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Editorial

Eminescu, război și
puțină filosofie

1

daniel SăuCa

■ Nu neapărat războiul din Ucraina m-a interesat citind interviul lui
Mircea Cărtărescu din
„Adevărul” (18-20 martie
2022), dialog având titlul
„Ceaușescu a fost un mic
satrap local, Putin e un
ţar cu arme nucleare”. Întrebare: „De ce consideraţi că Eminescu este mereu în pericolul de-a ajunge o iubire obligatorie?”
Răspuns: „Eminescu este
și va rămâne un caz. Cineva, cândva, i-a făcut marele
rău de a-l decreta scriitor naţional. El nu merita soarta asta, pentru care potrivit era Alecsandri, care l-a
transformat în personaj obligatoriu și central în toate
carele de triumf și tablourile vivante ale naţionalismului nostru, atât de dreapta, cât și de stânga. Poezia și
proza lui sunt un monument de literatură adevărată,
dar publicistica sa e, în lumina valorilor umane de azi,
de multe ori detestabilă. E un mare noroc că, în general, ideile sale politice și sociale nu au pătruns în poezia
sa ca s-o altereze. Dând deoparte noxele ideologice din
publicistică, opera sa e colosală și m-a influenţat estetic pentru totdeauna” (adevarul.ro). Ciudate vremuri,
și ale „corectitudinii politice”, când judecăm după „grile
ideologice” de azi opera și viața unor oameni de cultură
de altădată, fie sau nu „scriitori naționali”. „Noxe ideologice” la Eminescu?
■ Tot despre război
scrie și Alin Fumurescu, în „Dilema veche”
(nr. 936/ 17-23 martie
2022) în articolul „Dacă
lui Putin nu i-a plăcut
cartea...”: „Sunt sigur că
nici Putin nu l-a citit pe
predecesorul lui Hobbes,
italianul Niccolò Machiavelli. Dacă ar fi făcut-o,
sau dacă Principele ar fi
manual obligatoriu pentru orice dictator «respectabil», rusul ar fi știut pe dinafară lecția de bază
din cartea lui Machiavelli: oamenii îți iartă orice câtă
vreme ai succes, dar sunt gata să se transforme dintr-o

turmă de oi într-o haită de lupi de-ndată ce miros ezitarea, frica, eșecul. Dacă scopul scuză mijloacele, a-ți
rata scopul reprezintă păcatul capital. Se cheamă că
n-ai știut să-ți apreciezi bine șansele, fie pentru că țiai subapreciat adversarul (sau adversarii), ți-ai supraapreciat puterile sau n-ai cântărit bine conjunctura.
Nu mai contează. Ai pierdut. Dar dictatorii de aia sunt
dictatori – pentru că nu le place cartea” (dilemaveche.
ro). Poate nu le place cartea și (sau mai ales) consilierilor de dictatori. Ori le plac numai anumite cărți,
„dictatoriale”. Așa, de „culoare”: „În volumul «Stalin.
Curtea Ţarului Roșu», autorul Simon Montefiore a inclus mărturii ale apropiaţilor lui Stalin. Toţi au susţinut că tiranul citea, zilnic, în jur de 500 de pagini de
beletristică sau scrieri istorice” (digi24.ro)...
■ Interesat fiind de filosofie, pe mai multe planuri,
am fost oarecum „șocat” de știre: „Filosofia este domeniul universitar cu cea mai ridicată rată de abandon în
România, aproape două treimi dintre studenții care se
înscriu la facultățile de profil renunțând la aceste studii,
potrivit unui nou raport publicat sub egida UEFISCDI,
instituția care se ocupă de finanțarea învățământului
superior și a cercetării. În «topul» domeniilor cu un
număr mare de studenți care abandonează studiile se
mai numără, potrivit raportului respectiv, studiile europene și de relații internaționale, studiile culturale,
științele politice și geologia. În toate aceste domenii,
peste jumătate dintre studenți au abandonat studiile
de licență în termen de cinci ani de la începerea lor. La
capătul opus, cea mai mică rată de abandon se înregistrează în domeniul Științe militare, informații și ordine
publică (4,6 la sută). Sub 30 la sută rată de abandon
e raportată și în domeniul artelor (23-29 la sută), sănătate (programe scurte – 14-26 la sută)” (edupedu.
ro). Chiar două treimi dintre studenții care „intră” la
Filosofie renunță la aceste studii? Dacă e așa, am putea
spune „mulți intrați, puțini aleși”, dar, probabil, „adevărul” e, așa cum îi șade bine, la mijloc. Oare studenții
se plictisesc? Predarea nu e „reformată”? Nu mai există un „orizont profesional” pentru absolvenții de Filosofie? Aștept pentru lămurire o anchetă a vreunei
publicații. Dacă subiectul o fi interesant pentru colegii
din media „centrală”. Până una, alta, cu amărăciune
constat evidentul declin al învățământului de/pentru
filosofie (și în liceu), într-o societate în care se prizează mai degrabă „dezvoltarea personală” decât lectura
clasicilor filosofiei (și nu numai). Se va putea reinventa
predarea filosofiei în ton ori în răspăr cu vremurile?
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2 Cronica literară

Feciorul de împărat cel cu
noroc la vânat

Viorel Mureșan

Se simte iarăși în aer o forfotă în creștere, se pipăie relieful, se
caută cel mai adecvat teren pentru
ridicarea unor istorii literare, fie și
pe genuri, pe generații, pe curente
și mișcări estetice. Acum se pare
că e la rând poezia: neomodernistă, feminină, optzecistă… Din cu
totul altă matcă se naște Manualul Vânătorului de Poeți de Nicolae
Coande, Editura Hoffman, Caracal,
2021. Cartea s-a ivit din propensiunea către „vânătoresc”, deopotrivă
ludică și livrescă, în care să putem
recunoaște și ritualul lecturii, dar și
seducția și respectul față de vânat,
ca și intrarea riscantă, pe urmele
lui, în labirint. Din ipostaza simbolică de „vânător”, Nicolae Coande se
dorește „doar un poet pe urmele altor poeți”, așa cum lasă scris într-un
Argument de la începutul primului
volum. Intențiile cărții și „metoda”,
care îi dă unitate și o transformă,
dintr-o simplă culegere de articole
puse cap la cap, într-un „manual”,
sunt expuse în același Argument.
Astfel, din Proust reține o frază
care îi va însoți și călăuzi întregul
demers: „Pentru că a citi bine un
poet sau un prozator, trebuie să fii
tu însuți nu erudit, ci poet sau prozator.” (vol. I, p. 8). Este exact ceea
ce, în cuvintele lui T.S. Eliot, s-ar
numi „critica de atelier”. Sub formă de confesiune, chiar dacă la altă
persoană gramaticală, preluăm și
următoarea formulare: „… ba chiar
citesc cot la cot cu cei mai buni critici de poezie.” (vol. I, p. 9). Așa că,
pe nimeni n-ar trebui să mire această „concluzie”, cu transparență
autoreferențială: „Pe ei, acești cititori egali cu poeții în forța gândirii,
te poți baza: sunt puțini, însă redutabili, nu dau înapoi de la noutate,
experimentează în actul lecturii,
luptă pentru o nouă hartă poetică,
pentru un nou gust poetic.” (id.).
Ne-ar fi greu să găsim norma
după care au fost selectați cei 70 de

poeți, născuți între 1939 (Cristian Simionescu) și 1986 (Radu
Nițescu), de-aceea, vom apela tot
la instrumentele subiective ale autorului: „poeții comentați aici fac
parte din aceeași generație – a celor
care scriu bine și lasă urme în ființa
celui ce îi întâlnește.” (ibid.). Fără
vreo compartimentare, sumarul rezervă primele 16 poziții unor poeți
dispăruți, evident, cei mai mulți,
de timpuriu. Ca o primă observație
ce se impune, toate aceste articole sunt temeinice (nu că celelalte
n-ar fi, ba, dimpotrivă!), având un
aer definitiv. Printre cele mai comprehensive din întreaga carte sunt,
fără nicio îndoială, eseurile despre:
Virgil Mazilescu, Mariana Marin
și Aurel Dumitrașcu. Glosând pe
marginea poeziei mazilesciene, ale
cărei ecouri se prelungesc în toate
promoțiile lirice, criticul vine și cu
argumentele unui inițiat în feluritele tipuri de teatru modern. Ba chiar
în artele vizuale și în ezoterism.
Pregnanța cu care surprinde spiritul acestui poet, ca și pe ale altora,
mai apoi, este remarcabilă la Nicolae
Coande: „perfect conștient că poezia nu spune totul, iar ceea ce rămâne nespus contează cel mai mult”
(vol. I, p. 14). În studiul despre poezia lui Marius Robescu, întâlnim
atâtea rostiri de mare relief privind
poetul și arta sa, încât ne-ar fi greu
să ne oprim la una. Totuși, spre
exemplificare, o alegem pe aceasta:
„Poetul este copilul din tabloul lui
Dali, acela care stând în fața mării
ridică un colț al acesteia așa cum ai
ridica un văl de pe ceva ascuns vederii – dintr-odată o altă lume răsare: sub apă se odihnește un câine.”
(vol. I, p. 31). Vasile Petre Fati – toată încurcătura asta cu Libertatea este
eseul în care, deja, în câteva locuri
se văd colții de polemist redutabil
ai criticului. Spectacolul criticii ironice se adâncește la Cristian Simionescu. Lungul studiu despre poezia
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Marianei Marin este scris cu o abia
reprimată empatie. Textul Aurel
Dumitrașcu – pianul din Borca începe
cu un pamflet critic ce ne amintește
de Ion Caraion. Demersul exegetic
raportează, adesea, poemul supus
analizei la pagini din jurnalul autorului. În descrierea liricii lui Ion
Monoran, criticul își adaptează metoda la specificul poeziei: recurge la
evenimentul biografic pregnant. O
nouă întâlnire cu pamfletul critic
are loc în paginile despre Alexandru
Mușina. Din acest prim eșantion, al
poeților dispăruți, înțelegem că Nicolae Coande refuză scrisul critic de
circumstanță.
Câteva pagini despre „Grupul
de acțiune Banat”, în fapt, poeții
germani din România, îl situează
pe autor între criticii cei mai atenți
la acest fenomen, care a influențat
și mersul literaturii române. Deschiderea seriei celor încă activi cu
Petru Ilieșu arată că el are ochi și
pentru poeți, în general, ocoliți
de critică. Vasile Vlad, Mircea Dinescu, Ion Mircea, Dorin Tudoran, Andrei Codrescu aparțin unei
promoții lirice tampon, mai puțin

Cronica literară
omogenă decât a șaizeciștilor sau a
generației ’80, care îi succedă, însă
cu individualități puternic cristalizate, cum sunt chiar cei de pe
această listă. Un pluton de vreo
20 de nume de poeți optzeciști
începe cu un capitol despre Ion
Mureșan în care demontează până
la ultima piesă mecanismul savant
al poeziei acestuia: „Acest dozaj al
versurilor care parazitează topica
prozei ține de forța lui Mureșan
de a propune stări alternative ale
conștiinței într-un cumul de stiluri
unde avem combinate didascalii și
inserturi de lirism aparent facil, tocmai pentru a smulge poeziei încă un
strat de autenticitate – toate montate într-un registru dramatic care
privilegiază personajele.” (vol. I,
p. 231). Nicolae Coande e și un critic de poezie familiarizat cu filosofia
și logica limbajului (Wittgenstein)
cum puțin alții sunt, iar asta se vede
când analizează pe Mazilescu, Vasile Vlad, Cristian Simionescu și, mai
nou, Viorel Padina. Chiar și o latură de istoric literar e activată prin
confruntarea, la Marian Drăghici, a
variantelor unor poeme în volume
diferite. Nici puseuri de avânt nu-l
ocolesc de fiecare dată: „Stoiciu este
cel mai bun autor de poezie monologală din istoria poeziei noastre.”
(vol. I, p. 270). La Mariana Codruț
și la Marta Petreu, studiile sunt monografice, așezând sub lupa critică
întreaga lor operă poetică.
Seria optzeciștilor se continuă
în volumul al doilea, unde vor ieși
la iveală mereu alte atribute ale
criticului. Așa de pildă, în eseul
despre Adrian Alui Gheorghe, spre
final, enunțul critic se încarcă de
un umor rafinat. Tot acolo, găsim
o frază esențială în abordarea oricărui poet: „Există o credință, ca
și un postulat al acesteia, potrivit
cărora în sâmburele primei cărți de
poezie stă, calm, irigat de o placentă vorbitoare, planul întregii opere
ulterioare – în cazul în care aceasta
este într-adevăr demnă de o natură.” (vol. II, p. 6). Alt studiu poate
fi o ilustrare a felului iscoditor în
care citește Nicolae Coande poezia:
urmărește în diacronia volumelor
evoluția unui motiv, mainimicul, în
lirica lui Ioan Moldovan. La Mihai

Măniuțiu aplică, în analiza poeziei,
și elemente din arta spectacolului:
„Titlul acestei noi cărți (Și încă ceva)
ar fi, dacă urmărim cadența publicării plachetelor anterioare, un fel de
cod, o replică de atenționare pe care
un actor o plasează atunci când iese
aparent din scenă, dar se întoarce
brusc sau lent și-i mai spune ceva
unui partener sau chiar publicului,
care credea că a văzut totul. Poetul
revine și ne atenționează amical: și
încă ceva…, am revenit pur și simplu, și sper să nu deranjez, să vă mai
spun ce fac.” (vol. II. pp. 36-37).
Partea din carte consacrată postoptzeciștilor ocupă cam o treime
din întreg, atât ca pagini critice,
cât și ca număr de poeți antologați.
Scrise cu același gust sigur și în
același stil dezinhibat ca și paginile
despre înaintașii lor, cele dedicate
promoțiilor lirice nouăzecistă și douămiistă îl așază pe Nicolae Coande printre criticii de poezie cei mai
avizați pe această zonă. Inaugurând
noua serie cu un eseu cvasimonografic despre O. Nimigean, criticul
lasă pe hârtie o propoziție de valoarea unui manifest: „De optzeciști,
am impresia, el se desparte fluierând.” (vol. II, p. 98). Odată cu Radu
Andriescu, descoperim istoricul
unui club literar numit Club 8, de la
care au pornit o întreagă mișcare și
chiar un festival, din inițiativa autorilor „tineri talentați, cultivați și cu
ideal.” (vol. II. p. 125). Apoi, de la un
articol la altul, studiul acestei grupări se dezvoltă și adâncește aproape monografic, ca sub pana unui fin
cunoscător. În studiile despre Constantin Acosmei și Ionel Ciupureanu, aduce în fața noastră universuri
poetice puțin cunoscute, dar surprinzător de expresive și dense. Iar
ca metodă critică, uneori, prin reproducerea, cu intenție comparatistă, a unor citate, fără menționarea
autorilor, criticul fixează ștacheta
cu gândul la un cititor de poezie foarte antrenat. Revizitarea
cunoștințelor teatrale în articolul
despre Anton Jurebie face imaginea
critică mai plastică și mai persuasivă. Într-o frază e scanată poezia întregii grupări: „Întrucâtva, sordidul
este câmpul de observație predilect
al lui Jurebie. În acest sens, el face
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parte din familia poeților Acosmei
și Ciupureanu, minus o anumită
turpitudine maniacală, concrescută a personajelor poeziei celor doi.”
(vol. II, p. 172). Pe deasupra, cred că
Nicolae Coande este primul critic
literar de la noi care face o trimitere la filosofia lui Levinas. O mostră
de scris critic artistic, capabil să
alunece din biografic în substanța
și sublimul operei, mi se pare începutul eseului despre Paul Vinicius.
Cei mai atent analizați dintre poeții
noului val mi se par a fi: Claudiu
Komartin, Ștefan Manasia și Radu
Vancu.
Într-un mod nu foarte uzual, criticul își însoțește volumele
Manualului Vânătorului de Poeți cu
o antologie din opera autorilor
comentați intitulată, ironic desigur, Românce de colecție/ poeme pe
alese. Ar fi greu de apreciat câte
dintre cele 70 de poeme sunt și cele
mai reprezentative pentru poeții
care le-au scris. Avem însă credința
că niciunul nu este un poem slab.
Iar la sfârșitul Manualului… și,
totodată, al crestomației poetice,
putem vedea rotunjimea corpusului la care a lucrat criticul timp de
două decenii. Între Virgil Mazilescu și Radu Nițescu se întinde acolada unei jumătăți de secol de poezie
românească, căreia, Nicolae Coande i-a urmărit toate ondulațiile și
toate pliurile cu zonele lor de lumină și umbră: „După 50 de ani
de la versul lui Mazilescu («Eu de
sus de pe deal nu știu cum privii
pentru totdeauna), ceea ce vede un
nou poet nu mai este deloc pentru totdeauna», intră în registrul
banalității asumate, semn că s-a
schimbat ceva nu doar în poezie, ci
și în modul de a percepe eternitatea…” (Radu Nițescu – regie și viață
adevărată, vol. II, p. 289). Sigur că
selecția autorilor este capricioasă.
Dar să nu uităm că Nicolae Coande
este în primul rând poet, și nu unul
oarecare. Munca sa a fost ghidată
de autonomia estetică, cea care de
la Kant purcede și, potrivit ei, valorile estetice trebuie considerate în
sine, despărțite de orice implicații
sociale, etice, ori psihologice. Manualul Vânătorului de Poeți mi se
pare o revelație.

4 Cronica literară

Sacoul demodat –
un tipar reinterpretat
Imelda Chința

Deși se remarcă printr-un scris
așezat, confortabil și reconfortant,
realizat într-o retorică senină și
precisă, Sacoul demodat, volum
apărut la Editura Junimea, Iași,
2021, este o carte de poezie atipică. Traian Ștef este, prin prezentul
op, un interesant constructor, ce
se distinge printr-o structură discursivă compactă, gândită în patru
poeme-sonet, care fragmentează
volumul în patru părți constituite
într-un serial poematic. Sunt patru
poeme-matcă, acestea devin punctul de pornire a unei construcții
bine articulate și riguroase: Cunună de sonete pentru scaunul din
inimă de stejar; Cunună de sonete
pentru sacoul demodat; Cunună de
sonete pentru lumea ca voință și reprezentare a rădăcinilor agățătoare;
Cunună de sonete pentru mersul cu
trenul. Versul fiecărui poem este
punctul de plecare pentru următorul poem, într-o alcătuire original
configurată. Poetul își manifestă
spiritul tradiționalist, clasic, dar
și post-modern într-o abordare
sobră, elegantă, rafinată a sonetului. De un subiectivism temperat,
marile teme sunt reflectate cu un
sentiment de detașare. Imaginile
suple se coagulează într-un poem
al amintirii, al singurătății, al nostalgiei într-o varietate lexicală ce
îl apropie de tradiționalism prin
inflexiunile folclorice și religioase:
„Un scaun de lemn stă singur la o
masă/ I-e șlefuit șezutul, ars spătarul/ De vremurile ce-au gustat
amarul/ Și umbrele care-au rămas
prin casă.// Lăsate au mai fost și
maiul, și vătraiul,/ Și nicovala, coasa, butea groasă,/ Spre o lucrare
mai anevoioasă/ Nainte de petrecerea cu tot alaiul./ (...) / Brăduți
și roți, dar și o știrbitură/ Pe unde
s-ar vedea aproape cerul,/ Stând în
genunchi, cu mâna pe scriptură”.

Traian Ștef lucrează cu metodă, iar volumul se distinge prin
rigoare și simetrie compozițională.
Sacoul demodat este un joc de domino, o piesă dintr-un puzzle, legată ombilical de poemul-matcă.
Poemele sunt raționale, cerebrale,
cu subtile inflexiuni melancolice și reflecții filosofice. Poetul își
poartă cu ostentație „sacoul demodat”, care este reinterpretat și
recroit într-un tipar cu accente de
modernitate. Sunt valorificate elemente ale universului rural, casnic
în încercarea de recuperare a unui
timp regretat: „Țesută în război, cu
florile în trei/ Culori pe un pumnariu de crăiasă,/ Ca mângâierea
cea mai luminoasă/ A lumii-nmiresmate-n flori de tei.// Și scaunul
singuratic mă așteaptă,/ Cred eu,
tocmai pe mine, următorul,/ Mai
slab de înger cum ar fi o șoaptă”.
Traian Ștef sfidează timpurile și
se dezice de lirismul prea rațional
al timpurilor noastre, uneori lipsit
de sensibilitate, mult tehnicizat,
conceput într-o notă artificială,
care nu mai respiră autenticitatea
trăirilor, se îndepărtează de poetica lipsită de sens și semnificații,
ce are ca miză ilogicul, iraționalul,
aglomerarea lexicală haotică. Artistul se întoarce spre lirismul pur,
scrie fără forțare și fără a căuta ostentativ imagini inedite, scrie fără
impurități lexicale sau note artificiale. Traian Ștef face un pariu cu
poezia clasică, o reinterpretează și
o readuce în atenția lectorului, croindu-i tipare sensibile, drapate metaforic: „Și umbrele care-au rămas
prin casă/ Le țin pe toate-n ordine
ca vocile în cor:/ Pe masa unsă, palmele ca un fuior/ Noros, pe vatră,
fumuri de mătasă”. Vibrante sunt
tonalitatea, jocul temperat de cuvinte, ideile care stârnesc imagini
sensibile.
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Volumul se constituie într-un
balans între alteritate și identitate,
o comunicare nu cu lumea, ci despre lume. Pulsațiile din interiorul
poemelor sunt, în esență, propriile căutări, călătoriile mundane,
fragmentele ce recompun întregul.
Exteriorul pe care îl privește oarecum detașat devine cadru pentru
o meditație profundă, o incursiune în fragilitatea omului lăuntric.
Poemul este cordonul ombilical
care leagă trecutul de prezent, este
puntea ce asigură coerența: „Am
mai aflat prin vechile sertare/ Monezi ale răbdării sigilate/ Și-o tabacheră din metale rare”. Linia melodică aleasă este clasică, poetul – un
distins rafinat format la școala de
poezie echinoxistă, nu se leapădă
de calitate în favoarea modelor și
a modelelor. Traian Ștef este orfevrierul, cioplitorul în logos, ce
realizează o masă a singurătății în
spiritul lui Brâncuși: „Finețea lemnului îi tot amână/ Și finea. Are
îmbinări de aurar/ S-ajungă clipa
când se-ntoarce iar/ Cel zămislit să
iasă din lumină”; „Filosofia toată

Cronica literară / Film
e zig-zagul/ Din semnele frumos
meșteșugite./ Se vede, totuși, unul
trece pragul”. Poezia devine un joc
al formelor, la nivelul scriiturii,
textul este construit prin împletirea funcției poetice cu funcția
expresivă a discursului liric: „Spre
altă formă, joc minor, sprințar,/
Cu toate simțurile răsucite./ E
preafrumosul încrustat într-un stejar”. Asemenea construcțiilor din
lemn, a bisericilor monument din
structura cărora lipsesc cuiele, îmbinările de versuri se realizează cu
discreție, într-o firească alcătuire:
„E preafrumosul încrustat într-un
stejar./ Natură fără cuie la încheietură,/ Doar îmbinări, firească lipitură/ Ca unghiul drept de strânsă
în chenar”.

Într-o perioadă când timpul
s-a oprit din curgerea-i galopantă, când lumea a încremenit, când
nimic nu s-a mai mișcat, într-un
timp de recluziune, poetul a avut
răgazul să reflecte asupra vremilor. Condeiul, cu note fin-ironice,
cu discrete tonalități ludice se îndreaptă împotriva unei lumi închise: „Căci vine vremea să se-ntoarcă foaia:/ Vor fi deschise toate
numai la intrare.// Dar cât să mai
rămân pe drum, stingher,/ În săli
de așteptare-a cui e voia?/ Nu știu.
N-aștept răspunsul de la cer”; „Sunt
foarte fericit și de aceea/ Încerc în
cerc noi rime pentru cer./ Puține
sunt și rare, multe – zer./ Divină,
într-o mână, rozaceea”.
În secțiunea a patra, decorul este
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cinetic, urban, imaginile se succed în curgerea lentă a trenului.
Apetența spre joc, dar și inteligența
construcției sunt atuurile lui Traian
Ștef, care câștigă pariul cu modernitatea: „Departe pleacă cei ce vin deaproape -/ Sunt complemente, iarăși,
relative,/ De timp sau loc, în planuri
narative,/ În cer, pe șine, pe pământ,
pe ape.// Dar mersul are simțul lui
cinetic,/ E singur, neîmpins de foc,
de apă,/ E o alunecare-n sens poetic”.
Poetică sobră, atent construită,
poemele ce compun Sacoul demodat
rămân o opțiune a artistului pentru formele clasice, care au consacrat poezia. Traian Ștef este poetul
experimentat, ce stăpânește forma
poeziei și are curajul unei abordări
ce o singularizează.

Măslinul și
camionul roșu
Alexandru Jurcan

Cum privesc natura tinerii de azi? Depinde de
educație? Au răbdare adulții să-i ducă la plimbare printre arbori și plante? Mai au chef elevii de aceste descinderi, după lecții aride cu extradiegetic și omniscient,
pentru bac? (așa se cultivă gustul pentru lectură? quod
erat demonstrandum!). Mai bine ar vedea filmul regizoarei Icíar Bollaín (El Olivo / Măslinul, 2016), chiar dacă
e moralizator. Și didactic, nu? Asta da, lecție. Semnal de alarmă, alegorie simetrică, fabulă fluidă, basm
emoționant. Povestea e scrisă de Paul Laverty, scenaristul lui Ken Loach.
Alma a crescut lângă bunicul pasionat de măslini,
mai ales de cel milenar, pe care l-au vândut fiii săi din
rațiuni financiare, deși bătrânul s-a opus vehement („e
viața mea!”). Asistăm la smulgerea măslinului, spre
disperarea fetiței, care urcă în el, ca o revoltă, sperând
să împiedice plecarea copacului, ce aparținea „vieții,
istoriei”. Din clipa aceea, bunicul intră într-o muțenie
vindicativă (Rubliov al lui Tarkovski nu vorbea din alte
motive…, scuzați asociația!). Bătrânul nu mai poate
comunica logic cu familia sa. Ruptura între generații,
sub oblăduirea capitalismului demonic. Într-o societate ce-și înstrăinează originile, nimeni nu mai are
nostalgia rădăcinilor? În jur se instalează indiferența,
anii trec, dar Alma nu uită. Bunicul a inițiat-o în taina
măslinilor, a sădirii și îngrijirii. Aflăm toate acestea din
câteva flash-back-uri bine plasate în economia filmului.
Într-o lume a pragmatismului feroce, Alma e hotărâtă să caute măslinul vândut și să-l readucă bunicului.

Curaj, tupeu, aroganță, încăpățânare, nebunie, minciună – ea pune la bătaie un arsenal violent, în luptă cu
inerția din jur. Ce nu poți afla cu ajutorul internetului
și al facebook-ului? Iată: măslinul iubit e în Germania,
la Düsseldorf, în holul imens al unei instituții cu pereți
de sticlă. Ce credeți? Alma va merge acolo, în camionul
roșu, însoțită de unchiul Arti și de Rufa, care o iubește
în taină (cehoviană). De ce Germania? Ca o metaforă a
capitalismului excesiv (sau nu?). Începe un road-movie
palpitant, din frumoasa Andaluzie spre mega-clădirile germane. Dacă veți vedea filmul, veți pricepe de ce
stă în remorcă Statuia Libertății din New York… verticală și sobră. Civilizația care înghite natura – înțeleg,
văzând măslinul „înlănțuit” în holul păzit de paznici
numeroși. Ca peștele în acvariu sau animalele din
grădina zoologică. Cei trei sunt bruscați, scoși afară.
Vulcanica Alma nu cedează, spre disperarea celor doi
bărbați. Eșec, deci? Iată-i pe cei trei în fața clădirii monstruoase, cu sandviciuri în mână, izbucnind într-un râs
eliberator, de tip Zorba. Începe marea demonstrație a
simpatizanților din oraș (că doar totul se pregătește pe
același facebook). Năvălesc toți în clădire, Alma urcă în
măslin, ca atunci în copilărie și… gata! Nu mai spun, ar
fi culmea să comit un spoiler.
Alma e speranța reconcilierii generațiilor în această istorie ecologică și umanistă, cu dialoguri inspirate,
emoție sinceră și actori unul și unul. Mai ales Anna
Castillo (Alma), capabilă să evite melodramaticul printr-un joc modern, cu efect de pendul.
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6 Rememorări

Macedonski –
poetul rozelor
Marcel Lucaciu

Răsfoim trecutul literar, mai ales,
portretele lirice, pentru a readuce în
lumină figura ambițiosului, orgoliosului și contradictoriului Alexandru Macedonski (14 martie 1854
– 24 noiembrie 1920); un poet care
traversează diferite vârste literare
(romantism, simbolism, clasicism),
în dramatica lui încercare de a fi el
însuși, de a ajunge la Meka – mult
râvnita Cetate de Aur a Poeziei.
Primele volume de versuri (Prima verba – 1872, Poezii – 1881) sunt
lipsite de fiorul liric și nu anunță
harul poetic, de mai târziu. Totuși,
Macedonski perseverează și citește,
la Cenaclul „Junimea”, poemul
Noaptea de noiembrie, dar impresia
pe care o lasă este una total nefavorabilă. De altfel, în jurnalul său, Maiorescu scria: „Macedonski – teatral
și arogant”. Profund nemulțumit,
Macedonski înființează revista și
Cenaclul „Literatorul”, în replică la
„Junimea” și la revista „Convorbiri
literare”. Școlii germane (unde se
formaseră Maiorescu și majoritatea junimiștilor) el îi opune școala
franceză, fiind mereu preocupat
de curentele literare novatoare.
Cuprins de angoasa modernității,
Macedonski simte, acum, necesitatea despărțirii de pașoptism și de
junimism. Astfel, el călătorește în
Franța, ia contact cu mișcarea simbolistă, scrie și publică în revistele
franceze. Ulterior, va teoretiza simbolismul, într-o suită de articole, publicate în revista „Literatorul” (Arta
versurilor, Poezia viitorului, Logica poeziei etc.).
Treptat, relațiile cu junimiștii
evoluează într-un mod nefericit.
Sunt atacați, vehement, Alecsandri
și I.L. Caragiale, iar punctul culminant al acestor atacuri îl reprezintă
publicarea unei epigrame îndreptate împotriva lui Eminescu: „Un X…
pretins poet-acum/ S-a dus pe cel

mai jalnic drum…/ L-aș plânge dacă-n balamuc/ Destinul său n-ar fi
mai bun,/ Căci până ieri a fost năuc/
Și nu e azi decât nebun”. Din acest
moment (iunie 1883), Macedonski devine un poet damnat, până la
sfârșitul vieții sale. Nimeni nu mai
vrea să audă de el ori să-l ajute, întrun fel sau altul. Toate ziarele (cu
excepția ziarului Românul) refuză
să-i dea dreptul la replică, puținii cititori ai revistei „Literatorul” renunță
la abonamente, iar Societatea și Cenaclul „Literatorul” se destramă.
Pe cât de zbuciumată și tumultuoasă este viața lui Macedonski, pe
atât de inegală din punct de vedere
valoric e opera lui. Romantice prin
tematică și simboliste prin mijloacele artistice la care poetul apelează
(simbolul, corespondențele, sugestia, tehnica refrenului), cu adevărat valoroase rămân cele unsprezece Nopți (celebre fiind dintre ele
Noaptea de noiembrie, Noaptea de
decemvrie, Noaptea de mai), rondelurile din volumul postum Poema rondelurilor (1927) și romanul Thalassa
(1916). Sunt memorabile versurile
ce evocă despărțirea emirului de rozul Bagdad, din Noaptea de decemvrie
(„S-oprește, o clipă, pe verdele
pisc.../ Din ochiul său mare o lacrimă pică,/ Pe când, de sub dealuri, al
soarelui disc/ În gloria-i de-aur încet
se ridică.../ Și lacrima clară, lucește
și pică...”) sau îndemnul vitalist, din
Noaptea de mai – un splendid imn
închinat primăverii („Veniți: privighetoarea cântă și liliacul e-nflorit;/
Cântați: nimic din ce e nobil, suav și
dulce n-a murit”).
Dar Macedonski e, mai curând,
poetul rozelor decât poetul Nopților,
căci rozele străbat întreaga-i poezie și reprezintă obsesia lui vitală.
Rozele sunt un simbol al beatitudinii, al levitației. Ele reprezintă deopotrivă o sugestie a vitalismului
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și a vitalității. Parfumul lor e o cale
pentru extazul estetic, pentru trăirea paradisiacă și oferă poetului un
eden binemeritat, căci vechile dureri
sunt uitate, iar Poezia își recapătă
menirea-i orfică: „Mai sunt încă roze
– mai sunt,/ Și tot parfumate și ele/
Așa cum au fost și acele/ Când ceru-l credeam pe pământ.// Pe-atunci
eram falnic avânt.../ Priveam, dintre
oameni, spre stele;/ Mai sunt încă
roze – mai sunt,/ Și tot parfumate
și ele// Zadarnic al vieței cuvânt/ A
stins bucuriile mele,/ Mereu când
zâmbesc uit, și cânt,/ În ciuda cercărilor grele,/ Mai sunt încă roze – mai
sunt” (Rondelul rozelor de august).
Sfârșitul vieții lui Macedonski
stă și el, nu întâmplător, sub semnul
rozelor. Poetul moare inhalând, cu
aviditate, un parfum de trandafiri,
ultimele sale cuvinte fiind: „roze...
roze... roze...”
Dincolo de controversatele incidente biografice, de eșecurile lui sociale, Alexandru Macedonski rămâne,
în istoria literaturii române, drept
un precursor al poeziei moderne. Nu
„răutățile și micile scandaluri” trebuie ținute minte, ci versurile în care
pulsează, pentru posteritate, inima
poetului...

Recenzii

Poezia de lângă noi
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Menuţ Maximinian

De mici, poezia este cea care ne
însoţeşte, ducându-ne pe cărări
metaforice, spre o lume aparte. De
Ziua Internațională a Poeziei am
fost la Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Bistrița, unde la inițiativa
celor 20 de cadre didactice, această
zi a fost un bun prilej de-a onora
contribuția remarcabilă a celor care,
prin cuvintele lor magice, ne-au
îmbogățit cultural și spiritual. Am
citit cu copiii poezii, cu bucuria
unei zile de primăvară când copacii înfloresc pentru prima oară, iar
soarele ne sărută blând pașii, aşa
cum mi-au descris chiar ei anotimpul şi versurile. Mi-a plăcut ce au
scris doamnele educatoare pe afiş:
„Grădinița este locul unde iubirea
pentru copii este asemenea unei
poezii de dragoste, cea mai sinceră
formă de exprimare, sentimente și
gânduri minunate ce dăinuie peste ani. Vă mulțumim că existați,
dragi poeți! La mulți ani!” Ei, cei
mai mici ascultători, sunt viitorii
cititori, iar poeziile copilăriei nu le
uiţi toată viaţa.
Vasile Alecsandri spunea, în
sensul bun, că românul s-a născut
poet, în urma culegerilor sale de
folclor constatând frumuseţea şi
diversitatea temelor abordate. Astăzi, am denaturat cumva această
sintagmă pentru că, într-adevăr,
unii dintre noi compunem, fără
nicio noimă, aşa cum spunea Mihai Eminescu: „E ușor a scrie versuri,/ Când nimic nu ai a spune,/
Înșirând cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune”.
Da, acum poate mai mult ca altădată, avem nevoie de critica literară ca să ne cearnă şi să ne aducă
în faţă poezia pe care merită să o
citim pentru că, în ultimii ani, apar
sute, chiar mii de volume de versuri anual şi atunci nu doar că nu
avem timpul pentru a selecta, dar

dacă specialiştii se apleacă asupra
versurilor, atunci, cu recomandări,
ne este mult mai uşor.
Volumul „Poezia de lângă noi”,
apărut la Editura Grinta, sub semnătura Deliei Muntean, doctor în
filologie la Universitatea de Nord
din Baia Mare, ne înlesneşte întâlnirea cu oferta editorială, stimulându-ne flexibilitatea propriilor
lecturi în urma textelor pe care le
prezintă, strâns legate de opera a
30 de creatori contemporani.
Şi aici este şi farmecul cărţii,
pentru că nu se opreşte doar la cei
consacraţi – despre poeţii canonici
având deja o multitudine de cărţi de
critică – ci şi asupra debutanţilor.
Cărţile citite şi mai apoi structurate prin ochii criticului sunt „tot
atâtea oglinzi ale noastre menite a ne reîntoarce la noi înşine
cu un surplus de fiinţă şi, poate,
mai puternici, mai adevăraţi”.
Despre ritualul poemului şi construcţia acestuia, despre „jocul
perfid rafinat al vieţii şi al morţii,
inepuizabile forme de exprimare
ale universului” şi mai ales despre
poezia aproape de noi vorbeşte Delia Muntean în cronicile sale.
Primul nume şi primele poezii „descântate” aparţin lui Horia
Bădescu şi ale lui incantaţii misterioase, declarându-ne că autorul
„are ocazia nu doar să redescopere
bucuria comuniunii prin vers, ci
mai ales să se simtă dorit ca partener în facerea unei lumi”. Adică,
autorul şi lectorul, împreună, construiesc lumea cărţilor căci acestea
nu ar avea viaţă dacă mai întâi nu
l-ar avea pe Creator, iar mai apoi pe
cel care le lecturează şi le trece prin
propriul filtru.
„Ambiţia lirică a ultimelor decenii, în larga ei diversitate, stârneşte atât competenţele autoriale
(uneori prea dornice de a fi la zi),
207

cât şi disponibilităţile receptive ale
consumatorului, acesta din urmă
experimentând senzaţia că actualele producţii livreşti nu prea-i
îmblânzesc acomodarea cu sine,
cu celălalt şi cu vremile”, scrie criticul literar, completând cu faptul
că „poeţii îşi locuiesc timpul dat
în care se reconstruiesc pe ei înşişi, creându-şi opera și îndeamnă,
din partea instanţei receptoare, la
reexaminări ale experienţei personale, chiar la resemantizări ale
propriei deveniri”. Despre lirica
semnată de Simona Grazia Dima,
criticul subliniază faptul că „discursul funcţional captează încă de
la primul tablou, penelând dispoziţia de moment a celui care urmăreşte spectacolul”, dăruindu-ne
„o poezie autentică, mustind de
subtilităţi, care merită degustată şi
acolo se coc smochinele, şi la mănăstire”.
Se observă îndulcirea cronicilor prin aceste metafore, apropiindu-le astfel de cititori, textele Deliei Muntean nefiind rigide doar
de strictă specialitate ci, cumva,
adaptate pentru a putea fi lectura-

8 Recenzii / Apariție editorială
te de toţi cei care iubesc poezia, fiind astfel un punct în plus pentru
ceea ce vorbeam la început despre
cronicarii pe care dorim să-i urmărim, pentru a afla ce şi cum se
mai scrie.
Mai amintesc din rândul celor
pe care autoarea îi include în carte
pe Adrian Munteanu, scriitor, actor, regizor şi scenarist, autor a 15
volume de sonete, pe care l-am cunoscut în Canada şi despre al cărui
atelier de creaţie, criticul spune că:
„ritualul scrisului, al ţeserii pânzei,
aşa mistuitor cum este, reprezintă
un mod subiectiv de a fi adoptat în
cunoştinţă de cauză şi care înăbușă
orice altă opţiune. E spaimă şi ispită deopotrivă”; Nicolae Silade

„scrie frumos. Elegant. Cu o sinceritate tulburătoare parcă în răspăr
cu vremurile în care trăieşte, iar
pe George Vulturescu „vieţuirea în
poem îl aşază în primejdie, îl smulge din sine spre a-i conferi alcătuire nouă”.
Important de menţionat despre
redactorul revistei „Nord literar”
din Baia Mare este că nu uită de
spiritul locului, 12 dintre scriitorii
trataţi aparţinând Maramureşului.
Scrie Delia Muntean despre
Gheorghe Mihai Bârlea, Daniel Bozga, Rodica Braga, Emanuela Buşoi,
Elena Cărăuşan, Gabriel Cojocaru,
Rodica Dragomir, Dumitru Drinceanu, Ioan Hada, Dumitru Mălin,
Mihai Merticaru, Emilia Poenaru

Duminică, 3 aprilie 2022, la școala
din Treznea a avut loc lansarea cărții
scrise de Ileana Petrean-Păușan,
„Doctorul Ioan Pușcaș, pentru
viață fără bisturiu. Monografie”, volum apărut la Editura
„Caiete Silvane” cu sprijinul
Consiliului Județean Sălaj și al
Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj. Înainte de lansare, la biserica ortodoxă din sat s-a
ținut un parastas la șapte ani de la
moartea celui care a fost Doctorul
Ioan Pușcaș.

Ioan Puşcaş, această uriaşă, complexă şi chiar controversată personalitate a Sălajului – şi nu numai! –,
de peste cinci decenii, să-l facă mai
cunoscut generaţiilor de azi şi celor
viitoare şi să-l ţină în binemeritata
neuitare...”
Ileana Petrean-Păușan

„Îmi doream să fie o carte... altfel,
deosebită, pe care să o clădim împreună, eu cu pixul şi caietul în faţă, cu
întrebări iscoditoare şi insistenţe
caracteristice profesiei de jurnalist,
doctorul, cu inteligenţa şi memoria
lui demne de invidiat, pigmentate
de subtila-i ironie, cu simţul umorului omului de la ţară, cu experienţa
omului umblat în lume şi firea iscoditoare a omului de ştiinţă... N-a
fost să fie. La începutul anului 2015,
dr. Ioan Puşcaş a început să-mi trimită la Treznea dosare cu materiale
xeroxate, inclusiv fotografii şi decupări din ziare, toate despre activitatea şi reuşitele sale. Nici atunci
n-am realizat că este atât de bolnav,
că mă... pregăteşte, subtil, să scriu
cartea singură şi că n-o să fie aşa
cum mi-am închipuit-o: reală, vie,
agreabilă, plină de informaţii, chiar
dacă medicale, pe înţelesul tuturor...
O carte-dialog. (…)
Sper, dragi cititori, că prezenta «radiografie» a vieţii doctorului

Ileana Petrean Păuşan – născută la 4 iulie 1952, în Treznea, Sălaj.
Absolventă a Facultății de Ziaristică din Bucureşti (1985). După absolvirea liceului a fost învățătoare
la şcoala din Treznea, iar din
1985 a lucrat ca redactor la ziarele
„Năzuința”, „Graiul Sălajului”, „Sălajul Orizont”. Din noiembrie 2001
până la 1 decembrie 2009 a fost
consilier la Direcția pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
Național Sălaj, ocupându-se, printre altele, de cultura scrisă. A consiliat peste 100 de cărți apărute la
Editura Silvania. A realizat 12 numere din seria nouă a revistei „Silvania”. Cultură. Culte. Patrimoniu.
Timp de zece ani a fost membră
în colectivul de redacție al revistei
„Caiete Silvane”, ediție nouă. Premii: Diplomă de Onoare „Oameni
de seamă ai Sălajului” (Biblioteca
Județeană Sălaj, Zalău, 2012). Colaborări: „Tribuna”, „Luceafărul”,
„România literară” etc.
Membră a Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România; Cetățean
de Onoare al satului Treznea – localitate martir a neamului românesc.
Volume publicate: „Maci pe ro207

Moldovan, Vasile Morar, Vasile
Muste, Adela Naghiu, George Nicoară, Gheorghe Pârja, Constantin
Romulus Preda, Georgeta Resteman, Ioana Şteţco, Virgil Ţigănuş,
Ioan Radu Văcărescu şi despre
mulţi alţii.
Faptul că nu se află la prima
carte, Delia Muntean publicând
volume precum „De la comunicare la cuminicare. Dimensiuni ontice în opera lui Vasile Voiculescu”,
„Provocări ale postmodernităţii.
Pornind de la Mircea Cărtărescu”, „Incursiuni în lumea cărţilor”, „Decalogul timpului meu”,
se vede, prin acurateţea scrisului,
limpezimea discursului, claritatea
conceptelor.

tativă” – poezii (Ed. Silvania, Zalău,
2005), „Gânduri pe rotativă” (Ed.
Silvania, Zalău, 2011), „Treznea,
localitate martir a neamului românesc”. Monografie (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2014). Coautor: „Biserici
de lemn din Sălaj” (Ed. Silvania,
Zalău, 2008); volum colectiv: „Ştefan Goanță văzut de…” (Ed. Brumar, Timişoara, 2011); coordonator:
„Poeți sălăjeni ai Cenaclului Silvania” – antologie alcătuită de Iuliu
Suciu (Ed. Silvania, Zalău, 2008).
Prezentă în volumele: „Excelsior
’71”, „Constelații”, „Pătrar de aur”,
„Pământ străbun românesc” (Zalău, 1977), „Silvania” (Zalău, 1979),
Iuliu Suciu – „Poeți sălăjeni ai Cenaclului Silvania” (Ed. Silvania, Zalău,
2008).

Recenzii

În căutarea lui
Mircea Eliade

9

Gheorghe Glodeanu

Apărut inițial în 1935 și retipărit abia în 1991, volumul Șantier reprezintă un text de referință pentru circumscrierea crezului artistic al lui Mircea Eliade. Pe de
o parte, cartea are o importantă valoare documentară,
alcătuind un fragment din jurnalul intim al autorului
ținut în perioada șederii sale în India (1928-1931). Pe
de altă parte, lucrarea are și o importantă valoare literară, prin impunerea conceptului de roman indirect și prin
teoretizarea noțiunii de autenticitate. De altfel, subtitlul cărții este sugestiv, iar cuvântul înainte alcătuiește
o veritabilă poetică a unui insolit roman experimental,
situat la antipodul relatării de tip balzacian.
Luând această carte drept pretext, în 2010, Cornel
Ungureanu a publicat o replică la jurnalul indian al autorului Nopții de Sânziene. Este vorba de Șantier 2. Un
itinerar în căutarea lui Mircea Eliade. În fruntea cărții se
găsesc două citate elocvente. Primul este preluat din
Balada întrebării lui Parsifal de Ștefan Aug. Doinaș. Poemul abordează tema Graalului și a întrebării juste, probleme dezbătute de Mircea Eliade în eseul Un amănunt
din Parsifal din volumul Insula lui Euthanasius, dar și în
romanul Noaptea de Sânziene. Cel de-al doilea motto
este împrumutat din celebra operă Lohengrin a lui Wagner.
În prefața cărții, Cornel Ungureanu reconstituie istoria unui proiect început încă în 1968, dar abandonat
din cauza faptului că Mircea Eliade era un scriitor interzis în România totalitară. Interesul criticului literar
a fost trezit de George Suru, poet și colecționar de manuscrise rare, care îl anunță că „undeva, în Banat, ar
putea exista corespondența lui Kőrösi Csoma Sándor,
un indianist celebru, cu Giovanni Szucs”. Aceasta este
comoara, Graalul în căutarea căruia pornește acest Parsifal modern la castelul mitic din Zăgujeni. Înfloritor
odinioară, fostul palat al contelui Juhász s-a degradat
în timpul comunismului și își aștepta eroul salvator, în
măsură să pună „întrebarea justă”. Mântuirea vine din
partea istoricului literar, al cărui demers reușește să salveze de uitare un timp cu rezonanțe mitice. Arhiva lui
Giovanni Szucs sau cea a lui Kőrösi Csoma Sándor este
importantă deoarece se presupune că aici ar trebui să
fie și corespondența contelui cu o serie de personalități
precum Mircea Eliade, René Guénon sau Ananda Coomaraswamy. Din păcate, pretinsa comoară rămâne
inaccesibilă, așa că – pentru un timp – proiectul este
abandonat. Dacă Șantierul lui Mircea Eliade „era un
jurnal din anii pe care i-a petrecut în India”, India criticului timișorean „este personalitatea lui Mircea Eliade.
Sau opera lui, așa cum reușește să o descopere un critic
(istoric literar), încă tânăr în 1968, tocat de interdicții
în 1980”. Se pare că o versiune a cărții a fost predată
editurii Cartea Românească încă în 1984. Din păcate,

momentul favorabil trece, iar Eliade pierde simpatia
înalților politruci, devenind un scriitor interzis. Drept
consecință, cartea a fost scoasă din planul editorial.
În data de 7 aprilie 2007, Cornel Ungureanu
recunoaște că Șantierul său din 1984 și din 1988 „ar
fi trebuit să se ocupe de volumele, articolele, interviurile lui Eliade care n-ar fi putut să treacă de cenzură
în anii comunismului”. În ciuda muncii îndelungate
depuse la Biblioteca Academiei, după 1989, însemnările sale i s-au părut inutile. Cu toate acestea, le-a
reluat la 7 aprilie 2007, fără să le așeze într-o anumită
ordine. De altfel, ceea ce derutează în cartea lui Cornel
Ungureanu este tocmai structura cărții. Ascultând de
capriciile memoriei proustiene, autorul nu ține cont de
cronologie, sărind de la un eveniment la altul. Numeroasele digresiuni nu deranjează pentru că, pe de o parte, sunt foarte interesante, pe de altă parte, ele au de-a
face (mai mult sau mai puțin) cu personalitatea complexă a lui Mircea Eliade. Cornel Ungureanu se dovedește
un foarte bun povestitor, dublat de un remarcabil istoric literar, care știe să readucă în actualitate o serie
de informații foarte puțin cunoscute. De altfel, după
modelul instituit de marele maestru spiritual, confesiunea criticului oscilează mereu între sacru și profan,
între un trecut mitic și un prezent degradat, o vârstă
a fierului. În locul unei exegeze riguroase a operei lui
Mircea Eliade, Cornel Ungureanu ne propune o călătorie subiectivă în timp. Ca și în cazul marelui predecesor,
însemnările sale iau forma unor note de jurnal. Prima
însemnare este făcută la 31 ianuarie 1968, iar ultima
este datată 2008. Cele două repere temporale vorbesc
de patru decenii de căutări minuțioase, de o aventură
spirituală semnificativă. Între timp, lumea s-a schimbat enorm. Șantier 2 este o carte neobișnuită, o sinteză
ingenioasă între jurnalul intim și eseu.
În data de 1 februarie 1978, diaristul notează că,
întrebat de ce își intitulează cartea Șantier 2, acesta răspunde că nu vrea să continue lucrarea lui Mircea Eliade,
nici să intre în competiție cu acesta. Este vorba doar
„de o carte care ar vrea să evoce o experiență... intelectuală”. Cu alte cuvinte, vrea să povestească maniera în
care „un autor din România, născut în 1943, încearcă
să descopere un scriitor, o operă, o devenire în lumea
scrisului. Încearcă să recupereze cărți, documente, biblioteci pe care fractura de la 1948 le-a așezat sub semnul întrebării”. Cu alte cuvinte, este vorba de un efort
recuperator, greu de înțeles în afara interdicțiilor.
Beneficiind de o structură aleatorie, Șantier 2. Un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade este o carte fascinantă, o veritabilă probă a labirintului pentru orice cititor,
în care se îmbină în mod insolit autoficțiunea, critica
literară și gazetăria.
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10 Rememorări

Texte de trecut
(in)existența
Ioan F. POP

După dezastrul pandemic evoluăm în iraţionalitate şi absurd. E aproape imposibil nu doar să mai scrii,
ci chiar şi să respiri normal în preajma barbariei dezlănţuite a războiului, a brutalităţii atavice ridicată ca o
stihie din reziduurile totalitare ale istoriei. Rămîi siderat în faţa unui act total aberant alimentat de morbul
schizofreniei, de bezna unei minţi rătăcite în propriul
delir paranoid. Toată cultura şi civilizaţia, toate credinţele noastre, tot umanismul integral se prăbuşesc în
faţa atrocităţilor dezlănţuite, în faţa terorii şi a forţei
manifestate ca ultim argument al demenţei şi iluziei
puterii dictatoriale absolute. După atîta progres tehnic
şi uman, după tentativele de a cuceri spaţiul cosmic,
am ajuns ca un singur nebun să poată da foc lumii.
Cain dictează încă jocurile criminale ale istoriei. Răul
absolut îşi ia revanşa împotriva binelui relativ, tribalismul se răzbună pe civilizație. Pămîntul e o lacrimă
împietrită. Speranţa într-o omenire mai bună rămîne
o eternă iluzie.
*
La sfîrşitul clasei a opta, trebuind să completez un
chestionar în legătură cu ce aş vrea să mă fac în viaţă,
îmi amintesc că am scris, destul de stingher – strungar.
Nu ştiam exact ce însemna să fii strungar, dar mi-a plăcut rezonanţa pastorală a cuvîntului.
Din fericire, nu am ajuns strungar, ci am ajuns, cu
sinuozităţile de rigoare, să strunjesc abisalitatea molcomă a unor cuvinte. Debusolat şi cu o viziune rustică asupra lumii, care nu trecea de marginea satului, am păşit
dezinvolt spre prima eroare, spre primul rateu destinal:
acela de a da examen la Liceul de Matematică şi Fizică
din Zalău, pentru care nu aveam datele necesare. M-am
lăsat atras în această inconştientă aventură de unii din
colegii mei, care şi-au încercat aici norocul. Evident, nu
am intrat. Mă mir, retroactiv, cum de nici un profesor,
nici măcar cel de română, nu m-a îndreptat spre filologie, unde aş fi avut alte şanse. Aşa că m-am refugiat –
după o mică peripeţie pe la Liceul din Sărmăşag – doi ani
la Sîg, după care am luat drumul Oradiei, rătăcindu-mă
în propriile imposibilităţi. Am adunat conştiincios eşec
după eşec pînă am înţeles, tîrziu, că viaţa este examenul
pe care trebuie să-l dai zilnic. Examen pentru care nu te

pregăteşte nici o şcoală. Ca să mă răzbun pe toţi şi pe
toate, am pus mîna pe carte într-un gest disperat de a
sfida toate neînţelegerile din mine (neştiind atunci că
neînţelesul înaintează concomitent cu ceea ce ştii).
Privind retrospectiv, la cît de neinformat eram în
legătură cu şcoala şi cu viaţa, mă mir că am nimerit
lumea din prima încercare. Că nu am rămas blocat în
ne-lumea mea paralelă.
*
Dacă ai cultură, morală şi caracter trebuie să te
comporţi tot timpul ireprehensibil, pentru a nu fi detectat de şarlatanii şi imoralii vigilenţi. În timp ce comportamentul lor incult şi lipsa oricărei atitudini etice
li se par normale, ei vor vîna anancastic orice fisură
comportamentală a celor pricepuţi şi virtuoşi, pentru
a-i putea denigra şi aduce la nivelul incompetenţei şi
amoralităţii proprii. Pun chiar şi o spoială de inteligenţă în slujba infamiei lor, în atitudinile vituperative. Pe
mica noastră indiferenţă se înalţă marii escroci de pretutindeni, pe delăsarea noastră intelectuală se ridică
impostorii cei mai abjecţi, pe lipsa noastră de atitudine
morală se caţără analfabeţii şi retarzii sociali. Mizeriile
lor de succes merg mînă în mînă cu reprehensibilele
noastre nepăsări. „Mijlocul cel mai bun de a te apăra
«de cei care îţi fac rău»: să nu le semeni” (M. Aurelius).
*
Diferenţa dintre un credincios şi un ateu este următoarea: în timp ce credinciosul moare cu speranţe, ateul
moare cu regrete. Agnosticul le încearcă pe amîndouă.
În rest, toţi mor la fel, căci moartea practică un egalitarism absolut. Murim doar pentru eroarea fatală de a ne
fi născut. Cînd te gîndeşti că, de-a lungul timpului, au
murit atîţia oameni deosebiţi, minţi strălucite, spirite
geniale, chiar şi unele zeităţi tutelare, propria moarte
ţi se pare un mic fapt divers, o insignifiantă întîmplare.
„Cît de puţini dintre noi au în general dreptul de a trăi,
comparaţi cu asemenea morţi!” (F. Nietzsche). Sînt oameni după moartea cărora e aproape indecent să mai
trăieşti, după cum sînt oameni după moartea cărora e
aproape obligatoriu să mai trăieşti. După o prezenţă
efemeră, dăruim lumii o absenţă eternă. Moartea – o
eternitate populată cu absenţe.
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Cuvinte 11

Gheorghe
Moga

„…în dosul bucuriilor celor
mai aprige stă la pândă
aceeași grijă crâncenă…”

Un semn de întrebare pus, la o lectură anterioară,
în dreptul acestei replici a unui personaj sadovenian
„ne-a obligat” la o recitire lămuritoare a întregului capitol „Avem hodina vântului și tihna apelor” din ultima parte a romanului Frații Jderi.
Cu câteva săptămâni înainte de lupta de la Vaslui (1475), Ștefan-Vodă așteaptă o solie a papei și a
venețienilor. Ajunși din Ardeal, prin vama Oituzului,
solii sunt întâmpinați de postelnicul Ștefan Meșter.
Acesta, arătându-se „următor poruncii domnești”
(„Postelnicul are a fi limba noastră în fața acelor soli,
căci italienii nu știu moldovenește”), le va fi călăuză
prin Țara Moldovei. Părintele Geronimo della Rovere,
în drumul de la Roman la Suceava, începu a fi cu luare-aminte la priveliștile ce se desfășurau în juru-i („în
fund erau păduri; în alt fund codri; mai în fund un
munte mare cu pisc de omăt trandafiriu”). La remarca părintelui: „E frumoasă țara asta; nu înțeleg de ce-mi
apare așa de tristă”, postelnicul Ștefan Meșter îi dă o
explicație dezvoltând ideile din enunțul: „E frumoasă,
căci e lucrarea mâinilor lui Dumnezeu; însă oamenii care
o locuiesc n-au avut când așeza pe ea semnele bucuriei”.
În drumul spre Suceava, solii sunt martorii unei alt
fel de „priveliști”, un moment de veselie a localnicilor:
„Cuviosul părinte a văzut deodată o turmă mare de oi
poposită în vale, cu tot tarhatul coborât de pe asini.
Ieșise hora în marginea satului, ca să fie păstorilor petrecere. Bacii cei bătrâni cu saricile mițoase până la
pământ, stăteau rezemați în bâte privind tineretul…
Avântul cu care jucau împreună cu feciorii satului
danțul voinicesc, la sunetul cimpoaielor, avea ceva înaripat și sălbatic în același timp. Țara părea dintr-odată veselă și fericită Părintelui Geronimo”. Consecvent
celor spuse mai înainte, postelnicul adaugă: „Adevărat este că hora nu îmbătrânește și nu se întristează

niciodată; dar în dosul bucuriilor celor mai aprige stă
la pândă aceeași grijă crâncenă de care vorbește un poet
vechi”.
Fiindcă postelnicul studiase la Veneția, ne-am îndreptat căutările spre literatura latină pentru a afla la
ce „poet vechi” face trimitere. În prima odă (intitulată
„Viața fericită”) a Cărții a treia, Horațius face elogiul
cumpătării vieții materiale dezaprobând acumularea
de bogății, apreciindu-l pe „cel care cere cât i-e deajuns”; doar acesta nu e îngrijorat. În schimb, cel care
sădește „mai mult decât un altul arbori”, cel care vrea
onoruri, cel care înalță palate la malul mării nu-și va
găsi liniștea, căci: „Timor et Minae/ scandunt eodem
quo dominus neque/ decedit aerata triremi et/ post
equitem sedet atra Cura”. În volumul I din Horațius,
Opera Omnia (apărut la Editura Univers, în 1980) este
selectată traducerea lui Const. I. Niculescu: „Teama și
– Amenințările/ se țin de el oriunde, căci urcă-n năvi/
de-aramă Grija-ntunecată,/ iar călărețul în șa o duce”.
Să amintim, în treacăt, că, și în acest caz, prozatorul
face dovada adecvării faptelor de limbă la statutul
social și cultural al personajului, postelnicul având
calitățile lungului șir de călăuze din creația sadoveniană: limbaj ceremonios ce nu exclude vorbele aluzive,
zâmbetul îngăduitor și prețuirea… tăcerii.
Traducerile și adaptarea unor scrieri din alte literaturi, citatele din marii cugetători strecurate în
propriile creații, aluziile la reușitele expresive ale
înaintașilor, materialul documentar adunat în vederea realizării romanelor istorice, elogiul permanent
al cărții și cărturarului îndreptățesc afirmațiile cercetătorilor (Alexandru Paleologu, Nicolae Manolescu, Constantin Ciopraga, Lucian Raicu și, mai recent,
Cassian Maria Spiridon), potrivit cărora, Mihail Sadoveanu este „un scriitor livresc”.
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12 Eseu

Doină de aprilie
Alice Valeria Micu

Există lecţii fără manual, pe care le deprinzi singur.
Greşeşti, o iei de la capăt, suferi de pe urma greşelilor
tale sau te bucuri de nesperate indulgenţe. Cele mai
umane trăiri nu pot fi învăţate, iubirea, prietenia vin
ca un abur şi capacitatea de a împărtăşi cu alţii bucuria
ţine de construcţia ta interioară. Nimeni nu te poate
învăţa cum să ai prieteni în jurul tău şi nici cum să le
fii tu prieten, până nu reuşeşti să îl pui pe celălalt, mereu pe celălalt înainte. Demers identic cu al iubirii, care
doar în latura sa amoroasă e mai complicată.
Succesul e o coroană mult mai greu de purtat decât
înfrângerea. Poate că acesta e marele defect al educaţiei, că nu te pregăteşte psihologic pentru cele două
situaţii. Înfrângerea a fost anihilată prin anularea concurenţei încă din clasele primare. Toţi cu FB, toţi cu coroniţă, sub pretextul maternei griji de a nu-l descuraja
pe cel slab, de a nu se simţi mai prejos, diferit. Desigur,
e mult mai simplu să nu mai faci judecăţi de valoare, să
nu te mai încurci în grile, să pui tuturor notă maximă şi
să goleşti astfel de conţinut conceptul de performanţă.
Coroniţe de plastic, cupe de tinichea, medalii de staniol. Infinit mai dificil să îi înveţi pe cei mici că inteligenţa
şi puterea se măsoară deopotrivă prin depăşirea constantă a performanţelor şi grija pentru cel vulnerabil.
Nu îl ajuţi cu nimic pe copilul aflat în fotoliu rulant
dacă îl înscrii la cros alături de ceilalţi şi îi oferi simbolic medalia de aur, tratamentul preferenţial îi jigneşte
inteligenţa celui dotat intelectual şi nu-i pregăteşte pe
niciunii pentru viaţa adevărată.
Şi totuşi, unii vor reuşi să atingă gloria, îşi vor vedea numele cunoscut, vor echivala cota de succes după
capacitatea financiară de a-şi satisface dorinţele, însă
viermele îndoielii vine odată cu mărul de aur. Prietenii de circumstanţă, oportuniştii sunt tot mai greu de
identificat, dar noul statut îl duce pe nefericitul învingător ispitit de orgoliul şi trufia victoriei în altă ligă. Pe
cât de efemeră faima, pe atât de vulnerabil succesul şi
de mincinoasă noua paradigmă. Îţi spui că eşti fericit,
că ai ajuns acolo prin puterea şi valoarea ta, că e rezultatul muncii şi al sacrificiilor. Menţinerea stării de graţie cere sânge, devii sclavul propriului tău succes. Între

timp uiţi cum era să fii om simplu, confunzi prietenia
cu interesul, dragostea cu controlul, devotamentul cu
gândul ascuns, dulceaţa cu otrava. Vrei să renunţi, dar
nu mai ştii cum să trăieşti în afara castei de celuloid.
Prieteniile devin virtuale, relaţiile conjuncturale şi în
scurt timp alţi temerari îşi primesc răsplata luptei, în
timp ce deasupra ta creşte umbra şi orice zbatere nu
face decât să te afunde în noroiul umilinţei de a te vedea învechit şi degrabă înlocuit ca un bandaj murdar.
Eşecul e pentru cei mulţi. Pentru succesul unuia
e nevoie de cohorte de nefericiţi care să suporte durerea înfrângerii. Amărăciunea singurătăţii pe podiumul premianţilor vine din lacrimile celor care prin
pierderile suferite au construit colivia de aur a învingătorului. Dar tu, cel înfrânt, minţit, furat, lovit mai
ai o şansă şi încă una şi încă una. Eşti dat afară pe
uşă, dar ai o mie de ferestre pe care te poţi căţăra. Tu
ştii cum e să trăieşti în frig, ai învăţat cum se adoarme flămând, visând la luna ca o pâine coaptă, durerea din braţe nu te opreşte să culegi un măr căzut. O
haină purtată de altul te îmbracă precum te-au călit
lacrimile mamei şi ştii virtuţile mobilizatoare ale unui
şut plasat în dos. Dacă te ajută instinctul să converteşti micile eşecuri în lecţii şi din acolada regretelor să
extragi primul pas înainte, ai absolvit fără manual şi
fără profesor şcoala supravieţuirii. Oricum am lua-o,
echilibrul e în noi înşine. Unii îl cultivăm de-a lungul
înfrângerilor repetate, reuşind să fentăm depresiile,
care ar fi aproape fireşti. Când ai foarte multe de dăruit, să înveţi să primeşti, ar fi primul pas spre limpezirea gândului. Când ai nevoie de multe, le vei dobândi
atunci când vei şti să te dăruieşti. „Căci tot celui ce are
i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i
se va lua” (Matei 25:29). Până la urmă, lecţiile cele mai
importante vin de la oameni simpli, care n-au gustat
gloria şi nu s-au lăsat înfrânţi de orbitorul succes, de
la cei ce au învăţat că nu poţi străbate viaţa dacă nu
înveţi să priveşti moartea în ochi. „Adevăratele poezii
încep acolo unde se sfârşesc pe hârtie”, spunea Octavian Goga, iar adevărata înfrângere începe acolo unde
se spulberă victoria.
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Costel Stancu
***
lăsați poetul să doarmă cu capul pe masă
nu îl treziți va cere un pahar cu vin
pentru el și un os pentru cîinele pe care
tocmai îl visa apoi o să vorbească
de nobila cerșetorie a scrisului de
cioburile strecurate sub cearșaf noapte de
noapte de clipa cînd și-a dat seama că
nefericitului i se poate lua pînă și nefericirea
zadarnic îl întrebați unde e poarta ce se
deschide cu cheița ce o ține la gît nu va ști
să spună va arăta mereu malul celălalt
acolo trebuie căutată după ce se ridică ceața
nu îl treziți beți-vă liniștiți băuturile iar
cînd plecați trageți obloanele și acoperiți
cîrciuma cu pămînt nu vă fie teamă pentru
viața lui cîinele va ieși din vis și îl va salva
***
Descopăr, uimit, că în viața anterioară
am fost tot poet. Unul leneș, presupun.
Dacă duceam la capăt ceea ce aveam de scris,
acum aș fi putut să mă îndeletnicesc cu altceva.
Cum ar fi, de pildă, să conduc o armată biruitoare,
să mă cînte în odele lor alți poeți care, sărmanii,
nu au avut șansa mea. Ori, de ce nu, să descopăr
o insulă scufundată și să o botez cu numele meu.
Vise deșarte. Iată-mă aici, anonim, în fața hîrtiei.
Cînd nu am inspirație, dau vina pe celălalt –
poetul din viața anterioară. El mi-a secătuit-o,
a pus-o la picioarele iubitei sale, ce nici măcar
nu îi arunca batista de la balcon, preferînd
privirea aspră a cavalerilor întorși din turnir.
Dar mă voi răzbuna crunt.
În viața următoare, voi fi tot poet!
***
prea ușor m-ai lăsat să ajung la inima ta
ca și cum aș fi evadat din cea mai sigură
închisoare din lume în aplauzele gardienilor
mă pregătisem să lupt acum îmi privesc armele
inutile păpuși într-un teatru părăsit voiam să fiu
învins ori învingător pe mare sau pe uscat
să sufăr să mă ia taurul deznădejdii în coarne
să mă scurme păsările cu ghearele lor
să-mi risipesc toți banii din pungă pe podoabe
pe mirodenii aduse anume pentru tine din Indii
pe scoici aurite și trandafiri din Saron
pe cai arăbești ce lasă vîntul în urmă
ca macul negru să fie zilele mele nopțile
ca firul de crin iar tu să spui nu doamne cu cîtă
voluptate aș fi luat-o de la capăt mi-aș fi legat

rănile cu batiste brodate cu numele tău
aș fi băut vin otrăvit din cupa întinsă de rival
post negru aș fi ținut și în zilele de dulce
prea ușor am ajuns la inima ta femeie
acum ce îmi rămîne de făcut decît să stau pe
pragul casei noastre să îmi fumez pipa gîndindu-mă
cu invidie la toți bărbații pe care i-ai respins
ce fericiți au fost ei!
***
e a șaptea dimineață a lumii
pasărea sinelui își caută oul în grămada
de pietre prețioase nu e acolo nu e acolo
omul se sperie de propria-i libertate și fuge
cum să te aperi de moarte doar cu o frunză
se întreabă el și privește în limpezimea apei
nedumerit nici lacăte la porți nici oglinzi
să îi fure chipul poți păși liniștit pe pământ
cercul șarpelui încă nu s-a desfăcut
Dumnezeu se odihnește fără să știe ce îl așteaptă.

Parodie de
Lucian Perța
Costel Stancu

***
Nu lăsați poetul să doarmă cu capul pe masă,
treziți-l și puneți-l poeme să scrie
despre golurile care acum ne apasă,
goluri din suflete și goluri din pâine*
cu cântarul lui de apă să cântărească
cioburile de fericire care ne-au mai rămas
și lăsați-l, chiar de-i cerșetor, să vă vorbească
despre măștile solitudinii cu stins glas.
Întrebați-l apoi despre fluturele cu o singură aripă
care le poate arăta tuturor o ieșire
din peștera în care înglodați în risipă
în ceață am pierdut drumul spre iubire.
Treziți-l s-asculte de-a muzei poruncă
chiar dacă o să mai ceară încă un pahar cu vin.
Așa, s-a trezit? Ei, acum să meargă la muncă
și de-altă dată să bea mai puțin!
*Cuvintele scrise cu bold reprezintă sau fac referire
la titluri de volume ale autorului.
207

14 Poesis

Viorel Tăutan
Pagină de jurnal

9 mai 2018...
O noapte lungă în care m-am trezit din oră în oră,
încât nu mai știu ce am visat,
cu toate că,
sunt sigur,
au fost la fel de multe vise câte treziri...
Din zori mă străduiesc să readorm,
simt oboseala, însă nu reușesc decât să macin gânduri.
Concluzia?
Am fost treaz toată noaptea,
căreia majoritatea semenilor mei,
în naivitatea lor,
îi zic viață...
Pentru a mă face înțeles
(nu întrebați de ce, fiindcă nu știu răspunde!),
o să-i spun și eu astfel...
Am fost treaz toată viața, dar nu mi-a convenit
s-o accept vocal decât atunci când mi se cerea
imperios: fii mereu așa...
atunci mă prefăceam că dorm.
A fost și rămâne postura mea în fața tuturor,
amici și inamici.
Revoltele intempestive și, în fond, banale,
au avut calitatea să-i îndepărteze pe așa-zișii prieteni,
nu le eram folositor treaz,
uneori acuzat de maliție sau demonism...
De fapt, prietenia, the friendship,
l’amicié, amicizia, amistad, amiciția
(pentru oficiere din perspectiva latinității)
este utopia cea mai aparent-agreabilă.
Singurul prieten (amic) al omului –
Cuvântul care Este...
Între oameni nu există relații dezinteresate
care să fie agreate, acceptate formal drept
delimitări definitorii ale amiciției...
999 dintr-o mie suntem egoiști, alterați „accidental”,
sau programat,
de manifestări altruiste.
Cei cuprinși în procentul de 1/1000 pot fi
apreciați, aproximând,
fie „proști de buni”,
fie demonici...
Adesea, cándida sinceritate generează
stări conflictuale neverosimile și,
prin urmare,
este inutilă!

Întotdeauna
când ar trebui să încep un poem dedicat ție,
Diana-Raluca, zâmbesc amintindu-mi
ființe care sprijină cupola planetei
unde trăiesc permanent legendele
olimpienilor celebri.
Tu aduni voioasă anotimpurile
în jurul mesei de joc,
fiecare cu hobby-ul său,
ajuți primăvara să poarte ghioceii,
iar vara, ciocârlia îți dăruiește aripi,
să scuturi pădurea de frunzele-i agonice,
astâmperi, toamna, setea drumeților
așternându-le pe buze brumă
prelinsă pe bob de otonel,
apoi despici iarna în mărunți butuci
ridați pentru odihna coarnelor de cerb
și dezbraci furtuna potolită sub tălpi.
Aceasta poate fi lumea ta în imagini vii,
lăsată moștenire prințului Oliver,
fiul fericitului Ștefan,
și îți doresc s-o ții stăpânită,
spre a întregi legenda,
în spatele curcubeului multi-tonal,
dar statornic!
Urare precum îmi e voia
stă frecvent la taclale cu necuprinsul
stăpân al luminii, „nu poți altfel, decât pe brațele
sale”, îmi spune, și glasul ei destăinuie profanilor
miraje, în patruzeci și două de secvențe-curcubeu,
„ceea ce faceți toți purtătorii de spirit celest
în aceeași clipă cronofagă, vă spun fără opreliști,
treceți așteptând și așteptați trecând”!
„Așteptarea aspirație este, speranță, iluzie
a trecerii înțelenite, imobile, mumificate –
alegeți!”, îi răspund. „Doar ție, fiică a șanselor
tangibile, ți-am dat puteri să destrami nerozia urii
și compasiunea disprețului, așadar fi-vei ani
mulți primită, dinspre semeni, precum toți
înțelepții, cu ghirlande de spini înfloriți,
pentru că numele tău e purtător de mânie,
iar prenumele – de curaj, glorie și frumusețe!”
Dar eu, naratorul, știu bine că adevăr grăiește,
iar darurile primite le va purta până dincolo
de orizontul centenarului, precum îmi e voia!
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Viorica
Mureșan
Îngerul
De câtva timp știu că îngerul meu va pleca
mi-a dat de înțeles că
nu mai poate fi răspunzător de ceea ce se va întâmpla
mi-a spus clar
s-a săturat până peste cap să stea ore în șir la masă
deja o pană îi stă într-o postură falsă
se teme în special că va deveni debil
desigur am uitat să vă spun
că nu e și niciodată n-a fost un înger subtil
și știe că nu mai e mult până să fie considerat
mincinos
pentru că ieri am scris că șarpele locuiește în os
și de fapt zice el
șarpele locuiește în emisfere
repetându-mi continuu că e vorba de șarpele cel din
lapte și miere
care locuiește în e-mis-fe-re
că se mută, e-adevărat, din stânga în dreapta și invers
dar niciodată la poli
pentru că există prea puține ipoteze în calotele de
gheață
și are nevoie de multă nesiguranță
Din atâtea motive de altfel întemeiate îngerul meu
azi dimineață
s-a urcat și stă înțepenit în furca de la Balanță
seamănă perfect cu Tom Hanks naufragiatul
îi fac semnul e de încurajare cu ochii punctul
clipește și el se face noapte înăuntru
cerul se umple de faruri
stau consternată în intersecție
nicio mașină pe străzile din Balanță
nicio minge Wilson
În ritm clasic
Marea îi este strâmtă cât cărarea
mecanice mișcări probează orbul
din țărm în țărm nu-l recunoaște sarea
și-n dans isteric îl înghite sorbul
se ascunde în nisip tot verdele din alge
albastrul solzilor de mult a fost distrus
doar doi delfini aceeași lege
unică silabă încercuindu-l pe intrus
îl scuipă marea cu tot cu mitra lui de plastic

Poesis 15
între cadavre descompuse android perfect
ridică pleoapele încet
în ritmul clasic
văzul i se așază mirat în ochiul drept
Și muntele îi este strâmt cât piatra
pe degete mănușă-i vine steiul
prin cuarț și bauxită îl târăște arta
de a tăia din rădăcină teiul
se ascund în gresii verdele din iarbă
pirite de tot felul capra ursul brun
doar doi greieri aceeași lege unică silabă
îi smulg din sânge coada de păun
îl scuipă argila cu tot cu mitra lui de plastic
între cadavre descompuse clovn nătâng
ridică pleoapele încet
în ritmul clasic
văzul i se așază mirat în ochiul stâng
Văzul lui drept
lamură în piept
lamură în gând
văzul lui stâng
voia lor plină
de aur tămâie și smirnă

Ioan Vasile
Bulgărean
Ceasul
Cum să-mi cumperi un ceas,
când știai că mă cutremur
la trecerea prin timp,
la sunetul fiecărei secunde
care-mi lovește timpanul
la gândul timpului rămas?
Cum să-mi cumperi un ceas,
când știai că avându-l
pot să-mi măsor secundele scurse
de la naștere spre moarte,
fără niciun popas?
Cum să-mi cumperi un ceas,
sofisticat, din aur chiar,
pentru a ocupa spațiul rămas
între mine și vitrina plină
de elefanți sau alte gablonțuri
chicioase, primite la aniversări
de bun rămas?
Toți îmi doriți să măsor
scurta trecere a existenței mele
prin această lume plină de nimic,
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fără să mă întrebați, niciunul, dacă
acest nimic mi-l și doresc un pic?...
Și cadoul meu se-aude din vitrină
Tic... tac... tic...
O simplă figură de stil
Petale multicolore
ce ne acoperă trupurile dezgolite
și ne transformă, pe rând,
în iubit și iubită
până la transpirația inconfundabilă
ne lasă lipiți de pajiște
asemenea unui pastel neînrămat
și nedefinit
până în amurg, când
apusul se afundă
între sânii tăi
și mă lasă să ghicesc
momentul răsăritului
de a doua zi.
Ca o naștere de copil
neasistată
și neînregistrată
în catastifele acestei lumi
care nu mă merită
și mă transformă
într-o simplă figură de stil.

să-mi leagăn cântecul pe durerea ce mi-a rămas,
am vrut să plâng,
mai târziu, când m-a cuprins odihna,
dar scâncetul meu s-a risipit în fiecare urmă,
ascuns de neputința lumii în fața învrăjbitelor șoapte
alungate spre o statornică fugă.
Ninge frumos
Ninge frumos cu îngeri tăcuți și fără chip,
răsturnați din sania nevăzută ce coboară pe
povârnișul luminii,
eu râd, deopotrivă cu pruncii
care se rostogolesc peste frumusețile lumii
...dintr-odată aud scâncetele mieilor ce stau
neînțeleși
în fața veșnic aplaudatei jertfe,
ascultă incantații politice de salvare, atipice,
știri privind întârzierile feroviare spre măcelăriile
nepăsătoare.
Stau, plâng și mă îndoiesc de ordinea municipală
care tot promite că va ogoi frunza,
la început verde apoi răpusă de culoarea autumnală...
îngerul tăcut și fără chip
nu încetează să ne dea lecții de dirigenție –
edilului, dregătorului, mie și ție –
să lăsăm mielul ca să-l strige moartea
care va liniști a domnilor sărbătoare.

Ștefan
Aurel
Drăgan

Vasile
Hatos

Nu mai plâng
Eu nu mai plâng
căci lacrimile mele nu ajung
să umple secatele tăuri din ale universului stele,
eu nu mai plâng
căci pe a mea holdă prea mulți au suspinat,
fără folos, și izvorul tristeții a secat,
eu nu mai plâng
căci la orice colț de stradă,
râzând, un pitic te amenință de pe statuie cu brațul
ridicat.
Am vrut să plâng
când nu pricepeam
a mamei neînțeleasă și definitivă tăcere,
dar nu știam

E liniște
E liniște...
Sufletul vibrează
La ivirea emoțiilor,
Iar gândul
Coboară în adâncimi.
Ce libertate... ce fericire...
Desprins de condiția umană
Am intrat în sfera beatitudinii
Unde eliberarea
S-a instalat în intelect.
Sunt liber,
Pasiuni nu mă inundă,
Starea de grație
Îmi dă fiori.
Libertatea este absolută.
207

Poesis / Apariție editorială 17
Credința am pierdut-o
Deoarece mântuirea
Este încetarea
Tuturor dorințelor.
Ce fericit sunt!
Sunt clipe când
Aș vrea să zbor
Spre înălțimi,
Apoi să cobor
Stând singur în Natură.
Acolo pot să conversez
Cu sufletul meu.
Sunt eu
Uitat într-un timp
Al eternității
Unde adevărul
Mi-a deschis ochii
Văzând viitorul.
Și ce viitor?
Unul al furtunilor,
Al războaielor,
Al dorințelor
Și al oamenilor
Care nu mai
Respectă Adevărul.
Încet, încet, omenirea
Se autodistruge,
Unde un Cain și Abel
Se bat pentru supremație.
Este timpul
Vremurilor apuse.
Oamenii mor în ei înșiși
Căutând oaza speranței
Că omenirea
Va trăi în pace și liniște.
Dar adevărul umblă
Pe căi întortocheate,
Iar noi, oamenii,
Trebuie să-l descoperim
Prin sinceritate.
Ion Pop Căpâlneanul, „Urma
mea pe pământ”, Editura Caiete
Silvane, Colecția „Memoria”, Zalău, 2022
Ion Pop Căpâlneanul s-a născut
la 20 septembrie 1948, în Căpâlna,
județul Sălaj și a decedat la 23 august 2021. A fost membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din România – Filiala Baia Mare.
Expoziții personale: 2013 – „Ipostaze” (80 de sculpturi din fier-beton),
Baia Mare; 2014 – Expoziție personală (sculptură în fier forjat), Sălaj; 2014 – „Transfigurări în metal”,
Cluj-Napoca; 2016 – Expoziție personală de Ziua Culturii Naționale Sălaj; 2016 – „Semnele fierului”, Satu

Toamna
Mă uit cum frunzele cad din stejari.
Le simt, par a fi din mine,
Mă contopesc în anotimp
Ascultând frumosul în sine.
Cântecul păsărilor și al toamnei
Mă fac să tresar
Ascultând glasul ființei,
Un murmur se aude dintr-un stejar,
Mă uit și-l simt că vrea să vorbească cu mine.
Parcă vrea să-mi spună ceva
Că totul este bine.
Ce frumos este să asculți glasul naturii
Vuind peste păduri,
Sunetul acesta straniu
Ce vine din simțiri.
Coloritul viu al frunzelor
Ce cad peste sufletul meu
Mă contopesc cu natura,
Sunt una cu Dumnezeu.
Parcă plutesc în alt Univers
Unde se adună cuvinte ciudate
Creând frumosul din om
Ce-n inimă îi bate.
Căci pulsul inimii
Este și pulsul naturii
Ce-l dă fericirea
Când ascult tăcut
Glasul ființei
Ce vine din trecut.
Iar toamna răbufnește
În sufletul meu
Cu vântul ce adie stejarii.
Îi aud cum plâng...
Când cad frunze din ei,
Se apropie încet iarna
Visându-se zei!
Mare; 2016 – „Semne în spațiu”, Oradea; 2018 – „Trans HIMERA”, Iași;
2019 – „Sinteze”, București.
A participat la mai multe expoziții
de grup în București, Cluj-Napoca, Baia
Mare, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bacău etc.
În 1976 a câștigat Premiul al II-lea
la expoziția organizată de Muzeul de
Artă din Cluj-Napoca, România.
Această carte se dorește a fi un
testament artistic al sculptorului și
omului Ion Pop. Noi i-am adăugat
numelui, conform dorinței sale exprese, lăsată pe manuscris, pseudonimul „Căpâlneanul”, spre a-l deosebi
de maeștri ai scrisului, care poartă
același nume.
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Pictura exterioară a
bisericilor de lemn din Sălaj
Bogdan Pintea

*

Atunci când vorbim despre pictura exterioară a lăcașurilor de cult, gândul se îndreaptă mai ales spre
bisericile din Bucovina (Moldovița, Humor, Voroneţ, Pătrăuţi, Suceviţa), monumente istorice recunoscute UNESCO, care păstrează fresce din secolul al XVI-lea, sau către bisericile din Haţeg, cu fragmente
de picturi exterioare provenind din Evul Mediu, precum și către monumentele ecleziastice din zona
Sibiului, din nordul Olteniei și din ţinutul Vâlcii, pictate la exterior în secolele XVIII-XIX. În cazul
acestor exemple mai cunoscute de public, care au rezistat mai bine în timp, suportul pe care au fost
realizate picturile a fost zidăria din piatră sau/și din cărămidă.
Mai puțin cunoscut este faptul că în Transilvania de Nord, incluzând aici Maramureşul voievodal,
Ţara Chioarului şi a Lăpuşului, Podişul Someşan şi mai ales în comunităţile săteşti din cuprinsul comitatelor sălăjene (Solnocul Interior, Crasna), unde materia primă folosită la construirea lăcaşurilor de
cult a fost lemnul, s-a dezvoltat din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi până în zorii secolului
al XX-lea un adevărat curent artistic, unde zugravi, adesea itineranţi, au împodobit cu pictură şi fețele
exterioare ale pereților bisericilor din lemn. Dar lemnul, suport mai fragil, expus la intemperiile din
exterior – vânt, ploi, s-a degradat accentuat, conducând la dispariția unei părţi importante a zestrei
de picturi exterioare. O șansă de recuperare a lor pentru cunoaștere și pentru transmiterea către noile
generații vine din partea unor fotografii păstrate în arhive din România şi Ungaria, dar și din corelarea
surselor scrise cu date noi din teren.
Scopul prezentului articol este să aducă în atenție autenticitatea acestor monumente de arhitectură
populară și să tragă un semnal de alarmă asupra gradului avansat de degradare a picturilor exterioare
de la două dintre bisericile din lemn, Păuşa (com. Românași) şi Chechiş (com. Bălan), amenințate din
nou, în ultimul timp, de probleme la nivelul învelitorilor care nu le mai asigură protecția necesară. Biserica de la Păușa se află pe Lista Monumentelor Istorice (SJ-II-m-A-05092), dar cea de la Chechiș încă
nu este clasată.
Decorarea cu pictură exterioară la bisericile din lemn sălăjene pare să fi răspuns unei necesități legate
de cult, unei nevoi de a îmbrăca suprafețele goale ale bisericii și de a ilustra texte religioase, altminteri
greu accesibile sătenilor: „Prin biserica de lemn ţăranul a putut arăta ce ştie: felul de zidire; ce simte: podoaba în lemn; prin ce trăieşte: podoaba interioară – lucru de mână, pictura, obiect de cult, etc. Pentru fiecare
manifestare, meşter a fost [...] omul din popor. [...] Pentru podoaba zugrăvitului: călugări, dieci sau preoţi,
fără sau cu foarte slabă şcoală călugărească sau zogrăvicească”, descria Atanasie Popa atitudinea ţăranului
român din Transilvania secolului al XVIII-lea1.
Pornim de la ipoteza că zonele exterioare pictate nu au fost alese întâmplător. Iar dacă acceptăm
teoria receptării2, amplasarea picturilor s-ar fi putut lega de vizibilitatea pe care o aveau pentru cei care
veneau la biserică. Pe de altă parte, începând cu mijlocul secolului al XVIII-lea, la o mare parte dintre
bisericile de lemn sălăjene s-a adăugat câte un pridvor deschis3, de obicei pe latura sudică, acolo unde
era situată şi intrarea în lăcaș (vezi Tabelul I). Această extindere a spaţiului s-a realizat probabil ca o
adaptare care a urmat unei creşteri a numărului de membri din comunitate. Iar pereții pridvorului –
zonă de trecere spre spațiul liturgic – sunt adesea acoperiţi cu pictură4.
Mai mult, biserica împreună cu cimitirul său, de obicei situată pe un deal, de unde era vizibilă pentru
întreaga comunitate, se umplea de credincioși la momentele importante ale existenţei lor: botezul unui
membru al comunităţii, nunta, înmormântarea, pomenirea morţilor, zilele de sărbătoare. În funcţie de
poziționarea bisericii şi a porţii de acces în curtea acesteia, au fost pictate și alte faţade ale construcţiei,
existând situaţii, precum cele de la bisericile din Baica, Brâglez sau Păuşa, unde, între cosoroabe şi
tălpi, pictura a acoperit în totalitate exteriorul bisericii. Ocazional – cum a fost la bisericile din Borza
şi Gălpâia, pictura acoperea doar zone adiacente ancadramentului uşii de la intrarea în biserică, în
aceste situaţii fiind reprezentaţi ori Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, patronii spirituali ai 80% dintre bisericile din lemn ale comitatelor Sălajului, ori Sfinţii Petru şi Pavel. În Tabelul I este prezentată
dispoziţia picturii exterioare de la aceste edificii, reconstituită pe baza fragmentelor de pictură, de
pânză sau a amprentelor de pânză rămase pe bârnele din lemn5.
*
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Tabel I. Dispoziţia intrării în biserică şi respectiv a picturii exterioare la nivelul faţadelor.
Intrare dinspre sud; pictură pe toate
faţadele bisericii
Baica
Brâglez6
ChechişCP
Jac
Păuşa
Stâna

Intrare dinspre sud,
pictură exterioară pe faţada sudică
și absida altarului
şi latura vestică
Bălan Josani
Bozna
Bârsa7
Fizeş
BorzaCP
HidaCP
BrusturiCP
DraguCP
Cehei
VoivodeniCP
Chiejd
CreacaCP
Derşida
Fildu de Jos
Gălpâia
Horoatu Cehului
Lozna
Petrindu
Sânpetru Almaşului
Românaşi (Unguraş)

Intrare dinspre vest; pictură exterioară pe
faţada vestică
PodişuCP

Legenda: CP – cercetare personală; au fost marcate cu italic bisericile dispărute, dar de la care s-au păstrat documente despre pictura exterioară.

În urma cercetărilor în teren, de arhivă şi de bibliografie8, am reuşit să completez lista bisericilor din lemn
cu pictură exterioară din comitatele Sălajului care au ajuns în actuala organizare administrativ-teritorială. În
acest fel, am constatat că au fost pictate la exterior jumătate dintre bisericile din lemn (42 din 89, 47,19%)
identificate ca având pictură din secolele XVIII-XIX, anume: Aleuş, Baica, Bălan Josani, Bălan Cricova, Bălan
Mănăstire, Bârsa, Brâglez, Borza, Bozna, Brusturi, Cehei, Cerişa, Chechiş, Chendrea, Chiejd, Creaca, Cristelec,
Derşida, Dragu, Fildu de Jos, Fizeş, Gălpâia (astăzi la Mănăstirea Ciucea, judeţul Cluj), Hida, Horoatu Cehului,
Jac, Lozna, Mesteacănu, Păuşa, Peceiu, Petrindu (astăzi la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca),
Podişu, Românaşi (fostă Unguraş), Sânpetru Almaşului, Sârbi, Solomon, Stâna (astăzi la Mănăstirea Bic), Sub
Cetate, Topliţa, Tusa, Valcău de Jos şi Valcău de Sus, Voivodeni. Proporţia mare de biserici din lemn care au
avut şi pictură exterioară, fenomen nemaiîntâlnit la o asemenea amploare altundeva în Transilvania, denotă
interesul mare al comunităţilor din comitatele sălăjene pentru renaşterea artistică.
În Tabelul II sunt prezentate, în ordine alfabetică, bisericile de lemn sălăjene cu pictură exterioară, alături
de informaţii privitoare la anii de pictare și autorii lor.
Tabel II. Date sintetice privind bisericile de lemn cu pictură exterioară.
Biserica de lemn

Anul construcţiei
bisericii

Anul realizării
picturii
interioare

Pictorzugrav al
picturii
interioare
IPU (naos şi
pronoas)

Anul realizării
picturii
exterioare
1875

Pictorzugrav al
picturii
exterioare
?

BAICA
(fig. 1)

1643/5

ante 1806

BĂLAN JOSANI

1695

ante 1806

BĂLAN
MĂNĂSTIRE11

?

BÂRSA

altarul la 1860,
naosul şi pronaosul
după 1890
sec. 18

1838

IPU (cel
puţin naos şi
pronaos)
?

ante 1806

IPU

aprox. 1890-1910

?

1838

Ioan Prodan

pisanie

BORZA

1758

sf. sec. 18

Nichita

sf. sec. 18

Nichita

analogie stilistică12, CP

BOZNA

1692-1697, pridvorul
şi turnul la înc. sec
XIX13
1759

1795, cu retuşări
ulterioare

IPU

a doua jumătate a
sec. al 19-lea

?

?

?

1852

?

1720-1721

1842

IPE

1842

IPE

1716-1721, turnul la
174815
1765

1800-1801

IPU

1800-1801

IPU

sf. sec. 18

Nichita

sf. sec. 18

Nichita

icoane împărăteşti datate 1800-1801;
analogie stilistică, CP
analogie stilistică16

CHECHIS
(fig. 3)
CHENDREA

1799, lărgită în 1899

?

?

186517

ante 1733

1802

IPU

1802

IPU

slove şi texte în alfabet chirilic şi latin,
CP
notă18

CHIEJD

sec. 18

1796

TPI

sec. 1919

?

CREACA

ante 1738

aprox. 1810, CP

IPU

mijlocul sec. 19

?

CP20

DERŞIDA

1600-1650 (Petri
Mór), încep. sec. 18
(Porumb)21

1771-1772

Nichita

1771-1772

Nichita

analogie stilistică22

BREBI
BRÂGLEZ
(fig. 2)
BRUSTURI
CEHEI

Ioan Prodan
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DRAGU
FIZEŞ

1802-1809
1600

23

1829

IPE

1829

IPE

pisanie

1825

DIG

1825

DIG

pisanie

Broina Urs

17[40-90]

Broina Urs

IPU

ante 1806

IPU

inscripţie publicată la înc. sec. al
20-lea24
analogie stilistică26

FILDU DE JOS

1630

GĂLPÂIA

1763-176825

în jurul anului
1775; 17[40-90]
ante 1806

HIDA

1717

1802

IPU

1802

IPU

pisanie, analogie stilistică, CP27

HOROATU
CEHULUI
JAC
(fig. 4)

1749

?

Ioan Prodan

?

Ioan Prodan

notă28

175629

?

posibil 1894

?

inscripţie pe o grindă, document
parohie

?

„189...”

fragment de pisanie

LOZNA

1813

multiple
repictări, ultima
la 1894
?

PĂUŞA

1730

1800

IPU

1800

Dionisie
Iuga
IPU

PECEIU

1750 ?

1757 ?

?

1757 ?

?

inscripţie pe iconostas30

PETRINDU

sec. 18

1835

DIG

1835

DIG

3 fragmente de pisanie

ROMÂNAŞI
(UNGURAŞ)
(fig. 5)
SÂNPETRU
ALMAŞULUI
SÂRBI

1632

1810

IPU

1897

Vasile
Vlaicu

document parohia Românaşi

sec. 17

1795

IPU

după 1849

IPU

1760

1824

1824

SOLOMON

sf. sec. 18

1845

DIG şi fiul
Ioan
IPE

1845

DIG şi fiul
Ioan
IPE

însemnarea zugravului pe o Evanghelie,
CP31
pisanie

STÂNA
(fig. 6)

1778

IPU

1894

Ioan Olariu

pisanie pe consolă în pridvor

TOPLIŢA

Sec. 16 ? cu adăugiri
ulterioare
sec 18; transportată
şi refăcută în Tusa
în 1863
1820-1822

1795; pronaosul
a fost repictat
de Ioan Olariu la
1894
1974

1864

?

pisanie interioară, în alfabet latin

după 1863

Körössy
János
?

după 1863

?

?

1831

IPE

1831

IPE

pisanie

TUSA
VOIVODENI

pisanie

analogie stilistică32

Legenda: CP – cercetare personală; ? – date necunoscute; IPU – Ioan Pop din Unguraş; IPE – Iosif Perşe, parohul Elciului; TPI – Ţiple Pop Ioan;
DIG – Dimitrie Ispas din Gilău.

a			

b						

c

Fig. 1. a. Ansamblul bisericii de lemn din Baica (vedere dinspre sud-est). Fotografie din arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei
(nr. inventar 5837a, 1929); b. Detaliu al picturii exterioare de pe absida altarului; c. Detaliu de pe poarta de la intrare în curtea bisericii cu
anul pictării ei, 1875. Analogia stilistică a picturilor indică acelaşi pictor-zugrav.

Fig. 2. Pictura exterioară a bisericii de lemn din Brâglez, faţada sudică şi respectiv faţada vestică, fotografiate de Atanasie Popa (Arhiva
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, nr. inventar 1022 şi 1025, 1929).
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a			

		

b				

c

Fig. 3. Detalii ale picturii exterioare de la biserica de lemn din Chechiş. a. Adam lucrează pământul şi Eva toarce (consecinţele căderii în
păcat), faţada vestică; b. Răzvrătirea lui Abesalom, fiul regelui David (pilda neascultării de părinţi), faţada vestică; c. Adormirea Maicii Domnului,
faţada sudică. Arhiva personală, 2020.

a			

				

b

Fig. 4. Biserica de lemn din Jac, fațada sudică – fotografii din 2019 cu detaliu din pridvor (arhiva personală):
a. Adam şi Eva în Grădina Raiului (1894, pictor necunoscut); b. Aceeași scenă în DStretch-lds pentru evidenţierea detaliilor

Fig. 5. Pictura exterioară de pe faţada sudică a bisericii de lemn din Unguraş (azi Românaşi), realizată în 1897 de către Vasile Vlaicu.
Consolele de la îmbinarea laturilor de sud/vest prezintă motive decorative asemănătoare cu cele executate la alte biserici de către Ioan Pop
din Unguraş, ceea ce indică posibilitatea ca biserica să fi avut pictură exterioară realizată tot de acesta, în 1810, dar care s-a degradat şi s-a
refăcut parţial în stil contemporan neo-bizantin de către cantorul Vlaicu (detaliu după fotografie de la Coriolan Petranu, Monumentele istorice
ale Județului Bihor. 1. Bisericile de lemn, Sibiu, 1931).
					

Fig. 6. Partea sudică cu pridvor a bisericii de lemn din Stâna (astăzi la Mănăstirea Bic).
Scena Punerii în mormânt a lui Iisus pictată de către preotul paroh Ioan Olariu la 1894. Detaliu după o fotografie din Fondul Leontin Ghergariu de la Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale.
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„Moda” înzestrării cu pictură exterioară a bisericilor de lemn sălăjene s-a întins de la mijlocul secolului al
XVIII-lea până la începutul secolului al XX-lea, când s-a impus treptat un nou curent, acela al tencuirii şi vopsirii
cu var a pereţilor exteriori ai lăcaşurilor de cult, în dorinţa de a imita aspectul exterior al bisericilor de piatră sau
cărămidă care se construiau în număr din ce în ce mai mare în comunităţile săteşti la care au crescut posibilităţile
financiare. Pentru o mare parte dintre bisericile din lemn a urmat o perioadă de involuţie şi uitare treptată,
unele dintre acestea dispărând din cauze naturale (inundaţii, incendii), altele (majoritare) suferind de lipsa unei
întreţineri adecvate din partea comunităţilor. Odată cu ele a dispărut şi pictura exterioară. Tabelul III înfăţişează
gradul actual de conservare a picturii exterioare și menționează momentele de dispariție identificate.
Tabel III. Gradul actual de conservare a picturii exterioare a bisericilor de lemn sălăjene
Biserica de lemn
BAICA
BĂLAN JOSANI
MĂNĂSTIREA BĂLAN
BÂRSA
BORZA
BOZNA
BREBI
BRÂGLEZ
BRUSTURI
CEHEI
CHECHIŞ
CHENDREA
CHIEJD
CREACA
DERŞIDA
DRAGU
FIZEŞ
FILDU DE JOS
GĂLPÂIA
HIDA
HOROATU CEHULUI
JAC
LOZNA
PĂUŞA
PECEIU
PETRINDU
ROMÂNAŞI (UNGURAŞ)
SÂNPETRU ALMAŞULUI
SÂRBI
SOLOMON
STÂNA
TOPLIŢA
TUSA
VOIVODENI

Grad de conservare
Urme
Urme
Retencuită/dispărută?
Dispărută
Dispărută
Urme
5%
Dispărută odată cu demolarea bisericii (1929)
Urme
Dispărută
30%
Dispărută odată cu demolarea bisericii (1957)
10%, decor floral
15%
Urme
10%
Dispărută odată cu demolarea bisericii (1939)
Dispărută odată cu demolarea bisericii (1930)
Urme
Urme
Urme
20%
Retencuită/dispărută?
40% pe latura sudică
Dispărută odată cu demolarea bisericii (prima jumătate a secolului XX)
15%
Dispărută în 1940, odată cu arderea bisericii în timpul ocupaţiei hortiste, pe domeniul de la
Balc, jud. Bihor, unde fusese translocată
10%
Urme
Urme
25%
Urme
Urme
Urme

Din tabel se poate cu uşurinţă observa că scene din pictura exterioară mai sunt vizibile doar la bisericile de
lemn din Păuşa şi Chechiş (descoperită în 2020, după îndepărtarea tencuielii) – aproximativ 30% din suprafaţa
pictată. La bisericile din Jac, Stâna (mutată la Mănăstirea Bic în 1993) şi Petrindu (transferată la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca în 1965) privitorul poate identifica medalioane cu sfinţi sau scene
parţiale, în timp ce la restul bisericilor cuprinse în prezentul studiu se pot identifica urme de cadrane, aureole
de sfinţi sau bucăţi de pânză pictată. În fig. 7-8 am ilustrat avansul degradării picturii exterioare din pridvorul
bisericii de lemn din Păuşa, prin alăturarea fotografiilor existente în arhivă şi a celei realizate în teren în 2020.
Pentru accentuarea detaliilor și a zonelor cu pigmenți am folosit tehnica DStretch.

Fig. 7. Degradarea picturii exterioare de la biserica din lemn din Păuşa (1800): scena Pogorârii Sfântului Duh. Prima fotografie, realizată de
către Leontin Ghergariu (aprox. în 1960, acum aflată la Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale), arată dispariţia suprafeţei pictate la nivelul îmbinărilor dintre bârne, în timp ce a doua fotografie, din 2020 (arhivă personală), indică o degradare mult avansată, cu dispariţia chipurilor
Fecioarei Maria şi ale unora dintre sfinţi. A treia imagine este tot cea din 2020, dar prelucrată în DStretch, lds, pentru accentuarea detaliilor.
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Fig. 8. Exfolierea suprafeţei pictate după infiltrarea apei în pridvorul bisericii de lemn din Păușa. Arhiva personală, 2020.

Ca urmare a recentelor cercetări de teren necesare subiectului expus, a devenit și mai evidentă necesitatea
intervenției restauratorilor pentru conservarea de urgenţă a acestor documente fragile care sunt fragmentele
de pictură exterioară de la bisericile din lemn, dar și nevoia de a stopa infiltrațiile de apă pluvială prin schimbarea învelitorilor degradate (fig. 9).

a			

b				

c

Fig. 9. a şi b. Învelitoarea de şindrilă degradată a bisericii de lemn din Păuşa (vedere exterioară şi din podul bisericii, arhiva personală,
2020); c. Cosoroaba şi învelitoarea de tablă, degradată, a bisericii de lemn din Chechiş (arhiva personală, 2020).
Note:
1 Vezi Atanasie Popa, Zugravi și școli de zugravi ai bisericilor de lemn din Transilvania. Dimitrie Ispas din Gilău – Cluj, în Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967, 22, 1969, p. 581.
2 Brendan Cassidy, ed., Iconography at the Crossroads, Princeton, Princeton University, 1993, p. 11.
3 Afirmaţia se bazează pe inscripţii existente pe grinzile unora dintre biserici (Gălpâia), a pisaniilor (Dragu, Voivodeni) sau pe baza datărilor dendrocronologice (Bozna) sau a mărturiilor preoților (Sânpetru Almaşului).
4 La aceeași concluzie ajunge şi Szinte Gábor, care la începutul secolului al XX-lea întreprinde cercetări asupra monumentelor din lemn
din Ţara Călatei şi relatează că pictura exterioară „împodobește partea din față a bisericii,[...] şi ascunde zidurile goale plictisitoare. [...], în G. Szinte, A Kolozsmegyei fatemplomok, în Értesítöje, IX (1-2), 1913, pp. 25-27.
5 La bisericile dispărute, întinderea suprafeței pictate a fost cercetată pe baza documentației vizuale de arhivă.
6 În 1929, la momentul cercetării lui Atanasie Popa, biserica mai avea pictură exterioară pe laturile de sud și de vest ale naosului, dar Leontin Ghergariu afirma că „pictura exterioară era dispusă sub streşini, de jur împrejurul bisericii”. De la biserica de la Brâglez, dispărută în 1929,
au rămas câteva fotografii-document: trei cadre, ca urmare a cercetării lui Atanasie Popa (1929), și o fotografie a lui Semayer Vilibard din
1913 (fotografie existentă în colecţia Muzeului de Etnografie de la Budapesta/Néprajzi Múzeum, cu nr. inv. F18071).
7 La Bârsa s-a identificat pe uşa de la intrare (astăzi înlocuită), chipul unui sfânt, probabil Sfântul Petru, într-o fotografie-document
din arhiva lui L. Ghergariu, dar acesta a menţionat că biserica a avut şi pictură exterioară (Ioan Godea, Ioana Cristache-Panait, Biserici de
lemn. Monumente istorice bisericești din Eparhia Oradiei. Județele Bihor, Sălaj și Satu-Mare, Oradea, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a
Oradiei, 1978, p. 254).
8 Au fost luate în considerare şi bisericile de lemn sălăjene care au dispărut, dar despre care avem surse certe legate o pictură exterioară.
Sigur că există posibilitatea ca dintre cele 68 de biserici de lemn considerate monumente istorice pe actualul teritoriu administrativ al judeţului Sălaj să fi fost și altele pictate la exterior, dar probabil că degradarea avansată a permis sesizarea urmelor – pigmenți sau bucăţi și amprente de pânză aplicată la îmbinarea bârnelor. Cronologic, cea mai veche listă a bisericilor de lemn din Sălaj cu pictură exterioară o regăsim
în manuscrisul aflat la Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale, Biserici de lemn din Sălaj, Colecția personală Leontin Ghergariu (actul
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11 din 1976). Aceasta a fost ulterior revizuită prin contribuţia Ioanei Cristache-Panait şi a fost inserată în lucrarea monografică semnată de
(Godea și Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 254). Prin studierea arhivelor fotografice din Transilvania (Arhiva Muzeului de Etnografie al
Transilvaniei, Cluj-Napoca, Muzeul Naţional Secuiesc) şi Ungaria (Muzeul de Etnografie/Néprajzi Múzeum – Colecția online, Arhiva Muzeului de Arhitectură Budapesta/ Magyar Építészeti Múzeum) am putut identifica şi alte biserici de lemn sălăjene care au avut pictură exterioară
şi care nu au fost menționate anterior în nicio lucrare.
9 La biserica din Baica, deasupra intrării în naos, pe peretele despărţitor dintre pronaos şi naos, este prezentă inscripţia zugrăvită: „Îngerilor s-au numit hramul ca să-l păzească tot neamul. Şi s-au zugrăvit această sfântă beserică în zilele prea Înălţatului Împărat Franţesc Iosif supt
stăpânirea prea sfinţitului episcop Şaguna Andreiu şi protopop fiind Roşca Petru (curăţat) şi parohu satului fiind ... (curăţat)”. Potrivit modului de
formulare al textului pisaniei, pictarea interiorului ar corespunde lui Ioan Pop din Unguraş, dar pomenirea episcopului Andrei Şaguna ar indica pictarea interiorului în perioada 1848-1873, perioadă în care acesta a fost mitropolit al Ardealului. Cercetătoarea Ioana Cristache-Panait
considera că a fost vorba de o repictare parţială (Godea, Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 240). Pe o fotografie-document aflată în arhiva
Muzeului de Etnografie al Transilvaniei, cu nr. 5837a/1929, am descoperit că pe foaia ușii de la intrarea în curtea bisericii din Baica este
pictat anul 1875. Decoraţia consolelor altarului bisericii, precum şi a foii uşii, ne indică același zugrav-pictor. Prin urmare, putem considera
că pictura interioară (naos şi pronaos) a fost realizată de către Ioan Pop din Unguraş, ulterior curăţată/retuşată în timpul lui Andrei Şaguna,
pictura exterioară a lăcaşului de cult, precum şi poarta de la intrare fiind terminate în 1875.
10 Godea, Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 250.
11 Singura menţiune a existenţei picturii exterioare la biserica actualei Mănăstiri Bălan este întâlnită în lista întocmită de Leontin Ghergariu. Vezi Biserici de lemn din Sălaj, Colecția personală Leontin Ghergariu (actul 11 din 1976), Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale.
12 Despre pictura interioară se considera că a fost realizată de către pictorul Ioan Prodan, de la care ne-a rămas în altarul bisericii o cutie
cu rol de proscomidiar, mobilă, pictată şi datată de către el. Însă cercetarea programului iconografic, realizată de noi precum şi de către prof.
Mirel Matyas (http://mirel-matyas.blogspot.com/2018/02/secretele-bisericii-de-lemn-din-borza.html) denotă o analogie stilistică cu pictura interioară de la Derşida, Cehei şi Zalnoc, astfel încât putem afirma că ne aflăm în faţa unei lucrări a aceluiaşi pictor sau a unui ucenic al
acestuia. De asemenea, pictura exterioară descoperită cu ocazia cercetării fotografiilor realizate în 1959 şi aflate în Arhiva digitală a Uniunii
Arhitecţilor din România, prezintă un stil pictural foarte apropiat cu cel existent în pridvorul bisericii din Derşida.
13 Datare dendrocronologică realizată în 2021, la solicitarea Asociaţiei ARHAIC, în cadrul programului Ambulanţa pentru Monumente, cu
ocazia lucrărilor de refacere a învelitorii bisericii.
14 Biserica din Brebi (com. Creaca, jud. Sălaj) a fost lărgită şi „de totulu reînoitu” adică repictată la interior, în 1852, când pentru mărirea
spaţiului interior s-a recurs la „includerea unui panou de 1 m lăţime în peretele de vest pe înălţimea acestuia” (vezi Petrean-Păușan). Bisericile de
lemn din Sălaj, Zalău, Editura Silvania, 2008, p. 47). În forma actuală, biserica prezintă la exterior, pe latura de vest, deasupra intrării, o bârnă
cu fragmente de pictură. Dispoziția acesteia, strict pe panoul adăugat, face probabilă mutarea grinzii de la interior, situaţie întâlnită şi la alte
biserici (de exemplu, la biserica de lemn din Brebi, Maramureş). Cercetări ulterioare, dendrocronologice şi de istoria artei, vor putea stabili
originea şi datarea grinzii suport a picturii.
15 Datare dendrocronologică realizată în 2018 în cadrul programului Ambulanţa pentru Monumente, cu ocazia lucrărilor de refacere a
învelitorii bisericii.
16 Godea, Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 289.
17 Pictura exterioară de la Chechiş a fost descoperită în 2020 cu ocazia îndepărtării stratului de tencuială de pe pereții bisericii. S-au
identificat scene biblice şi texte pictate în limba română cu caractere latine şi cu slove chirilice, ceea ce indică realizarea picturii în preajma
sau după Revoluţia de la 1848. Pe piciorul mesei altarului este inscripționat „1865” ceea ce poate indica anul în care aceasta a fost executată.
Ulterior, la un număr de ani, biserica a fost tencuită, după noua modă a vremii, pentru ca apoi la 1899 să intervină extinderea spațiului liturgic și noi dotări (ferestre noi, mărirea ancadramentului intrării) care au condus la secționarea unora dintre scenele pictate și tencuite ulterior.
18 Ilie Popescu, Chendrea – trecut și prezent: scrieri monografice, Editura Silvania, Zalău, 2008, p. 31.
19 Pictura ornamentală, reprezentată prin bucheţele de flori albastre, realizată cel mai probabil în secolul al XIX-lea, după tencuirea
exterioară a bisericii (pictură exterioară peste tencuială).
20 Deşi pictura exterioară a bisericii de lemn din Creaca, vizibilă fragmentar pe latura sudică şi pe absida altarului, mai ales la console,
apare în mai multe fotografii din arhive, este prima menţionare a acesteia într-o publicație.
21 Porumb, Dicţionar, p. 108.
22 Petri Mór, Szilágy vármegye monographiája, Budapesta, III, 1901; Godea, Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 306.
23 Ghergariu, Biserici de lemn, p. 25.
24 Singura inscripţie pictată şi cunoscută a lui Urs Broina este de la biserica din Fildu de Jos. Este reprodusă de către Ştefan Meteş în
Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 74: „cu mâna de ţerină a lui Urs Broina, la 17[40-90], în zilele Împăratului Iosif
şi Maria Terezia, pe cheltuiala sătenilor”.
25 Pe peretele exterior al naosului este o inscripţie: 1768, menţionată în Repertoarul bisericilor de lemn din judeţul Cluj, vol. III. Starea de
conservare şi patrimoniul, Turda, Cluj, Tradiții Clujene, 2009, p. 59. În anul 2022, s-a realizat datarea dendrocronologică a bârnelor componente ale bisericii, la solicitarea Asociaţiei ARHAIC, în cadrul programului Ambulanţa pentru Monumente, rezultatele indicând arbori tăiați
între anii 1763-1768.
26 Godea, Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 322.
27 Pictura exterioară, astăzi abia vizibilă la nivelul consolelor altarului, a fost surprinsă de către Szinte Gábor în două fotografii realizate
în 1912, existente în Arhiva Muzeului de Etnografie/Néprajzi Múzeum din Budapesta.
28 Godea, Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 329.
29 Daniel Taloş, Satul Jac, priviri spre trecut, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2013, p. 62.
30 Valeriu Sima, Biserica din Peceiu la 350 de ani, în Școala Noastră, 1937, XIV (8-9), pp. 346-348.
31 Biserica de lemn din Sânpetru Almaşului este fosta biserică a Mănăstirii „Sfânta Elisabeta” care s-a regăsit până în 1849 în hotarul
satului. Analiza stilistică a picturilor exterioare păstrate a arătat că pe lângă aceste reprezentări timpurii (1795, când este datat la Sânpetru,
Ioan Pop), ne aflăm în faţa unor repictări (Ana Dumitran, informație nepublicată), care datează din secolul al XIX-lea, cel mai probabil având
loc la puţin timp după relocarea bisericii mănăstireşti în sat şi reparațiile din anul 1849, biserica fiind la acea dată sediul protopopiatului
Sânpetrului. Vezi şi Petrean-Păușan, Bisericile, p. 166.
32 Godea, Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 402.
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Pineapple Thief – Live in
Majestic Club Bratislava
Daniel Mureșan

De câte ori am ajuns în Bratislava, am stat doar câteva ore. Ori mergem la Viena, ori la Praga. Mi se părea destul de gri orașul. Dar acum am stat câteva zile,
constatând că Bratislava poate fi și minunată. Străzi
înguste pietruite, șerpuite de catedrale, fântâni, statui și clădiri istorice, toate având un aer captivant. O
capitală micuță, curată, cu restaurante tradiționale,
plină de magazine de suveniruri. Cu un castel poreclit și „masa întoarsă” datorită formei lui, care este în
același timp Muzeu Național, cu minunate expoziții
de instrumente muzicale, mobilă veche din Moravia
și o colecție de exponate reunite sub numele de „bijuterii ale vechii Slovacii”.
După atâtea plimbări și lecții de istorie, într-o seară am ajuns la Majestic Music Club, unde urmau să ne
încânte The Pineapple Thief, o trupă pe care o vânam
de mult în concert. Ca de obicei, niciun afiș sau vreun promo local, cunoscătorii fiind în sală, dornici de
un show progresiv. Concertul începe cu Versions of the
Truth, piesă ce dă titlul ultimului album. Sunetul e de
mare clasă, interpretarea impecabilă, încă o dovadă că
peste 20 de ani de activitate își spun cuvântul. Gavin
Harrison – toboșarul, compozitorul, aranjorul, textierul – face ca totul să fie un ritm frumos ce plutește în
aer. Un ritm câteodată epic, dar deseori progresiv, dar
și mai des ceva nedefinit. Unii îl asociază cu Porcupine
Tree, dar nu e chiar așa. Deși Gavin a bătut și pe acolo
(totuși, e musai să amintesc câteva trupe cu care a colaborat – Porcupine Tree, King Crimson, Fates Warning,
Dave Stewart, The Tangent, Blackfield, Camouflage, Eros
Ramazzotti, Iggy Pop, Lisa Stansfield, Manfred Mann,
OSI, Steven Wilson).
Pineapple Thief cântă progresiv și mai mult decât atât. Periplul muzical a fost de la piese melancolice (Driving Like Maniacs), până la riff-uri puternice
(Versions of the Truth). Am asistat la un spectacol cu
adevărat fantastic, al unei trupe incredibil de talentată și câteodată subapreciată. Am ascultat multe albume ale lor în ultima vreme, iar faptul că Gavin (după
mai multe turnee cu King Crimson) s-a alăturat oficial
formației dă un plus de greutate acestor băieți fantastici.
Mie, concertul de la Bratislava mi-a întărit ideea
că o trupă bună poate deveni și mai bună. În drumul
nostru către apartamentul închiriat am trecut pe lângă Palatul Grassalkovich. Aici, Joseph Haydn a condus
orchestra atunci când fiica Mariei Tereza s-a căsătorit
cu Albert de Sachsen-Teschen. Istorie, muzică și iar
muzică.

Setlist:
1. Versions of the Truth
2. In Exile
3. Demons
4. No Man’s Land
5. Our Mire
6. That Shore
7. Give It Back
8. Fend for Yourself
9. Far Below
10. Driving Like Maniacs
11. White Mist
12. Uncovering Your Tracks
13. Wretched Soul
Bis
14. Part Zero
15. The Final Thing on My Mind
16. Nothing at Best
Componență Pineapple Thief:
- Bruce Soord – voce, chitară
- Jon Sykes – bas, voce
- Steve Kitch – clape
- Gavin Harrison – tobe
- Beren Matthews – chitară, voce
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Zilele revistei „Caiete Silvane”,
la ediția a XIV-a
Alexandru-Bogdan Kürti

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a avut
din nou și în acest an invitaţi de seamă pentru a marca așa cum se cuvine a XIV-a ediție a Zilelor revistei
„Caiete Silvane”. Manifestarea culturală desfăşurată
sub deviza „Credem în cultură” a avut loc sub egida
Consiliului Județean Sălaj, Primăriei municipiului Zalău și a filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România,
în perioada 24-25 martie 2022.
Zilele revistei „Caiete Silvane” au debutat cu desanturile scriitoricești, organizate simultan, la cinci
licee din municipiul Zalău. Elevii şi profesorii s-au putut bucura de întâlniri cu următorii scriitori: Imelda
Chința, Ioan Maria Oros, Alice Valeria Micu, Menuț
Maximinian, Olimpiu Nușfelean, prezenți la Colegiul Național „Silvania”; Carmen Ardelean, Simona
Ardelean, Marcel Lucaciu, Viorel Mureșan, George
Vulturescu la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”;
Ion Pițoiu-Dragomir, Viorel Tăutan, Doina Ira Tăutan, Ioan Pintea la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian”; Ancuța Mărieș, Ioan F. Pop, Daniel Săuca la
Liceul de Artă „Ioan Sima”; Florin Horvath, Dina Horvath, Angela Maxim, Corina Știrb Cooper și Viorica
Mureșan la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.
Tot în prima zi a manifestării dedicate publicației
reprezentative a Sălajului a avut loc, în sala „Porolissum” a CCAJS, lansarea de carte și ședință a Cenaclului literar „Silvania” in memoriam Daniel Hoblea.
Volumul „Revanșa lucidității” a apărut la Editura
Caiete Silvane. Amfitrionii ședinței speciale au fost
redactorul-șef al revistei „Caiete Silvane”, Daniel Săuca și inspectorul școlar Marcel Lucaciu, preşedinte al
Cenaclului literar „Silvania”.
În data de 24 martie 2022 s-au împlinit doi ani de
la moartea lui Daniel Hoblea. Au vorbit despre scri-

itorul şi traducătorul plecat prea devreme, la numai
55 de ani, spre veșnicie, atât foștii colegi de cenaclu
cât și poeţi, prozatori, eseişti proveniți din alte județe.
Îi amintim pe Daniel Săuca, Marcel Lucaciu, Viorel
Mureșan, Alice Valeria Micu, Viorel Tăutan, George
Vulturescu, Ioan F. Pop, Ioan Pintea, Silvia Bodea Sălăjan și Olimpiu Nușfelean.
Scriitorul Viorel Tăutan s-a declarat onorat de
prietenia cu Daniel Hoblea: „L-am cunoscut cu ani
în urmă, ca pe un tânăr rebel și prietenos, în același
timp. Reușea să-i contrarieze pe cei care nu puneau în
cumpănă stările prin care poate trece un om de-a lungul unei zile și m-aș fi mirat, aș fi rămas și eu, la rându-mi contrariat, dacă n-aș fi simțit pentru el o prietenie mirabilă. Îl interesa în mod deosebit dogmatica
și filozofia. Discuta cu mare aplicație, impresionant,
diferite teme din aceste domenii”.
Eseistul și muzeograful Ioan F. Pop l-a comparat
pe Daniel Hoblea cu filosofii Emil Cioran şi Petre Ţuţea: „Daniel Hoblea a scris în maniera cioraniană, dar
exact pe invers, a scris oarecum duhovnicește. Era un
spirit creștin, extrem de aplicat. L-aș încadra stilistic,
între Cioran și Țuțea. Încerca să aibă stilul lui Cioran
de a scrie, dar avea de la Țuțea, patosul creștin”.
Olimpiu Nușfelean, director ul publicației
„Mișcarea Literară” din Bistrița, a spus că Daniel
Hoblea a fost un scriitor și un traducător care trebuie
să fie amintit: „Un fervent susținător al vieții culturale și literare din Zalău, Daniel Hoblea a fost un om al
cărui scris contează. Despre cărțile sale se poate scrie
în continuare. Rămâne un autor care va fi și merită să
fie rememorat constant. De asemenea, am apreciat și
activitatea lui de traducător. Îi citeam, mai ales în «Caiete Silvane», traducerile pe care le făcea, cu un mare
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interes”.
Evenimentul din 24 martie 2022 a inclus și un regal de poezie, la care şi-au dat concursul majoritatea
poeţilor participanţi la ședința cenaclului, și proiecția
filmului de scurt metraj „Fata Morarului”, produs
de tenorul Sergiu Chirilă, după un scenariu scris de
Ancuța Mărieș și realizat cu sprijinul CCAJS.
În cea de-a doua zi a manifestării culturale, începând cu ora 11, a avut loc lansarea cărții „Ferestre.
Antologie. 1966-2021”, semnată de reputatul academician Ion Pop și apărută la Editura „Școala Ardeleană”. Au vorbit despre activitatea profesională și
cărțile poetului, criticului și istoricului literar clujean:
Daniel Săuca, Viorel Mureșan și Vasile George Dâncu.
După lansarea cărții, mentorul cultural de la Echinox
a susținut o lectură publică.
„Mulțumesc domnului Săuca, Sălajului, Zalăului și
oamenilor de cultură de aici, pentru invitația foarte
onorantă, pe care mi-au făcut-o, încă o dată, pentru că
am mai fost în câteva rânduri la aceste zile ale «Caietelor Silvane», zile care vorbesc și reprezintă un organ
de presă din ce în ce mai semnificativ în spațiul literar
românesc și care poate fi citit întotdeauna cu mare
plăcere și cu mare folos. Este o revistă serioasă cu colaborări substanțiale, care face onoare spațiului zălăuan și culturii de aici”, a spus Ion Pop, reprezentant
de marcă al Clujului universitar, cultural și academic.
La sfârșitul lecturii publice, Vasile George Dâncu,
directorul Editurii Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca,
a anunțat, în premieră națională, lansarea proiectului editorial: „Iuliu Maniu – 150 de ani de la naștere”.
Organizat de Academia Română, Institutul de Istorie
„George Barițiu” Cluj-Napoca, Fundația Transilvania Leaders, Centrul de Cultură și Artă al Județului
Sălaj, Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin și
Asociația Școala Ardeleană de Editare și Promovare a
Cărții, proiectul își propune publicarea unor cărți dedicate marelui om politic sălăjean Iuliu Maniu, de la
nașterea căruia se vor împlini, în 2023, 150 de ani.
Premiul revistei „Caiete Silvane” a fost acordat, pentru prima dată, de către redactorul-șef al
publicației, profesorului universitar doctor Ion Pop,
membru corespondent al Academiei Române, pentru
întreaga activitate în slujba Culturii.
În după-masa zilei de 25 martie 2022, evenimen-

tul dedicat revistei culturale reprezentative a Sălajului
a continuat cu lansări și prezentări de cărți și reviste.
Managerul CCAJS, Daniel Săuca, a prezentat trei
cărți apărute la Editura Caiete Silvane la finele anului 2021: „Idiograme în filigran” de Carmen Georgeta
Ardelean; „Spații, puncte, noduri, filme” de Simona
Ardelean și „Mașina de plâns” de Alice Valeria Micu,
ultima o carte de premiu al filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor din România, în opinia lui Daniel Săuca;
respectiv trei volume apărute recent: „Arca poeziei.
50 de poeți străini în selecția lui Viorel Mureșan”, „Literatura/cultura, dincolo de pandemie” de Menuț Maximinian și „Cenușa orelor – antologie” (în coeditare
cu Editura Școala Ardeleană) de Marcel Lucaciu.
Rând pe rând, scriitori sosiţi din județele Cluj,
Satu Mare, Bistriţa-Năsăud și-au prezentat ultimele
apariții editoriale.
George Vasile Dâncu a venit cu următoarele cărţi
ale Editurii Şcoala Ardeleană: „Prăvălia cu poezie” de
Adrian Alui Gheorghe, „Frate Calinic... Ioan Alexandru către Calinic Argeșeanul. Viața din cărți, scrisori
și dosare secrete” (ediție îngrijită de Adrian Alui
Gheorghe), „Existența rituală. Despre poezia lui Ioan
Alexandru” de Ion Pop. De asemenea, a menționat și
cele două volume semnate de autori sălăjeni și apărute la editura clujeană sub egida CCAJS. Este vorba
despre „Istoria din cotidian” de academicianul Vasile
Pușcaș şi „Împăratul Traian și conștiința romanității
românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV-XX”
de reputatul etnolog Ion Taloș, cărți care vor fi prezentate și la Zalău.
Andrea H. Hedeș, directorul revistei și editurii Neuma, a lansat cartea de eseuri „Cei care dansează”.
Scriitorul sătmărean George Vulturescu a prezentat revista „Poesis”, aflată în al XXXIII-lea an de
existență. Un alt sătmărean, profesorul Gheorghe
Glodeanu a lansat volumul apărut la Editura Ecou
Transilvan din Cluj-Napoca, „Scriitori, cărți, muze.
Ipostaze ale discursului amoros în literatura română”,
prezentarea autorului fiind făcută de Nadia Fărcaş,
editorul și directorul editurii clujene.
Menuț Maximinian, director al cotidianului „Răsunetul” din Bistriţa, a lansat „Copilul de apă/Bimbo
d’aqua”, volum de poezii bilingv, apărut la Editura
Junimea, iar cunoscutul scriitor bistrițean Olimpiu

Desant la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
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Nușfelean a lansat volumul de proze scurte „Ultima
zi a Peștișorului de aur”, tipărit la Editura Charmides
și a prezentat ultimele numere ale revistei „Mișcarea
Literară”.
Din partea administrației județene a luat cuvântul
Claudiu-Cristian Bîrsan. „Mă bucur că prin Zilele revistei «Caiete Silvane», Zalăul ajunge din nou pe harta
literaturii. Sunt încântat să mă aflu într-un cadru în
care se întâlnesc și pot vorbi poeții, pot vorbi metaforele și epitetele. Felicitări organizatorilor, domnului
manager Săuca și sperăm la cât mai multe și cât mai
bune ediții de acum înainte”, a spus vicepreședintele
Consiliului Județean Sălaj.
Manifestările dedicate revistei „Caiete Silvane”
s-au încheiat cu un concert de jazz, „Îndrăgostiții n-au
nevoie de cuvinte”, susținut de Nadia Trohin și Mircea Tiberian.
Organizatorii Zilelor revistei „Caiete Silvane” au

fost Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj,
sub egida Consiliului Județean Sălaj, Primăriei municipiului Zalău și filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor
din România, cu sprijinul: Consiliului Județean Sălaj, Primăriei municipiului Zalău, Casei de Cultură a
Sindicatelor din Zalău, Editurii „Școala Ardeleană”,
Instituției Prefectului – Județul Sălaj, Cenaclului literar „Silvania”, Reprezentanței Zalău a filialei Cluj
a Uniunii Scriitorilor din România, Asociației culturale „Creart”, Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Colegiului
Național „Silvania”, Liceului Pedagogic „Gheorghe
Șincai”, Liceului de Artă „Ioan Sima”, Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, Muzeului Județean de
Istorie și Artă Zalău, Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Direcției Județene de Cultură
Sălaj, Arhivelor Naționale ale României – Serviciul
Județean Sălaj, Fort Silvan, Silvania.

Daniel Săuca

Marcel Lucaciu & Carmen Ardelean

Olimpiu Nușfelean

Vasile Dâncu

Nadia Fărcaș & Gheorghe Glodeanu

Andrea H. Hedeș & Menuț Maximinian
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Marin
Pop

Două momente semnificative
din activitatea Reuniunii
Învățătorilor Români Sălăjeni

Pe lângă activitatea deosebită
desfășurată în cadrul adunărilor
generale anuale, unde se dezbăteau
problemele cu care se confruntau
învățătorii de la școlile confesionale românești din Sălaj și se căutau
soluții concrete pentru rezolvarea
lor, în viața și activitatea Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni
(R.Î.R.S.) au existat și două inițiative
de excepție: înființarea unei alianțe
a tuturor reuniunilor învățătorești
greco-catolice din Transilvania
(1904) și inițiativa organizării unui
Congres al învățătorilor transilvăneni, la Cluj, în anul 1913.
Prima inițiativă aparține reputatului profesor Gavril Trifu, care la
momentul respectiv era pensionar,
dar se implica încă activ în viața Reuniunii. Pe lângă aceasta, a acceptat
să conducă și destinele școlii de fete
a Reuniunii Femeilor Române Sălăjene din Șimleu Silvaniei.
În acest context, la 11 septembrie 1903 are loc ședința Comitetului central al R.Î.R.S., la Șimleu
Silvaniei, sub președinția onorifică
a profesorului Gavril Trifu. El aduce
la cunoștință și prezintă membrilor comitetului un proiect de organizare a unui congres general al
învățătorilor din Transilvania, care
să se țină la Cluj sau Oradea, în data
de 10 octombrie 1903, „precum își
vor alege mulțimea”, cu scopul de a
se înființa o alianță a învățătorilor
români de la școlile confesionale greco-catolice din Transilvania.
La acest congres, fiecare reuniune
urma să-și trimită câte doi delegați,
prevăzuți cu credenționale și cheltuieli de deplasare suportate de
către reuniunea la care erau membri. Cei prezenți aduc mulțumiri lui
Gavril Trifu pentru efortul redactării proiectului și decid ca el să fie
tipărit la „Victoria”, în Șimleu, în
50 de exemplare, iar statutele re-

feritoare la congres să fie elaborate
tot de către Gavril Trifu. Referitor
la problema înființării unei gazete pedagogice a reuniunii sălăjene
se decide ca ea să fie dezbătută în
cadrul congresului învățătoresc.
Trecând la cele veșnice, învățătorul
Ioan Ciupe, din Stârci, se decide ca
viitorul învățător din Șimleu să fie
membru în comitet și bibliotecar al
reuniunii. Pentru recepționarea bibliotecii reuniunii se alege o comisie
alcătuită din Vasile Oltean și Georgiu Bogdan.1
Prin intermediul proaspăt
înființatei „Gazeta de Duminecă”, din Șimleu Silvaniei, aflăm că
inițiativa Reuniunii Învățătorilor
Români Sălăjeni prinde contur abia
în iarna anului 1904, preconizându-se organizarea unei consfătuiri la Cluj, în primăvara acelui an,
în Duminica Tomii, la care urmau
să participe reprezentanții tuturor reuniunilor greco-catolice din
Transilvania. Până la începutul lunii februarie au declarat că aderă la
alianță cinci reuniuni, „din cele mai
bine organisate”.2
Tot în coloanele prestigiosului
ziar șimleuan apare și convocarea
lansată de către reuniunea sălăjeană, subliniindu-se că adunarea
de la Cluj va avea loc în data de
17 aprilie 1904, de Duminica Tomii. De asemenea, conducerea reuniunilor surori este rugată să-și
trimită reprezentanții la consfătuire, iar ziarele „iubitoare de cauza
învățământului” sunt rugate să reproducă textul convocării în coloanele lor.3
În data de 26 februarie 1904
are loc ședința Comitetului central al R.Î.R.S., la Șimleu, în cadrul
căreia a fost dezbătută problema
alianței învățătorești. Se stabilește
ca la consfătuirea preconizată a fi
organizată la Cluj să participe ur207
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mătorii reprezentanți ai reuniunii:
Gavril Trifu, profesor pensionar
și președinte onorific al reuniunii;
Vasile Olteanu, vicepreședintele reuniunii; Ioan Hendea, notar; Nicolae Pop, casier; Daniil Graur și Traian Husti, membri în Comitetul de
conducere al reuniunii. Totodată, a
fost dezbătut proiectul de statut al
alianței învățătorești, care urma să
fie distribuit tuturor reuniunilor ce
aderau la alianță.
Așadar, conducerea reuniunii
învățătorilor sălăjeni, în calitate de
inițiatoare a alianței învățătorești
a făcut toți pașii necesari „ca și
învățătorimea gr.-cat. română din
țeară se aibă o corporațiune, de
care au tote celelalte corporațiuni
învățătorești din țeară – care se
o represinte cu recerută demnitate în tote mișcările și cestiunile
învețământului poporal și să dee
acestuia un avânt nou”.4
Adunarea s-a ținut în sala cea
mare a Casinei române din Cluj, în
data de 17 aprilie 1904, așa cum s-a
preconizat în convocator, cu scopul
de a analiza statutele și a lua decizii
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importante în vederea constituirii
alianței învățătorești.
Invitații au sosit de sâmbătă seara și au luat cina „de cunoaștință” la
berăria „Pilsen”, începând cu ora
20. Printre participanți s-au numărat protopopul Clujului, Dr. Ilie
(Elie) Dăianu, Dr. Iacob Radu, vicarul Hațegului, Vasile Podoabă, preot și director al băncii „Economul”
și Gherasim Domide, protopopul
Bistriței. De asemenea, au participat și o serie de intelectuali mireni
interesați de bunul mers al procesului de învățământ și al situației
materiale a învățătorilor, precum
H. Bașiotă, judecător de tribunal în
pensie, Gavril Trifu, profesor pensionar și inițiatorul proiectului și
studenți de la diferite facultăți. Cina
a reprezentat o bună ocazie pentru
învățători, preoți, mireni etc. de a
se cunoaște între ei, ridicându-se și
numeroase toasturi, seria lor fiind
deschisă de Gavril Trifu, „la a cărei voce convocatoare și-au părăsit
comunele și au venit din depărtări
mari la consfătuire frățească”.
A doua zi, duminica, toți participanții au luat parte la Sfânta Liturghie, celebrată de vicarul Hațegului,
Dr. Iacob Radu, asistat de patru
preoți, iar la finalul ei, protopopul
Dr. Ilie Dăianu a ținut o predică
frumoasă, cerând binecuvântarea
Domnului asupra năzuințelor nobile ale învățătorilor. După slujbă,
la ora 11, toți participanții s-au
adunat în sala mare a Casinei române, lucrările fiind deschise de către
Vasile Oltean, vicepreședintele reuniunii sălăjene, care salută pe cei
prezenți în numele reuniunii pe
care o reprezenta și care au convocat acest congres. A urmat alegerea
biroului de conducere al adunării,
după care Gavril Trifu, inițiatorul
proiectului, a rostit un discurs impresionant despre însemnătatea
realizării unei alianțe a tuturor reuniunilor învățătorești din Transilvania.5 În cuvântul său, venerabilul
profesor sălăjean vorbește despre
importanța culturii în viața omenirii, subliniind faptul că popoarele mai puțin cultivate erau predispuse oricând în a fi exploatate
de către cele care aveau o cultură
și o civilizație superioară. În acest
sens, dă exemplul școlii superioare
prusace, care a creat o civilizație su-

perioară, rezultatele văzându-se în
anul 1866, când i-au înfrânt pe austrieci și apoi pe francezi în războiul
din anii 1870-1871, impunătoarea
victorie germană ducând la actul
final de unificare a Germaniei și la
formarea Imperiului German sub
Kaiserul Wilhelm I de Prusia și sub
„Cancelarul de Fier”, Otto von Bismark. De asemenea, dă exemplul
japonezilor, o civilizație necunoscută de către europeni până la mijlocul secolului al XIX-lea, intrând în
atenția lor în momentul în care i-au
înfrânt categoric pe chinezi, atât pe
uscat cât și pe mare, iar la începutul
secolului al XX-lea au intrat în conflict cu Rusia țaristă.
În continuarea discursului său,
Gavril Trifu face referire la poporul român, care n-a beneficiat de
condiții favorabile pentru a se putea
„îngriji destul de școală bună pentru popor”. Analizează, cu obiectivitate, cauzele acestei situații, care
erau multiple și complexe, venind,
totodată, cu soluții, cea mai importantă fiind, în opinia sa, înființarea
Alianței reuniunilor învățătorești
greco-catolice române din Transilvania.
La ora 14 s-a ținut un banchet,
la hotelul „Zőldfa”, iar în ședința de
după-amiază au fost dezbătute statutele alianței, alegându-se o comisie pentru completarea lor. Lucrările adunării s-au încheiat la ora 18,
iar la ora 20 s-a luat cina tot la berăria „Pilsen”, după care participanții
„s-au depărtat cu o strângere călduroasă de mână toți în toate părțile,
cătră comunele lor”.6
În cadrul adunării generale a
Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni, care a avut loc în localitatea
Asuajul de Sus, la 13 august 1905,
vicepreședintele reuniunii, Vasile
Olteanu, raportează că ministrul
Cultelor din Ungaria a respins statutele „Alianței învățătorilor grecocatolici”, pe motiv că era folosit cuvântul „Român”, cerând ca el să fie
scos din statute. Adunarea generală
a reuniunii sălăjene ia la cunoștință
aceste obiecții total deplasate ale
ministrului și roagă Comitetul de
conducere al alianței „ca acele statute de nou să le înainteze la înaltul
ministru spre aprobare, motivând
că cuvântul române pentru aceia s-a
folosât și trebe să se folosească pen207

tru că în țară sunt reuniuni grecocatolice și a învățătorilor ruteni și de
alte naționalități cari nu au intrat în
alianță cu reuniunile învățătorilor
rumâni greco-catolici”.7
Avatarurile proiectului avansat
ministerului continuă până în anul
1910. Astfel, la 30 iulie 1906, o altă
rezoluție a autorităților, survenită
pe filiera inspectoratului școlar clujean, cerea alte șapte modificări în
textul propus inițial, printre care
figurau abandonarea termenilor de
mitropolie și episcopie, ceea ce denotă reaua intenție a autorităților
ungare, la fel cum a fost cererea din
anul precedent.
La 14 iulie 1908, Gavril Trifu
a întreprins un demers personal,
prezentând ministerului de resort forma refăcută a statutelor,
care au fost retrimise ca nerezolvabile. La fel s-a întâmplat și în
anul 1910, după cum reiese și din
corespondența lui Gavril Trifu cu
profesorul universitar Ioan Ciocan,
deputat în Parlamentul de la Budapesta, la momentul respectiv.8
Din păcate, cu toate eforturile întreprinse de Gavril Trifu și de către
deputatul Ioan Ciocan, nu s-a reușit
îndeplinirea acestui deziderat, însă
el a rămas ca un ecou și a dus la cea
de a doua inițiativă remarcabilă a
învățătorilor sălăjeni.
Alt moment foarte important
din activitatea Reuniunii Învăţătorilor Români Sălăjeni are loc în anul
1913. În acel an, „ca primă acţiune
pentru ajungerea scopului urmărit
de Reuniune”, la iniţiativa învăţătorilor sălăjeni, cu concursul ziarului
„Gazeta Învăţătorilor”, se face propagandă pentru convocarea unui
congres al tuturor învăţătorilor din
fosta Ungarie, la Cluj, pentru zilele
de 24 şi 25 august 1913.9
Întrunindu-se în cadrul unei
conferinţe la Cluj, în data de
15 februarie 1913, a fost aleasă o
comisie formată din cinci învăţători ardeleni, printre care se afla şi
învățătorul sălăjean Teodor Mureşan, care să se ocupe de organizarea
congresului.10
După cum reiese şi din coloanele
gazetei învăţătorilor sălăjeni, Ministerul Instrucţiunii Publice din
Budapesta, la intervenţia „Asociaţiei Regnicolare a Reuniunilor Învăţătoreşti” (maghiare) a revocat
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aprobarea dată, motivând că acţiunea învăţătorilor „valahi” era „fără
drept, fără lege şi perfidie”.
În urma acestei lovituri dată de
către autorităţile maghiare, Comitetul central al reuniunii sălăjene,
în şedinţa din 16 octombrie 1913,
care a avut loc la Zalău, a luat hotărârea de a trimite un memoriu
de protest Asociaţiei Regnicolare a
învăţătorilor din Budapesta, el fiind
publicat şi în ziarele româneşti.
Indignaţi de „curajul şi bărbăţia”
învăţătorilor sălăjeni, autorităţile
maghiare au început să-i atace şi
să-i ponegrească în ziarele lor. Oferim doar un exemplu, din care reiese că românii erau trataţi ca și cum
ar fi fost cetăţeni de mâna a doua în
Imperiul Austro-Ungar: „acţiunea
la aparenţă culturală a domnilor de
român e o problemă, nu politică, ci
care taie adânc în existenţa, carnea
şi sângele naţiunii (maghiare)”.11
A fost ultima acțiune culturală importantă a Reuniunii
Învățătorilor Români Sălăjeni, pentru că în vara anului 1914 izbucnea
prima mare conflagrație mondială,
în care au fost înrolați și mare parte din învățători. În acest context,
Reuniunea și-a încetat activitatea,
la fel ca aproape întreg procesul de
învățământ.
Anexă documentară:
Discursul rostit de Gavril
Trifu în cadrul Congresului
învățătoresc de la Cluj,
la 17 aprilie 1904:
Onorată adunare!
Precum se știe, cultura nu-l face
pre om mai fericit, din contra – ea
este pomul cel oprit al cunoașterii binelui și răului, și aceasta cunoaștere
nu servește spre fericirea omului
– dar este o necesitate imperativă pentru el, ca se poată susținea
lupta pentru esistință, care între
oameni este mai necruțătoare, mai
înverșunată, decât între plante și
animale, căci până ce acestea numai
nimicesc sau înghit pe asemenii lor,
omul până la nimicire mai espune
pe deaproapele lui și la nespuse dureri sufletești, la torturi morale.
Popoarele mai puțin culte, mai

puțin iscusite, ma și indivizii, sunt
la rândul lor chiar așa esploatate de
celea mai culte, mai iscusite, pe cum
esploatează omul toată natura pentru scopurile sale.
De esploatare fără cruțare, fără
milă, cum e datina, între oameni, ne
poate scuti, eventual scăpa, numai
cultura, iscusința cel puțin egală cu
a celorlalte popoare sau asemenilor
noștri.
De se mai îndoiește cineva de puterea scutitoare, mântuitoare chiar,
a școalei celei bune și după ce am
văzut în trecut, că adeca: școala cea
mai bună prusească a bătut în 1866
pe austriaci, apoi mai târziu pe cel
mai resboinic și dester popor al lumei, pe francezi, și a creat din poporul cel mai împrăștiat al germanilor
o unitate puternică națională și o
putere militară de primul rang în
Europa.
Și după aceea, ce vedem în toate zilele înaintea ochilor noștri, că
adeca: evreii, acest popor răsfirat
printre celelalte neamuri și popoare
ale lumei așa, încât nicăiri nu formează nici cel mai neînsemnat stat,
au ajuns stăpâni peste capitalurile
și toate isvoarele de venite ale Europei și la influință politică și socială covârșitoare chiar și la cele mai
înaintate popoare ale Europei, - dar
nici nu-și lasă dintre ei nici cel mai
sărăntoc copii fără învățătură, de ar
fi se plătească el singur pe învățător,
și îl și plătește în cas de lipsă chiar
singur-singurel și nu din prinosul
seu, ci din sărăcia lui.
Acela s-ar putea convinge azi
despre acest adevăr din războiul japonez-rusesc.
Japonezii, acest popor, despre
care până în 1848 nu știa lumea
– afară de cea știențifică – nici că
esistă, iar de la 1848 încoace, câteva decenii, nu-l cunoștea numai
din operetele și foile umoristice,
ca pe caricatura culturei – mai anii
trecuți sdrobiră massa cea formidabilă a chinezilor pe mare și pe uscat,
și azi stă față în față ca inimic de o
măsură, ba cum cetim chiar zilele
acestea, foarte periculos, cu cea mai
mare putere a presentului, cu Rusia.
Acest popor, ieri-alaltăieri negăgat de nimenea în seamă, ba luat
în râs, are acum cultură europeană,
instituțiuni culturale și politice mo207

Fragment dintr-un articol publicat în
ziarul „Gazeta de Duminecă”

derne și este provăzut cu cele mai
escelente arme, toate ieșite din arsenalele și fabricele sale și produse
de muncitorii săi proprii.
Iată, ce minuni poate produce
școala cea bună numai în câteva decenii, adeca, câte sunt de lipsă, ca se
crești numai 2-3 generațiuni.
Noi românii nicăiri, pe unde trăim, n-am fost, durere, în trecut între împrejurări așa de favorabile, ca
se ne putem îngriji destul de școală
bună pentru popor; dar nici în presinte, când am putea și încât am putea, nu ne îngrijim de ea îndestul;
căci nu ni este. Onorată adunare,
ajutat cu aceea, că școalele noastre
poporale de acum sunt cu mult mai
bune decât în trecut; deoarece acele
trebue se fie așa de bune, precum o
pretind recerințele timpului, în care
trăim, și așa de bune, durere, nici pe
departe nu sunt școalele noastre.
Causele sunt multe. Între ele:
Ni lipsesc conducerea, direcțiunea sigură și controla oamenilor de specialitate. Trăim pedagogicește din fărâmăturile altora,
imităm bine-rău.
Creșterea cantor învățătorilor
noștri lasă mult de dorit; starea lor
materială, socială și – referințele lor
oficioase, cari îi așteaptă în serviciul
lor greu și ponderos – și mai mult.
N-avem doară nici într-o diecesă regulament, din care se știe
învățătoriul, cari îi sunt drepturile
și dătorințele și ce-l așteaptă, dacă
nu le-ar împlini acele.
Procedura disciplinară față cu
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învățătoriul este în mâna sorții.
Dacă învățătoriul o știe duce cu mai
marii satului, poate se nu producă
nimic în școală tot timpul dascaliei sale, nici un păr depre cap nu i
se va clinti. Din contră, poate fi cel
mai bun și zelos învățător, dacă se
strică cu cutareva potentat din sat,
este espus să ajungă cu familia sa cu
tot pe străzile satului.
Vocea învățătorimei române confesionale arareori ajunge la consistorele respective, la guvernul țărei
spre dauna atât a învățământului cât
și a învățătorilor nicicând. Și acum
se proiectează legi de mare însemnătate și afund tăietorie în vieața
învățământului poporal confesional, dar nimene nu e curios, se audă
părerea și dorința și a învățătorilor
confesionali români. „De noi fără de
noi”.
N-avem una singură preparandie de învățători, deși natural, ușor
și relativ cu puține spese s-ar putea
lipi una de școala civilă de fete a
„Asociațiunei” în Sibiu, unde elevele cele lipsite de mijloace ar răsplăti
pentru intenția lor îngrijind elevele din școala civilă și corepetând cu
ele, câștigându-se totodată o praxă
foarte prețioasă pentru venitoarea lor chemare întru tractarea cu
învățăcelele.
Scaunele noastre bisericești
școlare numai după nume esistă.
Unde este de făcut ceva bine pentru
școală, nu-s ca în palmă; apar însă
îndată, ce se supără cutareva potentat din comună pe învățător.
Mare calamitate este pentru
învățământul nostru poporal, că la
noi gr.-catolicii români, în cele mai
multe părți ale țării nici poporul,
nici inteligința mireană nu se interesează îndestul de școală. Poporul
o consideră de „malum” nici nu „necesarium”, care nu-l lasă a-și folosi
copilașii în economie: iar inteligința
mireană o lasă cu totul în știrea și
grija maicei biserici, care, mai ales
în zilele noastre, are preste puteri
destul de a face cu conducerea religioasă-morală a sufletelor. Ce și
cum face biserica în școală și cu
școala, aceea și așa este făcut. Nimenea, sau aproape nimenea nu-i
poartă grija. Unde este și până când
este în comună preot și învățător
zelos pentru deșteptarea poporu-

lui, acolo este școală și progres în
școală; unde nu sunt, sau se duc din
comună, acolo nu mai este școală
numai după nume.
Și mai mare calamitate pentru învățământul nostru este, că
în urma stărilor noastre școlare
deplorabile cei mai mulți dintre
învățătorii noștri devin și au devenit apatici: își fac datorința
fără zel, fără însuflețire, iacă-așa,
ca șî „în domnescu”, cum ar zice
strămoșii noștri de prin timpul
iobăgiei. Resultatul învățăturii în
decurs de 6 ani în școală este apoi
de abia cava cetire, scriere, poate
numai a numelui, și cunoașterea
„numerusului”. În multe locuri,
unde se aplică, durere și acum cu
preferință, pentru-că sunt eftini, așa
numiții învățători interimali, adeca
de cei fugiți de la sapă, plug și alte
măiestrii, nici atâta. Unde rămân
cunoștințele de lipsă poporului
pentru viața practică?! Unde, ce e
și mai ponderos, creșterea omului
după chipul și asemînarea lui Dumnezău, adecă nobilitatea inimei și a
sufletului său?
Sunt ținuturi întregi, unde nu
afli una reuniune învățătorească
și învățătorii noștri, care doresc
a învăța și a înainta cu timpul, se
fac și sunt membrii la reuniuni
învățătorești străine.
Reuniunile învățătorești, cari
esistă, lucră fiecare, după-cum o
taie capul, fără sistem și direcțiune,
mai mult, ca se nu uite, decât ca se
înainteze membrii ei.
Spre a delătura aceste rele; spre
a deștepta interesare generală în
popor și inteligința mireană pentru școală; spre a stîrni căldură și
însuflețire pentru chemarea lor la
învățătorii cei căzuți în apatie și a
li crea un venitor mai frumos, mai
demn de lucrul lor cel greu și ponderos pentru neam și țară; în fine
spre a face, ca să se audă la locurile mai înalte și vocea învățătorimei
gr.cat. române și că aceasta se fie în
venitor representată în mod demn
de ea învățământului poporal: eu
nu aflu mijloc mai potrivit, decât
a coaduna pedagogii noștri cei mai
escelenți și inimile celea mai zeloase pentru învățământul poporal, a-i
pune în fruntea afacerilor noastre
școlare, a ne concrede conducerei
207

Traian Husti (1874-1912) - învățător în
Bobota, membru în delegația care
a participat la întrunirea de la Cluj,
din 17 aprilie 1904

lor și a li urma cu însuflețire – adeca înființarea „Alianței reuniunilor
învățătorești gr.-cat. române”.
Pentru aceasta ne-am coadunat
azi din toate părțile țării aici.
Dumnezău se ni dee ajutorul
său cel sfânt la lucrările noastre
și să le facă aceste rodnice pentru
învățământul poporal.
Cu aceste am onoarea a deschide
desbaterea obiectelor din programa
zilei.
Cota: „Gazeta de Duminecă”, nr. 18,
1 mai 1904, pp. 3-4; nr. 19, 8 mai 1904,
p. 4.
Note:
1 Serviciul Județean al Arhivelor
Naționale Sălaj (S.J.A.N. Sălaj), fond Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni,
dosar 5, ff. 41-42.
2 „Gazeta de Duminecă”, nr. 7, 14 februarie 1904, p. 7.
3 Idem, nr. 11, 13 martie 1904, p. 7.
4 Idem, nr. 12, 20 martie 1904, pp. 5-6.
5 Idem, nr. 17, 24 aprilie 1904, p. 5.
6 Idem, nr. 17, 24 aprilie 1904, p. 5.
7 S.J.A.N. Sălaj, fond Reuniunea
Învățătorilor Români Sălăjeni, dosar 4,
f. 104.
8 Stelian Mândruț, Gavril Trifu și
„Alianța învățătorimii române unite din Transilvania” (1910), în „Acta Mvsei Porolissensis”, XVI, Zalău, 1992, pp. 549-557.
9 Simion Oros, Almanahul dascălilor noştri, Zalău, 1936, p. 162.
10 Ioan Ardeleanu Senior, Teodor
Mureșan, în „Școala Noastră”, Zalău, nr. 2-3,
octombrie-noiembrie 1939, p. 60.
11 Simion Oros, op. cit., p. 162.

Istorie 33

Sigiliul Prefecturii
județului Sălaj (1946)
Laurențiu-Ștefan Szemkovics

La Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale
din București (Dudu Velicu, dosar nr. 1227) se află un
sigiliu care a aparținut, în 1946, Prefecturii județului
Sălaj. Sigiliul are formă rotundă (42 mm), este imprimat cu tuș purpuriu și are în emblemă stema mică
a României de la 1921 care, conform art. 2 din Legea
pentru fixarea stemei Regatului României, întregit
cu ţările surori unite („Monitorul Oficial” nr. 92 din
29 iulie 1921, pp. 3569-3573), se întrebuința „pe sigile şi ştampile oficiale”.
Stema amintită mai înainte se compune dintr-un
scut încărcat cu o acvilă, reprezentată în întregime
și din față, cu aripile deschise și cu zborul în jos, cu
capul spre aripa dreaptă, purtând pe cap o coroană
închisă, ținând în cioc o cruce, în gheara dreaptă o
spadă, iar în cea stângă un sceptru terminat în floare
de crin. Pasărea are pe piept un scut asemănător cu
cel de mai înainte, dar de dimensiuni mai mici, sfertuit, cu insițiune, cuprinzând în cartierul 1 stema
heraldică a Țării Românești – acvila cruciată flancată
la dreapta de soare, la stânga de semilună, în 2 stema heraldică a Moldovei – un cap de bour, redat din
față, cu stea între coarne, flancat, în dreptul botului,
de o roză la dreapta și de o semilună conturnată la
stânga, în 3 stema Banatului cu vechiul Banat românesc al Severinului – un pod cu două deschideri
boltite din care iese un leu, în 4 stema Transilvaniei
cu părțile Maramureșului și Crișanei – un brâu din
care iese, în partea de sus, o acvilă însoțită de soare
la dreapta și de semilună conturnată la stânga, iar
în partea de jos șapte turnuri de cetate; în insițiune
armele Dobrogei – doi delfini afrontați, cu cozile ridicate. Peste tot, armele Casei de Hohenzollern: scut
scartelat, având în cartierele 1 și 4 argint (metal reprezentat convenţional prin câmp alb, respectiv suprafaţă liberă) și în cartierele 2 și 3 negru (culoare
reprezentată convenţional prin linii verticale suprapuse pe linii orizontale). Scutul mare este timbrat de
coroana de oțel a României.
În exergă, mărginită la exterior de un cerc
liniar, legenda: * Regatul României * Prefectura
județului Sălaj.
Planșa cu stema mică a României de la 1921 se află,
de asemenea, la Serviciul Arhive Naționale Istorice
Centrale (Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3).

Sigiliul Prefecturii județului Sălaj (1946).
Sursa: Serviciul Arhive Naționale Istorice
Centrale

Stema mică a României de la 1921.
Sursa: Serviciul Arhive Naționale Istorice
Centrale
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Jurnal de călătorie
(1821-1822) (8)
Wesselényi Miklós - fiul

31 martie 1822
Vremea frumoasă şi caldă, care s-a menţinut
aproape continuu în tot răstimpul prezenţei noastre
aici, s-a schimbat un pic. Ploaia şi vântul au răcit întrucâtva atmosfera.
Am luat prânzul împreună cu Széchenyi la Verry,
în Palais Royal. Nimic nu întrece localurile de bun
gust, unde servirea se face bine şi curat, unde găseşti
cele mai bune mâncăruri şi poţi alege între mii de vinuri, care toate se află în restaurantele cele mai bune,
precum: Robert, Beauvillier, Verry şi Rocher du Cancal. Aici se pot aduce cele mai strălucite jertfe Zeului
Îmbuibării. E greu să ceri un fel sau o băutură de prim
rang, de oriunde din ţară, care să nu se găsească în
Paris. Regret că grosimea taliei şi subţirimea portofelului nu mi-au permis să-mi satisfac toate poftele.
[Fiind duminică, i-am scris mamei.]
1 aprilie
Am fost la [familia] Franconi. Mi-a arătat un armăsar pur-sânge englez, un roib cafeniu: Regent. Are
sânge, dar greabănul e deformat, picioarele sunt lungi, genunchii îi sar în faţă. A cerut 10.000 de franci pe
el. Zice că, atunci când au vrut să-l cumpere pentru
împăratul austriac, i-au oferit 20.000 de franci. Mai
are un armăsar gălbui de 4 ani, provenit din herghelia
Leli`evre. Omul are vreo cincizeci de iepe, dar nu ţine
armăsari de montă, ci le duce la Dupin, să le însămânţeze gonacii regelui. Acel mânz gălbui provine dintr-o
mamă pur-sânge englez şi un tată arăbesc. Are oase
bune şi arată mai bine decât produsele de acest fel,
dar e prea lung şi n-are greabăn.
De la Franconi am dorit să merg la „salle d’armes”,
dar nu pe traseul obişnuit, pe bulevarde, rue Richelieu, către Palais Royal, ci am dorit să scurtez şi am
luat-o drept prin „Passage des Panoramas”. Din Place
de la Victoire am rătăcit drumul cu totul şi am umblat
cu adevărat brambura. Nici nu-i de mirare, deoarece
Parisul are mai mult de o mie de străzi şi nu-i uşor să
le înveţi pe toate câte sunt. Cu toate acestea, te orientezi mai uşor decât în Viena şi, în cele mai multe
părţi ale oraşului, este imposibil să te pierzi, datorită
căilor drepte şi numeroaselor pieţe. Astăzi, cum m-am
dus să iau lecţii de înot după cele de scrimă şi de acolo
m-am întors la Gymn[ase] Dram[atique], am socotit
pe harta Parisului că am parcurs 2,5 mile nemţeşti
[1 Landmeile = 7,5325 km]. În capitala Franţei, datorită enormei sale întinderi, distanţele sunt foarte
mari, dar omul se obişnuieşte într-atât, încât nu-i
obositor să străbată zilnic până la 15 kilometri.

2 aprilie
Am fost nevoit să aştept mai mult de două ceasuri,
până când mi-a venit rândul să intru la Camera Deputaţilor. [Unde nu s-a întâmplat nimic deosebit.]
Seara am fost la Circul Franconi, n-a corespuns aşteptărilor. [N-au produs nimic nemaivăzut.]
3 aprilie
Am trecut pe la ambasadă ca să-mi iau rămas bun.
Toate ziarele dau ca sigur războiul dintre ruşi şi turci.
[Karl von] Vincent, ambasadorul nostru şi Rotschild
încă se îndoiesc, dar pare că se lasă înşelaţi de aparenţe şi
nu cred [în declanşarea ostilităţilor]. Niciodată nu m-am
îndoit că acest război va izbucni, doar mă minunez de
ce curtea moscovită, cunoscută pentru predispoziţia de
a porni un conflict, trage de zăbală şi de timp printr-o
ceremonialitate exagerată. Ce va face Austria? Îi va sprijini pe turci? Ar fi o acţiune cu un final dubios, dar ar
fi cea mai inteligentă mişcare, deoarece ori va muri, ori
va reînvia. Dar să dea mâna cu muscalii ar fi o greşeală
politică imensă, care, precum orice păcat împotriva firii,
va aduce o pedeapsă veşnică, deoarece se ştie că alianţa
cu cel puternic întru obidirea celui slab va provoca dublarea puterii primului şi, inevitabil, istovirea proprie. Când
leul va împărţi prada, Austria va primi doar o ciozvârtă
sleită, iar greutatea uriaşului din Nord va apăsa atât de
puternic pe bătrânul care-şi pierde puterile, încât nu va
dura mult să aibă parte de traiul amar, indiferent dacă
are un medic bun sau unul nepriceput.
[Împreună cu Széchenyi am examinat macheta Atenei.]
Am căutat în biblioteca regală istoria [mănăstirii] La
Trappe şi am citit tot ce am găsit despre acest ordin călugăresc.
Azi, mâine şi poimâine are loc marea promenadă de
la Longchamp. Vremea a fost cât se poate de favorabilă, au participat o mulţime de trăsuri, călăreţi şi pietoni.
Am văzut doar câteva trăsuri arătoase, cu cai frumoşi.
În toată lumea nu găseşti călăreţi şi cai cu un aspect mai
scandalos decât în Paris. Ni s-au arătat mulţi [bidivii] englezi şi normanzi, metişi spanioli, foarte puţini orientali.
Până şi cei proveniţi din manejurile regale sau din alte
părţi purtau şei de catifea şi aveau coamele împletite.
[Urmează „Sfintele Paşti în Mănăstirea La Trappe”
(5-6 aprilie 1822), fragment care a apărut în „Caiete Silvane” nr. 4 (111) / aprilie 2014, pp. 34-35.]
Traducere de Györfi-Deák György
Textul original e accesibil pe internet:
http://mek.oszk.hu/09200/09257/09257.htm
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Florin
Horvath

Despre „Sfânta Lumină”
de la Sărbătoarea Învierii
Domnului la Ierusalim (IV)

Alături de toate cele expuse până acum, credem că se
cuvine a se alipi și mărturia „cutremurătoare de-a dreptul a monahului Mitrofan, din 1926. Acest cleric a fost
trimis în monahism în 1925 și a fost rânduit a păzi la
Sfântul Mormânt de către Patriarhul Damian I-ul. Prin
urmare, în Sâmbăta Mare a anului 1926, monahul a cugetat că este bine să-și limpezească nedumerirea față de
natura minunii Sfintei Lumini. Așa că s-a ascuns în podul
construcției de deasupra Sfântului Mormânt, găsindu-și
loc de unde să poată urmări tot ce se petrece în interior
și deasupra lespezii Mormântului. Vreme de 12 ceasuri
a rămas tăcut în ascunzătoare. Avea la el un pic de apă și
o lanternă pe care a aprins-o numai la ora 11 dimineața,
după ce Mormântul a fost pecetluit și a rămas în întuneric. După ce s-a procedat la invocarea apariției Sfintei
Lumini de către Patriarh, monahul povestește:
„Am deslușit chipul Patriarhului, care s-a aplecat
să intre în Mormântul dătător de viață. Ajunsesem la
o înfricoșătoare încordare nervoasă în mijlocul tăcerii
Mormântului, așa încât îmi auzeam propria răsuflare.
Am auzit deodată un șuierat ușor. Semăna cu o suflare
ușoară de vânt. Și, deodată, am văzut o priveliște de neuitat: o Lumină albăstruie a umplut tot sfințitul loc al
dătătorului de viață Mormânt... Îl vedeam clar pe Patriarh, de pe fața căruia curgea transpirația... Și, ca și cum
ar fi fost iluminat de acea Lumină, a început să citească
rugăciunile. Și, îndată, Lumina albăstruie a început să se
preschimbe într-o Lumină albă, ca aceea a Schimbării la
Față a lui Hristos. În continuare, acea Lumină albă s-a
preschimbat într-o sferă luminoasă ca Soarele, care a rămas nemișcată deasupra capului Patriarhului. Apoi l-am
văzut pe Patriarh ținând mănunchiurile cu cele 33 de lumânări. Și ridicându-și încet mâinile spre cer, s-a aprins
dintr-odată sfânta candelă și cele patru mănunchiuri de
lumânări. În acea clipă, sfera luminoasă a dispărut. Ochii
mi s-au umplut de lacrimi și trupul îmi ardea în întregime” (după pr. Sava Ahilleos, Am văzut Sfânta Lumină,
Atena, 2000, p. 124). Mai târziu, Mitrofan a hotărât să
se spovedească și, în fața Patriarhului Damian I-ul, și-a
început mărturisirea înștiințându-l că el, cel care oficiase, nu a văzut nimic din toate acestea... Apoi, simțind
că nu face bine, l-a conjurat să nu spună nimănui cele
ce-i vor fi mărturisite de Patriarh, până când va intra în
Mormânt!... „Dacă am conștiința liniștită și nimic nu mă
preocupă, care să aibă puterea să umbrească pacea și dăruirea mea lui Dumnezeu, mă cuprinde o netâlcuită bucurie. De îndată ce intru în Sfântul Mormânt și deschid
Sfânta Carte, după ce citesc câteva rânduri din sfintele
rugăciuni și înalț mănunchiurile de lumânări, atunci se

aprind și sfânta candelă și lumânările. Dacă, însă, nu mă
însoțește pacea sufletului și nu am pregătirea și dăruirea
cuvenită lui Dumnezeu, nu mai am acea bucurie netâlcuită. Atunci, de îndată ce mă aplec să intru în Sfântul
Mormânt, văd că sfânta candelă e deja aprinsă” (după
pr. Sava Ahilleos, Am văzut Sfânta Lumină, Atena, 2000,
pp. 142-145).
Prin urmare, putem concluziona, pentru toți cei care
cred că la ceremonia din Sâmbăta Mare, oficiată de către ortodocși, Sfânta Lumină oricum vine – de dragul
credincioșilor – și orice foc material ar exista în Mormânt se va preschimba în Sfânta Lumină. Dacă vreți,
așa cum Taina Dumnezeieștii Liturghii se săvârșește cu
Lucrarea Sfântului Duh, chiar dacă preotul este nevrednic, tot astfel se întâmplă și cu venirea Sfintei Lumini!
Sosirea sa nu are legătură cu credința sau starea duhovnicească a fiecărui Patriarh.
De vreme ce ne-am convins și credem, este bine să
înțelegem că: minunea se săvârșește în fiecare an, însă
ea nu se arată ca un eveniment standard care se repetă și
nici nu este un spectacol pentru distracția unor spectatori, orice „intrare ar plăti”...
După 19 ani de Patriarhat, în anul 200, Diodor I-ul a
reluat interviul dat în 1998, în preajma Paștilor, acordat
teologului danez Niels Christian Hvidt. Cităm din spusele lui Diodor I-ul:
„După ce se sting toate luminile, mă plec și intru în
prima încăpere a Mormântului. De acolo merg încet, prin
întuneric, spre cealaltă încăpere a Mormântului, unde a
fost Trupul lui Iisus. Acolo îngenunchez cu frica sfântă
și... rostesc rugăciunile consacrate, care ni s-au transmis
de-a lungul veacurilor, iar după ce le citesc, aștept. Uneori este posibil să aștept câteva minute, dar, de obicei,
minunea se săvârșește îndată ce citesc rugăciunile. Din
miezul pietrei pe care a stat Trupul lui Hristos, o Lumină nedefinită iese înspre afară. De obicei are o nuanță
albastru-deschis, dar culoarea se poate schimba și să ia
multe nuanțe diferite... Lumina iese din piatră ca și cum
ar ieși dintr-un lac. Piatra Mormântului seamănă ca și
cum ar fi acoperită cu un nor umed, dar este Lumină.
Această Lumină se comportă diferit în fiecare an. Uneori, acoperă numai placa de pe Mormânt, în timp ce alteori umple de Lumină tot baldachinul, așa încât oamenii
care stau în afara Mormântului și privesc înăuntru, văd
cum este plin de Lumină... Această Lumină nu arde!...
Într-un anumit loc, Lumina se ridică în sus și formează
un stâlp, a cărui flacără are o natură diferită, astfel încât
îmi este cu putință să aprind lumânările mele de la ea...
Apoi ies și dau Lumina mai întâi Patriarhului armean și
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apoi celui copt... Mă aflu în Ierusalim din 1939 și am venit aici la vârsta de 15 ani. Am urmărit ceremonia Sfintei Lumini în tot acest timp și am fost martor ocular al
minunii vreme de 61 de ani. Pentru mine nu se pune
întrebarea dacă eu cred în Lumină sau nu. Știu că
ea este adevărată”.
Pentru noi, dincolo de asta, n-ar trebui să mai fie niciun comentariu. În Sâmbăta Mare, la Biserica Învierii,
La editurile „Caiete Silvane”
(Zalău) și „Școala Ardeleană”
(Cluj-Napoca) a apărut antologia de poeme „Cenușa orelor”
de Marcel Lucaciu. Cartea a fost
lansată vineri, 25 martie 2022,
în sala „Porolissum” a Centrului
de Cultură și Artă al Județului
Sălaj, în cadrul celei de-a 14-a
ediții a Zilelor revistei „Caiete
Silvane”.
Marcel Lucaciu s-a născut în ziua
de 14 iulie 1966, în oraşul Jibou, judeţul Sălaj. Este absolvent al Liceului de Filologie-Istorie „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei (1984)
şi al Facultăţii de Filologie din
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”,
Cluj-Napoca, secţia română-latină
(1989). Fiind repartizat ca profesor
de limba română, în judeţul Harghita (comuna Lunca de Sus), revine pe meleagurile sălăjene, în urma
evenimentelor din decembrie ’89.
Începând cu anul 1990, lucrează ca
profesor la Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, iar din februarie 2006 ca inspector şcolar – limba
şi literatura română, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj.
A debutat cu versuri, în revista
Tribuna (1984), apoi a colaborat cu
grupaje de poezie şi cronici literare, la diferite reviste din ţară şi din
străinătate: Steaua, Tomis, Convorbiri literare, Astra, Familia, Ramuri,
Luceafărul, Flacăra, Contemporanul,
Viaţa Românească, Agora lui Dorin Tudoran (Philadelphia) etc. De
asemenea, a mai colaborat cu articole, tablete şi recenzii literare, la
cotidianele Graiul Sălajului şi Sălajul Orizont (1990-1994). Ulterior,
a fost redactor la revistele culturale sălăjene Gazeta de Duminică
(1994-1996), Limes (1998-2000) şi
Silvania. Cultură. Culte. Patrimoniu
(2002-2005). Din anul 2005 (până
în prezent) este redactor asociat la

se săvârșește Minunea Minunilor! Mai bine de două ore,
zeci de mii de pelerini se scurg prin fața Sfântului Mormânt, cu Sfânta Lumină în mâini, cu căldura credinței în
inimi, cu fețele Luminate de o bucurie imensă, rostind,
fiecare pe limba sa: „Slavă, Ție, Mântuitorule, pentru
această negrăită minune!” Cine știe, poate că la ceasul la
care ne vom lua „veșmântul cel de pământ”, ca tot omul,
vom înțelege deplin taina miracolului ce ne-a fost dat...

revista Caiete Silvane.
De-a lungul anilor, a obţinut
câteva premii literare: Premiul al
III-lea la Concursul literar pentru
studenţi, organizat de revista Astra
(Braşov, 1989); Premiul revistei De
la Nistru pân` la Tisa şi al Editurii
Duminica, la Festivalul Naţional
„Lucian Blaga” (Sebeş, 1992).
A publicat, până acum, următoarele volume: Scrisori către Isolda (Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1995); Poemul care a împuşcat metafora (Editura Limes, Cluj-Napoca,
2000); Omul fără buzunare (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2001); Relecturi stănesciene (Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2004); Parfumul ficţiunii (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2012); Scriitori din Ţara Silvaniei (Editura Caiete Silvane, Zalău,
2013); Flori de cuc (Editura Caiete
Silvane, Zalău, 2015); Floreta de
exerciţiu. Antologie (Editura Caiete
Silvane, Zalău şi Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017); Cronici
duminicale (Editura Caiete Silvane,
Zalău şi Editura Şcoala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2019).
Poemele sale au apărut şi în volume colective: Verticala curgere spre
soare (Slatina, 1993); Fehér fekete:
Kortárs syilágysági román költők
antológiaja / Alb negru: Poeţi contemporani sălăjeni, antologie (volum
bilingv Zalău, 1998); Poeme – Versek – Gedichte (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2004); Zece poeţi – Tíz
költő. Poeme, Versek (Editura Caiete
Silvane, Zalău, 2006); Iuliu Suciu –
Poeţi sălăjeni ai Cenaclului Silvania
(Editura Silvania, Zalău, 2008);
18 poeţi (Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2020); Primăvara Poeziei – A
Költészet Tavasza (Editura Caiete
Silvane şi Revista Hepehupa, Zalău,
2006-2020).
În calitate de preşedinte al Cenaclului literar „Silvania” din Zalău
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(1991-1995), a realizat antologia
Silvania ’90 (Editura Clusium, ClujNapoca, 1995). A prefaţat (şi îngrijit) volumele postume ale poetului
Valentin Meseşan, Arhiva cu tăceri
(Editura Silvania, Zalău, 2002),
Poeme (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2016); volumele poetei Dina
Horvath, Insomnia flăcării (Editura
Caiete Silvane, Zalău, 1999), Poeme
în crinolină (Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2010); romanul lui Artemiu
Vanca, Poate îngerii (Editura Caiete
Silvane, Zalău, 2015); plachetele
semnate de Mioara Lazăr, Felinarele
inimii (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2018) şi Iris Király, Între linişte
şi tăcere (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2021).
Actualmente, Marcel Lucaciu
este din nou preşedintele Cenaclului „Silvania” şi colaborează, în
special, la revistele Viaţa Românească (Bucureşti) şi Curtea de la Argeş
(Curtea de Argeş).
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj
şi membru al Cercului literar de la
Cluj.

Vasile Mica
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(1843-1917)

Daniel-Victor Săbăceag și Viorel Câmpean

Este greu de definit viața și activitatea lui Vasile
Mica, pentru că a fost fiu de preot, notar comunal
și cercual, membru fondator al Astrei, membru fondator al institutelor financiare românești „Sălăjana” din Jibou și „Codreana” din Băsești, președinte,
vicepreședinte și director de bancă, virilist al comitatului Sălaj, membru fondator al R.Î.R.S., militant
PNR, filantrop, „prim-corator” al bisericii și mare
proprietar din Someș-Odorhei. O viață plină de activitate. Vom încerca în cele ce urmează să punctăm
principalele repere din viața lui.
S-a născut în 30 ianuarie 1843 la Recea-Cristur, în
familia parohului local greco-catolic, Alexandru Mica
și a Anei Pop1.
Tatăl său s-a născut în anul 1805. Probabil că a absolvit Teologia la Blaj. A fost hirotonit în anul 18282.
A slujit la începutul preoției în Recea-Cristur. I-a urmat întru slujire, probabil, preotului-paroh, popa Grigore3.
În familie s-au mai născut două fete, Rozalia și Iuliana.
Rozalia, născută în anul 1828, la Recea-Cristur; a
fost căsătorită cu preotul Ioan Opriș. Născut în 1819,
a fost hirotonit în anul 18444. Cel puțin din anul 1867
până la repausare, în 8 aprilie 1872, a slujit la Domnin5. Preoteasa văduvă Rozalia a decedat la 4 februarie 1899, în Someș-Odorhei fiind îngropată „lângă
biserica cea veche” de Gabriel Cherebețiu, preot local,
Ioan Pop, preot în Domnin și Laurențiu Bran, preot
în Săplac (azi Aluniș, județul Sălaj). La data decesului,
îi trăiau copiii: Alexandru, Vasile, Augustin și Iuliana
Opriș6.
Iuliana s-a născut, probabil tot la Recea-Cristur, și
a fost măritată cu notarul Gabriel Carșai din Buduş
(azi Vâlcele, județul Cluj). În familia lor s-a născut și
preotul greco-catolic Augustin Carșai (1859-?)7.
Din anul 1852, Alexandru Mica a slujit ca paroh
la Someș-Odorhei și a ocupat scaunul de vice-protopop al tractului Noțig până în anul 1858, când a
fost suspendat printr-o decizie a Consistoriului diecezan, pentru depășirea atribuțiilor sale, insubordonare, nereguli financiare și comportament inadecvat
funcției8. Problemele lui Alexandru Mica datează
din anul 1856, când intră în conflict cu parohul din
Șoimuș, Gavril Vaida care îl acuză că este bețiv și că

a eludat atribuțiile matrimoniale ale vicarului Demetriu Coroianu, depășindu-și prerogativele și dispensând de la vestiri și de la perioada de doliu pe mai
mulți credincioși.
În 21 iulie 1856, în localitatea Vicea, s-a întrunit
scaunul protopopesc al tractului Băsești, sub conducerea arhidiaconului Grigore Pop, pentru a judeca
procesul disciplinar al vice-protopopului Noțigului,
Alexandru Mica. Pe baza probelor din dosarul cauzei,
scaunul protopopesc îl găsește vinovat pe vice-protopopul Mica și îl va pedepsi cu amendă de 20 florini,
pe seama fondului diecezan al preoților deficienți9.
La 3 ianuarie 1859, Alexandru Mica își recunoaște
greșelile în fața scaunului de judecată episcopal și
solicită ridicarea suspendării sale. În 12 februarie
1859, Ordinariatul îi cere vice-protopopului suspendat Mica să-i solicite clemență vicarului Demetriu
Coroianu, această solicitare fiind pusă în practică, iar
la 20 octombrie 1859, vicarul Coroianu scrie că Alexandru Mica și-a cerut iertare și că i-a acordat-o10. Cu
toate cererile de reinstituire adresate Ordinariatului
diecezan și a apelului din anul 1860 la forul consistorial mitropolitan, Alexandru Mica nu va reuși să-și
recâștige funcția protopopească, fiind revocat definitiv și retrogradat în funcția de simplu paroh.
A trecut la cele veșnice în 19 august 1874, la vârsta de 69 de ani și 46 ani de preoție. L-au condus pe
ultimul drum protopopul Vasile Gheție și alți 9 preoți
din district11 și a fost îngropat „la biserică”. Alexandru Mica a avut o stare materială bună, de vreme ce în
Protocolul preoților repausați din Dieceza Gherla se
menționează că „destulă avere a rămas”12.
După decesul lui Alexandru Mica, soția lui, Ana, a
purtat vreme de 14 de ani crucea grea a văduviei până
în ziua de 21 mai 1888, când a decedat, la vârsta de
77 ani. Ceremonia funerară a fost oficiată în 23 mai
1888 de către preoții: Iosif Lemény din Remetea, Vasiliu Ruscai din Inău, Petru Caba din Cheud și Petru
Pop din Traniș, fiind îngropată alături de soțul ei „lângă biserică”13.
Revenind la fiul său, Vasile Mica, în anul 1861 era
elev în clasa a II-a gimnazială la Liceul Catolic din
Cluj14. În 1866 ia ființă Societatea junimii române studioase din Cluj, avându-l ca președinte pe Ioan Pamfilie, iar membri ai comitetului pe Vasile Mica, Grigore
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Moldovan, Iuliu Coroianu și Francisc Hossu-Longin.
Societatea organiza serate culturale cu declamații,
coruri naționale, la care luau parte reprezentanții de
frunte ai intelectualității române din Cluj15. Vasile
Mica era atunci student în anul VII gimnazial16. S-a
căsătorit cu Ana Katona, născută la Chirău (azi Băița,
localitate componentă a municipiului Gherla, județul
Cluj.
După definitivarea studiilor a ocupat funcția de notar comunal, apoi notar cercual, iar în paralel s-a ocupat
de proprietatea moștenită în comuna Someș-Odorhei.
Era unul din marii proprietari din zonă. Dintr-o statistică efectuată de statul maghiar pentru anul 1897,
aflăm că terenurile aflate în proprietatea lui Vasile
Mica erau lucrate, alături de cele ale altor doi proprietari din Someș-Odorhei, Tanody Mártonné și Deutsch
Bella, de către arendașul Jeremiás Izidór. Proprietatea
administrată de acest arendaș însemna: 348 pământ
arător, 1 grădină, 29 râturi, 283 pășuni, 4 nu erau supuse impozitului pe teren, probabil în total 665 iugăre. Terenul aparținea la două comune (localități). De
asemenea, 11 iugăre erau alocate servitorilor. Gospodăria mai deținea: 1 semănătoare, 1 ciur, 10 pluguri,
4 grape, 1 tăvălug, 6 care de lucru17.
La 7 septembrie 1884 s-a depus, în mod solemn,
„piatra fundamentală” pentru edificarea unui nou
lăcaș de rugăciune în comuna Sălsig. Slujba de binecuvântare a fost urmată de o petrecere la care a luat parte un numeros public român, cu scopul de a strânge
fonduri pentru construirea noii biserici din localitate.
Între cei care au contribuit cu sume de bani, pe lângă
avocați, preoți, proprietari etc., îl găsim și pe notarul
Vasile Mica, care a „solvit” suma de 4 florini18.
În 4 iulie 1887 a fost organizată cu fastul cuvenit
adunarea generală a Reuniunii Învățătorilor Români
Sălăjeni, care a avut loc în localitatea Someș-Odorhei,
tractul protopopesc al Noțigului. Serviciul divin a fost
celebrat de către vicarul Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu, alături de Grațian Flonta, preot în Cățelul Român
(Meseșenii de Sus). Din partea conducerii reuniunii
au participat Alimpiu Barboloviciu, Gavril Trifu, Ioan
Hendea, Petru Longin, Ioan Sălăgian și Georgiu Prodan, controlor. În total au participat 6 „oficiali”, 3 fondatori, 14 oaspeți și 25 de membri ordinari. De asemenea, a participat un numeros public local, în frunte
cu notarul cercual Vasile Mica și familia sa. Lucrările
au fost deschise de Alimpiu Barboloviciu, aplaudat și
ovaționat cu cuvintele „Să trăiască!” de către toți cei
prezenți. După derularea activităților din program,
a urmat prânzul comun, care a fost organizat de către notarul cercual Vasile Mica și preotul local, Gavril
Cherebețiu19, în cadrul căruia s-au ridicat multe „toasturi”20.

Ca o dovadă a bunelor relații ce au existat între
Vasile Mica și protopopul Gabriel Cherebețiu, amintim aici faptul că toți cei cinci copii născuți în familia
preotului din Someș-Odorhei, Gabriel și Ana născută
Carșiai au fost botezați de către Vasile Mica și soția
Ana, iar Leontina Cherebețiu și Popiliu L. Tămaș i-au
avut și ca nași la căsătorie.
O lungă perioadă de timp a fost membru virilist
al congregației comitatense din Sălaj. În anul 1891 se
situa pe poziția a doua în lista viriliștilor români din
comitatul Sălaj, cu o dare anuală de 288 florini
și 63 cr., după George Pop de Băsești care a plătit
570 fl.17 cr21. În anul 1904, Vasile Mica ocupa poziția
a șaptea cu o contribuție de 754 coroane. Pe primele
locuri se situau: George Pop de Băsești cu 1494 cor.,
Andrei Cosma, director de bancă Șimleu cu 1283 cor.,
Florian Cocian, avocat Cehu Silvaniei, 1174 cor.,
Dr. George Pop, avocat Zalău cu 1032 cor., Teodor
Lengyel, preot în Stremț cu 1000 cor., Mihai Bohățel,
proprietar în Supur cu 988 cor. și Dr. Iuliu Pop, subnotar comitatens în Zalău cu 865 coroane22.
În anul 1893, pe Vasile Mica îl regăsim pe lista
nr. 1 a studentului jurist Ioan Ghețe din Jibou, cu o
contribuție de 3 florini pentru ajutorarea tinerilor
universitari lipsiți de mijloace23.

În anul 1910 a contribuit cu 20 de coroane la
fondul cultural al Arhidiecezei, menit să vină în
ajutorul şcolilor, alături de deputatul dr. Teodor
Mihali (100 în coroane)24.
Vasile Mica a fost membru fondator al Băncii „Sălăjana” din Jibou, înființată în 4 mai 1897, alături de
George Pop de Băsești, Andrei Cosma, Teofil Dragomir și alți fruntași români. A deținut funcția de director executiv, președinte și vicepreședinte. A fost
membru fondator al Băncii „Codreana” din Băsești,
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înființată la 30 iunie 1905 și vreme de trei ani a ocupat funcția de director.

În 1901, Vasile Mica participă la adunarea generală
a Societății pentru fond de teatru român din Șimleu,
unde se înscrie ca membru ordinar și achită taxa de
10 coroane25.
La Someș-Odorhei, preotul Gabriel Cherebețiu a
avut în Vasile Mica un sprijin și un colaborator de nădejde, în folosul celor două instituții importante ale
românilor din localitate: Biserica și Școala. Alături de
comunitate, cei doi au reuşit, la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea, să edifice un frumos lăcaș
de cult. Sfințirea noii biserici din Someș-Odorhei s-a
celebrat la 10 august 1902, de către delegatul Episcopiei din Gherla, canonicul Ioan Georgiu, asistat de o
mulțime de protopopi și preoți26. Cântările au fost
executate de Victoria Karsai, care cu vocea sa puternică, dulce și mlădioasă a cucerit asistența. După
sfințire a urmat un banchet unde s-au rostit mai multe
toasturi de către: Ioan Georgiu, canonic; George Pop
de Băsești; Dr. Mihai Pop, avocat; Teodor Pop, protopop; Vasile Pop, protopop; Gavril Cherebețiu, protopop; Ioan Cheșeli Dragomir, protopop și Teofil Dragomir, proprietar. După banchet, seara, a continuat
cu o petrecere la care a participat un public numeros,
peste 400 de persoane – „o cunună foarte frumoasă de
domni și dame din toate clasele societății române”. Și de
această dată, petrecerea de la Someș-Odorhei a fost la
înălțime, de acest lucru îngrijindu-se neobositul protopop și preot local Gavril Cherebețiu și marele proprietar Vasile Mica27.

Gabriel Cherebețiu (1850-1922)

Biserica din Someș-Odorhei, sfințită în 10 august 1902
Vasile Mica s-a implicat, începând cu deceniul nouă
al secolului al XIX-lea, în mișcarea națională a românilor din părțile Sălajului și Chioarului, participând la întrunirile și campaniile electorale ca unul dintre cei mai
înfocați militanți ai PNR și colaborator statornic al lui
George Pop de Băsești. Probabil, pentru implicarea și
atitudinea sa, Vasile Mica a avut de suferit, fiind destituit din funcția de notar28.
În 16 februarie 1905, la Cehu Silvaniei, are loc balotajul dintre George Pop de Băsești, președintele și
candidatul PNR și baronul Bornemisza Elemér, candidatul guvernului. Vasile Mica s-a distins printre cei
care l-au susținut în alegeri pe candidatul George Pop
de Băsești. A fost conducătorul celor 460 de alegători
de pe Someș, care au fost cei dintâi bătuți și fugăriți de
către bătăușii unguri și jandarmi29. În acea zi, așa cum
se știe, bătăușii unguri i-au spart capul lui Badea George Pop de Băsești, umplându-l de sânge. Alții au fost
grav răniți, în urma loviturilor încasate, preotul Teofil
Varna din Inău cu capul spart în două locuri, iar Vasile
Mica din Someș-Odorhei cu două coaste rupte30.
Și la alegerile din aprilie-mai 1906, o parte a
fruntașilor sălăjeni l-au sprijinit pe George Pop de
Băsești. Raportul întocmit de Badea George după
alegeri, intitulat Jaf de mandat sau alegerea de la Cehul-Silvaniei. Date și fapte concrete31, publicat în „Gazeta
de Duminecă”, denunță teroarea și violențele din ziua
alegerilor, soldate cu 30 de răniți și cu decesul alegătorului Iacob Botiș din Năpradea. În același raport,
George Pop menționează: „constat cu vie satisfacțiune,
că fruntașii inteligenții selăgiene anume: A. Cosma, Vasile Mica dir. de bancă, Dr. George Pop, Dr. Vasile Gyurco,
Dr. Mihai Pop, Dr. Alexandru Pop, Emeric Pop advocați,
Vasile Pop, Laurențiu Caba, Antoniu Băliban, Ioan Pop,
Petru Pop, Ioan Marcu, George Maior, Simion Meciu, Teodor Lengyel, Vasile Gavriș, Augustin Carșai și Demetriu
Cionca preoți; apoi mai mulți învățători în frunte cu: Ioan
Chira, Petru Rob și Ioan Ciule, au fost la înălțimea chemării și datorinței lor naționale”32.
Vasile Mica a fost membru fondator al „Astrei”33
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și unul dintre cei mai zeloși și activi membri. Cu ocazia adunărilor despărțământului sălăgean-chiorean
al „Asociațiunii transilvane pentru literatura română și cultura poporului român” și ale „Reuniunii femeilor române sălăgene” ce au avut loc în comuna
Someș-Odorhei, la 2 august 1896, Mica și protopopul
Cherebețiu au fost cei care s-au ocupat de organizarea ședințelor și reușita petrecerii, la care au luat parte oaspeți veniți din cele mai îndepărtate și deosebite
ținuturi românești34. Cu această ocazie îl regăsim printre persoanele care acordă sume de bani pentru a-i premia pe învățătorii merituoși, alături de George Pop de
Băsești, Alimpiu Barbuloviciu, Andrei Cosma, Dr. Ioan
Nechita, Ioan Pop, mare proprietar în Domnin și Florian Cocian, avocat în Cehu Silvaniei. Premiul lui Vasile
Mica, în valoare de 10 florini, a fost acordat lui Ștefan
Timoc, învățător în Chieșd35.
Marele proprietar și inimosul român, Vasile Mica,
alături de părintele protopop Gabriel Cherebețiu, s-a
implicat şi l-a sprijinit pe harnicul învățător Ananie
Popovici în susținerea și menținerea școlii confesionale
românești din Someș-Odorhei, amenințată a fi transformată în școală de stat. Împreună „au știut să lupte în
contra tuturor atacurilor, susținând școala și ținându-o în
stare de-a balansa opera de deznaționalizare”36.
Într-un raport special intitulat Două petreceri în
Odorheiu (Sălaj), publicat în „Gazeta de Duminecă”
din Șimleu, se relatează că, în aprilie 1910, s-au ținut
două petreceri împreunate cu concert în comuna
Someș-Odorhei, prima pentru popor, a doua pentru
inteligență. Ambele au avut succes, în două seri, elevii
de la școala confesională i-au delectat pe cei prezenți cu
cântări, dialoguri, declamări, toate având subiect moralizator sau național român, fiind alese de învățătorul
Ananie Popovici37. Corespondentul amintește, ca pildă
de urmat și pentru alții, pe domnul Vasile Mica, proprietar din loc, care „… de un șir de ani încoace și-a pus
toată activitatea sa spre scopul ideal și măreț, să aridice
poporul de rând din întunecime și din amorțala sufletească
la conștiința de sine și la deșteptare”38. În continuare, autorul semnalează că Vasile Mica îi îndeamnă pe părinți
să-și dea copiii la școală și la meserii, iar prin seratele
populare declamatorice, care se țin cinci-șase într-un
an, și care sunt foarte cercetate de poporul din localitate și de fruntașii satelor din jur, s-a deșteptat poporul din amorțeala sufletească într-un mod lăudabil39.
Corespondentul, impresionat de legătura și contactul
dintre Vasile Mica, popor și inteligență, menționează
că, „... poate și alții îi vor urma exemplul, dintre cei care vor
avea tragere către popor”. În final, se amintește că amândouă petrecerile au fost bine cercetate de către preoți
și inteligenții mireni din jur, cheltuielile au fost
de 86 coroane, venitul brut de 171 coroane, din care

venitul curat de 85 coroane, și care s-a dat spre folosul
școlii confesionale române40.
În 18 iulie 1910, familia Mica din Someș-Odorhei
participă la Petrecerea de vară a teologilor sălăgeni ținută
în Jibou, la care a luat parte inteligența clericală și mireană din trei comitate, presa vremii arătând că: „renumele petrecerii a atras oaspeți din depărtări ca: Cluj,
Șomcuta, Gherla, Dej, Șimleu, ba chiar și din Țara Oașului,
Sătmar, Baia Mare etc.”41 Cu această ocazie, pe lângă rezultatul moral s-a obținut și un frumos rezultat material, încasându-se, din prețul biletelor, răscumpărări și
a suprasolvirilor, un venit net de 486 coroane, ce s-a
predat bisericii din Jibou. Între cei care și-au răscumpărat biletele de participare îl regăsim și pe Vasile Mica,
cu suma de 4 coroane42.
La 2 august 1910, Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni și-a ținut adunarea generală și jubiliară de 40 ani de activitate în fruntașa comună SomeșOdorhei. Cu această ocazie, Vasile Mica s-a înscris ca
membru fondator, achitând suma de 20 coroane, iar de
membri ajutători: Bedö Béla, pretor cu 5 cor.,
G. Cherebețiu, protopop, cu 2 cor., Krammer József,
notar, cu 2 cor., Lazăr Caba, preot, cu 2 cor., Ioan Pop,
preot, cu 2 cor., și Demetriu Baican cu 2 cor43. Institutul
financiar „Sălăgiana” din Jibou a instituit două premii
de 50 coroane pentru doi învățători, care în viitor vor
avea rezultat bun în instruirea analfabeților, iar avocatul Ladislau Gyurkó a promis un premiu de 50 coroane
pentru învățătorul care va avea cea mai bună și frumoasă pomărie din Sălaj44. A urmat banchetul, la care
au participat 120 persoane, în cadrul căruia s-au ridicat
multe „toasturi” și o petrecere cu joc, în sala școlii din
Someș-Odorhei. Reușita adunării jubiliare a R.Î.R.S. se
datorează părintelui Cherebețiu, apoi domnilor Vasile
Mica și Ananie Popoviciu, care, „fără cruțare de timp și
osteneală și-au achitat pe deplin datorința”45.
O activitate rodnică au desfășurat și femeile din comuna Someș-Odorhei, în cadrul ședințelor Reuniunii
Femeilor Române Sălăjene. Astfel, Valeria P. Pop din
Domnin, la Expoziția Generală organizată în septembrie 1906 la București, pentru lucrările expuse a fost
decorată cu „Medalia de argint” și diplomă specială, iar
Ana Mica, Ana Cherebețiu și Veronica Pop din SomeșOdorhei au primit premiu câte un galben la expoziția
organizată în 1898 la Șimleu Silvaniei cu produse artizanale de port popular românesc46.
Aidoma lui Andrei Cosma, nici lui Vasile Mica nu
i-a fost dat să vadă idealul național realizat, însă
prin activitatea desfășurată în slujba neamului și
a cauzei românești, pentru biserica și școala din
Someș-Odorhei, numele său ar trebui pomenit alături
de cei care au avut șansa de a fi prezenți la Alba Iulia, în
ziua de 1 Decembrie 1918.
207

Istorie 41
Vasile Mica a trecut la cele veșnice, după un morb de
lungă durată, purtat cu adevărată răbdare creștinească,
în ziua de 27 ianuarie 1917, la vârsta de 74 de ani, cauza morții fiind boala de ficat de care suferea. Dintr-o
sursă orală am aflat că, în schimbul unei suprafețe de
teren, donată de Vasile Mica parohiei greco-catolice din
Someș-Odorhei, a fost îngropat în curtea bisericii.

Înmormântarea vrednicului patriot român Vasile
Mica, a fost demnă de memoria lui. Ceremonia funerară a fost oficiată de Petru Fabian, canonic în Gherla,
Mihai Pop, protopop, paroh în Cuceu, Ioan Pop, preot în Domnin, Clemente Pop, preot în Noțig, Simion
Meciu, preot în Traniș, Teodor Bohățel, protopop în
Năpradea și a fost îngropat în „cimitirul familiar de
lângă beserică”47. Soția lui Vasile Mica, Ana, a decedat
la Someș-Odorhei în 29 noiembrie 1929, la venerabila
vârstă de 92 ani48.
Fiica lor adoptivă, Elena, s-a născut la Gherla în anul
1877, mamă bună fiind Cristina Katona, sora Anei Katona, soția lui Vasile Mica. Adopția a fost înregistrată la
Dej, în 9 ianuarie 1897, fiind legalizată prin notar public și aprobată de Sedria Orfanală, prin hotărârea nr.
420/1897. Contractul de adopție încheiat între Vasile
Mica și soția Ana Katona, locuitori și proprietari mari
în Someș-Odorhei și văduva lui Michail Lemneyi n.
Cristina Katona, locuitoare în Chirău (lângă Gherla), ca
mamă naturală și tutore legal, a fost întărit de Ministerul ungar de justiție cu înaltul rescript nr. 4817 din
29 martie 189749. Totodată, ministerul obliga pe fiica
adoptată să poarte în viitor numele Leményi-Mica.
Elena a fost căsătorită cu avocatul dr. Mihai Pop și
a locuit în Cehu Silvaniei. A decedat în 3 iunie 1905
la frageda vârstă de 28 de ani. Vestea morții Elenei e
semnalată și în presa vremii arătându-se că: „...sâmbătă seara moartea nemiloasă a răpit pe una dintre cele mai
iubite dame române ce avem noi românii sălăgieni – pe
d-na Helena L. Mica, soția d-lui Dr. Mihaiu Pop de Băsești
advocat în Cehul-Silvaniei. Deși știam de mult că această

damă tânără, de toți iubită și stimată, este de un lung timp
bolnavă, totuși știrea despre trecerea ei la cele eterne, ni-a
surprins pe toți câți avusem fericirea a cunoaște în dânsa
pe adevăratul model de soție și mamă română”50.

Ceremonia funerară a fost oficiată de Dr. Octavian
Domide, canonic gherlean, Antoniu Băliban, preot în
Băsești, Ioan Pop, preot în Domnin, Simion Meciu, preot în Traniș și a fost înmormântată în Someș-Odorhei,
în „cimitirul de lângă biserica cea nouă”51.
Au rămas orfane două fete, Maria și Viorica. Maria
s-a născut la Șimleu, în 28 noiembrie 1901. Nași la botez i-au fost George Pop de Băsești, mare proprietar din
Băsești, cu fiica Elena Pop, măritată Hossu, din Deva,
iar slujba a fost oficiată de către Alimpiu Barbuloviciu, paroh în Șimleu și vicarul foraneu al Silvaniei52.
La 24 septembrie 1922, în Someș-Odorhei, Mărioara Pop de Băsești s-a căsătorit cu Pretor Sorescu din
Ploiești, ofițer activ în Regimentul 12 Călărași în Gherla. Naș la logodnă a fost Teofil Varna, administrator
interimar al parohiei Someș-Odorhei, iar la cununie,
Francisc Hossu Longin, avocat cu Elena Pop de Băsești.
Cununia a fost oficiată de către Teofil Varna, paroh în
Inău și Iosif Leményi, paroh în Nicula53.
Viorica Pop s-a născut în anul 1903, probabil în Cehu
Silvaniei. S-a căsătorit la 4 decembrie 1927 cu locotenentul Radu Meran din Tecuci. La cununie, desfășurată
la Someş-Odorhei, i-au avut ca nași la logodnă pe preotul Iuliu Lobonț și căp. Pretor Sorescu, iar la cununie pe
Francisc Hossu Longin și Elena Pop din Băsești54. După
căsătorie, Viorica se stabilește la Tecuci.
În partea a III-a a Testamentului Fundațiunii George
Pop de Băsești și fiica sa Elena, întocmit la Dej în 1914
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aflăm că fiicele lui Mihai Pop, descendent din aceeași
familie nobiliară, Maria și Viorica, vor primi câte
5.000 de coroane când se vor mărita55.
Maria Sorescu pleacă în străinătate, la Fribourg,
în Elveția, de unde va coresponda cu sora ei, Viorica
Meran. Maria se reîntoarce în țară în anul 1940, împreună cu fiul său Pretor Sorescu și încearcă să obțină
cele 100 jugăre din moștenirea familiei George Pop
de Băsești pentru a înființa o fermă, așa cum de altfel
prevedea Testamentul. Nu reușește să le scutească de
expropriere, datorită legilor arbitrare impuse de noul
regim instalat la 6 martie 1945, care a legiferat reforma agrară. După 1949, familia Sorescu pleacă din
Someș-Odorhei la Câmpina și mai târziu la București56.
Mihai Pop și Elena Leményi-Mica au mai avut o
fetiță, Helenuca, decedată la „frageda” vârstă, de 4 ani,
în 10 martie 1904 la Cehu Silvaniei.
Ginerele lui Vasile Mica a fost Mihai Pop de Băsești
(1866-1927). Acesta s-a născut la Băsești în 2 decembrie 1866 în marea familie nobilă Pop de Băsești57.
Tatăl său era Mihai Pop (n. 1834 – d. 18 iulie 1909),
nobil din Băsești, iar mama era Maria Pop (n. 1839),
soră cu George Pop de Băsești. L-a avut ca naș de botez
pe Emeric Pop de 25 ani, nobil, posesor în Băsești, fiul
arhidiaconului Grigore Pop de Băsești.
Absolvent de studii juridice (doctor în drept), a activat o perioadă ca avocat la Banca „Silvania” din Șimleu,
apoi a practicat avocatura în Cehu Silvaniei. A luat parte la toate acțiunile politico-naționale alături de George
Pop de Băsești. Mihai Pop a fost membru fondator al
Astrei, Despărțământul Băsești și membru virilist al
Sălajului.
În noiembrie 1918 s-a implicat în evenimentele premergătoare Marii Uniri fiind desemnat comandantul
Gărzilor Naționale Române din plasa Cehu Silvaniei.
Mihai Pop e cel care a întâmpinat armata română la
intrarea în Cehu Silvaniei și le-a dat vestea că trupele
secuiești s-au retras la Hodod. La 29 aprilie 1919, Mihai Pop, împreună cu Iuliu Vaida, l-au sprijinit pe Dr.
Alexandru Pop în preluarea administrației din Plasa
Cehu Silvaniei58. În toamna anului 1919, Dr. Mihai Pop
era ales senator în primul Parlament al României Mari,
în cercul electoral Cehu Silvaniei din partea PNR.
Mihai Pop a fost unul din iniţiatorii ridicării monumentului de la Hodod. Imediat după luptele de la
Hodod, comandantul gardiștilor români din plasa
Cehu Silvaniei, Dr. Mihai Pop, împreună cu protopopul
tractului Băsești, Alexandru Achim, au lansat o listă de
contribuție publică pentru ridicarea unui monument la
Hodod. Banii care s-au strâns prin această colectă au
constituit baza ridicării monumentului, la care au contribuit apoi multe alte persoane, printre care o sumă
considerabilă a fost donată de Elena Hossu-Longin, fii-

ca lui George Pop de Băsești59.
Dr. Mihai Pop de Băsești, avocat și fost senator a încetat din viață în ziua de 16 octombrie 1927 în Cluj,
la vârsta de 61 de ani, cauza morții menționată în registrul decedaților a fost tuberculoza. Slujba de înmormântare a fost oficiată de preoții: Mihai Pop, protopop
și paroh în Cuceu, Alexandru Achim, protopop și paroh în Băsești, Ilie Călăuz, protopop și paroh în Cehu
Silvaniei și Iuliu Lobonț, preot local, fiind îngropat în
cimitirul bisericii greco-catolice din Someș-Odorhei60.
În concluzie, putem afirma că Vasile Mica poate fi
inclus între patrioții români sălăjeni care s-au constituit într-o adevărată falangă de sprijin pentru George
Pop de Băsești, în dorința de emancipare culturală și
politică și de împlinire a idealului național.
Note:
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6 S.J.A.N. Sălaj, Colecția registrelor parohiale de stare civilă, registrul nr. 1097/1886-1934, ff. 47v.-48r.
7 Augustin Carșai (1859 – ?) – s-a născut în 1859 în familia notarului Gabriel Carşai şi a Iulianei Mica din Buduş. Tatăl se trăgea
din familia nobiliară Carşai de Măgoaja. S-a căsătorit în 15 februarie
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ungureşti, băiatul lui, slt. Gavrilă Carşai, fiind lovit, iar el nevoit să se
ascundă din calea răuvoitorilor. În 1925, avea titlul de preot emerit,
era pensionar şi în deficienţă. Viorel Câmpean, Preoți din Sătmar, ms.
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29 „Tribuna”, Arad, an IX, nr. 28, 12/25 aprilie 1905, p. 2.
30 Ibidem, p. 1.
31 „Gazeta de Duminecă”, Șimleu, an III, nr. 20, 27 mai 1906,
pp. 2-3.
32 Ibidem, p.3.
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nr. 188/1928-1933, ff. 4-5.
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Joi, 24 martie 2022, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și
Artă al Județului Sălaj, în cadrul
celei de-a 14-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, a avut loc o
ședință a Cenaclului literar „Silvania” in memoriam Daniel Hoblea.
Cu această ocazie a fost prezentată o nouă carte postumă de Daniel Hoblea, „Revanșa lucidității”,
volum apărut la Editura „Caiete
Silvane” și care cuprinde articole
diverse, edite și inedite.
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Cenaclul „Silvania”, precum şi redactor
al Editurii Caiete Silvane din Zalău.
A publicat volumele: „Invazia for-
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registrul nr. 1097/1886-1934, ff. 65 v. – 66 r.
52 Idem, registrul nr. 1172/1873-1909, ff. 102 v.-103 r.
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registrul nr. 1098/1899-1934, ff.88 v.- 89 r.
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55 Valentin Băinţan, Băseşti „Mica Romă” de sub poalele Codrului, Editura Cybela, Baia Mare, 2000, p. 297.
56 Ibidem, p. 298.
57 S.J.A.N. Maramureș, Colecția Matricole Confesionale, Registrul nr. 659/1858-1870, ff. 46 v.-47 r.
58 Daniel-Victor Săbăceag, Alexandru Pop (1877-1929) –
primpretor al plasei Cehu Silvaniei după Marea Unire, în volumul
Participarea locuitorilor din plasa Cehu Silvaniei la Marele Război și
la realizarea Marii Uniri, coordonatori: Augustin-Leontin Gavra,
Horațiu-Traian Năprădean, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2018,
p. 18.
59 Daniel-Victor Săbăceag, Viorel Câmpean, Din viaţa şi activitatea protopopului Alexandru Achim (1885-1935), în „Satu Mare.
Studii şi Comunicări”, XXXVI/2, Editura Muzeului Sătmărean,
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melor” (Zalmoxis, Cluj, 1996); „Securea de diamant” (Caiete Silvane, Zalău,
2000); „Gâlceava himerelor” (Herald,
Bucureşti, 2008); „Poemus” (Caiete Silvane, Zalău, 2011); „Gâlceava himerelor”, ediţie revizuită şi adăugită (Caiete
Silvane, Zalău, 2015).
A tradus din limba franceză: René
Guénon, „Simbolismul crucii” (Aion,
Oradea, 2003); Nikolai Berdiaev, „Despre menirea omului” (Aion, 2004);
René Guénon, „Metafizică şi cosmologie orientală” (Herald, Bucureşti,
2005); Marea Triadă (Herald, 2005);
Demiurgul şi alte studii tradiţionale
(Herald, 2005); „Ezoterismul lui Dante” (Aion, 2005); „Stările multiple ale
fiinţei” (Aion, 2006); „Introducere
generală în studiul doctrinelor hinduse” (Herald, 2006); Frithjof Schuon,
„Ochiul Inimii” (Herald, 2008); René
Guénon, „Autoritate spirituală şi putere temporală” (Herald, 2010); „Simbolismul crucii” (Herald, 2012); „Stările
multiple ale fiinţei” (Herald, 2012);
„Ezoterismul creştin” (Herald, 2013);
„Scrieri pentru Regnabit” (2017), „Lu207

mea modernă” (2018).
După moartea lui, la Editura Caiete
Silvane a Centrului de Cultură şi Artă
al Judeţului Sălaj i-au apărut cărţile:
„Po(h)eme de bucurie”, în colecţia „Poesis” şi „Zigzaguri”, în colecţia „Scriitori
sălăjeni” şi urmează să mai apară şi altele, din manuscrisele inedite lăsate în
posesia noastră de către familie.
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Comunicat de presă
Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj
anunță începerea proiectului cultural „Case călătoare”, care se derulează între aprilie și noiembrie 2022,
în parteneriat cu Asociația Salvăm Casele Albastre de
pe Valea Barcăului și Asociația SINAPTICA.
Prin acest Proiect cultural cofinanțat de Administrația
Fondului Cultural Național va fi sprijinită salvarea și
punerea în valoare a patrimoniului vernacular de pe
teritoriul județului Sălaj.
Prin intermediul proiectului se vor realiza:
- Multiplicarea resursei turistice a unei organizații
private din mediul rural cu 200 la sută;
- Existența unui exemplu de bune practici în dezvoltarea durabilă din mediul rural, pornind de la patrimoniul cultural existent.
În timpul implementării două case, cu o vechime de
peste 80 de ani, vor fi mutate și reconstruite în Valcău
de Jos. Una dintre aceste case va avea acoperișul realizat din paie, așa cum a fost construită prima dată. În
cursul lunii august, Asociația Salvăm Casele Albastre
de pe Valea Barcăului va găzdui o tabără de volunta-

O carte utilă mai ales
elevilor de liceu:
„Arca poeziei. 50 de poeți
străini în selecția lui
Viorel Mureșan”
„Arca poeziei. 50 de poeți străini în selecția lui Viorel Mureșan”,
Editura „Caiete Silvane”, colecția
„Poesis”, 2022. Cartea a fost lansată
vineri, 25 martie 2022, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă
al Județului Sălaj, în cadrul celei de-a
14-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”.
„Mi-au plăcut mai ales poeții cei mai dificili și mai absconși care-mi obligau mintea
la o gimnastică foarte grea, precum deopotrivă cei recenți și cei vechi ce-mi deschideau
căi întru totul noi sau mă ajutau să regăsesc
cărțile pierdute”. De la aceste gânduri, exprimate de un împărat latin pe nume Hadrian, în romanul Margueritei Yourcenar,
Memoriile lui Hadrian, aș fi putut porni la
drum, când am început, sub forma sa de
rubrică permanentă, în revista „Caiete Silvane”, Arca poeziei. Dar n-a fost numai atât.
Un periplu printre poeți adevărați a devenit
și o modalitate a mea de-a mă retrage din
fața valurilor de poezie zgomotoasă și goală, fadă și debilă, care se rostogolesc peste

riat, organizată cu sprijinul Asociației SINAPTICA. În
cadrul acestei tabere, voluntarii vor putea reconstitui
diferite tehnici arhaice de construcție, folosind materiale tradiționale, identice sau foarte asemănătoare cu
cele originale.
Proiectul prezentat este o continuare a eforturilor
Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj de a
aduce în atenția publicului de astăzi a valorilor culturale reprezentative sălăjene și de a folosi noile tehnologii pentru promovarea tradițiilor locale.
Daniel Săuca,
Manager

noi tot mai contondent. Așa am găsit cu
cale să răsfoiesc în liniște volume vechi, ori
ceva mai noi, din care să aleg câte un singur
poem, ori mai multe, dacă sunt foarte scurte, întotdeauna după îndelungi deliberări.
Ajunsă acum la o cifră rotundă – 50 – vrem
să vă oferim Arca poeziei și sub formă de
carte, utilă, credem noi, mai ales elevilor de
liceu. Nu, însă, înainte de a ne mai întoarce
o dată la gândurile aceluiași tânăr imperator, personaj de roman: „Lectura poeților a
avut urmări încă mai tulburătoare: nu sunt
sigur dacă descoperirea dragostei este neapărat mai dulce decât a poeziei”.
Viorel Mureșan
Vladimir Holan, Walt Whitman, Cesare
Pavese, Paul Celan, Vincenzo Cardarelli,
Yvan Goll, Ady Endre, Edith Södergran,
Rainer Maria Rilke, Sylvia Plath, Georg
Trakl, Guillaume Apollinaire, Vasko Popa,
Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Konstantinos P. Kavafis, Wislawa Szymborska,
Friedrich Hölderlin, Matsuo Bashō, Ted
Hughes, Eugenio Montale, Ingeborg Bachmann, Richard Brautigan, Serghei Esenin,
Pablo Neruda, René Char, Artur Lundkvist,
Zbigniew Herbert, Ismail Kadare, Theodore
Roethke, Giuseppe Ungaretti, Fernando
Pessoa, Srečko Kosovel, Bertolt Brecht,
Federico García Lorca, Hermann Hesse,
Hafez, Dino Campana, Ghiorghios Seferis,
Bob Dylan, Michel Deguy, Czesław Miłosz,
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James Joyce, Juan Ramón Jiménez, Umberto Saba, Hugo von Hofmannsthal,
Murilo Mendes, Odysseas Elytis, Maurice
Maeterlinck, William Blake
www.culturasalaj.ro
www.caietesilvane.ro
www.edituracaietesilvane.ro
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Filmografiile Simonei

Voyagers (2021)
Simona Ardelean
Gen: aventură/sci-fi/ thriller
Durată: 1h 48m
Regizor/scenarist: Neil Burger
Roluri principale: Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead,
Isaac Hempstead-Wright
Filmat în: România
Limbă care se vorbește în film: engleza

Premiile Oscar, spunea un amic,
nu sunt aproape niciodată acordate filmelor SF, deși realizarea lor e
adeseori o muncă titanică: pornind
de la explorarea unor concepte care,
deși păstrează egală suma ingredientelor, trebuie să aibă mereu un
gust proaspăt și până la efortul
actoricesc/regizoral, trecut voit
parcă într-un con de umbră al unei
neseriozități care ocolește doar
dramele, filmele de război sau pe
cele istorice.
Tocmai de aceea vă propun un
film recent, din 2021, Voyagers,
o coproducție anglo-americană
filmată în România, cu actori români în roluri secundare, printre
cascadori, cu români implicați în
producția hollywoodiană, directori
de artă, cu prezență românească
masivă în departamentul de sunet ori în cel de efecte speciale. Ei
construiesc fundalul uman pentru
o pleiadă de actori tineri, cvasinecunoscuți, cu excepția lui Isaac
Hempstead-Wright, a cărui carieră e marcată de rolul din Game of
Thrones, Tye Sheridan (frecvent
nominalizat/premiat și inclus în
lista celor 10 actori tineri a căror
carieră merită urmărită), a britanicului Fionn Whitehead (pe care
l-ați văzut poate în Dunkirk și-ntr-un
episod iconic din Black Mirror) și a
lui Lily-Rose Depp, nominalizată
de două ori la categoria Cea mai
promițătoare actriță tânără la Premiile César.
Considerat un remake al unui
serial radiofonic lansat de BBC în

anul 1981, Earthsearch, de James
Follet, pelicula împrumută livresc
și influențe din Împăratul muștelor
a lui William Golding, prin premisa de la care pornește: o lume
nouă, populată de tineri care sunt
naufragiați (sau, în pelicula de
față, trimiși în explorarea spațiului
pe cont propriu) și care-și vor alege singuri conducătorii, vor genera noi structuri sociale și mai ales
care nu vor da înapoi de la acte de
violență, într-o lume în care normele morale vechi au fost abolite/
considerate derizorii. Miezul e sufletul omenesc și nu spațiul exterior, amenințarea unor extratereștri,
defecțiuni tehnice sau alte elemente recurente specifice genului.
Mai exact: călătoria către o planetă nouă ar trebui să dureze 86 de
ani. Așadar, protagoniștii au doar
funcția de punți de legătură între
generații, prizonieri ai unui mediu
claustrant, cu funcțiile fiziologice
controlate de către substanțe ale
căror roluri nu le cunosc, dar cu
personalități diferite și care ar trebui să învețe să coabiteze. Din rândurile lor se disting doi viitori masculi alpha, Zac (Fionn Whitehead)
și Chris (Tye Sheridan) care își vor
disputa supremația navetei imediat ce singurul adult de la bord, consilierul Richard (Colin Farrell) va fi
ucis. Chiar dacă premisa filmului
înclină spre zona SF, genul care
pare să domine imediat după intriga abia amintită și generatoare de
schimbări de macaz e cel al thrillerului. Interesantă mi se pare tușa
psihologică, care schițează ipotetic
scenarii ale modului în care descoperirea sexualității, vidul de putere, megalomania, ambiția, par să
schimbe un mediu aflat la un moment dat într-un echilibru perfect.
Poate un punct forte al filmului e
modul în care pare să întoarcă o
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oglindă spre înlăuntrul fiecărui
spectator, atunci când, fie și narativ, el este confruntat cu alegeri în
lipsa regulilor. Un alt punct forte
este jocul actoricesc, convingător
și magnetic al lui Fionn Whitehead
(Zac), care dezvăluie abisul aflat
în firea fiecărui om și pe care-l
prinde de minune rolul antagonistului. Vom muri cu toții oricum e disperarea hedonistică care împinge
indivizii în manifestări iraționale.
Zac e manipulator, instituie un
regim de teroare și suspiciuni, dar
desfășurarea peliculei, dincolo de
finele observații sociale, poate părea lentă ori diluată. Efectele vizuale sunt reușite, dar triunghiul
amoros e previzibil și unele părți
conceptuale ar fi meritat o mai
adâncă explorare.
Cu toate acestea, filmul va fi
mai ales pe placul adolescenților,
dar și al iubitorilor filmelor de gen,
care nu așteaptă ca fiecare film de
weekend să fie, neapărat, și o capodoperă. Așadar, Voyagers invită
la introspecție și poate să fie luat
chiar ca o provocare.
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„Concurăm și cu Netflix,
Facebook, YouTube”

În al doilea episod din Dialogurile Caiete Silvane online, Daniel
Săuca l-a avut ca invitat pe actorul
și managerul cultural Darius Prodan. Inițiatorul și coordonatorul
Asociației Pro Teatru a vorbit despre proiectele sale de revitalizare a
vieții culturale a Zalăului, iniţiativa de a înființa primul teatru din
județul Sălaj, infrastructura artelor performative din reședința de
județ, publicul de teatru și meseria
de actor. O bună parte din proiectele Asociației Pro Teatru a avut sprijinul Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj (CCAJS). „Teatrul
este o categorie a artelor performative care va rămâne în picioare
pentru că ea nu se poate digitaliza,
așa cum și pandemia ne-a demonstrat. Ceea ce se întâmplă acum în
Zalău, fiind singurul oraș din țară
care nu are un teatru de stat, dar

care are un teatru independent ce
produce și spectacole, organizează
evenimente, este ceva unic la nivel
național”, a precizat Darius Prodan.
De asemenea, președintele Asociaţiei Pro Teatru din Zalău a vorbit
despre dificultățile muncilor teatrale și despre provocările și strategiile
de supraviețuire ale teatrului: „Noi
concurăm și cu Netflix, Facebook,

YouTube, TikTok, cu o grămadă de
alternative de petrecere a timpului
liber și atunci noi trebuie să căutăm
metode de a ne reinventa în zona de
marketing cultural”. Proiectul Dialogurile Caiete Silvane online poate
fi urmărit pe conturile de facebook
şi youtube ale CCAJS și ale revistei Caiete Silvane.
(A.-B.K.)

„Întotdeauna mi-a plăcut să
mă laud cu județul meu”
Jurnalistul Adrian Lungu a
fost cel de-al treilea invitat la Dialogurile Caiete Silvane online. Corespondentul în Sălaj al Radio România Actualități a vorbit despre
rolul presei și despre promovarea
Sălajului din perspectivă culturală. „Mie întotdeauna mi-a plăcut
să mă laud cu județul meu. De-a
lungul timpului am văzut că în
Sălaj, unii colegi de presă prezentau județul doar într-o anumită
formă. De cele mai multe ori plecau la centru doar informații negative, partea neagră a Sălajului
și chestiunea asta m-a supărat.
Așa că am pornit într-o căutare
«nebună» de valori, de oameni
simpli, de povești de viață, de necunoscut, totul din dorința de a

arăta și fața nevăzută a Sălajului
și sunt bucuros pentru că am găsit-o. Avem valori, dar să știți că
ele trebuie căutate. Sălajul chiar
are ce să arate”, a precizat Adrian
Lungu. Interviul realizat de Da207

niel Săuca poate fi urmărit pe
conturile de facebook și youtube
ale Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj și ale revistei Caiete Silvane.
(A.-B.K.)

Malaxorul de aprilie
■ Din articolul „Ce nu se mai aude în Ucraina?” de Adrian Popescu din „România literară” (nr.
12/2022): „Când copiii plâng, lumea se scufundă în
beznă, când copiii râd, lumea renaște din propria durere. Scenele de război din Mariupol, orașul Mariei,
mi s-au părut că depășesc în înverșunare scenele din
alte locuri unde proiectilele și gloanțele au desfigurat
orașele ucrainene. Copiii din maternitatea bombardată, alții, nu puțini pierduți sau răniți, ne-au dat o
idee despre calvarul îndurat de cei aflați sub teroarea
invadatorilor. Un oraș încercuit lipsit de apă, hrană, electricitate, cu victime inocente, nu singurele în acest delir al războiului. Semne de speranță
s-au arătat, dar e prea devreme să ne bucurăm, răbdarea e necesară acum mai mult ca oricând ca să
se nască pacea, toți caută s-o moșească, de la puternicii lumii la cel «lipsit de divizii» care vrea să
împlinească la Fatima acum ceea ce trebuia făcut
explicit la începutul secolului al XIX-lea, după unii
vizionari” (romanialiterara.com). După rugăciunea
atifonului marian „Îngerul Domnului”, papa Francisc
a amintit: „Din păcate, nu se oprește agresiunea violentă împotriva Ucrainei, un masacru fără sens în care
atrocitățile se repetă în fiecare zi. Nu există nicio justificare pentru acest lucru”. Sfântul Părinte a pledat
pentru ca „toți actorii comunității internaționale să
facă un efort real pentru a pune capăt acestui război
dezgustător”(vaticannews.va, 20 martie 2022). În perioada 18-24 martie 2022, ajutorul umanitar oferit
de eparhiile Bisericii Ortodoxe Române și Federația
Filantropia se ridică la suma de 2.529.456 lei. Astfel,
ajutorul total oferit de Biserica Ortodoxă Română de
la declanșarea războiului din Ucraina până în acest
moment este de 26.224.213 lei (basilica.ro, 30 martie
2022). Rugăciuni, ajutoare, speranțe. Pentru pace.
(D.S.)
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■ Punctăm apariția, la Editura „Junimea”, Iași,
2022, în colecția „Numele poetului” a volumului de
poezie Te iubesc clasic, cu diacritice!, de Maria
Ceauș. Cartea a obținut Premiul pentru debut al
Editurii „Junimea” la Festivalul-concurs „Conachi”,
ediția a XIX-a, Tecuci, în toamna anului 2021. Juriul
a fost format din președintele Horia Gârbea, membrii Adrian Alui Gheorghe și Lucian Vasiliu.
■ Copilul de apă,
Bimbo d’acqua, de
Menuț Maximinian, Editura Junimea,
Iași, 2022. Car tea
a fost prezentată și
lansată la Zilele revistei „Caiete Silvane”,
Zalău, 24-25 martie
2022. „Poetului îi
place să îți provoace
emoții prin construirea cu voluptate a
unor scenarii grandioase sau terifiante. Peisajele mărețe sunt evocate cu fiori și accente
grave. Când se lasă în voia propriei naturi, reușește
strofe puternice.” (Horia Gârbea)
■ Tot la Editura „Junimea” a apărut, în 2020, în
colecția „Dialog XXI”, volumul Fără măști de carnaval, Interviuri, de Iulian Talianu. Despre autor,
Liviu Ioan Stoiciu spune: „Îmi plac profesioniștii
empatici. Unul dintre ei, ales, care îmi vine în minte
acum, dintre scriitori, e jurnalistul și poetul Iulian
Talianu, director al luxoasei Tomisul cultural. Jurnalist de top, fondator de ziare și reviste, realizator de
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emisiuni de radio și televiziune, angajat, colaborator, acționar la publicații de impact, Iulian Talianu e
și un poet premiant (membru al Uniunii Scriitorilor
– Constanța). Și nu e numai un artist în ceea ce scrie,
ci și în ceea ce citește, iubindu-și confrații scriitori
– mărturii sunt și întrebările generoase puse celor
pe care îi intervievează în cartea de față, cu simț critic, atent la mutațiile valorice din literatura română
(pentru care istoria literară îi rămâne recunoscătoare). De același autor, menționăm și apariția volumului de poezie Călătorie printr-o amintire, la Editura „Ex Ponto”, Constanța, 2020.
■ Geografii inutile, de Alexa Gavril Bâle, Grupul editorial RoCart, 2021. „Nimicul care fuge/ fuge-nainte/ agitând două fanioane/ tu pricepi că pe
acolo/ trebuie să treacă viața ta/ precum un convoi
militar/ icnind din toate încheieturile/ respecți cu
tristețe/ itinerarul trasat/ de nimicul grăbit/ ce agită
cu disperare/ cele două fanioane, ale căror culori/ nu
poți nici măcar/ să le descifrezi.”
■ Menționăm apariția în 2021, la Editura „Studis”, Iași, a volumelor de poeme în oglindă ale Veronicăi Știr (Cuantele tăcerii) și al lui Victor Știr
(Minima iluzie). „Îmi place să cred că în «Minima
iluzie», Victor Știr alternează ludicul, laconicul, cu
confesiunea. Cu epicul. Trece de la discursul încifrat,
straniu, concentrat, la un discurs confesiv. Liric. Nu
în totalitate, dar îndeajuns să ne ofere o cale spre
sărbătoarea poeziei. «Minima iluzie» este o carte
care îți spulberă iluziile, dar în același timp dă intensitate trăirii: «a privit îndelung frumusețea/ era
singur/ și a creat trestia (Dumnezeu ne-a creat)».”
(Nicolae Avram)
■ In aeternum poetic@, de Dumitru Găleșanu,
Editura Eikon, București, 2022. Volumul conține
cronici, referințe critice, recenzii, însemne de lec-

tură, prefețe și postfețe asupra lucrărilor poetului,
publicate între anii 2010-2022, în ordinea apariției,
aflăm din prefața scrisă de Dumitru Găleșanu.
■ În numărul 3 (136), martie 2022, al revistei de
cultură Curtea de la Argeș, Gheorghe Păun descrie în editorialul intitulat „Stat versus cetățean” de
pe prima pagină, realitatea distopică pe care suntem
nevoiți s-o trăim în Anul Domnului 2022. „Ciuma
brună a avut ca simbol zvastica, ciuma roșie a stat sub
semnul stelei roșii, cu secera și ciocanul încrucișate
pe ea, nu am o emblemă la fel de sintetică pentru
etapa verde, dar se poate stiliza una din imaginea
care a făcut înconjurul lumii în a doua zi a acestui an.
Este vorba despre scena în care un polițist mare de
stat, având în lesă un câine-lup mare de stat, lovește
cu un baston lung și negru un cetățean pe care câinele îl prinsese cu fălcile de o mână. Cetățeanul se
zbătea, câinele nu-i dădea nicio șansă, pentru asta
fusese antrenat, polițistul lovea amplu și «convingător», așa cum fusese antrenat. Am amânat două detalii. Cetățeanul era un participant la un protest împotriva restricțiilor legate de Covid, iar scena se petrecea într-o țară occidentală democratică, ba chiar
cu democrație consolidată, parcă așa sună clișeul, în
Olanda. Un dintre țările cele mai «progresiste», cu
ghilimelele subliniind pervertirea curentă a termenului.”
■ Cafeneaua literară, numărul 2/228, februarie 2022, anul XX, cuprinde poeme de Vasile Baghiu, Dan Drăgoi, Liviu Pendefunda, Amalia Elena
Constantinescu, Elisabeta Boțan, Ionel Bota. Apoi,
proză, eseuri, cronici literare, articole de Gheorghe
Grigurcu, Jean Dumitrașcu, Adrian Dinu Rachieru,
Zenovie Cârlugea, Ana Dobre, Robert Alter (în traducerea Lianei Alecu), Liliana Rus, Alex Ștefănescu,
Valeria Manta Tăicuțu, Octavian Stoica, Petronela
Apopei și Virgil Diaconu.
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■ Menționăm apariția, la Editura Enesis, Baia
Mare, 2022, a volumului de poezie CRUCI Vii, de
Vasile Dan Marchiș. „Adunate laolaltă, poemele
antologiei de acum aduc înaintea noastră un posibil
autoportret al unei ființe ce se caută pe sine, cu puterile ei, în lumea în care trăiește și în poezie”, scrie
Delia Muntean în prefața volumului.
■ Crime la Elsinore, de Horia Gârbea, Editura
Neuma, 2022. „Romanul prezintă în mod ofensiv și
caustic lumea teatrului românesc în ultimii ani ai
secolului XX. Scăpată de cenzură, această lume se
întoarce la o «democratizare» care este doar un primitivism comic, grotesc și absurd. Toate personajele
sunt negative, atinse de viciu și nebunie, de orgolii
sterpe și incompetență absolută.” (Autorul)
■ Cei care dansează, de Andrea H. Hedeș, Editura Neuma, 2022. „Regăsesc cu plăcere în eseurile
scrise de Andrea H. Hedeș, în mijlocul înlănțuirilor
de idei și de fraze, acea zbatere a minții care caută
să ridice ceea ce e pus pe foaie deasupra exprimării
obișnuite. Când scrii un eseu, ești mereu cu gândul
la pândă – oare nu se poate spune acest lucru care-ți
ocupă mintea altfel, mai plăcut, mai șlefuit, mai inventiv? Mi-o închipui pe Andrea plănuindu-și întorsăturile de frază și de idei pe care le găsești când te
aștepți mai puțin în eseurile ei, revenind la ele când
recitește, zâmbind mulțumită sau, ca orice om care
scrie, întrebându-se dacă asta ar trebui să fie ordinea
finală a gândurilor și a cuvintelor.” (Radu Toderici)
(C.Ș.C.)
■ Numărul 1-2 (51-52) din 2022 al revistei de
cultură „Neuma” din Cluj-Napoca surprinde printr-un conținut extrem de variat. Sunt publicate
versuri de Virgil Mihaiu, Gheorghe Grigurcu, Liviu

Franga, Simona-Grazia Dima, Mihaela Oancea,
Nicolae Nistor, Delia Bodea Iacob, Roxana Diana
Toşu și de Jidi Majia, unul dintre cei mai reprezentativi poeți din China contemporană. Andrea
H. Hedeș, director al publicației, propune un interviu cu Daniel Moșoiu, cunoscutul om de radio
al Clujului. Menuţ Maximinian prezintă recentul volum semnat de Andrei Oişteanu, „Moravuri
şi năravuri. Eseuri de istorie a mentalităţilor”. La
secțiunea „Cartea de poezie”, Ioan Holban scrie
despre „Protestul brazilor de Crăciun” de Răsvan
Popescu, iar Ana Dobre despre „Ferice de cel orb”
de Spiridon Popescu și despre „Mărul insomniei” de Emilia Dănescu. Alexandru Jurcan, critic
de film și teatru, recomandă filmele lui Ridley
Scott, „Dueliștii” (1977) și „Ultimul duel” (2021).
Mai sunt incluse în revista editată de Asociația
Culturală „Neuma” un fragment dintr-un volum
de povestiri, în pregătire, de Adrian Alui Gheorghe
și eseuri: „Teatrul popular” în semnătura lui Ioan
Cristescu, „În căutarea lui Shakespeare” de Horia
Gârbea și „Regalitatea în publicistica lui Rebreanu”
de Iulian Bitoleanu.
■ Numărul 225/februarie 2022 al revistei de cultură „Nord Literar” propune cititorilor cronici literare, interpretări critice, proză, poezii și traduceri.
Mircea Popa scrie despre cartea „America, America”
de Sanda Golopenția, scriitoare, lingvistă, semioticiană, etnoloagă migrată în anii ’80 în Statele Unite.
Criticul și istoricul literar Mircea Muthu comentează culegerea de poeme „Spre Aleph cuvânt” de Raul
Constantinescu, iar managerul revistei din Baia
Mare, Săluc Horvat, prezintă antologia „Cuvintele
Nordului” apărută sub egida Filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor din România, Reprezentanței Maramureș
a USR și a revistei „Nord Literar”. Poezii semnează: Cassian Maria Spiridon, Ștefan Jurcă, Mihai
Păcuraru, Vasile Bele și Lucia Ileana Pop (versuri în

207

50 Mass-media

limbile română și italiană). Remus Jurcă publică un
fragment din „Gheorghe, iubitorul de pământ”.
■ Numărul 2/februarie 2022 din revista
„Acolada” debutează cu editorialul „Stalin reîncarnat” semnat de Radu Ulmeanu, directorul general
al Asociației Societatea Literară „Acolada” din Satu
Mare. Poetul şi criticul literar Gheorghe Grigurcu
scrie despre volumul lui Ioan Moldovan, „Viața fără
lume”, apărut la Editura Junimea în 2020, iar criticul și istoricul literar Theodor Codreanu, despre antologia dedicată creației poetice a lui Radu Ulmeanu,
publicată în cadrul prestigioasei colecţii a Editurii
Academiei Române, „O sută și una de poezii”, în anul
2021. Filologul Zenovie Cârlugea prezintă volumul
apărut în anul 2020, la Editura Pleiade, „Constelația
de aur a scriitorilor români” de Constantin Trandafir,
„o culegere de studii și articole, începând cu scriitori
din epoca veche (Dosoftei, Gr. Ureche, M. Costin,
Ion Neculce, D. Cantemir, I. Budai-Deleanu), continuând cu pașoptiști, mari clasici și scriitori de
tranziție (C. Negruzzi, V. Alecsandri, B.P. Hasdeu,
Eminescu, Caragiale, Creangă, Slavici, Macedonski,
G. Coșbuc, O. Goga), apoi cu autori din epoca interbelică (Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, H.P.
Bengescu, L. Rebreanu, Mateiu I. Caragiale, Bacovia,
Arghezi, Blaga, Barbu, E. Cioran, Eugen Ionescu)”.
■ Poemul „Dangăt de fructe” de Ana Blandiana
deschide numărul 32/ianuarie-februarie 2022 al revistei „Tomisul cultural”. Andrei Marga scrie despre programul de înnoire a Germaniei, negociat de
partidele din coaliția de guvernare. „Punerea lui în
aplicare îi asigură Germaniei pe mai departe, în epoca multiplelor crize ale societăților și statelor, un loc
din față în avangarda lumii, cu avantaje și răspunderi aferente”, concluzionează cunoscutul filosof şi
politolog. Alexandru H. Popa scrie despre „Amintiri
dobrogene”, text memorialistic publicat de roman-

ciera și nuvelista Hortensia Papadat-Bengescu în revista „Cele trei Crișuri” în anul 1936. Mai reţinem
din publicația editată de Universitatea Maritimă
Constanţa poemele semnate de Liviu Ioan Stoiciu,
Florea Burtan, Fekete Vince și Ion Tudor Iovian.
■ De la Centrul de Cultură „Augustin Bena”
din Alba Iulia am primit la redacție volumul
„Monografia localităţii Oarda, judeţul Alba” de
Doina Bocşa. „Consider că prin publicarea prezentei
monografii folclorice mi-am îndeplinit o datorie de
onoare şi de suflet, aceea de a restitui satului meu şi
conaţionalilor ceea ce înainte cu mulţi ani am cules
de la oamenii minunaţi pe care i-am întâlnit şi de a
face cunoscute aceste valori identitare”, precizează
autoarea în cuvântul înainte.
■ La Editura OMG din Alba Iulia a apărut volumul
„Adevărul e că posterității nu îi va păsa cum nu
ne țineam noi de mână” de Ana Goia, tânăra poetă ce trăiește în Cluj-Napoca și studiază Literatura
Comparată. „Protagonista care se deschide în acest
volum încearcă de la bun început să-și proiecteze viitorul, însă reușește abia la final, după ce își explorează trecut-prezentul cu o necruțătoare onestitate”,
susține poetul Vasile Gribincea.
■ Cel mai recent volum semnat de poetul, prozatorul și eseistul Olimpiu Nușfelean a fost lansat
în cadrul Zilelor revistei „Caiete Silvane”, a XIV-a
ediție. „Ultima zi a Peștișorului de aur”, ce cuprinde 75 de povestiri, a văzut lumina tiparului la
Editura Charmides din Bistrița. „Poveștile, deși relaxante, sunt agenți ai neodihnei, ai acelei neodihne ce adună lumea în corăbii salvatoare ca să o ducă
dincolo de diluviul extincției, într-un spațiu unde
imaginația e mai puternică decât simpla realitate”,
scrie directorul revistei „Mişcarea literară”.
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■ Dacă la ediția precedentă a Zilelor revistei
„Caiete Silvane”, Gheorghe Glodeanu a lansat volumul „Mitografii. Incursiuni într-o bibliotecă mitologică”, la ediția a XIV-a din perioada 24-25 martie
2022, criticul și istoricul literar a prezentat lucrarea
apărută la Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca,
„Scriitori, cărți, muze. Ipostaze ale discursului
amoros în literatura română”. Potrivit autorului,
cartea „reprezintă un voiaj inițiatic în sfera literaturii de frontieră, cu accent pe corespondența de dragoste, memorialistică și interviuri. Pornindu-se de
aici, în unele cazuri, se ajunge și la sfera romanului.
Memorialistica, epistolarul, jurnalul intim ne introduc în culisele literaturii, făcându-ne să cunoaștem
mai bine omul care a creat opera, dezvăluind mobilurile evenimentelor și raporturile reale dintre scriitorii unei epoci. În ciuda curiozității firești de a afla cât
mai multe despre biografia autorilor investigați, nu
ne-au interesat aspectele de suprafață, picanteriile,
ci maniera în care marile pasiuni au generat sau nu
opere de valoare”.
(A.-B.K.)
■ Dintr-un sumar, ca întotdeauna, divers și bogat al revistei „Vatra”, nr. 1-2/ 2022, alegem cea
mai amplă fascicolă (80 de pagini), aflată sub genericul Portret în oglindă: Ioana și Liviu Petrescu.
Coordonatorul acestui grupaj, Iulian Boldea, argumentează: „Dosarul tematic al revistei „Vatra” /…/
are rostul de a ne readuce în memorie două dintre
figurile exemplare ale vieții literare românești.”
Sunt 30 de semnături, de la foști colegi, la foști
studenți sau colaboratori, care comentează operele
sau evocă figurile umane ale „dinastiei Petrescu”,
așa cum se exprimă unul dintre ei. În deschiderea
dosarului se află un dialog emoționant și edificator, realizat de Iulian Boldea cu Ioana Bot despre

cuplul irepetabil de literați ai Universității clujene. O evocare a celor doi, aproape de neîntrecut,
prin încărcătura ei emoțională, semnează Ion Pop.
Luisa Valmarin evocă, răscolitor, o singură zi din
ultimul an de viață al Ioanei Em. Petrescu. Irina
Petraș face o reconstituire a atmosferei din viața
cuplului evocat, din poziția sa de fostă studentă,
iar mai apoi prietenă apropiată. Tot ea lasă și pătrunzătoare observații despre jurnalul Ioanei. La
Horia Bădescu, apropierea chipului Ioanei Em. Petrescu de cel al poetei Magda Isanos are forța unei
metafore revelatoare. Mircea Braga scrie despre
Ioana Em. Petrescu, eminescolog. Mircea Popa, comentând jurnalul Ioanei, adaugă detalii biografice,
pe alocuri, uimitoare, iar Liana Cozea comentează
același jurnal, ca specialist de primă mână în acest
gen literar. Alexandru Ruja abordează statutul de
eminescolog al Ioanei, publicând și două scrisori
inedite, primite de la aceasta. Constantin Cubleșan
realizează două pregnante portrete ale criticilor
omagiați, în timp ce Cornel Ungureanu face evocări
fulgurante. Sub semnătura lui Gheorghe Manolache, îi vedem pe cei doi în ipostaza de exegeți ai
postmodernismului. Iulian Boldea vine cu abordări
monografice asupra protagoniștilor dosarului critic. Gheorghe Glodeanu analizează studiile critice
ale lui Liviu Petrescu, și „jurnalul unei doamne”.
Gheorghe Perian urmărește contribuția Ioanei Petrescu la îmbogățirea și rafinarea terminologiei critice românești, precum și crearea terenului pe care
se va instala generația postmoderniștilor. Mai semnează: Ion Buzași, Cornel Munteanu, Ovidiu Moceanu, Dumitru Chioaru, Dorin Ștefănescu, Ruxandra Ivăncescu, Mircea Moț, Silviu Mihăilă, Mirela
Tomoiagă, Daniela Petroșel, Jessica Andreoli, Gina
Puică. Grupajul tematic al revistei „Vatra” reprezintă un eveniment major în peisajul revuistic actual.
(V.M.)
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Arca poeziei

Nelly Sachs
(1891-1970)

Poetă de limbă germană, născută la Berlin, în familia unui industriaș
evreu. În 1940, îndemnată de Selma Lagerlöf, care o sprijină și în afirmarea
literară, se refugiază în Suedia, împreună cu mama ei. Toți ceilalți membri
ai familiei sunt uciși în lagărele de concentrare. Poezia ei este o mărturie
a destinului tragic al poporului evreu. Împarte Premiul Nobel pentru
Literatură al anului 1966 cu prozatorul israelian S.I. Agnon.

Peisaj de strigăte
Aici nu se rămâne –
din adâncul ei marea a și-nceput să vorbească –
pieptul nopții ridică
respirând
zidul, de care stă sprijinit
în cap, într-o naștere grea de vis.
Într-această materie bună pentru zidire
n-a intrat nici un deget de stea
în joc
de când a-nceput amestecarea nisipului –
nici viu nici moarte
Cine plânge
își caută melodia
pe care vântul,
de muzică înfrunzitul
o ascunde în noapte.
Rece de la izvor –
e prea departe.
E timpul să zburăm
numai cu trupul.
(În românește de Grete Tartler, în vol. Laureații
Premiului Nobel pentru Literatură, Almanah „Contemporanul”, 1983)

Lansare de carte și ședință a Cenaclului literar „Silvania” in memoriam Daniel Hoblea
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