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Actualitate

Dezbatere pe marginea noii
cărţi a lui Ion Taloş
Academicieni, profesori universitari şi cercetători au
punctat importanţa deosebită a tematicii recentei cărţi
publicate de Ion Taloş, „Împăratul Traian şi conştiinţa
romanităţii românilor. Cultură orală şi scrisă din secolele XV-XX”, în cadrul dezbaterii din 22 februarie 2022,
organizată de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca,
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
Cluj-Napoca, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (CCAJS) şi Editura Şcoala Ardeleană. Volumul a apărut sub egida CCAJS, fiind însoţit de o Prefaţă semnată
de Ioan-Aurel Pop şi de o anexă realizată de Ion Taloş şi
Petre Florea.
Manifestarea moderată de prof. univ. dr. Ion Cuceu s-a desfăşurat online, fiind transmisă pe pagina de
Facebook a editurii clujene. În linii mari, pe marginea
volumului s-au discutat despre miturile fundamentale
ale naţiunii române, mitul traianic ca mit etnogenetic al
românilor, imaginea marelui nostru strămoş în tradiţia
populară şi s-au adus argumente în favoarea romanităţii
poporului şi latinităţii limbii noastre.
La invitaţia moderatorului, Ion Taloş, profesor de
folclor romanic şi de antropologie culturală a popoarelor romanice din Europa la Universitatea din Köln,
a împărtăşit, cu generozitate, mărturii din procesul
de creaţie al volumului prezentat şi a spus că a început cercetările pentru această carte în urmă cu peste trei decenii. A evidenţiat contribuţia profesorului
Christian Wentzlaff-Eggebert, cel care a vorbit, la
una dintre serile româneşti organizate la Seminarul de
Romanistică al Universităţii de pe Rin, despre lucrarea
„La obra de Trajano”, semnată de Ramón de Basterra.
„Lucrarea respectivă mi-a trezit interesul imediat şi am
început să cercetez prezenţa lui Traian în mentalitatea
românească”, a precizat Ion Taloş. În continuare a evocat dezbaterea prilejuită de lansarea monumentalului
corpus al baladei Mioriţa: „Dezbaterea îmi aminteşte
de un eveniment similar petrecut în anul 1965, la un an
după apariţia monumentalei lucrări «Mioriţa. Tipologie,
circulaţie, geneză, texte» de Adrian Fochi, când neuitatul meu profesor, Ion Muşlea, a organizat un simpozion.
Muşlea şi-a încheiat comunicarea astfel: «Credem că e o
datorie a oricărui cercetător cu experienţă în domeniul
folclorului, etnografiei, filologiei, istoriei şi literaturii, să
examineze cu atenţie variantele Mioriţei şi studiile scrise despre ele, pentru a se aduce cât mai multă lumină
în problema acestei balade, care de mai bine de un secol
suscită interesul literaţilor şi cercetătorilor noştri». În
această cheie, interpretez eu şi această dezbatere, pentru
că orice informaţie în plus, orice nuanţă în interpretarea
celor spuse în lucrare, e spre folosul ei şi mai ales al
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temei Traian în ansamblu, tema fundamentală a culturii noastre”.
Academicianul Mihai Bărbulescu, directorul Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, a susţinut că volumul scris de Ion Taloş este o carte care îi interesează în egală măsură pe etnologi, istorici, arheologi,
filologi şi nu numai. În intervenţia sa, a făcut referire
la toponimele româneşti: Calea lui Traian, Drumul lui
Traian, Troianul, Calea Troianului, Drumul Împăratului,
Drumul Vechi, Drumul Bătrânilor, Brazda Troianului,
Valul lui Troian, Calea lui Troian, Cetatea lui Traian, ce
s-au păstrat de-a lungul timpului în tradiţia populară şi
s-au transmis până la noi în diferite forme. „Ce vechime
au în fond aceste toponime româneşti? este întrebarea
fundamentală la care răspunde şi lucrarea profesorului
Taloş”, a declarat cercetătorul antichităţilor romane din
Dacia.
Prof. univ. dr. Otilia Hedeşan, de la Universitatea
de Vest din Timişoara, a declarat că volumul lui Ion
Taloş se va impune ca reper în etnologia românească.
„«Împăratul Traian şi conştiinţa romanităţii românilor»
e de adăugat într-o listă substanţială de lucrări, pe care
domnia sa le-a publicat de-a lungul prodigioasei activi206
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tăţi. Mă gândesc la «Meşterul Manole. Contribuţie la
studiul unei teme de folclor european», la «Omul şi Leul.
Studiu de antropologie culturală» şi la «Cununia fraţilor
şi nunta soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul românesc şi universal». Noul corpus este din punctul meu de
vedere intrigant, ofertant şi în primul rând deschizător
de întrebări mai degrabă decât un corpus care să ofere
răspunsuri, cum e cazul celorlalte antologii pe care le-am
menţionat”, a spus Otilia Hedeşan.
Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, de la Universitatea din Bucureşti, a scris despre cele mai multe
dintre cărţile lui Taloş, de fiecare cu admiraţie. El a declarat că „lansarea unei cărţi scrise de Ion Taloş este un moment de sărbătoare, de bucurie şi de înălţare spirituală.
Tot ce a scris profesorul Taloş stă sub semnul definitivului, al ultimului cuvânt, peste care nu se mai poate spune
nimic sau aproape nimic”.
Prof. univ. dr. Tudor Sălăgean, directorul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, a spus că „Împăratul Traian
şi conştiinţa romanităţii românilor” este o carte aşteptată de mult timp, pe care numai un cercetător autentic,
de foarte mare profesionalism precum Ion Taloş o putea
scrie, o carte necesară pentru întreaga noastră cultură.
„Îi admir competenţa extraordinară şi felul de a aborda
teme de cercetare din diverse puncte de vedere. Această carte era foarte necesară şi ar fi trebuit să apară de
foarte mult timp, dacă ar fi avut cine să o scrie. Nu este
o întâmplare, probabil, că nu a apărut până acum şi a
aşteptat să se ocupe de ea un maestru al cercetării, aşa
cum este Taloş. Cartea răspunde unor situaţii cu care ne
confruntăm în ultima perioadă, unui trend care încearcă
să decredibilizeze anumite aspecte ale istoriei noastre şi
nu spun aceste lucruri dintr-o perspectivă patriotică, ci
din perspectiva unui cercetător care doreşte să-şi păstreze obiectivitatea şi doreşte să regăsească aceeaşi obiectivitate în produsele cercetării ştiinţifice cu care are de-a
face. Taloş este un cercetător de anvergură, de clasă europeană, un cercetător care nu este contaminat de toate
discuţiile literar-istorice patriotice din cultura noastră, ci
este departe de ele şi deasupra lor. Sper ca această carte să fie tradusă şi să aibă o circulaţie internaţională”, a
spus Tudor Sălăgean.
Sabina Ispas, membru titular al Academiei Române şi director al Institutului de Etnografie şi Folclor
„Constantin Brăiloiu”, a comparat volumul dezbătut
cu „Romanitatea Românilor: Istoria unei idei” de Adolf
Armbruster, o carte esenţială a identităţii lingvistice şi
culturale a poporului român. În intervenţia sa, Ispas a
vorbit despre rolul culturii orale în consemnarea evoluţiei istorice, într-o definire a identităţilor etnice:
„Între folclorişti, folcloristică şi documentul produs
de folclorişti şi de folcloristică şi documentul la care
face referire istoricul, întotdeauna a existat un fel de
neconcordanţă, să spunem aşa, dar numai din perspectiva istoricului. Cartea aceasta ridică exact această problemă, relaţia între documentul de cultură orală
şi documentul pe care îl am într-o formă imprimată.

Imprimat însemnând o gamă mai largă de expresii şi
de limbaje, nu neapărat o scriitură, ci un complex mai
mare din perspectiva folcloristicii. În acest context, Taloş – o personalitate deosebită a folcloristicii internaţionale şi implicit româneşti, formată iniţial la şcoala
clujeană, dar pe urmă cu o deschidere şi o autoritate excepţionale în plan internaţional european şi nu numai
european – ridică problema continuităţii. Ce probează
cartea profesorului este o continuitate de metodologie
şi o continuitate de teme de cercetare şi în aceste problematici ne întâlnim cu perspectiva academică, care a
fost pusă în pagină perfect de chestionarele întocmite
de Odobescu, Hasdeu, Densuşianu şi Muşlea. Un mare
merit al acestei lucrări este valorificarea răspunsurilor
la aceste chestionare şi pot să mărturisesc că există încă
o mare lipsă în folcloristică, a publicării critice, a unei
editări de tip tipologie, cum probabil folcloriştii ştiu, o
sistematizare a răspunsurilor la cele patru chestionare
mari. În felul acesta s-ar rezolva foarte multe probleme
legate de ceea ce se cheamă valoarea documentului realizat de cercetarea folcloristică. Această lucrare arată şi
că nu există o fractură între cultura orală şi cultura de
autor. Punctul foarte important al lucrării îl reprezintă
continuitatea în istorie a unui model care s-a constituit
în setul acelea de modele abstracte existente în absolut
toate culturile lumii”.
Vasile George Dâncu, directorul Editurii Şcoala Ardeleană, a spus că Ion Taloş se numără printre „ultimii
mohicani ai etnografiei în sensul clasic umanist. Cărţile
lui sunt în continuarea cărţilor esenţiale ale marilor etnografi şi etnologi. Volumul de faţă va rămâne în rafturile bibliotecilor un reper în domeniu. Această carte este
un proiect editorial apărut sub egida Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Îi mulţumesc domnului
director Daniel Săuca şi pe această cale, că este atent
cu autorii originari din Sălaj. Datorită susţinerii CCAJS
din Zalău am putut să edităm această carte într-o ediţie
de lux, o ediţie cartonată, cu hârtie specială”. Dâncu a
mai spus că volumul dezbătut ridică prestigiul Editurii:
„Şi cu această carte, Editura Şcoala Ardeleană îşi merită
numele”.
Şi Ion Taloş şi-a manifestat recunoştinţa faţă de sprijinul instituţiei de cultură subordonate administraţiei
judeţene: „Mulţumesc Centrului de Cultură şi Artă al
Judeţului Sălaj, care a contribuit la tipărirea lucrării. Se
vede că meleagurile natale nu m-au uitat, dar pot să vă
asigur că nici eu nu le-am uitat pe ele, dovadă faptul că
principalele mele lucrări au început în Sălaj, în special în
Prodăneşti”.
Precum celelalte cărţi scrise de Ion Taloş, „Împăratul Traian şi conştiinţa romanităţii românilor. Cultură
orală şi scrisă din secolele XV-XX” a fost realizată la cel
mai înalt nivel de exigenţă academică, constituindu-se
într-un volum care nu trebuie să lipsească din bibliotecile etnologilor, etnografilor, filologilor, istoricilor şi nu
numai.
A consemnat Alexandru-Bogdan KÜRTI
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Cronica literară

O morală a scrisului
și a celui care scrie

3

Viorel Mureșan

Criticul și istoricul literar de
filiație echinoxistă, Nicolae Oprea,
cel care susține Calendarul „României literare”, arată o vie chemare
către dinamica vieții literare. Și cum
altfel s-ar fi putut aceasta mai bine
exprima decât sub forma unei suite
de interviuri, în mulți ani realizate, adunate acum într-un volum de
Dialoguri convergente, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2021. Întrucât, peste aceste dialoguri, datând
din anii 1990-1994, a trecut ceva
timp, autorul face, la finele cărții,
câteva trebuincioase precizări. Pe
fundalul vieții sociale din intervalul specificat, scriitorii cu biografii
stigmatizate de regimul comunist
redescoperă plăcerea confesiunii
necenzurate. De-aceea, convorbirile
cu ei vor avea un sens autobiografic
și, în paralel, unul de crez literar. În
cazul celor mai mulți, aflați la capăt de drum, interviul dobândește
și valoare testamentară. În a doua
parte a cărții, Nicolae Oprea va trece „În rolul intervievatului” (titlul
capitolului), răspunzând la rândul
său întrebărilor unor scriitori afini
între 1994 și 2000. Structura cărții
o lămurește deplin aceeași postfață:
„Convins de valoarea nu numai documentară a autobiografiilor fruste
conturate în dialog, ca într-un jurnal vorbit, am urmărit uneori cu
întrebări sâcâitoare, traiectoria biobibliografică a interlocutorilor, cu
umbrele și luminile devenirii proiectate pe fundalul cultural și social-politic al timpului. Mulți dintre
ei, înzestrați cu talent de povestitori, reconstituie expresiv climatul
literar al epocii și creionează plastic
«personajele» care îl populează. O
atenție aparte am acordat reconstituirilor istorico-literare din cadrul
unor grupări sau fenomene care au
marcat evoluția literaturii române
postbelice: Cercul Literar de la Sibiu, Școala de la Târgoviște, gruparea

Echinox, grupul oniric din jurul lui
D. Țepeneag. Și generațiile polare
care au produs revigorarea literaturii contemporane, șaizecistă și
optzecistă; cea din urmă privită din
ipostaza intervievatului.” (p. 223).
Nu e chiar o întâmplare plasarea
în deschiderea cărții a dialogului
cu Cornel Regman. Considerat ca
întreg, volumul întrunește multe
dintre caracteristicile unei istorii a
literaturii române din a doua jumătate a veacului XX. Iar acest interviu
conține o întrebare și răspunsul la
ea, echivalând cu o „punere în abis”:
„N.O.: La 13 mai 1973, în aula Filologiei clujene, noi, echinoxiștii
de-atunci trăiam bucuria întâlnirii
cu «veteranii» literaturii contemporane care sărbătoreau împlinirea
a 30 de ani de la constituirea Cercului literar de la Sibiu. Erați toți
acolo: d-voastră, N. Balotă, Ștefan
Aug. Doinaș, I. Negoițescu … De ce
au preferat cerchiștii «Echinox-ul»
(și nu «Tribuna» sau «Steaua») ca
partener de dialog la această sărbătoare? C.R.: Ei, și dumneata!
Îți poți imagina că unor reviste
ca «Steaua» sau «Tribuna» ajunse
niște instituții perfect cristalizate
ierarhic, cu redactori-șefi deținând
înalte demnități politice, le-ar fi
trecut prin minte să onoreze o sărbătoare atât de puțin în spiritul
epocii (30 de ani de la «manifestul
Cercului literar»)? Și apoi propunerea manifestării publice a venit de la
echinoxiștii înșiși, proiectul nostru,
al «cerchiștilor», nedepășind inițial
cadrul unui banchet aniversar, cum
au mai fost câteva, la Sibiu, până în
1975. Rezerva arătată de redactorimea celor două reviste manifestării de la Filologie era în fond direct
proporțională cu numărul foștilor
deținuți politici care au luat loc pe
podiumul aulei clujene: Ion D. Sârbu, Nicolae Balotă, Ovidiu Cotruș,
I. Negoițescu, Ștefan Aug. Doinaș,
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or, după decretarea minirevoluției
culturale din 1971, a nu fi sensibil
la unele modificări de climat echivala cel puțin cu o imprudență…”
(pp. 11-12). Multe, foarte multe
dintre nodurile cărții, începând cu
relația maestru-discipol, dezvoltată între Cornel Regman și Nicolae
Oprea, până la comparațiile, recurente, dintre Cercul Literar și fenomenul „Echinox”, își află dezlegarea
în aceste rânduri.
Interlocutorul următorului interviu, Florin Mugur, e o personalitate cu trecut tulbure, care, venind
dinspre Școala de Literatură, a străbătut activ epoca proletcultistă.
Poate că de-aceea, începutul dialogului e căznit, în vocea poetului
simțindu-se inhibiții care îl abat
mai degrabă spre detalii de sociologia literaturii. Din partea în care s-a
eliberat de acest tremol, remarcăm
o subtilă opinie privind ubicuitatea
livrescului în poezia cultă: „Lipsită de orice element livresc este cu
adevărat numai poezia populară.”
(p. 35). Cezar Baltag deschide, prin
răspunsurile sale, o foarte consistentă pagină de istorie literară, cu
referent generația ’60. Întâlnirea, la
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Chicago, cu Mircea Eliade, evocată
aici minuțios, a generat, se știe, o
redimensionare a laboratorului de
creație al poetului. Cu Mircea Horia
Simionescu, Nicolae Oprea stă de
vorbă despre unul dintre subiectele
asupra cărora s-a aplecat stăruitor:
Școala de la Târgoviște. Aflăm, din
relatările prozatorului, o atmosferă
paralelă și, întru câtva, asemănătoare celei de la Cercul Literar, cu,
desigur, toate diferențele dintre un
mediu academic transilvan și târgul
de provincie muntenesc. De asemenea, încleștarea dintre grupările de
tineri literați și autoritatea opresivă
comunistă. Debutul mișcării onirice, pe cât de dificil, pe atât de pitoresc povestit de Dumitru Țepeneag,
își găsește în acest membru fondator un exeget cam expeditiv: „Nu
știu exact ce-a reprezentat grupul
oniric. Unii afirmă că ar fi fost singurul curent literar care s-a format în
țările din Est în anii comunismului.
Eu cred că a avut și o importanță politică mai mare decât se spune acum
când pentru mulți, contestația din
România începe abia în 1977. Istoricii literari și istoricii pur și simplu
n-au decât să-și suflece mânecile și
să studieze fenomenul. Eu mi-am
făcut datoria ca actor (dacă nu și
ca regizor!…), nu eu se cade să-mi
dau cu părerea.” (p. 71). Interviul
cu acesta se axează într-o mai mare
măsură pe activitatea și viața sa literară de după stabilirea în Franța.
Dialogul cu Mircea Zaciu se
desfășoară de la începuturile literare ezitante ale acestuia, până la
aprecierea că „Echinox”-ul e alimentat de același „spirit transilvan”, văzut în prelungirea Școlii Ardelene.
Despre jurnalul profesorului aflăm
că debutează în 1943, având, la data
interviului (1993) cincizeci de ani
bătuți pe muchie. Adrian Marino
este un interlocutor atipic, în afara
oricărei paradigme, unul care nu-și
recunoaște maeștrii și n-a creat discipoli. Pe cu totul alte coordonate
evoluează convorbirea cu Ion Pop,
devenită, la urmă, o istorie fără
cusur a „Echinox”-ului. Pedagogia
revistei și grupării echinoxiste o găsim astfel sintetizată: „Vremea scriitorului frust și incult știam că tre-

cuse.” (p. 114). Mai mult chiar, corifeul spune ce avea de transmis
fiecărui ucenic în parte: „O morală a scrisului și a celui care scrie.”
(p. 117). Un scriitor subtil cum era
Octavian Paler, invocă o complicitate a criticilor, în cronici și recenzii
de întâmpinare, cu scrisul subversiv. Parcă e nevoie, din când în când,
de astfel de anamneze. Mărturiile
despre anii debutului generației ’60,
în varianta lui Nicolae Breban, sunt
complementare celor din interviul
cu Cezar Baltag. Ceva mai pitoresc
și, totodată, autoironic, romancierul invocă „periplul nostru social și
foșgăiala noastră în subteranele literaturii române.” Fiind un benedictin al scrisului, el își exprimă înaltu-i
crez printr-o comparație: „Cred și
eu ca Blaga că forma mântuirii este
creația.” (p. 151). Microinterviurile
cu I. Negoițescu și Alexandru George sunt, fără nimic peiorativ, primul
pentru Cercul Literar, al doilea pentru Școala de la Târgoviște, câte un
pandant la dialogurile cu Cornel Regman și Mircea Horia Simionescu.
Intervievatorii lui Nicolae Oprea
din partea a doua a volumului sunt
în ordinea din cuprins, Gellu Dorian, Lucia Negoiță, Ioan Radu Văcărescu, Mircea Bârsilă, Marian
Drăghici și Jean Dumitrescu. Deci,
aproape toți, poeți optzeciști,
ceea ce face oarecum previzibilă tematica dialogului: literatura
actualității, generația întoarsă
pe toate fețele. Primul interviu
analizează, dintr-o perspectivă
emoțională, cimentul care leagă
„Echinox”-ul de Cercul Literar.
Transferat, în clasa a XII-a, de la Liceul „Al. Odobescu” din Pitești, la
Liceul „Gheorghe Barițiu” din Cluj,
de retina tânărului sudist se lipește
următoarea panoramă: „Așa am
ajuns să mă întâlnesc imaginar
pentru prima dată cu membrii Cercului Literar de la Sibiu/ Cluj. I-am
descoperit în tablourile de absolvire care ornau zidurile coridorului
de la parterul liceului. Erau acolo
imortalizați la vârsta adolescenței
Nicolae Balotă, Cornel Regman, I.
Negoițescu, Radu și Horia Stanca, plus Marian Papahagi, pe care
aveam să-l cunosc la facultate
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în dublă postură: redactor-șef la
«Echinox» și asistent la italiană.”
(pp. 166-167). Interviul mai cuprinde o radiogramă a generației
’80, precum și istoria pe scurt a revistei „Argeș”. Un aspect recurent
în seria de interviuri acordate de
Nicolae Oprea îl constituie, după
cum era de așteptat, condiția cronicii literare și statutul cronicarului: „A evalua judicios, a discerne
instantaneu valoarea, a discredita
nonvaloarea – sunt principii fără
de care cronica literară nu e credibilă.” (p. 182). Critic de întâmpinare cam de la zece periodice în
sus, după calculele noastre, într-o
jumătate de secol, autorul Dialogurilor convergente consideră cronicarul literar între factorii care ar
mai putea optimiza lectura: „Plăcerea lecturii poate fi întreținută,
însă, prin efortul conjugat al cronicarului literar, al editorului și
al autorului însuși capabil să-și
modeleze (publicitar) imaginea.”
(p. 207). Privitor la hermeneutica
proprie, Nicolae Oprea se revendică de la critica universitară clujeană, aliniind numele profesorilor
săi, de la Ion Pop, la V. Fanache:
„De la ei am învățat – pe fundalul pasiunii lecturii – știința de a
îmbina metodele foiletonisticii cu
ale studiului de tip monografic.”
(p. 212).
Ca autor de interviuri, criticul trebuie să schimbe mai multe
măști, pentru a se apropia de fiecare
interlocutor cu o fizionomie cât mai
agreată de acesta. Și o face dovedind
o profundă și îndelung frământată
cunoaștere a materiei literare pe
care o toarnă în întrebări. Momentul istoric al interviurilor se suprapune peste un timp văzut de primul
dintre interlocutori: „sub auspicii
net favorabile exprimării adevărului, fără pretenții de tot felul și mai
ales fără acel gen de pășire în vârful
picioarelor pentru a alerta temuții
paznici de veghe”. (p. 7). Aducerea
acestor dialoguri în actualitate prin
publicarea cărții lui Nicolae Oprea
înseamnă, pentru fiecare intervievat în parte, dar și pentru o perioadă distinctă din literatura română,
în ansamblu, o benefică revizuire.
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Imelda Chința

Repetenta rebelă este volumul apărut la Editura Limes, în
2021, purtând semnătura Simonei
Șerban, al cărei debut literar s-a înregistrat în revista „Convorbiri literare” în anul 2020. Orizontul de
așteptare anticipat prin titlu este
contrazis de versurile construite
într-o tonalitate apăsătoare, într-un
registru grav ce traduce pulsiuni
interioare puternice.
Autoarea ne propune o meditație
despre devenire, o ieșire de sub
zodia lui Cronos prin cuvânt. Volumul, în întregul lui, se distinge
prin ritmul cu note elegiace, prin
amplitudinea construcției, unitar realizată. Poemul nu este doar
articulație, nu este doar un act de
limbaj, este pulsație și trăire la
cote îngrijorătoare. Versul Simonei Șerban este o stare de urgență
a unor frământări interioare accentuate de contextul exterior ce
impune o alertă continuă și agasantă.
Repetenta rebelă este un op
gândit, pe o axă paradigmatică, în
jurul acelorași obsesii precum timpul, disoluția, claustrarea. Poetică
a vibrațiilor, nadirul și zenitul se
contopesc în profunzimile ființei:
„ca o dronă/ te plimbi deasupra
norilor/ te uiți la mine/ ca într-o
fântână/ cuvintele unite de un sunet de toacă/ în trupul meu întunecat cu totul”. Trecerea inexorabilă a timpului marchează devenirea,
care poate fi conservată prin actul
creației. Însă, este recognoscibilă neliniștea izvorâtă din dorința
perfecțiunii. Actul artistic este un
vitriol care consumă, colmatizează.
Poemul autoarei este un exercițiu
al sincerității, al francheții, al confesiunii. Fiecare vers este o felie de
existență, iar întregul se compune
ca un document biografic cu imixtiuni lirice: „în chilia cu poeți/ mi-am

încredințat/ copilul din mine/ mi-am
torturat poemul/ vocalele de sub
limbă/ au tresărit la fiecare virgulă// nu nu vă speriați/ cuvintele
sunt simple pete/ de camuflaj/ lumânări aprinse/ un truc menit să
conecteze/ îngerii dispăruți”.
Autoarea disecă realul cu rigoarea și precizia unui chirurg, dar și
cu gravitatea artistului care observă declinul lumii în care trăiește.
Universul pe care îl construiește
atent este unul kantian, al stingerii, al stagnării: „când soarele
se stinge/ ca o lumânare”. Principiul apolinic, al contemplației, al
rațiunii contrastează cu principiul
dionisiac, al dinamismului și al
trăirii efervescente. Astfel, actul
artistic este gândit în simbioză cu
cel manufacturier. Covrigăreasa
potolește foamea trecătorilor precum îmblânzește artistul foamea
de cuvânt: „fac covrigi din răsăritul
soarelui/ până se arcuiesc primele
cuvinte/ în răcoarea dimineții//
golul covrigilor îl umplu/ cu trupul despuiat de trecut/ și duminici desculțe/ libertăți șoptite/ în
scop terapeutic/ pentru săracii de
pe stradă/ o prăpastie născută pe
marginea foamei/ suntem născuți
într-o zodie cu formă de cerc/ pe
trup ni se crestează un loc de odihnă/ ca o carte de rugăciuni”. Simona Șerban rostește cu ostentație
adevăruri dureroase într-o notă
solemnă. Chiar și ironia a fost extirpată și nu mai poate atenua dramatismul existențial: „îmi întreb
viitorul/ dacă nu mai avem nevoie/
unii de alții// ni se spune că virusul
ăsta perfid/ mușcă/ din plămâni/
livrează stări de angoasă/ la colțul
blocului// în ceața dintre noi/ o
dâră îngroșată de umilințe/ și câteva fire epice”. Poeta își construiește
o hartă a existenței, fiecare poem
sondează adâncul lumii care s-a în206

depărtat de polul ei spiritual. Universul este un puzzle imperfect al
devenirii dominat de tăcere și frică: „suntem un puzzle uman/ într-o
epocă fără frontiere/ locuim un teritoriu al tăcerii/ și al fricii”.
Versurile se situează între prozaism, prin imaginile care deconstruiesc lumea contemporană și un
intertextualism cu note interogative prin care se cultivă spectacolul
artei: „ne repliem curiozitățile/
în lumini intermitente/ un mix al
tropicelor lui Miller”; „de ce taci?//
mă sufocă relația/ cu atât de puțin
viitor/ clădită pe soluții de avarie/
(...)/ mi-am pierdut rugăciunea/
la jocurile de noroc”; „în mediaș/
cerul îți atinge pleoapele/ îți toarnă cu pipeta sonuri de minavet/
în sfântul Graal”; „admirația e un
personaj care râde în hohote/ în
mine locuiește pasărea Phoenix/
își manageriază în tihnă viitorul”.
Arhitectura cărții este variat articulată, de la notarea elementelor
de real cu accente de jurnal personal: „dimineața covrigăreasa/ se
desparte de vise/ cu noaptea în
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cap/ să potolească poftele trecătorilor”, la sondarea existenței prin
cugetări în forme diferite: „înainte
să fiu fericită/ nu mă spălam atât
de des/ pe mâini/ nu îmi mascam
buzele/ perfect conturate/ de globulele roșii/ condamnate azi/ la
odihnă prematură”.
Simona Șerban pledează pentru
o poezie care își extrage substanța
din real, este o coborâre în agoră,
un desen miniatural al devenirii.
Soarta poemului, a cuvântului, a
cărții este lamentabilă în socie-

tatea contemporană, destinul lor
fiind amenințat de isteria erei digitale: „ne trăim viața prin gaura
cheii/ cu respirația cenzurată/ pe
tăișul unei himere/ de la o disperare la alta/ suntem umbre ale trecutului/ bântuind zone/ libere de
dictatura digitală”. Alteritatea și
pierderea identității se coagulează
într-o rostire poetică gravă: „mă
izbeam de tine în somn/ TU umbră
fără identitate”. Autoarea pare a
compune o dialectică a golului interior și exterior, ajustându-și ne-

contenit vocea: „mă simt ca o repetentă rebelă/ (...)/ la urma urmei/
sunt o vagaboandă cuminte”.
Poemele străbătute de o viziune
întunecată compun cartea Simonei
Șerban, care este o construcție pe
două înălțimi complementare, ambele dominate de neliniște și perspective escatologice.
Este apreciabilă onestitatea lirică a primului volum al autoarei, op
pigmentat cu subtile irizări reflexive, care invită la meditație.

Menuț Maximinian,
„Literatura/cultura, dincolo de pandemie”
La Editura „Caiete Silvane”
a apărut, în colecția Eseu, cartea
semnată de Menuț Maximinian, „Literatura/cultura, dincolo de pandemie”. Volumul
conține eseuri, articole publicate
de autor în reviste din țară, inclusiv în revista sălăjeană „Caiete Silvane”. Cartea va fi lansată la cea
de-a 14-a ediție a Zilelor revistei
„Caiete Silvane”, eveniment cultural care va avea loc în perioada
24-25 martie 2022 la Zalău.
„A scrie în vremurile actuale şi
a rămâne peste timp în memoria
cititorilor este o provocare la care
fiecare dintre noi este supus.”
(Menuţ Maximinian)
*
Preşedinte al Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud. Director
al cotidianului „Răsunetul”. Colaborator permanent al revistei
„Caiete Silvane”. Absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere. Membru al Uniunii
Scriitorilor, al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti, al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România.
Volume (selectiv): „Vremea sintagmelor”, Editura Karuna; „Copila de Sub Vii”, Editura Eikon;
„Noduri în haos”, Editura Eurobit
Publishing House Timişoara; „Muchia malului”, Editura TipoMoldova; „Crucea Nopții”, Editura Școala

Ardeleană; „Puterea secretă a cărţilor”, Editura Neuma, „Frontiere
etnologice”, Editura Charmides;
„Copilul de apă / Bimbo d`acqua”,
Editura Junimea.
Premiul pentru poezie (Naji
Naaman’s Literary Prize) din Liban, Premiul pentru poezie al
Malaeziei; Premiul pentru poezie
din New York (Institutul de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă);
Premiul pentru poezie din Istanbul (Universitatea din Istanbul
şi ICR); Premiul Festivalului de
proză „Liviu Rebreanu”; Premiul
Festivalului de poezie „George
Coşbuc”; Premiul Municipiului
Bistriţa (de două ori, prin Medalia „Liviu Rebreanu” şi Medalia
„Andrei Mureşanu”).
*
„Ultimii doi ani s-au dovedit a
fi atipici, din orice unghi am privi. Dacă în ianuarie 2020 agenda
culturală propunea evenimente
răsunătoare pentru literatură, la
nivel naţional şi internaţional,
gândindu-ne că virusul nu va avea
puterea să treacă peste mări şi ţări
din China, punând stăpânire peste
lume, acum, când facem bilanţul,
situaţia stă diferit. În acest context, activitatea editorială a prins
proporţii de nebănuit în mediul
virtual, librăriile online înlocuindu-le pe cele clasice, lansările de
carte fiind pe aplicaţii digitale. (…)
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Cartea de faţă cuprinde gânduri şi recenzii din 2020-2021,
scrise toate în vremuri pandemice. Am adunat toate textele între
coperţile unui volum, în memoria
tuturor colegilor din sfera culturii, victime ale pandemiei. Odihnească-se în pace! Să-i pomenim
din neam în neam şi să nu le uităm creaţia.
Dumneavoastră vă dorim sănătate, pentru că am constatat
cu toţii că este mai importantă
decât toate, să redevenim ceea ce
am fost altădată şi mai mult decât
atât.”
Menuț Maximinian
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Carmen Ardelean

Virgil Leon, Imuniada
Imuniada e cel mai recent volum
semnat de Virgil Leon, apărut la
Cluj, Editura Idea Design & Print,
Academia Română – Centrul de
Studii Transilvane, 2021. Fidel formulei eliptice pe care a exersat-o în
volumele anterioare și al cărei apogeu credeam că a fost atins acum
patru ani, prin volumul P.S., poetul
clujean devenit, anul trecut, membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala
Cluj, recidivează, sublimând prin
actul liric o atitudine generată de
contexte contemporane supralicitate în media.
Convențiile lirice propuse în volumele anterioare, pe care le putem
considera particularitate stilistică,
devin mai relevante în contextul
unei formule lirice originale, dar ce
se revendică de la o laborioasă specie: epopeea. „Referințele contemporane”, pe care le catalogam anterior drept emblematice vorbe de duh,
mottouri inspiraționale zugrăvesc în
tonuri amare esențe ale realităților
de ieri și de azi, paradoxale formulări ce dezvăluie mentalitatea figurilor ilustre contemporane, lideri
formali și informali. Citatelor regăsite și în volumul anterior, autorul
le adaugă alte cugetări contemporane: „Dumnezeu e bun și îngăduitor
și are grijă de noi când ne doare, să
nu ne doară și când nu ne doare, să
ne doară” (Nelson Mondialu), „Să
privim jumătatea plină a paharului.
O să clarificăm și deplasarea oamenilor la cimitir” (Marcel Vela), „Se
completează de mână, ad labam”
(Valeriu Gheorghiță), „Și?” (Claudiu
Năsui). Ultima referință, cu adevărat
culturală, reflectă polifonic intențiile
autorului, căci valențele semantice și
referențiale ale citatului „Larvatus
prodeo”, ce îi aparține lui Descartes,
sunt luminate în întreg volumul.

Mitologia urbană constituită încă
din volumele anterioare e, din nou,
invocată, în debutul volumului, aerul de epopee simțindu-se de la primele pagini. Muzelor de odinioară,
Mama Omida, mătușa Tamara, Sexy
Brăileanca li se alătură alte arhetipuri contemporane (Vrăbi, Șoșo) sau
noi piloni ai vrajbei și ai decăderii, generic denumiți Nemuritorii. Fără a se
dezice de amprenta personală dată
de amplele enumerații ce construiesc un antropoconglomerat, Virgil
Leon alege să puncteze iterativ, sugestiv, laitmotive media ale zilelor
noastre, parafrazate inteligent: „Vă
avertizez:/ urmează versuri/ cu un
puternic/ impact/ emoțional”.
Vizibilă devine și intenția pamfletară, aplecarea spre structura
epopeii pe care alege să o respecte
mai atent decât anterior. Antieroii umplu pagini întregi, varietatea
categoriilor evidențiate demoralizând și asigurând, în același
timp, dominanta satirizantă.
Temporalitatea și spațialitatea fixează, ca în epopee, un context
amplu, aici bine ancorat în epoca
pe care o demonetizează deliberat: „până ce laptele/ neconform/
e trimis/ orfelinatului,/ până ce
Sise, Deni,/ Vasilică și Andri/ ies
pe ușa instanței,/ până-i pauza
mare/ la școala de fițe (...)”. Un
univers de conglomerate neuniforme, în care autenticul se pierde și genericul e relevant, în care
imaginea, aparența au relevanță
și globalizarea înghite pantagruelic identități configurează volumul: „– The duck/ come from
the trucks./ – Nu e bine, domnu`
chestor!/ Navele se scufundaseu,/
televiziunile preluaseu,/ românii
votaseu,/ codurile intraseu./ Au
făcut o alianță/ cu cei care-l părăsiseu.”
Un melanj de replici devenite
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celebre, ce reflectă incultura, nonsensul, agramatismul traversează
volumul, alături de interjecțiiinvocări ce amplifică efectul comic.
Savuroase prin ele însele, replicile
devin sublime prin asocierea lor
inspirată: „– Poți să ai și eșecuri,/
poți să ai și succesuri./ Pot să fie
oameni care/ nu vor să vorbesc cu
tine”; „Orice om îi este teamă./ Să
ne anexăm pe prevenție. He, he,
he!”; „Altă-ntrebare!/ De ce o femeie/ nu poate fi motostivuitor?”
Un dicționar de obsesii contemporane, de diriguitori ai „centrelor
de interes” („rândași/ ai bancomatelor,/ sfinți/ ai închisorilor,/
sfinți/ ai interceptărilor,/ îngeri/
ai achitării,/ zei/ ai motivării!”), de
exponenți ai „ciurdei valahe” sau ai
uzualelor acronime ce ne domina
existența on-line sau extra-line e
întrerupt doar de obișnuita „pauză
publicitară”, devenită didascalie.
Iubiri, preamăriri, programe antepandemice, antipandemice completează lista de „personaje” a comediei pe care o jucăm involuntar.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Doină de martie
Alice Valeria Micu

De-a lungul vieţii oscilăm între două atitudini, activismul şi pasivitatea. Ele ne caracterizează munca fizică şi intelectuală, dar mai ales reacţiile în momente
de criză.
Te poţi văieta de perspectiva căderii drobului de
sare şi chiar milita pentru închiderea exploatărilor
miniere, alcătuind o petiţie în acest sens, la care
să-ţi inviţi prietenii şi cunoscuţii să adere. Ca urmare, propria psihoză este rostogolită după principiul
bulgărelui de zăpadă sau, cum se spune în popor, faci
din țânţar, armăsar ori din rahat, bici, care plezneşte
artistic. Vin alături de tine câţiva susţinători care urmează cu stricteţe o dietă hiposodică şi văd în drobul
de sare o sursă primară a răului. În scurt timp, în urma
petiţionării, un comitet bine intenţionat, alcătuit ad-hoc
din primii zece semnatari, declară o zi din an ca zi
mondială de luptă împotriva extracţiei de sare, organizând pichete în faţa exploatărilor active din ţară. În
uralele telespectatorilor şi ale participanţilor on-line
din reţelele de socializare, se propune transformarea
salinelor în obiective 100% turistice. Încep să apară
sigle, sloganuri cu #, rame la fotografiile de profil, utilizatorii se definesc „Je suis moartea sării”. Postări cu
„Suie marea” ajung pe tricouri şi sacoşe ecologice de
pânză, iar la referendum este votată în unanimitate
scoaterea în afara legii a consumului de sare. Apar traficanţii ilegali, căci, vezi, rezultatele la scrutin par să
fi fost măsluite, iar reacţionarii medievali nu renunţă
la consumul acestei diabolice substanţe. Între timp,
pentru alte elemente, anterior considerate halucinogene, se descoperă noi şi noi valenţe terapeutice.
Traficul cu sare e tot mai periculos, instituţiile abilitate să stârpească traficul, comerţul şi consumul ilegal
sunt copleşite de inventivitatea infractorilor. Se scriu
cărţi, se fac filme, se cântă, se nasc festivaluri, au loc
dezbateri, totul se petrece on-line, protestatarii sunt
aspru pedepsiţi cu sfântă mânie proletară. Sancţiunile ajungând până la îngheţarea conturilor bancare şi
restricţionarea deplasării acestora în afara locuinţei,
acces limitat la produsele de strictă necesitate şi livrate doar prin curieri.
Supele cu lacrimi sunt preparate de lux. Se fac proiecte de finanţare pentru ferme de lacrimi. Angajarea
acolo se face prin concurs, care constă în două probe:
un dosar ce atestă lipsa oricăror elemente reacţionare din familia extinsă şi două probe – un test-grilă cu
100 de întrebări din care să reiasă adeziunea la noua
paradigmă anti-sare şi o probă practică pentru a măsura cantitatea medie de lacrimi. Se trasează planuri

anuale şi cincinale, plânsul cu lacrimi este inclus ca
disciplină olimpică, se stabilesc recorduri.
Se interzice plânsul în mod neorganizat, fără colectoare speciale. În biblioteci se constituie secţiuni
speciale dedicate tragediilor, dramelor, studiilor referitoare la tortură şi execuţii şi sunt marcate în mod
special cărţile cu referire la plâns şi lacrimă. Sunt reevaluate, în lumina acestei noi realităţi, toate creaţiile
artistice legate de plâns, autorii lor sunt analizaţi ca
vizionari, operele lor incluse în programele şcolare,
iar comedia este interzisă. Râsul devine o manifestare
diabolizată, bancurile, glumele, epigramele, caricaturile sunt aspru pedepsite.
Muzeele nu mai expun lucrări policrome decât
dacă mesajul lor este unul profund tragic, iar în repertoriul teatrelor sunt incluse obligatoriu operele antichităţii. În pieţele marilor oraşe sunt montate ecrane pe care rulează, în cadrul unor evenimente intens
mediatizate, filmul topirii cărţilor cu subiecte comice.
Diverse grupări susţin interzicerea în totalitate a autorilor care au scris şi comedie, chiar dacă tragediile
şi dramele ce cuprind restul operei sunt prezente de
secole în mentalul colectiv.
Traficanţii ilegali de sare sunt biciuiţi în cadrul
unor transmisiuni televizate şi transmise în direct,
iar pe rănile produse este aplicată cantitatea de sare
găsită asupra lor şi la domiciliu. În urma denunţurilor făcute pentru suspiciunea de trafic ilegal de sare,
denunţătorii îşi însuşesc proprietăţile delincvenţilor,
iar familiile acestora au dreptul la un bagaj de 10 kg
de persoană, după care sunt evacuate. În păduri se
constituie comunităţi de refugiaţi, care se pregătesc
pentru acţiuni ofensive. O parte dintre membrii acestor populaţii scoase în afara legii invocă diverse afecţiuni, refuză înrolarea în brigăzile de luptă şi încearcă
trecerea ilegală a frontierei, dar cei prinşi sunt privaţi
de libertate şi repartizaţi în areale bine stabilite. Organizaţiile internaţionale de ocrotire nu se ocupă de
problema refugiaţilor.
Pare un scenariu halucinant, dar, pas cu pas, în
lipsa unei gândiri critice, cu informaţii trunchiate şi
chiar false, sub influenţa unei ideologii bine instrumentată, putem fi martorii unui demers similar. Iar
dacă, dincolo de întrebările pe care ar trebui să ni le
punem, dublăm pasivitatea cu teama de a nu supăra
pe cineva cu poziţia noastră împotriva curentului, la
umbra corectitudinii politice, abandonăm raţiunea şi
lăsăm liberă o stafie să bântuie continentul şi conştiinţele.
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Hamlet, dincolo de
matematică

9

Menuţ Maximinian

În istoria literaturii române întâlnim scriitori care îşi împletesc
creaţia pornind de la structurile
matematice. Amintesc aici doar pe
Dan Barbilian, cunoscut sub pseudonimul de Ion Barbu, un mare
scriitor şi matematician român din
perioada interbelică. Exactitatea
formulelor îi fac pe scriitori mai
atenţi în atelierul de creaţie şi, spre
deosebire de alţi confraţi, scrierile
lor sunt „scuturate” de glodul inutil.
Absolvent al renumitei şcoli pedagogice din Năsăud şi al Facultăţii
de Matematică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, după o scurtă perioadă la
catedră, Marcel Seserman trece de
la realul cifrelor şi predarea ecuaţiilor matematice la lucrul cu cartea,
fiind bibliotecar de aproape 30 de
ani, însă neabandonând nicio clipă
matematica. În calitate de şef serviciu la Biblioteca Judeţeană „George
Coşbuc” Bistriţa-Năsăud realizează,
de-a lungul vremii, o serie de proiecte menite să-i apropie pe tineri
de literatură.
Ca editor şi ziarist, autor de poezie, critică literară şi scenarii de
film, îşi alege numele de Mircea Măluţ. Pentru cărţile de matematică îşi
păstrează numele de Marcel Seserman (o oscilaţie a numelor între
real şi literar). Puţini sunt cei care
reuşesc să-şi pună în cui haina de
teoretician atunci când scriu literatură sau invers, să uite de metafore
atunci când este vorba de exactitatea ştiinţei. Marcel Seserman reuşeşte să jongleze între cifre şi cuvânt, între formule şi poveşti, între
cele mai elaborate teoreme şi cele
mai cunoscute teme ale lumii literare, pe care le adaptează pe înţelesul
tinerilor. I se potriveşte întocmai
titlul „Fii inteligent la matematică”,
care este şi cel dat unui volum apărut la Editura Nomina.

Parcurgând cele mai recente
două apariţii ale lui Marcel Seserman îţi vei da seama de capacitatea acestuia de a coborî din înaltul
matematicii pe tărâmul poveştilor.
Dicţionar explicativ de termeni matematici este titlul lucrării de specialitate de la Editura Nomina, care
îşi propune să deschidă „mintea
elevului pentru matematică”, fiind
un auxiliar util şi profesorilor, dar
şi părinţilor. Privită din exterior
ca riguroasă şi rigidă, matematica
este propusă de autor într-o oglindă aparte, dincolo de semnificaţia
formulelor matematice, prezentându-ne, în ordine alfabetică, fiecare
cuvânt important şi semnificaţia
acestuia. „Pentru a comunica s-a învăţat alfabetul şi apoi cuvintele, îmbinate în propoziţii şi fraze, la fel,
pentru a învăţa matematica trebuie
însuşit, înainte de toate, foarte bine
limbajul matematic”, spune Marcel Seserman, cel care ne ajută să
facem primul pas spre cunoaşterea
matematicii, prin multitudinea de
exemple, probleme celebre, dar şi
prin texte de natură istorică legate
de această disciplină. Aici mizează
şi câştigă, prin modul în care ştie să
se ferească „de sterilitatea dată de
însuşirea seacă a unor simboluri”.
Ne întâlnim, în ordine alfabetică,
cu termeni precum: absolut, acoladă, algebră, binar, bisector, binom,
cerc, con, densitate, dreaptă, împărţire, înmulţire, poliedru, punct,
rază etc. Cred că pentru acest dicţionar, autorul a lucrat mulţi ani, astfel că dincolo de sutele de termeni
prezentaţi, ne descrie în detaliu
cum au apărut aceştia în structurile matematice, cine i-a inventat, iar
mai apoi adaugă citatele date din
cei care, de-a lungul timpului, au
studiat istoria matematică. Nefiind
în specialitate, nu voi zăbovi mult
timp asupra acestor termeni, ci voi
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merge mai departe asupra lecturii
biografiilor unor matematicieni celebri, autorul reuşind să prezinte o
adevărată radiografie a acestora. Ne
întâlnim cu Arhimede, Descartes,
Euclid, Galileo Galilei, Pascal, Pitagora, Ptolemaeus, dar şi cu românul
Gheorghe Ţiţeica, a cărui teoremă
este cunoscută şi ca „problema piesei de cinci lei”. Marcel Seserman
ne apropie de matematică intrând
„într-un univers de frumuseţi nebănuite”, dovedindu-ne că, pe lângă
aplicaţiile practice, aceasta ne poate
oferi „o întreagă plajă de satisfacţii intelectuale”. De altfel, în carte,
Marcel Seserman foloseşte de mai
multe ori sintagma „literatură matematică”.
Din laboratorul de matematician, Marcel Seserman merge apoi în
lumea poveştilor. Aici publică, sub
numele de Mircea Măluţ, o carte
interesantă, atât prin subiectul ei,
cât şi prin modul în care este construită. Cine s-ar fi gândit că poţi
adapta o capodoperă precum Hamlet, plină de întâmplări ale oamenilor maturi, ce au croit istorii prin
metode „sângeroase”, pentru a o
aduce în faţa copiilor.

10 Recenzii
Prin volumul Hamlet – povestit
copiilor şi adolescenţilor, apărut la
Editura Carminis, Mircea Măluţ are
curajul de a aduce un subiect atât
de cunoscut în lumea largă într-o
altă abordare. „Una dintre cele mai
profunde opere literare, Hamlet,
este povestită, cu o reală măiestrie, aducând mai aproape de copii
și adolescenți marile probleme care
au frământat mereu lumea: viața și
moartea, iubirea și ura, loialitatea
și trădarea, iertarea și răzbunarea”,
scrie pe coperta cărţii.
Printre cei care s-au încumetat
să abordeze un asemenea subiect
îl amintim şi pe Radu F. Alexandru,
cel care a aşezat într-o piesă de teatru subiectul acesta, aflat pe buzele a zeci de generaţii. Despre acest
fapt, în „România literară”, Pia
Brînzeu scrie: „Piesa Hamlet este
molipsitoare: l-a îndemnat și pe
Radu F. Alexandru să se așeze alături de soclul marelui geniu și să-i
«fure» povestea, pe care și Shakespeare a furat-o, la rândul lui, din diverse surse la îndemână. Dramaturgul român l-a iertat pe cel englez că
a cam «plagiat», mai ales că a făcuto, nu-i vorbă, cu aleasă îndemânare,
și îl imită și el, plonjând exuberant
în intertextul mereu în expansiune astăzi. De fapt, este un adevărat
câmp de luptă, unde nu există victime, pentru că Shakespeare propune o relație win-win: orice nouă
interpretare poate oferi, așa cum
se întâmplă și cu exemplul ales de
noi, un recital intelectual alert, bazat pe o altă logică narativă decât
cea cunoscută deja. Căci dacă te incită misterele morții regelui danez,
trebuie să încerci să le rezolvi altfel
decât a făcut-o «big-time Shakespeare»”.
La fel ca dramaturgul care a „reinventat” piesa lui Shakespeare, şi
Mircea Măluţ a povestit-o pe înţelesul generaţiilor actuale. Vorbim, de
multe ori, de faptul că tinerii noştri nu mai gustă literatura trecutului, fie ea din România sau din alte
zone, fie legată de tradiţiile noastre
şi de regionalisme pe care aceştia
nu mai sunt curioşi să le caute în
dicţionare, fie de momente istorice

care li se par deja depăşite şi greu de
asimilat. Aici intervine rolul scriitorului care readuce, sub o altă formă,
păstrând însă esenţa, un subiect ce
a preocupat de-a lungul vremii, nu
doar cititorii, ci şi pe scriitori şi pe
istorici.
Povestea rămâne aceeaşi, însă,
dincolo de prezentarea ei, întâlnim şi o biografie interesantă despre William Shakespeare şi despre
familia acestuia, tatăl lui fiind un
prosper negustor al secolului XVI.
Apoi, sunt aduse câteva curiozităţi
care, cu siguranţă, vor acapara tinerii cititori despre subiectul piesei ce
are la bază o întâmplare adevărată
din secolul al XII-lea, despre Teatrul
Globe din Londra unde se juca piesa, despre rolul actorului în vremuri
în care nu existau decoruri, fiind
singurul care putea ajuta spectatorii să-şi imagineze grădinile, furtunile și tot peisajul descris în text.
Şi publicul era altfel, gălăgios, care
uneori se lua la bătaie în timpul pieselor. Adică trăia, cu adevărat, fiecare act al unei piese. Atât exista în
era fără televiziuni, teatrul.
Mircea Măluţ integrează subiectul în contextul cultural istoric al
lumii, fiind câteva date importante
ale acelor vremuri, dar nici Ţările Române ale secolului al XVI-lea
nu sunt omise. Transilvania acelor vremuri era un stat autonom,
aflat sub suzeranitatea Imperiului
Otoman, cu numele de Principatul
Transilvaniei. De remarcat modul
în care danezii ştiu să promoveze
un asemenea subiect în mod turistic. Am fost şi eu în peregrinările
mele literare la castelul lui Hamlet.
Kronborg, castelul fortăreaţă construit la Marea Baltică, în 1420, de
regele danez Eric of Pomerania în
oraşul Helsingør din Danemarca,
imortalizat de William Shakespeare
în piesa Hamlet ca Elsinore, este în
patrimoniul UNESCO.
Ilustraţiile semnate de Georgian Gînguţ întregesc atmosfera poveştii, apropiindu-i şi mai mult pe
micii cititori de prinţul Danemarcei
– Hamlet, fiul ultimului rege şi nepotul lui Claudius (cel care pentru a
ajunge la tron îşi otrăveşte fratele),
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de regina Danemarcei, Gertrude.
Ne întâlnim cu Ofelia, fiica lui Polonius, consilierul șef al lui Claudius, cea care îşi dăruieşte dragostea
lui Hamlet, cu Horaţiu, prietenul
prinţului, precum şi cu alţi oameni
importanţi din jurul familiei regale.
În castelul Elsinore, prințul Hamlet
vorbește despre fantoma tatălui său
care rătăcește în jurul castelului. Şi
câte încurcături după otrăvirea primului rege: Claudius otrăvește vinul și îl oferă lui Hamlet, care refuză; Gertrude bea din pahar și moare. Apoi Laertes, fiul lui Polonius,
vrea să-l înjunghie pe Hamlet cu o
sabie otrăvită, dar într-o încurcătură, Hamlet primește o sabie de la
acesta și îl lovește cu vârful otrăvit.
Hamlet îl alungă pe Claudius și îl
obligă să bea restul vinului. Povestea lui Mircea Măluţ se opreşte aici,
însă noi ştim că regele Fortinbras
din Norvegia ajunge să găsească întreaga familie regală a Danemarcei
moartă și se declară rege.
Totul stă sub semnul celebrului
„a fi sau a nu fi”, citatul din Hamlet
rămas celebru peste timp ce are o
încărcătură filozofică. „Monologul
este impresionant și se referă la
acea frică de necunoscut, a nu ști ce
vine după această viață, aprinzând
în suflet întrebarea: care este, de
fapt, scopul nostru aici”, spune Sorin Florea.
Dincolo de tragedia poveştii,
relatând fapte reale istorice îmbră-
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cate în haina literaturii, se ascund
oameni şi locuri ce au contat în
construirea identităţii unei naţii.
„Povesteşte tuturor cele întâmplate, să nu cadă în noaptea uitării. Şi
spune de întâmplările mari, mici,
ce-nrâurit-au... restul e tăcere”, au
fost ultimele cuvinte spuse înainte
de ultima suflare de prinţ.
Multe pot fi semnificaţiile desprinse din opera Hamlet, analizate
de altfel de-a lungul timpului de
specialişti, însă, iată, peste timp,
poate apărea o nouă viziune adusă
de Mircea Măluţ în colecţia „Opere
mari povestite” a Editurii Carminis.
De altfel, viaţa noastră se desfăşoa-

ră pe o scenă a lumii, putând trece
oricând din realitate în ficţiune,
fapt dovedit şi de grupul de actori,
ce prin actul lor teatral au adus în
faţa reginei şi a întregii Curţi ororile pe care este dispus să le facă
Claudius pentru a ajunge pe tron.
Sunt atâtea definiţii date teatrului
de-a lungul timpului şi despre modul în care acesta oglindeşte viaţa.
„Lumea-ntreagă e o scenă şi toţi oamenii-s actori”, spune William Shakespeare (monologul lui Jaques din
Cum vă place, actul II, scena 7).
Pentru curajul de a alege un subiect dificil precum nebunia lucidă
din Hamlet, când putea să readap-

teze povestea veşnicilor îndrăgostiţi – Romeo şi Julieta (deşi ambele
se termină tragic) –, pentru modul
în care a reuşit să concentreze în
câteva pagini esenţa unui repertoriu de personaje, conflicte şi situaţii istorice, structurând complexitatea acestora, Mircea Măluţ va fi,
cu siguranţă, remarcat. Între matematician şi povestitor se leagă,
prin firul invizibil, capacitatea de
a structura esenţele unor subiecte
ce au preocupat lumea din cele mai
vechi timpuri. Marcel Seserman
(Mircea Măluţ) ne arată că matematica are o literatură a ei, iar poveştile, ecuaţiile lor.

Gabrielle și armata de
servitoare
Alexandru Jurcan

Cu puțin timp în urmă am revăzut filmul Dueliștii
de Ridley Scott, inspirat din povestirea The Duel de
Joseph Conrad. Acum am descoperit pe Netflix (zic
unii că nu există aici vreun film valabil) filmul lui Patrice Chéreau din 2005 – Gabrielle – după altă povestire de Conrad: The Return/Întoarcerea.
Joseph Conrad (1857-1924) s-a lansat într-o carieră maritimă. Nave franceze, iar mai apoi marina
comercială britanică. Astfel a scris mult despre viața
pe mare. Scriitor polonez/britanic, el n-a vorbit fluent engleza până la 20 de ani. Cât despre regizorul
Chéreau, chiar dacă filmografia sa e impresionantă,
pronunțându-i numele, imediat zici Regina Margot. Un film emblematic, dominând întreaga operă.
Părinții săi erau pictori, iar influența e vizibilă mai
ales în Gabrielle, un film pictural și… teatral. O destructurare a povestirii, cu treceri de la imagini în
alb-negru la culori, în funcție de starea sufletească a
personajelor.
Gabrielle e căsătorită cu Jean de zece ani. Un cuplu
atemporal. Belle Epoque, saloane, interioare opulente. Conversații adesea formale. Fiecare disimulează
ceva sub necesarele măști sociale. Iată imensa casă
a Gabriellei, cu o armată mută de servitoare, care se
agită: îi îmbracă pe stăpâni, gătesc, servesc. Jean o
lasă mereu singură pe Gabrielle. La un moment dat,
ea simte nevoia de confesiune și se adresează unei
servitoare fragile (Yvonne) ca unei oglinzi fără glas.
Jean e sigur de iubirea soției, considerând-o cea mai
frumoasă piesă din colecțiile sale de… statui. Zece

ani de zile Gabrielle a stat între niște paranteze umilitoare. Apoi, deodată, vine un moment decisiv. Jean
găsește o scrisoare de la Gabrielle, în care ea îi spune
că pleacă definitiv, că iubește un alt bărbat… În rolul
lui Jean, actorul Pascal Greggory e elocvent, amintind prin fizicul său de Burt Lancaster în Ghepardul.
Am uitat să spun că filmul de față nu plagiază, chiar
dacă ne amintește mereu de Visconti și Bergman.
Bântuie și ecouri din Proust și Cehov. Actrița Isabelle
Huppert (Gabrielle) e sublimă în fatalismul ei disperat, într-un registru de stări flamboaiante.
Și… surpriza! Atipicul. Gabrielle cea plecată se
întoarce după câteva ore. Urmează scene tensionate
între ea și soț, încadrate de un huis clos tenebros. El
cere detalii, se agită, e gata să ierte. Vrea să afle ce a
atras-o spre celălalt. Iar ea recunoaște: „Aș vrea să
curg în el precum sângele… voiam să știu ce e iubirea”. Gabrielle subliniază singurătatea cuplului lor și
că „am revenit, crezând că eu nu contez pentru tine”.
Mă întreb: a revenit la inerția sumbră dându-și seama că nu avea forță pentru o asemenea nouă relație?
Oricum, îi spune lui Jean: „Viața mea cu tine m-a
împins spre el… poate că tu l-ai ales”. Servitoarele
ascultă, se foiesc, gata să treacă la ritualurile cotidiene, ca niște roboți monocromi. Ce se întâmplă usque
ad finem? Normal că nu vă spun. Să mai admirăm
interioarele, grupurile statuare, tablourile, muzica
de operă. Poate că vocea din off e cam invadatoare.
Avem uneori și fraze afișate ca în filmele mute. Da, o
regie teatrală. E un exercițiu de stil, dar unul genial.
206

12 Cronica literară

Dincolo de poezie e cerul
Mihaela Meravei

Una dintre scriitoarele pentru
care latura spirituală este tot mai
adânc înființată în scrierile sale
este și Dorina Stoica, membră a
Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor
din România și a Academiei Bârlădene, orașul unde și locuiește. Cele
unsprezece volume de poezie și
proză scurtă sunt scrise sub semnul învățăturilor creștine. De altfel,
poeta este colaboratoare a Ziarului
Lumina, fiind apreciată atât de Episcopia Hușilor, cât și de Patriarhia
Română, dar și de mulți cititori
pentru care poezia religioasă este
mană de lumină și binecuvântare.
Cel mai recent volum de poezii, Sentimente sub formă de acatist,
apărut la Editura PapiruS Media,
în anul 2020, nu se dezminte de la
dezideratul evlavios, titlul său revelând această apartenență. Universul liric al poetei Dorina Stoica este
creat la nivel ideatic și are la bază
credințe ortodox-religioase, tradiții
și obiceiuri bisericești, arealul poetic fiind clădit pe aceste concepte și
pe cunoașterea profundă a lor.
Volumul prefațat de scriitoarea
Daniela Șontică, jurnalistă în presa religioasă (Ziarul Lumina, Radio
Trinitas), membră a Filialei Brașov
a Uniunii Scriitorilor din România,
este format din două părți distincte și divergente din punct de vedere
al compoziției literare, prima parte
reprezentând un grup de cincizeci
și trei de poezii de factură clasică,
modernistă și neomodernistă, cea
de-a doua parte, pe care autoarea
a intitulat-o „Neterminatul joc”,
fiind formată dintr-un ansamblu
de gânduri și cugetări a căror trăsătură comună este credința în Dumnezeu. De altfel și moto-ul cărții
semnat de Radu Gyr: „N-ai jindui
după un strop de Rai, de n-ai purta un strop de iad în tine”, ne îndeamnă la meditație și întoarcere

la valorile morale religioase. Prin
debutul cărții cu poemul eponim
Sentimente sub formă de acatist, cititorul este introdus într-o zonă de
retrospecție și căutare interioară a
unei vieți diferite de aceea pe care
o percepem în mod firesc, paralelă
traiului mundan, o viață interioară
a luminii și credinței, a purificării
prin cuvântul sfânt: „Să știi că ieri,
am plecat într-o altă viață,/ din
viața noastră de mâine, clădită/ pe
temelia unor speranțe năruite.//
Voi coborî infernal în zile cu ploi de
vară,/ Voi agăța rugăciuni pe aripile
unor îngeri/ prea triști ca să mai fie
păzitori,/ și legăminte șoptite sub
patrafir într-o duminică/ cu dangăt
de clopot, fugărită la o margine de
răsărit,/ acolo unde ploaia de bucuria întâlnirii cu soarele/ desenează
un curcubeu și niște sentimente
sub formă de acatist,/ ori sub formă de catismă.”
Fiind un volum cu tematică religioasă este de așteptat ca simbolurile (rugăciunea, acatistul, slujba,
duminica), imaginile și personajele repetitive (Dumnezeu, îngerii,
sfinții, liturghia), precum și metaforele ori comparațiile să aibă ca
fond trăirile legate de dragostea de
Dumnezeu.
Dorina Stoica pornește „într-o
călătorie inițiatică,/ departe de propria ființă,/ spre Dumnezeu”, pe un
drum atipic, marcat de singurătate
și reculegere. În această experiență
nu va lua cu ea decât „piatra de
pe inimă, o sticlă cu apa de izvor”
(simbol al apei sfințite), în timp ce
„va croșeta cuvinte sub formă de
păsări” din care se vor naște poezii.
Drumul pe care l-a ales i se va părea
poetei un paradox, învățăturile pe
care le-a acumulat ani la rând, dar și
cele ale scripturii (iată, spre exemplu, cele zece porunci) pierzânduși la un moment dat simbolistica,
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de unde și retorica întâlnită în
diverse poezii, răspunsul tuturor
neliniștilor fiind găsit în încrederea
în Cuvântul Domnului: „Dumnezeu mă roagă/ Să nu ucid, să nu/
depun mărturie mincinoasă,/ să
nu fiu desfrânată,/ să nu râvnesc/
la ce are altul în casă?// Dumnezeu
mă roagă/ să nu fur, să nu mint,/
să nu asupresc pe/ văduvă și pe orfan,/ să nu dau la cel sărac ceva/ de
mâncare, o haină, un ban?// (…)//
Dumnezeu nu mă roagă nimic!/
Dumnezeu nu mă roagă/ nici să mă
rog!” (Paradox, p. 40).
Pe lângă tema religioasă vom
găsi și alte teme puternice cum ar
fi: mama, singurătatea, insomnia,
trecerea timpului, în jurul cărora
vor gravita motive celeste (soarele,
luna, stelele, întunericul, lumina),
terestre (copacii, natura, păsările),
acvatice (râul, ploaia), cuprinse în
metafore surprinzătoare. Iată câteva exemple edificatoare: „o mașină
stropește cu lumină iarba”, „trecătorii rup în fâșii întunericul”, „vântul bârfește copacii”, „pe umeri se
odihnește povara zilei”, „sunt vie
atâta timp cât prin vene îmi curge
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cerul”, „tripleți de îngeri fără aripi,
născuți din fecioare fertilizate in
vitro”, „mi-a dat să mănânc o felie
mare de zare”, „vara aceasta este un
fel de duminică fără cuminecătură”
etc.
Multe dintre poeziile acestui
volum sunt de factură modernistă,
dominate de metafora revelatorie
și de emoția intelectualizată. O altă
parte sunt neomoderniste, marcate de imagini cotidiene îmbrăcate
într-un mesaj subtil și metaforizat,
textul extinzându-se până la poveste (Spitalul de urgență, Cuvinte sub
mască, Se născuse pesemne foarte
bătrân, Era soare și cald în ianuarie
etc.). Această poetică existențială
plină de reflexii și revelații devine
parte rezonantă a liricii Dorinei
Stoica. Unul dintre poemele revelatoare în acest sens este cel dedicat
scriitorului Emil Brumaru, în care
poeta punctează multe dintre trăsăturile poeziei neomoderniste: „Voi
povesti într-o zi nepoților:/ «Am
fost prietenă cu poetul Emil Brumaru pe facebook»!/ Ei vor spune:
«Uau, ce tare/ Adică vă dădeați like/
și vă comentați poeziile?»/ «Da,
avea Poetul niște poezii/ cu îngeri
obraznici, senzuali,/ cărora le scria
poezii,/ ori poate îngerii îi scriau
poeziile!»/ Astăzi am aflat că i-a luat
unui înger aripile/ și a zburat în Cer
să afle taina tainelor,/ ori să scrie
poezii despre iubirea/ de dincolo de
profan” (Îngerul profan, p. 79).
Pe lângă creațiile metaforico-simbolice pline de lirism, în
volumul Sentimente sub formă de
acatist vom regăsi și poezii în vers
clasic, balade, doine, pasteluri, dominate de prezența naturii, a anotimpurilor, a timpului, dar și a dragostei pentru țară, strămoși ori a
iubirii materne. „Trece timpul prin
frunziș/ când iute, când rezemiș/

trece, curge-neobosit/ Peste codrul ruginit./ Mi-a plecat copilu-n
lume/ și îl strig încet pe nume.//
(…)// trece timpul peste frunze/
toamna lungă o aduce/ trece, oasele trosnesc/ fiul meu, îmbătrânesc!”
(Plâns, p. 63)
Cea de-a doua parte a volumului, „Neterminatul joc”, oferă cititorului, după călătoria inițiatică în lumea rugăciunii stilizate și a confesiunii poetei în fața lui Dumnezeu,
un loc tainic al reculegerii. Versetele și aforismele care fac parte din
acest capitol sunt pline de adevăr
și înțelepciune. Din ele nu lipsește
simbolul divinității, învățătura și
revelația venind tot din acest nucleu de lumină atașat divinității și
credinței: „Mulțimi de oameni și/
Dumnezeu atât de singur”, „Viața
mea un șir lung de cuvinte./ Dincolo de cuvinte e cerul.”
Poeziile din volumul Sentimente sub formă de acatist sunt reflexiv-confesive, întocmai unor spovedanii al căror martor, Dumnezeu, este și marele lor binecuvântător. Ele surprind stări, emoții,
sentimente în care cititorul se va
recunoaște cu ușurință, mai ales în
acest timp al marilor „de ce-uri” pe
care un virus aproape de neînvins
ni le ridică și a apropierii de divinitate pe care o resimțim „după o
pandemie/ de frică globală ce-a pus
lacăte mari,/ [nu doar] pe biserici
și școli”, ci și pe sufletele noastre.
Dorina Stoica ne invită să evadăm
din tot acest infern mundan prin
poezie, ea fiind vindecătoare, tocmai pentru că poeta „își caută loc în
Lumină, răsărind în glorie și apunând/ într-o mare de cuvinte”, trăiri și sentimente, care nu pot decât
să liniștească și să aducă bucurie,
așa cum se întâmplă și cu poeziile
acestui volum.
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A apărut Anuarul Centrului de Cultură și Artă
al Județului Sălaj 2021, o
publicație ce reflectă sintetic activitatea instituției în anul trecut, prin toate secțiile și compartimentele: Secția de Conservare și Promovare a Culturii
Tradiționale; Școala Populară
de Arte și Meserii; Ansamblul
folcloric „Meseșul”; Revista și
Editura „Caiete Silvane”. În opinia noastră, chiar dacă și 2021
a fost marcat de restricțiile antipandemice, restricții care au
afectat toate instituțiile de
cultură din țară, mai ales cele
de spectacole și concerte, cum
este și cazul CCAJS, ne-am
îndeplinit obligațiile manageriale, instituția organizând
și susținând numeroase evenimente culturale în județul
Sălaj.
Publicația poate fi citită și
online pe https://caietesilvane.
ro/revista-online/suplimente/.
Daniel Săuca,
manager CCAJS
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In media res
cu Vasile V. Filip
Icu Crăciun

Recentul volum al scriitorului
Vasile V. Filip, Cronici, povestiri,
mărturisiri (Ed. Charmides, 2022),
are cinci secțiuni, care, după cum
arată și titlul, abordează un spectru larg de subiecte: Autodefiniri,
Poezie contemporană, Prozatori de
ieri și de azi, Călători, memorialiști,
monografiști și Comentatori, eseiști,
predicatori; textele sunt publicate și
adunate din diferite reviste din anii
2019, 2021 și 2022.
Primul text, Viața online, din întâia secțiune este un răspuns la o anchetă a revistei Apostrof (nr. 11/2020):
„Cum v-ați adaptat la provocările
vieții online? Ce șanse mai are cultura înaltă în universul digital?”.
Firește, pentru cei născuți în anii
’50, obișnuiți cu scrisul olograf sau
la mașina de scris, P.C.-ul a devenit
un adevărat miracol, însă, ne va
avertiza, mai târziu, „Tehnologia,
Internetul nu țin loc de cultură”,
acestea ducând la formarea omului
plat, superficial, căruia nu i se poate opune decât calitatea, valoarea;
totuși, pentru el, și probabil pentru mulți alții, on line-ul, „deși se
vrea maximă deschidere de lume,
seamănă tot mai mult cu a-ți săpa
propriul tunel”, din care el reușește
să iasă la lumină când îl folosește
exclusiv pentru informația rapidă.
Textul (Auto)portret în oglindă a
fost publicat în volumul Autoportrete în oglindă. Antologie gândită de
Irina Petraș. Redactor responsabil:
Hanna Bota (Ed. Școala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2021) și este, de asemenea, un răspuns la un chestionar care cuprinde șapte întrebări,
de la „De ce scrii?”, „Cât de importante sunt reacțiile criticilor literari
pentru proiectul tău scriptural?”,
până la „Ce anume nu s-a remarcat
niciodată în comentariile la cărțile
tale…?” sau „Apelezi la părerea celor din jur în timp ce lucrezi la o

nouă carte?” etc. În sinteză, putem
afirma, atras de puterea seducătoare a cuvântului său bine cântărit, că Vasile V. Filip este convins
că scrisul este „socialmente util”,
dar respinge ideea de vedetism,
cu toate că recunoaște că snobismul educă (asta, apropo de „teoria
modernității prin sincronism” a lui
Lovinescu). Pentru el, scrisul este
„cea mai elaborată și mai ziditoare
formă de comunicare”, resimțit ca
pe „o necesitate vitală”. Fire contemplativă, șovăielnică, obsedat
de neputința comunicării totale cu
semenii, a se vedea și confesiunile
pline de miez din Însemnări de-a
lungul vremii (Ale unui dascăl greu de
mulțumit). I, 1998-1999, prefață de
Ilie Rad, care au fost un resort preponderent pentru cunoașterea de
sine, Vasile Filip se află permanent
în conflict tensionat cu timpul.
Scris cu fervoare polemică, cel
de-al treilea text, „Scriitorul și lumea
sau vina de a iubi literatura”, vine ca
o completare la celelalte două și a
fost publicat în volumul Scriitorul
și lumea. Antologie gândită de Irina
Petraș. Redactor responsabil: Constantina Raveca Buleu (Ed. Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021);
acesta se referă la rolul literaturii în
ziua de azi, influența cotidianului
în scrisul artistului, „indiferența
la eveniment”, la anecdotic, succesul sau insuccesul propriilor cărți,
importanța evenimentului în carieră, ori dacă este Internetul o
soluție pe termen lung pentru cultură. Pentru Vasile V. Filip, omul
care a renunțat la cariera de silvicultor în favoarea celei de profesor
de literatură, ea, literatura, poate fi
considerată „pe picior de egalitate
cu hrana și cu somnul”. Cu seriozitatea sa inalterabilă, a asistat neputincios în perioada postdecembristă la „prăbușirea prestigiului
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întregului învățământ românesc”
și se mâhnește că am ajuns codașa
Europei în ceea ce privește consumul de carte. Specializat și format
cu precădere ca etnolog, a ajuns să
comenteze literatura, fiindcă i s-a
părut mai aproape de suflet, accentul punându-l, bineînțeles, cu mare
pondere pe cea populară, arhaică,
mitico-rituală, obsedat fiind încă
din tinerețe de motivele arhetipale, ascunse în buzunarele tăinuite
ale minții sale fertile și nevoii de
introspecție. „În literatură, zice autorul, guști voluptatea echivocului,
dar o pierzi pe cea a limpezimii”,
respingând din start textele scrise
sub zodia derizoriului. Vasile V. Filip scrie pentru a găsi drumul spre
inima cititorilor.
În secțiunea a doua, Poezie contemporană, Vasile V. Filip are același
discurs omogen, riguros și profund, așezând fiecare poet răsfățat
de magia cuvântului în matricea sa
imaginară pentru a părea autentic, descoperindu-i, în același timp,
noi valențe interpretative. Opiniile sale sunt pârguite, chiar dacă
apelează la neologisme ademenitoare cu arome livrești creative.
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Sunt comentați, cu inteligența sa
efervescentă, poeții: David Dorian,
(confundat de mine cu Gelu Dorian), acest mâhnit „bufon” al poeziei
din volumul Poeme ruginite, publicat în 2021, cel molipsit de Prolificitatea Nimicului în Alte poeme ruginite, tipărit în același an, regretatul
Ion Urcan, bun amic al său, căruia
îi dedică, de asemenea, două cronici referitoare la întreaga sa operă
(Frățietatea cu umbra [lui Ion Urcan] și Un an fără prietenul Ion Urcan); urmat de O poezie hemografă,
o poezie-ecorșeu pentru „strălucita
profesoară” de la Colegiul Național
„Liviu Rebreanu”, din Bistrița, Daniela Fulga, pentru care poezia este
„neliniște”, nu virtuozitate”, cu volumul Fruntea și inelarul din 2021,
conținând o lirică a „dualității
funciare și ireductibile a ființei”:
cu eterna „bunătate zădărnicită-n
trufie” (maturitatea), în „stânga”,
și cu „zâmbetul-a-râde în copilul
neatins de timp” (inocența), în
„dreapta”, în căutarea androginului; și despre Alexandru Blaga, cel
cuprins din când în când de melancolii sentimentale, trăitor în tangajul zilelor zăvorâte într-o solitudine
stranie, în cartea Vraja soarelui din
2021, comentată în textul Popas în
Țara vieții împlinite.
În secțiunea Prozatori de ieri și
de azi, scrisă sub pecetea aceleiași
onestități solemne, fără a face concesii niciunuia, autorul discerne
matricea imaginarului următorilor
scriitori, titlul fiecărei recenzii sintetizând, de fapt, conținutul cărții
comentate: Dumitru Popescu, cu
celebrul său roman Pumnul și palma,
emblematic pentru condiția intelectualului în regimul comunist, în
textul Despre „România educată” cu
„pumnul și palma”; Ion Agârbiceanu
pentru romanul Strigoiul în cronica
Romanul unei lumi așezate, Miklós
Bánffy pentru Trilogia transilvană
în O (altă) capodoperă a spațiului românesc cu receptare întârziată; Adrian G. Romilă cu volumul de proză
scurtă Mici schimbări în viață în Praguri și noduri ale vieții; Hayden Dorf
(Ioan Cioba) pentru romanul Scrisori din Regatul Pustnic în Un roman

misterios; și Icu Crăciun cu volumul
de proză scurtă Nepotul din Italia în
articolul O lume în derivă.
Secțiunea a patra, Călători,
memorialiști, monografiști, se deschide cu textul Trei călători străini
despre Valea Someșului Mare (sec.
XIX), în care scriitorul Vasile V. Filip prezintă însemnările francezului Agustin de Gerando, englezului
Charles Boner și ale germanului
Rudolf Bergner despre oamenii
din acest areal așa cum au fost comentate de eruditul profesor năsăudean Vasile Bichigean (întâiul
traducător din greaca veche a Republicii lui Platon) în Arhiva someșană
(nr. 1, Năsăud, 1924). Și în această
secțiune ne vom întâlni cu numele lui Dumitru Popescu, căruia, de
data aceasta, îi dedică textul Dumitru Popescu: Strălucirea și suferințele
unui „elefant de porțelan” (pastișă a
unui celebru titlu de Balzac, despre
curtezane), referitor la cele două volume memorialistice cu acest „titlu
metaforic”: Elefanții de porțelan, tipărit în 2021, un soi de „manual de
istorie trăită […], asumată și chiar
plătită, în cele din urmă, cu ani de
detenție, dar mai ales cu o nedreaptă marginalizare și uitare”. Lui Ioan
Popa îi comentează cele 18 evocări
ale lumii satului din cartea Miracolul de la Sfântul Spiridon, tipărită tot
în 2021. Profesorului universitar
și etnologului ieșean Ioan H. Ciubotaru îi dedică prezentarea volumului memorialistic Vatra regăsită
(2021) în cronica Ioan H. Ciubotaru:
Povestea unei vieți și a unei cariere,
căruia îi remarcă „realul talent de
povestitor”. Colegului său de facultate și de grupă Ilie Rad, ajuns profesor universitar la Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, îi
recenzează cartea America din Cortland (în Ilie Rad: Volta America!),
scrisă în urma celor trei călătorii în
„Lumea Nouă”, în anii 2000, 2002
și 2018, în care, zice universitarul,
„fiecare pagină […] este agrementată cu detalii istorice, geografice,
lingvistice, cu amintiri, istorioare, comparații etc., care le conferă
acestora o anume savoare”; pentru
ca în următorul text să scrie despre
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o monografie de peste 800 de pagini a soților Doina și Ilie Rad, intitulată Nandra – un sat care alunecă-n uitare. File din monografia și din
„romanul” satului (2021) în cronica
Doina, Ilie Rad: O monografie-reper
a unui sat care „aluneca-n uitare, sat
ce „rezumă […] o istorie în cercuri
concentrice a Câmpiei Transilvaniei, a Ardealului și chiar a țării…”.
Secțiunea a patra se încheie cu
două povestiri admirabile: Întoarcerea acasă și Primul pom de Crăciun,
cu muguri de iubire, care rememorează, de fapt, câteva secvențe din
copilăria și adolescența oricărui ins
trăitor la țară, deși al doilea titlu
e scris la persoana I; sunt absolut
convins că Vasile V. Filip are har și-l
îndemn să continue și-n calitate de
prozator, calitate demonstrată, de
altfel, și-n volumul I din Jurnalul
său. Regretatului critic și istoric
literar Andrei Moldovan, îi dedică
un necrolog afectiv, ultrasensibil,
intitulat Andrei Moldovan. Privind
în urmă. Dacă în secțiunea a treia
Vasile V. Filip scria despre Strigoiul
lui Agârbiceanu, aici, se ocupă de
Dimensiunea religioasă a creației lui
Ion Agârbiceanu, aceasta după lecturarea volumului al zecelea: Ion
Agârbiceanu, Scrieri inedite cu profil
religios (ediție îngrijită, notă asupra
ediției, note și comentarii de Ilie Rad
(2021).
Partea a cincea, Comentatori,
eseiști, predicatori, se deschide cu
un discurs rostit cu prilejul Centenarului revistei Sburătorul, la Biblioteca Județeană „George Coșbuc”,
din Bistrița, unde vorbește despre
binecunoscuta teorie a „mutației
valorilor estetice”, exemplificată de
Lovinescu prin opera lui Caragiale,
interpretată diferit de N. Manolescu, în sensul că „valorile estetice ar
putea fi […] tocmai cele mai perene, nu cele mai vulnerabile”, și despre faptul că folclorul în viziunea
modernistă a criticului nu ar avea
nici un rol în trezirea conștiinței
naționale, această întâietate ar reveni mai degrabă poeților care l-au
prelucrat „estetic”.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Despre literatura
luciferică
Gheorghe Glodeanu

Spre deosebire de Cornel Ungureanu care a investigat Istoria secretă a literaturii române, Radu Cernătescu
ne propune, în Literatura luciferică (2010), o ingenioasă
incursiune în istoria ocultă a literaturii autohtone. Sub
acest aspect, subtitlul lucrării se dovedește elocvent.
Nu întâmplător, cartea beneficiază de o prezentare elogioasă semnată de Cornel Ungureanu, unul dintre bunii
cunoscători ai literaturii ezoterice. În recomandarea sa,
profesorul timișorean insistă pe noutatea investigației
realizate de Radu Cernătescu. Exegetul menționează că
lucrarea conține patru dimensiuni distincte, din care sunt
tratate „dintr-o perspectivă inedită istoria literaturii,
critica (criticii), filosofia ocultă și esoterismul occidental
(masonismul)”. Această abordare insolită are meritul de
a releva pentru prima oară în spațiul cultural românesc
„importanța circulației simbolurilor și arhetipurilor crescute în marginea societăților oculte de tip occidental”. Lucrarea oferă o nouă perspectivă asupra literaturii române,
care nu mai este privită exclusiv din perspectiva criteriului estetic. Asumarea metodei comparatiste reușește să
dezvăluie interferențele dintre Orient și Occident. Mai
mult, deconspirând o serie de secrete ale masoneriei, O istorie ocultă a literaturii române aduce o serie de informații
inaccesibile cercetătorului obișnuit. Confruntat cu subteranele literaturii române, Cornel Ungureanu nu își ascunde entuziasmul: „Autorul scoate la lumină arhive secrete,
polemizează cu cercetători ai masoneriei românești pe
care îi consideram, până azi repere”. Apoi încheie laudativ: „Carte inaugurală, Istoria luciferică a lui Radu Cernătescu mi se pare cea mai dură provocare a ultimelor decenii de critică și istorie literară”.
Specializat în științe hermetice și în arte esoterice,
autorul își anunță atitudinea polemică încă din prefața
lucrării, intitulată Pentru o antidogmatică a lecturii. Cercetătorul face elogiul cunoașterii simbolice, „în care
s-a păstrat și perpetuat nostalgia vremurilor când zeii
locuiau în cuvinte”, facilitând comunicarea omului cu
absolutul. Radu Cernătescu menționează că, din secolul al XVI-lea până la G. Călinescu, în literatura română
există „o subterană conotativă inaccesibilă criticii estetice de tip călinescian”. Cartea exegetului reprezintă
o invitație lansată „cititorului antidogmatic” la o „speologie misterică” în măsură să dezvăluie o dimensiune
încă necercetată a literaturii române. Lucrarea își asumă o atitudine polemică față de critica estetică, care
a distorsionat scrierile polisemice ale clasicilor noștri.
Din această perspectivă, este contestată poziția lui G.
Călinescu, care este considerat până azi „dumnezeul
analizelor literare”. Reducerea interpretării textului
literar la „ambalajul lui estetic” este refuzată deoarece,
preocupându-se de „floricelele de stil”, ea nu ține cont de
„voluptățile noetice pe care le oferă palierul mistic-aplica-

tiv al (sub)textelor scriitorilor inițiați”.
În locul liniei călinesciene, Radu Cernătescu propune
o altă direcție de cercetare. Autorul Literaturii luciferice își
imaginează ce s-ar fi întâmplat dacă școala de critică românească ar fi urmat linia hermeneuticii comparatiste propusă de Nicolae Cartojan în ciclul de conferințe Din tainele literaturii românești (1930-1944), de Aron Densușianu
în Studie asupra poeziei române și de N. Iorga în Istoria literaturii românești. Introducere sintetică din 1929. Pornind
de la operele acestora, istoricul literar este de părere că se
putea ajunge la un alt canon critic, care ar fi marginalizat
criteriul estetic și ar fi impus alte coordonate cursurilor
universitare, generând un alt gen de racord cu „marea
cultură”. Exegetul insistă pe elementele de noutate aduse de demersul hermeneutic, „care deplasează centrul de
greutate al actului critic de la înțelegerea epistemologică, pseudo-obiectivă a textului, la înțelegerea subiectivă a structurilor transcendentale ale gândirii autorului
său”. Spre deosebire de critica tradițională care tratează
opera ca pe un „artefact comunicațional”, demersul hermeneutic „transformă lectura într-o experiență aproape
religioasă și textul într-o omniefabilă arhetipabilitate”.
Radu Cernătescu îi reproșează lui G. Călinescu faptul că
a mizat pe „indivuația operei literare” și nu pe arhetipalitatea ei. Exegetul vorbește despre necesitatea unei
istorii a literaturii române „axată nu pe text, ci pe contextul lui metafizic, nu pe decodarea estetică, ci pe infrastructura polisemică a mesajului, un demers transdisciplinar capabil să exhume numitorul comun al marilor
opere, imperisabilul fond arheal de teme, simboluri și
coduri prin care circulă transcendența și pe care se sprijină, la urma urmei, identitatea și măreția unei culturi”.
Istoriei lui Călinescu i se reproșează lipsa aspirației la
transcendență, neînțelegerea mistică a universului. Bazată pe un „instrumentar raționalist restrictiv”, exegeza
practicată de „divinul critic” se dovedește insensibilă la
„părțile abisale ale unui text de tip stratificat, cu finalități
transestetice, la care au tins autorii aplecați mai mult asupra sublimului arhetipal al lumii decât asupra accidentului estetic formalizant”. Radu Cernătescu îi are în vedere
pe autorii inițiați, „la care o veche matrice mystogenetică
se întrevede în patternurile universalității, adevărurile
imuabile care rezistă în textele lor ca niște chei transmisibile ce deschid/închid polisemic un text”. Pentru a-și
ilustra ideile, exegetul oferă o serie de exemple ce vin să
ilustreze inaderența criticii estetizante la „scriitura polisemică a unor autori români inițiați”.
Chiar dacă exagerările malițioase vizând opera călinesciană nu au cum să convingă, meritul autorului este
acela de a deschide noi perspective în studiul literaturii române, care este abordată din perspectiva tradiției
inițiatice pe care și-o asumă Masoneria.
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Ioan F. Pop
poemele de dincolo de poem
tăcerile se ridicau pe zidurile altor cețuri.
navigau cu aripile lor de păsări uitate în adîncuri.
din loc în loc, ca într-o aducere aminte bîntuită de alte
delăsări.
ca într-o întîmplare în care locuiam clandestin.
așteptam să cadă umbrele îmbătrînite de pe lucruri.
așteptam să înnoptăm în orbita din care răsar noile
arătări.
așteptam pe cineva să ridice un semn în dreptul
marilor absențe.
să le alunge, ca pe niște jivine, prin venele altor
începuturi.
așteptam acele tăceri care destramă toate cuvintele.
privirile din care creșteau alte întunecimi,
pașii care răvășeau resturile altor umbre nepurtate.
tot foșnetul unei adieri împăienjenite care ne lasă din
loc în loc.
toate diminețile care cotrobăiesc printr-un sînge
amuțit.
noi ne căutam în locurile în care nu am ajuns.
printre ruinele unor ecouri care se ridică în beznă.
trăgeam după noi mormintele altor și altor tăceri.
apele care ne vor albi singurătățile pînă la os.
ne vor adînci în orbitele din care creșteau alte
întunecimi.
timpul se adună în cochilia unei mîini,
printre încrengăturile apelor rătăcite printre vertebre.
pîinea noastră cea de toate morțile nu ne-o mai dă
nimeni.
nimeni nu mai așteaptă la răscruce obositele
începuturi,
prăpăstiile îndurării și ale decăderii crescute din
același tărîm.
doar o inimă de lut mai bate zadarnic gongul amiezii.
ne strigă pe nume străine, pe nume de împrumut.
doar trupul mai tresaltă ca un animal hăituit al
pămîntului.
doar noi mai așteptăm într-o așteptare golită de toate
cuvintele.
alte goluri ne învățau umbrele pe de rost.
mari întinderi ne așteptau cu nerăbdările troienite
peste tot.
nori fără adresă ne urmăreau la fiecare cotitură de
drum,
cu ploi care ne ruginesc trupurile pînă la ultima filă.
ca un marș funebru la căpătîiul unei clipe împotmolite
în alt timp.

acolo așteptam să cadă peste noi praful și pulberea
înserării.
tot vacarmul vocilor care plutesc din adînc în adînc.
toate acele arătări pe care le trăgeam ca pe un
cadavru după noi.
pînă dincolo de apele somnului, de malurile eflorescente.
pînă în acele goluri care ne învață marșul trecerilor
pe de rost.
propoziții prin care treceam ca printr-un infern
de probă,
legați cu lungi fire de păianjeni, cu deșertice
melancolii.
trecuți cu greu prin vama pustie a cuvintelor rămase
în urmă.
a tăcerilor prăbușite în orbitele zărilor încremenite.
tot golul care ne umple cu atîtea vieți de apoi.
ne aruncă în bătaia neagră a clipei, în vîltoarea
anotimpurilor tîrzii.
ne pune în priviri alte ruine de netrecut, alte tăcute
suspine.
cu făclii aprinse ne cheamă în infernul de probă al
altor propoziții.
în acele înțelesuri nerostite niciodată de nimeni.

Parodie de
Lucian
Perța
Ioan F. Pop
poemele de dincolo de poem
poemele nu se ridicau și nu se ridică de la sine
din ceață, din adâncurile inspirației,
asta am observat încă de prin ’94, cel puțin la
mine,
ci, pentru aceasta, în numele creației,
trebuie să știi să apeși pe pedalele de hârtie*
ale muzei și să-i ceri poeme, poemeșinimic
altceva,
să aștepți ca realitatea sedusă să fie
și apoi abandonată în cuvintele poemelor pe
care le va
zămisli… unii încă așteaptă de-o veșnicie!
*Cuvintele scrise cu bold reprezintă sau fac
referire la titluri de volume ale autorului.
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Silvia Bodea Sălăjan
Raiul promis

Am iubit lumina pentru că
erai raza căutărilor mele din ea
Am iubit iubirea
pentru că erai liniște blândă
peste neliniștea mea
Acum mi-e toamna doar o povară
ce-mi ruginește lumina a nu știu câta oară
pentru că-n locul părăsit de la masa ultimei cine
a rămas doar tristețea unui timp
fără de tine
ești mult prea departe umbra mea neuitată
a frunzelor ruginite din paradis
ca un suspin tăinuit de zăpada luminii
în Raiul meu cel promis
Acasă
am ajuns în locul acela
unde nu mă cunoșteau decât amintirile
și unde tăcerea
mă aștepta cu poarta deschisă
ca să-mi aline tristețile
mi-s pașii dureros de străini
și praful drumului li se pare o povară
ca dâra lăsată de un șarpe
ce-a ispitit nemurirea
așezând clipa în trecerea mea
prima oară
dorul de timpul în care
se mai păstrează speranța eternității
își scutură bănuții
într-o simfonie a destinului
și coboară peste mine din nou
ploaia singurătății
Carpe diem
când am ajuns
toate speranțele erau în fața porții

unele revoltate de atâta așteptare,
altele tăcute și
rușinate de aripile lor de cenușă
iar cele mai multe
blazate
ca alchimistul a cărui ultimă încercare
a răsturnat toate teoriile
în care crezuse o viață
le-am privit cu un surâs amar
dar n-am îndrăznit să deschid poarta
pentru că cele mai îndrăznețe
năvăleau
strivindu-le
pe cele de bunăcuviință
și oricum niciunele
nu-mi mai foloseau la nimic
așa că
am mai pus un lacăt la intrarea în inimă
și-am plecat mai departe
atât de liberă și de frumoasă
cum eram în copilărie
Când îngerul îngenunchează
Rămâi cu mine când mi-e glasul mut
de temerile ce-mi inundă viața
când în năvala grijilor mă sting
privind spre tine fără să-ți văd fața
rămâi cu mine când pe cer sunt nori
cu ploi ce-mi cad povară nezidită
când fulgerele vorbelor mă dor
și drumul mi-e cădere ispitită
rămâi cu mine când se-aprinde zarea
și toate ard sub biciuiri de soare
sau când zăpezi mă cern la geamuri sparte
și când mi-e calea ceață și ninsoare
rămâi cu mine când surâsul blând
al unei raze frânte peste pleoape
mă pune în seiful altui timp
ce curge fără mine mai departe
rămâi cu mine dorul meu de tot
și visul luminat ce mă cuprinde
în clipa rugăciunii spusă-n taină
când Iuda pocăit nu Te mai vinde
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Amăgind timpul
(Jurnal pandemic)
Voichița Lung

Rodnicia tăcerii
„Tăcerea mă lovește cu pietre.”
(Pedro Calderón de la Barca)
Tăcerea mușcă din mine
Ca dintr-un fruct zemos:
Jumătatea rumenă – încălzită de Soare,
Jumătatea crudă – înghețată de Lună.
Mușcă adânc, până la cotor,
Scuipând sfidător, peste umăr,
Sâmburii dulci-amărui,
În brazdele trecutului.
O, ce livadă înaripată, șoptitoare,
De culori și de sunete va răsări,
După ce nimic din ce este
Nu va mai fi!
Palindrom patetic

Inima ceasului
Cu limbile ruginite
Ticăie plictisită, la răstimpuri.
Timpul se revarsă din el,
Eșarfă albă
Fluturată din tren;
Iar eu încă mai visez,
Ca un fluture
Încâlcit în coconul de raze,
Ca o lacrimă de mărgărit
Adormită pe vecie
În căușul de sidef al scoicii reci...
Timpul o ia razna,
Jucând hora Ielelor
Amețitor de nebună;
Dar eu încă mai aștept,
Gâtuită de emoție,
Să cadă cortina
Peste reprezentația
Din ce în ce mai absurdă.

„Soarta e o prăpastie în care cădem numai dacă
privim prea mult în ea”.
(Lucian Blaga)
Numai eu –
Steaua și deșertul,
Ghimpele și floarea,
Lumina și umbra.
Numai Tu –
Potopul și sarea,
Pocalul și otrava,
Salvarea și înecul.
Doar în noi
Zborul și prăbușirea,
Gloria și ratarea,
Hăul și acoperișul lumii.
O, de-am afla calea...!
De-am vedea drumul
Muiat în aurul topit al clipei,
Am zidi punți
Peste abisul
Din prăpastia sorții?
Atmosferă
„Timpul îmi e inaccesibil. Neputând să-i urmez
cadența, mă agăț de el sau îl contemplu,
dar nu mă aflu niciodată în el...”
(Emil Cioran, „Silogismele amărăciunii”)

Apocalipsă
„Eli, Eli, lama sabahtani?”
(Matei 27, 45-48)
Singurătatea galopează prin arborii arterelor
De la rădăcină până în vârfuri de degete.
Tristețea reverberată în suflet,
Face vocalize în gând...
Îngerul meu păzitor
Își ascunde neputincios fața în aripi
Sub geamătul lichefiat
Al potopului.
Breaking news
Îngerul Morții
recrutează soldați pentru bătălia finală.
Amiralul Nopții
numără fantomatice flote după ultimul val.
Serbarea primăverii
e suspendată din cauza carantinării ghioceilor.
Ziua de mâine –
promisiune eroică ratată, vacanță amânată sine die.
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Marcel Lucaciu

Autoportret
peste valul
de vremuri şi
preţuri prospere
sunt
frunză de cuc
în amurg
sângerând
când fulgerul vânăt
noaptea uitării dezmiardă
Planeta de hârtie
între oglinzi mioape
privirea ta
înnoptează
speranţe ard zadarnic
în ploaia
mincinoasă
trăiesc la capătul
planetei de
hârtie
nu ştiu nimic
despre limba
păsărilor
Poemul minciunii
I
îmi leg
la ochi
sentimentele
vine
o doamnă

Singura alternativă

pleacă
o toamnă
lăsându-mi
în vene
azilul

viscoleşte-n mine iarna
sau poate
poemul

II

nescris

obosită
cade zăpada
peste rododendroni
nu
mai trebuie cuvinte
tăcerea mi-ajunge
până la os

cum singura alternativă
îmi e
tăcerea
Cenuşa orelor
cât de aproape
îmi e
acum
castelul de vânt
pe plaja
norilor

III
minciuna bântuie
în oraş
ca o ciumă
nu mai muncesc
nu mai gândesc
ascult
cum creşte
din mulţime
un ropot de
(aplauze prelungite)

mângâierea nopţii-minciună
pentru sângele
ei
un ornic leneş
spulberând cenuşa
orelor

Poem amânat
focul negru pâlpâie-n oglindă
prăbuşit pe labe
un tigru flămând
e
poemul amânat
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taifun al cuvintelor
surâsul meu
amar
(Poeme din antologia Cenușa
orelor, în curs de apariție la Editura
Caiete Silvane, Zalău și Editura
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca)

Texte de trecut
(in)existența

Rememorări 21

Ioan F. POP

Cîtă valoare şi dignitate la unii, atîta tembelism
şi ură la alţii. Valoarea, cinstea, demnitatea nu pot
învinge decît atunci cînd nu mai au nici un efect
direct, atunci cînd devin melancolia paseistă a unor
figuri delabrate şi a unor neisprăviţi care au reuşit. Regret tot mai mult că, uneori, sînt obligat să
am dreptate, că aporiile mele îmbracă întîmplător
haina cernită a adevărului. Căci ce rost pot avea
aserţiunile rostite la catafalcul bunului-simţ, judecăţile formulate în pustiu, raţiunile şi deducţiile
logice risipite în vînt? Nimeni nu vede duşmani mai
mari decît în prietenii adevărului. „Un mare adevăr
cucereşte abia la sfîrşit pe cei mai mari oameni:
aceasta este suferinţa celor care slujesc adevărul”
(F. Nietzsche).
*
Una dintre cele mai cumplite spaime le-am tras
pe timpul uneia dintre mineriade, cînd scriam la
săptămînalul Gazeta de Vest. Unda acestei barbare
răzvrătiri a ajuns şi la Oradea, unii dintre colegii
de redacţie fiind ameninţaţi la telefon. Într-o dimineaţă, cîţiva grevişti de la o întreprindere locală, la trecerea pe lîngă redacţie, care se afla în
Primărie, ne-au gratulat cu cîteva apostrofări securistice.
O perioadă de timp nu am trecut pe la redacţie,
aşteptînd să se mai liniştească lucrurile. Într-una
din zile, cînd m-am întors acasă, spre stupefacţia
mea totală, găsesc scris pe uşa garsonierei următorul text: „Trădătorule, sîntem pe urmele tale,
n-ai să ne scapi!”. Complet năucit de cele citite, am
rămas minute bune în faţa uşii, neştiind ce să fac,
imaginîndu-mi tot felul de comploturi securistico-minereşti, puse la cale împotriva acelora care
îşi permiteau să gîndească şi să scrie altfel. Tensiunile din ţară, ameninţarea permanentă a celor
din opoziţie, de orice natură era aceasta, alimentau din plin asemenea scenarite, sporeau panica
şi teama. A doua zi le-am spus cîtorva colegi ce
s-a întîmplat, toţi acreditînd ideea că sigur sîntem
urmăriţi. Cîteva zile am intrat şi am ieşit pe furiş
din casă, nu am deschis uşa nimănui, fiind bulversat de mesajul primit. O vreme nu am şters scrisul, considerînd că el ar putea constitui o probă
în cazul în care s-ar întîmpla ceva. Tot meditînd
la incident şi la caligrafia scrisului de pe uşă, am
început să lărgesc aria interogaţiilor printre cîţiva
amici care ştiau unde stau.

Am început să-l bănuiesc pe unul dintre ei, o
minte filosofică iradiantă, dar şi un mare pişicher,
dar acesta nega vehement orice implicare. A trebuit
să treacă vreo două săptămîni pînă l-am găbuit pe
cel pe care îl suspectam, şi care a recunoscut senin
că a vrut să-mi testeze rezistenţa la frică, profitînd
de dramaticul context social. Drept răzbunare, pentru mojicia făcută, l-am blagoslovit cu mineriada tuturor cuvintelor care mi-au venit la gură…
*
Cultura este nu doar actul de identitate al unei
naţii, ci şi paşaportul universalităţii. În toate formele ei, trebuie să ne producem noi singuri cultura,
nimeni neputînd-o face în locul nostru. Ea nu poate
fi importată – ca alte bunuri materiale – decît prin
traduceri, adaptări şi mimetism, în rest trebuie să
ne creăm noi poezia, proza, filosofia etc. Doar noi
putem valorifica valenţele estetice şi ideatice ale
limbii române, zestrea tradiţională, originalitatea
şi specificitatea. Desigur, în măsura în care mai sîntem în stare de un asemenea avînt spiritual. În măsura în care nu vrem să rămînem simpli imitatori,
ci voci distincte în travaliul inteligibilității ființei
umane.
*
Oricît de sceptici şi de dubitativi am fi în legătură cu teologia şi cu metafizica – şi avem uneori
motive să fim –, nu putem urma îndemnul radical
al lui D. Hume: „Dacă luăm în mînă orice volum de
teologie sau de metafizică de şcoală, bunăoară, să
ne întrebăm: Conţine el oare vreun raţionament abstract privitor la cantitate sau număr? Nu. Conţine el
oare vreun raţionament întemeiat pe experienţă cu
privire la fapte şi existenţă? Nu. Încredinţaţi-l atunci
focului, căci nu poate conţine nimic altceva decît
sofisme şi iluzii”.
*
Par că sfidează nonşalant legile naturii cei care
nu au urmaşi. Cei care nu le transmit biologic acestora tarele şi nefericirile umane. Aceştia trăiesc în
avans neajunsurile lor, toate erorile pe care le vor
cultiva, consecinţele previzibile şi imprevizibile ale
unei felix culpa. Prin urmaşi mai aruncăm o privire
indirectă în nimicul eternităţii. Mai păcălim timpul
cu iluzia adăugării unor clipe trăite prin delegaţie.
Ca atare, îţi vine să-i dai dreptate lui Cioran, în alegaţia sa paradoxală: „Copiii pe care nu i-am avut habar n-au cît de mult îmi datorează”.
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De vorbă cu un promotor
al artei fotografice
În primul episod din Dialogurile Caiete Silvane
online, Daniel Săuca l-a avut ca invitat pe profesorul de
matematică Mirel Matyas, blogger şi împătimit al fotografiei. Redăm câteva fragmente din dialogul cultural
moderat de redactorul-șef al revistei Caiete Silvane. Proiectul Dialogurile Caiete Silvane online poate fi urmărit pe
conturile de facebook şi youtube ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și ale revistei Caiete Silvane.
Daniel Săuca: Sunteţi implicat în foarte multe proiecte. Desfăşuraţi o activitate complexă care a pornit de
la matematică. Până la urmă, cât de mult e matematică
în ceea ce faceţi?
Mirel Matyas: Matematica e meseria mea de bază,
adică din matematică îmi câştig existenţa. Sunt profesor şi mă mândresc să spun asta. Îmi place ceea ce fac
şi nu cred că mă văd făcând altceva. Celelalte sunt proiecte de timp liber.
D.S.: Sunteţi unul dintre cei mai pasionaţi promotori culturali şi turistici ai Sălajului. Aţi bătut în lung
şi-n lat judeţul. Este aşa de frumos, cum vrem noi să
fie?
M.M.: Depinde cum îl priveşti. Eu zic că da. Prin fotografie poţi să vezi Sălajul şi să-l aduci în zona aceea
în care să spunem că este un judeţ ce merită vizitat.
Dacă un coleg de-al meu, profesor de matematică din
Rădăuţi, vine să vadă judeţul Sălaj, că a citit la mine pe
blog sau că a văzut alte publicaţii sălăjene, atunci efortul merită. Şi prin fotografie poţi să vezi frumuseţea
judeţului Sălaj.
D.S.: Am fost parteneri şi vom mai fi, cu siguranţă,
la tabăra de fotografie Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste. Am încercat împreună să aducem fotografi din alte
părţi ale ţării şi nu numai, prin care să promovăm judeţul şi în acest fel.
M.M.: Consider că acel proiect este unul de impact.
Atâta timp cât fotografiile realizate în Sălaj ajung să fie
expuse, apoi şi premiate la diverse saloane internaţionale de profil, cred că e un câştig.
D.S.: În ce măsură cultura poate să fie un motor de
dezvoltare?
M.M.: Cu siguranţă, cultura este şi trebuie să fie un
astfel de motor. Turismul poate fi unul dintre motoarele dezvoltării economiei. Cred că ar trebui îmbinate
cele două. Asta este ceea ce reuşim noi prin tabăra de
fotografie.
D.S.: Sunteţi unul dintre cei mai abili scriitori ai
acestei părţi din ţară. Aţi făcut ministudii monografice despre multe lucruri din judeţul Sălaj. Pentru mine,
acest aspect al activităţii dvs. este surprinzător.
M.M.: Şi pentru mine a fost la fel de surprinzător.
Totul a pornit în momentul în care m-am întors la catedră, după ce am ocupat cinci ani postul de la Inspectoratul Şcolar. În timpul liber am vrut să fac ceva în dome-

niul promovării turistice, sigur inspirându-mă de la alţii,
care o fac la un nivel profesionist. Eu o fac din pasiune.
Mi-am propus ca tot ceea ce scriu, referinţe sau recenzii
turistice, să fie însoţite de fotografii făcute de mine.
D.S.: Eseurile dvs. sunt speciale şi pentru că vin dintr-o zonă a exactităţii, a matematicii, dar merg dincolo
de această exactitate, într-o zonă mai ascunsă, deschizătoare de noi sensuri.
M.M.: Nu mă pot rupe de meseria mea, e clar. Şi în
fotografie, în ceea ce scriu şi în modul în care gândesc e
un spirit matematic. Aşa am fost format.
D.S.: Prin proiectul Hoinar prin Sălaj aţi cartografiat
fotografic peste 170 de localităţi din Sălaj.
M.M.: Din estimările mele sunt undeva la două treimi din proiect. Este un proiect de timp liber, început
în 2015. Sper să ajung în toate localităţile Sălajului. Pagina de facebook a proiectului cuprinde 360 de albume
fotografice.
A consemnat Alexandru-Bogdan KÜRTI

Mirel Matyas
Eu sunt

Eu sunt mai degrabă un bulgăre de humă
decât o sferă șlefuită în care să poți privi viitorul.
Eu sunt mai degrabă o elipsă
decât un cerc
căci am două focare, în loc de un singur centru.
Eu sunt o linie frântă
de gânduri ce mă apasă.
Eu sunt un poliedru
cu mii de fețe
căci fiecare colț de gând
ascunde o taină nerostită.
Eu sunt un copil uitat în Timp
legat de lanţurile neputințelor mele
pendulând între un ieri și un mâine.
Eu sunt!
Şi-mi este de ajuns
să-Ți mulțumesc Ție, Doamne!
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Panta Rhei: Și totuși
pădurea...

Eseu 23

Mirel Matyas

Și voi crește mare, într-o zi...
Și-am să cresc și eu, la fel ca bunicii mei din jur.
Dar dacă nu sunt bunicii mei? Dacă am fost adus aici
de vânt pe când nu eram decât o sămânță? Sau dacă
am fost scăpat din ciocul unei păsări ce ducea hrană
puilor ei? Nu, nu contează asta, cei de lângă mine
sunt bunicii mei. Căci cine m-a protejat de când am
încolțit și am ieșit la lumină? Cine s-a bucurat de
prima mea frunză pe care nu o las să cadă. Da, mi-au
șoptit că așa e legea noastră, a copacilor, să ne pierdem frunzele toamna și să dăm altele la primăvară.
Dar eu nu vrea să-mi cadă frunza, e prima mea frunză...
Nu vreau decât ca zăpada să mă acopere. Să nu mă
găsească vreo ciută flămândă și să-mi pască frunza.
Și să nu-mi despice trupul firav vreo copită de cerb.
Atâta vreau! Și chiar de-ar fi să mă strivească vreun
bocanc de vânător, știu că atâta timp cât rădăcinile-mi
firave vor rămâne în pământ, și seva îmi va curge
prin ele, voi da alte frunze.
Și va veni primăvara și soarele mă va încălzi și voi
mai da frunze, să știi. Și va fi vară iar umbra bunicilor mei, eu tot bunici le spun, mă va feri de arșița
soarelui, iar ploaia binecuvântată mă va face să mă
înalț mai sus, tot mai sus. Și voi crește mare într-o
zi, ocrotit de comuniunea cu ai mei. Și voi fi martorul
tăcut al pângăririi Naturii de acest animal care-și zice
cu aroganță Homo Sapiens. Nu este decât un animal,
cel mai feroce dintre toate, mai ales când pune mâna
pe secure. Și de aici, de la liziera de pădure voi privi
mut cum poluează mediul, aruncând tone de gunoaie. Și pungi de nailon oprise-vor între crengile mele
tinere, dar vântul le va duce mai departe... Voi crește
mare, asta dacă nu va tăia cineva petecul acesta de
pădure, râvnind terenul. Căci ce e altceva tot efortul lui Sapiens decât o mega afacere imobiliară? Măcar să apuc să cresc mare, ca din trupul meu să facă
cornișa casei unde își vor face rândunelele cuib. Să
cresc mare...
Voi fi martor tăcut al timpului ce-mi curge prin
vene. Și-aș vrea ca atunci când voi fi mare și bunicii
mei vor fi demult cenușă, păsările cerului să-și facă
cuib între ramurile mele. Dă, Doamne, să fie o pereche de mierle, să mă bucur de trilurile lor vesele. Sau
o pereche de pițigoi mari, ghemotoace de pene și culori între crengile mele. N-aș vrea să fie ciocănitori,
ele prevestesc moartea copacilor.
Și va trece timpul și cine știe ce om îmi va măsura din priviri trupul, gândindu-se la ai săi copii cum

se vor încălzi într-o iarnă. Dar poate voi scăpa. Poate că un confrate de-al meu îi va trage cu ochiul. Și
cine știe ce păstor, păscându-și turma de mioare, se
va opri sprijinit de trupul meu gândindu-se la fata
cu părul de aur. Și poate, cu brișca cu care-și taie în
bucăți mari slănina din traistă, va scrijeli pe trunchiul meu, numele fetei. Nu, n-o să mă doară. Iubirea
nu doare! Și peste ani, literele se vor face mari, mai
mari, strigăt mut al unei iubiri neîmplinite. Și apoi,
într-o vară, un flăcău va strânge-n brațe o fetișcană
cu cosițe galbene, lipind-o de trupul meu. N-am să
mă uit, voi privi cerul albastru și voi ști că încă lumea
nu va pieri. Căci doar iubirea mai ține lumea asta...
Și toamna îmi voi așterne frunzele covor, ofrandă timpului hain. Și voi tresări la fiecare lovitură de
topor. Încă e departe, e doar ecoul pe care confrații
mei îl strigă din creangă-n creangă, pregătindu-ne. Și
voi ști atunci că un confrate de-al meu, poate un văr,
poate tata, va cădea. Și-am să mă rog atunci Dumnezeului Pădurii (știați că și pădurea are un Dumnezeu,
nu?) să-mi mai dea un răgaz. Un anotimp, un timp!
Și-am să-i promit că la primăvară voi înverzi din nou,
mult mai frumos ca data trecută. Și-am să-mi foșnesc
crengile în semn de mulțumire, iar adierea vântului e
semnul milostivirii Sale.
Și nu contează dacă într-o zi îmi va cădea câte o
creangă. Nu-mi pasă, mai am atâtea. Și acum accept
și câte o ciocănitoare, sunt doctorii pădurii, nu? Nu,
nu doare ciocănitul lor. Și pițigoii s-au dus de mult și
crengile-mi sunt pătate de găinaț alb de cioară. Sunt
tot mai multe ciori, ați văzut?
Și de sus, nu mai văd flăcăul și fetișcana cu cosițe
galbene, n-au mai venit de mult. Și securile se aud tot
mai aproape. Iar când drujbele vor vui, atunci voi ști
că nu mai e scăpare. Nu e scăpare...
Doamne, Dumnezeul Pădurilor, fă ca trupul meu
sfârtecat să ajungă în soba ori șemineul flăcăului și
fetișcanei cu cosițe galbene. Și ajută-mă, Doamne, să
pot trosni în soba lor, să văd printre flăcări cum copiii
zburdă în jurul bradului de Crăciun căutându-și cadourile. Iar cenușa mea, fă, Doamne, să ajungă în grădina din spatele casei. Am văzut acolo o livadă tânără de
meri. Fie să mă pună, cenușă, la rădăcina acestora. Și
promit că o să-i ajut să dea rod bogat, mere roșii sau
galbene, nu contează. Și știu că peste ani, când va fi și
ea mare, fetița devenită fată peste noapte, va mușca
cu poftă dintr-un măr, la fel cum a făcut și Eva. Și-i va
întinde apoi mărul tânărului de lângă ea.
Și voi crește mare, într-o zi...
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Gheorghe Ilea expus la Berlin

Galeria Plan B are plăcerea de a anunța cea de-a
doua expoziție personală la Berlin a artistului plastic
sălăjean, Gheorghe Ilea. Vernisajul expoziției a avut
loc sâmbătă, 19 februarie 2022. Expoziția poate fi vizitată până în 9 aprilie 2022, de marți până sâmbătă,
între orele 12:00 și 18:00, la Galeria Plan B din Berlin,
situată în Potsdamer Strasse 77-87.
Expoziția personală a dlui Gheorghe Ilea are loc și
cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului
Sălaj. Aceasta are ca temă de bază o serie de picturi ale
centralei electrice de termoficare (CET) Zalău, realizate
de dl Gheorghe Ilea, cu sprijinul Centrului de Cultură
și Artă al Județului Sălaj, între anii 2015 și 2019, în
timp ce clădirea era în curs de demolare.
Potrivit artistului, Gheorghe Ilea: „Proiectul «CET Zalău în demolare» își propune să recupereze moștenirea
industrială lăsată de CET Zalău, prin valorificarea
acesteia în spațiul artei contemporane. Urmele lăsate
prin tehnologia utilizată, sistemele informatice rudimentare din acea vreme, materialele, modul de lucru
și metodele de lucru folosite, inovația și adaptarea
la cerințele politice ale vremii, încă se păstrează prin
memoria a ceea ce a mai rămas din CET Zalău, chiar
și în urma demolării. De aceea, a fost dificil să realizez
aceste picturi, întrucât o parte din elementele amintite
erau deja dispărute la momentul respectiv.
Am văzut în interiorul centralei urme ale unei
activități meșteșugărești supradimensionate, ceva
grandios din punctul meu de vedere, față de care nu
a existat niciodată o apreciere sau o plată corectă
în raport cu efortul uman depus în făurirea acestei
construcții megalomane. Țevi și suduri de tot felul,
vata de sticlă din jurul acestora, plase de sârmă, table

Gheorghe Ilea, TPP Zalău in demolition nr. 7, 2016
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Gheorghe Ilea, TPP Zalău in demolition nr. 61, 2019

Gheorghe Ilea, PT 17 în demolare XIII
(PT 17 in demolition XIII), 2016

zincate îmbinate care înveleau aceste țevi, robinete
mari și mici, arcuri, structuri de beton armat din fier,
toate acestea sunt doar o mică parte din ceea ce am
descoperit. Aș mai putea continua cu încă două pagini
de enumerări.
Între timp, natura, încet, dar sigur, își recucerește
teritoriul la CET Zalău. Plopi cresc peste tot, la fel și
iarbă, buruieni și tufe de ciulini. În toamna trecută
am cules mure de acolo. Mi-a plăcut să pictez la CET
Zalău deoarece e liniște. Am pictat, absorbit fiind de
acele imagini care parcă și acum îmi rămân bine întipărite în minte: rezervoare mari ruginite, o întreagă
țesătură de țevi, stâlpi solizi din beton, tavane sparte
prin care se poate vedea cerul, dar și vegetația care
apare peste tot, inclusiv ciori și tot felul de alte păsări. Într-o sală mare dezafectată, unde încă mai este
un bazin cu apă, am făcut o expoziție pentru mine și
pentru porumbeii care locuiau acolo. Am schimbat
expoziția de două-trei ori, la fiecare trei luni, întrucât
a fost mult mai practic pentru mine să-mi usuc picturile acolo, în loc să le aduc acasă. Erau și turnurile, da,
se vedeau de departe. Ce se va întâmpla cu ele? Vor fi
distruse? Sau nu?”
Gheorghe Ilea s-a născut în anul 1958, în localitatea Bucea, județul Cluj. Locuiește și lucrează în

Zalău. Dintre expozițiile sale personale enumerăm:
„Demers de restaurare”, 2015-2022; „Exercițiu de
umilință”, Tapiserie de Ana Lupaș 1960-1962;
„Suprainfinit”, București (2021); „Povestea mutării”, Plan B, Cluj (2014); „Tronicart 1300”, Muzeul Național de Artă Contemporană / Sala Dalles, București (2012); „10 Paintings”, Plan B, Berlin
(2010); „Păuşa”, Muzeul de Artă Cluj (2007) și „Colaj”, City Hall Gallery, Lorsch (2004).
Dintre expozițiile colective la care a participat
amintim: „După doisprezece ani. Producția artistică
din România în 180 de lucrări. Expoziția Achizițiilor
de Opere de Artă”, Muzeul Național de Artă Contemporană, București (2020); „Mircea Cantor, Vânătorul de imagini”, Musee de la Chasse et de la Nature,
Paris (2019); „Double heads matches. A selection of
contemporary artworks from four Romanian private
collections”, New Budapest Gallery (2018); „KM/H.
Utopies automobiles et ferroviaires 1913-2013”, Tour
46, Belfort & Musée du Château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard (2013); „Figurative Painting
in Romania 1970-2010, Romanian Cultural Resolution”, Spinnerei, Leipzig / Club Electroputere, Craiova (2010) și „Ad hoc. Romanian Contemporary Art”,
Ludwig Museum, Budapesta (1997).

Gheorghe Ilea, Lumea constructorilor medievali
(The World of Medieval Builders), 2019

Gheorghe Ilea, PT 17 în demolare XVII
(PT 17 in demolition XVII), 2016
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Autobiografie de
grafician
Balajti Károly László

M-am născut pe 23 ianuarie 1948, în municipiul
Oradea şi sunt absolvent al Școlii Tehnice pentru Personal Tehnic din Oradea, secția de sistematizare și
arhitectură (1966-1969) şi al Şcolii Populare de Artă
din Zalău, secţia de pictură (1974-1977), sub îndrumarea profesorilor Demeter Attila (grafică – design)
şi Gheorghe Nihoceha (pictură). În anul 1969 m-am
stabilit în Zalău şi am lucrat, timp de 30 de ani, la
„Atelierul Judeţean de Proiectare” Sălaj în calitate de
tehnician proiectant.
Am debutat într-o expoziţie colectivă în anul 1973,
deschisă la „Atelierul Judeţean de Proiectare” Sălaj.
Până în anul 1989 am participat la mai multe expoziții
colective și personale, la Saloanele de Iarnă organizate de Centrul de Îndrumare a Creațiilor Populare Sălaj în anii 1981, 1982, 1983; la București, în 1977; la
Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău și la Oradea,
în 1983, 1986, 1988. În 1986 am debutat cu lucrări de
grafică mică – Ex Libris, la Concursul Național „Mari
scriitori, opere şi personaje din literatura română”.
Am participat la taberele de creaţie de la: Năvodari
(judeţul Constanța) în 1977, Slănic (judeţul Prahova)
în 1987 şi Toplița (județul Harghita) în 1988.
Sunt membru fondator şi am fost preşedinte, între 1977-1987, al Asociaţiei Artiştilor Plastici Amatori din judeţul Sălaj; conducător al Cercului de Artă
Plastică de pe lângă Casa de Cultură a Sindicatelor;
membru fondator al Asociaţiei Române de Ex Libris

(AREL), înfiinţată în 1995 la Oradea, la iniţiativa
conf. univ. dr. Constantin Mălinaş; membru din 1998
al Asociaţiei Internaţionale de Ex Libris; membru din
2001 al Cercului de Bibliofilie Ex Libris – Zalău, Filiala Asociaţiei de Ex Libris Oradea; membru corespondent din 2011 al „Societății Colecționarilor de Grafică
mică – ex librisuri” din Ungaria, denumită „Kisgrafika”; membru activ, din 2016, al comunităţii Galeriei
„Tibor Ernő” din Oradea.
Am colaborat la ziarele şi revistele: Năzuinţa, Ex Libris (Oradea), Luceafărul (Floreşti), Szilágysági Vidéki
Naplo, Szilágyság, Silvania, Hepehupa, Arkad, Kisgrafika (revista colecţionarilor de ex librisuri din Ungaria)
şi Caiete Silvane (cu articolul „Grafica – eterna luptă
dintre alb şi negru. Creaţiile de grafică mică”, publicat
în nr. 101/iunie 2013, pp. 7-12).
Am avut numeroase expoziţii personale şi de grup
în ţară şi peste hotare. Am expus lucrări în următoarele expoziţii personale: la Bucureşti în 1977; la Oradea în 1979, 1982, 1988, 2001, 2005, 2013, 2016,
2020, 2021, 2022; la Zalău în 1979, 1985, 1988,
2001, 2005, 2013, 2016; în Ungaria, la Soroksár în
2008 şi la Budapesta în 2016, 2019 şi am participat
la expoziţii colective de grafică mică şi ex libris în:
Ungaria la Szeged, Serbia la Belgrad (2011), Dunărea
– Calea Culturii; Polonia, Shanghai, Finlanda, New
York în 2013; Spania, Italia, Polonia, Ungaria în 2014;
Italia, Bulgaria, Lituania în 2015; Bulgaria, Italia, Ru-
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sia, Ungaria, Serbia, Bacău în 2016; Italia, Lituania,
Bulgaria, Serbia, Inter-Art Aiud, Catalunya în 2017;
Bulgaria – Ruse, Turcia, Polonia – Gliwice, Lituania,
2018; Catalunya, Serbia – Apatin, Subotica, Bulgaria
– Ruse, Shanxi China „First Zodiac Culture Exlibris
Exhibition”, „Mouse painting in the year of the Rat”
Oradea, omagiu poetului Ady Endre, 2019; Ungaria
– Miskolc, Hatvan, Polonia – Malbork, Gliwice, Anglia – 38th FISAE Congress 2020, London, International Ex-libris Competition and Exhibition, Bulgaria
– Ruse, USA – Victoria University, Bienala de Grafică
și Memorialul Kőrösi Csoma Sándor în Covasna, Lituania în 2020, 2021, 2022, The international ex libris
contest „Skaudvile The Miror Lithuanian Capital of
Culture” international bookplate competition 2020
Trakai Peninsula Castle; A tribute to George Steiner
Bookplate International Ex-Libris Competition and
Exhibition, 2020; International Bookplate Competition Trakai Peninsule Castle: „Unicorn” – a symbol of
cultural and historical heritage. XIII. International ex
libris competition or ex libris – Gliwice 2020, Poland;
IX. International exhibition of ex libris and small
graphique entitled „Bicycle&Nature” 2021, Oleśnicka Biblioteka Publiczna, Poland; XVII. International
ex-libris competition Ruse, 2021; International ex-libris competition 2021 „Trakai 700” in search of identity: Trakai Resident’s DNA” 700 years since Dante
Alighieri’s death 1265-1321; 100 years since James
Joyce’s Ulysses 1922-2022. ASBC&D Centennial Celebration and World Congress FISAE XXXIX – 2022.
Despre lucrările mele de grafică au apărut articole şi referinţe critice în revista Cetatea Culturală din
Cluj-Napoca, în 2001, în articolul „Personaje şi caractere în opera lui Károly Balajti”, semnat de graficianul clujean Ovidiu Petca; în Caiete Silvane, nr. 10/
noiembrie 2005, în articolul „Expoziţia «Ex libris Gra-

fică Mică» a artistului Balajti Károly – Zalău, 18 octombrie 2005”; în buletinul AREL Ex Libris românesc
de la Oradea şi în ziarele Bihari Napló, Reggeli Újsag
şi Magazin Sălăjean. Am fost inclus în catalogul aniversar al membrilor Galeriei de Artă „Tibor Ernő” din
Oradea în 2018 şi am publicat articole şi ilustraţii în
revista de specialitate Kisgrafika din Ungaria în anii
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. În cadrul expoziţiei personale, avută în 2005, în Oradea, cuvântul
de prefaţă a fost rostit de conf. univ. dr. Constantin
Mălinaș, preşedintele AREL.
Am peste 500 de lucrări premiate. Menţionez diplomele: Eminescu’s characters Prize – 1996, Oradea (Grosswardein) – 1986, 1988, 1991, 1996; Brăila – 1997, 2002 – special Prize, România; Zacatecas,
Mexico – 2007; Ruse, Bulgaria – 2017, 2018, 2019,
2020, 2021; Diploma de onoare „Petri Mór” privind
recunoașterea activității de creație în județul Sălaj,
din partea Uniunii Muzeelor din Ardeal; Diplomă colectivă a comunității Galeriei „Tibor Ernő” din partea
„Episcopiatului Romano-Catolic” din Oradea, 2017;
Skaudvile, Lithuania – 2020; London, FISAE Congress 2020; Laureato diplomai/Diploma, International ex-libris competition 2021 „Trakai 700” in search
of identity: Trakai Resident’s DNA”.
Dintre cele mai importante realizări în domeniul
artistic amintesc lucrarea intitulată „Ofranda” realizată în tehnica secco, în anul 1983, decorația murală
unică exterioară a fațadei grădiniței din cartierul „Simion Bărnuțiu” din Zalău (actuala Grădiniţă cu program
prelungit „Piticii Isteţi”), cu dimensiunea de 4x6 m.
Aceasta constituie o lucrare deosebită ca proiectare
și execuție, fiind realizată la fața locului, cu ajutorul
colegilor proiectanți: arhitect László Mezey, Gábor
Novák şi Tibor Ősz, din materialul furnizat de Întreprinderea Judeţeană de Construcții-Montaj Sălaj.
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Florin
Horvath

Despre Sfânta Lumină
de la Sărbătoarea Învierii
Domnului la Ierusalim (III)

Urmăm prin a da măsura ambiției regilor Egiptului
în legătură cu miracolul Luminii Sfinte. La 20 de ani
după ce califul al-Hakim a distrus Biserica Învierii, un
nou conducător al Egiptului îl imită pe predecesorul
său, încercând, la rându-i, să „desființeze minunea”...
Astfel, califul Al-Musta`li, în Sâmbăta Mare a anului
1099 îl trimite pe vizirul al-Afdal Șahanșah la Ierusalim, care intră în Mormântul lui Hristos și poruncește
ca toate fitilele textile de la candele să fie înlocuite cu
fitile din fier. Evenimentul a rămas consemnat în cronica latină a unui monah de la Mânăstirea Monte Casino
din Italia. Acel manuscris a fost descoperit în 1687 și
introdus în opera Museum Italicum, de Jean Mabillon.
Cităm:
„...către ceasul al nouălea, Lumina a coborât din cer,
a trecut pe deasupra candelelor și a aprins toate fitilele
metalice. Și îndată flacăra a început să ardă cu o atât de
mare strălucire, încât credeai că fitilele erau făcute din
fibră de trestie...”
Al-Afdali a primit cu o nemărginită uimire minunea și îndată după ceremonie i-a eliberat pe toți robii
creștini, care s-au întors în tabăra cruciaților...
Urmând evenimentele așa cum au fost ele, ajungem
și la căderea Ierusalimului în 1099, fiind proclamat stăpân al Cetății Godefroy al IV-lea de Buillon. La 1 august 1099 este așezat primul latin ca Patriarh al Ierusalimului, în persoana lui Arnulfos de Chocques, care în
decembrie 1099 este înlocuit cu arhiepiscopul de Pisa,
Daimbert, sosit în fruntea a 120 de corăbii.
Ca urmare, în Sâmbăta Mare a anului 1100, Daimbert este primul Patriarh latin al Ierusalimului rânduit să conducă ceremonia Sfintei Lumini. Este prima
dată când Sfânta Lumină nu se arată! Cu mare
insistență, Daimbert prelungește ceremonia, dar Lumina tot nu se arată! După consemnarea istoricului
francez Gilbert, Lumina s-a arătat seara, foarte târziu,
după ce Patriarhul a plecat.
În 20 aprilie 1101, pentru prima dată în istoria
orașului Sfânt Ierusalim, Lumina Sfântă nu s-a arătat
deloc!
După al doilea an de eșec, latinii conștientizează că:
„Domnul nu binevoiește întru ei și, de aceea, locuitorii
cetății se tulbură” (după Haralambie K. Skarlakidis, Lumina Sfântă, p. 84).
Invocările latinilor au continuat și a doua zi, în
Duminica Paștilor, însă Lumina Sfântă nu s-a arătat!
Atunci au hotărât să se retragă cu totul din biserică.
S-au hotărât să facă litanie la moscheea Cupola Stân-

cii, pe care cruciații o prefăcuseră în Biserică creștină,
punându-i o Cruce mare în vârf. În codicele „L-1101”,
care descrie evenimentele de la Cruciada I-a, este consemnată următoarea precizare: „După plecarea latinilor din biserica Învierii, grecii și sirienii au rămas în biserică și, având deplină libertate, au săvârșit ceremonia
rânduită. Și, atunci, o minune! Sfânta Lumină a apărut
într-una dintre candelele din interiorul Mormântului.
Dar nu și-au putut aprinde lumânările pe care le țineau
în mâini, pentru că Mormântul era încuiat și cheile
le ținea Daimbert. Patriarhul latin a fost înștiințat că
mult așteptata Lumină s-a arătat într-una dintre candelele Sfântului Mormânt, iar cei care au fost aproape
au putut distinge culoarea ei de un roșu palid. Auzind
acestea, a grăbit pasul și, descuind ușa Mormântului cu
cheia pe care o ținea în mână, a văzut dorita Lumină
strălucind într-o candelă.
Putem concluziona că, o dată ce cheile le ținea Daimbert, neașteptata venire a Sfintei Lumini într-un
Mormânt gol, în Duminica de 21 aprilie 1101, în lipsa lui Daimbert, constituie dovada neîndoielnică a
autenticității minunii.
Peste mai bine de 100 de ani, în 1232, papa Grigorie
al IX-lea înființează „Sfânta Inchiziție”, care va evolua
întru rău, sfârșind prin a fi un mecanism de teroare și
tortură, ce va cuprinde toată Europa de Apus ca o mohorâtă perdea a neputințelor.
Și, la numai șase ani, la 1238, același papă renega
validitatea miracolului Sfintei Lumini și le interzicea
credincioșilor catolici să mai participe la ceremonia
din Sâmbăta Mare! El poate fi socotit ca „omul care
a afundat Europa Medievală în întunericul așezat de
Inchiziție”, cel care a „stins” și flacăra Sfintei Lumini
pentru catolici.
Continuăm șirul expunerii noastre cu o altă etapă,
la fel de relevantă. La 1326, sultanatul ce hotăra peste Ierusalim s-a hotărât să le ceară creștinilor suma de
9.000 de bani de aur pentru a le permite participarea la
ceremonia apariției Sfintei Lumini. Patriarhul ortodox
de atunci, Ioachim, n-a avut cum strânge suma cerută, întrucât în Ierusalim, la vremea aceea, erau puțini
creștini ortodocși, păstoriți de preoți la fel de puțini.
În Cetatea cea mare existau în acel timp două străzi
mari, populate cu armeni, mulți dintre ei foarte bogați
și trufași. Auzind ei de hotărârea orânduirii turcești,
s-au sfătuit și au anunțat că vor ei să plătească taxa de
9.000 de bani de aur! Turcii au replicat, întrebând: „De
ce la voi nu apare Lumina, ci numai la ortodocși?” Ace206
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ia au răspuns: „Pentru că doar ei slujesc! Pe noi ne-au
dat deoparte!” „Și, dacă voi veți sluji, va veni Lumina?”,
au întrebat oficialii. „Noi vom plăti taxa și, de vreme
ce vom sluji noi, la noi va veni Lumina!” Turcii le-au
interzis ortodocșilor să slujească și Patriarhul Ioachim
a cerut îngăduința ca ei să oficieze slujba de Înviere
lângă Sfântul Mormânt, la biserica Sf. Iacob. Turcii au
fost de acord, fără a le cere vreo plată. Dar au impus
prezența a doi reprezentanți militari, ca să-i urmărească și să nu le permită să aducă Lumină de la Mormânt.
În fața ortodocșilor mâhniți de împrejurarea nefericită,
Ioachim i-a îmbărbătat: „Nu vă temeți, că are să se facă
minune mare!”
În Sâmbăta Mare, armenii au făcut slujbă și ziua
și noaptea, dar Sfânta Lumină nu s-a arătat la ei.
Ortodocșilor li s-a îngăduit să țină slujba abia a doua
zi dimineața, la Biserica Sf. Iacob. În vreme ce Patriarhul Ioachim rostea cuvenita invocare, pe când a strigat
„Hristos a înviat!”, un stâlp de marmură de la Biserica
Sf. Iacob a crăpat și din el a ieșit Sfânta Lumină. În grabă, au așezat o scară și Patriarhul a luat Sfânta Lumină
din susul stâlpului, oferind-o ortodocșilor. Generalul
turc de lângă acel stâlp a strigat cu glas mare: „Minune! Cred în Hristos!” Pe dată, celălalt ofițer care veghea
lângă el și-a tras sabia și l-a decapitat pe loc.
Povestitorul ne spune că moaștele acelui general
turc convertit la ortodoxism și devenit martir se află
la Ierusalim, iar acest turc este socotit martirul Sfintei Lumini. (După Pelerinul Român, Oradea, 1992,
pp. 142-143). Naratorul celor de mai sus este părintele
Cleopa care, în 1974, a slujit Prohodul Mântuitorului
împreună cu Patriarhul Benedict, în Vinerea Mare a

Sfintelor Paști, la Ierusalim.
Ca o confirmare a faptului că turcii nu s-au
mulțumit cu o singură umilire a creștinilor, la 1579 se
petrece o întâmplare asemănătoare. Aceeași atitudine
a administrației turce conduce la hotărârea de a interzice Patriarhului grec și creștinilor să intre în Biserica
Învierii pentru a desfășura ceremonia Sfintei Lumini.
Aflat în primul său an de Patriarhat, Sofronie al IV-lea
a rămas împreună cu credincioșii în fața ușilor Bisericii Învierii. S-au rugat împreună fierbinte și, rămași
încrezători că Domnul nu-i va părăsi, au îngenuncheat
în partea stângă a ușii bisericii, lângă coloana groasă
de marmură. Peste Ierusalim se lăsa încet noaptea,
dar niciunul dintre creștini nu s-a clintit, rămânând
împreună în profundă rugăciune. Deodată, coloana la
poalele căreia se ruga Sofronie Patriarhul s-a despicat
și, spre uluirea tuturor, din ea a izbucnit Sfânta Lumină. Cuprins de o imensă bucurie, Patriarhul și-a aprins
îndată lumânarea și a purces să împartă Lumina Sfântă credincioșilor. Și mai uimiți, paznicii turci au văzut
cum întreaga curte a bisericii s-a Luminat și, speriați,
au deschis ușile bisericii. Iată cum, în acel an, Lumina
Sfântă s-a arătat fără să se fi făcut ceremonia rânduită
în preajma Mormântului. A venit singură, seara, aproape la aceeași oră ca în anul 647, după refacerea bisericii
dărâmată de perșii lui Hesroes. Cei ce merg astăzi la Biserica Învierii pot vedea în afara ușii de la intrare cele
trei coloane de marmură ce susțin ancadramentul. Cea
din mijloc este crăpată exact pe direcția în care a ieșit
Sfânta Lumină...
(Va urma)

„Hepehupa” – o punte de legături
culturale între români și maghiari
Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj și, înainte, Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Sălaj,
instituții ale Consiliului Județean
Sălaj, au sprijinit, în diverse forme, de la început, apariția revistei de cultură în limba maghiară
„Hepehupa”. Revista și-a dovedit
cu prisosință necesitatea, fiind nu
numai o tribună a oamenilor de
cultură maghiari din Sălaj și din
Transilvania, dar și din Ungaria și
din alte țări, cât și o punte de legături culturale între români și maghiari. Destui scriitori români au
apărut în „Hepehupa”, pornind și
de la Festivalul internaţional „Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza” și antologia bilingvă omo-

nimă editată de „Caiete Silvane” și
de la alte antologii ce au precedat
apariția volumelor amintite. Vom
sprijini în continuare „Hepehupa”, dezvoltarea ei, și pentru că,
în opinia noastră, Sălajul merită
să aibă două reviste de cultură
reprezentative: „Caiete Silvane”,
în limba română și „Hepehupa”,
în limba maghiară. Desigur, provocările nu încetează, mai ales
după pârjolul pandemic, dar, împreună, credem că vom putea face
față greutăților de tot felul. S-a
demonstrat că aceia care cred în
cultură pot fi mai buni, mai aproape de semenii lor și capabili să
construiască un viitor fără problemele trecutului. Felicitări tuturor
celor care s-au ocupat de apariția
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publicației până acum! Succes pe
mai departe!
Daniel Săuca
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Marin
Pop

Înființarea Școlii de Fete
a Reuniunii Femeilor
Române Sălăjene (1888)

Înființarea asociației culturale
a femeilor române sălăjene s-a înscris în curentul transilvănean de
emancipare a femeii române, care
a luat amploare după Revoluția de
la 1848, la fel ca înființarea școlii
de fete din Șimleu Silvaniei, poate
cea mai importantă realizare a Reuniunii Femeilor Române Sălăjene
(RFRS).
Inițiativa înființării RFRS a
aparținut Emiliei Pop n. Mărcuș,
care la vremea respectivă locuia în
Zalău și s-a remarcat în acțiunea
de colectare de ajutoare pentru
soldați în timpul Războiului de
Independență (1877-1878).
În anul care a urmat, citind adesea în revistele și ziarele românești,
unde așa cum spunea Emilia Pop, își
găseau hrana sufletească, în special
din foaia social-literară „Familia”,
despre mișcarea feministă, care luase ființă în mai multe orașe transilvănene, i-a venit ideea de a iniția
înființarea unei astfel de asociații
culturale și în Sălaj. Astfel, la începutul lunii decembrie 1879 se adresează „la Doamnele presidente” ale
reuniunii, cu rugămintea de a-i trimite statutele societății lor, pentru
ca pe baza lor să se înființeze și în
Sălaj o reuniune a femeilor.1
Primul răspuns l-a primit de la
Elena G. Ioanu, președinta Reuniunii Femeilor Române din Brașov,
la 13 decembrie 1879, a doua de la
Zinca Roman, președinta reuniunii
din Făgăraș, la 19 decembrie, iar ultima de la Maria Garoiu n. Mețian,
președinta reuniunii din Zărnești,
la 6 martie 1880. Fiecare a felicitat-o pentru inițiativă și i-au trimis
statutele cerute.2
Emilia Pop i-a informat pe
fruntașii politici sălăjeni George
Pop de Băsești și Andrei Cosma, iar

primul a cerut să-i trimită statutele,
pentru a i le arăta și fiicei sale, Elena.
La 21 februarie 1880, Elena Pop
face un apel călduros către femeile
române sălăjene pentru a participa la o întrunire, la Băsești. Însă,
„neînțelegând încă multe înălțimea
scopului și fiind și locul conchemării cam la marginea Sălajului”, la întrunire au participat puține femei.
Totuși, s-a hotărât alegerea unei
conduceri provizorii. În funcția
de președinte a fost aleasă Maria
Cosma n. Dragoș, soția lui Andrei
Cosma, la vremea respectivă pretor
al cercului Tășnad, iar ca secretar a
fost ales Demetriu Suciu din Cehu
Silvaniei. Cei doi au primit misiunea de a alcătui statutele și a le trimite la ministerul ungar pentru a fi
aprobate.3
Adunarea generală constituantă a RFRS a avut loc la 18 noiembrie 1881, în Șimleu Silvaniei,
fiind prezidată de Maria Cosma,
președintele interimar al Reuniunii. În această adunare generală s-a
dat citire statutelor, prin secretarul interimar, Demetriu Suciu și
s-au înscris 13 membri fondatori.
De asemenea, s-au înscris încă 37
membri ordinari. A urmat alegerea
biroului și a comitetului de conducere al Reuniunii. Cu unanimitate
de voturi, Clara Maniu n. Coroian,
mama lui Iuliu Maniu, a fost aleasă în funcția de președinte, Maria
Dragoș n. Dragoș vicepreședintă,
casieră Emilia Pop n. Mărcuș, controlor Elena Pop, fiica lui George
Pop, secretar al Reuniunii a fost
ales Vasile Pop, soțul Emiliei Pop,
iar bibliotecar a fost ales Valentin
Pop. În comitetul de conducere al
Reuniunii au fost alese următoarele: Maria Barboloviciu n. Bocșa, Ludovica Oros, Maria Cosma, Emilia
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Pop n. Mărcuș, Eleonora Nichita,
Elena Pop, iar ca membri supleanți
în comitet au fost alese Susana Bădescu n. Aciu, Victoria Vicaș n. Papiriu, Veronica Vicaș n. Muste. Tot
în cadrul acestei adunări au fost
aleși ca membri de onoare ai Reuniunii, George Barițiu și Iosif Vulcan.4
Una dintre cele mai importante
realizări ale RFRS a fost înființarea
școlii de fete din Șimleu Silvaniei,
în anul 1888. În documentul adresat ministerului de la Budapesta, la
8 septembrie 1888, se sublinia scopul înființării acestei școli, și anume de „a promova cultura sexului
femeiesc din Sălagiu”. De asemenea, la art. 1 și 2 ale documentului se stipula că școala va avea „un
caracter public, cu limba de propunere românească, corespunzând
întru toate cerințelor legei despre
instrucțiunea publică” și că „gradul
ei va fi: școală elementară de fetițe
cu 6 clase și cu una învățătoare”.5
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Până la înființarea școlii de
fete din Șimleu Silvaniei, la școala
de fete a Reuniunii Femeilor din
Brașov au învățat și fete din Sălaj:
Aurelia Ancean (Surduc), Leontina
Trif (Babța), Letiția Vicaș (Hidig,
azi Măieriște).6
După adunarea anuală a RFRS
ce a avut loc la Buciumi, la 4 august
18877, atenția conducerii s-a axat
spre înființarea școlii de fete și deschiderea cursurilor școlii la 1 septembrie
1888. În acest sens, Comitetul de
conducere al Reuniunii, întrunit în
ședință la 21 februarie 1888, a decis
„a face toți pașii necesari” îndeplinirii acestui obiectiv. Însă, se constată că nu existau fonduri suficiente
pentru înființarea și întreținerea
școlii și se ia decizia de „a mai apela
la fii și fiicele Selagiului rogându-i,
ca precum și la alte întreprinderi
naturali, fie-care dupa poterile sale
se ne vine întru ajutoriu”.
Pentru atingerea acestui scop
se face apel la toți membrii Reuniunii să-și plătească taxele restante.
De asemenea, elita locală a satelor
sălăjene, formată în special din
preoți și învățători, era rugată să
țină conferințe pe această temă și
să organizeze colecte, gătindu-se
„perșeiuri”, care s-au distribuit în
mai multe locații. Nu în ultimul
rând, au fost trimise formulare de
obligațiuni, pe doi sau trei ani, iar
membrii Reuniunii erau rugați să-i
implice pe cât mai mulți să contribuiască, „spre scopul amintit și anume ne vom nisui ca cât mai mulți să
subscrie din obligațiunile alăturate
sub B îndatorându-se, ca pre 3 ani
după olaltă vom contribui anumită
sumă pentru școala de fete”. Dacă
exemplarele de obligațiuni puse la
dispoziție nu erau îndeajuns, să se
îngrijească să le multiplice. Banii
adunați din colecte trebuiau trimiși
Emiliei Pop, n. Mărcuș, casiera Reuniunii sau lui Andrei Cosma, secretarul Reuniunii, până la data de
25 aprilie 1888.8
La 28 martie 1888, Comitetul
de conducere al RFRS a lansat o
invitație la o petrecere de primăvară, urmată de o serată dansantă,
care s-a ținut în pădurea din apro-

pierea orașului Șimleu Silvaniei.
Toate veniturile obținute cu ocazia petrecerii și a tombolei care s-a
organizat au fost donate în fondul
destinat înființării școlii de fete.
Primul pas oficial pentru deschiderea școlii de fete a fost făcut de
către conducerea RFRS la 30 iunie
1888, când inițiativa a fost adusă la
cunoștința inspectoratului regesc
al școlilor din comitatul Sălaj.
La 29 august 1888, inspectoratul răspunde că pe baza articolului
de lege 38 din anul 1868, asociațiile
pot înființa și susține institute de
învățământ pentru „instrucțiunea
poporală”, dacă la recomandarea
Consiliului administrativ comitatens vor obține concesiune
spre acest scop de la ministrul de
Instrucțiune Publică. Condiția era
aceea de a notifica în cerere caracterul și gradul institutului, organizarea, planul de învățământ, numele
și documentele de calificare profesională ale învățătoarei.9
În acest context, la 6 august
1888, în localitatea Domnin are
loc adunarea generală a Reuniunii,
unde se constată că fondul pentru
școala de fete a ajuns la suma de
2029 fl. 58 cr. De asemenea, a fost
prezentat un raport despre cele întreprinse până la momentul respectiv pentru înființarea școlii și s-a
decis ca ea să fie deschisă începând
cu data de 1 septembrie 1888.10
Comitetul de conducere al RFRS
a organizat concurs pentru postul
de învățătoare, care a fost trimis
spre publicare și ziarului „Gazeta Transilvaniei”.11 Câștigătoare a
fost declarată Mariți Lăpușteanu,
învățătoare calificată, care este
anunțată și de salariul pe care îl va
primi, respectiv 360 fl./an, în numerar, câte 30 fl. în data de întâi a
fiecărei luni. De asemenea, „cuartir
liber și lemne de foc”, iar pentru
transportul spre Șimleu urma să
primească „spese de călătoria”, în
valoare de 40 florini.12
Mariți Lăpușteanu era o tânără
învățătoare născută la 1 septembrie 1869, în localitatea Banabicu,
care aparținea de comitatul Turda.
Era fiica preotului ortodox din lo206
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calitate, Vasile Lăpușteanu și a Elenei Tulianu.13
Andrei Cosma, secretarul RFRS,
o înștiințează pe tânăra învățătoare
că a fost aleasă pentru acest post.
La rândul ei, la 22 august 1888,
Mariți Lăupușteanu se adresează Comitetului de conducere al
RFRS, înștiințându-l că dorește să
ocupe acest post, că este onorată,
„pre lângă accentuarea conștiinției
chiamarei mele și voinței de-a rămâne totdeauna la înălțimea ei”.
Totodată, subliniază că atașează
scrisorii următoarele documente:
extrasul matricol prin care atestă
că era din părinți de naționalitate
română; adeverință că a luat cu
succes examenul de calificare în
învățământ; că stăpânește foarte
bine cunoștințele de limba română, în scris și vorbit; că a funcționat
ca învățătoare în localitatea Gilău,
în anul precedent și afirmă că de
mică are dexteritate și înclinație
spre lucru manual. De asemenea,
subliniază că fiind crescută în Cluj
și frecventând numai școli maghiare, precum Preparandia de stat de
fete, vorbea și scria corect și în limba maghiară, iar limba germană o
stăpânea atât cât se cerea pentru
predarea ei în școlile elementare.
Pe baza acestor competențe,
cere Comitetului de conducere al
RFRS să-i ofere postul, promițând
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că se va strădui să corespundă „pre
deplin așteptarei, avendu aplicarea
și fierbintea mea dorinția de a fi
propagatoria energica și instructoare exemplară în cultivarea și
crescerea fetițeloru romane”.14
Printre documentele atașate de
Mariți Lăpușteanu se regăsește și
adresa protopopului greco-catolic
al Clujului, Gavril Pop, care atestă
că a funcționat ca învățătoare, în
anul școlar 1887/1888, la școala
confesională din Gilău, unde „a arătat program foarte mulțumitor cu
elevele gr. cat. de la școala gr. cat.
de acolo, iar purtarea morală i-a
fost exemplară, și în limba română
s-a aflatu a fi bine versată atât în
vorbire cât și în scris”.15
În acest context, în toamna
anului 1888, la Șimleu Silvaniei se
deschideau porțile primei școli de
fete române din Sălaj, iar Andrei
Cosma, directorul băncii „Silvania”
a acceptat și funcția de director al
școlii de fete care, la sfârșitul primului an școlar, avea înscrise 20 de
eleve. Iată cum arăta catalogul elevelor care au frecventat școala de
fete în primul său an de existență,
întocmit de către învățătoarea
Mariți Lăpușteanu, la data de 27 iunie 1889: clasa I – Abraham Floarea,
Bruchental Ludovica, Ghile Maria,
Pisle Ana, Pop Florica; clasa a II-a
– Aciu Iuliana, Caba Lucreția, Oros
Oniția, Podina Elena, Pop Maria;
clasa a III-a – Buteanu Paulina,
Ember Terezia, Filip Aurelia, Gozman Elena, Moldovan Elena, Moisi
Lucreția, Pop Elena, Pop Eleonora,
Pop Emilia, Șimon Regina.16
Materialele didactice cu care s-a
pornit la drum erau și ele destul de
puține, după cum reiese și din inventarul obiectelor și cărților existente
în școală la sfârșitul anului școlar
1888/1889, întocmit tot de către
învățătoarea Mariți Lăpușteanu,
la data de 14 iunie 1889: tablă
mare de scris „cu piedestal”; cuier
de veșminte; bănci pentru eleve
(învățiecele) – 6 buc.; o masă și un
scaun pentru învățătoare; burete de
șters („sponghia”); mașină de calcul;
Harta Ungariei, a comitatului Sălaj
și o hartă mică a lumii; 16 tablouri

de istorie naturală; protocol de vizitare; protocol de absenți; 9 călimări; „Scripologie” de Vasiliu Petri;
Plan de lecții și de învățământ, de
același autor; Manual de „computu” de Munteanu Solomon; „Aritmetică” de Ioan Stoian, „Exerciții
verbali și memorali” de V. Nagy;
„Abecedariu” de V. Petri; „Istoria
Ungariei pentru școlile poporale”,
ed II: „Legendariu” de V. Petri, clasa
III-IV; „Geografie de Blaj”; „Manual
de gramatica limbii române” de M.
Popu; „Fizică” de Elie Chirilă ed II;
„Carte de computu” de Gavril Trifu;
„Plan de învățământ pentru școlile
românești”.17
Deschiderea școlii de fete a avut
un ecou deosebit în satele sălăjene,
în primul rând, după cum rezultă și
dintr-o scrisoare a învățătorului din
Bogdana, Gavril Labo, la 27 aprilie 1889. În respectiva scrisoare,
la rugămintea mai multor părinți,
învățătorul cere informații legate
de funcționarea școlii, programa
școlară și cheltuielile necesare.
În mod special, se interesează de
cursurile practice legate de cusut,
bucătărie și cultivarea legumelor,
subliniind că femeile românce nu
se pricep în a „pregăti mâncări
bune și cu gust”. De asemenea, la ce
nivel se învăța limba oficială, maghiară, pentru a nu avea probleme
dacă vor urma mai departe studiile
în școlile de stat, unde predarea se
făcea exclusiv în limba maghiară,
iar cei care nu se descurcau erau
batjocoriți de către profesori.
Datorită importanței sale documentare, o redăm și noi în cele ce
urmează: „Prea Stimate Domnule!/
Cu toată venerațiunea mi-ieu libertatea a mă adresa cătră P.S. Dvoastră cu privire la școala de fete din
Șimleu înființată din partea Reuniunei femeilor române selagiene cu
următoarele întrebări:
1. Să binevoiți a ne arăta ce studii sunt luate de programă pentru
calificațiunea intelectuală a fetelor?
2. Are școala internat – local închiriat – sau părinții și asedia fetele
în cartire în orașiu?
3. Pentru elevele mai mărișoare
este îngrijire să poată instrui în lu206

cru de mână, – cosuturi – în bucătărie și legumărit?
4. Aproximativ cât or face spesele pre un an scolastic, câtu e didactu, și întreținerea unei fete?
5. În limba magiara propunesa
atâta câtu se poată sci vorbi și scrie
una elevă de ar frecventa școala?
6. Să binevoiți a ne scrie când e
termenul pentru plătirea ofertelor
benevole pe seama școlii? căci am
uitat.
Cu întrebările dincolo scrise din
mai multe considerațiuni ponderosa am îndresnitu a mă adresa, și
anume:
Din mai multe părți mi se făcu
întrebări din partea preoților și
învățătorilor din jurul nostru spre
a le da deslușiri facia cu școala de
fete din Șimleu.
Facia cu crescerea feteloru în
arta bucătăriei și a legumăritului se
arată cea mai imperativă necesitate, pentru că econoamele noastre
de pe sate sunt tare nepricepute,
deși sunt economi de bună stare,
însă femeia nu scie pregăti mâncări bune și cu gust; mai încolo nu
sciu legumăritul prin care se pierde
un capital însemnat; dacă elevele
s-ar crește practice în bucătărie și
legumărit, ar fi un capital de zestre neprețuit pentru elevele ce vor
frecventa școala de fete din Șimleu,
și mai departe s-ar lăți practice și
pe sate aceste învățături bune și de
mare interes.
Mai departe în școlile poporale, fetele capătă instrucțiunile elementare din cetit, scris, gramatica,
computu și alte studii, dar limba
magiara în vorbire nu o pot învăța,
și dacă un părinte ar vrea să-și ducă
fata la o școală ungurească deși
scie ceti-scrie și are o etate de 10,
11 ani pre aceasta încă o pun între
cele mici de 6 ani de batjocura celor
mici, și din acest punct de vedere
cred a fi mai bună școala de fete
cu limba de propunere română, și
paralelu în modu secundariu – cea
magiara. – Lipsa de a vorbi și unguresce urmează de acolo, căci oamenilor așia lie cunoscutu ca fata
învățată scie vorbi și unguresce,
dar sîmțiesce românesce.
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Cunoscută fiind starea materială preste totu a învățătorilor poporali, pre lângă toată bunăvoința
de a da o creștere corespunzătoare
fetelor, dacă susținerea lor la școala
de fete ar fi prea grea, ne suportabilă, atunci sunt siliți a se mărgini și
cu creșterea fetelor. Deci din această cauză am aflat necesar a pune
întrebarea de sub punctu 4. –
Pre lângă toată depărtarea noastră de Șimleu, totuși având mulți
dorire a-și da fetele la școala din
Șimleu, și pentru ca să le pot servi
cu informațiuni adevărate, mă rog
cu toată venerațiunea a-mi scrie și
a mă informa ca să ne știm orienta
pe viitor facia cu școala de fete din
Șimleu.
Cunoscânduvă zelul, energia,
activitatea și bunăvoința dovedită
facia cu binele public al românilor
am îndrăznit a mă adresa către P.S.
Dvoastră.
Urânduvă ani mulți, sănătoși și
încoronați de un rezultat fericit pe
terenul vostru ce munciți dimpreună cu P.S. Dvoastre familia rămân
Al P.S. Dvoastre
Bogdana 27 Apriliu c.n. 1889
umilitu servu rugatoriu
Gavril Labo
Docente gr. cat. locale”18.
Timp de un an de zile s-au făcut
eforturi deosebite pentru ca școala
să fie recunoscută și aprobată
funcționarea ei de către Ministerul
Instrucțiunii Publice din Ungaria.
La 8 septembrie 1888, conducerea Reuniunii aducea la cunoștință
ministerului de resort deschiderea
școlii, cerând aprobarea. Intervine,
însă, la 10 septembrie, Consiliul
administrativ comitatens al Sălajului, care retrimite adresa înapoi
conducerii Reuniunii, motivând că
erau scrise în limba română și nu în
maghiară.
Comitetul de conducere al RFRS,
bazat pe dreptul de folosință al limbii sale române, conform articolului 35 din statutele Reuniunii și,
mai ales în baza articolului de lege
din 1868 privind egala îndreptățire
a naționalităților, a refuzat să trimită adresa în limba maghiară și
a trimis-o tot în limba română, di-

Școala de fete din Șimleu Silvaniei

rect la ministerul din Ungaria.
În cele din urmă, după lungi
„pertractări”, documentele au fost
traduse din oficiu în limba maghiară și s-a ajuns la efectul dorit,
după cum reiese din scrisorile lui
Dr. Ioan Maniu, judecător la Tribunalul din Zalău, Dr. Ioan Nichita, avocat și Vasile Pop, judecător
la Oficiul Orfanal din Zalău, care
au apărat cu dârzenie și tenacitate cauza școlii de fete din Șimleu
Silvaniei.19 Astfel, la 2 septembrie
1889, ministrul Instrucțiunii Publice din Ungaria a dat concesiune
RFRS ca să deschidă și să susțină o
școală privată de fete, cu șase clase,
în Șimleu Silvaniei.
În cadrul ședinței Comitetului de
conducere al RFRS, din 27 octombrie
1889, Andrei Cosma, secretarul
Reuniunii, a raportat că a îndeplinit toate cerințele impuse de către
ministerul de resort și subliniază
că școala de fete era bine organizată, recunoscută de către minister și
înzestrată cu toate mijloacele materiale necesare. Totodată, el cerea
să fie ales un alt director al școlii de
fete, deoarece era peste măsură de
ocupat cu alte agende publice și private. Însă, la insistențele comitetului, acceptă să primească oficiul de
director și promite să o conducă „cu
același zel, ca să servească cauza
sublimă a culturei femeiei române,
căreia este aceea școală devotată”.20
În concluzie, credem că merită
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apreciate eforturile deosebite întreprinse de Reuniunea Femeilor
Române Sălăjene, de elita sălăjeană, în general, de a înființa școala
de fete din Șimleu Silvaniei, care a
dat roade nesperate, în timp, și a
dus la emanciparea culturală a femeilor române.
Note:
1 Augustin Vicaș, XXV ani din viața Reuniunei Femeilor Române Sălăgiene. 1881-1906,
Șimleul-Silvaniei, 1906, p. 5.
2 Emilia Pop n. Mărcuș, O familie românească în veacul al XIX-lea, Cluj, 1932, pp. 73-74.
3 Aug. Vicaș, op. cit., pp. 5-6.
4 Ibidem, pp. 7-11.
5 Ibidem, p. 91.
6 Ioan Ciocian, Biserica și societatea românească din Transilvania. Vicariatul Silvaniei
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Arad,
Editura „Vasile Goldiș” University Press,
2000, p. 182.
7 Aug. Vicaș, op. cit., p. 21.
8 Serviciul Județean al Arhivelor
Naționale Sălaj (S.J.A.N. Sălaj), fond Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, dosar
94/1886-1889, ff. 5-6.
9 Aug. Vicaș, op. cit., p. 26.
10 Ibidem, p. 27.
11 S.J.A.N. Sălaj, fond Reuniunea
Învățătorilor Români Sălăjeni, doar 94/18861889, f. 45.
12 Ibidem, f. 24.
13 Ibidem, f. 20.
14 Ibidem, f. 17.
15 Ibidem, f. 21.
16 Ibidem, ff. 41-42.
17 Ibidem, f. 43.
18 Ibidem, ff. 38-39.
19 Aug. Vicaș, op. cit., pp. 28-29.
20 Ibidem, pp. 30-31.
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Szemkovics

Ordinul „Steaua României”
conferit în 1921 prefectului
județului Sălaj

Prezentăm, apelând la faleristică, la heraldică și la
sigilografie, Ordinul „Steaua României” în gradul de
Ofițer care, prin decretul nr. 2870/1921 (publicat în
„Monitorul Oficial” nr. 200 din 4 decembrie 1921), i-a
fost acordat și dr. N. Șerban, prefectul județului Sălaj.
Reproducerile grafice ale distincției onorifice au fost
preluate de pe site-ul http://ordersandmedals.ro.
Ordinul „Steaua României”, instituit prin legea nr.
1108 din 10 mai 1877, avea scopul de a recompensa serviciile militare și civile aduse statului român. Conform
Regulamentului pentru punerea în aplicare a legii relativă
la instituirea Ordinului „Steaua României” (Decretul Regal nr. 3.505 din 11 octombrie 1906, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 174 din 2 noiembrie 1906, aflat, în
copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul
Afacerilor Externe – Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642),
Ordinul „Steaua României” în gradul de Ofițer este o
cruce recruciată, de metal, de 40 mm, smălțuită albastru, înconjurată de raze convergente, purtând deasupra
coroana regală. Pe aversul crucii, pe centru, într-un medalion rotund, smălțuit roșu, o acvilă, redată în întregime și din față, cu aripile deschise și cu zborul în jos, cu
capul întors spre aripa dreaptă, ținând în cioc o cruce
poziționată în bandă, stând cu picioarele pe un fulger,
totul aurit. Medalionul este înconjurat de o bordură,
emailată albastru, în care este scrisă, cu litere majuscule, aurii, deviza *** IN FIDE SALUS (SALVAREA
ÎN CREDINȚĂ). La rându-i, bordura este înconjurată de
o ghirlandă de ramuri de stejar, de culoare verde, prinsă,
în dreptul brațelor crucii, cu panglici, de asemenea, aurii,
dispuse în săritoare. Pe revers, pe mijloc, într-un medalion asemănător cu cel de pe avers, cifra domnitorului
Carol I, încoronată de o coroană închisă, terminată cu
glob crucifer, totul aurit. Însemnele Ordinului erau de
aur pentru gradul de Ofițer. Ofițerii purtau decorația pe
partea stângă a pieptului, atârnată de o panglică moarată roșie cu câte două dungi albastre-închis pe fiecare
margine și cu o rozetă plasată la centru.

Ordinul „Steaua României” în grad de Ofițer
(avers și revers).
Sursa: http://ordersandmedals.ro.
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Wesselényi Miklós - fiul

26 martie 1822
Păşunea nu-i deloc grasă, mai degrabă uscată şi
plină cu ierburi amare, sălbatice, precum ţipirigul, tip
[de teren] care la mine se găseşte în Jac sau în Lunca.
Ici-colo păşunea este umedă, plină de băltoace.
Localnicii susţin că niciodată n-au avut cazuri de
gălbează. Uneori, oile s-au moleşit sau chiar au căpiat,
boală pe care n-o pot vindeca. Grajdurile sunt din piatră, nu prea înalte, potrivite scopului, cu menţiunea
că n-au geamuri de sticlă, doar obloane, care se închid
iarna şi împiedică pătrunderea aerului şi a luminii.
În Rambouillet se găsesc un castel nou, cochet şi
unul vechi, frumos. Parcul se întinde pe 2600 iugăre, din care 1600 reprezintă terenul arabil, iar restul
(dumbrăvi şi părţi complet împădurite) este potrivit
pentru vânătoare. Are o aşezare perfectă. Ogoarele,
chiar dacă pământul nu-i cel mai bun, sunt plate şi uscate. Gospodărirea lor lasă mult de dorit. Multe terenuri n-au fost bălegate atât de mult timp, precum ale
mele, din Corundul sălăjean [azi în comuna Bogdand,
judeţul Satu Mare]. [Urmează un fragment mai mare,
sper că în viitor vom avea şi o ediţie tip carte tipărită,
unde va apare.]
Ne-am întors în Paris, seara, la orele 9. Tovarăşul
nostru de drum, baronul Sardagna are naturalizarea
[lat.: indigenatus] ardelenească. A cutreierat lumea
şi a citit cât se poate de mult, totuşi nu este atât de
deştept pe cât ar dori să pară. Vorbeşte deschis despre afacerile politice, dar susţine că, deşi gândeşte şi
simte liber, totuşi serveşte cealaltă cauză, în favoarea
căreia lucrează şi activează cu eforturi susţinute, deoarece, altfel – aşa consideră el – şi-ar trăda suveranul. O opinie cât se poate de corectă.
Dar cum a ajuns un om cinstit să se înroleze şi să
jure pe un stindard care-l conduce împotriva propriilor convingeri şi a binelui public? Pentru [a beneficia
de] ranguri şi titluri? Ce trufie păcătoasă! Pentru [a
dobândi] pâinea cea de toate zilele? O moluscă fără
coloană vertebrală, un narcisism fără scrupule, care
sacrifică fiinţele normale, mult mai nobile, în detrimentul cărora îşi cerşeşte o existenţă mizerabilă.
„Video proboque meliora, deteriora sequor.” (Ştiu ce
este binele, dar oricum fac răul.) Nu-i aşa că este un
principiu diabolic şi totuşi pus în practică de atâţia diplomaţi? Pe Sardagna pot să-l absolv de această vină,
deoarece mi s-a părut că opiniile sale liberale n-au izvorât din inimă, ci au drept scop să-i tragă pe alţii de
limbă.
27 martie
Am exersat scrima şi înotul. Amândouă îndeletnicirile mi-au dat ocazia să mă întristez din cauza na-

turii mele şovăielnice şi neîndemânatice. Dar m-am
gândit, e destul de trist că sunt aşa şi ar fi cu adevărat
o nerozie să-mi dublez nemulţumirea cu nişte suspine
fără de rost.
Am fost la „Opera comique”. S-a jucat „Gulistan ét
Felicie”.
28 martie
[Am vizitat] atelierul lui Horace Vernet. În momentul de faţă, are foarte puţine pânze terminate.
Creaţiile geniului său fecund sunt cumpărate imediat.
Aş fi dorit să văd apoteoza lui Napoleon, care se află
acum la Lafitte. La „Opera Italiana” s-a jucat „La gazza
ladra” [Gioachino Rossini – Coţofana hoaţă]. Domnişoara Georges a cântat foarte frumos.
Azi am vizitat împreună cu Széchenyi câteva săli
de Ballhaus (încăperi destinate sportului cu racheta
numit pelotă), pe care nu le ştiam. Széchenyi se antrenează zilnic în „rue Vendôme”, dar şi acolo, şi oriunde
pe aici, sunt jucători atât de buni încât el, deşi este cotat printre primii în Viena, nu se poate impune. L-am
urmărit jucând într-una din ele cu Ducele de Polignac,
care se enerva cumplit ori de câte ori rata – imaginea
acestui „Dux in furia” francez, burtos, a fost una dintre cele mai hazlii din lume.
29 martie
La „Variété” m-a distrat copios piesa „Les Frères
Féroces” a lui Potier şi Brunnet.
30 martie
Am trimis o scrisoare acasă. Întrunirea reprezentanţilor de ieri a fost una foarte furtunoasă. Se spun
multe rele despre comandanţii actuali ai armatei, iar
generalul Lafont a făcut câteva remarci în urma cărora toţi venerabilii comandanţi s-au simţit jigniţi. Generalul Semélé l-a înfruntat: „Vous êtes un être vil et
c’est moi qui vous le dis.” [Sunteţi o fiinţă ticăloasă,
v-o spun eu!] Azi a avut loc duelul. Cu pistoale. Fiecare a tras de trei ori, după care martorii au declarat
că onoarea fiecăruia a fost restaurată, diferendul s-a
lămurit. Mi se pare ciudat şi ridicol că, după ce au puşcat de şase ori în aer, toată bălăcăreala dinainte a fost
uitată.
Am citit astăzi în ziar că în Hanovra se dă ca sigură
eliminarea torturii din întreg regatul. Ei bine, multe
pedepse inumane s-au aplicat acolo până acum!
Traducere de GYÖRFI-DEÁK György
Textul original e accesibil pe internet:
http://mek.oszk.hu/09200/09257/09257.htm
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CAP-ul intrat în memorie
și în istorie
(60 de ani de la finalizarea colectivizării din România)

Colectivizarea a fost efectuată
în toate statele comuniste (numite
și democrații populare), după modelul sovietic sau stalinist. România lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
nu putea fi o excepție de la această
regulă. Colectivizarea/cooperativizarea agriculturii, adică înființarea
de gospodării agricole colective
sau, în prima fază, de întovărășiri
agricole, însemna transformarea socialistă a agriculturii – conform denumirii oficiale –, care în
realitate era subordonarea economică, apoi și politică a țăranilor.
Scopul principal era eliminarea
proprietății personale a țăranilor
asupra pământului, a mijloacelor
de producție, precum și asupra
produselor recoltate.
Relativ recent a apărut un volum remarcabil de documente
despre procesul de colectivizare
în Sălaj, realizat de doi cunoscuți
istorici sălăjeni: dr. Marin Pop,
cercetător principal, șef secție în
cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, în colaborare cu
doctorandul Daniel-Victor Săbăceag, inspector superior în cadrul
Serviciului Județean al Arhivelor
Naționale*.
Autorii, cercetând imensul material arhivistic despre colectivizare, și-au propus valorificarea
documentelor aflate în dosarele
prăfuite. Cei doi istorici mărturisesc cititorilor scopul și intenția
lor în privința realizării volumului:
„Ideea realizării prezentului volum a
venit în urma studierii consistentelor
fonduri arhivistice existente în patrimoniul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Sălaj. Am pornit la
drum cu intenția de a pune în valoare
aceste documente și a oferi un instrument util studenților, profesorilor,
cercetătorilor științifici și tuturor celor care doresc să aprofundeze tema
colectivizării forțate a agriculturii în

Sălaj” (p. 31).
Între 3-5 martie 1949 au avut
loc lucrările Plenarei Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc
Român (forul de conducere supremă, unde s-au luat toate deciziile
majore în această perioadă). Un
singur pasaj din Rezoluția Plenarei CC: „Trecerea la gospodăria agricolă colectivă va duce la desființarea
exploatării capitaliste și deci la lichidarea clasei chiaburilor, care
este purtătoarea acestei exploatări.”
Se înțelege că este nominalizat
dușmanul principal, chiaburul,
adică țăranul înstărit. Documentul mai adaugă faptul că în procesul de transformare socialistă
a agriculturii, partidul se sprijină
pe țărănimea săracă (cei fără pământ sau cu pământ foarte puțin)
și se aliază cu țărănimea mijlocașă
(țărani cu proprietăți peste 3 hectare, dar nu și peste 10 ha, atunci
fiind considerați chiaburi). Aceste
pături ale țărănimii trebuie să fie
convinse să intre în asociații agricole (întovărășiri) sau în gospodării agricole colective (numite cu
acronimul GAC).
Cu cât cineva are o proprietate
mai mare, cu atât este mai greu
de convins să renunțe la proprietatea privată și să intre în colectiv. Teoretic, intrarea țăranilor
în întovărășiri sau în colectiv trebuia să se realizeze prin mijloace
pașnice, prin lămurire/convingere. Documentele oficiale și recomandările trimise de conducerea
superioară considerau că singura
metodă acceptabilă în recrutarea
membrilor era lămurirea pașnică.
În realitate era mult mai frecventă constrângerea prin amenințare,
șantaj sau chiar violență. Nu au
lipsit nici cazurile de violență extremă sau chiar crime, cu scopul de
a reduce rezistența țăranilor în fața
procesului de colectivizare forțată.
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După plenara din martie 1949
începe popularizarea rezoluției.
În Sălaj, acest fenomen începe cu
membrii de partid, în luna martie, apoi în luna următoare se extinde și printre ceilalți cetățeni, în
special la sate. Aceste ședințe de
prelucrare a hotărârilor privind
colectivizarea sunt realizate sub
forma unor adunări convocate în
școlile sătești. Conform relatărilor
de la aceste adunări sătești, oamenii se interesează și pun frecvent întrebări despre funcționarea
asociațiilor sau a colectivelor, despre organizarea muncii, despre
modalitatea de plată, despre viitorul proprietăților cu care se intră
în colective etc. Conform surselor
(citate și în volum), la aceste adunări „pătrund” (deși neinvitați)
și unii chiaburi, care creează o atmosferă defavorabilă colectivizării printre săteni. Mulți chiaburi
sunt „demascați” de autorități sau
de sindicatul lucrătorilor agricoli,
că aceștia subminează campania
de colectivizare. În multe cazuri,
autoritățile explică insuccesul
propriu cu propaganda ostilă a
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„dușmanului de clasă”...
Deoarece procesul de transformare socialistă a agriculturii debutează și apoi se desfășoară în chip
anevoios, în iulie 1949 se introduce
legea impozitului agricol, care prevedea ca producătorii agricoli să fie
obligați să predea la stat, la un preț
oficial, o cotă parte din producția
agricolă. Măsura se dorea să fie și
una de constrângere a țăranilor, ca
ei să vadă că la colectiv e mai bine
decât în mediul privat. În același
timp, statul dorea să asigure nevoia de cereale și alimente de consum pentru restul populației, prin
sacrificarea țărănimii. Aceste cote
se stabileau pe baza suprafețelor
semănate, când se calcula o recoltă probabilă, și nu țineau cont de
condițiile meteorologice și nici de
recoltele reale. Cei care nu îndeplineau obligațiile din cotele impuse
erau pasibili de condamnări severe
de până la 15 ani de detenție. (Să
nu uităm că suntem doar la patru
ani de la terminarea războiului și
la doi ani de secetă care a afectat
grav agricultura și producția de alimente. Sătenii înșiși duceau lipsă
de alimente, de produse, dar și de
unelte și mașini agricole. Dar aceste fapte se pare că nu-i prea interesau pe noii stăpâni...)
Colectivizarea din România a
durat aproape un deceniu și jumătate, între 1949 și 1962, și a avut
cel puțin trei etape distincte:
Prima fază a avut loc între
1949-1953 și se poate afirma că
nu a avut prea mare succes, deși
autoritățile au depus eforturi: au
încercat prin convingere, prin forță
și constrângere, dar populația satelor a opus rezistență și nu a grăbit
propria sa subordonare și distrugere. Au avut loc abuzuri, au fost
și victime. Prin realizarea transformării socialiste a agriculturii se
promitea țăranilor raiul comunist
în satele din România, după modelul sovietic. Se promitea și faptul că
femeile vor deveni libere și egale cu
bărbații, muncind liber în agricultura socialistă. Metoda principală
de constrângere era aplicarea strictă a sistemului de rechiziționare a
cotelor agricole...
În 1953 a murit Stalin, și cu
acest eveniment, colectivizarea

parcă a pierdut din elan, devenind
un timp mai puțin violentă. Practic, al doilea val al colectivizării
s-a intensificat în 1956. Această
etapă s-a derulat și în contextul
măsurilor de reprimare a efectelor
revoluției din Ungaria, care a avut
un anumit ecou și la noi. Acest val
nu a durat prea mult și nu a avut
nici rezultatul așteptat, deși propaganda oficială răsuna de succesele
acestei bătălii veritabile. Relatările
din presă și statisticile vremii erau
mai mult decât triumfătoare, că totul merge strună în agricultura socialistă și cât de populară este agricultura colectivă printre săteni...
Al treilea și ultimul val al colectivizării s-a derulat între 1957-1962.
Cooperativizarea, cel mai devreme, a fost finalizată în regiunile
Galați și Constanța (Dobrogea),
iar în primăvara anului 1962 și pe
plan național. (Adică acum exact
60 de ani!) Sălajul nu a fost o zonă
fruntașă în acest proces (deși
autoritățile locale s-au străduit la
rândul lor), dar nici chiar codașă.
În tot procesul de colectivizare,
din start s-a urmat exemplul sovietic. Pentru a copia suficient de
fidel acest model, au fost trimiși la
schimb de experiență în Uniunea
Sovietică activiști de partid din
România (și din Sălaj evident), iar
apoi și săteni. Întorși acasă, respectivii trebuiau să popularizeze cele
văzute acolo, în patria lui Lenin și
Stalin. Paralel, în presa din România și din Sălaj erau omniprezente
relatările despre realizările mărețe
din „Prima Țară a Comunismului”.
Munca în colhozuri și viața sătenilor din URSS erau prezentate în
chip idealizat.
Finalizarea oficială a colectivizării din România a fost anunțată
în martie 1962, iar în aprilie, cu
mare fast s-a organizat sesiunea
solemnă a Marii Adunări Naționale
(legislativul vremii), unde au fost
invitați 11000 de țărani colectiviști.
Cifra simbolică de 11000 a vrut să
dovedească superioritatea regimului
comunist față de regimul anterior din
România – cel „burghezo-moșieresc”
–, deoarece cu ocazia răscoalei
din 1907 se vehicula că 11000 de
țărani ar fi fost uciși...
La adunarea solemnă a Marii
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Adunări Naționale, însuși Gheorghe Gheorghiu-Dej a declarat: „Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale este consacrată unui
măreț eveniment istoric în viața poporului nostru: terminarea colectivizării agriculturii. În Republica Populară Română, socialismul a învins
definitiv la orașe și sate.” Acest
fapt însemna că aproape 95% din
suprafața agricolă din România fusese cooperativizată.
În procesul de colectivizare, țăranii au fost nevoiți (siliți,
obligați sau forțați în funcție de
loc și de conjunctură) să intre cu
pământurile, utilajele agricole
și cu animalele lor în aceste gospodării colective. Din documentele publicate în volum reiese că
primii intrați în colective au fost
țăranii lipsiți de pământ sau cu
pământ foarte puțin. (Ei aveau cel
mai puțin de pierdut.) În colectiv,
țăranii au fost organizați în brigăzi (grupe de lucru) conduse de
brigadieri, iar remunerația lor era
sub forma normei. (O normă era
o unitate de plată pentru o zi de
lucru, plată care consta din produse și mai puțin din bani.) Plata
normelor realizate într-un an se
achita doar toamna, după strângerea recoltei. Deoarece colectivele
nu dispuneau de mașini agricole și
de tractoare, ele le închiriau de la
stațiuni de mașini și tractoare de
stat (SMT), iar contravaloarea se
plătea în produse agricole.
Gospodăriile colective au fost
subordonate organelor de stat și
de partid, care luau principalele
decizii: ce, cât și cum să producă,
când să înceapă semănatul sau
strângerea recoltei etc. Prețurile
la care trebuiau vândute (predate)
statului produsele erau stabilite/
dictate tot de autorități. Din aceste
motive, veniturile, pensiile și nivelul de trai ale colectiviștilor erau
printre cele mai scăzute din țară,
care era la rândul ei foarte săracă.
Este incontestabil că la început,
colectivizarea a adus o oarecare
îmbunătățire a situației țăranilor
mai săraci, dar pentru majoritatea
țăranilor și sătenilor, colectivizarea a adus înrăutățirea situației
lor materiale. Colectiviștii au căutat să-și suplimenteze veniturile
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foarte mici prin vânzarea produselor realizate în gospodăriile anexe
(grădina de lângă casă, numită și
lotul familial).
Volumul impunător de documente dedicat colectivizării din
Sălaj începe cu un studiu introductiv, în care autorii ne prezintă cadrul și demersul procesului
cooperativizării agriculturii din
România și din părțile noastre. În
primăvara anului 1949, când a fost
lansat acest proces de transformare socială și economică, exista încă
județul Sălaj interbelic (care se
întindea până la granița românomaghiară), unitate administrativă
desființată în 1950, când după modelul sovietic au fost înființate regiunile și raioanele în țara noastră.
Cu acest prilej, Sălajul istoric a fost
împărțit între trei regiuni: Cluj,
Crișana și Maramureș. Studiul introductiv explică sistematic și detaliat pașii care au fost urmați de
către autorități în realizarea transformării socialiste a agriculturii, și
cum a reacționat populația satelor
la acest demers dur și de durată. Se
fac multe trimiteri la documentele
publicate în volum, precum și la o
bogată literatură de specialitate și
la alte surse, publicații, presă etc.
Pe lângă sursele și izvoarele scrise,
autorii au făcut apel și la istoria
orală, după cum reiese din seria
de interviuri realizate în anii pregătirii volumului. (Poate că interviurile cele mai relevante puteau fi
publicate în anexa digitală a volumului...)
Partea principală a cărții o constituie cele peste 200 de documente de arhivă, care au în total peste
350 de pagini (în volumul de format mare, A3.) Printre documentele transcrise și publicate sunt
diverse acte, de la cereri, plângeri
și declarații particulare, înscrisuri
oficiale emise de organe de partid
și de stat: procese verbale, rapoarte, decizii, circulare, anchete, inventare, proiecte, răspunsuri etc.
Documentele sunt publicate în
ordine cronologică; primul document datează din martie 1949, iar
ultimul, din octombrie 1962, deci
acoperă întreaga perioadă de colectivizare.
Resursele atent selectate și publicate reflectă în chip fidel mersul

greoi al procesului de colectivizare: autoritățile au avut nevoie de
forțări, somații, insistență propagandistică îmbinată cu șantaj,
amenințare etc., ca în satele și
orașele din Sălaj să se poată organiza o întovărășire sau un GAC.
Autoritățile și reprezentanții lor
s-au pripit, s-au bâlbâit de mai multe ori, dând dovadă de multe ori de
rigiditate și nepricepere, iar sătenii
încercau să opună rezistență cât,
unde și cum au putut. Autoritățile
locale și conducătorii de la nivelul
comunelor și raioanelor, la rândul lor erau presate de forurile
superioare, care așteptau rezultate imediate și convingătoare, dar
realitatea din teren era mult mai
complexă și mai greu abordabilă,
iar lămurirea sătenilor era grea: se
știe că țăranul este bănuitor din
fire. Rezistența lor era pusă la încercare de măsurile restrictive și
chiar represive. Sistemul cotelor
era folosit constant ca o menghină, care strânsă, treptat ducea la
sărăcirea familiilor, care rămâneau
fără rezerve de alimente, fără furaje și fără semințe de semănat. A devenit o practică uzuală ca țăranilor
să li se interzică, după seceriș, să
ducă acasă în gospodăria proprie
cerealele, iar treieratul trebuia să
se facă pe arie (în câmp). De acolo,
trebuiau mai întâi să transporte și
să predea statului cotele cerute și
doar după aceea puteau să-și ducă
acasă ce le rămânea. Statului trebuiau să-i fie predate doar produse de primă calitate, și sătenilor le
rămâneau doar cerealele de slabă
calitate, neacceptate de bazele de
recepție.
În vara anului 1949 au fost organizate primele gospodării agricole colective din România, iar în
cazul Sălajului de atunci, la Berveni (acum județul Satu Mare). Aici
a fost înființat GOSCOL „Înainte”
Berveni. În prima fază s-au înscris
42 de familii, din care 11 fără pământ, 29 de familii sărace și 2 familii de mijlocași. (În acea vreme
satul avea peste 3000 de locuitori,
de unde reiese că în prima fază,
doar o mică parte a sătenilor s-au
înscris în colectiv...)
Până la urmă, marea mobilizare își face efectul: în urma muncii
de lămurire dusă de activiștii de
206

partid la începutul anului 1950,
din 16 localități sălăjene se înaintează cereri către forurile superioare, în vederea obținerii aprobării
înființării de întovărășiri sau gospodării colective. Cererile locale
verificate la nivelul județului sunt
înaintate la CC al PMR, care era abilitat să aprobe înființarea a tuturor
astfel de inițiative. (De remarcat că
CC era un organ de partid, dar era
deasupra instituțiilor de stat, avea
drept de veto, drept de inițiativă
legislativă și de control.) Dintre
cele 16 localități sălăjene, cele mai
multe erau din raionul Jibou – în
număr de 7 (p. 19).
Comitetul județean de partid
avea frecvent preocupări cu prima
întovărășire din județ (din Berveni); merită să cităm din Raportul
elaborat de Comitetul Județean de
Partid, Secția de Propagandă și de
Agitație pe 1 iulie 1949: „Atât în
faza de pregătire a condițiilor de colectivizare, cât și în prezent s-a dus
și se duce o muncă de propagandă intensă în această comună, însă nu putem spune că am obținut rezultatele
cele mai bune. O serie de chiaburi și
unii indivizi dubioși, foști afaceriști
și speculanți, caută să-i sperie pe
țăranii înscriși pentru colectivizare, căutând la început chiar să atragă de partea lor pe foștii prizonieri,
ceea ce însă nu le-a reușit fiind la
urmă demascați chiar de acești foști
prizonieri. [Majoritatea oamenilor
care au fost prizonieri sovietici în
război, cunoșteau realitățile din
colhozurile sovietice, deci ei din
start s-au opus colectivizării. Însă
autoritățile nu aveau curajul să ia
măsuri împotriva lor, că ar fi devenit și mai nepopulari. Și sperau că
vor reuși atragerea foștilor prizonieri la noul regim comunist.] Pentru a împiedica munca de acțiune s-a
constituit un corp de 10 din cei mai
buni agitatori, care au primit instructaj special și duc muncă de lămurire
de la om la om și în special între cei
înscriși, reușind să ascută lupta de
clasă...” (doc. nr. 13, p. 62). (Mai
aflăm, din sursă, că este numit un
activist de partid de la comitetul
județean, direct responsabil să coordoneze activitatea de propagandă din Berveni, dar comuna este
frecvent vizitată și controlată de
delegați din centrul de plasă. Chiar
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secretarul județean adjunct personal răspunde pentru această comună. Cum se vede și în acest caz,
pentru marea cauză – instaurarea
socialismului la sate – se depune
o muncă imensă din partea partidului și statului, dar nici măcar forurile județene nu sunt mulțumite
de rezultatele eforturilor. Lozinca
privind ascuțirea luptei de clasă se
referă la lupta politică dusă împotriva chiaburilor.)
Înființarea de întovărășiri agricole sau organizarea de gospodării colective, pe lângă rezistența
țăranilor, trebuie să învingă și alte
obstacole cu caracter material sau
tehnic: suprafața totală a terenurilor țăranilor înscriși este neîndestulătoare. Din acest motiv, din rezerva de stat existentă, creată prin
naționalizarea unor suprafețe luate
de la moșieri, se încearcă creșterea
acestei zestre funciare. Deoarece
terenurile înscrise/aduse în colectiv sunt răsfirate/împrăștiate
prin tot hotarul localităților, se
impune comasarea lor. (Cu aceste
comasări vor fi nedreptățiți țăranii
neasociați: cărora pentru pământurile lor mai bune li se dau în
schimb terenuri de slabă calitate și
mai îndepărtate de vatra satului.)
Noile asociații și gospodării colective au nevoie de sedii, grajduri,
depozite etc. Cele necesare se asigură din bunurile imobile și mobile luate de la moșieri sau chiaburi.
Statul încearcă să asigure credite
pentru noile unități agricole și în
presă se face mare propagandă în
acest sens: că statul depune eforturi în favoarea gospodăriilor colective și a țăranilor colectivizați.
Noile asociații și colective sunt
slab dotate și la capitolul de atelaje, animale de tracțiune, mașini și
utilaje agricole.
Pe baza documentelor din volumul prezentat se poate urmări
foarte vizibil faptul că noul regim
(comunist) elimină în mod continuu vechile elite, toate rămășițele
regimului precedent și proprietatea privată. Reiese și faptul că noile structuri și relații prind contur,
astfel apare „omul nou”. (Acest om
nou este cunoscut în literatura de
specialitate ca „Homo Sovieticus”.)
Autorii volumului despre co-

lectivizarea din Sălaj au atașat ca
anexă și o bază de date cu toate
întovărășirile și gospodăriile agricole colective din Sălaj (actualul județ
Sălaj), din intervalul 1949-1962.
Localitățile (282 la număr) sunt
înșirate alfabetic și în dreptul fiecărei localități sunt trecute când și ce
fel de întovărășire sau gospodărie
a fost înființată, sub ce denumire,
când au fost unificate într-un singur CAP etc. Ca exemplu, vi le reproduc pe cele din Zalău, localitate
în poziția nr. 279, din tabel: Zalău,
Întovărășire agricolă, denumirea și
data constituirii: „Simion Bărnuțiu”
– 12 martie 1956. „Petőfi Sándor”
30 noiembrie 1958. „Ilie Pintilie”
(anul lipsește). Gospodărie agricolă
colectivă, denumirea și data constituirii: „Simion Bărnuțiu” – 9 octombrie
1960 (p. 366).
Chiar lecturarea denumirilor
date acestor întovărășiri/gospodării colective este caracteristică epocii. Erau la modă nume de personaje istorice considerate revoluționare
sau progresiste, eroi comuniști sau
alte nume și denumiri tipice. Unele
denumiri care astăzi nu mai spun
nimic sau care ne fac să zâmbim.
Doar câteva exemple: „Pravda”,
„Drumul lui Lenin”, „Octombrie
Roșu”, „Primăvară Nouă”, „Victoria Socialismului”, „Miciurin”,
„Biruința”, „Viața Nouă”, „Congresul III. P. M. R.”, „Secera și Ciocanul” etc.
Volumul este însoțit de un CD
realizat de autori, pe care aceștia
au adunat și au digitalizat articolele din presa locală sălăjeană:
reportaje, articole, documentare
despre agricultura socialistă, despre mersul colectivizării, realizările agriculturii socialiste, lupta de
clasă dusă împotriva chiaburilor,
viața oamenilor din colectiv etc.
Articolele au fost publicate în intervalul de timp dintre februarie
1949 și martie 1957, în săptămânalele „Graiul Sălajului”, „Lupta” și
„Drum Nou” (apărute la Zalău sau
Jibou.)
În documentele și majoritatea
surselor publicate în volumul istoricilor Marin Pop și Daniel-Victor
Săbăceag, deși sunt înscrisuri oficiale (reflectând atitudinea oficială,
chiar dură a regimului, care se nu206

mea democrație populară, dar în
realitate a fost o dictatură), se pot
observa multe cazuri dramatice
ale unor familii sau persoane, sau
chiar comunități. Se poate vedea
că autoritățile, dacă trec pe calea
colectivizării forțate, atunci duc
procesul până la capăt, fără milă și
fără iertare...
În cazul acestei colecții tematice de documente poate ar fi fost
utile și unele ilustrații: fotografii-document despre colectivizare,
afișe, fotocopii ale unor manuscrise transcrise în volum. Să vadă
cititorul interesat ce înseamnă un
document în original și cât trebuie
să muncească aceia care cercetează
trecutul, până când un document
scris de mână ajunge în fața noastră în varianta transcrisă pe calculator...
Transformarea socialistă a agriculturii din România a început
acum mai bine de 70 ani, dar efectele sale negative se simt chiar și
în secolul XXI: prin îmbătrânirea
și depopularea satelor noastre.
(Aceste fenomene negative au persistat sau chiar s-au intensificat pe
alocuri și după 1989, datorită unor
noi provocări și oportunități, dar
ele măcar nu au fost forțate, ci mai
mult spontane și voluntare...) Oricum, aceste procese își au începuturile în lansarea colectivizării.
Merită să fim atenți la acest volum și la acest fenomen redat în și
prin documente, mai ales și datorită faptului că în primăvara anului
2022 se împlinesc 60 de ani de la
finalizarea oficială a procesului de
colectivizare din România. Sau în
limbajul vremii apuse: „Socialismul a învins definitiv la orașe și
sate”. Dar, după cum se vede, acest
„definitiv” s-a dovedit a fi unul limitat în timp, și din această cauză
am formulat: „CAP-ul a intrat în
memorie și în istorie...” Volumul
ne ajută să cunoaștem mai bine un
capitol mai puțin plăcut din istoria
noastră recentă.
* Marin Pop – Daniel-Victor
Săbăceag, Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții documentare (1949-1962). Editura Mega,
Cluj-Napoca și Editura Porolissum,
Zalău, 2020.
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Considerații privind
evoluția plasei
Cehu Silvaniei

Sintetizând informațiile despre compoziția
socio-profesională a populației între Revoluția
Pașoptistă și Marele Război am constatat următoarele
caracteristici. La recensământul din 1857 aproape întreaga populație avea ca ocupație agricultura. Celelalte sectoare economice, mult mai restrânse în privința
persoanelor ce lucrau aici, reprezentau mai puțin de
5% (4,81%) din populația ocupată. Recensământul
din 1869 ne prezintă o situație aproape neschimbată,
populația angrenată în ocupații „burgheze” fiind tot
în procent de circa 5% (5,08%).
Înfăptuirea reformei agrare la mijlocul secolului al
XIX-lea, precum și a legislației care încuraja celelalte
ramuri economice spre sfârșitul veacului și la începutul secolului al XX-lea, a dus la creșterea nivelului
populației ocupate cu meserii neagricole. Astfel, un
rol considerabil în procesul modificării structurii socio-profesionale l-a constituit apariția, la finele secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, a primelor întreprinderi industriale, a înființării primelor
institute sau cooperative de credit, a construirii căilor ferate etc., toate având ca și consecință creșterea
populației ocupate în aceste ramuri, dar și scăderea
celei angrenate în agricultură. Prin urmare, ponderea
populației ocupate în aceste sectoare economice va
crește la 9,35% în anul 1900 și la 12,33% în 1910.
Agricultura a fost și va rămâne în toată perioada
studiată principala ramură economică. Sistemul de
cultură agricolă nu va mai fi unul static ca și în secolele
anterioare, ci va cunoaște o dinamică continuă în intervalul temporar cercetat. Dacă la mijlocul secolului
al XIX-lea cel mai răspândit era asolamentul bianual,
acesta va fi înlocuit treptat spre finalul aceluiași veac
de asolamentul trienal, iar la începutul secolului al
XX-lea se va începe practicarea agriculturii continue.
Progresele acesteia au fost definitorii atât în perioada interbelică, cât mai ales după a doua conflagrație
mondială, când pârloaga reprezintă sub o cincime din
terenul arabil.
Modul de folosire a terenurilor agricole se modifică treptat, adaptându-se noilor realități economice
din plasa Cehu Silvaniei. Dacă în deceniile următoare
mișcării revoluționare de la 1848-1849, o mare parte
din terenurile gospodăriilor agricole erau ocupate cu
cereale, pășuni, fânațe și păduri, spre sfârșitul veacului și în prima parte a secolului următor, vor crește ca

suprafață cele cu cereale, ajungând să dețină peste jumătate din suprafața agricolă. Acesta se va face îndeosebi în dauna suprafețelor împădurite și a fânațelor,
iar astfel de lucrări sunt semnalate în toate hotarele
localităților din zona Codrului.
Numărul gospodăriilor agricole a crescut continuu
în toată perioada cercetată. Ele au fost favorizate la
început de reforma agrară din 1854, iar apoi de legile
agrare din 1921 și 1945, dar și de modul de fărâmițare
a terenurilor țărănești prin vânzări, moșteniri sau înzestrări ale tinerilor căsătoriți. Acestora li s-au adăugat și alți factori precum creșterea populației, toate
coroborate au făcut ca numărul unităților economice
agricole să fie mai mult decât dublu. Astfel, dacă la
recensământul din anul 1850 numărul gospodăriilor
era de 4.458, numărul acestora va fi mai mult decât
dublu la recensământul din 1930, depășind 10.000
(10.214 gospodării agricole).
În privința întinderii acestora se împărțeau în
proprietăți mari, mijlocii și mici. Proprietatea mijlocie
și mare va fi favorizată să prospere datorită legislației
din vremea Imperiului Austro-Ungar. Reformele agrare de după cele două conflagrații mondiale o obligă să
cedeze o parte din terenuri țăranilor săraci, iar instaurarea regimului comunist va face ca unele proprietăți
să le fie confiscate.
Marile moșii, având de regulă peste 100 de iugăre, practicau o agricultură modernă, aplicau cele
mai moderne tehnici de cultură și erau avantajate de
legislație, chiar dacă după 1921 vor fi nevoite să-și redimensioneze suprafețele. Ele sunt cele care fixează
prețurile în piața produselor agricole, obținând cele
mai mari profituri. Gospodăriile mici și mijlocii vor
fluctua între o agricultură de subzistență și cea de
piață, obținând randamente mult mai mici față de
marile proprietăți. Înmulțirea lor și împroprietărirea
cu pământ datorită reformelor agrare repetate nu
le-au adus întotdeauna țăranilor bunăstarea sperată,
dar le-au permis să supraviețuiască și să-și amelioreze
nivelul de trai.
Inventarul agricol, indispensabil gospodăriilor
agricole, se caracterizează prin creșterea efectivelor
de animale domestice și modernizarea lentă a instrumentarului agricol. Animalele domestice reprezintă a doua avere a țăranului după pământ, punând la
dispoziția economiei rurale tracțiunea indispensabilă
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muncii câmpului, mare parte din hrana populației și
„materii prime” pentru alte ocupații și îndeletniciri
țărănești. Pe primul loc ca număr sunt ovinele în
toată această perioadă, urmate de porcine și bovine.
Urmează apoi cabalinele, cele mai scumpe și greu de
întreținut, apoi caprinele, și mult mai reduse ca număr, bubalinele, catârii și măgarii. În privința animalelor folosite la lucrul pământului, deși numărul lor
evoluează pozitiv, se reduce calitatea lor în ceea ce
privește folosirea la astfel de munci. Dacă în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, pentru mai mult de
jumătate din gospodării erau înjugați și înhămați boii
și caii, în prima jumătate a secolului al XX-lea se vor
folosi vacile, animale mai ușor de întreținut și mai
ieftine. Creșterea numărului animalelor domestice
în plasa Cehu Silvaniei pe parcursul celor peste 100
de ani studiați a fost influențată de mai mulți factori
precum creșterea populației, creșterea suprafețelor
agricole sau apariția unor ramuri industriale ce foloseau ca materie primă produsele de proveniență animală. De exemplu, înființarea tăbăcăriei „Mercur” din
Cehu Silvaniei, a primelor lăptării din zona studiată
sau a primului abator din centrul de plasă au favorizat această dezvoltare a acestei ocupații la agricultorii
zonei Codrului.
Instrumentarul agricol al locuitorilor zonei se modernizează treptat, pe măsură ce gospodăria agricolă
participă tot mai mult la schimburile comerciale de pe
piață, comerț ce îi asigură venituri pentru cumpărarea de mașini, atelaje și unelte agricole perfecționate.
În măsura posibilităților, fiecare unitate agricolă se va
strădui să aibă un car, un plug și o grapă, chiar și în
coproprietate cu un alt țăran, pentru a-și putea lucra
pământul și a satisface nevoile unei gospodării. Situarea în zonă colinară, unde lucrul pământului necesită efort suplimentar, dar și posibilitățile materiale
modeste ale agricultorilor codreni, au frânat dotarea
gospodăriilor țărănești cu utilaje moderne, de fabrică, marea majoritate a acestora fiind confecționate în
fierăriile sătești. Dacă în secolul al XIX-lea, uneltele
și atelajele din gospodăriile țărănești din lemn erau
confecționate din lemn, în prima jumătate a secolului
al XX-lea, acestea au tot mai multe componente din
fier, mai rezistente, chiar dacă unele tipuri din acestea coexistă până la sfârșitul perioadei cu cele amintite întâia dată. Apariția mașinilor agricole, a mașinii
de treierat la sfârșitul secolului XIX, a tractorului și
a altor unelte de fabrică utile acestuia, în prima jumătate a secolului XX, a dus la mecanizarea parțială a
agriculturii pe marile moșii, la creșterea producțiilor
la hectar și sporirea randamentelor agricole.
Progresele înregistrate pentru dotarea gospodăriilor agricole a permis exploatarea mai modernă a
solului și au asigurat locuitorilor din zona studiată
creșterea lentă a nivelului de trai, chiar dacă mulți
dintre ei erau tributarii unei mentalități tradiționale
care accepta greu noutățile și inovațiile în agricultură.

Recoltele agricole pe unitatea de suprafață prezintă o evoluție pozitivă lentă în ceea ce privește
producția. Principalele plante agricole cultivate, cerealele, dau producții sporite la hectar, însă cele mai
mari recolte vor fi obținute în cazul culturilor de cartof și floarea-soarelui. Cultivarea plantelor tehnice și
industriale, precum și a celor furajere, au crescut valoarea producțiilor și prin faptul că devin materii prime pentru industrie sau pentru că furajează șeptelul
de animale domestice în continuă creștere. Tot acum
se înființează cele mai multe vii și livezi, care cu ajutorul tehnicilor moderne vor evolua spre producții mai
mari, îndeosebi pe marile proprietăți agricole.
Alte ramuri economice completează veniturile
populației tot mai mult în această perioadă. Dacă
meșteșugurile, comerțul și transporturile existau și
înainte de Revoluția Pașoptistă, industria și sistemul
bancar apar acum în economia plasei, la sfârșitul secolului al XIX-lea. În practicarea meșteșugurilor au
survenit câteva mutații semnificative. Până în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, ele erau practicate de
bresle care aveau drept de monopol în comercializarea produselor în piețe și târguri. Meșteșugurile
casnice erau practicate de țărani doar pentru nevoile
proprii.
Desființarea breslelor și a monopolului vânzării
produselor meșteșugărești prin legea din 1872 a avut
ca și consecință participarea tuturor meșteșugarilor la
comerțul organizat din piețe și târguri. Liberalizarea
practicării meșteșugurilor și a comerțului cu acest tip
de produse a dus la creșterea numărului meșteșugarilor
din zonă, mai ales în localitățile mici și mijlocii. Urmarea acestei situații a fost înființarea, în aproape fiecare
așezare a plasei, a unui atelier de fierărie și tâmplărie,
care satisfăceau în primul rând nevoile comunității locale, dar își ofereau produsele și serviciile la târguri și
pentru locuitorii altor localități din zonă.
Perioada interbelică, datorită mutațiilor economice, produce răspândirea acestora la scară mai mare,
iar cei mai mulți meșteșugari practică doar această
ocupație renunțând la agricultură. Cele mai răspândite meserii sunt cele de mecanic de treier, 18,72% din
totalul acestora, cizmar (14,78%), fierar (10,84%),
tâmplar (9,36%) și croitor (6,90%). Sunt consemnate
noi meserii, care vin să se adapteze nevoilor societății
din această parte a țării, și care arată noile mutații în
sfera meșteșugurilor din zona Codrului. Toate acestea
arată adaptabilitatea acestui sector economic la noile
nevoi ale pieței și faptul că rămân de neînlocuit pentru economia în schimbare a zonei Codrului.
* Fragment din volumul lui Augustin-Leontin Gavra,
„Realităţi demografice şi social-economice în plasa Cehu
Silvaniei (1848-1950)”, apărut la Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2022.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Tradiția cere să fie
respectată
Viorel Gh. Tăutan

(continuare din nr. 203/decembrie 2021
al revistei Caiete Silvane)
Secunde întregi de tăcere, după uluiala care generase schimburi de priviri nedumerite, pentru că abia
începuse Pavel să le citească manuscrisul, când...
„Bine, da’ cine?…”, sărise ca ars Alexandru, încercând de vreo trei ori să intervină, bălăngănindu-și
caraghios brațele a disperare, mai ales după gestul decis, cu degetul pe buze, al „meșterului” pentru a-i cere
să se calmeze. Ceilalți doi privesc pierduți, când spre
fostul lor șef, când spre Sandu, când spre Pavel... Din
această pricină, nici lui Mihai nu-i reușește integral
dorința de a fi atent, deși i se pare stranie inițiativa
tânărului companion. Acesta, abstras situației reale,
citește parcă doar pentru sine, cu inflexiuni vocale
controlate în scopul adecvării la nuanțe, și nu apucă
să perceapă agitația și mirarea celorlalți. Ori nu-i dă
intenționat atenție?!
Odată lectura terminată, introduce meticulos coala de hârtie la locul ei, între paginile revistei și, în timp
ce face loc acesteia în rucsac printre celelalte obiecte:
„Ei, ce aveți de spus? Înțelegeți ce vreau să zic? Vă
place?” Abia acum ridică privirea spre colegii săi de
serviciu și le constată atitudinile indecise.
Se privesc între ei, apoi plutind parcă în jurul scaunului său, pufnesc într-un râs gâlgâit ca uvertura unei
viituri, îl bat amical cu palmele pe umeri, pe spate, îi
mângâie creștetul...
Vasile: „Copile, eu am priceput câte ceva din povestea ta scurtă, dar Sănducu jur că n-a avut timp să audă
de nervos ce era”...
Alexandru: „Ce era de înțeles? Că nici nu ne-a...
ăăă... avertizat ce vrea să facă, și s-a apucat să citească
nu știu ce despre o poveste... Stai, măi, și spune-ne
despre ce-i vorba, pregătește-ne, adică, nu-i da drumul plăcii, așa, pe nepusă masă”...
Aurel: „Are dreptate Sandu, Pavele, trebuia să ne
faci „încălzirea”, ca să zic așa. Eu am reușit să-mi setez auzul spre ceea ce ne-ai citit și am înțeles că faci
mișto, adică glumești pe seama poveștilor și a basmelor. Și totuși nu pricep de ce”...
Gelu: „Eu nu am comentarii, dar mă întreb și te
întreb: Ce folos? De ce te preocupă și consumi timp
cu glume din astea?!” Către Mihai: „Ce părere ai,
meștere? Scuzați, domn inginer Botiș!”
Pavel îi urmărise cu privirea pe fiecare, în ordinea
replicilor, a observațiilor și întrebărilor, în timp ce pe
chip i se așterne un fel de uluire. Agitația de la masa

lor atrăsese atenția clienților de la celelalte mese,
ajutați și de atitudinea interesată a ospătarului. Sala
aproape se umpluse.
Mihai zâmbind, grimasă aproape ironică: „Stați
puțin să cugetăm, domnilor! Vă rog să vă așezați!”
După ce se întoarse fiecare la scaunul său: „Domnul
Pavel – zâmbi spre acesta – a impus brusc, datorită
nerăbdării, o situație oarecum contradictorie. A pierdut pentru câteva minute simțul realității, încercând
să transforme întâlnirea noastră, mă rog, a dumneavoastră, într-o ședință de cenaclu. Tinere domn, se
adresează acestuia, este interesant micul dumneatale
eseu. L-am ascultat și îmi place. Aș îndrăzni să afirm
că mă pricep. Mama, Dumnezeu s-o odihnească, a
fost profesoară de limba română. Întemeiase un cenaclu literar al cadrelor didactice și al elevilor la școala
unde lucra, un liceu sătmărean. M-a obligat, pentru a
exagera nițel, să particip activ la activitățile cenaclului. Îi moștenisem pasiunea pentru lectură și mă obliga să formulez opinii despre cărțile citite încă de când
eram prin clasa a doua. Am rămas cu această plăcere
continuă a lecturii. Impresia mea este că am ascultat
proiectul unui eseu despre basm, în note ludice.”
Aurel își glisează privirea înspre ceilalți: „Ce zice?!”
Către Mihai: „Vă rog, domn inginer, traduceți-mi și
mie ce i-ați spus lui Pavel!”
Din sală se aud câteva chicote. Abia acum,
protagoniștii momentului obser vă interesul
majorității celorlalți clienți pentru spectacolul de teatru în plină derulare la masa lor. Gelu, ceva mai scund,
urcă pe scaun și li se adresează: „Prieteni, vă garantez
că n-am anticipat, adică n-am regizat acest spectacol,
și vă mulțumim pentru atenție! Petrecere frumoasă în
continuare!” Se înclină aplaudând. Ceilalți, aproximativ douăzeci și cinci, preiau gestul, aplaudă și se întorc
la ceea ce făcuseră înainte de acest spectacol „spontan”.
În clipa următoare, în local își face apariția un bărbat vârstnic de o distincție agreabilă, după felul cum
este îmbrăcat, fără a sugera eleganță ostentativ exagerată, își rotește privirea prin sală, dând impresia că
ar căuta pe cineva, face un semn discret, atingându-și
borurile pălăriei, de parcă ar intenționa să și-o ridice
a salut, către barmaniță, aceasta îl apelează în șoaptă
pe ospătar indicându-i cu privirea către intrare. Din
patru pași sprinteni, s-ar putea spune „profesionali”,
Sabin ajunge în fața noului venit, se înclină ușor:
„Poftiți, domnule profesor, locul dumneavoastră e liber!”
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Simultan, Vasile, care intenționa să cheme ospătarul, surprinde mișcarea acestuia, îl urmărește cu
privirea, îl vede la rându-i pe bătrânul domn, sare în
picioare, cât pe ce să răstoarne scaunul pe care stătea și țâșnește spre acesta: „Să trăiți, domn’ profesor!
Mă bucur să vă revăd! Nu vă supărați, vă rog să-mi
permiteți să vă prezint câțiva prieteni, colegi de muncă! Vă rog frumos, veniți la masa noastră!” Sabin rămăsese cu mâna stângă întinsă către partea dreaptă a
sălii. Profesorul aruncă o privire spre masa celor șase,
atinge cu palma umărul ospătarului, îi mulțumește,
„bine, domnule Ceaca, vă accept invitația” și, condus
de Vasile, ajunse lângă masă.
„Fraților, ne onorează cu prezența domnul profesor de filosofie și psihologie Munteanu... ăăă...
Vladimir”, începe Vasile prezentările. Mihai se ridică în picioare și îl întrerupe cu palma mâinii drepte
spre el. Adresându-se invitatului: „Stimate domnule
profesor, vă rog să-mi permiteți... un perdaf adresat
colegului meu Ceaca!” Primind încuviințarea prin gest
și zâmbet complice: „Vasile, prieteni, sunt momente
în viață când uităm lucruri, gesturi, cuvinte pe care le
știam, dar nu le-am folosit decât rar, sau de mult, și le
neglijăm. Bunăoară, acum, conform regulilor bunelor
maniere, se cuvine să-i fim noi prezentați unei persoane mai în vârstă, mai ales dacă aceasta este o personalitate prestigioasă într-o comunitate, cum este și
municipiul nostru cu locuitorii lui. Prin urmare, stimate domnule profesor, îngăduiți-mi, vă rog, să vi-i
prezint pe foștii mei colegi de muncă, maistrul Vasile
Ceaca, subinginerul George Abrudan, inginerul Aurel
Pop, maistrul Alexandru Săplăcan și mai tânărul inginer electronist Pavel Stanca... Și însumi, inginer energetician tânăr pensionar, Mihai Botiș.” Zâmbet larg.
„Acum, este careva dintre domniile voastre care să
nu-l recunoască pe distinsul domn profesor... și scriitor, Vladimir Munteanu?”
Profesorul trecuse pe la fiecare și, în momentul
prezentării, îi întinse mâna. În acest timp, ospătarul veni cu un scaun tapițat și îl așeză în locul ocupat
până atunci de Mihai, care se mută cu scaun cu tot în
locul lui Gelu și așa mai departe, astfel încât capătul
mesei opus celui ocupat acum de domnul profesor se
împarte între Aurel și Pavel. Cealaltă latură e ocupată
de Alexandru și Vasile.
Atent, ospătarul se apropie și se înclină ușor spre
invitat: „Vă aduc băutura dumneavoastră obișnuită?”
Nu termină bine, că domnul profesor îi răspunse suficient de tare ca să fie auzit de anturaj: „Nu, astăzi
mă voi supune meniului agreat de gazdele mele, în
semn de răspuns pentru maniera entuziastă în care
m-au primit!” Învăluindu-i cu o privire caldă: „Doar
pe dumnealui și pe dânsul nu-i cunosc, indică înspre
Gelu și Aurel. Cu mama domnului inginer Botiș am
fost colegi de catedră la liceu; eu fiind transferat,
pentru a folosi un eufemism, de la Universitate în
învățământul mediu. De atunci ne știm noi, Mihai!

Îmi permiți să-ți spun pe numele mic, nu? Am participat și am colaborat la întâlnirile Cenaclului Primele
raze, inițiat și coordonat de domnia-sa. A fost o strălucită profesionistă. Ar fi putut să fie cadru universitar. Te salut, juniorule! i se adresă lui Pavel. Cât a
trecut de când ai terminat studiile liceale? Te țin minte. Ai făcut parte din colectivul ultimei clase a XII-a
la care am predat înainte de a ieși la pensie.” Către
ceilalți: „Îmi permit să apreciez că Pavel Stanca este
unul dintre cei mai străluciți absolvenți de liceu din
țară! Și e pe bune, cum zic tinerii; a terminat cu 10 la
toate disciplinele școlare, până și la educație fizică
[zâmbet]. De bacalaureat, ce să mai zic! Ai primit din
partea ministerului învățământului o bursă pentru o
universitate din afară. Sper că ai valorificat-o cât mai
eficient!” Prinde toarta halbei cu bere, pe care Sabin
i-o așezase atent în față, o ridică la nivelul ochilor și,
după ce o rotește ușor, țintind spre fiecare din gazde, „noroc!”, ia o înghițitură. Lasă halba în fața sa pe
masă și abia atunci zărește păhărelul cu rom. Îl ia, îl
duce la nas, apoi își întoarce capul căutând cu privirea pe ospătar. Nezărindu-l, se adresează celor cu care
este la masă: „Ei bine, eu n-am comandat rom!” Vede
păhărelele din fața celorlalți și prinde să se dumirească: „Aaa! Domniile-voastre ați făcut combinația nordică! Bere cu rom! Așa deci! Îmi cer scuze, dar eu nu
mai am rezistență!”
Mihai simte nevoia să intervină: „Sper să nu vă
supărați pe ospătar, însă i-ați cerut să vă trateze cu...
meniul nostru. El s-a conformat.”
Pavel se ridică de pe scaun: „Domnule profesor, îmi
permiteți să spun câteva cuvinte?” Zâmbetul și gestul
de încuviințare ale dascălului. „Pentru început, doresc
să vă adresez salutul meu. Bună ziua! Mă bucur, ce
zic eu? Sunt fericit să vă revăd după... aproape cincisprezece ani, perioadă în care m-am gândit de mai
multe ori la dumneavoastră, la severitatea cumsecade
pe care doar jumătate din colegii mei au înțeles-o și
au apreciat-o. V-am mulțumit atunci, la festivitatea
de absolvire, dacă rețineți. Vă mulțumesc și acum cu
emoție! Dacă nu aveți nimic împotrivă, aș dori să vă
caut și să vă rog să-mi acordați cât credeți din timpul dumneavoastră, să conversăm! Aceeași doleanță
o am și pentru domnul inginer Botiș. Sănătate și la
mulți ani!” ridică paharul său cu vin, îl duce la buze
și-l golește dintr-o înghițitură. Ceilalți îl imită și iau
câte o înghițitură zdravănă de bere.
„Mulțumesc, Pavel! M-ai emoționat, sincer! Accept
cu multă plăcere și solicitudine conversațiile cu tine!
Spre surprinderea mea, am o poftă nebună, pentru a
folosi un șablon, de a relata ceva, de a povesti, de a mă
confesa. Vă propun... Mai corect, vă cer îngăduința
să-mi depăn câteva amintiri din tinerețe, pe care,
apoi, în funcție de felul cum sunt sau nu agreate, să
le încredințez hârtiei. [zâmbet] Stărui să folosesc
șabloane!”
Mihai zâmbește la rândul său: „Formidabil!
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Intenționam să vă propun, domnule profesor, o
conversație pe tema tinereții dumneavoastră și, dacă
îmi îngăduiți, a noastră! De acord, prieteni?”
Aurel dă semne de neliniște: „Nu mă împotrivesc,
dar peste o jumătate de oră trebuie să plec la autogară, să prind autobuzul spre sat. Le-am promis bătrânilor mei că îi ajut la semănat. Așa că n-o să vă întrerup,
o să mă ridic atunci și o să plec. Vă zic de-acuma rămas
bun și la revedere.”
Gelu se ridică și el: „Domnule profesor, [spre
Mihai] meștere, nu vă supărați, vă rog, o să ies pentru două-trei minuțele”. Zâmbete complice. Vasile și
Alexandru se ridică, la fel: „Și noi!” Ies pe lângă bar,
pe ușa din dreapta.
Profesorul duce mâna la buzunarul mic din stânga al sacoului, introduce două degete și extrage câteva cartonașe. „Mihai, Pavel, iată cartea mea de vizită. Aveți acolo numărul de telefon. Vă rog să nu mă
sunați între orele 14-16 și după ora 20. În rest, dacă
pot, voi răspunde sincer solicitărilor, ale căror rezolvare depinde și de mine!”
Tandem aproape sincronic: „Mulțumim frumos!”
Cei doi revin, se așază, iau câte o înghițitură de
bere. Își îndreaptă toți privirile spre... capătul mesei.
„Prieteni, nu mi s-a mai întâmplat de ceva timp
să mă simt atât de confortabil într-un local public și,
mai cu seamă, să simt acut nevoia de-a... povesti unui
anturaj eterogen, dar agreabil, cum este cel de acum.
Iată despre ce este vorba:
După absolvirea liceului, am dat admiterea la facultate. Spre nemulțumirea tatălui meu, inginer mecanic
agricol, optasem pentru istorie-filosofie. Reușisem,
dar o parte din cei admiși am fost șterși de pe liste din
cauza „originii burgheze”; bunicii mei materni fuseseră comercianți de succes în Făgăraș, orașul Făgăraș.
Astfel că m-am prezentat la Comisariatul raional, de
unde am ajuns la Ploiești, în uniformă militară, pe care
urma s-o port cel puțin doi ani. Serviciu militar obligatoriu. Așa mergeau treburile în acea etapă a istoriei
noastre. Tot din cauza „dosarului”, am fost transferat,
alături de alți camarazi aflați în aceeași situație, la un
regiment de transmisiuni complexe din Buzău.
În armată am învăţat să înot. Pare ciudat. Am crescut pe malurile Someşului şi, la optsprezece ani, nu
ştiam să înot. Ei bine, mama făcea adevărate crize de
nervi când îi ceream voie să merg cu prietenii la scaldă. De fiecare dată, mă dădea în primire câte unuia
dintre ei, încărcându-l cu întreaga responsabilitate
dacă aş fi păţit ceva. Reuşise astfel să-mi inducă şi
mie frica de apă. În armată, însă, am fost „de capul
meu”. În timpul unui exerciţiu de emisie-recepţie radio, care a durat mai multe zile în lunca năbădăiosului
râu Buzău, am profitat de camaraderia ireproşabilă a
unora dintre colegii mei şi am învăţat să înot.
Regimentul nostru de transmisiuni îşi planifica de
două ori pe an aşa-numitele aplicaţii pe roţi. În cadrul
acestora, ieşeam din incinta unității militare cu toate

maşinile-staţii de radio-emisie şi recepţie de putere
mică, medie şi mare. Pentru abordarea operaţiunilor
erau folosite două alternative: fie ne deplasam cu propriile maşini la punctul de pornire; fie ajungeam în
gară și, de pe rampa pentru animale, ne îmbarcam cu
maşinile pe vagoane-platformă, după care eram transportaţi pe calea ferată la punctele de unde începeam
„cucerirea teritoriului” cu propriile noastre maşini pe
trasee „secrete”, ne „instalam în teren” şi stabileam
legături radio, de telegrafie şi de telefonie cu aliaţii.
Am parcurs în felul acesta drumuri şi teritorii pe care
altfel nu le-aş fi cunoscut. Unele dintre acestea, pentru întâia şi ultima oară.
Spre sfârşitul lui aprilie 1963, am intrat în Târgu
Jiu, porniți dintr-o pădure aflată în împrejurimile
Târgoviştei, unde ne instalaserăm înainte pentru trei
zile și patru nopți, după ce am debarcat de pe vagoane
în gara orașului.
Era o zi de primăvară însorită, când am pornit.
Spre sfârșitul acesteia, pentru că ni se terminase apa
de băut din ploşti şi sticle, ne-am oprit la marginea
unui sat oltenesc, unde zărisem o cumpănă cu ciutură
deasupra unei fântâni. Gard, ioc!
Sub o rogojină fixată în patru prăjini destul de
subţiri, o văcuţă legată cu frânghie de un ţăruş rumega coceni de porumb. Auzind motoarele maşinilor şi gălăgia pe care o făceam conversând, o femeie
relativ tânără, să fi avut până în patruzeci şi cinci de
ani, ieşise din casă şi se îndrepta spre noi. Bună ziua
– bună ziua! Am întrebat-o dacă apa din fântână este
potabilă. Ne-a răspuns afirmativ. I-am cerut politicos voie să ne umplem recipientele. Replica ei ne-a
uluit în primă instanţă, apoi ne-a revoltat. A cerut
câte un leu pentru fiecare litru de apă. Unul dintre
colegi, moldovean de prin ținutul Hușilor, s-a aprins
brusc şi a început să-i ţină o lecţie patriotică de mai
mare splendoarea. Că nu îi e ruşine să ceară bani pe
apă, şi încă de la militari români (?) Că unde-i este patriotismul şi dacă soţul ei a făcut stagiul militar (?) Că
o legăm cu o frânghie, cum şi-a legat şi ea vaca sub rogojină (!) Că, dacă nu tace, ne uşurăm în fântâna ei(!)
Şi, până acesta îşi ţinu lecţia, ceilalţi ne umplurăm
ploştile şi sticlele cu apă, cam leşioasă la gust, ceea ce
îi determină pe unii dintre noi să renunțe deșertând
apa în praful drumului, urcarăm în maşini şi pe-aici
încolo! Abia după trecerea anilor, rememorând întâmplarea, m-am întrebat și, relatând-o altora, am fost
întrebat, ce o fi împins-o pe biata femeie să ne ceară
bani pentru apă!? Desigur, sărăcia, inechitățile sociale
datorate unui regim politic doar aparent generator de
echitate, vreun necaz iminent, sentimentul frustrării
intra-familiale, substratul genetic, sau mai știu eu ce
alte motive tainice...
Ajunşi la Târgu Jiu, am fost primiţi şi cazaţi în
incinta unei unităţi militare din apropierea locaţiei
fostului lagăr de concentrare, unde fusese internat
Tudor Arghezi după publicarea celebrului său pam206
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flet „Baroane”. Nu era departe nici complexul artistic
brâncuşian alcătuit din celebrele „Poarta sărutului”
și „Masa tăcerii”, pe care le-am vizitat în timpul unei
permisii de duminica după-amiaza, cum se obișnuia
pe vremea aceea. La întoarcerea către „casă”, am fost
supus unei probe de abilitate, generată de instinctul
de conservare, deci de supraviețuire. Dar nu despre
asta vreau să vă povestesc.
Două întâmplări mi-au provocat stimulativ memoria:
Prima: în timp ce aşteptam pe platoul unităţii
venirea comandantului căruia trebuia să i se raporteze, ca în fiecare dimineaţă, întâmplările din ziua
precedentă, stând în poziţie de drepţi, am auzit un
vuiet surd venit parcă de peste tot şi, în clipa imediat
următoare, am simţit că ne clătinăm, iar de pe hornul cazărmii se desprinse o cărămidă şi, în cădere,
atinse parbrizul uneia dintre maşinile noastre făcându-l ţăndări. Avusese loc un cutremur de mai mică
intensitate.
A doua: între fundaţiile fostului lagăr îşi instalaseră corturile vreo trei sau patru familii de ţigani zlătari. Oameni mândri şi curaţi; hainele de pe ei străluceau de curăţenie. Printre ei – o fetişcană de vreo
şaisprezece ani frumoasă foc. Faţa ovală de porţelan
era dominată de ochii mari, şi negri, iar desenul buzelor sugera senzualitate. Bluza strânsă pe bust reliefa o
talie suplă şi sâni plini, neîngrădiți de vreun sutien, în

timp ce de sub pliurile mărunte ale fustelor înflorate
se iţeau privirii gleznele subţiri precedate de picioare
mici şi delicate. Se îndrăgostise de ea un militar, absolvent de liceu. Seara, după ora stingerii, acesta se
strecura prin gardul de sârmă ghimpată şi se întâlnea
pe ascuns cu feciorelnica făptură. Se iubeau. Cam la
a patra escapadă, cei doi fură surprinşi de tatăl fetei,
l-au sechestrat pe camaradul nostru, iar a doua zi dimineaţa toţi membrii şatrei s-au prezentat la poarta
unităţii, aducându-l pe îndrăgostit. Ofiţerul de serviciu a fost nevoit să raporteze comandantului unităţii
incidentul, iar acesta îi primi pe bulibaşa împreună cu
părinţii fetei. Tratativele au fost scurte şi eficiente ducând la un deznodământ fericit. Condiţiile zlătarilor
fură acceptate. Tânărul urma să primească o săptămână de concediu pentru a se căsători cu ţigăncuşa. Dacă
nu le-ar fi fost acceptate condiţiile, tânărul ar fi fost
linşat, iar fata dezonorată prin căsătoria cu un bărbat
văduv, sau ucisă.
Am petrecut vreo două săptămâni instalați cu tehnica de transmisiuni și corturile într-o livadă mare
cu vișini și cireșe aflată în împrejurimile orașului. De
la Târgu Jiu ne-am întors după o lună și zece zile cu
maşinile îmbarcate pe vagoane-platformă la baza din
Buzău.
(Va urma)

O nouă carte de Augustin-Leontin
Gavra la Editura „Caiete Silvane”
Augustin-Leontin Gavra, „Realităţi demografice şi social-economice
în plasa Cehu Silvaniei (1848-1950)”,
Colecția Scientia, Prefață de prof.
univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române.
Volum apărut cu sprijinul Consiliului
Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
,,Domnul dr. Augustin-Leontin Gavra şi-a onorat din plin statutul de cercetător: a avansat multe ipoteze de cercetare, a combinat din punct de vedere
metodologic mai multe perspective, a
încercat şi a reuşit de cele mai multe
ori să îşi susţină ideile prin argumente
măsurabile, extrase din materialul documentar ce l-a avut la îndemână. Cu
alte cuvinte, domnul Gavra ilustrează
plenar tipul de cercetător care se îndreaptă în primul rând spre depistarea
de noi surse documentare inedite, spre
reluarea interpretativă a surselor edite, cântărind cu atenţie şi migală orice

informaţie ce putea fi smulsă acestor
izvoare documentare. În privinţa literaturii de specialitate consultate, remarcăm o corespunzătoare (nu neapărat exhaustivă) listă bibliografică însumând aproape 200 de titluri accesate
atât clasic, cât şi pe platforme electronice. Concluziile acestor specialişti citaţi de autor sunt de cele mai multe ori
corect integrate în fluxul argumentativ
al cărţii, autorul având curajul de a căuta explicaţii, de a avansa comparaţii şi
a propune un model de evoluţie zonal.”
Prof. univ. dr. Ioan Bolovan
La Editura „Caiete Silvane”, Augustin-Leontin Gavra mai este prezent, în
Colecţia Monografii, cu „Istoria parohiei Motiş” (2013) și în Colecția Memoria cu „Participarea locuitorilor din
plasa Cehu Silvaniei la Marele Război
şi la realizarea Marii Uniri” (2018)
(coordonatori: Augustin-Leontin Gavra, Horaţiu-Traian Năprădean) și cu
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„Istorie şi civilizaţie în Sălajul istoric”,
în colaborare cu Editura Eikon (2020),
(coordonatori: Augustin-Leontin Gavra, Ciprian-Marian Porumb-Ghiurco,
Horaţiu-Traian Năprădean).

48 Cinema
Filmografiile Simonei

The Forgotten Battle (2020)
Simona Ardelean

The Forgotten Battle (cu titlul
original De slag om de Schelde) este
o producție olandeză concentrată pe ecranizarea unei bătălii din
cel de-al Doilea Război Mondial,
dată pentru recucerirea barajului
Sloedam, care conecta două dintre insulele olandeze, Zuid-Beveland și Walcheren. De importanță
strategică, barajul construit peste
apele mâloase ale râului Schelde,
reprezenta ultima linie de atac
a aliaților. Interesul regizorului
Matthijs van Heijningen Jr. ține în
primul rând de rememorarea unei
file din istoria țării sale (fiind cel
de-al doilea film al său după The
Thing, 2011) dar mai ales, în straturile esențial-umane ale filmului,
interesul ține de impactul pe care
războiul poate să-l aibă asupra oamenilor obișnuiți. Miezul filmului
se acumulează semantic în scenele
în care destinele a trei personaje
diferite se intersectează în război.
În scena inițială a filmului este
prezentată o grăbită retragere a
nemților în 5 septembrie 1944, o
dată cunoscută mai apoi ca Dolle
Dinstag (Marțea nebună) dintr-un
orășel din Walcheren. Ei fuseseră
informați de rapida înaintare a trupelor aliate dintre Belgia și eliberarea Antwerpului. Cu toate acestea, Aliații întâmpină dificultăți și
parcursul lor încetinește, suficient
pentru ca armata germană să reocupe la scurt timp localitatea, a cărei bucurie că într-un final e eliberată e de scurtă durată. Un tânăr
de 17 ani face fotografii trupelor
germane și iscă, neintenționat,
în căutare de probe și informații,
un conflict mult mai amplu. Un
soldat din armata germană, de
origine olandeză, Marinus (Gijs
Blom) începe să înțeleagă că loialitatea sa e greșit direcționată.

O trupă de parașutiști încearcă
să supraviețuiască unei aterizări
forțate și să-și găsească drumul,
pierdut, spre grosul armatei care
așteaptă întăriri. Will, britanicul impulsiv și necopt (Jamie
Flatters), care pilotase avionul,
e forțat să ia decizii neașteptate
și radicale. Teun (Susan Radder)
încearcă să-și salveze fratele din
ghearele naziștilor. Toate aceste
micro-povești sunt piese dintr-un
puzzle mai mare. Pe fundal sunt
apele mâloase ale râului, stuful
care accentuează dramatic echilibrul oscilatoriu și casele părăsite ale localnicilor. Războiul e, în
fond, dureros, mai ales la nivel
individual: familii care-și pierd
membri, traume emoționale, decizii care-l bântuie pe omul care le-a
luat pentru totdeauna, răni care
nu se vindecă, ochi care văd orori
de nedescris.
Acesta este câștigul filmului.
Departe de viziunea hollywoodiană, departe de bătăliile așa de des
ecranizate (precum cea din Normandia), filmul acesta prezintă
pluriperspectivist ambele tabere
combatante. Fiecare scenă o antrenează pe cealaltă ca într-un joc de
domino, dar – dincolo de scenele
sângeroase și realiste – tușa de penel este fină și dantelată. Scenariul
nu angrenează mecanisme forțate,
iar întâlnirea personajelor nu este
o lupă supradimensionată. E ceva
profund fragil în cele trei personaje, recognoscibil ca mis-en abyme al
întregii umanități. Lor li se adaugă un doctor care tratează în egală
măsură și ocupanți și eliberatori,
ale căror convingeri se prăbușesc
atunci când fiul său e executat,
luptători ai rezistenței și ofițeri
germani cu personalități și convingeri diferite.
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Alegerea filmului nu e întâmplătoare, mai ales în aceste zile în
care Europa e tulburată din nou de
războiul crud și nedrept. Lecțiile
istoriei revin în prim plan, se reactualizează, dar ceea ce rămâne constant e nu numai durerea oamenilor simpli, care-i pierd, indiferent
de partea combatantă, pe cei dragi,
ci și reverberațiile deciziilor pe care
le luăm, uneori eroic, alteori pasiv.
Actorii aleși nu sunt nume cunoscute. Poate de aici vine și verosimilitatea și naturalețea interpretării lor care înduioșează, tot așa
cum o fac personajele lui Anthony
Doerr în Toată lumina pe care n-o
putem vedea sau cele ale lui Markus
Zusak în Hoțul de cărți. Dacă până
acum ați crezut că s-au spus toate
poveștile posibile despre cel de-Al
Doilea Război Mondial, poate că
nu ar fi rău să-i dați acestei pelicule
o șansă suplimentară. Imaginea și
sunetul sunt excelente, iar povestea emoționează, dincolo de micile
stângăcii pe care unii critici ar fi
dornici să le sublinieze.

Cronica discului 49

Tony Martin – Thorns
Daniel Mureșan

Omul, de-a lungul existenței sale, este o ființă
posesivă. Începe cu sânul mamei, cu jucăriile, continuând mai apoi cu partenerul de viață, cu propria
familie, sfârșind cu însăși viața sa, care îi scapă printre degete. Cred că teama duce la posesivitate, de
obicei inconștientă. Când e conștientă, devine obsesie. Atunci, omul se transformă în bestie, capabilă de
atrocități, făcând orice pentru a-și apăra ceea ce crede
că deține. Posesivitatea este un teren extrem de alunecos, cărarea întunecată pe care aceasta poate să o
apuce, poate avea rezultate catastrofale. Obsesia atârnă precum sabia lui Damocles deasupra rațiunii umane. În aceste zile tulburi, pline de sânge și lacrimi, am
ascultat noul album al lui Tony Martin, unul agresiv și
introspectiv, tocmai potrivit vremurilor.
Legendara trupă Black Sabbath a avut momente
delicate de-a lungul îndelungatei sale existențe, cele
mai importante fiind înlocuirea vocaliștilor. Ozzy
Osbourne, Ronnie James Dio și Tony Martin au reprezentat cele trei voci importante din trupă. Pe nedrept,
spun eu, Tony Martin a fost de multe ori trecut cu vederea, deși albumul Tyr (1990) are o voce de excepție.
Dar iată că după câteva discuri solo și multe colaborări interesante, Tony „The Cat” editează un album
surprinzător de proaspăt și apăsat, diferit de ce am
ascultat până acum. Puține pasaje aduc a Sabbath,
vocea e dură și captivantă, chitarele sună apăsat.
„Thorns” este un album plin de melodii îndrăznețe, în
contradicție cu „moștenirea” de la Black Sabbath. Un
disc aventuros și complet electric, ce folosește o paletă largă de stări, atmosfere și stiluri.
Cu siguranță fanii lui Tony vor fi încântați, cei ai lui
Black Sabbath bucuroși, iar metaliștii în general vor fi
tot mai atenți la unul dintre maeștrii nedescoperiți ai
genului.
Tracklist:
1. As The World Burns
2. Black Widow Angel
3. Book of Shadows
4. Crying Wolf
5. Damned By You
6. No Shame
7. Nowhere to Fly
8. Passion Killer
9. Run Like the Devil
10. This Is Your Damnation
11. Thorns
Dark Star Records 2022

Discografie Tony Martin:
* The Eternal Idol (1987 – cu Black Sabbath)
* Forcefield II: The Talisman (1988 – cu Forcefield)
* Headless Cross (1989 – cu Black Sabbath)
* Tyr (1990 – cu Black Sabbath)
* Back Where I Belong (1992)
* Evolution (1993 – cu Misha Calvin)
* Cross Purposes (1994 – cu Black Sabbath)
* Forbidden (1995 – cu Black Sabbath)
* The Demise of the Third King’s Empire (2020)
* The Sabbath Stones (1996 – cu Black Sabbath)
* The Cage (1999 – cu Dario Mollo)
* Giuntini Project II (1999 – cu Giuntini Project)
* Our Cross, Our Sins (2002 – cu Rondinelli)
* The Cage 2 (2002 – cu Dario Mollo)
* Trading Souls (2003 – cu Empire)
* Classic ‚Snake Live (2003 - cu Empire)
* Scream (2005)
* Raven Ride (2006 – cu Empire)
* Giuntini Project III (2007 – cu Giuntini Project)
* The Third Cage (2012 – cu Dario Mollo)
* Silver Horses (2021 – cu Silver Horses)
* Giuntini Project IV (2013 – cu Giuntini Project)
* Thorns (2022)
Componență Tony Martin Band:
- Tony Martin (chitară, bas, voce, vioară)
- Scott McClellan (chitară)
- Joe Harford (chitară)
- Dario Mollo – ex. Voodoo Hill (chitară)
- Magnus Rosén – ex. Hammerfall, Jorn (bas)
- Greg Smith – ex. Alice Cooper (bas)
- Bruno Sa – ex. Awolnation (clape)
- Danny Needham – ex. Venom (baterie)
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50 Mass-media

Malaxorul (de) mărțișor
■ De Ziua Națională a Lecturii a fost lansată cartea „Elogiu cititorului. Un documentar al (re)
cunoașterii emoționale de sine” de Zorin Diaconescu. Volumul a apărut la Editura „Școala Ardeleană”
în Colecția Binefacerile Lecturii (coord.: Vasile George Dâncu), sub egida Cenaclului UBB, condus de Ion
Mureșan. Partener: Asociația Școala Ardeleană de Editare și Promovare a Cărții. „Scriind această carte, am
trecut Rubiconul în așteptarea confruntării cu Senatul Cititorilor, care sper să fie necruțător, dovedind că
distinșii membri au parcurs textele și nu se eschivează
prin obișnuitele laude și felicitări, de fapt atât de des
invocate scuze și tot atâtea scutiri de la cazna lecturii. Nu-mi
doresc acordul cititorilor, mă mulțumesc să-i știu de
acord cu propriul lor cuget, stimulați de aceste rânduri,
dovedind astfel că truda autorului nu a fost doar un zadarnic exercițiu de orgoliu” (Zorin Diaconescu); „«Elogiu cititorului» este o «incitare la nesupunere», ba chiar
o «declarație de nesupunere a cititorului». După ce am
citit cartea, am avut viziunea unei mari demonstrații, a
unui mare miting, la care mii de cititori poartă în mâini pancarte cu un vers de Eminescu drept revendicare:
«Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost?». Noi, cititorii, ieșiți din anonimat, fiecare cu numele său, vrem să
ni se dea spre judecare și condamnare scriitorul anonim
(Marele Anonim?): cel care ne-a scris viața și istoria. Îndemnul lui Zorin Diaconescu către cititorii participanți
la miting este unul socratic: «Citește-te pe tine însuți!»
și vei găsi «textul care să facă minuni». Chiar dacă finalul căutării, spune autorul, ar putea fi unul amar: «Ori
textul acela nu există, ori vremea minunilor a trecut»”
(Ion Mureșan); „De când l-am cunoscut, mi-am pus întrebarea: de ce Zorin, care se bucură de adevărate calități
scriitoricești, nu scrie sistematic și nu are o operă? Abia
acum, publicându-i această carte, am găsit răspunsul: nu
vrea să piardă Pariul Cititorului, fiindcă el e, de fapt, marele câștigător. Se poate trăi fără citit, dar ar fi păcat… Și
atunci, de ce a trădat Zorin Diaconescu cauza? Pentru a
ne aminti de Binefacerile Lecturii, de Comunitatea Profundă a Cititorilor!” (Vasile George Dâncu).

■ Numărul 1/2022 al revistei „Steaua” conține și
un grupaj omagial în memoria celui care a fost Octavian Bour (1937-2021). Din interviul de arhivă cu
O. Bour realizat pentru Radio Cluj de Oana Cristea Grigorescu (6 martie 2008) redau aici două fragmente: „Vă
ajută ironia să suportați lumea din jur? Pe mine într-o
mică măsură, dar continui să dau în cei care mă enervează. Nu știu dacă ei recepționează. Aveam ecouri
pe vremuri, când Făclia era singurul ziar din Cluj. Mă
știa lumea. Mă duceam la doctor, mă recunoștea după
nume. Acum numele meu nu mai spune nimic nimănui. (...) Derizoriul caracterizează lumea asta? Nu știu ce
să zic. Mie mi-e frică să nu zică lumea că nu-mi convine nimic. Când eram tânăr ziceam: doamne, să n-ajung
și eu ca ăștia, să nu-mi mai placă nimic! Mă feresc de
treaba asta, dar nu poți accepta tot. Eu mă mai revolt,
mai fac gălăgie”.
(D.S.)
■ Numărul 2 (106) din februarie 2022 al magazinului literar și artistic „Răsunetul cultural” este deschis
de editorialul „Ziaristul de ieri/ influencerul de azi”, în
care autorul, Menuţ Maximinian, prezintă aspecte din
postura de jurnalist al poetului naţional Mihai Eminescu. Publicaţia lunară din judeţul Bistriţa-Năsăud
alocă spaţii largi dezbaterii „Jurnalismul cultural azi”,
organizată de Primăria Municipiului Bistriţa şi Centrul
Cultural Municipal „George Coşbuc” la Palatul Culturii
Bistrița, la care au participat: Ovidiu şi Amalia Pecican,
Alexandru Uiuiu, Radu Sergiu Ruba, Ion Mureşan, Dan
Coman, Olimpiu Nuşfelean şi Menuţ Maximinian. În
alocuţiunea sa, Ovidiu Pecican, directorul revistei „Steaua” din Cluj-Napoca, a subliniat importanţa revistelor
culturale. „Să fie cât de multe reviste, reviste de liceu,
reviste de grădiniţă, reviste de pensionari, reviste de
pescari amatori, cât mai multe reviste cu componente
culturale din motivul pe care eu l-am sintetizat foarte
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simplu: revistele de cultură sunt sufletul naţiunii. Etosul
ei trebuie exprimat. Dacă nu avem aşa ceva, nu existăm.
Identitatea noastră cum se articulează, cum se conservă, cum se transmite? Doar aşa”, susţine Ovidiu Pecican. Suplimentul cotidianului „Răsunetul” marchează,
printr-un interviu acordat de Olimpiu Nușfelean, 20 de
ani de apariție a revistei „Mișcarea literară”, publicaţie
trimestrială editată de Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud.
(A.-B. K.)
■ Punctăm apariția, la Editura MJM, Craiova, în
anul 2021, a volumului de poezie Alonso și concertul,
de Mihai Octavian Ioana. Volumul conține desene
aparținând artistului Emilian Iachimovschi. „Artistul
își înfige unghiile sub coaste/ și și le trage în lături/ închipuind niște aripi cu care va zbura./ Mațele-i cad pe
genunchi/ precum o lavalieră de dandy/ Și cu tot acest
lest/ se va ridica totuși în nori,/ va pluti într-un somn
nemilos,/ Indiferent,/ Surd,/ deasupra realității.” Sperăm că v-am atras atenția asupra poeziei lui Mihai Octavian Ioana.
(C.Ș.C.)
■ Nasc și în Moldova arte. Ştirea că un pilot
ucrainean a aterizat la Bacău a ajuns la noi simultan cu
vestea că în localitate a apărut un nou număr al revistei
„Ateneu”, o publicaţie respectată, cândva prezentă la
toate chioşcurile de ziare. În zilele de azi, amândouă par
să fi picat din cer, mai ales că tema aleasă de Dan Perşa
este: „În oaza insolitului. Maşinăria science-fiction”.
Numărul este ilustrat „parţial color” cu „Bestiile pictate”
(V. Savu) de Dionis Puşcuţă, autorul unei coperte foarte
sugestive, cu un Don Quijote călare pe un pahiderm
monocer. Editorialul este găzduit în pagina 11: „Dacă
în anii ’90 mi-a fost cât se poate de uşor să fac numere
de revistă dedicate literaturii sience-fiction şi fantastice,
pentru că lucrurile erau foarte clare, acum ele se pare
că s-au complicat foarte mult. Noi curente, noi idei, noi

provocări au curs ca o magmă, însă într-o lume cu mult
mai puţin atentă faţă de literatură în general.” Imboldul
a venit din partea lui Dan Popescu, susţinut de Ovidiu
Bufnilă şi de Ştefan Radu, alături de care apar multe
nume din generaţiile dinainte de T.: Rodica Bretin,
Vladimir Colin, Ioan Dănilă, Dodo Niţă, Constantin
Pavel, Ovidiu Petcu şi alţii. Ţinând seama de ultimele
evoluţii de la graniţe, eseul lui Dan Petruşcă (Despre
fantastic şi alte întâmplări) a devenit unul premonitoriu:
„Ideea umaniştilor că omul învaţă din istorie îmi pare,
dacă nu chiar este, o utopie... Îşi ţin cuvântul marile
puteri militare faţă de vecini mai mici?”
■ O nouă planetă de studiat. Tradiţia argheziană
a „Biletelor de papagal” a fost reluată de „Planeta
Babel” (redactor-şef: Maria Petricu). Pentru lămurirea
telefoniştilor vânători de pokemoni: „planetă = bucată
de hârtie care conţine preziceri naive privitoare la viitor,
vândută de flaşnetari, extrasă la întâmplare dintre
altele de acelaşi fel, cu ajutorul unui papagal sau al unui
şoricel alb dresat”. Primul număr (1/2022) debutează
cu întrebarea lui Dumitru Augustin Doman: „Mai e loc
de o revistă?” Cică sunt vreo 200 în ţară. În paginile
12-13, răspund din partea „concurenţei”: Adrian Alui
Gheorghe („Conta”), Vasile Dan („Arca”), Gellu Dorian
(„Hyperion”), Leonid Dragomir („Argeş”), Ioan Lascu
(„Autograf MJM”), Ovidiu Pecican („Steaua”), Radu
Ulmeanu („Acolada”) şi George Vulturescu („Poesis”).
Remarcabilă este susţinerea din partea tinerilor
prozatori: Mihai Barbu, Şerban Tomşa, Cristian Vicol,
Dorian Dron, Radu Părpăuţă, Alexandru Jurcan. În
secţiunile de poezie publică: Ion Cristofor, Stéphen
Moysan (tradus de Leo Butnaru), Radu Ulmeanu,
Petruţ Pârvescu, Lidija Dimkovska (în traducerea Ioanei
Ieronim), Andrei Zbârnea, Savu Popa, Tettyo Saito
(care scrie în limba română), Elena Simion, Constantin
Abăluţă. Cel mai rebel din Babel este „Terente”, gardianul
de la „Poliţia culturală”, care dirijează tot ce prinde:
„Sala de plen a Senatului ar putea să se numească
«I. L. Caragiale», iar pe frontispiciu să scrie: «Trăiască
dar Moftul român!»”
(G.-D.G.)
206

52

Comenzi online - Editura „Caiete Silvane”
www.edituracaietesilvane.ro

ISSN 1454-3028
on-line: ISSN 2247-7365
Adresa redacţiei: Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918,
nr. 12, Sălaj, România; Tel./fax 0260/612870;
e-mail: caietesilvane@yahoo.com, office@caietesilvane.ro;
www.caietesilvane.ro; www.culturasalaj.ro
Revistă de cultură editată de Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România,
a Consiliului Judeţean Sălaj, a Consiliului Local şi Primăriei
Municipiului Zalău
Serie nouă, Anul XVIII, Nr. 3 (206), martie 2022.
Apare până în data de 20 a fiecărei luni. Preţ: 5 lei

Revista apare în urma unui protocol de colaborare
încheiat între: Consiliul Judeţean Sălaj; Instituţia Prefectului
Sălaj; Primăria Zalău; Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj;
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” Filiala Zalău; Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione
Bădescu” Sălaj; Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj; Arhivele
Naţionale Filiala Sălaj; Cenaclul literar „Silvania” și Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.
Responsabilitatea pentru opiniile şi calitatea materialelor
publicate revine în întregime autorilor.
Reproducerea textelor apărute în revistă nu este permisă decât
cu acordul scris al editorului.
Nu primim la redacţie decât materiale culese în format
electronic, cu respectarea normelor ortografice în vigoare.
Revista „Caiete Silvane”
este membră a
Asociaţiei Revistelor,
Publicaţiilor şi Editurilor (ARPE)

Redacţia:

Daniel Săuca - redactor-şef
Viorel Mureşan - redactor-şef adjunct
Corina Știrb Cooper - secretar de redacţie
Marin Pop, Carmen Ardelean, Alexandru-Bogdan Kürti - redactori;
Viorel Tăutan, Marcel Lucaciu, Imelda Chinţa - redactori asociaţi;
Györfi-Deák György, Alice Valeria Micu, Gheorghe Moga,
Simona Ardelean - colaboratori.
Responsabil de număr: Daniel Săuca
Corectură: Oana-Maria Barariu-Săvuș
Tehnoredactare: Marius Soare

Abonamentele la revistă se pot contracta prin oficiile
poştale, factorii poştali, prin redacţie
(telefon 0260-612870) sau online: www.caietesilvane.ro.
Preţul unui abonament pe o lună este de 5 lei.
Pentru orice nereguli privind difuzarea vă rugăm
să ne contactaţi telefonic la redacție.
Tiparul realizat la Tipografia Color Print Zalău,
Str. 22 Decembrie 1989, nr. 66, Sălaj, tel./fax 0260-660 598
206

Arca poeziei

William Blake

(1757-1827)
Poet de seamă, pictor și gravor englez, de orientare iraționalistă, idealistă și mistică. Pe
marginea poemului care urmează, Ștefan Aug. Doinaș nota: „Dincolo de stratul melodicității
lui copilăroase, poemul are o rezonanță intim-metafizică: producerea Tigrului – simbol al
ferocității înspăimântătoare – face din Demiurg un producător (voluntar? involuntar?) al
răului în lume”, idee majoră a liricei de mai târziu a lui William Blake”.

Tigrul
Tigru, tigru care arzi
În ai nopții codri-nalți,
Cine-a pus a lui vecie
În temuta-ți simetrie?

Lanț a fost, ciocan, ilău,
De-a croit creierul tău?
Cine-a strâns, cine-ndrăznește,
Spaima ucigașă-n clește?

Pe ce pisc, pe care văi
Arse foc din ochii tăi?
Focul, spre ce culme duce?
E vreo mână să-l apuce?

Stelele cu lănci aruncă
Sau e-n lacrimi bolta-adâncă?
Cel ce te-a creat, la fel
A surâs creând pe miel?

Inima, puteri de peșteri
Ți-au durat-o? Sau ce meșteri?
Bate numai – și îndată
Totu-i fugă-nfricoșată.

Tigru, tigru care arzi
În ai nopții codri-nalți,
Cine-a săgetat vecie
În temuta-ți simetrie?

(Traducerea de Cicerone Theodorescu, în Antologia de poezie engleză de la începuturi până
azi, vol. 2, Editura Minerva, București, 1981)

