modalități 
de-a construi scenarii critice în jurul 
unor opere. De asemenea, calitatea 
eseistului de-a „vedea” fațetele um-
brite ale operei, cele, de alții, nebă-
nuite: „Volumul Modelul și oglinda 
mi se pare emblematic pentru acest 
spectacol admirabil care este eseul 
lui Ion Vartic, ce are în atenție, nu 
întâmplător, tocmai scriitori foarte 
cunoscuți, despre care se părea că 
nu se mai poate spune absolut nimic 
surprinzător.” Scriind despre volu-
mele lui Ion Pop, Transcrieri și Pagini 
transparente, Mircea Moț își dezvol-
tă studiul în jurul unei idei esențiale: 
critica e o creație născută din altă  
creație, de-aceea: „Criticul trebuie 
să lase o urmă a personalității sale 
/… / care concretizează în ultimă 
instanță «punctul de vedere» al in-
terpretului.” Altui critic, congener, 
îi surprinde cu abilitate câteva din-
tre trăsăturile de�nitorii, sugerând 
și altele: „La Al. Cistelecan textul 
critic devine un veritabil (și memo-
rabil) spectacol, în care inteligența și 
judecățile de valoare sunt prezente 
într-o scriitură detașat ironică, ce nu 
lezează cu nimic autorul comentat.” 
Ultimul eseu, Apostolul, cina și noap-
tea, îmbină, pornind de la o carte a 
lui Cristian Bădiliță, critica de text 
cu meditația religioasă. Se are în ve-
dere Cina cea de Taină din Evanghe-
lia după Matei, pentru a comenta un 
episod narativ având intensitatea 
unei „puneri în abis”: „Ocupând un 
loc central în contextul trădării lui 
Iisus, secvența cinei de taină este 
deosebit de semni�cativă, ca o con-
cretizare a comeseniei despre care se 
vorbește de altfel în textul biblic.” Cu 
această a cincea carte de eseuri, Mir-
cea Moț e un critic literar pe deplin 
conturat, așa cum îl deslușește și 
Ștefan Borbély: „el e în stare să adas-
te chiar ani întregi pe marginea unui 
text, dezvăluindu-i meticulos toate 
straturile, investigând corectitudi-
nea perspectivelor critice și eventu-
alele derapaje ale acestora.”  
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Între voci lirice

Imelda CHINȚA

Un volum-eveniment este Copi-
lul de apă, de Menuț Maximinian, 
apărut la Editura Junimea, Iași, 
2022, volum bilingv român-italian, 
în traducerea Liviei Mărcan, Prefața 
purtând semnătura lui Constantin 
Cubleșan, iar Postfața îi aparține 
regretatului critic și istoric literar 
Andrei Moldovan. Cartea este struc-
turată în trei secțiuni, prima are la 
bază volumul tipărit în 2018, Cru-
cea nopții, iar ultimele două părți se 
reunesc tot sub semnul lui Cronos, 
Cețile dimineții și Stingher în miezul 
lumii. Titlul, o metaforă subtilă și 
inspirată, reunește două dimensi-
uni ale volumului a�ate în raport de 
complementaritate, o dimensiune 
proaspătă, pură, aproape juvenilă, 
și alta ce trimite spre primordiali-
tate, spre geneză. Astfel, poemul ia 
aspectul unei reeditări permanente 
sub semnul echilibrului, clarității, 
libertății. 

Tonul se menține în limitele unui 
discurs limpede, lipsit de ermetism 
și intelectualizare excesivă așa cum 
este tendința direcției neomodernis-
te sau a poeziei actuale; dimpotrivă, 
Menuț Maximinian exersează un 
lirism pur, discret intimist, stilizat 
până la esențializare. Poemele sunt 
meditații infuzate pe de o parte de 
sentimentul religiozității, pe de alta 
capătă o notă familiară prin reunirea 
unor portrete dragi artistului. Auto-
rul practică un minimalism deschis, 
uneori re�ex, în care interferează 
universul rural și cel urban, timpul 
trecut și prezentul apăsător. Crucea 
nopții este un segment sinestezic, 
poetul propune un tablou liric care 
are ca muză satul arhaic, nealterat, 
iar ca tematică recurentă libertatea, 
nevoia omului modern de eliberare 
din sufocantul cotidian, de reînno-
dare a legăturii cu un timp primor-
dial: „Locuiește/ La marginea pădu-
rii// Neamul lui e/ Cunoscut// Ziua 
culege ierburi/ Iar noaptea prinde 
pești în brațele/ De toate zilele” (Co-
pilul de apă). Versurile aduc în peisaj 

o viziune proaspătă, asemenea mi-
resmelor timpurii, în care regăsim 
note duioase, ușor nostalgice, o 
poezie distinctă în care se interfe-
rează imagini suave, încântătoare: 
„Mireasmă de �ori sălbatice/ Peste 
valea/ În care vântul își are culcușul”. 

Menuț Maximinian este un poet 
versatil care se deplasează dezinvolt 
în spații variate. Recuperează, în 
manieră kava�ană, spiritul ancestral 
prin întoarcerea privirii spre valorile 
sacre ale umanității: „Iisus privește 
spre cerul înstelat,/ Iar licuricii se as-
cund după lună”; „Biserica în�ptă în 
mijlocul satului/ Miroase a cer/ Mai-
ca Sfântă bea ceai din fructe sălbati-
ce...”. În spatele versurilor se resimte 
un vitalism articulat de vârsta unei 
maturități lirice, experiența poetu-
lui, cu frământările și ezitările sale: 
„Ne-am întâlnit pe punte./ Mi-ai dat 
apă și cireșe.../ Acum, nu ne mai spu-
nem nimic.// Ne-am întâlnit în amă-
ruiul �orilor./ Acum, nu...”. Calul, 
simbol al sinelui, aliat loial este un 
motiv reiterat în volum: „Tropot de 
cai/ Pune stăpânire pe timpan/ Până 
la apusul lumii”; „Vine primăvara,/ O 
simte calul alb...”; „Oh my God, o să 
rămân fără ore/ Între două lumi”. 

În prezentul op, sunt proiectate 
segmente din propria biogra�e în-
scrisă în experiența contemporană. 
Poetul recompune o geometrie a tră-
irilor și sentimentelor într-un volum 
mixt care abordează dimensiunea 
religioasă și o elevație a spiritului. 
Imaginea bunicii care îmbracă în 
povești copilăria, vatra sacră a sa-
tului ca o axă a timpului recompun 
imaginea unei lumi primordiale pe 
care poetul o evocă exuberant: „Pre-
cum mângâierile bunicii/ În nopțile 
de iarnă/ Lumina arde sub covor/ 
Purtând în ea poveștile/ Îngerilor.// 
Sub sticla apei/ Lumea începutu-
rilor./ Copiii/ Vestesc/ În ritm de 
nea.// Munți albi/ Țin în căuș/ Vatra 
satului” (Stele albe). Alteori simțim 
vidul existențial contrastând cu 
viața tihnită de la țară. Acest discurs 

oximoronic devine expresia artistică 
a lui Menuț Maximinian. Sub calmul 
aparent se ascund trăiri efervescen-
te. Spațiul rural devine un topos 
al solitudinii, în intimitatea căruia 
poetul surprinde spectacolul lumii. 
În poeme coabitează elementele 
cromatice, vizuale cu elemente con-
ceptuale. Ceea ce rezultă este un ma-
laxor poetic, o geometrie lirică dis-
pusă în paliere distincte, strati�cate, 
piramidale: „Lupi �ămânzi/ Cântă la 
fereastră/ De Crăciun.// Măr copt/ 
ritm de colindă.// Miros de ninsori/ 
Cer alb/ Amintiri...” (Seri de iarnă); 
„Sub nucul bătrân/ Poveștile prind 
viață/ Cuptorul încins/ Așteaptă pâi-
ne/ Frământată în covata bunicii// 
Când plouă/ Ascultăm/ Icoane cu/ 
Bucurii” (Povești). Autorul ne propu-
ne o poetică a sugestiei, a nuanțelor, 
a jocurilor de tonalitate. Există o lo-
gică a discursului de care poetul este 
conștient, dar și o tranzitivitate a 
imaginarului poetic. Sensurile sunt 
ușor penetrabile, Menuț Maximini-
an este un poet lipsit de ambiguități; 
el propune un lirism onest, așezat, 
o stabilitate poetică. Textele degajă 
un aer personal, poartă amprenta 
unui eu implicat, re�exiv ce își car-
togra�ază propriile stări: „Aproape 
de grindă/ Maica Sfântă/ Îmi ascultă 
rugăciunea// Fecioara/ Se așază la 
masa păcătosului/ La cină” (Prag); 
„Prin fereastra/ Din biserica buni-
cii/ Privesc spre cer/ Strămoșii mei”. 
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Crucea nopții este un volum-amintire 
despre spațiul intim al copilăriei, ar-
ticulat în modulații variate ale unei 
lucidități care acceptă adevărul fun-
damental al universalității și anume 
trecerea ineluctabilă: „Casa noastră/ 
Are pereți albaștri/ Privesc ziua de 
mâine/ De parcă ar � ultima”; „Lu-
mini invadând întunericul/ Cu tro-
pare/ În care minunile îl aduc/ Pe 
cel Înviat// Lumina ochilor tatei/ Și 
rugăciunea mamei” (Lumina). 

Și poemele din a doua secțiune, 
Cețile dimineții, sunt tot crochiuri 
decorative, în care sunt surprinse 
frământări ale �inței a�ată într-o 

permanentă dualitate identitate-al-
teritate: „Cu vâsle noi,/ Mă lovesc 
de mal,/ Ca vântul peste încrețirea 
apei.// Voi lăsa doar ochii să plân-
gă” (Vâslaș); „Muzici întunecate/ 
Sparg liniștea/ Din trupul poetului”; 
„Gândurile/ Ca o haină/ Mă învelesc 
cu ele până la oase/ Și ies în lume// 
Apoi haina/ Va � așezată într-un cui” 
(Poema cuierului).

Ultima parte, Stingher în miezul 
lumii, este concepută ca un poem 
de notație, ca o aventură mundană 
care amintește de faimoasa călătorie 
a lui Ulise, în care poetul explorea-
ză lumea pentru a cunoaște și a se 

cunoaște. Poetul trăiește experiențe, 
viața ia aspectul unei călătorii în-
tre diferite destinații: „Îți scriu un 
poem din Madrid/ Ca o săgeată/ Ce 
străbate norii”; „Iubiri ce își plim-
bă povestea prin pământ/ Cu râul 
deasupra/ De parcă ar � purtate de 
ape// Dragostea te așteaptă între 
34 și 46 Street” (Metrou).

Copilul de apă se compune ca un 
decor organizat, stilizat, un exem-
plu de autodisciplinare, de așezare 
a trăirilor într-o imagine mozaic, 
iar Menuț Maximinian este o voce 
cu note personale în contextul liric 
contemporan.

Marcel Lucaciu, în dublă 
calitate: poet și critic literar
Corina ȘTIRB COOPER

Profesorul Marcel Lucaciu, inspector școlar de limba 
română și președinte al Cenaclului literar „Silvania” din 
Zalău, a fost de acord să ne ofere un scurt interviu. Mar-
cel Lucaciu este membru al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, al Cercului literar de la Cluj și al Asociației Scri-
itorilor din Județul Sălaj. El este o �gură semni�cativă 
în tabloul literar și educațional de la nivelul județului 
Sălaj, dar și în context național. 

Corina Știrb Cooper: Calitatea de poet este, după 
părerea mea, înnăscută. Dar cum ajunge cineva să �e 
critic literar? 

Marcel Lucaciu: Am debutat în 1984 în revista 
„Tribuna” cu o poezie și cu o recenzie la o carte de 
Vasile Vetișanu. Eram pe atunci elev la Liceul de Filo-
logie „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei. Ulteri-
or, am continuat să public recenzii și cronici literare, 
mai ales în vremea studenției clujene, când am co-
laborat la revista „Steaua”, cu versuri și studii criti-
ce. Un prim studiu critic a fost consacrat lui Tristan 
Tzara. Am observat, de-a lungul timpului, că reviste-
le la care colaboram („Convorbiri literare”, „Tomis”, 
„Viața românească”) îmi solicitau, pe lângă poezie, și 
cronici literare. Înclinația pentru critică literară s-a 
datorat și pleiadei de profesori pe care i-am avut la 
Facultatea de Litere din Cluj-Napoca: Ioana M. Pe-
trescu, Ion Pop, Mircea Zaciu, V. Fanache, Mircea 
Borcilă, Liviu Petrescu, Ion Vlad, Mircea Muthu. 
De asemenea, am avut ocazia să-i cunosc pe cei doi 
prestigioși critici contemporani, Eugen Simion și Ni-
colae Manolescu. Mi-a plăcut mult ra�namentul lui 
Eugen Simion și verva polemică a lui Manolescu. Nu 

știu dacă sunt neapărat un critic literar, dar sunt un 
cititor extrem de atent. Citesc și recitesc acele cărți 
pe care mi le aleg singur. Prefer cartea tipărită și ur-
măresc mai întâi calitatea scriiturii. De obicei, îmi 
iau notițe în timpul lecturii. Rețin anumite pasaje 
și îmi schițez ideile pe care se va structura recenzia, 
cronica sau studiul critic.

C.Ș.C.: De�niții ale poeziei sunt nenumărate. Cum 
ați de�ni poetul? 

M.C.: Este necesară o doză de talent pentru a � 
poet, o anumită sensibilitate, dar și o cultură, care 
să includă nu doar literatura, ci și istoria, �lozo�a, 
artele și chiar științele. Un poet este și un bun cititor 
de poezie. Orice poet reprezintă o individualitate și 
nu este obligatoriu să facă parte dintr-o generație. 
În esență, după generația ’80-’90, generațiile poetice 
nu au adus mari reforme în poezie. Prin urmare, alte 
generații, cum ar � așa-zisa generație douămiistă re-
prezintă abia niște revizuiri ale postmodernismului, 
într-o notă mai cuminte sau într-una mai stridentă. 
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Marcel Lucaciu

II

mi-am cumpărat
o singurătate perfectă
într-un oraș
anonim
locuiesc confortabil
printre iluzii deșarte
�ori și
cenușă
am coșmaruri frumoase
(dacă vreodată
adorm)
noaptea-și aruncă ciorapii
eu aștept
să
îmi scrii
la calendele grecești

Isoldei (cu mâinile albe)

vin anii

ca ploile trec
des-
fac geamantanul
uit să mai
plec
răsună vioara
acordul e sec
în lume
cade toamna
e-al frunzelor
înec

V

în dreptul
arterei aorte
este ea
iarăși iarna
visându-mi visele
trăiește
în locul meu

vino
de la polul
tău nord
nu mai rătăci
din odaie-n odaie
prin castelul de vânt
e atât de pustiu
pe plaja norilor...
știi?
o duc
și mai bine
am buzunare pline
de păianjeni
și sunt bogat
de-atâta sărăcie
ninge bezmetic
în odaia mea
confort unu a
noaptea-mi pătrunde în sânge
ca o iubită
în așternut                                                                           

Parodii de Lucian Perța
Marcel Lucaciu

Cele mai frumoase…
Scrisori către Isolda

II.

o să-ți cumpăr
mintenaș
o garsonieră confort I
într-un oraș 
măcar municipiu,
dar acum fă bine,
așa, din principiu,
să-mi speli și ciorapii
de lână 
(sper să
binevoiești)

nu
aștepta
până
la calendele grecești!

Isoldei (spălat pe mâini)

trec anii
ca din pensie banii,
des-
fac plicul
și văd

aproape nimicul,
așa că pe moment,
în această toamnă,
stimată doamnă,
indiferent
de ce vor zice unii,
o să-ți cumpăr doar
parfumul 
�cțiunii*!

*Cuvintele scrise cu bold re-
prezintă sau fac referire la titluri 
de volume ale autorului.

Cele mai frumoase…
Scrisori către Isolda
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Irizări târzii

Carmen ARDELEAN

Povești scrise în palmă
Corina Ozon

Un parcurs atipic a avut proza-
toarea Corina Ozon care, după o 
serie de șase romane publicate în 
perioada 2014-2021, reunite sub ti-
tlul „Amanții”, decide să abordeze o 
specie aleasă, de regulă, pentru de-
but. De altfel, chiar fără acest amă-
nunt, cititorul atent poate remarca 
reminiscențe ale stilului romanesc, 
căci narațiunile din volumul Povești 
scrise în palmă, publicat în 2022, 
la Editura Național, depășesc, de 
multe ori, limitele speci�ce prozei 
scurte, iar tendința de a da unitate 
volumului, prin tematică, formulă 
narativă sau prin aspectele forma-
le – existența unui prolog și a unui 
epilog – este evidentă. 

Două direcții dominante se în-
trezăresc după lectura primelor 
povestiri din volum. Una e cea hi-
erofanică, ce amintește de fantas-
ticul eliadesc, a cărui dominantă, 
într-una dintre etapele prozei sale 
fantastice, e camu�area sacrului în 
profan, nevoia omului de fantastic. 
În Drumul, elementele supranatura-
le se distanțează de actele de spiri-
tism, șamanice, din primele texte, 
�ind determinate de religios, de 
revelație. 

Cea de-a doua direcție, aparent 
puternic ancorată în realitate, e iu-
birea, surprinsă în cele mai variate 
ipostaze. Modul în care autoarea 
reușește să deturneze, de cele mai 
multe ori, așteptările cititorului, 
prin cultivarea �nalului neașteptat 
e, în fond, o altă față a vieții sub sem-
nul (aproape) irealului. Prin impre-
dictibilitate, prin hazard și irațional, 
iubirea nu e decât o reverberație a 
ceea ce numim fantasticul contem-
poran – confruntarea cu absurdul, 
ilogicul.

Un element compozițional ori-

ginal îl reprezintă „intermezzouri-
le lirice”, „conectori între planurile 
real și fantastic, între ceea ce am 
proiectat și ceea ce suntem”, după 
cum se menționează în scurta notă 
biobibliogra�că. Puternic subiecti-
vizate, în contrast cu obiectivitatea 
din povestirile propriu-zise, textele 
ale căror titluri sunt scrise cu italice 
sintetizează, anticipativ sau con-
cluziv, nucleul povestirilor. Se țese, 
treptat, prin tendința de liricizare, 
o ramă-tramă a povestirilor care 
se axează, adesea, pe o creionare a 
unor drame studențești sau casni-
ce, obișnuite, generate de intersec-
tarea cu elementul supranatural 
sau cu variatele forme ale iubirii. 
Dacă această ramă mizează mai cu 
seamă pe o contextualizare a iubi-
rii-pasiune, a Erosului, povestirile 
reușesc să acopere întreaga paletă a 
celorlalte tipuri de iubire. 

Iubirea „ludus” e ilustrată, 
inițial, în Dulapul din perete, text 
în care intruziunea fantasticului 
constituie mediul potrivit pentru 
jocul seducției ai cărui protagoniști 
sunt Diana și spiritul Asgar ale că-
rui vizite nocturne au un �nal sur-
prinzător. În povestirile din �nalul 
volumului, se remarcă un alt factor 
care favorizează apariția acestui tip 
de iubire: e vorba de iubirea prag-
ma, ale cărei fundamente sunt inte-
resele comune ale membrilor unui 
cuplu deja (e)rodat sau de iubirea 
de sine, philautia, care generează 
nevoia de iubire-joc. Ceea ce e in-
teresant e tocmai faptul că, deși nu 
e nimic neobișnuit în situațiile de 
viață asupra cărora se oprește, se 
reușește, paradoxal, crearea unui 
suspans și, la �nal, o la fel de para-
doxală certitudine a unui adevărat 
pattern actual.

În Fumul de țigară, o schiță ce 
generalizează trama chiar prin 
anonimizarea protagoniștilor, e 

surprinsă imaginea unei relații 
ce funcționează algoritmic, pe un 
compromis tacit. Întreaga schiță 
reușește să pună în umbră dialogul 
personajelor, sublimând doar stă-
rile personajului masculin care-și 
așteaptă perechea, dominat de te-
meri, frustrări, supoziții. Despre 
un dublu adulter, despre talentul 
adulterinilor de a camu�a perfect 
acte și sentimente, de a juca fără 
cusur drama trădării e Mesajul 
de Crăciun. În doar câteva pagini, 
ajungem să pactizăm, alternativ, cu 
�ecare membru al cuplului, să al-
ternăm atitudinea condescendentă 
cu delațiunea. Similară e și schița 
Complet necunoscuți ce se rezumă la 
a puncta câteva clipe reiterate la �e-
care întâlnire adulterină, ce demon-
strează ipocrizia, caracterul duplici-
tar și dubla unitate de măsură.

Sub deviza „Nimeni nu merită să 
�e nefericit”, ca o ilustrare a iubirii 
de sine și ca formă de eliberare de 
iubirea-manie sau de povara unei 
căsnicii toxice, sunt conturate des-
tinele a două personaje feminine. 

continuare pe www.caietesilvane.ro
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Editura Junimea are un proiect 
sustenabil, prin care poeţii sunt 
aduși în faţa cititorilor în colec-
ţii precum „Cuvinte migratoare”, 
„Atrium” sau „Exit”, având drept 
coordonatori pe scriitorul Lucian 
Vasiliu, director al editurii și al re-
vistei „Scriptor”, Ioan Holban, Si-
mona Modreanu, Tudorel Hatma-
nu, Mircea Radu Iacoban, Ioan Ră-
ducea, Frăguţa Zaharia. Prezenţa 
cărţilor în librării, dar și la târgu-
rile de carte intermediază legătura 
cu publicul iubitor de poezie.

Am ales câte un nume din cele 
trei colecţii pentru a face câteva 
însemnări pe marginea poeziilor. 
Din colecţia „Cuvinte migratoare”, 
l-am ales pe Alexandru Dumitru, 

cu volumul „Dulcele hazard”. Ab-
solvent al Academiei de Poliţie, dar 
și al Facultăţii de Drept, cu specia-
lizare în știinţe penale, Alexandru 
Dumitru s-a apropiat și de latura 
culturală, prin fondarea Fundaţi-
ei Naţionale „George Călinescu” 
din Onești, iar scrisul a fost ca un 
refugiu din această lume, uneori 
tulbure, a Dreptului. Primește pre-
miul pentru poezie al Filialei Bacău 
a Uniunii Scriitorilor cu volumul 
„Univers Apolinic”, în 2012, iar de 
aici drumul său pare să se schimbe, 

prin luarea altor distincţii cu volu-
mele următoare.

O�ţerul de poliţie se adăposteș-
te în atelierul de creaţie, lăsând în 
urmă sau adeseori inspirându-se 
din trăirile zilnice pentru a le așe-
za în poezie: „și iată cum pictez 
pereţii cerului/ miresmele susţin 
tăcerea, ai răbdare/ aura mea, fereș-
te-te de cel dușmănos/ de nectarul 
refuzat de albine/ de cel cu ochiul 
pierdut în descântec”.

Despre autor, Ioan Holban de-
clară: „căutând mereu «�ldeșul 
rațiunii», inventează poemul-re-
bus în care poezia izbândește mai 
cu seamă în cheia sa neoromanti-
că”. Sacralitatea cuvântului este 
conștientizată și de Alexandru 
Dumitru, care spune în versuri: 
„�i lămurit de cuvintele în care/ el, 
prevestitorul, crede locuind între 
astre”. „Poezia lui n-are nici o legă-
tură cu moda poetică de azi, dar nu 
este demodat… deși foarte puțin 
cunoscut refuză să facă din �ecare 
poem un discurs «solemn sau clov-
nesc, ca atâția alți autori»”, declară 
Alex Ștefănescu.

Întâlnim o poezie a calmului, în 
care cuvintele se înșiră una după 
alta, chiar și în vremurile primej-
dioase: „se pot odihni gândurile/ 
sub ţepușe rebele”. Versurile sunt 
ca o oglindă a poetului: „eu știu 
cine a inventat/ biciul absenţei de 
dragul/ unor idei printre cuvinte/ 
rugăciunile mele scot sunete fabu-
loase/ ecoul la memorie”.

Ca o pasăre renăscută din cenu-
șă este, de �ecare dată, cel care lu-
crează cu cuvintele, pe care le așa-
ză mai apoi în versuri: „se ascund 
remușcările îndărătul meu/ zilele 
răscolesc și mă reinventează”.

Poezia aceasta ne vorbește de 
rugăciuni pe calea iubirii, su�etul 
odihnindu-se la răspântii, poetul 
desenând lacrimile, conștient �ind 

de destinul său: „Doamne, mă în-
cumet la nemurire/ pe cer va răsări 
și steaua mea”.

La polul opus faţă de munca zil-
nică în structurile justiţiei, poetul 
vorbește despre iertarea păcăto-
sului: „cel vinovat cere mântuire/ 
vrea să nu mai greșească”, crezând 
în oamenii buni ce au „mirul ar-
mură pe frunte”. Poezia aceasta 
vorbește despre rădăcinile noastre 
bine ancorate în pământ, despre 
structurile sufletești și umane: 
„cuvintele își caută mereu sensul/ 
spre edi�carea de idei în minte/ în 
gând”.

Un poet ce merită a � urmărit. 
Fiecare mergem spre alte lumi cu 
faptele noastre, iar poetul este cel 
care așază, poate cel mai frumos, 
trăirile noastre în versuri, spunân-
du-ne: „�i înţelept și recunoaște/ 
hazardul e poate mânia lui Dum-
nezeu/ te aruncă în lume împovă-
rat/ ori despovărat/ însă cu sigu-
ranţă răspunzi mai devreme/ ori 
mai târziu/ pentru faptele tale”.

În colecţia „Exit” îl întâlnim 
pe Mircea Măluţ cu volumul „To-

Trei poeţi Junimea

Menuţ MAXIMINIAN
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pogra�ile umbrei”, mare parte a 
poeziilor de aici �ind cuprinse, în 
trecut, și în alte volume. Despre 
autorul ce are bucuria de a lucra în 
domeniul cărţilor, la Biblioteca Ju-
deţeană Bistriţa-Năsăud, Gheorghe 
Grigurcu spune că este „un medita-
tiv dens, a cărui formaţie de mate-
matician îi determină ţinuta de-o 
eleganţă tenebroasă”.

La rândul lui, Viorel Mureșan 
ne spune că ne întâlnim, în car-
tea lui Mircea Măluţ, cu „pagini 
de o intensă frumuseţe poetică” ce 
„apar la tot pasul”. Pe numele din 
buletin Marcel Seserman, Mircea 
Măluţ a fost, de-a lungul vremii, 
profesor, bibliotecar, subprefect și 
consilier ministerial. Este editor și 
ziarist, autor de poezie, critică lite-
rară, scenarii de �lm și auxiliare de 
matematică și este coordonatorul 
mai multor proiecte culturale, din 
țară și străinătate. 

Cartea este structurată în trei 
părţi, prima dintre ele �ind „Frag-
mente din monogra�ile o�ciale ale 
imperiului”, în care se începe prin-
tr-o prefaţă, de această dată una în 
versuri, în care se vorbește despre 
destinul nostru: „așa ne-a fost dat 
nouă/ să ne naștem între două că-
deri/ a�aţi totdeauna în dosarele 
călăilor/ victimele necesare echili-
brului”.

Poetul, ca un scrib, relatează în 
versul alb structurile omului, care 
de multe ori se a�ă singur, învins 
de sistemele lumii, privind cu ne-
putinţă spre izvoarele vieţii într-o 
rugăciune a singurătăţii: „cosând 
răni pe faţa nevăzută a lucrurilor, 
vânat de cuvinte triste/ el, cu dă-
râmăturile lui cu evadări/ vese-
le orbiri”. Un cântec din spatele 
portativului îi este viaţa în care 
trecem întotdeauna peste „două 
praguri, două răni”. Neputinţa este 
atât de mare încât cuvintele, cele 
de la Dumnezeu, făurite odată cu 
lumea, sunt în primejdie: „aici, 
în valea albastră/ vin cuvintele să 
moară/ lăsând în urmă trene lun-
gi de semne”. Odată cu dispariţia 
comunicării dintre noi, când vom 
jeli la mormântul cuvintelor, lu-
mea va apune. Poezia lui Mircea 

Măluţ este una a nașterii umbrei 
din umbră, a permanentei stări de 
veghe, a saltului între două goluri, 
a urletului cu braţe lungi și, totuși, 
a speranţei că o sămânţă de lumină 
va prinde rădăcini. 

Partea a doua a cărţii, „Frag-
mente din monogra�ile apocrife 
ale imperiului” este parcă o oglin-
dă a primei părţi, începând cu o 
prefaţă, numărătoarea începând 
de la zero, răsăriturile indiscrete 
arătându-și primele raze în visuri-
le cu aripi negre: „și prăpastia și-a 
născut prunc/ și o nuntă de goluri/ 
parcă în�orește între mâinile lui/ 
nimeni nu l-a întrebat de ce-i tatu-
at cu întuneric”. Mereu „prezent în 
ziua căderii”, poetul are forţa, prin 
intermediul versurilor, să desene-
ze o geogra�e a unor spaţii care s�-
dează marginile imperiului.

Partea a treia, „Colofon”, vor-
bește despre topogra�ile umbrei 
în care păsările fulgerate pe cer își 
urmează destinul spre alte lumi, la 
căpătâiul religiilor, iar profetul stă 
la aceeași masă cu renegatul, citind 
din Cartea Sfântă care „sângerează 
toate teoremele”.

Din colecţia „Atrium” o amin-
tim pe Florina Zaharia cu volumul 
„#Plânsul”. „Un volum consistent, 
generos în subiecte și trimiteri, în 
meditații și în imagini, împărțit în 

trei secțiuni. Hashtagul – semnul 
«#» – are o carieră lungă în lumea 
de azi. De la programarea softwa-
re, la simbol al unor mișcări civice, 
la, iată, simbol folosit în poezie. E 
interesant și plin de semni�cații. 
În lumea rețelelor sociale, el este 
un agregator de subiecte. Dai click 
pe cuvântul care are «#» în față și 
vezi tot ceea ce s-a scris pe același 
subiect”, după cum spune Andrei 
Velea.

Cu un master în teoria și prac-
tica textului, primind premiul Uni-
unii Scriitorilor Filiala Iași pentru 
debut cu volumul „Goală pe străzi”, 
obișnuindu-ne cu prezentarea vo-
lumelor drept cărţi-obiect (de vă-
zut colaborarea cu artistul vizual 
Francisc Chiuariu), Florina Zaha-
ria coordonează o serie de proiec-
te frumoase ale Centrului Cultural 
Dunărea de Jos, printre care și re-
vista Dunărea de Jos.

Volumul, ce cuprinde 50 de 
poeme de dragoste, are o prefaţă 
semnată de Ioan Holban, în care 
ne spune că discursul poetei „e un 
exerciţiu stilistic, o provocare care 
�xând chenarul unei comunicări 
de dincolo de codurile canonice 
trimite cititorul să caute codul se-
cret al intimităţii ce se exprimă în 
fragmente de jurnal, con�guraţia 
și simbolistica ascunse, cunoscute 
doar de cei doi autori și destinatari 
interni ai textului, urmărindu-i la 
locurile lor de întâlnire. Florina 
Zaharia dă măsura exactă a valorii 
scrisului său”.

În trei capitole, cartea surprin-
de prin suprapunerea unor spaţii 
existenţiale: „Nu-i așa că povestea 
asta este/ ca un fragment dintr-un 
jurnal,/ un fragment foarte scurt,/ 
uitat de un străin, într-un tren?”. 
Predomină o liniște în care poetul 
își poate contura propria creaţie: 
„pe foile de pergament”. Ce frumos 
își exprimă trăirile prin cuvinte po-
eta ce pare a-și găsi obârșiile în alte 
lumi: „am văzut/ cum îți adunai 
suprafețele ochilor/ degetele/ ge-
nunchii/ și pielea ta cea mai albă/ 
cea mai rănită/ am văzut cum ai 
deschis ochii/ cu ei încă închiși”. 
Într-o lume în care sfârșiturile par 
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a � începuturi, iubirea este cea care 
răzbește: „am început să-ți trimit 
răsărituri/ și ceață/ și un Pierre 
care putea să îți spună/ ceea ce nu 
îți puteam eu spune”, zice scribul 
cuvintelor, în care descoperim și 
o parte din poeta însăși: „de scris 
te ocupi/ atunci când te întorci la 
tine,/ când cobori atât de mult în 
tine/ încât nu-ți mai vezi pielea la 
suprafață./ abia acolo, în adânc,/ 
în cel mai adânc adânc,/ vei găsi 
lumina de�nitivă./ subteranele, 
ah, subteranele/ cât nămol și câtă 
spaimă!”. 

„Florina Zaharia se descurcă 
foarte bine și pe spații mai largi, 
acolo unde respirația e mai amplă 
și metaforele parcă mai eliberate 
de strânsoarea esențializării”, scrie 
într-o cronică Andrei Velea. Cartea 

vorbește și despre regenerarea su-
�etului prin intermediul poeziei: 
„dimineața, devreme,/ când nu mă 
aștepți,/ vin să te iau la plimba-
re,/ și,/ sub cel mai mare copac,/ de 
pe strada cu tei în�oriți,/ cel mai 
frumos înfrunzit,/ îți desfac ster-
nul  și cele trei coaste,/ le învelesc 
în hârtie de pergament,/ și le țin în 
buzunar,/ ca să le �e cald”.

Răzvan Voncu spune despre po-
etă că „orchestrează în #plânsul o 
mică simfonie a dedublării și a re-
fugiului”.

Nebănuite sunt căile dragostei, 
la fel cum sunt și cele ale liricii: 
„pot să scriu un text de dragoste/ 
în care să nu scriu nimic despre 
dragoste”.

Poezia Florinei Zaharia este 
despre povestea aripilor larg des-

chise, despre mierea de albine și 
gândurile structurate pe hârtie: 
„Vreau să văd cuvintele/ îmi place 
cum alunecă peniţa stiloului/ pe 
coala albă”. Silabele devin siluete 
ale poetei, iar scrisul „căruia i-au 
dispărut mâinile/ și încă se șterge 
la ochi” este „singura salvare” pen-
tru a reintroduce în lume poetul, 
care reîncepe să respire; cuvintele 
sunt cele care odată ce au poposit 
pe pământ, trimise în grădina ra-
iului de către Dumnezeu, au fost 
binecuvântate prin harpa psalmiș-
tilor, iar mai apoi prin cea a poeţi-
lor. Sunt multe legende ce vorbesc 
despre frumuseţea poeziei în viaţa 
noastră. 

Pentru o mai bună cunoaștere 
a poeziei actuale, vă recomandăm 
colecţiile Editurii Junimea.

O nouă carte la Editura „Caiete 
Silvane”: „Ghid de folosire a unei 
case vechi”, coord. Pîrvu Ionică

Prezentare

Prezenta lucrare este destinată publicu-
lui larg. De aceea, nu vor � folosite trimi-
teri bibliogra�ce, intenţia �ind de a faci-
lita înţelegerea unui fenomen și mai puţin 
demonstrarea unei teorii sau crearea unei 
controverse. La fel, vor � evitaţi termenii de 
specialitate, unele concepte mai ample �ind 
„traduse” pentru uzul nespecialiștilor. Pen-
tru specialiști, lucrarea poate reprezenta o 
provocare și un îndemn de ieșire din univer-
sul relativ închis al academismelor și de implicare 
mai activă în viaţa „cetăţii”.

Subiectele care vor � abordate privesc: modali-
tăţile concrete de utilizare a unei case tradiţionale 
ca resursă economică; abordarea corectă pentru 
salvarea unei case tradiţionale; erorile tehnice și 
constructive în salvarea unei case vechi; integrarea 
patrimoniului vernacular într-o ofertă cultural-tu-
ristică rurală; tipuri de activităţi economice/turis-
tice care pot � realizate în asociere cu o casă veche 
deschisă publicului; rolul meșteșugurilor tradiţio-
nale în prezent și viitor.

Cititorul este invitat să-și formuleze propriile 
opinii și, mult mai important, să abordeze subiec-
tele discutate într-un mod care să-i ofere cât mai 
multe bene�cii pe termen lung. Deoarece nu exis-
tă soluţii prede�nite sau aplicabile, în același mod, 
în toate circumstanţele, devine necesară o anumită 

creativitate atât în ceea ce privește înţelegerea con-
ţinutului lucrării, cât și, eventual, punerea în practi-
că a unor idei cuprinse în aceasta.

Cele prezentate sunt izvorâte din experienţe 
practice în trei zone ale ţării, cu parcursuri istori-
ce diferite și cu caracteristici climatice și geogra�-
ce diferite: Sălaj, Mehedinţi și Maramureș. Astfel, 
am putut observa că, uneori, istoria poate avea un 
impact asupra locuirii, cel puţin la fel de important 
precum cel al climei sau geogra�ei.

Nu în cele din urmă, trebuie menţionat că lucra-
rea este realizată în cadrul proiectului „Case Călă-
toare”, co�nanţat de Administraţia Fondului Cultu-
ral Naţional și implementat de Centrul de Cultură și 
Artă al Judeţului Sălaj, în parteneriat cu Asociaţia 
Sinaptica și Asociaţia Salvăm Casele Albastre Pe Va-
lea Barcăului.

Capitolele 1-5 sunt scrise de dr. Pîrvu Ionică, iar 
capitolele 6 și 7 de arh. Monica Crăciun.
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Aniversări

Irina Petraș – 75

Carmen ARDELEAN

Nu știu alți membri ai Uniunii 
Scriitorilor (�liala Cluj) cum sunt, 
dar eu, când mă gândesc la locul 
nașterii mele ca scriitor, la momen-
tul primirii e-mailului prin care 
eram anunțată că am câștigat Pre-
miul pentru debut al �lialei sau la 
momentul în care am primit, din 
mâinile doamnei Petraș, prima mea 
carte, parcă-mi saltă și acum inima 
de bucurie. 

Nu știu alte reviste literare, mai 
cu seamă din spațiul transilvănean, 
cum sunt, dar noi, cei care suntem 
parte din trupul și su�etul revistei 
„Caiete Silvane” știm că am început 
a merge cătinel și pe drumul drept, 
mai cu seamă datorită sprijinului 
constant, necondiționat al Doamnei 
care a avut încredere în consecvența, 
în abnegația și, atât cât a fost și este, 
în talentul nostru.

Nu știu alți președinți (ai �liale-
lor Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia) cum sunt, dar am avut convin-
gerea, chiar de la primele întâlniri 
cu Irina Petraș, că literatura română 
contemporană ar � avut un cu totul 
alt (par)curs, dacă în fruntea �lialei 
Cluj nu s-ar � a�at Domnia Sa și, 
mai ales, dacă parte din ceea ce re-
prezintă – uman, structural, atitudi-
nal – s-ar � putut transmite, prelua, 
ca într-o pandemie culturală la scară 
(cel puțin) națională, la mai marii di-
riguitori (ai literaturii și nu numai).   

Cred că despre puțini oameni din 
cultura română de azi se poate spu-
ne că sunt providențiali, în cel mai 
complet sens al cuvântului. Dacă 
i-am selecta, dintre aceștia, pe cei 
a căror energie e debordantă, mai 
apoi pe cei a căror generozitate nu 
are limite, care își consacră viața fe-
nomenului literar sau care identi�că 
permanent noi forme de „culturali-
zare” a maselor sau de promovare a 
noilor sau consacratelor talente, lis-
ta noastră s-ar reduce considerabil. 
Cel mai probabil, dacă am avea în 
vedere personalitățile care sunt, în 
orice context, electrizante, am con-
veni că gândul nostru se îndreaptă 
spre Irina Petraș. 

Nu cred că pot � contabilizate, cu 
acribie, inițiativele culturale pe care 
le-a materializat, mai apoi le-a opti-
mizat, le-a cristalizat, dându-le un 
contur unic și un conținut de înaltă 
calitate. Un punct de pornire pen-
tru o astfel de încercare ar � site-ul 
�lialei unde apar, riguros ordonate, 
nenumăratele calendare culturale 
din anii aceștia de adevărat reviri-
ment literar transilvănean. Ceea ce a 
reușit însă, ca un bun strateg și lider, 
să realizeze președinta noastră e să 
transforme ideea de oameni și fapte, 
scriitori și apariții editoriale în ideea 
de comunitate care să funcționeze 
ca un eterogen, dar unitar corp, ce 
are o direcție, un destin comun și, cu 
siguranță, fericit. 

O uriașă și funcțională întreprin-
dere – cu ambele sensuri ale cuvân-
tului – a reușit să creeze, să crească și 
să desăvârșească Irina Petraș. Și pro-
dusele de excepție sunt numeroase. 
De la variatele antologii, la festiva-
lurile și târgurile de carte de care își 
leagă numele, de la concursurile și 
conferințele publice, la „rondurile” 
și expozițiile găzduite de spații cla-
sice sau inedite, totul re�ectă o vizi-
une complexă, dinamică. Nimic din 
diletantismul atât de la modă astăzi, 
nimic din oportunismul, din spiritul 
speculativ al „dregătorilor” de cari-
eră, nimic din „exacerbarea eului” 
de care suferă contemporanii noștri 
n-am găsit în manifestările culturale 
al căror am�trion a fost și este. 

Căci Irina Petraș e o personalita-
te paradoxală, din numeroase punc-
te de vedere. Întâi de toate, pentru 
că reușește să răzbească la lumină 
„eludând meandrele concretului” și 
să anuleze un tipar. Mai apoi, pen-
tru că niciodată nu se rezumă la a 
răspunde așteptărilor celorlalți; le 
depășește mereu, reușind să vadă 
oportunități în ceea ce alții conside-
ră dileme sau amenințări. Nici domi-
nanta naturii sale nu e „de actuali-
tate”, conformă tipologiilor prezen-
tului: mereu coborâtă din turnul de 
�ldeș, e liant, factor coagulant, ba 
mai mult potențator al valorii, al va-

lorilor. În fond, cred că această cali-
tate de catalizator e cea mai vizibilă 
și nu cred că e cineva, dintre cei care 
o cunosc, care să nu poată certi�ca 
asta, măcar cu un exemplu. 

Există însă un paradox, în ceea 
ce o privește, care îmi provoacă vii 
emoții, la �ecare reeditare a lui. 
Dincolo de animozitățile lumii (li-
terare) în care trăim, de animalita-
tea și primitivismul care stăpânesc 
mediile sociale, Irina Petraș a știut 
cum să rămână Om și Prieten. Ne 
îmbrățișează de câte ori ne întâl-
nim, ne felicită pentru �ecare vo-
lum sau reușită, ne promovează, ne 
mediatizează, ne susține moral și 
ne impulsionează, ne înțelege când 
nu ne ținem promisiunile și, ca un 
prieten al nostru, al celor mulți care 
ne legăm numele de �liala Cluj, nu 
uită niciodată să ne spună „La mulți 
ani!”. Uneori chiar prima. 

La mulți ani, 
Doamna Irina Petraș!

P.S. Irina Petraș și-a început acti-
vitatea didactică la Liceul Pedagogic 
„Gheorghe Șincai”, Zalău și, la toate 
evenimentele la care am participat, 
a vorbit cu admirație și respect des-
pre experiența minunată pe care a 
trăit-o în școala în care profesez. Ni-
ciodată, în acele momente, nu m-a 
încercat vreo urmă de orgoliu (ne-
justi�cat, de altfel), ci doar o in�nită 
considerație și o intensă nevoie de 
manifestare continuă a nesfârșitei 
recunoștințe. Textul de mai sus, e o 
mică dovadă, în acest sens.
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Arte vizuale

Abstracția expresionistă 
sugestivă și visată de 
Flavius   LucăcelCarlos D’ORS

Pe 25 iulie 2022, am asistat la vernisajul expoziției 
„Silvania del Edén” a marelui pictor român Flavius 
Lucăcel, la Institutul Român de Cultură din Madrid, 
în prezența artistului.  A fost un privilegiu să cunosc 
tablourile și persoana acestui pictor foarte cordial 
și arhanghelic, cu care am stabilit imediat, datorită 
simplității sale personale, ceea ce Goethe numea cu 
măiestrie „a�nități elective” de simpatie și afecțiune.

Propunerea operelor Edenului de către acest inte-
resant pictor se mișcă între expresionismul sugestiv 
și oniric, care ne evocă și ne amintește de cei mai buni 
pictori expresioniști din „Der Blaue Reiter”, precum 
Kandinsky, și abstracția lirică și materială a unui Miro 
sau un Klee. Lucăcel propune ferestre-oglindă în pete 
desfășurate orizontal și vertical, unde albul, albastrul 
și roșul domină în cele mai abstracte feluri, sau în �ori, 
sau în elemente vegetale construite în compoziții or-
ganizate într-un mod ascuns, geometric și decorativ, 
și verdele și galbenul în sugestivele peisaje construite 
în compoziții voalate, îndepărtate, de Cézanne. Dar 
sunt și tablouri-ferestre sau unele par a � concepute 
pentru covoare sau prosoape care au fost despuiate 
de valoarea lor funcțională și practică și folosite doar 
pentru valoarea lor expresivă și sugestivă din punct 
de vedere estetic și pictural, în sensul picturii ca o artă 
de a colora în cercuri. O oglindă care exprimă drama-
tism, dar paradoxal bucuria de a trăi, a unei lumi care 
există doar în imaginația pictorului nostru. O lume 
care, de fapt, este o creație personală și poetică a lui 
Flavius Lucăcel. Prin aceste tablouri-ferestre și pic-

turi-covoare sau picturi-prosoape, el creează un mu-
zeu sentimental, care trebuie privit din exterior spre 
interior, dar pe care artistul îl invită să-l privească din 
interiorul imaginarului său și spre ochii privitorului.

  În cele din urmă, aș dori să adun cuvintele pic-
torului însuși, care explică procesul său de creație și 
materialele folosite, precum și intenția sa atunci când 
le folosește: „Am folosit pentru aceste lucrări prosoa-
pe și covoare tradiționale țesute de femeile din satul 
meu, Aluniș, Sălaj. Ferestrele, realizate de Gheorghe 
Sana din satul Tihău, mi-au fost dăruite de �ul său, 
care s-a ocupat de ele după demolarea vechiului său 
cămin. De asemenea, am recuperat rame de ferestre 
din clădiri monumentale din Cluj, care se schimbă cu 
ferestre moderne. Sunt realizate la sfârșitul secolului 
al XIX-lea în atelierele din Budapesta, iar lemnul, gar-
niturile și îmbinările sunt intacte; cu siguranță fonda-
torii lor au muncit mult. Scăpat de grija de a ne pierde 
rădăcinile, inițiativa mea este să îndemn timid să păs-
trăm ceea ce au realizat”.

Traducere de Mihaela VECHIU

Fotogra�i de Mihaela VECHIU și 
Carlos D’ORS



15

214

Cuvinte

A ajunge de la moară la 
râșniță
Gheorghe MOGA

Cuvântul moară este de origine latină și se regăsește 
în toate limbile romanice. Numărul mare de expre-
sii în care acesta intră vorbește despre importanța 
practică a „mașinăriei” pe care o denumește în viața 
comunităților rurale. Despre câteva din metaforele 
și expresiile idiomatice și despre „modul cum au luat 
naștere și s-au socializat ca fapte expresive de limbă”, 
a scris pagini atractive Stelian Dumistrăcel în Lexic ro-
mânesc. Cuvinte, metafore, expresii, Editura Științi�că 
și Enciclopedică, București, 1980, pp. 208-212. Me-
rită să ne oprim și asupra altora care conțin termeni 
mai puțin cunoscuți tinerilor. Să amintim, la început, 
faptul că această instalație complicată, în stare să 
funcționeze zi și noapte, în același ritm, a atras atenția 
mai întâi prin zgomotul produs [a-i merge (umbla, 
toca) gura ca o moară stricată (hodorogită, neferecată), 
a vorbi ca la moară]. Din unele expresii se înțelege că 
moara este un loc al abundenței/îmbogățirii: a-i umbla 
cuiva moara, a trăi ca găina la moară. De notat că și pau-
perizarea este sugerată tot prin referiri la moară: a nu 
avea de moară, a-i sta cuiva moara, a isprăvi de moară. 

Dacă moară, prin sensurile bogate, prin mulțimea 
expresiilor în care intră, prin numeroasele derivate 
își asigură locul în vocabularul fundamental al limbii 
române, în schimb, substantivul râșniță (de origine 
bulgară), prin sensul său primar „moară rudimentară 
de măcinat cereale, sare etc., compusă din două pietre 
suprapuse, cea de deasupra �ind învârtită cu ajuto-
rul unui mâner” este foarte rar folosit. Randamentul 
sporit al noilor instalații (mori de apă, de vânt, de 
foc, electrice) de măcinare a cerealelor a dus la des-
considerarea străvechiului instrument al cărui nume 
a fost dat, mai târziu, mașinii mici de uz casnic, cu 
care se macină cafea, zahăr, piper etc. Râșniță a rămas 
�xat în câteva zicale. A ajunge de la moară la râșniță 
este explicată astfel de Iordache Golescu: „adică de la 
cele mai mari la cele mai mici”, iar de Iuliu Zanne: „din 
bine în rău”. A trimite (pe cineva) de la moară la râșniță 
înseamnă „a purta pe cineva de colo până colo”; a � 
dus și la moară și la râșniță „a avea parte de experiențe 
de tot felul”. Dar adevărata salvare de la uitare a aces-

tui cuvânt o aduce prezența într-o cunoscută pagină 
eminesciană din partea a șaptea a poemului Călin (�le 
din poveste). Deși în manuale era reprodusă doar ulti-
ma parte a poemului, lectura integrală a acestuia era, 
pentru noi, obligatorie, căci era un prilej de a pune 
sub ochii elevilor devenirea unui text, de la motivul 
pur folcloric din Călin Nebunul la „�lele din poveste” 
ale poemului. Cât privește partea a VII-a a poemului, 
ea poate � pusă în relație cu partea I, dacă ne gândim 
la antiteza dintre interiorul „împărătesc” al „ietacului 
tăinuit” („Iar de sus pân’în podele un painjăn prins 
de vrajă/ A țesut subțire pânză străvezie ca o mrea-
jă;/ Tremurând ea licurește și se pare a se rumpe,/ 
Încărcată de o bură, de un colb de pietre scumpe”) și 
interiorul sărăcăcios al „colibei împistrite” (…pe ca-
pătu-unei laiți,/ Lumina cu mucul negru într-un hârb 
un roș opaiț;/ Se coceau pe vatra sură două turte în 
cenușă…/ Hârâită, noduroasă, stă în colb râșnița ve-
che”). 

Deși în simbolismul morii întâlnim numeroase 
elemente cu conotații negative, nu toate morile sunt 
bântuite de duhurile rele. Intrarea într-o străveche 
moară de lemn cu ușa scundă, din satul Căpâlna, de 
pe râul Sebeșului, înseamnă pentru Axente Creangă, 
eroul-narator din romanul Luntrea lui Caron de Lucian 
Blaga, „evenimentul” care-i declanșează forțele crea-
toare prin care o veche legendă populară va deveni un 
fel de „mister” teatral: „Un gând («Noe a fost morar») 
adus de-o simplă intrare într-o moară de lemn, stră-
veche, de senzația caldă a făinii curgătoare, de zgomo-
tul pietrelor rotitoare, de mușchiul umed, abundent, 
crescut pe osiile roților de moară, de imaginea unui 
măgăruș, avea să prilejuiască precipitarea rapidă a 
unor elemente, ce mai înainte timp de ani n-au voit 
nicicum să se închege spre a da un tot… Bătea prin 
mine nu știu ce elan și mă încălzea certitudinea că 
retragerea la Căpâlna va avea cel puțin pentru câtă-
va vreme un rost. Voi începe să scriu piesa”. Arca lui 
Noe (1944) „este incontestabil cea mai rezistentă la 
lectură și pe scenă dintre piesele lui Blaga” (Nicolae 
Manolescu, Istoria critică a literaturii române, p. 683).
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Recenzii

Aproapele de departe

Gheorghe GLODEANU

După o activitate de o jumătate de veac și pu-
blicarea unui număr impresionant de volume, 
Mircea Popa este, indiscutabil, unul dintre cei mai 
apreciați istorici literari români contemporani. 
Intitulată Aproapele de departe, recenta lucrare a 
exegetului a apărut în 2021 la Editura Limes din 
Florești. Ocupându-se, cu predilecție, de autorii 
români din afara hotarelor, studiul continuă, sub 
numeroase aspecte, preocupările mai vechi ale 
exegetului privind literatura exilului și a diasporei 
din volumul Reîntoarcerea la Ithaca, din 1996. Nu 
întâmplător, pe coperta a patra a cărții se găsește 
un text programatic, în măsură să concentreze pro-
blematica asumată de exeget: „Atâta vreme cât un-
deva în lume se aude glas românesc, înseamnă că 
națiunea încă nu a murit”. Lucrarea reunește o am-
plă galerie de 30 de profiluri consacrate unor autori 
români sau legați de literatura română din cele mai 
diverse provincii ale lumii. Deja simpla lor înșirare 
se dovedește impresionantă: Bartolomeu Anania, 
Grigore Arbore, George Astaloș, Vasile Barbu, Ma-
ria Berenyi, Hans Bergel, Rainer Biemel, Paul Ce-
lan, Alex Cetățeanu, Mihai Cimpoi, Andrei Codres-
cu, Dan Culcer, Nicolae Dabija, Theodor Damian, 
Ștefan J. Fay, Radu Flora, Vintilă Horia, Virgil Ie-
runca, Eugen Lozovan, Norman Manea, Alexei Ma-
teevici, Herta Müller, Grigore Nandriș, Virgil Ne-
moianu, Titu Popescu, Gabriel Stănescu, Ion Taloș, 
Vasile Tărâțeanu, George Uscătescu. 

Titlul eseului ce deschide cartea se dovedește 
emblematic pentru întreaga investigație: Bartolo-
meu Anania – exilul și diaspora românească. Mircea 
Popa identifică în cărturarul rafinat și erudit un 
om providențial pentru arhiepiscopia și mitropo-
lia Clujului. Istoricul literar reconstituie biografia 
zbuciumată a celui care avea să devină la 7 februa-
rie 1993 arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clu-
jului. Se insistă apoi asupra operei celui supranu-
mit „cel mai prestigios reprezentant al Ortodoxiei 
românești contemporane”. 

Cu reputatul dramaturg George Astaloș, Mircea 
Popa s-a întâlnit la Paris, în 2003, fiind în trecere 
spre micul orășel Louvain. Întrevederea s-a trans-
format într-un prilej de rememorare a rădăcinilor, 
dar și într-o radiografie a exilului românesc. Omul 
de cultură s-a arătat interesat de țara pe care a pă-
răsit-o cu mult timp în urmă și de oamenii ei. Dra-
maturgul atrage atenția asupra faptului că succesul 

în Occident a fost obținut doar de acei oameni de 
cultură care au reușit să spargă indiferența generală 
printr-un comportament șocant și bizar, dar și prin 
concepțiile literare duse la extrem. În acest sens, 
sunt amintiți o serie de creatori nonconformiști 
precum Panait Istrati, Tristan Tzara, Eugen Iones-
cu, Emil Cioran și Constantin Brâncuși. De la rela-
tarea întâlnirii se trece la investigarea operei dra-
maturgului, a cărților primite în dar. Curiozitatea 
criticului literar este trezită îndeosebi de studiul 
consacrat Utopiilor. 

Aducând în centrul atenției câte o personalitate 
a vieții culturale românești de peste hotare, Mircea 
Popa ne introduce în viața românilor din țările ve-
cine. Un amplu eseu îi este dedicat Mariei Berenyi, 
„la ora actuală cel mai important reprezentant al 
românilor din Ungaria”. Eseul consacrat poetului 
Radu Flora devine un pretext pentru a vorbi despre 
relațiile româno-sârbe. Paginile dedicate lui Mihai 
Cimpoi și Nicolae Dabija prezintă condiția literatu-
rii române din Basarabia. Nu este uitat nici Vasile 
Tărâțeanu, considerat „un arcaș al bătăliei pentru 
Bucovina înstrăinată”. Urmele lui Paul Celan sunt 
descifrate prin arhivele vieneze. Ultimul mare poet 
al secolului al XX-lea s-a bucurat de un succes deo-
sebit în rândul criticilor literari. Este vorba de un 
autor care a aparținut la trei literaturi: literaturii 
române în care a debutat, celei germane în care s-a 
exprimat și celei franceze de care îl leagă ultimii ani 
ai vieții. Mircea Popa reconstituie extraordinara ac-
tivitate a poetului cu destin tragic, care s-a impus 
atât prin versurile sale, cât și prin remarcabila sa 
muncă de traducător. 

Printre numeroșii scriitori români care au fost 
obligați să aleagă calea pribegiei se numără și repu-
tatul romancier Vintilă Horia. Este vorba de un au-
tor care s-a bucurat de un succes deosebit în anii ’80 
ai secolului trecut, prestigiul său plasându-l în ime-
diata vecinătate a lui Mircea Eliade, Eugen Ionescu 
și Emil Cioran. Cu toate acestea, observă Mircea 
Popa, biografia scriitorului prezintă încă numeroa-
se lacune și inexactități, datorate îndeosebi insu-
ficientei cunoașteri a revistelor exilului și blocarea 
surselor de informare din perioada totalitară. Drept 
consecință, pornind de la corespondența romancie-
rului și de la lucrarea autobiografică Memoriile unui 
fost Săgetător, istoricul literar simte nevoia realiză-
rii unor completări biografice necesare. 
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Recenzii / Autoportret
Pagini memorabile îi sunt consacrate și poetu-

lui Gabriel Stănescu, denumit „un militant pentru 
cunoașterea României”. Navetând între Statele 
Unite și România, acesta a tipărit numeroase lu-
crări de referință la editura pe care o patrona, Cri-
terion Publishing. Printre altele, lui i se datorează 
publicarea versiunii românești a biografiei lui Mac 
Linscott Ricketts despre Mircea Eliade. O atenție 
deosebită merită și revista Origini. Romanian Ro-

ots, o oglindă a vieții culturale românești, în care se 
punea un accent deosebit pe recuperarea literaturii 
exilului. 

Având un titlu simbolic, volumul Aproapele de 
departe are meritul de a readuce în actualitate un 
număr important de scriitori din diaspora care au 
marcat cultura română în secolul XX. În același 
timp, lucrarea dezvăluie remarcabilele calități de 
istoric literar ale lui Mircea Popa.

Scriitor de perspectivă

Oana MOLDOVAN

Un să meri și ce să faci, când ești în buzunar 
cu șapte lei și ăia cheltuiți pe-un obicei. Pornești 
la drum și te gândești că la vreun om cult, cu 
mustață de actualitate și ceas știrb de buzunar, i 
s-a face milă și ți-a’ da ceva traducere la ce se în-
tâmplă în jurul tău.

Și pleci de acasă, încântat, cu speranțe de ajun-
geri, cu vise de lansări, citiri și analize. Voie bună. 
Plutești în reverie, pe străzi cu praf și mâzgă de 
petrol. Când treci agale, prin oraș, pe lângă furturi 
de colț și balegă pe asfalt, tu visezi la careva mar-
gine de geam spart, sau cum o frunză, în dansul ei 
natural, parcă te-a mângâiat pe obraz. Și scrii, da, 
cum să nu? Observ. Ești încântat că mai ai pastă, 
și, pe ce apuci, pe ambalaje, hârtie igienică, ban-
daje. 

Te crezi artist. Asta, până îți deschizi gura, 
bineînțeles, că atunci, nenorocire în convorbire. 
Știi vorba aia, râs cu plâns... Dar nu, nu, trecem 

peste, ne-am luat ziar, ne-am remodelat statu-
tul. Trimiți la domni și doamne cărți poștale, din 
aventura ta cea mare. Copile... Nu știi tu, cruzi-
mea este de natură contemporană, te faci de noroc 
și pleci mai departe, în speranța că te uită, dar apa 
are memorie, se scurge, azi și mâine, și tu rămâi.

Și ți-ai găsit un seamăn, un caracter de primar, 
cât de-aici și până la periferie, da zici că-i pe viață, 
puiule. Îți pui voal de marmură peste izmene și te 
crezi statuie, încetinel. Drumu-i lung și-ai obosit, 
gata, nu mai vrei să fii scriitor? Dilema îi scurtă și 
pe doi. Harta ți-i la sfârșit. 

Rămâi cu pete de rușine pe sub barbă, strigă 
roșeața peste sat. Treaba e în imposibilitatea de 
a te ierta pe tine însuți. Mesteci cozi de mușețel 
și te îneci în petale. Patetic în cârcotire. Te duci la 
nenea înțeleptu’, ca ultima măsură de reversă și 
îți oferă:

- Hai, gata, ’napoi la napolitane.

Oana Moldovan, născută 
în 12 octombrie 2003, este stu-
dentă la Universitatea de Vest 
din Timișoara, la Facultatea de 
Psihologie. A absolvit Colegiul 
Național „Andrei Mureșanu”, 
Bistrița, fiind membră a cercu-
lui „Micii Blandieni Bistrițeni” 
de la Palatul Copiilor Bistrița 
încă  din c ic lul  pr imar.  E 
câștigătoarea Premiului I la 
Concursul Regional „La hanul 
lui Mânjoală”, de la Mărișelu, 
aprilie 2019, la secțiunea sce-
narii, a Premiului I la Concur-

sul Național de creație artisti-
că „Amândoi în aburul pâinii”, 
Târgu Mureș, martie 2021, a 
Premiului Revistei  Mișcarea li-
terară la Saloanele „Liviu Re-
breanu”, Concurs Național de 
Proză, Bistrița, 2021 și a altor 
concursuri de profil. A citit eseu 
în Cenaclul „George Coșbuc”, 
Bistrița, în februarie 2020 și 
cu prilejul unor microrecitaluri 
colective. A fost publicată în an-
tologiile creative Zece teme și-un 
poem, Editura Eikon, Cluj-Na-
poca, 2012, Plantația de cuvinte, 

Editura Ecou Transilvan, Cluj-Na-
poca, 2020, Conexiuni, Editura 
Techno Media, Sibiu, 2022, în 
suplimentele literare Mesage-
rul literar și artistic, Răsunetul 
Cultural, în revistele Nova Di-
dactica, Semn, Mișcarea literară 
etc. În proiectul Erasmus „ICT 
Olympic Games”, în care Pala-
tul Copiilor Bistrița a fost par-
tener, a făcut parte din echipele 
care au reprezentat România în 
Bulgaria și în Turcia (2022), cu-
cerind prin inteligență, șarm și 
dezinvoltură.
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Doină de noiembrie

Alice Valeria MICU

Pentru tot ce se întâmplă în lume, oamenii vor să 
găsească vinovaţi: soartă, guvern, politică, vreme, 
ghinion, blestem, soacră, soţ, cumnată, unchi, șef, ve-
cin, coleg, oricine în afara lor. E greu să accepţi că via-
ţa e doar un parcurs cu sporadice momente de fericire, 
dar e in�nit mai di�cil să-ţi asumi vinovăţia pentru 
nefericire. Nicio etapă nu e cea potrivită, iar inadec-
varea pare a � leitmotivul existenţei celor mai mulţi. 
Când ești tânăr te lovești de lipsa de experienţă, de 
naivitatea inerentă, de complexul de complicităţi în 
mijlocul cărora te trezești, ca într-o familie străină ori 
chiar în tabăra dușmană. La maturitate ești copleșit 
de responsabilitatea faţă de cei ce ajung să depindă de 
acţiunile tale și uiţi de tine, așteptând să treacă peri-
oada, etapa, greutatea și-ţi promiţi dulci recompense. 
Dar ele sunt doar impulsul de a merge mai departe, 
visul de care te agăţi ca să lupţi. Zi cu zi, visul se în-
depărtează, se înceţoșează, iar tu crezi că nu mai vezi 
lucrurile în perspectiva corectă, îţi pui ochelari și o iei 
de la capăt. Te trezești dintr-odată că nu te mai potri-
vești cu lumea, că aceia mai tineri zboară pe lângă tine 
și tu nici măcar nu ţi-ai luat avânt. Ai putea, știi că ai 
putea, dar toţi trec pe lângă tine, nu le mai ești folo-
sitor, îi încurci, le stai în drum, ajungi o povară chiar 
dacă nu ceri nimic. Când a trecut viaţa, te întrebi și 
cauţi vinovaţii. Târziu. Îţi amintești că te-ai învinovă-
ţit de-a lungul anilor pentru eșecurile celor din jurul 
tău și vinovăţia asta a atârnat de picioarele tale ca o 
ghiulea. Puteai face multe, dar ai ţinut mereu cont de 
alţii, să nu superi, să nu deranjezi. Ai făcut bine fără să 
te lauzi, chiar ai ţinut să nu se a�e, ai făcut câte un pas 
înapoi, lăsând pe alţii să reușească. Ai înţeles târziu 
că dacă n-ai luptat la timp pentru tine, să acaparezi 
o poziţie de forţă, de autoritate, care să te facă indis-
pensabil, cei din jur au înţeles că te pot înlocui fără ca 
nimeni să se opună și au și făcut-o. Să calci peste cada-
vre fără să te uiţi înapoi nu părea soluţia potrivită și ai 
ajuns tu un cadavru viu peste care se trece acum fără 
milă. Să lupți fără să te faci vinovat, să mergi înainte 
fără să te simţi vinovat e lecţia pe care o înveţi abia 
la capătul drumului. Unii o fac din mers, fără ezita-
re, dintr-un instinct de supravieţuire care ţi-a lipsit. 
Vocaţie de victimă sau aparţinător al veșnicelor gene-
raţii de sacri�ciu? Nu mai ţine nimeni socoteala. Mai 
speri că ceea ce ai făcut va � contabilizat ca sacri�ciu 
și că asta va conta. Părinţii se sacri�că pentru copii, 
eroii pentru ţară, mercenarii pentru bani, grâul pen-
tru rodul viitor. Sacri�ci efort, ani, viaţă, faci foamea, 
renunţi la confort, la binele personal. Cel mai adesea 
bene�ciarii trec pe lângă tine, dar ţie-ţi crește inima 

de bucurie când vezi că le e bine, că sacri�ciul tău nu a 
fost în zadar. Instinctul și apoi educaţia îţi spun să nu 
aștepţi recunoștinţa. Oricum, chiar dacă ar veni, ea 
nu va � niciodată pe măsura sacri�ciului. 

Sacri�ciul înseamnă ridicarea unor �inţe sau a 
unor obiecte din stadiul profan la un nivel al sacrului, 
investindu-l cu valenţe de vehicul al închinării �inţe-
lor umane la cele supraomenești. Jertfa adusă zeilor 
vine încă din mitul creației, iar cel mai faimos sacri�-
ciu este cel pascal, pe care s-a construit creștinismul. 
Aparent un element strict teologic, sacri�ciul este vă-
zut din multiple perspective, însă toate au ca scop câș-
tigarea unor favoruri personale sau ale comunităţii. 

Societăţile ancestrale se simţeau legate de o entita-
te naturală sau supranaturală și așa a apărut totemul. 
Mai târziu, animalul totemic a ajuns să �e sacri�cat, 
pentru a accentua legătura cu totemul, legând în acest 
fel două practici arhaice – oferta de hrană adresa-
tă morţilor și ritualizarea magică a gestului. Cadoul 
adus �inţelor supreme, cărora le aparţine, de fapt, to-
tul este văzut ca un gest de recunoaștere a suprema-
ţiei sacrului asupra profanului. Așa poate � înţeleasă 
adresarea preotului în textul liturgic: „Ale Tale dintr-u 
ale Tale, Ţie-ţi aducem de toate și pentru toate!”. Sa-
cri�ciul comuniunii este tot unul arhaic, în care vic-
tima jert�tă este ucisă și consumată de toţi membrii 
comunităţii care își ampli�că astfel legăturile interne, 
dar și pe cele exterioare, ale unei realităţi căreia i se 
oferă victima. Violenţa cu care aceasta își pierde viaţa 
este garanţia atingerii scopului suprem al existenţei. 
Fericirea comunităţii după ritual este întreruptă, la 
un moment dat, de un eveniment care cere un nou 
sacri�ciu. Chiar dacă agricultorul de azi a renunţat 
la ritualurile de fertilitate, nu sunt tocmai pierdute 
obiceiurile legate de îmbunarea naturii, cununile de 
grâne, posturile pentru recolte și animale, rugăciuni-
le de ploaie, �rul de mărţișor legat pomilor fructiferi, 
toate înscriindu-se într-un gest ritualic de sacri�ciu. 
Primele roade ale unei culturi, așezate în plantaţii sa-
cre sau aruncate în râuri erau obișnuite în antichitate, 
dar mai au rămășiţe în zilele noastre.

În Vechiul Testament citim despre Avraam, care 
era pregătit să-și sacri�ce �ul, la cuvântul lui Dumne-
zeu, pre�gurând sacri�ciul Hristic. În locul lui Isaac, 
a primit un berbec, pe care l-a sacri�cat apoi pe altar. 
Nu mai puţin de 330 de versete biblice vorbesc des-
pre jertfă. Musulmanii au dedicat acestui eveniment 
o sărbătoare care se numește chiar Sărbătoarea Sacri-
�ciului, ţine patru zile și nu are o dată �xă, ci este cal-
culată tot după fazele lunii, iar în creștinism, Învierea 
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Eseu / Apariție editorială
Domnului este urmarea sacri�ciului suprem al Fiului. 
În religia vedică, brahmanism și hinduism, sacri�-
ciul e în alimente (orez, unt clari�cat, fructe, legume, 
lapte, carne, brânză), apoi aur și vaci, în timp ce zo-
roastriștii acceptau doar arderea lemnului de santal. 
Dacă în aceste religii sacri�ciul este doar un aspect, 
în Grecia antică, sacri�ciul era chiar esenţa manifes-
tărilor cultice. Avem de-a face aici cu mai multe cate-
gorii de divinităţi. În cazul celor chthonice, legate de 
cultul pământului, cum sunt cele agrare sau de lumea 
subterană, de zeităţile infernale, sacri�ciul consta în 
libaţii (gustare și apoi vărsare) de vin, lapte, apă sau 
miere ca omagiu adus unei divinităţi. Chiar cuvântul 
chthonic face referire la mijloacele prin care li se oferă 
zeităţilor sacri�cii. Zeii Olimpului erau îmbunaţi cu 
jertfă de animale, ale căror oase și grăsime erau arse, 
iar carnea consumată ritualic de membrii comunităţii 
în cadrul unor banchete. Citirea mesajului de la divi-
nităţi în măruntaiele animalelor sacri�cate e întâlnită 
și la antichitatea romană, alături de arderea tămâiei, 
dar și de jertfele umane, consemnate până în ajunul 
bătăliei de la Cannae, când Hannibal a fost victorios 
printr-o celebră mișcare tactică.

Gesturile ritualice din Budism constau în ofrande 
simbolice făcute în sanctuare, cu �ori, tămâie, fructe, 
alimente, lumânări, apă și băuturi, însoţite de rugă-
ciuni și cântece aduse celor trei comori, ghizi spiritu-
ali, Buddha Iluminatul, Dharma Învăţătura și Sangha 
Comunitatea. Cultul celţilor era unul cu ceremonii 

fastuoase, în cadrul cărora erau aduse sacri�cii în ani-
male și oameni, �e că erau înfrânţi sau victorioși în 
bătălii, bântuiţi de boli, de calamităţi naturale sau de 
suferinţă, iar hoţii și tâlharii erau sacri�caţi, combi-
nându-se astfel jertfa cu pedeapsa. Sacri�ciile umane 
erau prezente, de fapt, la numeroase civilizaţii din an-
tichitate: cartaginezii sacri�cau inclusiv copii, se pare, 
chiar dacă a�rmaţia nu este unanim acceptată de is-
torici. Părerile sunt împărţite și în cazul israeliţilor 
din Antichitate ori al egiptenilor, dar în cazul etrus-
cilor, dovezile incontestabile au pus capăt disputelor. 
Hawaienii își sacri�cau semenii în temple pentru a-l 
îmbuna pe zeul războiului și al apărării, Ku. În Chi-
na antică era o practică obișnuită, atât religioasă, cât 
și politică, de control, �ind vorba de trei niveluri de 
sacri�cii: bărbaţi tineri, copii și sugari și fete tinere. 
La mesopotamieni, ritualurile funerare conţineau și 
sacri�cii umane de războinici, slujitori și servitoare 
atunci când defuncţii făceau parte din familia regală 
sau din elită. Pentru azteci, sângele era chiar forţa 
sacră a vieţii de care avea nevoie zeul Soarelui, drept 
hrană, iar la incași, unii copii erau crescuţi special 
pentru a � sacri�caţi. 

Tendinţa egalitaristă a ultimului secol a făcut ca 
orice renunţare la confortul personal să �e văzută ca 
sacri�ciu, ducând în derizoriu astfel, adevăratele sa-
cri�cii, jert�rea vieţii pentru ţară, pentru familie, du-
cerea datoriei până la capăt. Și totuși, unde se termină 
jertfa și unde începe sacri�ciul de sine?

Muzeul Național al Literaturii 
Române a găzduit joi, 20 octom-
brie 2022, în Grădina MNLR, Str. 
Nicolae Crețulescu 8, evenimen-
tul de lansare a volumului „Vă-
mile devenirii” în prezența au-
torului Florin Horvath.

„De la nemiloasele molime, la 
furia unui război absurd, toate 
chipurile răului par a se ivi, dan-
sând în jurul lumii sarabanda 
unui dezmăț ce a trecut dincolo 
de orice limitare sau impunere 
morală. Peste noapte, comple-
xitatea de speriat a tehnologiei 
schimbă o sumedenie de lucruri 
care ne ușurează viața de zi cu 
zi cu bucuria aparte a Creației, 
transformându-ne, pe «cei mulți» 
în bene�ciari de nevoie și fără de 
voie a unei Inteligențe Arti�ciale 
care a căpătat mult prea mult din 
«dreptul» de a ne controla până 
și su�etul. Finalul pare ușor pre-
vizibil: ne vom trezi, într-o zi, că 
ne-a lăsat sărăciți de orice taină, 

de chiar identitatea proprie. Pe 
această mașinărie tot mai com-
plexă și mai de speriat n-o învață 
nimeni că bunul suprem: acela 
oferit de chiar Creatorul, era li-
berul arbitru – dreptul de a opta 
pentru a prețui valoarea și nu 
surogatul de tipar al frumosului 
pe care ni-l impun cei care s-au 
erijat, deja, în diriguitorii ome-
nirii”, spune Florin Horvath în 
introducerea volumului „Vămile 
devenirii”, apărută la Editura Ca-
iete Silvane din Zalău.

Florin Horvath (n. 1945), scri-
itor, membru al Cenaclului literar 
„Silvania” și al Asociației Scriito-
rilor din Județul Sălaj. Din cărțile 
publicate: „O lacrimă pentru 
Măria Sa”; „Coroana celor șapte 
mari maeștri”; „Voievodul albas-
tru”; „Îndreptar francmasonic”, 
„Un templier la Sarmizegetusa”; 
„Vecernie la amiază”; „Nașterea 
Daciei”; „Eșafodul cu fantome”, 
„Legenda marelui Zalmoxis”, 

„Ultimul festin”, „Îndreptar he-
raldic”, „Umbrele Nevăzutului”, 
„Vlaherne. Mica Dacie din inima 
Byzanțului” și „Veniți de luați lu-
mină”. Colaborator și la revistele 
„Curtea de la Argeș” și „Caiete Sil-
vane”, revista și editura Centrului 
de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj.
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Proză

Motto: „Un om credincios este năpădit 
de binecuvântări” (Pr. 28:20).

Toamna, târziu, aveam obiceiul să mă urc în po-
dul casei, pentru că acolo, în �ecare an, după cules, 
tata punea corzi de viță pe care atârnau ciorchini mari 
de struguri negri cu boabe mari și coaja mai groasă, 
pentru că rezistau multă vreme, până venea frigul și 
înghețul, ba chiar și după aceea, o vreme... Strugu-
rii astfel păstrați erau foarte dulci și, de aceea, vizi-
tam podul de câte ori mi se făcea poftă, apoi, odată 
ce eram împăcat și sătul, cotrobăiam printre lucruri-
le depozitate în colțurile mai întunecate ale podului 
unde se a�au cărțile puse acolo de sora mea, absolven-
tă a Școlii Normale de învățători. Printre ele, manuale 
școlare, cărți de literatură, dar și câteva cărți religi-
oase. Dintre toate mi-au atras atenția un Ceaslov și 
o Psaltire, legate frumos, cu litere aurii în titlu, scrise 
într-o limbă bisericească acceptabilă, �indcă erau ti-
părite prin anii 1938-1940, după cum se menționa în 
caseta tipogra�că. Zile întregi, după aceea, am căutat 
să înțeleg conținutul lor; din Ceaslov mi-au plăcut Ru-
găciunile, iar Psalmii m-au cucerit de�nitiv, deși nu 
înțelegeam prea bine conținutul, pentru mine conta 
incantația, frumusețea poeziei.

Nu știam dacă în satul nostru existau oameni ca-
pabili să citească Biblia sau alte cărți, și mă gândeam 
adeseori cum înțelegeau ei serviciile religioase ale bi-
sericii fără să cunoască cât de puțin ceea ce citea pre-
otul în biserică. Dar am a�at de la tatăl meu că erau 
câțiva bătrâni care citesc și tot aceia sunt și creștini 
nelipsiți de la Liturghie în �ecare duminică. Printre 
ei se a�a și un bătrân, pe nume Petrache Icreverzi, că-
ruia lumea îi zicea Moș Petrăchel. Spre bucuria mea, 
aveam să-l cunosc la via și livada lui, departe de sat, 
în întinderea câmpiei, �indcă în apropierea livezii lui 
Moș Petrăchel, tata cultiva câteva pogoane cu grâu și, 
la vremea secerișului, mergeam acolo toată familia. 
Verile în câmpie erau secetoase și dogoarea soarelui 
făcea și mai grea truda noastră sub vipie. Apa din bu-
toiul pe care îl țineam în căruță pentru cai se încălzea, 
asemenea și apa de băut din cele două urcioare de lut, 
încât nu se mai putea bea. 

În întinderea imensă a câmpiei, mulți oameni mai 
cu stare săpau fântâni pentru ca oricare creștin în-
setat să zică bogdaproste și să binecuvânteze pe cel 
care s-a învrednicit cu asemenea binefacere, și să-i 
pomenească numele care, de altfel, era săpat pe tu-
burile de piatră, sau pe o cruce ridicată lângă fântână. 

Moș Petrăchel săpase o fântână la marginea drumului 
care trecea pe lângă livadă întru pomenirea soției sale, 
Gherghina. Era o fântână cu o cumpănă de lemn înal-
tă, care se vedea de la depărtare ca o speranță pentru 
cei însetați și nu trecea niciun călător pe drumul de 
țarină care să nu se oprească la umbra bătrânei săl-
cii, să se răcorească și să-și potolească setea. Pe lângă 
această binefăcătoare odihnă, Moș Petrăchel ieșea din 
coliba lui, schimba vorbe duhovnicești cu drumețul pe 
care îl ospăta cu fructe sau cu struguri. „Ai copii?, în-
treba Moș Petrăchel pe oaspetele de ocazie. „Am – zi-
cea drumețul – am cinci copilași, doi �ăcăi și trei fete, 
toți îs mărunței!” „Oho! – se minuna Moș Petrăchel 
– atunci ține colea niște caise dulci și niște tămâioasă 
pentru ei!” – și îi punea caise și struguri într-o năfra-
mă, pe care o lega cu grijă în patru colțuri. Omul pleca, 
mulțumindu-i și binecuvântându-l pe Moș Petrăchel, 
iar când ajungea acasă, povestea peste ce fel de su�et 
de om a dat, cum l-a omenit, după ce l-a văzut stând 
trudit la umbra bătrânei sălcii. Nevasta omului înălța 
sprâncenele a mirare și se întreba cum de nu sunt ase-
menea oameni și în satul lor: „Doamne, cât de hap-
sâni și răi sunt oamenii pe la noi! Ai văzut, bărbate, pe 
alde Buzea, bogătanii aceia, care n-ar da o bucată de 
pâine unui drumeț �ămând!” „Ei, femeie, ăștia nu-L 
au pe Dumnezeu, de aceea suntem singurul sat care 
nu are biserică, iar duminica sau la sărbători, sătenii 
noștri stau la crâșma lui Stamate” – întărea bărbatul 
adevărul spus de femeie.

Ne așezarăm la umbra căruței ca să prânzim, �ind-
că eram obosiți și �ămânzi, și atunci tata a zis că ar 
� bine să mergem să luăm apă rece de la fântâna lui 
Moș Petrăchel. Am vărsat apa caldă din cele două ur-
cioare și am plecat spre fântână. Moș Petrăchel ne-a 
întâmpinat cu aceeași bucurie în ușa colibei, râzând și 
mângâindu-și barba patriarhală: „He-hei, Gheorghică, 
mai hodinește și tu din lucru că ziua-i mare și Dom-
nul a dat rod bogat anul acesta. A dat ploaie la timp 
și, iată, că nu ne lasă inima să nu dăm zor cu lucrul!” 
„Așa este, Moș Petrăchel, Domnul ne-a binecuvântat 
și noi îi mulțumim pentru un asemenea belșug. Uite, 
cât stăm aici de vorbă, mă mai hodinesc și eu, și băia-
tul meu. Da’, mai bine, arată-i coliba dumitale, că nu a 
văzut niciodată așa ceva și e curios, apoi, după aceea, 
ne-om întoarce la treaba noastră!” 

Moș Petrăchel m-a prins părintește de mână și in-
trarăm înăuntru. Ce colibă? Era o locuință de ziceai că 
a fost pregătită pentru rege, așa era de încăpătoare, 
curată și frumos decorată în stil popular, cu ștergare 

Moș Petrăchel, 
Limonarul*

Alexandru LAZĂR
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de in și vase de lut aduse de pe la târgurile din Oltenia 
și Ardeal. Pe o masă de brad era așezată o oală de lut cu 
desene ca acelea de pe goblenuri cusute de femeile din 
sat. Iar patul cu așternuturi din lână țesute la războiul 
de țesut, cu perne, de asemenea, cu motive populare în 
geometrii realizate iscusit, cu linii și romburi în culori 
vii, era așezat într-o latură mai luminată. Un miros de 
busuioc și mentă umplea încăperea, deoarece Moș Pe-
trăchel atârnase de grinzile din interior buchete mari 
de mentă și busuioc puse la uscat. Când am intrat în 
colibă, am coborât câteva trepte pe o scăriță de lemn, 
partea de jos �ind săpată în pământ, așa cum se con-
struiau în trecut bordeiele și, inventiv, Moș Petrăchel 
așezase ca pardoseală lemne cioplite, peste care a pus 
niște preșuri țărănești țesute din fâșii de postav gros. 
Acoperișul de stuf, gros de jumătate de metru, izola 
încăperea de căldura de afară. La răcoarea din colibă, 
contribuia și faptul că ne a�am undeva la peste jumă-
tate de metru în pământ. Priveam cu ochii mari inte-
riorul colibei acestui om singuratic (lui Moș Petrăchel 
îi murise nevasta de mai mulți ani) și privirea mi se 
opri pe o laviță, unde erau câteva cărți, printre care și 
un Ceaslov la fel cu al surorii mele. „A! – exclamă bă-
trânul – apropiindu-se de laviță. Iată, aici am Cartea 
Sfântă, Biblia, și niște povestiri duhovnicești pe care 
le-a tălmăcit un monah din limba elinească, dar nu 
sunt cunoscute în toată țara noastră, �indcă au fost 
făcute la o tiparniță din mănăstire. E un «Limonariu», 
care pe limba noastră românească înseamnă «Livadă 
duhovnicească»”. Și Moș Petrăchel îmi întinse cartea 
cu rugămintea să am grijă de ea și să citesc povestirile 
care sunt ușor de înțeles, „chiar și la vârsta ta” – mă 
asigură „Limonarul”, transferând eu în gând titlul ge-
neral al povestirilor la livada lui Moș Petrăchel.

„Moș Petrăchel, mulțămim dumitale pentru ospi-
talitate! – zise tata, dar trebuie să ne grăbim că acum 
scapătă soarele spre chindie, și avem încă mult de 
lucru, de pus pe legătură, de făcut snopi și clădiți în 
stoguri”. „Bine, bine, mergeți cu Dumnezeu, dar stai 
olecuță să-i dau băiatului niște poamă să aibă după 
ce prânziți!” „Auzi, �ăcău – mi se adresă aproape 
strigând Moș Petrăchel – când mai vii pe la mine, am 
să-ți împrumut Cartea Sfântă în care vei a�a lucra-
rea și patimile Ziditorului nostru, Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu! Acum citește poveștile pe care ți le-am 
dat!” „Mulțumesc frumos!”, zic eu întorcând capul, în 
timp ce schimbam urciorul din mâna stângă în mâna 
dreaptă, �indcă mi se părea greu. 

În câteva minute, eram la căruța noastră, unde 
mama întinsese ștergarul și așezase frumos bucatele 
pe el. Prânzul a fost gustos, pâinea proaspătă și cașul 
dulce. Iar apa de la fântâna lui Moș Petrăchel – rece și 
înviorătoare. Trupul nostru copleșit de lucru și căldu-
ră a căpătat vigoare. Tata a mulțumit lui Dumnezeu 
pentru bucate și apă, a cerut ajutor pentru putere și 
vreme bună, �indcă un nor apărut asupra noastră pă-
rea că se unește cu altul și amenința a ploaie. În cele 

din urmă, s-a desfăcut, împrăștiindu-se, și cerul a de-
venit senin, doar un vântișor ne mângâia trupurile ca 
o binefacere dumnezeiască în arșița zilei.

După ce vremea secerișului s-a încheiat și a ve-
nit toamna, am petrecut multe zile în livada lui Moș 
Petrăchel, mai ales duminicile când nu mergeam la 
școală. Și astăzi, având vârsta la care era atunci Moș 
Petrăchel, mă minunez cum de știa bătrânul Limonar 
să tâlcuiască textele biblice cu atâta adâncă înțelegere! 
Livada lui a fost pentru mine o adevărată „oază du-
hovnicească”. Fântâna lui Moș Petrăchel ajunsese să 
�e cunoscută și în satele din jur ca un izvor miraculos 
care, spuneau oamenii, are o apă bună, menită să în-
tărească trupul și su�etul celui care bea din ea.

Moș Petrăchel era cunoscut în sat ca un om vânjos, 
puternic și credincios. Odată, venea cu căruța încăr-
cată, drumul era anevoios, plouase mult în toamna 
aceea, și căruța a alunecat într-un șanț. A îndemnat 
caii, când cu vorba, când cu amenințarea biciului, dar 
caii, simțind povara, nu reușeau să-și folosească pu-
terea necesară și se opinteau în zadar. Atunci, Moș 
Petrăchel a intrat în șanțul plin de nămol, a prins de 
inima căruței și a ridicat cu putere, îndemnându-și 
caii: „Haide, mă, acum, căluții tatii!” Caii au smucit, 
întinzând ștreangurile, mai să se rupă, și căruța a fost 
scoasă la drum. Când era mai tânăr, în zile de sărbă-
toare, Moș Petrăchel lua parte cu plăcere la întrecere 
cu �ăcăii satului la un sport tradițional: trânta, și nu 
s-a a�at niciun tânăr care să-l biruiască. Acum, după 
mai mulți ani de la moartea soției sale, Moș Petră-
chel își petrecea timpul muncind la vie și în livadă din 
primăvară până la începutul iernii. Pentru cele câte-
va pogoane de pământ pe care le cultiva cu cereale, 
angaja oameni cu plată. De altfel, veniturile sale erau 
su�ciente pentru sine și pentru întreprinderile sale 
�lantropice. Ajuta oamenii săraci din sat și din împre-
jurimi, și toți vorbeau despre el, binecuvântându-l. 
Moș Petrăchel nu vorbea niciodată despre bineface-
rile sale, iar dacă cineva îl iscodea să a�e anumite lu-
cruri,  îl invita pe curios să se roage împreună pentru 
cei nevoiași. Precum un stareț dintr-o poveste din „Li-
monar”, știa că împăratul care se leapădă de împărăție 
și se face monah, și rabdă pentru Domnul, �indcă mai 
cinstite sunt cele cerești decât cele pământești, va pri-
mi răsplata lui Dumnezeu. Moș Petrăchel cunoștea 
Cuvântul lui Dumnezeu, așa încât și-a orânduit viața 
după voia Domnului. De aici și râvna de a face și pe 
alții să creadă în Ziditorul vieții noastre. El însuși, om 
al lui Dumnezeu, a devenit „livadă duhovnicească”, 
iubind pe Dumnezeu și pe oameni, făcându-le cunos-
cută Evanghelia lui Cristos.     

Acum, livada și via lui Moș Petrăchel nu mai exis-
tă. A rămas doar fântâna cu înalta ei cumpănă, fără 
ciutură și în putrezire, bătută de ploi și crivăț, ca o 
amintire tristă în câmpia miri�că.

* „Limonariu” – culegere de texte, istorii duhovnicești, dintre 
anii 550-620 p. Chr., din Orient, în mănăstiri.
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Lumea miri�că a 
poveștilor pentru copii
Mihaela MERAVEI

În literatura română, dar și în 
cea universală pentru copii, po-
vestirea ocupă un loc important 
atât prin prisma universului te-
matic, cât și prin forma expresiei. 
Poveștile pentru copii, împărțite pe 
categorii de vârstă, trebuie astfel 
concepute spre a capta atenția co-
piilor, să nu �e plictisitoare, și aici 
mărimea scrierii are o importanță 
deosebită, cu atât mai mult când 
vorbim de o categorie mică de vâr-
stă, preșcolarii, dar și de a aprinde, 
prin mesajul transmis, interesul și 
emoția micuților, așa încât să lase 
o amprentă pe retina psihologică 
a copilului. Pe aceste deziderate se 
sprijină cartea de povești pentru 
copii semnată de scriitoarea Gina 
Zaharia, membră a Filialei Bacău a 
Uniunii Scriitorilor (autoare a un-
sprezece cărți de poezii, patru ro-
mane și un volum de proză scurtă), 
cu un titlu explicit, „Povești pentru 
Ilinca”, apărută în anul 2021 la Edi-
tura Leviathan, ca parte din pro-
iectul „Șoaptele copilăriei”, proiect 
aprobat de Primăria Municipiului 
Buzău prin Programul „Finanțări 
nerambursabile”.

Tipărită în format de lux, pa-
gini lucioase și coperte cartonate 
semnate de gra�cianul Rudy Roth, 
alături de ilustrații și tehnoredac-
tare susținute de jurnalistul și cri-
ticul Costin Tuchilă, cartea conține 
12 povestiri adresate copiilor 
preșcolari și anume: Crăiasa Flori-
lor de Nea, Prințul Cerbilor, Izvorul 
de argint, Norocel cel Harnic, Floa-
rea Dorului, Soarele și Maura, Satul 
Scorpionului, Ariana și Împăratul 
Vulturilor, Fetița orfană, Vrăjitoa-
rea din Munții Miraculoși, Floarea de 
Fildeș, Alexa, Crăiasa Lebedelor.

Poveștile de mică dimensiune 
sunt scrise într-un limbaj accesibil 
și prezintă întâmplări din lumea 
viețuitoarelor, dar și aspecte ale 
copilăriei luminoase, sentimente 

�liale, materne și paterne puterni-
ce, tendința de asociere cu basmul 
românesc �ind evidentă. În toa-
te povestirile prezentate de Gina 
Zaharia se remarcă accesibilitatea 
structurii compoziției, îmbinarea 
cu har a modurilor de exprimare și 
a mijloacelor de expresie, miniatu-
ralul și antropomor�zarea, numă-
rul redus de personaje, unele din-
tre ele având nume simbolice (Cră-
iasa Florilor de Nea, Oamenii Nori, 
Radu cel Lacom, Norocel, Floarea 
Dorului, Dresorul de Pești Zbură-
tori, Regele Stâncilor, Împăratul 
Vulturului, Aripioară, Vrăjitorul 
din Munții Miraculoși, Vinerică, 
Lunaticul, Floarea de Fildeș, Zmeul 
Furtunii, Crăiasa Lebedelor, Codri 
de Cenușă), simplitatea și concizia 
mesajului bazat pe conotații din 
sfera esteticului și eticului. 

Ne a�ăm în ținutul fermecat al 
basmului clasic, unde �ecare cadru 
este pastoral și �ecare lucru/per-
sonaj este personalizat. Locurile în 
care se petrec poveștile sunt magi-
ce și simbolice de asemenea: Satul 
Florilor de Nea, Împărăția Cerbilor, 
Castelul Regelui de Argint, Țara 
Curiozităților, Satul Scorpionului, 
Orașul Bântuit, Stânca Păunului etc. 
Avem, așadar, cerbi transformați în 
prinți, șoricei iscusiți transformați 
în spiriduși, prinți transformați 
în cai albi, Soarele transformat în 
prinț, nori transformați în pietre, 
prinți deveniți vulturi, vrăjitoare 
devenite prințese, o lume basmică 
plină de mister și miraj, din care 
nu lipsesc obiectele fermecate, pu-
terile miraculoase, fenomene ale 
naturii nemaiîntâlnite, toate cu ro-
lul de a intensi�ca trama și a stiliza 
acțiunea. „Înainte de a mă atinge, te 
rog să-mi îndeplinești trei dorințe: 
Nu departe de noi crește Floarea de 
Fildeș, între niște stejari falnici. Ea 
este păzită de vrăjitoarea Drahna, 
una dintre cele mai rele făpturi de 

pe fața pământului. Dar cum se 
întunecă, vrăjitoarea adoarme in-
stantaneu, iar puterile ei nu trec 
dincolo de întuneric. În timp ce 
doarme, se ascunde de pămân-
teni într-un castel uriaș. Ea nu 
știe că din femeia urâtă și rea se 
transformă într-o fată frumoa-
să, cu rochie roz și diademă de 
lăcrămioare, pe care o îndrăgesc 
toate viețuitoarele pădurii. Mergi 
până acolo și caută-mi �oarea din 
luminiș. Culege-o pe toată. Apoi 
să mi-o aduci în traista aceasta. Fii 
atent să nu pierzi vreun �r, că tare 
îmi va � de folos. Când te întorci, mă 
strigi pe numele de Izidor și-ți voi 
spune îndată ce să faci” (pp. 50-51).

Personajele din �ecare povesti-
re sunt creionate cu simplitate și 
frumusețe estetică: „Pe drum însă, 
trecând prin Satul Scorpionului, 
întâlni o fată frumoasă, care-l făcu 
îndată să uite scopul fugii sale; 
avea părul ca abanosul, ochii ca al-
bastrul cerului, gura ca fraga coap-
tă, mâini fine ca mătasea, picioa-
re ca fulgul dănţuind în văzduh” 
(p. 33); sentimentele de bunătate, 
blândețe, iubire, �ind predomi-
nante, răul este totdeauna învins, 
întunericul năruit, dragostea face 
minuni și aduce oamenii laolaltă, 
multe dintre povestiri terminân-
du-se cu fericita nuntă de la palat: 
„Povestea spune că Norocel s-a că-
sătorit cu sora prinţului. Iar Radu 
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cel Lacom a devenit un tată bun, la 
fel ca fraţii săi, transformaţi chiar 
de mărul cel fermecat” (p. 24).

Aventurile surprinse în volumul 
„Povești pentru Ilinca” au ca per-
sonaje și copii adevărați, precum 
și întâmplări mai puțin plăcute din 
copilărie, cum este cazul persona-
jului principal din povestirea Fetița 
orfană, în care Anca, o fetiță pără-
sită de părinți, ajunge să �e cres-
cută de un unchi și o mătușă, care 
la rândul lor o vor alunga, astfel 
ajungând la orfelinat. Suferințele 
și frica prin care trece o vor de-
termina pe Anca să-și îndrepte 
toată speranța către Dumnezeu și 
să-i ceară să o ajute, ceea ce se și 
întâmplă, aceasta �ind în�ată de 
doi oameni buni și iubitori. Însă în 
această atmosferă bucolică apare 
tatăl natural al fetiței, despre care 
se credea că a murit, să o vadă și să 

o ia acasă la el. Gina Zaharia este 
aducătoare de bucurie și sentimen-
te de iubire curate, ea imaginează 
un happy-end și pentru această 
poveste. Prinsă între două stări de 
iubire și recunoștință, pentru pă-
rintele natural și pentru cei adop-
tivi, Anca va primi înțelegere de la 
mama adoptivă, iubirea acesteia 
�ind necondiționată. Aceasta o va 
îndruma și o va sprijini să meargă 
la familia naturală, cu promisiu-
nea că locul ei din familia adopti-
vă va rămâne intact: „Fă așa cum 
simți, Anca noastră, zise mama 
adoptivă. Dacă vrei să mergi acasă 
cu tatăl tău, te înțelegem și vom 
� lângă tine. Să nu crezi că vom 
schimba ceva aici. Camera ta își va 
păstra frumusețea și te va aștepta 
de câte ori vei dori să te întorci, 
�e și numai în vizită. Pentru noi 
vei rămâne raza de soare care ne-a 

luminat viața. Atunci, Anca i-a 
îmbrățișat pe cei doi soți, și-a luat 
tatăl de mână și a zis: – Să mer-
gem! Mi-e tare dor de casa noas-
tră. Dar vreau să veniți și voi cu 
mine. Ca să învățați drumul dintre 
noi” (p. 43). 

Aventurile din volumul „Poves-
tiri pentru Ilinca” sunt scrise într-o 
manieră �rească și au darul de a 
face ca micii cititori să simpatizeze 
cu eroii îndrăgiți ai cărții și să preia 
învățămintele sugerate, și totoda-
tă, să-și dezvolte calitățile morale 
și su�etești, alături de o motivație 
de învingător. Abilitățile literare 
ale scriitoarei Gina Zaharia, apre-
ciate de către exegeți cunoscuți – și 
dau doar câteva exemple: Daniel 
Cristea-Enache, Constantin Dram, 
Dumitru Brăneanu, Ion Roșioru, o 
poartă cu succes și în lumea miri�-
că a poveștilor pentru copii.

Vortex și nerușinarea 
obiectelor
 Alexandru JURCAN

Dacă vreți să �ți izbiți de limitele umane, mergeți 
la cinema la �lmul Vortex (2021) de Gaspar Noé. Dacă 
nu doriți să aveți coșmaruri, mai bine nu. Sau vedeți-l, 
ca să apreciați �ecare strop de sănătate, în stil carpe 
diem. De ce a ales Noé să realizeze un �lm despre �nalul 
vieții, despre degradarea �zică și psihică, atunci când 
limbajul își pierde sensul? După �lmele sale Ireversi-
bil, Climax, Enter the Void, n-am � crezut, desigur, dar 
regizorul a fost marcat de unele experiențe personale: 
demența mamei sale, plus faptul că el a suferit în 2020 
o hemoragie cerebrală. Ce înseamnă vortex? Un vârtej, 
o spirală implacabilă a timpului. 

Ecranul e împărțit în două. Casa cuplului, ca o 
cușcă aurită. Bătrâni. Înconjurați de obiecte-amin-
tiri, cărți, mobile… El: cine�l, teoretician de �lm. Ea: 
psihanalistă, atinsă acum de boala Alzheimer. De-
crepitudine. Mărșăluire incertă prin camere. Acțiuni 
paralele în cele două jumătăți de ecran, care seamănă 
cu două ferestre. Uneori aceeași secvență e văzută 
din unghiuri diferite. Soțul e interpretat de Dario 
Argento (cineast de 82 de ani… s-a lăsat greu con-
vins să joace rolul, dar regizorul i-a mărturisit că a 
scris scenariul pentru el). Françoise Lebrun e soția 
(a jucat în �lmul lui Jean Eustache – La maman et la 
putain). Excepțională în rol! 

Spațiul se îngustează, casa devine labirint. Apro-
pierea morții iminente. Oglinda. Infarct. Horcăieli. 
Totul iradiază anxietate. Ești prins acolo în colivie… 
îți vine rândul… Re�ectez: ce mici suntem și câte 
vanități ne doboară. Memento mori. Deodată, o ju-
mătate a ecranului e goală. Înțelegem. Dispariția. Ne 
amintim și de �lmul Amour, dar în Vortex avem de-a 
face cu un anticalo�lism feroce. La început cântă 
Françoise Hardy celebrul „Mon amie la rose”. Efe-
merul tranda�r.

Gata… ei nu mai există, apartamentul e gol. Fil-
mat obsesiv. Obiectele nerușinate sunt la locul lor, 
impasibile. Ele durează. Mă enervez și zic obiectelor: 
acoperi-v-ar apa lui Tarkovski! Îmi propun să mai 
arunc câte ceva din casă. Zice Poe: „Viața e un vis în 
vis”. Atunci… carpe diem, că vine tragedia bătrâneții, 
cu singurătate, spaimă și așteptarea �nalului atroce. 
Agonia și pierderea lucidității. Devii o povară pentru 
ceilalți. Ecranul e împărțit: ei nu vor mai � uniți. El 
e puțin egoist, vrea să termine o carte, nu se ocu-
pă de soție. Lentoarea �lmului e justi�cată stilistic, 
în perfect acord cu tema. Și ceea ce mi se pare im-
portant: �lmul nu e didactic. E un subtil semnal de 
alarmă, printre zgomotele nocive ale cotidianului 
inconștient.
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Rememorări

Texte de trecut 
(in)existența
Ioan F. POP

Pentru a �losofa trebuie să pornești din adîncul în-
ţelegător a tot ceea ce nu știi. Filoso�a surprinde cel 
mai bine știinţa a ceea ce nu știi. Ea poate � predată 
doar ca un mod particular de a gîndi �loso�a, și nu 
ca o sumă de idei și noţiuni anchilozate în papagalis-
me academice – un fel de a trage cu tunul conceptual 
după muștele �loso�ce. Filoso�a devine activă doar 
ca noeză alternativă, una care se interoghează pînă dă 
de �lonul propriului adevăr. „Cine predă astăzi �loso-
�e îi oferă celuilalt hrană nu pentru că îi place gustul 
ei, ci pentru a-i schimba gustul” (L. Wittgenstein). Nu 
poţi vorbi despre �loso�e din orice panto� (cu trimi-
tere la același �losof). Căci forma acestora ar trebui 
să se adapteze la prea multe moduri de a �losofa cu 
picioarele... „Filoso�ile preţuiesc cît preţuiesc și �lo-
so�i. Cu cît omul este mai nobil, cu atît mai adevărată 
este și �loso�a sa” (A. Camus).

*
Sinteza dintre poezie și �loso�e mi se pare a � cel 

mai înalt produs spiritual, pentru că îmbină emoţia cu 
raţiunea, sentimentele cu logica, face legătura directă 
dintre inimă și creier, dintre concept și metaforă. Ele 
se strunesc reciproc chiar cu propriile limite și ne-li-
mite. „Filosoful poet este un état de Créateur absolu” 
(Novalis). (Deși aparent ne�loso�că, poezia pe care 
am scris-o face parte integrantă din „�loso�a” mea).

*
Genialitatea se naște la limita patologicului, pe fon-

dul ratării umanului. Genialitatea este cea mai înaltă 
formă de nebunie creativă. Aceasta nu duce la acade-
mie, ci, mai degrabă, la psihiatrie. Căci, cu adevărat, 
geniul nu se poate rata decît din idealităţile ultime, 
dintr-o perspectivă spirituală și o implicare afectivă 
pe care umanul nu le mai poate cuprinde. Ea este su-
blimitatea eșecului uman, fundătura fascinantă a po-
sibilităţilor sale absolute. Apogeul oricărei creaţii nu 
poate � atins decît în nebunie. Căci doar din abisul ei 
simpatetic mai poate răsări o fărîmă de originalitate. 
Genialitatea anulează orice îndemînare, chiar și anu-
mite forme de talent. Genialitatea este inde�nibilita-
tea pusă misterios la lucru. „Geniul nu este predat de 
nici o știinţă și nu poate � învăţat prin sîrguinţă” (I. 
Kant).        

*
„Cum explicăm cuiva ce înseamnă «a înţelege mu-

zica»?” (L. Wittgenstein). Poate că muzica este doar o 
aprofundată neînţelegere, o aproximare a trăirilor pe 
care le putem ordona melodic, umplînd golurile exis-

tenţei cu sonuri și armonii. Înţelegerea muzicii este 
dată parţial de portativul trăirilor induse. Cine explică 
muzica, o ratează parţial. Muzica este un fel de mers 
cînd nu știi încotro s-o apuci, sau o feerică aluneca-
re în imponderabil. Ea ne transferă temporar într-un 
miracol fonic.

*
Cred doar în gîndirea care are talent, și nu în ta-

lentul care se dă drept gîndire. După cum mă atrage 
gîndirea sintetică, nu cea acumulativă. Mă reazem 
de alte gîndiri pînă trec prăpastia excogitaţiunilor 
mele. După care bat liber cîmpii propriilor dubitaţi-
uni și interogaţii pînă dau de alte prăpastii interioa-
re. De fapt, nu fac altceva decît să încerc să știu cît 
nu știu, gîndind în marginea gîndirii. Gîndirea este 
„grea” tocmai pentru că o exersăm cînd nu facem 
nimic. Ea rămîne folositoare chiar și atunci cînd nu 
rezolvă ceva, funcţionînd din plin doar cînd stăm. 
A gîndi chiar și în mod neadecvat înseamnă tot a 
gîndi. Gîndirea își poate potenţa valenţele chiar și 
prin eroare. A gîndi înseamnă a forţa toate limitele 
a�rmaţiei și ale negaţiei. În orice facere, rezultat al 
lui homo faber, se înmormîntează un mod de a gîndi. 
Gîndirea este nebunia faptului de a �, ultima redută 
spectaculoasă a slăbiciunii umane. Gîndim pe fondul 
a tot ceea ce nu putem �, �losofăm pe marginea unei 
neputinţe personalizate. „A �losofa trebuie să �e un 
mod propriu de a gîndi” (Novalis).  

*
Timpul este clipa făcută la pas, eternitatea – pasul 

făcut în afara timpului. Eternitatea nu este decît tim-
pul vărsat în propriul gol. Cînd reușim să pășim tem-
poral îmbinăm o clipă timpul cu eternitatea. Pragul 
eternităţii este clipa, cea care prefaţează totul tocmai 
pentru că, de facto, nu reţine nimic. Timpul măsoa-
ră facerea și des-facerea existenţei din și în nimic, 
anulîndu-se în propria-i concomitenţă. Cum putem 
gîndi fenomenalitatea timpului chiar în momentul în 
care el ne scade clipele, cum putem să ne raportăm 
la �uiditatea sa irepresibilă? Noi putem gîndi timpul 
doar pe cheltuiala noastră, blocîndu-ne într-un impas 
temporal din care nu putem ieși. Timpul, „ieșit din 
ceva ce nu există încă, trece prin ceva care este lipsit 
de durată și se îndreaptă spre ceva care deja nu mai 
există” (Sf. Augustin). Nu degeaba spunea Cioran, re-
feritor la problema timpului: „Sfîntul Augustin avea 
dreptate să atace o asemenea temă adresîndu-se di-
rect lui Dumnezeu: cu cine altul s-o discute?”.
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Arte vizuale

Tabăra de Fotogra�e „Sălaj – 
Frumusețe, Tradiție, Poveste”

În perioada 20-27 mai 
2022, s-a desfășurat în Sălaj, 
a V-a ediție a taberei de fo-
togra�e „Sălaj – Frumusețe, 
Tradiție, Poveste” 2022.

Tabăra a fost organiza-
tă de Centrul de Cultură 
și Artă al Județului Sălaj, 
Asociația Foto Club Vara-
dinum Oradea și Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomu-
nitară „Țara Silvaniei”.

Au participat 10 foto-
gra� de talie internațională: 
Buket Özatay (Cipru), Nino 
Mghebrishvili (Georgia), 
Adela Lia Rusu (Româ-
nia), Borislav Milovanovic 
(Serbia), Michael Stra-
pec (Irlanda), Zoran Sto-
jiljkovic (Serbia), Vladimir 
Jovanov-ski (Macedonia), 
Bikfalvi Zsolt (România), 
Ovi D. Pop (România), Va-
sile Sârb (România), care 
prin fotogra�ile lor au ară-
tat frumusețile județului 
Sălaj, atât prin postări pe 
rețelele de socializare, cât 
și prin participarea lor la 
saloanele internaționale 
de fotogra�e.

Scopul taberei a fost 
promovarea județului Sălaj 
prin prezentarea zonelor 
etnogra�ce, geogra�ce și 
culturale, care au potențial 
în atragerea turiștilor.

Parteneri: Consiliul Ju-
dețean Sălaj, Primăria Zalău, 
Primăria Jibou, Primăria 
Șimleu Silvaniei, Primăria 
Cehu Silvaniei, Primăria 
Vârșolț, Primăria Năpra-
dea, Primăria Bălan, Pri-
măria Mirșid și Primăria 
Pericei.

Adela Lia RUSU

Fotografiile din expoziția vernisată la Oradea, în perioada 
4-30 noiembrie 2022, au fost realizate în cadrul Taberei de Fotografie 

„Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste”, organizată în luna mai 2022 
de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, 

Asociația Foto Club Varadinum Oradea și 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei”. 
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Vasile SÂRB Vasile SÂRB

Vladimir JOVANOVSKI

Vladimir JOVANOVSKI Vasile SÂRB

Vasile SÂRB Ovi D. POP
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Vladimir JOVANOVSKIVladimir JOVANOVSKI

Ovi D. POP

Ovi D. POP Ovi D. POP
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Arte vizuale

Michael STRAPEC Michael STRAPEC 

Nino MGHEBRISHVILI

Nino MGHEBRISHVILI Michael STRAPEC 

Borislav MILOVANOVIC Borislav MILOVANOVIC



29

214

Poesis

Primăvara Poeziei /
A Költészet Tavasza (IV)

MOLNÁR 
HENRIETTA

Esti ima

Kéklő, széles mosollyal kívánt jó éjt,
majd édes álma a végtelenbe nyúlt…
Örök ragyogás lett új lakóhelye.
Minden egyes lépte virágba borult.

Jó éjt! – suttogtam bágyadtan,
saját gondjaimmal takarózva be,
oly’ halkan, csak én hallottam…
Mostmár ordítva beszélnék vele.

Régen ő regélt furfangos mesékről,
most én mesélek időtlen imákon át.
Míg mosolyogva dédelgetsz az égből,
hálásan kívánok napfényes éjszakát.

Rugă de seară

Ne spuse noapte bună cu-n zâmbet larg, mnieriu,
se stinse-n in�nit somnul cel dulce…
Casă nouă-şi găsi în veşnica lumină.
Şi pasul ei se-nfăşură-n �ori, rece. 

Somn uşor! – şoptisem toropit,
înfăşurată-n griji prea personale,
atât de-ncet, de-abia m-am auzit…
Azi tot urlând cu tine-aș � vorbit.

Demult ea povestea năstrușnice-ntâmplări,
prin rugi atemporale azi eu îi povestesc. 
Cât surâzând tu mă dezmierzi din ceruri
nopţi însorite-acum eu îţi doresc.

Simone Györ� fordítása/traducere
 

OLÁH 
ANDRÁS

temetés

aszályos időket élünk 
a szív megtelt gyűrődésekkel 
kisimíthatatlanná váltunk 
egyre-másra veszítjük el szövetségeseinket 
az egyik meghalt a másik külföldre költözött 
s van aki egyszerűen csak elfogyott… 
valaha fakardokkal a kézben 
ügettünk a városszéli erdő tisztásán 
kurucok voltunk és betyárok 
s ha anyánk sáros nadrágunkat 
tépett trikónkat látva kétségbeesetten 
összecsapta a kezét 
dacosan álltuk szigorú tekintetét 
tűrtük a dorgálást a feddést 
mert magunkat igazolva láttuk 
hisz a játék szabadsága volt a tét
akkori lázadásunk már az enyészeté 
háborúink véresen komolyra fordultak 
s kárpótlás nincs csak körbetartozás
– új szomorúság veri föl a kertet 
már kikopott az álmok bátorsága 
maradtunk emlékek karanténjába zárva 
kísért a távolba néző tekintet 
a belénk gyökerező fájdalom 
s a hideg fejfák takarásában egymásba 
kulcsolódó ujjak árvasága 

înmormântare

trăim vremuri de uscăciune
inima s-a umplut de zbârcituri
am devenit imposibil de netezit
ne pierdem unul după altul aliaţii
unul a murit celălalt s-a mutat în străinătate
și sunt unii care pur și simplu au dispărut...
cândva cu săbii de lemn în mâini
călăream în poiana pădurii de la marginea orașului
am fost curuţi și haiduci
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când mama ne vedea pantalonii
plini de noroi și tricourile rupte 
își lovea disperată mâinile
îi înfruntam dârji privirea aspră
înduram mustrarea dojana
pentru că ne vedeam validaţi
căci miza era libertatea jocului
revolta de atunci s-a spulberat
războaiele ne-au devenit sângeros de grave
și nu există despăgubiri doar datorii
– tristeţi noi răscolesc grădina
s-a jerpelit îndrăzneala viselor
am rămas închiși în carantina amintirilor
ne bântuie privirea aruncată-n depărtări
durerea înrădăcinată în noi
și tristeţea degetelor împreunate
îndărătul stâlpilor funerari reci

Kocsis Francisko fordítása/traducere

PETHŐ 
LORAND

engem halva szült anyám 

engem halva szült anyám 
ne kelljen hogy várjam 
még arcomba a fagy lehel 
izzadt gyárszagával

engem halva szült anyám 
ne hallja a hangom 
mint visítva tépem önmagam 
kérve visszavarrjon 

engem halva szült anyám 
öltönyöm feladta 
büszkén visz a városon 
orrlyukunkban vatta

pe mine mama m-a născut mort

pe mine mama m-a născut mort
să �u de la început ferit
gerul îmi su�ă încă în faţă
miros de fabrică nădușit  

pe mine mama m-a născut mort
să nu-mi audă glasul
cum mă sfârtec ţipând 
coase-mă că-mi bate ceasul

pe mine mama m-a născut mort
în costum mă poartă
mândră prin oraș
amândoi cu nasul umplut de vată 

Dósa Andrei fordítása/traducere

SIMONFI 
ISTVÁN

A végtelen alagút fekete virága
                                                                                                                                                                        
A gyertya fénye már csak ilyen
szerettei közt
                     visszhangzik a teste 
vízbe fúlt buborék 

                                    alvó lángja
a végtelen alagút fekete virága
egyedül marad
mire az alagút végét megtalálja

egyetlen hajnalban 
egyetlen halálban 
egyetlen születésben 
egyetlen szerelemben

egybefolyik vérünk
és megalvad benne a sötét
múlt időben
jelen időben
jővő időben
örök időben

a gyertya lángja már csak ilyen
parttalan vizein
bójaként ring a nap

vándortarisznyámban 
két medvére kiéhezett szamóca éhe
az éjszaka sötétje 
most is úgy lapul 
mint
elsárgult falevélben
a telihold   

mielőtt újrazöldülne bennem hiánya
földben féreg 
                                         tesz tisztába
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Floarea întunecată a vastului tunel 

Astfel pâlpâie lumânarea, azi 
printre cei dragi
                     corpul său e ecou 
gură de aer înecată-n iaz

                                  văpaia-i stinsă
e �oarea-ntunecată a vastului tunel 
doar ea rămâne
spre capăt să orbecăiască-n el.

singuratec în zori, 
singuratec în moarte, 
singuratec în naşteri,
în iubiri, singuratec

sângele-n întuneric 
se contopeşte şi se-ncheagă-n el 
în vremi trecute
în vremuri prezente
în vremuri viitoare
în vremi nepieritoare

astfel pâlpâie lumânarea, vezi
pe valurile sale fără de hotare
se leagănă ca geamandura-n soare

în traista mea de călător 
e foamea de fragi a doi urşi 
negura nopţii 
se-ascunde şi acum
precum
în frunza-ngălbenită
luna plină   

dorul renașterii pe când m-ar �-ncercat
viermii-n ţărână 
                       m-or pune în curat

Simone Györ� fordítása/traducere

SIMONFY 
JÓZSEF

eszembe se

ott voltam ahol az utolsókat rúgják
ott voltam ahol az utolsókat rúgják
eszembe se jutott nekem most annyi
eszembe se jutott nekem most annyi

csak bámultam bambán
kocsonyából a disznó szeme
csak bámultam bambán
kocsonyából a disznó szeme
a reggel infúziójára kötve
a dél infúziójára kötve
az este infúziójára kötve
a reggel infúziójára kötve
a dél infúziójára kötve
az este infúziójára kötve
életben így tartanak
így tartanak életben
életben így tartanak
így tartanak életben

nici prin minte

am fost acolo unde își dau ultimele su�ări
am fost acolo unde își dau ultimele su�ări
nici prin minte nu mi-a trecut s-a terminat cu mine
nici prin minte nu mi-a trecut s-a terminat cu mine
mă holbam năuc
ochiul porcului din aspic
mă holbam năuc
ochiul porcului din aspic
legat la infuzia dimineţii
legat la infuzia prânzului
legat la infuzia serii
legat la infuzia dimineţii
legat la infuzia prânzului
legat la infuzia serii
astfel sunt ţinut în viaţă
sunt ţinut în viaţă astfel
astfel sunt ţinut în viaţă
sunt ţinut în viaţă astfel

Dósa Andrei fordítása/traducere

COMAN 
ȘOVA

Mărturisire... de dincolo

Nu era nici deal, nici vale, nici loc drept.
Punct care se balansa era,
ţipăt peste două maluri de prăpastie era,
Drum format din cuvântul drum.
Mergeam pe el fără să-l simt sub pași,
pașii nu erau picioare pășind
și nu erau picioare deloc în mersul acela
și nici nu alunecam.
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Nu simţeam foame, nici frig, nici cald,
nu eram greu, nu eram ușor.
Eram ceva fără să �u.
De chip, nu-mi mai aduceam aminte,
știam că sunt eu,
mă vedeam privindu-mă,
dar nu eram de văzut,
sau eram fără să �u.

Vallomás odaátról

Nem volt domb, völgy sem, síkvidék sem.
Lengő pont volt, sikoly
a szakadék két partja fölött,
az Út maga volt az út szó.
Lépések nélkül mentem rajta,
lábak nélküli léptekkel,
lábak nélküli haladás,
megcsúszás kizárva.
Nem éreztem éhséget,
hideget vagy meleget,
nem voltam nehéz,
nem voltam könnyű.
Létezés nélküli valami voltam.
Annak ellenére
hogy nem emlékeztem önmagamra,
tudtam, hogy én vagyok,
láttam magam, ahogy
önmagamat nézem,
de nem voltam látható,
úgy voltam hogy nem léteztem.

traducere de/fordította Balázs F. Attila

THÖKÖLY 
VAJK

Talán mi is megöregszünk

Talán mi is megöregszünk,
Kéz a kézben, egymás mellett,
Talán nekünk is lesz időnk
Elmesélni életünket.

Érzelmeink gödrös útján
Volt, amikor eltévedtünk,
Semmire nincs garancia,
Ez szerelmi történetünk.

Emlékszel még? I�úságunk
Mennyi szeszély, mennyi varázs,

Szívünkbe szúrt-nyílt is rózsa,
Remény, hit és megbocsájtás.

Ráncokba szorult éveink
Lassan meghajolnak velünk,
Talán mikor megöregszünk
A tűz mellé leülhetünk.

Együtt ülünk és remélünk,
Hogy az idő végtelene
Ad még ajándékot nekünk,
Ez az Isten nagy kegyelme.

Egy nap véget ér az utunk,
Elfújja a szél tüzünket,
De lesz két csillag az égen,
Kéz a kézben egymás mellett.

Îmbătrâni-vom, poate, noi

Îmbătrâni-vom, poate, noi
Mână în mână, împreună,
Timpul va permite, -ncalte,
Basmul vieţii să ni-l spună.

Drum minat de sentimente,
Ne-am rătăcit nu o dată,
Nu e garantat nimica,
Asta e povestea toată.

Mai ţii minte? Tinereţea,
Ifose, dar şi-ncântare,
Ghimpi de tranda�ri, speranţă,
Şi credinţă şi iertare.

Anii noştri strânşi în riduri
Se-ncovoaie-ncetişor, 
Poate, când vom � bătrâni,
Ne-aşezăm la foc şi noi.

Vom nădăjdui alături
Cum că timpul, care-i veşnic,
Ne va mai dărui clipe,
Se îndură Domnul, darnic.

Drumul se opreşte-odată,
Şi ne stinge focul, vântul,
Străluci-vor două stele
Mână-n mână-n cer, alături.

Simone Györ� fordítása/traducere

(Din antologia bilingvă Primăvara Poeziei – A Költészet 
Tavasza, apărută la Editura Caiete Silvane, cu ocazia 
celei de-a XX-a ediţii a Festivalului internațional „Pri-
măvara Poeziei”, Zalău, 20-21 mai 2022).
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Teodor Sărăcuț-
Comănescu

pustiu de iarnă – 
hăulitul lupilor
tot mai aproape

la vânătoare – 
norii pe cerul lăptos
strânși într-un caier 

coboară munții
întru închinăciune
o avalanșă

tăciunii înroșiți
țiuind în vatră – 
meșter făurar

fecioare trecând
prin apa Iordanului – 
înmugurire

în livadă
zgomot de �erăstraie – 
schimbare la față 

un anotimp vine
altul e-n așteptare – 
în armistițiu

spoită cu var
căsuța bunicilor – 
un nou testament

străpungând văzduhul
o rândunică – 
eliberare

copil pofticios
adunând în palme norii – 
vată de zahăr

�rișor de pir
ieșind încet din ciment – 
unicul bastard

chipul iubitei
în arteziană –
noapte cu lună

la căpătâiul pădurii
fundițe albe – 
�orile de soc

surâsul verii – 
sub razele de soare 
stropii de rouă

un august dulce – 
în lung și în lat
câmpuri pline de harbuji

o veveriță – 
sub nucul bunicilor
pe jos numai coji 

pe acoperișul de stuf
păsări în cuiburi – 
lăcaș părăsit 

îmbătrânire – 
și iarăși prin copaci
frunze ruginii

pe prispa casei
o strachină cu coarne – 
toamnă la bunici

cete de copii
colindă în lung și-n lat –
Isus S-a născut

Raid prin anotimpuri (Haiku)
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Ioan Silvan

Nu pot salva mai mult decât cuvintele

Prea multe trupuri fără niciun rost
despică pașii, risipindu-și mersul,
prea multe ore zilele mănâncă,
vai, câte stări se sting în dreptul respirării
și câte cimitire-n su�ete
n-au fost descoperite încă!

Din câte existențe împietrite,
viața n-a luat vreo amintire
decât conviețuirea cu moartea?

Prea multe inimi putrezesc
și niciun gând să le salveze 
– Lăcaș divin – 
o inimă-i mai mult decât un mușchi,
că nu tot corpul e zidirea cărnii.

Atât imens și înalt coboară-n El, încât,
dacă aș putea, m-aș face Cer
ca să-L ating, întâi, și apoi să pier!

Prea blând provoci și prea senin te miri

Totul e al Tău, nimic al celor ce posedă;
nici moartea nu-i a lor, ci doar muritul
pe care tu nu-l simți. 

Tu știi să nu răspunzi la provocări.
În lumea ta, puțin câte puțin, uitatu-ne-am
și doar cu spiritul contaminați
am vrut să devenim, eterni, supremi și tari.

Naivi copii, crescuți ceva mai mari,
de ale Tale însușiri când Te-am furat
nu am dorit tot sceptrul,
ci doar comorile ce ni se potrivesc din el,
dar Tu nu schimbi nimic!
Cum poți rămâne atât de... unic?

Ca în oglinda altcuiva, privirea 
– aproape înrăită – 
se-ndreaptă către Tine,
căci noi ne-am � schimbat demult
și de invidiat!

În echilibrul tău vedem

ceva de neatins;
Dumnezeiescul?
Nu știu ce în �ință ne-a plouat
și nici ce înfrigurare ne-a blocat
la gândul că am putea trăi la fel ca Tine.

Háină umbră, în topita haină

Știu prea puțin, nu te cunosc prea bine,
divin mister din jur, haină umbră,
întunecată-n forme mișcătoare,
prin trup trecând, învăluind orbirea.

Nu pot, cu ușurință, nici cel puțin răni
fantomelor gândirea, din mintea ce a rămas,
în urma întârziatului ceas
precum privirea.

Eu te-am văzut, prin zidul ce-n trup ne despărțea,
căci tu pluteai prin vene navigând,
doar când corabia chipului tău
a eșuat în largul privirilor.

Dar cui să spun că oamenii și moartea au precizat,
ridicându-te la altitudinea ine�cienței, 
când pentru ei ești bun plecat,
neștiind că trupul e frumos doar împreună cu Tine!

Comunicare intimă, divină

Dacă-n urechea mea ați � zidiți,
v-aș transforma în sunete divine
și, inundați de vocea care-mi vine,
timpane v-ați trezi în loc de trup,
ori ați porni prin su�ete desculți
cu inimile-n mâini, să �ți mai mulți!

Ar trece vremea... ca un vânt prin voi,
prin fecundate semne de-ntrebare
răspunsurile reci, ca niște ploi, nu ar veni,
ar sta chircite spaime și nevoi
în sunetele care s-ar desface
și ca răspuns, din ochi, ați cere... pace!

(Din volumul Poezii, de Ioan Silvan, „Decenium 
Editorial”, Spania, 2022)
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Menuţ Maximinian

Bunica înger

Îngerul are chipul bunicii
Icoană iubită de toţi
Blândă și liniștită
Ca pâinea lui Dumnezeu

Cu vorbe mângâietoare
Mere din sân 
Și povești 
În care oamenii colindă cu lupii 
Munţi scăldaţi în apă
Plutind printre pești
Și ierburi de leac
La capătul grădinii
Ea bunica înger
Păzește primii pași ai nepoţilor
Până aceștia pot culege merele
Rostogolite printre amintirile din iarbă

*
Rostul lumii s-a pierdut
Îmi spune îngerul cu faţă de om
Cete de sera�mi și heruvimi
Stau cuminţi dincolo de zările ascunse de perdeaua 
norilor 
Și nu se arată lumii
Doar noaptea coboară la fântâni
Lăsând în urma lor urmă de argint
Ca o ninsoare luminoasă

La ceas de seară
Îngerul se retrage în pod
Să nu îl vadă lumea plângând

*
Clopotul a sunat de trei ori
Și îngerul a venit
Cu trupul de abur
Seninul din ochi
Luminând marginile lumii

*
„Tărâmul meu e magic
Cu grădini în care se plimbă
Sub fereastra lui Dumnezeu 
Îngeri și păsări”
Spune îngerul așezat în pomul vieţii
Flori de rai și bulgări mari de zăpadă
Se amestecă cu verdele lumii

Vântul poartă în zare miros de cireși în �oare
Când soarele bate la poarta livezii
Apoi se risipește peste dealuri spre alte zări
Prin grădini risipite pe coama satului
Vorbesc în limbi ciudate cu îngerii

*
Îngerul s-a cuibărit într-un colţ al casei
Iar mâinile lui mângâie �rul de lumină venit prin 
geam
Zâmbește cu su�etul mare
Bătăi de inimă
Ca într-o clepsidră încremenită în timp
Povești deasupra lumii

*
Arca lui Noe
Cu pești uriași
Și păsări ce stau pe cămașa sfântului
Copiii Domnului
Coboară pe aripi de foc
Gustând din potir s�ntele taine

Lumina candelelor pâlpâie în ochii s�nţilor
Purtaţi pe valuri ca ultimii muritori
Scăpaţi din ghearele păsării morţii
În braţele Maicii
Pruncul fără chip
Nezugrăvit de pictorii lumii
În mijloc
Un pom cu înger ce scutură �orile cu bătăile aripilor
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Povestea căsuței-muzeu, așezată pe ulița ce lea-
gă Fața de Dos, cele două străzi principale ale satu-
lui sălăjean Voivodeni, s-a ivit dintr-o duioșie față de 
obiecte de mult uitate în lăzile de zestre ale bunici-
lor, prin unghere de cămări sau de șuri, prin colbul 
și întunecimea podurilor, în care s-au retras cuminți, 
asumându-și clipele de amurg, după o viață de trudă 
sau de sărbătoare, după cum le-a fost hărăzit prin na-
tura și modul de întrebuințare a �ecăruia. 

Duioșia aceasta se lasă adesea însoțită de o întoar-
cere nostalgică spre chipurile celor care le-au creat, 
sau le-au mânuit, sau le-au tomnit, dându-le viață și 
menire de-a lungul anilor, ani grei și mulți, trecuți și 
ei ca o boare peste dealurile și văile Voivodenilor.  

Așa s-a născut gândul culegerii și așezării lor 
într-un loc de cinste, când o căsuță din vecini, intrată 
în posesia părinților, își aștepta și ea, cuminte, îm-
plinirea sorții, �e în uitarea pământului, �e în lumi-
na renașterii la o nouă viață. Astfel, destinul căsuței 
făcute din lemne și din pământ, învelită cu ciripuri 
confecționate pe vremuri de un mare meșter al satu-
lui, cu două încăperi (tinda, adică camera în care se 
intră de afară, și casa-dinainte, dinspre drum) și un 
târnaț în față, întins pe toată lungimea ei, s-a împlinit 
spre bucuria tuturor celor care de mai bine de un de-
ceniu îi trec pragul. 

Pe o bârnă ce sprijină târnațul lipit și prundu-
it, apare inscripția 1883. Cu siguranță, este data 

de construcție a casei vechi, din care s-au păstrat 
elementele de structură încă viabile, așa cum se 
moștenesc, din tată în fiu, lucrurile de valoare. 
Așezământul actual a fost ridicat pe la mijlocul se-
colului trecut, perioadă în care mai răsăreau în sa-
tele noastre case construite din bârne și pământ, 
cu ani buni înaintea apariției celor din cărămidă. 

Aducerea ei într-o stare prielnică pentru găz-
duirea a tot ceea ce a fost mai de preț în casele 
de odinioară a însemnat o primenire și, în același 
timp, o simplificare, din interiorul casei vecinilor 
păstrându-se doar trei piese de mobilier vechi (un 
pat cu tăblii înalte, o masă și un lădoi de mici di-
mensiuni). Pereții și-au regăsit varul alb, curat și 
proaspăt, iar pe jos s-a așternut din nou pătura 
groasă de lut, făcut din baligă și din prund adus din 
Dealu Mudirăului, cu prima fain trasă de-a lungul 
pereților. 

Am păstrat ușile cu zăvoare miniaturale și cele 
șase geamuri mici, de poveste, cu obloane la came-
ra dinspre drum, prin care vara pătrunde verdele 
crud al viței-de-vie și cântecul de greieri. Am păs-
trat neschimbate scările, lespezi mari de piatră, 
croite dintr-o singură bucată, dar și pemnița de 
sub tindă, în care mai zac în neorânduială obiec-
te și unelte de exterior ce își așteaptă, și ele, un 
locșor prielnic pentru a se arăta vizitatorilor. 

Apoi am adus oaspeți din casa bunicilor, în 
compania cărora am crescut (un credenț, un lădoi 
spațios, o masă, un război de țesut, o vârtelniță, 
o furcă), dar și obiecte și odoare pe care le păs-
trasem, din copilărie, cu mândrie și complicitate, 
într-o ladă de zestre a bunicii (lipideauă, șterguri, 
saci de cânepă pentru moară, desagi, cămeșa, poa-
lele, șurțul și tieptarul străbunicii). Am adunat, cu 
un entuziasm febril, ani de-a rândul, toate lucru-
rile vechi pe care consăteni dragi mi le ofereau cu 
bucurie spre păstrarea și amintirea unor vremi de 
mult uitate. 

În tindă, te întâmpină războiul de țesut, 
funcțional (încântarea copiilor în timpul vacanțelor 
de vară), cu sucalele gata de făcut țădi, cu 
rășchitorul, vârtelnița și durele care au pregătit ji-
rebdiile și urzeala, dar și furca cu fuior și fus, gata 
de tors, alături de hecela și de tieptinii care au pre-
lucrat fuiorul.  

Căsuța-muzeu din 
Voivodeni – o lume, 
o povesteAnamaria 

MILONEAN 
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O ladă de zestre frumos decorată își poartă povara 
dosoaielor și a straielor de sărbătoare ale înaintașilor 
(poale, cămeși, cioareci, șurțuri), cu horbote și broderii 
cusute cu măiestrie, păstrând întreagă povestea câ-
nepii și a lânii, de la turma de oi și câmpul semănat, 
la toate etapele prelucrării lor, amintind de ziua de 
sărbătoare în care un fecior holtei, ori o fată fecioa-
ră, ori un mare gospodar le-au purtat, cu mândria și 
mulțumirea de a le � creat cu propriile mâini. 

Într-un colț, pe un stativ înalt, dar și pe pereții 
împodobiți cu icoane vechi și farfurii de lut sau de ce-
ramică iscusit împodobite, își scot la iveală întreaga 
lor splendoare, a culorii și a formelor, șterguri și do-
soaie – mărturie a hărniciei și a talentului creator al 
femeii din casă, care și-a petrecut nopți de vară și zile 
de iarnă, la lumina lămpii, cu furca în poală sau aple-
cată peste războiul de țesut. 

În casa-dinainte, în stânga ușii, te așteaptă cupto-
rul zidit din cărămidă și lut, împovărat de oale și de 
ulcele, cu o strecurătoare de silvoiță din lut ars și două 
ticlazauă încinse cândva de jăratecul ce le umplea 
pântecele. La baza cuptorului stă un brâu încărcat de 
ulcioare de diferite dimensiuni, cu pietricelele ce zor-
năie încă voios pe fundul lor, aducând de departe mi-
reasma de apă rece și limpede a izvoarelor din hotarul 
satului, dar și arșița zilelor de trudă, în care țăranul 
și-a stâmpărat setea cu răcoarea bine ascunsă în întu-
necimea lutului. 

Alături, trei tocuri de brânză, obiecte de decor azi, 
umplute cu fuse și cu câteva sărăoaie, își mai amintesc 
doar de menirea lor de a păstra asprimea gustului și a 
mirosului de brânză usturoaie.

În colțul din stânga al încăperii tronează patul cu 
tăblii înalte și strujac umplut cu paie, împodobit cu 
lipideauă suprapuse, unele țesute din lână, altele din 
cânepă (albe și cu brâul lat de cipcă), și două rânduri 
de perne cu părnăhaie albe, cu modele în culori, la un 
capăt, pe care și-au așezat creștetul, alături, doi sau 
mai mulți membri ai familiei, mărturie, azi, și ele, de 
împărtășire și de comuniune. 

Sub geamurile dinspre drum, un lădoi minuscul, 
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de poveste, cu o masă la fel de mică în față, peste care 
își revarsă lumina palidă o lompă cu petrol agățată 
în grindă. În dreapta, pe colț, credențul își poartă cu 
mândrie �njiile cu �ori, două lămpi de perete, așezate 
deasupra, uăieji, blide și alte obiecte casnice ascunse în 
dulăpior și în sertare. 

În dreapta intrării, la fel de nealcoș pictată și acope-
rită cu lipideauă, o altă ladă de zestre, ce purta cândva, 
smerită, într-un colț de cămară al bunicilor, fărina de 
mămăligă. Ascunse după ușă, cizmele cu tureci înalți 
și tari, păstrate cu s�nțenie pentru zilele de sărbă-
toare, sunt încă îndesate cu șpanurile ce le păstrează 
și azi forma din tinerețe. Iar pe spătarul unui scaun, 
uioșul cu care îl vedeam înotând prin omătul uliciorii, 
în duminici și în sărbători, pe moșul Toader, un chip 
de țăran ce cobora din lumea Dosului, cu blândețea și 
bunătatea întipărite mereu în privire și în su�et.

Pereții albi, curați ca privirea limpede a țăranului 
de odinioară, își poartă și ei podoabele dintotdeauna: 

blide și șterguri, icoane și pendule ce au încremenit 
într-un timp de basm. 

Și toate laolaltă își deapănă amintirile despre chi-
puri ce le-au purtat, despre mâini care le-au creat sau 
le-au întrebuințat, despre întâmplări la care au fost 
martori tăcuți de-a lungul vremii, cu prunci care au 
crescut și bătrâni ce s-au aplecat spre dincolo, despre 
nunți și botezuri, despre plecări și sosiri, despre truda 
câmpului și a gospodăriei, despre relația cu ceilalți și 
cu Divinitatea. 

Sunt povești pe care ni le spun nouă, celor de azi, 
ce privim mirați la o lume pe cât de mică, pe atât de 
cuprinzătoare, pe cât de simplă, pe atât de completă și 
de echilibrată în nevoile ei. Sunt povești ce se șoptesc 
în taină, ce cresc și se împlinesc în liniștea creșterii și 
a coacerii roadelor de afară, fără oprire și fără grabă. 
Multe au a ne spune nouă, celor de azi. Doar să ne ple-
căm urechea su�etului și să adulmecăm vorba și cân-
tecul, străduindu-ne să le redăm sensul. De multe ori, 
însă, ne întrebăm, încurcați în propria gândire, cum 
o lume atât de simplă putea oferi tot ceea ce trebuia 
unui om, fără lipsă și fără prisos. Dar răspunsul nu se 
poate naște decât într-o inimă și într-o minte asemă-
nătoare prin simplitate și limpezime acestor realități. 

Căsuța-muzeu rămâne deschisă înțelegerii taine-
lor ce au învăluit, cândva, atâtea alte case înșirate de-a 
lungul ulițelor și al văilor satului, pe care ni le imagi-
năm azi, asemenea poetului, în peisaj autumnal, adu-
nate ca niște ulcioare, „cu vin îngroșat în fundul lor de 
lut”, „stând pe țărmu-albastru-al râului de soare, din 
mocirla cărui aur au băut”. Din aurul înțelepciunii bu-
nicilor și a străbunicilor noștri ne îndeamnă și pe noi, 
azi, să gustăm pentru a deveni mai buni, mai simpli, 
mai înțelepți. 
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Corneliu Coposu în 
sprijinul refugiaților 
ardeleni (II)

Marin 
POP

Pe lângă sprijinul direct acordat refugiaților arde-
leni în cadrul „Asociației Refugiaților și Expulzaților 
Români din Ardealul de Nord”, Căminului Studenților 
Refugiați și alte asociații culturale, Corneliu Coposu 
a încercat să le susțină și moralul, prin „forța” con-
deiului, în special prin aducerea în actualitate a ope-
rei marilor înaintași care au luptat pentru realizarea 
idealului național. De asemenea, prin combaterea cu 
vehemență a Dictatului de la Viena, cu argumente is-
torice și juridice. În acest sens, alături de alți jurnaliști 
ardeleni, a în�ințat ziarul „Ardealul”, adevărată plat-
formă de a�rmare națională a refugiaților ardeleni.

Se poate a�rma că ziarul „Ardealul” este urmașul 
ziarului „România Nouă” din Cluj, deoarece din 
redacția lui făceau parte mulți dintre foștii jurnaliști 
de la Cluj, refugiați în urma Dictatului de la Viena din 
30 august 1940. Publicația „Ardealul” apare începând 
cu 16 februarie 1941, la București, sub conducerea re-
putatului jurnalist și om politic ardelean Anton Ionel 
Mureșeanu, care îndeplinea, la momentul respectiv, și 
funcția de secretar general al Asociației Refugiaților și 
Expulzaților Români din Ardealul de Nord. Inițiativa 
apariției ziarului îi aparține lui Mureșeanu. În luna 
decembrie 1940 se întâlnește cu un grup restrâns de 
jurnaliști ardeleni refugiați, format din Corneliu Co-
posu, Iustin Ilieșiu, Dalea Virgil și Petre Moldovan. Cu 
această ocazie s-a luat hotărârea să lanseze un mani-
fest-program al viitoarei publicații, care urma să aibă 
menirea de a lupta cu toată energia pentru reîntregi-
rea Ardealului cedat în urma Arbitrajului de la Viena 
din 30 august 1940.

Inițiativa este primită cu entuziasm și semnată de 
aproape toți condeierii ardeleni. Iată lista jurnaliștilor 
ardeleni care au semnat manifestul-program, în ordi-
ne alfabetică: Tiron Albani, Simion Anderco, Corneliu 
Albu, Dragoș Berariu, Pavel Berariu, Romulus Boca, 
Teo�l Bugnariu, Aurel Buteanu, Octavian Buzea, Cor-
neliu Codarcea, Corneliu Coposu, Vasile Cupărescu, 
Emil Coroi, Virgil Dalea, Ion Fedorca, Ion Frâncu, 
Romulus Fersigan, Aurel Ghițiu, Iustin Ilieșiu, Lazar 
Isaicu, Ion Isaiu, Alexandru Marina, Hariton Mol-
dovan, Petre Moldovan, Alexandru Olteanu, Anton 
Ionel Mureșeanu, Gherasim Pintea, Grigore Popa, 
Ion Petruca, Mihai Pop, Laurențiu Popescu, Traian 
Rebreanu, Gheorghe Sbârcea, Horea Stanca, Ghe-
orghe Stoica, Sever Stoica, Isaia Tolan, Teodor Vi-
dican.1 De asemenea, apariția ziarului „Ardealul” a 

atras numeroși colaboratori, care vreme de patru ani 
au susținut acțiunea de a�rmare a drepturilor �rești 
ale românilor asupra teritoriilor cedate. Prin activita-
tea lor (articole, reportaje, dări de seamă, știri, gra-
vuri, cronici etc.) au militat cu devotament pentru 
realizarea acestui obiectiv fundamental al națiunii 
române. Iată lista jurnaliștilor care au semnat arti-
cole în prestigiosul ziar „Ardealul”, alături de nucleul 
redacțional, compus din Anton Ionel Mureșeanu, Ius-
tin Ilieșiu, Corneliu Coposu, Virgil Dalea și Petre Mol-
dovan: Ion Groșan, Constantin Hagea, Ion Popa-Zlatna, 
Vasile Copilu-Cheatră, Vasile Netea, Dumitru Savu, 
Ion Teodorescu-Făget, Ion Herescu, Gavril Țepelea, 
Petre Bucșa, Leonard Pankerow, Vlaicu Bârna, Traian 
Bilțiu-Dăncuș, Petronela Negroșanu, Coriolan Gheție, 
Leonida Pop, Leon Bochiș, Ion �. Ilea, Ion Apostol 
Popescu, Ion V. Spiridon, Atanasie Motogna, Victor 
Isac, Ion Goia, Donică Oprea, George Popa, D.C. Ian-
culescu, Mia Jaleș-Marian, Gheorghe Sbârcea și Ho-
rea Stanca.2 

Ziarul „Ardealul”, care apărea săptămânal, s-a 
bucurat și de colaborarea unor scriitori, jurnaliști și 
fruntași politici ardeleni consacrați precum Ghiță 
Pop, Sever Bocu, Ion Lugoșianu, Zaharia Boilă, Valer 
Moldovan sau girul acordat de Mihai Popovici, Octa-

Jurnalistul Corneliu Coposu la masa de scris



40

214

Istorie
vian Tăslăuanu, Teodor Roxin, Ionel Pop, Romulus 
Pop, Leon Scridon și Dumitru Nacu.

În apariția ziarului „Ardealul” se deosebesc trei 
faze: 1) de la 16 februarie 1941 până la 8 decembrie 
1941, când ziarul apărea săptămânal sub direcția lui 
Anton Ionel Mureșeanu; de la 16 decembrie 1941 
până la 5 aprilie 1944, tot săptămânal, sub direcția lui 
Constantin Hagea, iar de la 8 decembrie 1944 până 
la 6 ianuarie 1946, ziarul apare, din nou, sub direcția 
lui Ionel Anton Mureșeanu, de această dată cotidian.

Ziarul a fost suspendat de către cenzură de nenu-
mărate ori. Multe s-au datorat unor articole publica-
te de Corneliu Coposu. Astfel, publicarea articolului 
„Ardealul, Ardealul, Ardealul”, în aprilie 1941, a atras 
după sine suspendarea ziarului pentru 15 zile. Alte 
două articole semnate de Corneliu Coposu la rubrica 
„Poșta Redacției” sunt considerate „note subversive” 
și duc la suspendarea ziarului. Este vorba de artico-
lul „Moș Crăciun cu plete dalbe”, apărut în decembrie 
1942 și „Piangi Pagliacci”. Cel din urmă a fost publicat 
de Corneliu Coposu cu prilejul condamnării contelui 
Ciano, ministrul de Externe al Italiei fasciste, sem-
natarul Arbitrajului de la Viena din 30 august 1940, 
chiar de către socrul său, Ducele Mussolini.3

Jurnaliștii de la ziarul „Ardealul”, care își avea se-
diul în Capitală, str. Dionisie Lupu nr. 65, erau atent 
supravegheați de către organele de Siguranță, după 
cum reiese dintr-o notă informativă datată 28 mai 
1943. Tot acum a�ăm că jurnalistul Corneliu Copo-
su „s-a întreținut” la sediul redacției cu un diplomat 
pe nume Ulman de la Misiunea Germană și cu Iustin 
Ilieșiu, colegul său de la ziar.4

În data de 10 iulie 1942, după cum se semnalează 
într-o notă a Siguranței, Corneliu Coposu, împreună 
cu fruntașii național-țărăniști și reputați jurnaliști 
Ghiță Pop, Constantin Hagea, Pompei Groza și alții, 
a participat la o scurtă consfătuire la redacția ziarului 
„Ardealul”, unde au discutat posibilitatea de a găsi un 
mijloc de înțelegere între ardeleni și legionari și a se 
coaliza împotriva guvernului Antonescu.

În aceeași lună, din inițiativa lui Corneliu Coposu, 
prim-redactor la ziarul „Ardealul”, Constantin Hagea, 
directorul ziarului și profesorul Ion Costea, redactor, 
a luat �ință asociația „Prietenii Ardealului”, cu a cărei 
conducere a fost însărcinat Ioan Teodorescu. Scopul 
asociației era de a desfășura o acțiune de propagan-
dă pentru Ardealul ocupat, prin în�ințarea de comi-
tete în întreaga țară. Tot acum a�ăm că jurnaliștii 
Corneliu Coposu și Constantin Hagea intenționau 
să tipărească un număr festiv al ziarului „Ardealul”, 
care urma să �e vândut în Capitală de către tineri 
național-țărăniști îmbrăcați în costume naționale.5    

Conform unei note a Siguranței din luna iulie 
1944, a�ăm că Corneliu Coposu �gura într-un tabel 
de ziariști din Ardeal și Banat propuși ca membri 
fondatori ai Colegiului ziariștilor din România. El 
era membru al Sindicatului Presei Române din Ar-

deal și Banat.6

În perioada 1941-1944, Corneliu Coposu publică 
în coloanele ziarului „Ardealul” o serie de articole în 
care protestează cu hotărâre și energie împotriva Dic-
tatului de la Viena. Cu duioșie și melancolie deapănă 
amintiri din zilele petrecute în satul natal, Bobota, cu 
prilejul sărbătorilor de Paști și de Crăciun. De aseme-
nea, descrie cu multă măiestrie stilistică suferinţele 
fraţilor înstrăinaţi, vibrând în cuvintele sale pline de 
emoţie inimile tuturor românilor refugiaţi. Iată câte-
va articole de acest gen: „În satul meu”, „Ardealul, Ar-
dealul, Ardealul” sau „Pe cărarea întregirii”.

Tragedia care s-a abătut asupra satului natal, Bo-
bota și asupra întregului Ardeal este admirabil sur-
prinsă de către Corneliu Coposu în coloanele ziaru-
lui „Ardealul”.  Stăpânit de revoltă și ură, dar plin de 
speranţă în viitor, protestează împotriva odiosului 
Dictat. În satul care acum este „undeva, departe de 
steag românesc, în ţara vremelnic robită de cruntul 
destin (...) feciorii pământului sfâșiat, cu su�et amar, 
trag clopotele învierii”.

Își imaginează Ziua de Paști a anului 1941, la 
Bobota, la care el și familia sa nu puteau participa, 
pentru prima dată, deoarece părinții săi se găseau în 
refugiu, la Coșlariu, lângă Alba Iulia, iar el se găsea 
în București, alături de mentorul său politic, Iuliu 
Maniu. Cu emoţie profundă descrie cum în această 
zi sfântă, „în puterea dimineţii”, locuitorii satului se 
adună „unul câte unul” la biserică, „călcând apăsat pe 
lutul cărărilor umezite de rouă”, pentru a participa la 
slujba Învierii. Bucuria Învierii este una reţinută de 
durerea su�etească în care se găseau acești români, la 
fel ca și fraţii lor din Ardeal: „Ţăranii plaiurilor mele 
tac și plâng de mila ţării lor”. Pentru ei „pacea sărbă-
toririi nu s-a coborât în su�etele lor răscolite de fur-
tună. Priviri întunecate, ca o noapte de iarnă, se des-
prind din �gurile lor, pe care dungi aspre au însemnat 
îndelung reţinuta durere. (...) Acolo au rămas astăzi, 
în ziua neagră a bunei credinţe minţite. Acolo vor � 
și mâine, în ceasul socotelilor și al dreptei judecăţi”.7

Corneliu Coposu își exprimă revolta faţă de acest 
odios dictat, dar este plin de speranţă că într-un vii-
tor apropiat aceste teritorii vor reveni, după cum era 
și �resc, la patria-mamă. Totodată, își exprima mâh-
nirea profundă că Ardealul a fost cedat fără a se tra-
ge un singur foc de armă, fără a � întrebați de către 
nimeni, fără a � lăsați să-și apere pământul străbun 
cu arma în mână: „Am fost biruiţi de sabie. Am fost 
părăsiţi, fără întrebare. Hotarele nu se târguiesc, ci se 
apără cu arma! (...). Ardealul rupt printr-o îndelung 
așteptată și pregătită silnicie, cu mijlocitul concurs al 
nevredniciei noastre, va trăi de acum viaţă româneas-
că, născută nu din amintirea noastră ci din a celor care 
n-au fost înaintașii. Voinţa lui de libertate va s�da pe 
temeiul acestei amintiri, ca și altădată, opresiunea. 
Mormintele celor fără de număr, care s-au dăruit pen-
tru pământul ajuns din nou pradă întunericului naţi-
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onal, vor � pavăză în suferinţa celor înlănţuiţi.(...). De 
astăzi încolo Ardealul nu va avea sărbătoare. Ceasurile 
noastre or trece jalnice și mute, până în ziua cea mare. 
Și surdă va clocoti, în su�etul nostru, setea de drep-
tate. Dar martor ne este Dumnezeu că nu o vom lăsa 
pe seama copiilor noștri. Ardealul rupt ne cheamă. 
Nădejdea e numai la noi. Să �e blestemat de mormân-
tul părinţilor săi și de umbrele statornicilor martiri 
românul care își va uita fraţii. Din catastrofa zilelor 
noastre să ne facem un îndemn. Nădejdea trebuie să 
ne călăuzească. Ardealul răpit mai are Dumnezeu! Si-
tuaţia a înfrânt prezentul. Numai prezentul! Dar nu 
ne-a biruit trecutul și nu ne va putea încătușa viito-
rul. Ardealul n-a fost biruit. Din această zi cernită de 
durere, când nelegiuirea a spintecat pământul nostru 
drag, noi vom începe cu aspră vrere și cu dârzenie lup-
ta pentru Ardeal”.8

Un loc aparte în cadrul articolelor publicate de Cor-
neliu Coposu în coloanele ziarului „Ardealul” îl ocupă 
evocarea unor momente fundamentale din istoria 
„Ţării Silvaniei” și a Transilvaniei, precum și scrierea 
unor articole cu caracter biogra�c, dedicate unor mari 
personalităţi precum Inochentie Micu Klein, Andrei 
Șaguna, Simion Bărnuţiu, Victor Deleu etc. Tuturor 
acestor înaintași le-a consacrat rânduri înălţătoare, 
considerându-le adevărate modele, demne de urmat. 
Prin exemplul lor de luptă națională dusă până la sa-
cri�ciul suprem, Corneliu Coposu revendică tradiţia 
luptătoare a Ardealului, drepturile sale �rești la cul-
tură și limbă maternă. Astfel de articole sunt: „Avram 
Iancu și Simion Bărnuţiu”9; „Revoluţia ardeleană – 
1848”10; „Supplex Libellus Valachorum”11; Tradiţia is-
torică a Ardealului românesc12; „Alba Iulia”13; „Teme-
iul juridic al Consiliului Dirigent al Ardealului” etc.14 

Deschizător de drum în lupta ardelenilor pentru 
drepturile și libertățile �rești oricărei nații a fost 
Inochentie Micu sau Inocențiu Micu, după cum îl 
numește Corneliu Coposu, care îl consideră „cea mai 
de seamă �gură politică a veacului său”. Subliniază că 
el rămâne pentru noi „energia creatoare din care s-au 
plămădit conștiința și lupta națională și dorul de li-
bertate al poporului nostru asuprit”.15

Opera lui Inochentie Micu a fost continuată de 
Școala Ardeleană și de marele nostru înaintaș să-
lăjean, Simion Bărnuțiu, ideologul Revoluției de la 
1848 din Transilvania. 

Corneliu Coposu consideră că Simion Bărnuțiu „a 
imprimat” vieții politice românești din cea de-a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, „pecetea spiritualității 
sale”. Semni�cația personalității și operei lui constă, 
după părerea lui Corneliu Coposu, în faptul că mare-
le vizionar „a concentrat într-un sistem de doctrină 
aspirațiile încă nelămurite pe deplin ale Ardealului”.16

Amintește apoi de momentul de inspirație divină 
a lui Bărnuțiu, de discursul de la Blaj, pe care îl consi-
deră a � „cartea libertăților Ardealului”. De asemenea, 
de îndemnul adresat nu numai generației sale, ci și 

celor viitoare: „Țineți cu poporul toți, ca să nu rătăciți 
(...) nu vă abateți de la cauza națională de frica luptei”. 
Acest îndemn era valabil și pentru generația care tre-
cea prin grele suferințe, �ind nevoită să se refugieze 
din calea urgiei horthyste.

După ce face cunoscut testamentul pe care 
Bărnuțiu l-a conceput în anul morții sale, subliniază 
că marea avere a lui Bărnuțiu consta în scrierile sale, 
lucrări de referință pentru neamul românesc. Din pă-
cate, ultima lui dorință, aceea de a � publicată întrea-
ga sa operă nu s-a respectat, până în prezent, această 
sarcină revenind acum, în opinia lui Corneliu Coposu, 
Academiei Române, care deține manuscrisele. 

La cumpăna dintre anii 1939 și 1940, se stingea 
din viață, la Cluj, Victor Deleu, o altă mare persona-
litate sălăjeană, fost președinte al voluntarilor arde-
leni, primar al Clujului și președintele organizației 
PNȚ Sălaj, între 1934 și 1938, când regele Carol 
al II-lea interzice activitatea partidelor politice și a 
presei. Tocmai din aceste considerente, Corneliu Co-
posu nu poate publica necrologul pe care i l-a reali-
zat lui Victor Deleu, la Bădăcin, în ianuarie 1940. L-a 
publicat mai târziu, în coloanele ziarului „Ardealul”, 
tocmai pentru a-l da ca exemplu demn de urmat în 
acele vremuri de restriște, subliniind că Victor De-
leu era „dintr-o rasă tare, ca stânca”, �ind nepotul 
revoluționarului pașoptist Iacob Deleu, unul dintre 
vrednicii căpitani ai lui Avram Iancu. De asemenea, 
că Victor Deleu era „legat de naționalismul ardelean 
printr-un devotament sincer și statornic. În slujba 
acestui naționalism și-a întocmit orarul vieții” și ră-
mâne „pildă vie, de neuitat, pentru câți vor veni din 
urmă”.17 

La 22 septembrie 1944 Corneliu Coposu susţine la 
sala Dalles din București o conferinţă cu tema „Ţara 
Sălajului”. Ea a fost transmisă la radio și publicată în 
volum.

În această lucrare evocă trecutul istoric al „Ţării 
Silvaniei”, personalităţile marcante pe care acest colţ 
de ţară, adevărată „piatră de hotar” a românilor le-a 
dat ţării, a�rmând totodată dreptul istoric și demo-
gra�c al românilor asupra Ardealului.

Corneliu Coposu sublinia că Ţara Silvaniei „s-a 
dovedit a � o scânteietoare frântură de leagăn a na-
ţiunii noastre”, purtând „focul nestins al naţionalis-
mului dârz, autohton, izvorât din durerile compri-
mate ale neamului românesc. (...) În Ţara Silvaniei 
ne-a fost încercată, mai mult decât oriunde, răbda-
rea. Asuprirea și umilinţele ne-au fost acolo ursitoa-
re întunecate. Înfrăţiţi cu ele am spart crusta ne�in-
ţei și am legat Sălajul pentru totdeauna de veșnicia 
românească. Noi suntem stăpânii lui adevăraţi. Căci 
nu-l stăpânim de ieri, prin forţă, în temeiul unui «ar-
bitraj». Suntem acolo din vremuri de piatră. În faţa 
trecutului nostru nu stau în picioare angajamente ci 
drepturi câștigate”.

continuare pe www.caietesilvane.ro
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Biserica din Românași
Prima biserică ortodoxă din Sălaj 
s�nțită după Marea Unire 

Dănuț POP

„Actul de s�nțire al acestui Sfânt locaș s-a făcut în 
ziua de 15/28 august/ziua de Sfânta Maria 1922 prin P. 
S�nția Sa Domnul Nicolae Ivan Episcop al diecezei Vadu-
lui, Feleacului, Clujului. 

Protopresbiter tractual și preot local: Ioil Ghiurițan. 
Epitrop local: Ioan Vlaicu”

(Act Comemorativ).

Au trecut 100 de ani de atunci. Biserica e tot aco-
lo, acum și mai frumoasă. Cu acoperiș trainic, albă la 
exterior, minunat pictată în interior. Alături, în cur-
tea mare și îngrijită, mormintele unor ctitori și preoți 
care au slujit-o, noua casă parohială, monumentul 
eroilor satului din cele două războaie mondiale și alta-
rul de vară, ridicat de curând. 

Toate aceste lucrări de restaurare, dotare, 
înfrumusețare, se datorează preotului Gheorghe 
Gherman, venit în sat în urmă cu 45 de ani, în luna 
august 1977. Născut în satul Popteleac, comuna Gâr-
bou, în 14 august 1954, cu studii liceale la Jibou și 
teologice la Sibiu, a desfășurat în parohia Românași o 
vastă activitate. Lui i se datorează și construirea gar-
dului de beton din jurul bisericii, împrejmuirea cimi-
tirului parohial, instalarea centralei termice, schim-
barea candelabrului și atâtea altele. A făcut asemenea 
lucrări și în �lia Poarta Sălajului. Iar dacă adăugăm 
Complexul de Asistenţă Socială „Sf. Gheorghe” pen-
tru bătrâni, pe care l-a în�ințat, implicarea în ajuto-
rarea copiilor orfani, a bolnavilor și a bătrânilor lip-
siţi de ajutor, prin serviciul de îngrijire la domiciliu 
și propovăduirea continuă a adevărurilor de credință, 
despre domnia sa se poate scrie o carte întreagă1.

Duminică, 9 octombrie 2022, într-o zi cu mult soa-
re, biserica din Românași, cu hramul S�nților Arhan-
gheli Mihail și Gavril, a fost res�nțită de Episcopul 
Sălajului, Petroniu. Res�nțirea unei biserici se face la 
100 de ani sau în urma unor ample lucrări de restau-
rare și înfrumusețare. Aici, din ambele motive! 

Episcopul Petroniu a s�nțit și altarul de vară și a 
oferit o binemeritată diplomă de apreciere preotului 
Gheorghe Gherman pentru întreaga lui activitate. 
Iar credincioșii din Românași, din marea iubire ce i-o 
poartă, i-au oferit preotului drag o plachetă și un bu-
chet de 45 de �ori, câte una pentru �ecare an de sluj-
bă în folosul lor! 

Dar cât de greu a fost ridicată biserica aceasta, câte 
jertfe din partea credincioșilor au fost necesare, nu 
se mai știe astăzi. Oamenii care i-au dat viață nu mai 

sunt printre noi. Mai poate interesa, însă, pe cineva? 
Pentru mine, cel puțin, răspunsul e simplu. Aceasta 
e biserica în care m-am cununat, în care mi-am bo-
tezat copiii și acum, de curând, cele două nepoate. 
În plus, aici, spre deosebire de alte sate, s-au păstrat 
câteva documente care ne pot ajuta în reconstituirea 
poveștii construirii ei2. 

Să încercăm, așadar, să a�ăm măcar o parte din 
această istorie.

După unirea religioasă de la sfârșitul secolului 
al XVII-lea, românii greco-catolici devin majoritari 
în Sălaj. Dar au continuat să existe și numeroși ro-
mâni ortodocși, cuprinși în Protopopiatul Ortodox 
Românași, o formă de organizare administrativ-bise-
ricească care a purtat, înainte de 1850, denumiri ca 
„protopopiatul neunit” al Dăbâcii sau al Miluanului. 
Deși din 1851 se numește „al Ungurașului”, sediul 
protopopiatului era la Sânpetru Almașului, abia la în-
ceputul perioadei interbelice �ind �xat la Românași 
(denumit Unguraș, până la 1947).

Parohia Românași era doar una dintre cele 22 de 
parohii și șase �lii consemnate în cadrul protopopiatu-
lui la începutul secolului al XX-lea. Puțin peste 700 de 
su�ete număra atunci localitatea, aproape toți sătenii 
„trudind pe ogoarele unui domeniu de 5.000 jugere, 
cu un proprietar străin de limba și legea românească, 
ne�ind în posesiunea românașilor numai 500 juge-
re”. Deși a�ați, cum singuri a�rmă, în stare de „mare 
mizerie”, acești oameni au reușit să suporte, într-un 
foarte scurt interval de timp, „cheltuielile cu coma-
sarea hotarului în sumă de 7.000 coroane”, să ridice 
un edi�ciu comunal care „a costat 10.000 coroane”, 

1913, Biserica nouă din Românași, planul inițial, complet

Patrimoniu
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precum și un „edi�ciu școlar corespunzător”.
Își doresc și biserică nouă, așa săraci cum sunt, 

deoarece, spun ei, „bisericuța noastră de lemn veche 
și deteriorată de lungimea vremilor prin care a trecut 
este aproape de ruinare și nu se mai poate folosi”. Ri-
dicată, după unele surse, în prima jumătate a secolului 
al XVII-lea, pentru vechea lor biserică „singura între-
bare care se mai punea era cât o să mai reziste, cât o să 
mai stea în picioare”. De altfel, în întreg protopopiatul 
existau, la 1900, biserici de piatră doar la Miluani și 
Treznea, toate celelalte �ind din lemn (biserica de zid 
din Stârciu va � terminată și s�nțită în 1912, cea din 
Zalău în 1927).

Inițiativa ridicării noii biserici aparține preotului 
Ioil Ghiurițan. Acesta era al cincilea descendent al unei 
familii care din 1814 păstorea comunitatea ortodoxă 
din Unguraș. Născut la 20 iunie 1881 în Unguraș, a 
obţinut diploma de bacalaureat la Liceul din Zalău, în 
1900. Timp de trei ani a urmat cursurile de teologie 
ale Academiei Teologice din Sibiu, pe care le-a absolvit 
cu foarte bune rezultate. A fost învăţător în Unguraș 
între anii 1903 și 1908, iar din 21 februarie 1908 a fost 
parohul Ungurașului. A fost ales administrator pro-
topopesc în 1919 și protopop în 18 noiembrie 1920, 
păstorind în continuare parohia. În anul 1930, prin 
înaltul decret regal nr. 2904, i-a fost conferită medalia 
„Răsplata muncii pentru Biserică”, clasa I. A încetat 
din viaţă la 1 mai 1940.

Prima colectă pentru ridicarea bisericii începe în 
a doua zi de Paști a anului 1908. Cunoaștem nume-
le donatorilor. Aceștia, 117 la număr, capi de familie, 
dar și oameni singuri, văduvi sau văduve, se angajau 
să depună, în termen de cinci ani, după posibilități, 
diferite sume. Doar două coroane, cei mai puțin avuți, 

câteva sute, cei cu mai multă dare de mână. De pildă, 
Ioan Ghiurițan, preotul pensionat la început de an 
1908, donează 400 de coroane, pensia lui pe un an 
întreg! Preoții din celelalte parohii ale protopopia-
tului ortodox donează și ei sume cuprinse între 5 și 
50 coroane.

Era încă prea puțin, desigur. Așa că, la fel cum pro-
cedaseră și la ridicarea școlii, preotul și membrii comi-
tetului parohial se adresează și altor binefăcători. O 
astfel de cerere e adresată „marelui binefăcător Vasile 
de Stroiescu”, care, în iunie 1913, donează „comunei 
bisericești Unguraș un ajutor de 800 Cor.” 

Alți bani se adună din vânzarea lemnelor din pă-
durea bisericii. La licitația din 6 ianuarie 1912 sunt 
șapte ofertanți. Câștigător este Herkz Ferencz din 
Ciumărna, pentru prețul de 204 coroane și 48 �leri. 

Biserica mai avea, în 1912, „în trei bănci române 
din jur”, 2.205 coroane și 93 �leri, iar după „multă 
trudă” s-a primit și un ajutor de la comuna politică, 
de 3.200 coroane.

Materialul necesar ridicării bisericii, cărămizi, pia-
tră, var, lemne de construcție, era și el, până în luna 
mai 1912, în bună măsură adunat.

Planul noii biserici, deși realizat de „arhitectul cel 
mai de încredere din acel ținut”, Ujvarosi Sandor, nu a 
fost însă aprobat la Sibiu. Ce era greșit? De ce nu a fost 
aprobat? Iată câteva dintre motivele invocate: altarul 
prea scurt, presbiteriul prea lat, intrările laterale prea 
depărtate de altar, ferestrele prea largi și prea joase, 
„forma exterioară a bisericii... nu exprimă nicidecum 
caracterul ortodox răsăritean, nici românesc”.

După modi�cările efectuate, planul este retrimis 
spre aprobare, împreună cu „preliminariul de spese”, 
deoarece „parohienii insistă ca zidirea să se înceapă 

Românași. Poarta de intrare, păstrată până prin 1977 
(localnicii îi spuneau și țintirim) Res�nțirea bisericii, Românași, 9 octombrie 2022
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cât de curând, încă acum la începutul primăverii”. La 
18/31 martie 1914 noul plan se primește aprobat. 

Licitația publică pentru edi�carea bisericii noi este 
câștigată de antreprenorul Floriansici Alexandru, iar 
contractul „pentru edi�carea bisericei de acolo cu 
suma de 13.500 coroane” este și el aprobat.

Se muncește cu mult spor, astfel că „Lucrările de 
zidărie în anul acesta au ajuns până la acoperiș, pusă 
�ind crucea în turn, în ziua de 2 August 1914, când 
primii mobilizați ai fostei monarhii Austroungare, 
stăpânită de Împăratul Rege Francisc Iosif I-ul, au 
fost chemați sub arme”. 

Războiul întrerupe lucrările ce vor putea � reluate 
abia în iunie 1921. Până la sfârșitul lunii octombrie 
sunt �nalizate. Același antreprenor va executa lucra-
rea, în baza unei înțelegeri prealabile și a unei oferte 
a acestuia.

În 25 mai / 7 iunie 1922 are loc recepția: „Exami-
nând lucrările, atât din punctul de vedere al materi-
alelor, cât și în ce privește executarea lor se constată 
că corespund tuturor cerințelor și prescripțiunilor și 
planurilor... Fiind lucrările bine executate se declară 
de preluate și recepționate...”.

Procesul verbal este aprobat în ședința Consis-
toriului Bisericii Ortodoxe Române Cluj la 1 iulie 
1922, aducându-se mulțumiri antreprenorului Flo-
riansici pentru „conștinciozitatea cu care a îndepli-
nit lucrările”. Ioil Ghiurițan exprimă și el, „cu deo-
sebită satisfacție”, aceluiași Alexandru Floriansici, 
„recunoștința parohiei Unguraș”.

S�nțirea bisericii, în ziua de Sfânta Maria a anului 
1922, de către episcopul Nicolae Ivan, a fost o mare 
sărbătoare pentru comunitatea din Românași. La fel 
a fost și res�nțirea din 9 octombrie 2022 de către epi-
scopul Petroniu. Și atunci, și acum, de față au fost di-
aconi, preoți, o�cialități locale și județene. Și o mare 
mulțime de credincioși! 

Încheiem cu un citat din același Act Comemorativ 
pus la temelia bisericii: 

„Servească acest Sfânt lăcaș, din neam în neam, spre 
întărirea dreptei credințe și spre înaintarea întreg Nea-
mului Românesc, întru vecinica pomenire a tuturor celor 
ce au contribuit cu obolul lor la ridicarea lui”. 

Așa trebuia să se termine studiul de față. Dar, 
la nici trei săptămâni de la res�nțirea bisericii din 
Românași, preotul Gheorghe Gherman, omul bun 
care a slujit-o mai bine de 45 de ani nu mai este. 

Vineri dimineața, 28 octombrie 2022, părinte-
le acesta atât de înțelept a părăsit această lume vre-
melnică. El, ocrotitorul tuturor celor a�ați în nevoie, 
atent la multele necazuri și suferințe ale oamenilor, 
tineri și vârstnici, pentru care a ctitorit Centrul de 
servicii sociale „Sfântul Gheorghe”, a plecat să slu-
jească în ceruri. Sfătuitorul nostru, preotul nostru 
drag, prietenul nostru bun ne-a lăsat singuri. 

A fost cea mai tristă veste abătută vreodată peste 
comunitatea din Românași. Și s-a răspândit repede, 
peste tot, în județ, în țară, peste hotare. Și au venit 
să-l vadă și să-l plângă atât de mulți oameni, de pretu-
tindeni, cum satul acesta nu a văzut niciodată. 

Și ne întrebam cu toții: ce se va întâmpla cu noi, de 
acum înainte? Cine ne va mai ajuta la greu, cine ne va 
mai povățui, cine se va mai ruga cu noi și pentru noi, 
cine ne va mai iubi așa cum a făcut-o el? 

Note:
1 Vezi mai mult pe http://parohia-romanasi.episcopia-salaju-

lui.ro/preotul Gheorghe Gherman.
2 Toate informațiile provin din fondul Protopopiatului orto-

dox Românași, păstrat la Arhivele Naționale, Serviciul Județean 
Sălaj, unele folosite și în lucrarea „Biserică și societate în Sălaj. 
Protopopiatul ortodox Românași”, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 
2002; foto D. Pop.

Centrul de servicii sociale „Sfântul Gheorghe”, ctitoria preotului 
Gheorghe Gherman în doliu (Românași, 30 octombrie 2022)

Preotul Gheorghe Gherman, plan apropiat, la slujba de res�nțire 
a bisericii (Românași, 9 octombrie 2022)
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Opinii despre românii 
„migratori”
Viorel Gh. TĂUTAN

Așa suntem majoritatea dintre noi; chiar dacă știm 
de�nițiile tăcerii și discreției, asimilate genealogic (tem-
peramental), dar și prin educație, suntem ades furați/
seduși de farmecul indubitabil al confesiunilor, în 
conversații amicale sau neutre, mai cu seamă în urma 
„bombardamentului” cotidian cu informații „pe surse” 
ale programelor de știri răspândite de jurnaliști prin in-
termediul presei scrise, audio-video, dar și de utilizatorii 
internetului. 

Întâmplător sau nu, în timpul unei șuete amicale 
de grup, declanșate de moartea unui cunoscut a�at în 
vizită la �ica sa, medic în Chicago, unul dintre noi a�r-
mase zâmbind trist: „Uite, și noi, românii, am ajuns un 
popor migrator”. Opiniile precedente fuseseră iscate de 
aprecieri concluzive și comentarii vizând fenomenul în 
sine, activat permanent în toate arealele geogra�ce ale 
Terrei, locuite de �ințe raționale, determinate de princi-
palul motiv, și anume, căutarea unor condiții mai bune 
(dacă se poate – optime) de viață.

 De data aceasta, însă, problema în discuție era 
generată de prea numeroasele emigrări din rândul 
tinerilor români, și nu doar ale celor tineri, în țări de pe 
întregul mapamond, care au ca efect scăderea numărului 
de vorbitori ai limbii române în teritoriul delimitat prin 
frontiere ale țării numită România. „Dar contribuie la 
răspândirea limbii și a culturii noastre”. Două interjecții 
onomatopeice emise în registru „forte”, cu intenția de 
a � auzite, s-au vrut replica dată acestei platitudini: Ha 
– ha! „Mișcat” de privirile celorlalți, emițătorul gestului 
dezvălui motivul reacției sale: „Poate doar cei trimiși o�-
cial, o categorie prea numeroasă, cred, «aranjați» politic 
sau cu alte «misii», ascunși oprobriului public, să mai 
păstreze limba maternă, ori, știu eu, paternă, gândind 
că, la sfârșitul misiunii, se vor întoarce acasă. Însă toți 
cei delegați sau emigrați (fugiți) folosesc obligatoriu �e 
limba populației majoritare din statele unde au ales să 
trăiască, �e una dintre limbile de mai largă circulație 
terestră, precum engleza, italiana, franceza, spaniola, 
portugheza etc. Comunică în limba română doar în 
cadrul familiei, care au familie, și între ei, atunci când 
se mai întâlnesc motivat sau întâmplător. Foarte puțini 
își exteriorizează «mândria» apartenenței la o cultură 
bogată și străveche, așa cum este daco-latina, cunoscută 
în zilele noastre prin intermediul artiștilor și al sporti-
vilor deveniți celebri”. Știam că are dreptate.

Cei șase ani de navetă între Jibou – București (Oto-
peni) – Cluj-Napoca (Avram Iancu) – New York (JFK) 
și, spre mirabilă satisfacție, de excursii în interiorul Sta-
telor Unite ale Americii, sau ale Europei, din nefericire 
discret dezbinate, i-am inventariat și etichetat drept 
perioade spectaculoase ale vieții. Îmi accentuează con-
vingerea relației dintre Călătorie, Aventură, Cunoaștere, 

teme literare, așa cum o inoculam dezbaterii cu elevii 
claselor a IX-a, conform programei școlare și substanței 
unora dintre manuale, după tulburatul, îngrozitorul an 
1990, din punct de vedere social-politic, precum și după 
introducerea în circuit a manualelor alternative, la orele 
de literatură (nu adaug „română”, deși asta era, pentru 
că dădeau ocazia, atât magiștrilor, cât și discipolilor, să 
plonjeze în scrieri datorate unor autori importanți din 
literatura așa-numit universală). Și, contrar unor even-
tuale opinii malițios-ironice, a�rm că supozițiile de 
atunci sunt argumentate nemijlocit acum, prin propria 
noastră experiență. 

[Dincolo de, sau peste, de�nițiile întâlnite în 
dicționare explicative, etimologice, relaționale, enci-
clopedice, sau specializate, cele trei noțiuni tematice se 
comportă interactiv, astfel:

Orice călătorie (exceptând drumeția, cu farmecul 
și imprevizibilitatea ei) induce doze mai reduse sau 
mai ample, cu impact sever, sau dimpotrivă, neînsem-
nat, de aventură și cunoaștere. 

Dar Aventura, în diversitatea-i cunoscută în for-
me și formule, se poate derula, cu procentaj aleatoriu, 
în afară de imixtiunea Cunoașterii ostentative, prin 
implicarea sau nu a călătoriei, însă poate stimula cu-
rajul unora și/sau pseudo-prudența altora. De altfel, 
cineva, odată, a emis expresia cu efect ludic, „aven-
tura cunoașterii”, răspândită ulterior ca generic pen-
tru serii editoriale, concursuri, acțiuni proiectate prin 
programare a cercetării etc. 

Cunoașterea, „re�ectare în conștiință a realității 
existente independent de subiectul cunoscător” 
(apud DEX-1998) ni se prezintă ca Teorie devenind 
ramură a �loso�ei cunoscută drept gnoseologie. Pen-
tru cunoaștere (teoretică) nu trebuie implicate nici 
călătoria, nici aventura, dar poate optimiza derularea 
de alternative sub aspect scenaristic.]

Peste tot am întâlnit români din generații diverse. 
Pe unii dintre cei cu care ne intersectam, fără să-i cu-
nosc, �rește, i-am auzit rostind scurte dialoguri, sau 
doar expresii incidentale, și m-am bucurat. Vorbeam 
ostentativ tare cu soția mea pentru a le atrage atenția. 
Mă priveau cu circumspecție, dacă se întâmpla să ne 
a�ăm în locuri publice deschise, fără să încerce apro-
pierea. Singurele locuri unde reușeam să dialogăm cu 
oarece dezinvoltură erau templele creștine, ortodox 
în Woodside, greco-catolic în Astoria, la Institutul 
Cultural Român, de pe lângă Consulatul Român din 
Manhattan, la Restaurantul românesc, Magazinul 
românesc și o patiserie-cofetărie din Sunnyside. Și, 
�rește, la întâlnirile cu cei câțiva prieteni ai copiilor 
noștri din metropola New York. 

(Va urma) 
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Cronică de concert

Porcupine Tree – 
Live in Viena
Daniel MUREȘAN

Viena. Eleganță și efervescență, palate și cafenele. 
Frumoasă, picturală, voioasă, îmbrăcată în verdeață 
ca o catifea verde, regală, plină de muzee. Sigmund 
Freud numea Viena „orașul viselor”. Eu cred că tre-
buie să �u de acord, mai ales că e vorba de cineva care 
știa una-alta despre vise. Tot un vis, de data aceasta 
împlinit, a fost un concert Porcupine Tree.

Concertul a fost la Gazometer Hall, acolo unde în 
urmă cu trei ani l-am văzut pe liderul grupului, Steven 
Wilson.

Trioul format din Steven Wilson, Richard Barbieri 
și Gavin Harrison, susținut de chitaristul/vocalistul 
Randy McStine și basistul Nate Navarro, a cântat timp 
de aproape trei ore. Setul de 20 de piese a acoperit 
melodii din repertoriul extins al grupului și întregul 
album nou, oferind un mix perfect de material care 
l-ar liniști chiar și pe cel mai critic fan. Dorința de a 
oferi o experiență captivantă a fost evidentă imediat 
la intrare, deoarece ecranul masiv din spatele scenei 
a�șa mesajul „La cererea trupei, acest concert este un 
«Eveniment fără telefon»”. Într-adevăr, concertul a 
fost mai plăcut fără „distracția” spectatorilor care își 
îndreptau telefoanele spre scenă tot timpul. 

Concertul a început cu Blackest Eyes, ca apoi să ur-
meze trei piese de pe noul album: Harridan, On �e 
New Day și Rats Return. Continuarea a meritat toți 
banii. Un regal de zile mari cu armoniile vocale marca 
Steven Wilson și Randy McStine în prim-plan. Sunet 
impecabil, instrumentiști de excepție. Gavin este 
unul dintre cei mai buni bateriști pe care i-am văzut 
vreodată, iar Richard a creat o atmosferă feerică.

Cu siguranță, lumea muzicală a câștigat cu reveni-
rea Porcupine Tree. Să sperăm că povestea va continua!

Discogra�e Porcupine Tree:
- On the Sunday of Life... (1992)
- Up the Downstair (1993)
- �e Sky Moves Sideways (1995)
- Signify (1996)
- Stupid Dream (1999)
- Lightbulb Sun (2000)
- In Absentia (2002)
- Deadwing (2005)
- Fear of a Blank Planet (2007)
- �e Incident (2009)
- Closure/Continuation (2022)

Componență Porcupine Tree:
- Steven Wilson (voce, chitară, clape) (No-Man, I.E.M., 

Bass Communion, Black�eld, Storm Corrosion)
- Richard Barbieri (clape) (Japan, Dolphin Brothers, No-

Man, Steve Hogarth)

- Gavin Harrison (baterie) (King Crimson, �e Pineapple 
�ief, Fates Warning, �e Tangent, Black�eld, OSI)

- Randy McStine – membru de turneu (chitară, voce) 
(Lo-Fi Resistance, McStine & Minnemann)

- Nate Navarro – membru de turneu (bas) (Devin 
Townsend, Felix Martin)

Setlist:
- Blackest Eyes
- Harridan
- Of the New Day
- Rats Return
- Even Less
- Drown With Me
- Dignity
- �e Sound of Muzak
- Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It Is 

Recycled
- Chimera’s Wreck
- Fear of a Blank Planet
- Buying New Soul
- Walk the Plank
- Herd Culling
- Anesthetize
- I Drive the Hearse
- Sleep Together
- Collapse the Light Into Earth
- Halo
- Trains
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Filmogra�ile Simonei

�ree Christs (2017)

Simona ARDELEAN-SAMANTA
Gen: dramă   
Durată: 1h  49m 
Regizor: Jon Avnet 
Scenarist: Jon Avnet, Eric Nazarian – 
adaptare după cartea lui Milton Rokeach (�e 
�ree Christs of Ypsilanti)
Roluri principale: Richard Gere, Peter 
Dinklage, Bradley Whitford, Walton Goggins, 
Charlotte Hope
Filmat în: SUA
Limbi care se vorbesc în film: engleză/ 
franceză/ latină
Premii și nominalizări: nominalizare la 
categoria Cel mai bun �lm spaniol (Festivalul 
spaniol de �lm, Málaga).

Milton Rokeach, autorul cărții 
care a inspirat �lmul despre care 
vă povestesc, a fost un cercetător 
american cu origini iudeo-polone-
ze, care a contribuit cu câteva stu-
dii de referință la ceea ce înseam-
nă psihologia de referință a anilor 
’60-’70. Unul dintre ele se baza pe 
interacțiunea a trei pacienți care 
sufereau de schizofrenie parano-
idă, internați la Spitalul de Stat 
Ypsilanti. Rezultatele studiului său 
au fost publicate (1964) și – ani 
mai târziu – cartea a devenit sur-
sa de inspirație pentru un scena-
riu de �lm, o piesă de teatru, două 
adaptări pentru operă etc. Cei trei 
pacienți pretindeau că sunt, �ecare 
dintre ei, Iisus Christos.

Filmul semnat de Jon Avnet 
pleacă de la acest studiu și se axea-
ză pe problema metodelor de tra-
tare și intervenție folosite în anii 
’50 și anume: șocurile electrice, 
lobotomia, medicația serioasă și 
prea puțin psihoterapia. Cea din 
urmă este calea cea mai umană 
și cea mai sensibilă de a stabili o 
punte de comunicare demnă și 
respectuoasă cu pacienții și de a-i 
ajuta. Poate că paranoia sau ma-
nifestările psihotice nu vor dis-
părea, dar calitatea vieții lor se va 
îmbunătăți. Pentru a întruchipa 
această carență a sistemului, regi-
zorul și scenaristul antemenționat 
îl alege pe titratul Richard Gere 
să joace rolul doctorului Alan Sto-

ne (o variantă �cționalizată a lui 
Milton Rokeach) care-și dorește să 
creeze un grup de terapie, în care 
să includă personalități cu aceeași 
identitate pretinsă, cea mesiani-
că. Alegerea e interesantă, cu atât 
mai mult cu cât, la un moment dat, 
atunci când vorbește despre nu-
mărul pacienților, doctorul spune 
că sunt patru și nu trei ca în rea-
litate, semn că meseria sa, tot me-
sianică și ea, poate genera realități 
idealizate. În rolul lui Stone, Gere 
e cald și credibil, dar trebuie să re-
cunosc că numele din distribuție 
care m-a determinat să vizionez 
�lmul nu a fost al lui, ci al lui Peter 
Dinklage pe care-l știam din Game 
of �rones (2011), pentru care a și 
câștigat câteva premii Emmy. Mie 
mi se pare un actor fenomenal, 
histrionic în sensul bun al cuvân-
tului, iar aici e un Iisus emfatic, cu 
accent britanic, declamativ, iubitor 
de operă, dar fragil și generos, care 
coagulează cumva grupul de tera-
pie. Singura lui dorință e de a se 
întoarce în Anglia (chiar dacă ni-
mic nu indică faptul că-i aparține 
în afara unui elitism jucat). Alături 
de Joseph, strălucește și Walton 
Goggins în rolul lui Leon, poate 
cel mai vocal, mai pretins agresiv, 
dar și mai perceptiv dintre cei trei 
pacienți, supraviețuitor al unei tra-
ume familiale, care-l însingurează 
și care-l face să caute să se impu-
nă cu o autoritate care maschează 
defensivul. Nu în ultimul rând, 
un al treilea Iisus e Clyde (Bradley 
Whitford), cu un adânc sentiment 
de culpabilitate, pe care-l transferă 
în mirosul puternic pe care crede 
că-l emană și de care încearcă să 
scape prin dușuri interminabile. 
Sala în care aceștia interacționează 
și sunt observați seamănă în ega-
lă măsură cu o casă victoriană (lu-
cru spre care trimit și plăcile de 
faianță albe și negre), dar și cu o 
sală de repetiții teatrale. Uneori, 

interacțiunile sunt forțate de fac-
tori externi (scrisori inventate, 
ritualuri de prezidare a ședinței), 
dar – în cele din urmă – un senti-
ment de camaraderie paradoxal se 
instaurează. Scena turnului din �-
nal e cutremurătoare și simbolică 
în egală măsură.

Despre enigmaticul creier, Sto-
ne a�ă – lucrând cu inima – că une-
ori e de necucerit și că nu neapărat 
cei bolnavi îi pun problemele cele 
mai mari, ci colegii invidioși, dor-
nici de a�rmare și sistemul rigid. 
Fiecare dintre personaje, chiar și 
asistenta sa, Becky, o prezență 
mai degrabă decorativă, are pro-
priile sale lupte mentale, propriile 
încercări de de�nire mai mult sau 
mai puțin patologice a identității 
și a rolului pe care-l poate juca în 
viața celorlalți. Fără nicio legătură, 
�ree Christs mă trimite cu gândul 
la Two Popes (2019) sau One Flew 
Over Cukoos Nest (Zbor deasupra 
unui cuib de cuci, 1975), ca vari-
ante de existență valabile. Subiec-
te mai puțin abordate, poate chiar 
controversate, aceste pelicule vor 
oferi un prilej de meditație specta-
torilor și de ce nu, un studiu vizual 
interesant pentru cei pasionați de 
domeniul psihologiei.
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Malaxorul de noiembrie
■ În perioada 13-15 octombrie 2022, la Sighetu 

Marmației a avut loc Festivalul Internaţional de Po-
ezie, ajuns la o jumătate de veac de existenţă. Deschiderea 
o�cială a evenimentului a avut loc la Centrul Cultural Pas-
toral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, în cadrul căruia s-a 
desfășurat festivitatea de premiere a poeților şi un recital 
susţinut de maestrul Grigore Leşe, în fața unui număr mare 
de sigheteni, transformându-se într-o adevărată catedrală 
a muzicii și poeziei, avându-l ca moderator pe prof. dr. Ioan 
Dorel Todea. „Poezia închisorilor și destinul poeților” a 
fost o dezbatere emoționantă care s-a desfășurat la Memo-
rialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, întrucât 
acesta reprezintă un loc în care s-a dorit exterminarea 
elitelor culturale, religioase și politice. Printre participanții 
la festival se numără și sălăjenii noștri Viorel Mureșan și 
Daniel Săuca, ambii publicați în numărul din octombrie al 
revistei „Marmația literară”, revista festivalului. 

■ George Vulturescu scrie despre volumul recent al 
lui Daniel Săuca, „Încet, foarte încet”, într-o recenzie 
publicată în revista Poesis, nr. 3 (357-359), anul XXXIII, 
septembrie-octombrie 2022. „În aparență zici că Daniel 
Săuca... nu dă mare lucru pe poezia pe care o scrie: deși 
stă în centrul poeților/scriitorilor din Sălaj (...), în «cen-
trul» scriitorilor din Transilvania și al celor, foarte mulți, 
din țară care au binevoit să-l cunoască «la fața» faptelor 
de cultură din Zalău – revista Caiete Silvane, zilele ei cul-
turale, Primăvara poeziei, lansările de carte și întâlnirile 
de cultură, emisiunile de la Radio Zalău – «Transilvania 
culturală». Spun că «nu dă mare lucru» pe poezie pentru 
că nu și-a acordat decât o atenție formală debutului și su-
marelor primelor cărți: sunt reveniri asupra unor texte 
de început, reformulări care transportă «humusul» unor 
metafore, teme precedente, un adevărat «carnagiu» (cum 
îl și denumește) «pentru a încheia o etapă de creație cam 
lungă ce-i drept» (...)”, scrie George Vulturescu.

■ Semnalăm apariția vo-
lumelor Ultimul tranda�r din 
Shanghai, de Weina Dai Ran-
del (Editura Nemira, 2022), 
Șansa. Fuga de Holocaust, de 
Uri Shulevitz (Editura Pa-
ralela 45, 2022), Copilul de la 
Auschwitz, de Lili Graham 
(Editura Librex, 2022). Toate 
aceste apariții editoriale au un 
numitor comun: Edith Negu-
lici, traducător, dramaturg, se-
cretar  literar la  Teatrul  Evre-
iesc de Stat, care le-a tradus din 
limba engleză. 

■ Revista Neuma scrie în numerele 7-8 din 2022, despre 
„Turnirul poetic «Cununa de lauri de la Muntele Athos»”. 
Echipa Filialei București – Poezie a Uniunii Scriitorilor din 
România a câștigat trofeul „Cununa de lauri de la Mun-
tele Athos”, manifestare a�ată la ediția a XI-a, care s-a 
desfășurat în perioada 26-31 august 2022 în Grecia, pe-
ninsula Athos. Echipa câștigătoare a fost formată din Fla-

via Adam, Daniel Bănulescu, Liviu Capșa, Ion Cocora, 
Horia Gârbea și Cosmin Andrei Tudor. Poeții români 
s-au întâlnit, cu ocazia Turnirului, cu poeți greci din Sa-
lonic.

■ Numărul din noiembrie al revistei „Răsunetul cul-
tural”, revistă realizată de Societatea Scriitorilor din 
Bistrița-Năsăud, este aproape în întregime dedicat ani-
versării scriitoarei Irina Petraș, președintă a �lialei Cluj 
a Uniunii Scriitorilor din România, la împlinirea a 75 de 
ani. Ana Blandiana îi cere să nu se schimbe, într-un edi-
torial de pe prima pagină. „Căci, iată, căderea în timp a 
fost pentru autoarea zecilor de cărți scrise, traduse, ana-
lizate, editate, a zecilor de proiecte gândite și realizate, o 
continuă construcție de sine, o continuă operă. O operă în 
care intră, în mod ciudat, nu numai ceea ce a scris, ci și 
ceea ce a organizat, ceea ce a condus, ceea ce a construit 
instituțional. Pentru că ceea ce pentru alții ar � fost risi-
pire, s-a transformat, în cazul ei, prin pasiune, dăruire și 
muncă, în coerența colectivă a vieții literare clujene care 
îi datorează atât de mult. La mulți ani, Irina, la mulți ani 
în care să nu te schimbi!” (Ana Blandiana) Articole dedi-
cate doamnei Petraș mai semnează și Menuț Maximinian, 
Laura Poantă, Adrian Popescu, Simona Antonescu, Horia 
Bădescu, Constantina Raveca Buleu, Ștefan Borbély, Flo-
rina Iliș, Andrea Hedeș, Mariana Gorczyca, Gheorghe Glo-
deanu, Ilie Rad, Gazsi Andrei, Rodica Frențiu, Virgil Rațiu, 
Olimpiu Nușfelean, Mircea Popa, Daniel Moșoiu, Radu 
Țuculescu, Icu Crăciun, Alexandru Jurcan, Oana Boc, De-
lia Muntean, Leon-Iosif Grapini, George Vulturescu. Pa-
gina 16 din „Răsunetul cultural” este dedicată întâlnirii 
la Bistrița a „publicațiilor culturale din Nord”. Trebuie să 
menționăm că la această întâlnire au participat și membrii 
Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj.

(C.Ș.C.)

■ Am primit la redacție trei cărți semnate de Lucia 
Munteanu. „Cărțile pe care vi le trimit reprezintă oma-
giul meu la Centenarul Marii Uniri, efort cu care m-am 
simțit datoare”, ne-a transmis profesoara din Satu Mare. 
Volumul „Petru Bran – precursorul învăţământului 
românesc sătmărean și urmașii lui” a apărut în 2017 
la Editura Pleiade din Satu Mare și constituie un studiu de-
dicat familiei ctitorului învățământului românesc în Satu 
Mare și luptătorului pentru idealurile naționale în perioa-
da dualismului austro-ungar. Neobosit animator al culturii 
și al limbii române, Petru Bran a provenit dintr-o ilustră 
familie de preoți și intelectuali din Tohat, localitate din ve-
chiul comitat Sălaj. Din această familie au făcut parte: Emil 
Bran, memorandist și vicar al Silvaniei între 1926-1930; 
Laurențiu Bran, preot și primul traducător român al lui 
Mihai Eminescu în limba maghiară; Petru Dulfu, autor de 
basme și pedagog și Florian Ulmeanu, profesor doctor, me-
dic militar și creatorul ramurii medicinii sportive în Româ-
nia. Atât autoarea cât și poetul și scriitorul Radu Ulmeanu 
sunt descendenți ai acestei ilustre familii de cărturari din 
nord-vestul României. În „Idealul libertății naționale 
la românii din Transilvania. O sinteză de istorie 
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românească” (Editura Academiei Române, București, 
2017), Lucia Munteanu trece în revistă luptele românilor 
din Transilvania pentru libertate națională. Prefața este 
semnată de Ion Papuc. În „Precursori și făuritori ai Ma-
rii Uniri” (Editura Academiei Române, București, 2019), 
autoarea face o prezentare succintă a personalităților care 
au pregătit unirea românilor și a celor care au înfăptuit-o. 
Sunt incluse aspecte semni�cative din viața și activita-
tea marilor patrioți sălăjeni Simion Bărnuțiu, Gheorghe 
Pop de Băsești și Iuliu Maniu. „Doamna Lucia Munteanu 
dovedește și de data aceasta, ca în precedentele sale lucrări, 
faptul că se a�ă întotdeauna în fruntea adevărului istoric, 
producând prin scrisul său o salutară reevaluare a vieții po-
litice, îndeosebi din Transilvania”, a apreciat prefațatorul 
Ion Papuc.

■ Numărul 3 (7)/septembrie 2022 din revista „Cone-
xiuni Culturale” este deschis de studiul semnat de emi-
nescologul Valentin Coșereanu, „Eminescu – a�nități lirice 
de tinerețe 1869-1874”. Jurnalistul stabilit în Statele Uni-
te ale Americii, Dorin Nădrău îl prezintă pe poetul Mircea 
Ștefan, „o �gură culturală bine cunoscută în diaspora ro-
mânilor din America de Nord (Statele Unite și Canada), 
dar și în rândul creatorilor de poezie din România”. Poeta, 
criticul și istoricul literar Maria Vaida analizează poezia �-
loso�co-religioasă a Yvonnei Rossignon, iar o interesantă 
cronică este semnată de Adrian Țion, cu referire la volumul 
lui Constantin Cubleșan, „Eugen Ionescu în luminile avan-
scenei” (Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021). 
Revista de cultură ce apare trimestrial la Cleveland inclu-
de versuri de Elina Adam, Mircea Ștefan, Dumitru Mălin, 
Dorel Tătar, George Vigdorovits, Pușa-Lia Popan, Adrian 
George Itoafă, Rely Schwartzberg și Bogdan Nicolae Groza.

■ Numărul 7-8-9 (377-378-379)/2022 al revistei „Bu-
covina literară” este unul aniversar, publicația întemeiată 
la Cernăuți în 1942 și continuată peste ani la Suceava săr-
bătorind opt decenii de la prima apariție. Revista Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni are un conţinut divers, dar echili-
brat. Prozatorul Marian Drumur prezintă începuturile re-
vistei bucovinene; Adrian Dinu Rachieru realizează pro�lul 
lui Alexandru Dobrescu, criticul literar care „se încumeta să 
atace maladia plagiatului, prea convins că piraţii de azi au 

avut înaintași de clasă”; Gheorghe Grigurcu publică o nouă 
serie de aforisme; Constantin Cubleșan scrie despre volumul 
„Rost creștin în opera lui Vasile Voiculescu” (Editura Doxolo-
gia, Iași, 2022) semnat de Sorin Gheorghe Suciu; Ioan Hol-
ban analizează poezia și proza lui Matei Vișniec; Echim Van-
cea realizează un interviu cu poetul Adrian Alui Gheorghe, 
iar Liliana Moldovan prezintă noile ipostaze poetice ale scri-
itorului Radu Sergiu Ruba din volumul „Levitaţia” (Editura 
Tracus Arte, București, 2021). La ceas aniversar, colectivul 
de redacție al revistei de cultură a Sălajului, „Caiete Silvane”, 
urează publicației „Bucovina literară”: „La mulți ani” și cât 
mai multe numere de valoare!

(A.-B.K.)

■ O apariţie singulară. 
Mirel Matyas este o prezen-
ţă activă în spaţiul cultural 
trans- și intracarpatic prin 
expoziţiile de fotografie, 
explorarea sat cu sat a jude-
ţului, articolele de pe blogul 
„Foto Travel”, acţiunile de 
popularizare ale matemati-
cii, ornitologiei, astronomiei 
(vezi ceasul solar din curtea 
liceului API sau repetarea 
experimentului lui Eratos-
tene de determinare a di-
mensiunilor Pământului). A 
susţinut prin articole presa 
sălăjeană (Caiete Silvane, Magazin Sălăjean, Școala Noas-
tră) și a redactat mai multe publicaţii școlare, încurajând 
elevii să se a�rme. A fost invitat să prezinte frumuseţile 
Sălajului în tabere de creaţie, la mese rotunde sau sesiuni 
de comunicări. Și-a făcut timp pentru toate acestea, deși 
a fost inspector școlar în mai multe rânduri și director 
de liceu. „Bazar matematic” (Zalău, 2021) este în primul 
rând o lucrare de popularizare, scrisă riguros, dar cu multă 
dragoste. În primele două părţi din cele șase, sunt grupa-
te editorialele din revista de știinţe a liceului, „MI API” și 
articolele de știinţă aplicată. Urmează „Matematica în �-
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latelie”, „Bazar”-ul propriu-zis (iluzii geometrice, fractali, 
topologie, proprietăţi ale numerelor, matematică dincolo 
de manual etc.). Autorul prezintă mai multe apariţii noi, 
pe care le consideră lecturi esenţiale și termină cu un gru-
paj de volume „oldies but goldies”, din colecţia catedrei de 
matematică. Iată o „pasăre rară” care, sperăm, va cuibări în 
su�etele cititorilor și le va înaripa cariera, deoarece știinţe-
le exacte reprezintă o cale sigură către succes!

■ Noi informaţii des-
pre biblioteca Colegiului 
Reformat „Wesselényi”. În 
limba română, o descriere a bi-
bliotecii Colegiului Reformat 
„Wesselényi” din Zalău a fost 
oferită de Ioan-Maria Oros, în 
volumul „Dimensiuni ale cul-
turii moderne în Ţara Silvaniei 
(secolele XVII-XIX)” (Editurile 
Mega din Cluj și Porolissum 
din Zalău, 2010). Iată că Bi-
blioteca Academiei de Știinţe 
Maghiare și Universitatea din 
Szeged oferă noi informaţii în 
monogra�a „Partiumi könyvesházak, 1623-1730: Sárospa-
tak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah” (Despre casele 
cu cărţi din Părţile Ungurești: Sárospatak, Debreţin, Satu 
Mare, Baia Mare și Zalău, 1988), volum redactat de Fekete 
Csaba, Kulcsár György, Monok István și Varga András. Deși 
articolul propriu-zis studiază perioada 1646-1713, direc-
torul bibliotecii și centrului de informare MTA a adăugat 
și două însemnări referitoare la cataloagele întocmite în 
1767 și 1774 (pp. 426-427), despre niște colecţii care ulte-
rior au fost distruse. S-au identi�cat, menţionat și descris 
donaţiile făcute de soţia lui Szüts Bálint (20 august 1689), 
Kürthy István (fostul director al școlii din Șimleu Silvaniei), 
profesorul Debreceni István și Laskoi István. În 1816, din 
toate, rămăsese o singură carte, de aceea acest an e conside-
rat unanim ca unul al renașterii bibliotecii, care și-a mărit 
fondul „prin donaţii în cărţi mai întâi, iar apoi, după 1858, 
prin donaţii în bani și prin subvenţii de stat” (I.-M. Oros, 
op. cit.).

■ Monografia satului 
Traniș. Pe vremuri, am citit cu 
multă voioșie articolul „Începu-
turi de învăţământ românesc în 
Sălaj” de Laurenţiu Bran, apă-
rut în revista „Ţara Silvaniei” 
(1940), deoarece mi-a amintit 
certurile dintre mama și tatăl 
lui Ion Creangă, legate de chel-
tuielile educaţiei, aplanate de 
intervenţia bunicului. Cam așa 
a fost peste tot prin ţară, n-are 
niciun rost să ne înfrumuseţăm 
istoria. Școala din Traniș, pri-
ma „unitate de învăţământ” din 
zona noastră, a apărut menţio-
nată într-un act de proprietate emis în 1747, iar apoi într-un 
proces din 1776, legat de eliberarea spaţiului unde locuia vă-
duva preotului unit Grigore Pop, „ludimagistrul” (învăţătorul) 
de pe lângă biserica din sat. Fosta preoteasă s-a recăsătorit cu 

administratorul moșiei, lucru care n-a fost pe placul celui-
lalt cleric din localitate, Ioan Inceu-Pop, drept care a depus o 
plângere la Blaj. Ideea de a se ridica prin învăţătură n-a fost 
primită cu entuziasm de către comunitate, deoarece trebuia 
�nanţată de către localnici, astfel încât au urmat o serie de 
presiuni din partea inspectorului general (Gheorghe Șincai) 
asupra protopopilor, preoţilor și cantorilor, pentru întemeie-
rea unor lăcașuri unde copiii vor deprinde cititul și socotitul. 
Nu credem că Șincai a fost arestat tocmai din această cauză și 
întemniţat pe perioada răscoalei lui Horea, dar explică de ce 
a rămas fără slujbă când a fost eliberat. „Monogra�a satului 
Traniș” de Aurel Medve a fost lansată în 21 august 2022, cu 
prilejul manifestării „Întâlnirea cu �ii satului Traniș”, dedicată 
împlinirii a 275 de ani de la atestarea școlii și a 110 ani de la 
edi�carea bisericii de zid.

(G.-D.G.)

■ Periodicul albaiulian 
„Discobolul”, nr. 295-296-297, 
se deschide cu poezie de raf-
tul întâi de Ion Pop. Mai 
semnează, în același gen lite-
rar: Casandra Ioan, Elisabeta 
Bogățan, Nicolae Nistor, Ce-
zar Haiura, Miron Țic, Victo-
ria Stolojanu-Munteanu, Emi-
lia Ivancu, Dumitru Toma. 
La fel de bine reprezentat e 
și capitolul rezervat prozei. 
Cu fragmente sau scurte po-
vestiri sunt prezenți: Dumi-
tru Augustin Doman, Radu 
Țuculescu, Olimpiu Nușfelean, Ladislau Daradici, Hanna 
Bota, Leon Iosif Grapini, Mariana Gorczyca, Alexandru 
Jurcan, Gheorghe Jurcă, Cornel Nistea. Jurnalul lui Gheor-
ghe Grigurcu, alert și  ironic, ca de obicei, cuprinde și multe 
re�ecții, unele amare, altele mai senine, despre senectute. 
Proza de idei o găsim distribuită pe mai multe fascicule. 
Astfel, centenarul Marin Preda e marcat de Al. Cistelecan 
și Anca Sîrghie. La „Cărți, cronici, autori” semnează: Ion 
Pop, Iulian Boldea, Nicolae Oprea, Ovidiu Pecican. Cro-
nici de întâmpinare scriu: Lucian Scurtu, Zenovie Cârlu-
gea, Sonia Elvireanu, Georgeta Orian, Mihai Posada, Eliza 
Roha, Cornel Nistea, Monica Grosu. Sub genericul „Teme 
la alegere” găsim studii și eseuri de Mircea Bârsilă, Ion 
Buzași, Constantin Cubleșan, Mircea Popa, Gabriela 
Mircea, Adina Curta, Ion Neagoș și Remus-Valeriu Gior-
gioni. Aurel Pantea scrie subtile și savante Note despre 
poezia trubadurilor, în timp ce Mircea Stâncel își susține 
cu gravitate și eleganță, ca întotdeauna, „Piața cărților”. 
Tot aici trebuie remarcată rubrica „Dialogi theologiae”, 
precum și articolul lui Vasile Moga, Un volum despre ar-
heologia biblică. Revista mai conține rubrici referitoare 
la creația tânără, câteva aniversări și, ca de fiecare dată, 
„Traduttore/ traditore”, unde putem citi poezii de Juan 
Ramón Jiménez și Ambroise Luc. Și, desigur, „Caseta cu 
parodii” a lui Lucian Perța. Un număr de revistă constru-
it cu migală de un grup de profesioniști de înaltă clasă, 
susținut și grafic de un artist cu viziune, care semnează 
Ana Pantea. 

(V.M.)
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Eveniment de înaltă ținută intelectuală:
„Întâlnirea publicaţiilor culturale din 

Nord, la Bistriţa”

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Biblioteca Jude-
ţeană „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean 
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Societatea Scriitorilor din 
Bistriţa-Năsăud au organizat și au fost gazdele unei întâl-
niri de excepție a publicaţiilor culturale din Nord: Caiete 
Silvane, Poesis, Nord literar, Cronograf, Mișcarea literară, Ră-
sunetul cultural. 

Am�trionul acestei ample și frumoase întâlniri a fost 
directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc”, preotul, 
poetul și animatorul cultural Ioan Pintea, iar gazdele: Ale-

xandru Pugna,  Olimpiu Nușfelean, Menuţ Maximinian 
au avut grijă ca acest act de cultură de înaltă valoare să se 
desfășoare la înalte cote de ținută intelectuală și culturală.

Au participat redactori și colaboratori ai revistelor 
menționate, unele cu tradiție, altele mai nou-în�ințate, au 
fost prezenți scriitori, iubitori de cultură, profesori și elevi etc. 

Din județul Sălaj au participat: Daniel Săuca, Viorel Mureșan, 
Carmen Ardelean, Marcel Lucaciu, Ion Pițoiu-Dragomir, Silvia 
Bodea Sălăjan, Angela Maxim, alături de scriitori din Bis-
triţa-Năsăud, Maramureș și Satu Mare.

Au fost momente unice. Scriitorii/redactorii din cele 
patru județe din Nordul țării s-au întâlnit și au participat 
la o suită de activități organizate cu scopul de a așeza ac-
tul cultural la locul care i se cuvine. S-a purtat un dialog 
animat, viu, pe probleme de cultură, în general, și de lite-
ratură, în special, s-au împărtășit impresii, idei, experiențe 
și idealuri, s-au citit versuri din creațiile proprii, s-au evo-
cat personalități ale culturii noastre naționale care își au 
obârșia în acest spațiu geogra�c binecuvântat, s-a vizitat 
Biblioteca Județeană și alte obiective cu rezonanță în isto-
ria locului, au avut loc întâlniri cu autoritățile locale și cu 
alți animatori și iubitori de cultură. 

Domnul Daniel Săuca a subliniat buna colaborare a 
instituției pe care o conduce cu autoritățile locale, fapt care 
a fost aplaudat de către participanți. 

Timpul parcă s-a dilatat, pentru că pe parcursul acestei 
scurte perioade s-au realizat atât de multe obiective ce vi-
zează amprenta spiritualității noastre asupra unei epoci în 
care cultura și literatura sunt domenii vitregite de puterea 
banului. 

(S.B.S.)
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In honorem

Omagiații lunii noiembrie
(din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj)

Notă: Serviciul bibliogra�c al 
Bibliotecii Judeţene I.S. Bădescu Să-
laj, adună materiale pentru cuprin-
derea în Baza de date a județului Să-
laj și reactualizarea informațiilor 
cuprinse în dicţionarul biobiblio-
gra�c: Sălaj – Oameni și Opere. 
Îi includem în acest proiect pe toţi 
cei care au contribuit la dezvol-
tarea social-culturală a judeţului 
(literatură, istorie, geogra�e, teh-
nică, muzică, artă, sport etc.), in-
diferent de naţionalitate. Baza de 
date se completează permanent 
(bibliogra�c_bjs@yahoo.com).

Ience Traian – profesor, 1 no-
iembrie 1958; Ilea Gheorghe – 
artist plastic, 1 noiembrie 1958; 
Kovács Adorján – inginer, cer-
cetător, 2 noiembrie 1938; Lung 
Nicolae – prof. univ., 2 noiembrie 
1941; Vădean Ștefan – preot, 3 no-
iembrie 1936; Daróczi Andrei 
Claudiu – psiholog, 3 noiembrie 
1984; Suian Pavel – profesor, 4 no-
iembrie 1940; Batiște Sânziana 
– scriitoare, 4 noiembrie 1943; 
Dârjan Nicolae – inginer, 4 no-
iembrie 1957; Brumaru Corina 
– istoric, 4 noiembrie 1983; Koz-
ma Dezső – prof. univ., istoric lit., 
6 noiembrie 1935; Boha Silviu 
Ioan – preot, 6 noiembrie 1968; 
Cioban Victor Horațiu – profe-
sor, 6 noiembrie 1986; Széman 
Péter – medic, 8 noiembrie 1949; 
Pojar Rodica Magdalena – artist 
plastic, 10 noiembrie 1967; Dara-
ban Vasile – medic, 11 noiembrie 
1952; Cheșeli Livia – profesoară, 
11 noiembrie 1967; Lăncrăjan 
Ioana Maria – inginer, 13 noiem-
brie 1968; Roș Victor – inginer, 
14 noiembrie 1940; Coca Vasile 
– solist, 14 noiembrie 1964; Sza-
bó M. Attila – redactor, istoric 
local, 15 noiembrie 1938; Penea 
Ionel – profesor, 17 noiembrie 
1935; Széman Rózsa – asistentă 
medicală, 18 noiembrie 1954; Bog 

Aurel – inventator, 19 noiembrie 
1937; Cobârzan Constantin – 
profesor, 19 noiembrie 1939; Ma-
xim Angela – poetă, 19 noiem-
brie 1970; Pop Dionisiu Horia 
– istoric, 20 noiembrie 1965; Olah 
Ștefan – radioamator, 21 noiem-
brie 1947; Găvriluț Ioan Teodor 
– poet, 21 noiembrie 1954; Perța 
Lucian Liviu – profesor, poet, 
23 noiembrie 1953; Csillag Is-
tván – �zician, scrimer, 24 noiem-
brie 1950; Onaciu Mureșan Tra-
ian – inginer, 25 noiembrie 1952; 
Tamba Alexandru – economist, 
30 noiembrie 1960; Florea Petru 
– preot, episcop al Sălajului, 30 no-
iembrie 1965.

Ady Endre – 145 de ani de 
la nașterea poetului

Ady  Endre – poet, publicist, 
nuvelist. N. 22 noiembrie 1877, 
localitatea Mecențiu (azi localita-
tea Ady Endre, județul Satu Mare) 
– m. 27 ianuarie 1919, Budapesta. 

Viața și activitatea: a absol-
vit Colegiul Reformat Wesselényi 
din Zalău (1896). S-a înscris la 

Facultatea de Drept a Academiei 
din Debrețin (1896), dar, ne�ind 
atras de drept, își întrerupe studii-
le și devine un febril publicist (din 
1898), lucrând la ziarul Debrec-
zen. În anul 1900 a început o eta-
pă nouă în viața lui Ady Endre. S-a 
mutat la Oradea, unde a colaborat 
la mai multe ziare. Cei patru ani de 
liceu din orașul Zalău au însemnat 
anii debutului său literar. A debu-
tat cu poeme în ziarul Szilágy din 
Zalău, în 22 martie 1896. În țară 
și, mai târziu, la Paris, unde a stat 
cu intermitențe, a cunoscut curen-
tele politice avansate, orientările 
�loso�ce moderne, poezia mo-
dernă franceză. A primit Premiul 
Ferenc József (Budapesta, 1909). 
Membru al cercului literar Holnap 
din Oradea. În anul 1917 s-a mu-
tat la Budapesta. A colaborat la zia-
re și reviste din țară și din Unga-
ria: Szabadság (Oradea), Szilágy 
(Zalău), Nyugat, Nagyváradi Na-
pló (Oradea), Nagyváradi Friss 
Újság, A Hét, Budapesti Napló, 
Budapesti Hírlap, Pesti Na-
pló, Népszava, Debreceni Hír-
lap, Huszadik Század, Figyelő, 
Világ, Főiskolai Lapok, Debrec-
zeni Hírlap, Debreczen. 

Multe din poeziile sale au fost 
puse pe note de compozitori ce-
lebri, precum: Kodály Zoltán, 
Bartók Béla, Bárdos L., Kadosa P., 
Szokolay S., Farkas F., Szöllősy A., 
Durkó Zs., Reinitz B. 

Opera: volume de versuri: Ver-
sek (Versuri) (Debrecen, 1899), Még 
egyszer (Încă o dată) (Oradea, 1903; 
Budapest, 1923), Új versek (Poe-
zii noi) (Budapest, 1906; 1909), Vér 
és arany (Sânge și aur) (Budapest, 
1907), Az Illés szekerén (În căruța 
Sfântului Ilie) (1908), Szeretném, 
ha szeretnének (Mi-ar plăcea să �u 
iubit) (Budapest, 1909), A minden-
titkok versei (Poemele tuturor tai-
nelor) (1910), Gyűjtemény Ady (...). 

continuare pe www.caietesilvane.ro



A r ca  po eziei

Alain Bosquet

(1919-1998)

Zi obișnuită

Sunt un domn cu părul grizonat
care, dimineața, își izgonește visele
în care aleargă reptile
mâncătoare de foc.
Își salută soția, cu aerul de-a zice:
„Nu-mi mai amintesc de mângâierile noastre”.
Se cântărește, se rade,
își boxează pungile de sub ochi.
Își bea ceaiul în pielea goală:
lenea e mai tare decât râsul lui sceptic.
Corespondența și-o aruncă la gunoi.
Telefonează la întâmplare
și nu știe cui:
„Scuzați-mă, doamnă,
a�u din sursă sigură
că mâine veți muri”.
Șterge de praf o mobilă.
Când nu-l vede nimeni, scuipă
pe poemele sale
Dacă-ar avea un canar,
i-ar smulge penele.     

(Tălmăcire de Maria Banuș, în vol. Mâine fără 
mine, Editura Univers, București, 1998)

Născut la Odessa, purtând la naștere numele Anatole Bisk, Alain Bosquet devine poet 
belgian. Naturalizat francez în anul 1980. Perceput ca un poet cosmopolit, prin naștere, 
cultură, educație și gust, despre el, Maria Banuș nota: „Poet planetar. Dacă e vreun poet al 
zilelor noastre care poate revendica, deplin îndreptățit, un asemenea epitet – consubstanțial 
omului și operei lui – acesta e Bosquet, printre cei dintâi.”
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