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În lunile de vară, cu deosebire în luna 
august „curge lapte și miere” pe 
pământul românesc. Întoarcerea „fiilor 
rătăciți” acasă din țările europene plecați  
la muncă, care să le asigure un trai mai 
bun atât pentru ei cât și pentru cei rămași 
acasă e o mare bucurie. Întâlnirile dintre 
nepoți și bunici sunt momente în care 
emoțiile ating cote maxime. Sunt cazuri 
în care pentru o mai „bună înțelegere” 
dintre cei doi e nevoie de intervenția părinților 
pentru a le „traduce” conversațiile amuzante dintre 
bunic și nepot. Abia după câteva zile de relație dintre 
cei doi, atmosfera devine din ce în ce mai agreabilă. 
Acest fapt se petrece doar în perioada de concediu, 
după care din nou lucrurile revin la aceleași 
momente de tristețe. Plecați din nou, doar bunătățile 
culinare din cămara părintească le mai alină dorul de 
țară. Indirect vorbind produsele tradiționale 
românești: cârnații de casă, zacusca, pălinca, ceapa, 
slănina toate preparate după rețete numai de români 
știute devin adevărate branduri în țările de 
„adopție” ale românilor. Pe lângă acest aspect, mai 
nou în portbagajul mașinilor „bengoase” vameșii 
români găsesc costume populare burdușite în sacoșe 
de firmă. Dacă la cineva i-ar trece prin cap, ar putea 
face la granița țării o adevărată paradă a portului 
popular. Aceste aspecte fac ca depărtarea de glia 
strămoșească să contribuie într-un fel la imaginea 
reală a locurilor de unde cei plecați au văzut lumina 
zilei, chiar dacă până mai ieri am fost „oaia neagră” 
a Europei. (nu degeaba un ministru insistă ca oaia să 
fie noul brend românesc, înlocuind celebra frunză) 
Iată că încet dar sigur ne impunem în fața țărilor 
europene cu tot ce avem mai bun și mai frumos, rod 
al statorniciei acestor locuri. 
 D a c ă  a m  p u n e  î n  b a l a n ț ă  p r e ț u l 
occidentalizării, țara are doar de câștigat cu toate că 
facem investiții în școlarizare, în educație atât ca 
părinte cât și ca stat, românul e tot român, oriunde ar 
fi. El se adaptează ușor, dar nu se lasă asimilat, se 
impune prin hărnicie, prin pricepere, prin cultură și 
tradiție, prin educația primită în cei șapte ani de 
acasă. E drept că pădure fără uscături nu există, la 
unii români, unele apucături... lasă de dorit.
 Noi, cei rămași acasă an de an simțim 
substanțial contribuția „turiștilor” care vin să-și 
petreacă concediul acasă. Banii strânși „la ciorap” 

pe alte meleaguri vreme de un an sunt 
cheltuiți în țară, fiindcă la noi totul e mai 
ieftin și mai eco, în comparație cu 
prețurile din statele unde locuiesc 
temporar. Tinerii se-ntorc acasă să-și facă 
nunta, unii chiar și botezul celor născuți, 
fiindcă doresc ca aceste momente 
importante din viață să le petreacă alături 
de cei dragi din țară. 
 Serviciile publice în această perioadă 
sunt asaltate, încât autoritățile locale sunt 
nevoite să ia măsuri pentru a face față 

solicitărilor de pașapoarte, cărți de identitate, 
înmatriculări de mașini, autorizări de construcții de 
tot felul. Iată cum banii lor sunt investiți sub o formă 
sau alta în țară. Sunt vremuri în care România se 
schimbă pe zi ce trece, dar schimbarea trebuie 
începută și-n mentalitatea celor rămași acasă, celor 
„care nu vor să-și vândă țara”, în timp ce unii 
politicieni o dau pe gratis. Odată plecați, fiii și 
nepoții lasă un imens gol în sufletul celor rămași 
acasă. Tristețe se abate din toate părțile peste bietul 
român. Cauzele sunt multiple: plecarea celor dragi, 
sistemul birocratic din țară, lipsa drumurilor, lipsa 
forței de muncă calificată, lipsa unui sistem 
educațional performant, lipsa unui sistem de 
gestionare a banului public.
Dar, între bucurie și tristețe, anul viitor vor fi 365 de 
zile de sărbătoare. Vom sărbători Centenarul Marii 
Uniri. Încet dar sigur decidenții politici au deschis 
robinetul banului public. S-au consumat și se vor 
consuma tone de hârtie, pentru redactarea 
proiectelor ce vor scoate în evidență eforturile celor 
care s-au jertfit pentru făurirea statului național 
unitar român. Acesta-i un aspect care trebuie să ne 
bucure. Necazul e altul. În spatele acestor 
manifestări se urmărește cu totul altceva, transferul 
banului public în mâinile unora din mediul privat, în 
timp ce instituțiile publice cheltuie banii pe salarii și 
alte nimicuri. 
 Strădania celor care aduc banii în țară se 
năruie atunci când cei care vor aproba și organiza 
concerte în care „patrioți play-back” vor sparge 
difuzoarele cu sloganul: „noi suntem români, noi 
suntem români”, după care focurile de artificii vor 
brăzda seară de seară cerul scump al patriei, fără ca 
cineva să dea socoteală și astfel banii publici se 
cheltuie fără să fim întrebați, deși legile existente 
dau dreptul ca cetățeanul să-și spună cuvântul în 
acest sens.

1

Românul	între	bucurie	și	tristețe

Aurel	POP

EditorialMarturii culturale

)



Anul 2017 fiind „Anul Ioniţă G. 
Andron”, vom continua şi în acest număr 
al revistei să prezentăm un material 
dedicat fotografiei celui aniversat. În data 
de 16 iulie a fost lansat la Satu Mare 
albumul Ioniţă G. Andron – Fotografii 
comentate, ediţie bilingvă română-
engleză. Prezentarea volumului, una de 
excepţie, a aparţinut decanului Facultăţii 
de Istorie din cadrul Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj Napoca, prof. univ. dr. Ovidiu 
Ghitta, care a avut plăcerea să-l cunoască personal 
pe Ioniţă G. Andron. La eveniment au mai participat 
acad. Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj Napoca, prof. univ. dr. Ioan 
Bolovan, prorectorul aceleiaşi instituţii, alături de 
alţi profesori şi invitaţi din ţară şi din diaspora 
română, prezenţi la cea de-a XIII-a ediţie a Şcolii de 
vară organizate la Satu Mare.

Pentru acest număr al revistei ne-am oprit 
asupra a cinci fotografii de excepţie din portofoliul 
Ioniţă G. Andron, extrase din volumul Fotografii 
comentate, care surprind omul în toată frumuseţea şi 
naturaleţea sa, figuri emblematice şi autentice 
pentru Ţara Oaşului de altă dată.

*
* *

Moșu Chiriluț
 

 În afară de fotografiile cu „Sfetnicii 
regilor daci” pentru care pregătirea mea 
sufletească a fost de lungă durată, ea 
începând încă din copilărie, numai încă în 
trei cazuri m-am pregătit în mod special: 
pentru două portrete și un peisaj, figurile 
celor doi bătrâni din satul meu, Moș 
Chiriluț și Penghianu pe care „nu-i slujeu 
picioarele” să mai coboare în sat, iar 
peisajul era o priveliște panoramică a 
Cămărzănii dintr-un anumit loc unde încă 
nu ajunsesem, dar care nu prea îmi dădea 

pace.
Era fără îndoială cel mai respectabil bătrân 

al satului în tinerețele mele. Slăbindu-i mult puterile 
l-am văzut de foarte puține ori prin sat, apoi, ani în șir 
a stat acasă, așa că și în fotografie apare singur, 
neîncadrat în vreun grup de bătrâni pe care-i mai 
întâlneam prin sat, de aceea m-am pregătit într-o zi 
frumoasă și senină de vară, să merg acasă la bătrânul, 
pentru a-l fotografia. 

Am spus „m-am pregătit”, nu pentru că un 
drum până la marginea satului unde locuia, necesita 
nu știu ce echipament și aprovizionare specială. Nu. 
Pregătirea mea se referă mai mult la cea sufletească, 
la atitudinea ce urma s-o iau în fața bătrânului, la 
discuțiile ce le voi purta cu dânsul și mai ales cum 
voi începe. Eram vădit emoționat nu atât pentru 
scurtul „prezent” cât voi sta de vorbă cu bătrânul și 
mai ales pentru „documentul viu” pe care-l 
întrevedeam și mai ales îl doream să fie cât mai 
aproape, să se confunde chiar, dacă ar fi cu putință, 
cu noblețea sufletească a veteranului meu consătean.

Asta mă preocupa în mod deosebit, căci 
restul a fost o treabă simplă. Mi-am luat aparatul de 
fotografiat cu un film de rezervă, având grije să nu 
uit trusa cu filtre. Atâta tot, deoarece trepiedul îl 
întrebuințam foarte rar, toate fotografiile le făceam 
din mână liberă, cu extrem de rare excepții, pentru ca 
subiectele să fie cât mai degajate, pe cât posibil să 
nici nu observe ce intenționez. Celulă fotoelectrică 
nu aveam, căci era încă o raritate pe atunci și în afară 
că aceasta era foarte scumpă, iar noi eram patru 
copii, de-acum toți la școli, fiind o mare greutate pe 
capul părinților. 

De câte ori mi-a spus mama:
- ,,Mai bine v-ați cumpăra o pereche de 

ciorapi în loc de film, să nu trebuiască să cârpesc 
toată ziua”.
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Da. Şi numai prin jertfa ei, prin munca ei îşi 
are partea ei de merit la fotografiile noastre, căci ea 
privea partea mai imediată a lucrurilor, pe când tata 
privea latura frumosului şi a documentului, ţinta lui 
viza viitorul şi acesta mai mult prin mine, ca eu să 
realizez ceva din sămânţa sădită de el în mine şi în 
materie de fotografie, aşa cum a sădit şi dragostea de 
natură şi de vânătoare. 

***
Era o zi senină și liniștită de vară. Îmi 

pregăteam „sculele” și observându-mă, tata m-a 
întrebat unde vreau să merg.

- Mă duc la Moşu' Chiriluţ să-l fotografiez, 
i-am spus tatii înainte de a porni:

- Bine faci! Mă bucur că te-ai gândit. 
Bătrânul e o figură rară. 

Pe cărarea satului care mă ducea spre casa 
bătrânului, mă tot gândeam și îmi făceam fel de fel 
de planuri cum să fac fotografia fără ca bătrânul să 
sesizeze intenția mea, fără ca acesta să ia poziția 
rigidă „de tras în chip”.

Nu vedeam ca expediția mea, poate mică și 
neînsemnată cum ar considera-o unii, mare și 
importantă cum o consideram eu, să-mi dea 
satisfacția de a putea realiza un portret care să mă 
mulțumească. În primul rând mă temeam de 
împotrivirea bătrânului, apoi chiar dacă ar accepta, 
nu cumva să-mi „pozeze”.

Cu cât mă apropiam de casa bătrânului, îmi 
creștea emoția și aș fi dorit să fi fost și mai departe, să 
mă mai liniștesc. Atunci mi-a venit în minte o idee, 
cum să încep discuţia. Bătrânul avea trei feciori: Ion, 
Iacob și Văsâi, dintre care primii nedespărțiți ortaci 
de vânătoare, ca şi cei mai buni haităi. Voi întreba 
dacă-s acasă feciorii lui, care erau gonacii noştri la 
vânătoare, pentru a face planul unei ieşiri viitoare. 

Zis şi făcut. Bătrânul era acasă cu câţiva 
nepoţi mai mărunţei.

După ce am dat binețe bătrânului pe care l-
am găsit în casă și tocmai terminase de „prânzit” - 
prandium latinesc - l-am întrebat de Ion și Iacob, ca 
și cum aș fi dorit să vorbesc cu ei, exprimându-mi 
regretul că nu i-am întâlnit, schițând un gest de 
despărțire, dar bătrânul m-a reținut.

Mi-a răspuns că niciunul nu-i pe acasă. M-
am arătat necăjit, deși sincer să fiu era pentru prima 
și ultima dată în viață când m-am bucurat că nu-i 
găsesc, deoarece eu aveam ce aveam cu tatăl lor 
acum și nu cu ei. Văzându-mă că mă necăjesc - așa se 
vedea că am jucat bine teatru – m-a întrebat puțin 
îngrijorat:

- Doară nu-i orice necaz?
- Nu-i nici un necaz, dar tare aș fi vrut să 

grăiesc cu unul din ei, mai ales cu Iacob.

- Hodini oleacă dac-ai ghinit până la noi să 
mai știmbăm o vorbă...” m-a îmbiat bătrânul. Eu 
tocmai asta urmăream!

Bătrânul și-a strigat o nepoată să-i aducă 
afară o cergă de lână pe care ne-am așezat amândoi. 

- Până acum nici nu-i rău ..., m-am gândit 
eu.

Știind că a fost vânător l-am întrebat și mi-a 
răspuns cu drag cum îl păcălea de multe ori pe 
vecinul său Griga Cosmuții la pânda de până-n ziuă 
de la Izvoru' Glodului. Bătrânul s-a amuzat, 
câștigându-i bunăvoința. 

După un timp mi-am scos din tocul de piele 
aparatul și punându-l la ochi am urmat un tur de 
orizont ca și cum aș privi printr-un binoclu:

- Ala-i kuker, adică binoclu în limba 
germană! așa-i spunea la Beci / Viena unde a fost 
cotună la împăratu' / iar eu l-am aprobat din cap, 
făcându-mă că urmăresc ceva la distanță. 

Era „deschiotorat” la cămașă, iar baierul 
străiții nu-i era pus pe după umăr, ci numai după gât - 
încă un semn al adâncilor bătrâneți - iar în straiță 
avea tutunul, cremenea, iasca și amnarul. Fuma din 
pipă. 

Avea părul alb-auriu și nefiind pieptănat îi 
stătea, după expresia oșenească, „zvulturat”, 
căzându-i mult spre ceafă și peste cele două urechi. 
Bătrânul stătea foarte degajat, nu-l deranja nici 
„kukerul” meu prin care îl priveam din când în când. 
Am ales momentul potrivit făcându-mă că-l privesc 
prin binoclu și am apăsat declanșatorul, el rămânând 
mai departe degajat, fixând pe emulsia filmului, 
chipul aceluia care a fost odinioară cel mai falnic 
fecior din Țara Oașului. 

Capul îi este în întregime profilat pe cer, un 
fond absolut liniștit, deasupra umărului drept se 
vede vârful coroanei unui stejar înalt, pe când peste 
umărul stâng ce-i cădea - o fărâmă din ce a fost 
cândva, se profilează pe coroana unui alt stejar mai 
mic, ultimii din pâlcul de pădure numită Pădurice.

Pe față i se poate citi o intensă trăire 
interioară, cam obosită, dar resemnată, aproape de 
sfârșitul unei vieți grele.

***
Bătrânul era după „prânz”, adică după 

dejun, care în Țara Oașului este mâncarea de bază de 
peste zi și se ia dimineața pe la orele 7-8 numindu-se 
în zilele de vară „prânzuˈ mic”, apoi tot în acest 
anotimp, pe la orele 10-11 „prânzuˈ cel mare”, acesta 
mai ales la cosași și secerători, care depun un efort 
deosebit. În zilele de iarnă, oșenii mâncau numai de 
două ori pe zi, dimineața pe la orele 9-10 și după 
masă, spre înserat, după adăpatul vitelor. 

Dacă dejunul a fost deosebit de consistent, 
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ceea ce se întâmplă când oșenii pleacă la pădure, la 
târg sau la oraș și vine vorba despre el, ei nu zic „am 
prânzit” ci „am făcut un prânz”.

Probabil și bătrânul meu „a făcut un prânz” 
alături de ceilalți căseni care s-au dus la treburile lor, 
deoarece ședea în tihnă descheiat la gulerul cămășii, 
adică „deşchierat”.

Bătrânul mi-a mai spus că în partea din 
hotar numită „Holte” care se întindea între Racșa și 
Viile Orașului Nou, azi teren de culturi, în tinerețele 
lui erau păduri de goroni, în care au vânat și „gligani” 
(mistreți). Când hăituiau, pușcașii stăteau înșirați pe 
drumul Holtelor, iar gonacii porneau de lângă locul 
târgului din Orașul Nou, în sus. 

În timp ce-mi povestea bătrânul toate 
acestea, mi-am ales două momente mai potrivite și 
am apăsat pe declanșatorul vechiului și bunului meu 
aparat foto Voigtländer Bessa cu obiectiv Heliar, 
aparat de care mă leagă cele mai frumoase amintiri și 
de care îmi pare rău că m-am despărțit.

Mai vreau să notez despre acest bătrân că 
armonia în sânul familiei sale era unică și 
recunoscută ca atare în întreg satul. În afară de faptul 
că atâta timp cât a trăit bătrânul - ba chiar și după 
aceea - comportarea feciorilor săi, a nurorilor, a 
fetelor, a nepoților și strănepoților săi a fost 
exemplară, ireproșabilă.

Dar ceea ce a făcut ca acest neam de 
oameni, condus cu înțelepciune de bătrân să 
constituie un fenomen în sat, a fost întrajutorarea. 

Cum ajungea un membru al familiei în 
necaz, boală sau în situații care necesitau cheltuieli 
mai mari, ca de exemplu, înmormântare, nuntă în 
familie etc., toți feciorii contribuiau în natură sau în 
bani în așa măsură încât celui în cauză să-i fie mai 
ușor. 

Un alt aspect: dintre feciorii moșului, cel 
mai vârstnic, Ion avea 8 copii, deci cu familie mai 
grea. Toamna, când se culegea recolta de porumb, 
cartofi și floarea soarelui, care constituiau baza 
alimentației din Țara Oașului în acea perioadă, 
bătrânul le atrăgea atenția celorlalți: 

- Măi, gríji de Ion, ceea ce însemna să-l 
ajute cu o parte din recoltele lor, ceea ce se întâmpla 
întotdeauna.

Toate acestea le ştiu din cea mai autentică 
sursă şi anume chiar de la feciorii bătrânului, Ion şi 
Iacob, minunaţi haităi cu care am trăit multe, 
nenumărate clipe de neuitat la vânătoare în Munţii 
Oaşului, Ion fiind cel cu familia numeroasă, căruia 
tatăl său îi purta grije deosebită.

Şi câte aş mai putea povesti despre Iacob şi 
Ioan, astăzi ambii plecaţi pe urmele bătrânului lor 

tată, dar mă rezum numai la o singură întâmplare.
În timpul ocupaţiei Ardealului de Nord, Ion 

a fost chemat în armata ungurească, dar având 
familie numeroasă a fost lăsat neîntârziat la vatră. 

Cu proxima întâlnire la vânătoare, Ion era 
foarte voios că a scăpat din „cotune” şi că nu l-au dus 
pe front, dar un haitău mai în vârstă l-a luat peste 
picior zicându-i:

- Măi Ion, nu te ţine aşa de măreţ c-ai 
scăpat din cotune, că nu tu te-ai scos!

Ion, foarte contrariat, a întrebat repede şi 
scurt:

- Da' cine?
- Irinca mă! Irinca ta te-o scos, că ea ţ-o 

făcut o casă de prunci. Că de nu era Irinca, acolo îţi 
rămâneau ţie dinţii în Germania lui Hicler... ripostă 
bătrânul Gheorghicuţ, spre mai marele nostru haz, 
închizându-i gura lui Ion.

Şi acum, după 35 de ani de când am făcut 
fotografia aceasta, îmi aduc aminte cum am păstrat 
cu sfinţenie, ca pe o relicvă adevărată a trecutului, ca 
pe o adevărată comoară clişeul, alături de altele 
bineînţeles, având convingerea fermă că reprezintă o 
valoare.

Eram la facultate, când tata, în una din 
scrisori, mi-a comunicat c-a murit baciul Chiriluț. Eu 
l-am regretat foarte mult, rămânând mângâiat că-i 
păstrez icoana din care mă privește și azi cu aceeași 
expresie pe care am furat-o de mult și de câte ori o 
văd îmi vine să mă închin în fața lui, cinstind cea mai 
reprezentativă figură de bătrân din Țara Oașului.

De cum am făcut copia de contact şi am 
așezat-o în catalog, iar clişeul în filmotecă, nu am 
făcut nici măcar o copie de contact, deşi eram 
convins de valoarea lui, până în toamna anului 1964, 
când am mărit clişeul la dimensiuni apreciabile, 
50/60 cm. 

De atunci, bătrânul Chiriluţ mă priveşte 
dintr-un colţ al camerei în care îmi păstrez colecţia şi 
de câte ori ni se întâlnesc privirile, îi dau întotdeauna 
cinstea cuvenită, închinându-mă chiar şi post 
mortem, acestui „Rege Lear” al Oaşului.

Moșu' Penghianu 

 Tot am sperat să-l întâlnesc odată în sat, dar 
după ce mi-a spus nora sa Nuța că pe bătrân „nu-l mai 
slujesc picioarele”, m-am decis să merg acasă la el, 
găsindu-l „după masă”. Cu greu a venit bătrânul 
până pe pragul casei deoarece în interior din cauza 
luminii cu totul insuficiente nu puteam să fac 
fotografie, iar de „blitz” încă nici nu auzisem.

 Numele lui era Leușca Ion, zis a lui Penghe 



5

Toader, dar în sat era cunoscut sub numele de 
Penghianu. Singurul lui fecior însurat cu câteva luni 
înainte de primul război mondial a rămas cine știe 
unde, pe care front, în Galiția, în Bosnia-
Herțegovina sau în Alpi, ducând tot greul alături de 
noră și o nepoată, baba fiindu-i paralizată de zeci de 
ani.

 

Locuia în partea de sat numită „Știoseni”, care 
vine de la o poreclă de oameni „Știosu'„ și „Știoasa”, 
de unde și numele unui alt răcșan, un descendent 
direct al acestora, numit Olexa lui Știoasă. Bătrânul 
era cu nelipsita-i tașcă de piele, așa cum purtau cei 
mai mulți bărbați și bătrâni răcșeni, care tocmai din 
cauza aceasta sunt porecliți „tășcari” de unde și 
țâpuritura la adresa lor:

 „Ce poartă răcșenii-n tașcă,
 Cremene și-un bot de iască.
 Io te gioc, mândră, pe tine,
 Tașca gioacă p-îngă mine”.
Părul lung îi era dus pe după urechi și-i cădea pe 

ceafă. Este cel mai pletos bătrân fotografiat de mine 
și nu cred că-l întrecea nici Scoropan Chifor a lui 
Chifor din Borșa. Este unicul clișeu din capitolul 
„Portul popular din Țara Oașului” care, împrumutat 
fiind cu alte câteva sute, toate cu subiecte din Țara 
Oașului - oare ce cap slab am putut avea - nu mi-a 
fost restituit și păstrez numai copia de contact 6/9 
după care mi-am realizat un nou clișeu, fotocopie. 

 Nu la mult timp bătrânul a murit și fiind 
acasă am participat și eu la prohod, pe un timp 
excepțional. Am făcut un rol-film întreg în diferite 
poziții, care de care părându-mi-se mai interesante, 
dar spre mai marea mea dezamăgire și consternare, 

tot filmul a fost compromis, doar dintr-un singur 
clișeu am putut alege un fragment în care se vede 
Nuța, nora moșului, cum aprinde o lumânare, 
văzându-se și o parte din olurile de Vama care se 
puneau atunci pe sicriu. Am descoperit că un colț al 
burdufului de la aparat a cedat după atâtea 
deschideri-închideri, lăsând să pătrundă o șuviță de 
lumină, de ajuns ca să producă efectul dezastruos 
asupra întregului rol-film.

Decebal

Într-o duminecă, aveam la mine aparatul foto 
și speram să întâlnesc un bătrân consătean a cărui 
fizionomie și tunsură mă făceau să văd în el o 
asemănare mare cu chipul lui Decebal de pe 
Columnă. Speranța mea s-a împlinit și deși timpul nu 
era cel mai potrivit pentru portrete - ba aș putea 
spune că era cel mai puțin potrivit - fiind la amiază în 
luna lui cuptor, totuși am făcut două fotografii: una 
din profil, una din semiprofil. Când l-am privit prin 
vizorul aparatului am avut senzația că aparatul s-a 
transformat într-un miraculos teleobiectiv, cum nu ar 
fi în stare să fabrice nici cele mai specializate fabrici 
de materiale foto din lume, un teleobiectiv care nu 
are nici o cifră care să indice tăria obiectivului sau 
distanța focală, ci teleobiectivul istoriei, care-mi 
apropia chipul unui strămoș de acum aproape 2000 
de ani. Fantastică și emoționantă trăire în scurta clipă 
a prezentului de atunci: mi se părea că-i fac portretul 
lui Decebal. 

 

Pe un trunchi de corp masiv, un cap expresiv, o 
privire hotărâtă, dar în același timp plină de bunătate 
îi aluneca undeva departe. Pe fruntea-i lui deosebit 
de lată, părul „rătundzat” îi cădea până deasupra 
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arcadelor, acoperind lateral ambele urechi. Nasul cu 
o ușoară arcuire acvilină era în armonie și 
proporțional cu fețele obrazului, iar bărbia lată și 
puternică, mărea expresia de hotărâre.

 Pe moment, mă închipuiam reporter la curtea 
Marelui Rege și ca atare eram în preajma lui și în acel 
ceas când o mână de călăreți romani - datorită unei 
mârșave trădări - îl împrejurară, urmărindu-l 
îndeaproape. 

Regele meu avea în fața ochilor minții, 
exemplul viteazului Vercingetorix - eroul Helveților 
– care, învins a sperat în mila lui Caesar, dar s-a 
înșelat amarnic, căci după 6 ani de temniță în lanțuri, 
a fost umilit și ucis la Roma.

 Nu!!! El nu va da lui Traian această 
satisfacție, care de bună seamă ar fi întrecut-o pe cea 
dată de căpetenia Helveților lui Caesar, căci de daci 
au tremurat cel puțin patru generații de romani.

 Când El nu a mai văzut nici o scăpare, după 
ce şi-a rotit pentru ultima dată privirea în tur de 
orizont peste Patria-i dragă, înainte cu câteva clipe 
de a duce la sfârşit hotărârea luată, i-am făcut 
portretul. 

Acesta a fost pentru mine ceasul uneia din cele 
mai adânci trăiri şi, deşi în fototecă îl am sub numele 
lui, Ionu lui Toaderu Tomoanii, pentru mine el a 
rămas DECEBAL.

Bercea Nicoară a Boicului din Bixad

 Cu care m-am întâlnit într-o zi senină de 
toamnă târzie, pe Dealul Mănăstirii, unde îngrijea de 
niște oițe.

Costumația lui, așa cum a rămas fixată pe 
peliculă, ar putea figura fără nici un machiaj sau 
costumație de epocă, în orice film istoric mai vechi 
de-al nostru.

Cojocul în care era îmbrăcat pe sub suman, mă 

ducea cu gândul la versurile care sună cam așa:
- Mircea era îmbrăcat în zale,

Ștefan era îmbrăcat în zale
Mihai era îmbrăcat în zale!
și câți alții, câte generații dintre înaintașii noștri 

au îmbrăcat zalele odinioară, sau tunica militară mai 
încoace?

Între cei de mult îl văd și pe Nicoară a 
Boicului...

Olexa lui Ştioasă

Ştiu precis că în afară de fotocopia din catalogul 
fotografiilor, la capitolul „Portul popular şi tipuri din 
Ţara Oaşului” nu am mai făcut nici o măritură, nici o 
copie de contact cel puţin, deşi mă gândeam să o 
pregătesc pentru expoziţia de la Dalles. Iniţial, după 
ce m-am hotărât să scriu comentariul la câteva dintre 
fotografiile mele, schiţându-mi prima ciornă era 
printre fotografiile alese şi aceasta. Îi simţeam 
mustrarea ce mi-o făcea după 35 de ani aşa că, într-o 
bună zi m-am hotărât şi am mărit-o la scara de 40/50 
cm.

Am avut o deosebită satisfacţie când un vecin 
de-al celui din poză, a venit la mine şi, întrebându-l 
dacă îl cunoaşte pe cel din „chip”, acesta, deşi era în 
vârsta ce cocheta cu opt decenii, mi-a răspuns 
prompt și fără nici o şovăire:

- Aiesta-i Olexa lui Ştioasă...săracu'. Demult s-o 
dus pe ceie lume. 

Întrebându-l de ce i-au zis în sat aşa, deşi ştiam, 
mi-a confirmat că se trage de la un bătrân numit 
Ştiosanu, pe care în frageda lui copilărie l-a ajuns 
puţin. Acesta, la rândul său, era copilul unei femei 
numite în sat Ştioasa, de unde şi porecla lui, Olexa 
lui Ştioasă. De altfel şi uliţa satului care urcă în sus 
de la Olexa şi toată această parte a satului se numea 
mai demult Ştioseni. 

L-am fotografiat pe bătrânul Olexa în luna 
aprilie 1938 pe Dâmbul Bisericii, la Paște, după-
masa, când aproape tot satul era adunat „la toacă”. 
Şedea pe pământul zvântat, stând de vorbă cu alt 
răcşan. 

M-am apropiat de el cât se poate de discret, 
voind să-l surprind fără să mă observe, aşa cum am 
făcut şi cu alţii. Înainte de a declanşa aparatul însă, 
şi-a întors privirea spre mine, senină, puţin înclinată 
spre zâmbet. Nu m-am oprit din acţiune mai ales că 
faţa îi era luminată foarte bine, ci am apăsat pe 
declanşator, spre mai marele haz al celor din jur, 
făcut pe socoteala bătrânului.

- No, Ole şi pe tine te-o prins Ioniţă...!
- Prindă-mă că nu m-a durut defel...fu răspunsul 
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lui laconic, care şi-a continuat liniştit discuţia 
întreruptă ca şi când nu s-ar fi întâmplat absolut 
nimic.

Acum, după trecerea a 35 de ani de atunci, 
această fotografie are un singur merit şi anume acela 
de a fi un martor, un martor veridic, deoarece 
memoria peliculei a înregistrat fidel figura lui Badea 
Olexa, într-o clipă trecătoare a istoriei, pentru clipa 
cea prezentă, care, cu cât va fi mai îndepărtată, de 
prima, fără îndoială că va fi cu atât mai valoroasă.

Acesta era atunci portul bătrânilor din Ţara 
Oaşului. Lâna de oaie ţurcană constituia materia 
primă pentru îmbrăcăminte, iar din blănuri de oaie şi 
de miel se confecţionau în sat de către meşteri 
localnici, căciulele (cușmele). Se vede că nu-i o 
căciulă nouă în partea din faţă, deasupra frunţii şi se 
observă o pată de pe care a căzut lâna, e „dubită”. De 
sub căciulă părul cărunt îi ieşea abundent, 
acoperindu-i urechile de tot, prelungindu-se într-o 
chică, pe spate. 

 Cu toate că era un om sărac, cu multe greutăţi, 
având şi un fecior pe care răcşenii îl socoteau nebun, 
are atâta lumină în ochii senini de sub fruntea-i lată, 
iar întreaga înfăţişare a obrazului are nota optimistă, 
senină. Zecile de riduri ce se desfac în forma unui 
evantai de la coada ochilor şi zbârciturile de pe gât 
vin şi întregesc fizionomia acestui om bătrân. 

- Prindă-mă că nu m-o durut defel... i-a răspuns 
badea Olexa celui care l-a luat în derâdere şi acuma, 
după atâta vreme, sunt convins de un lucru şi anume, 
că dacă nu-l „prindeam”, aveam motiv întemeiat de a 
fi cu adevărat mâhnit, căci mi-ar fi lipsit acest martor 
de preţ al sărăciei de odinioară din Ţara Oaşului, căci 
dacă în cea mai mare sărbătoare când toată lumea se 

îmbracă cu ce are mai bun şi mai frumos, 
consăteanul meu avea pe umere, doar un petec vechi 
de suman.

Iată pentru ce, „clipa trecătoare” de odinioară s-
a transformat astăzi, alături de multe altele, într-un 
act de acuzare al orânduielii vechi şi clipa aceea 
rămâne ca o filă de istorie pe care, cu cât se va aşeza 
mai gros colbul vremii, cu atât îi va creşte valoarea 
de document.

Marele preot - Finta Văsâi a lui Văsâiu Todorii 
din Bixad 

Marea bucurie ce am simțit-o și trăit-o cu ocazia 
fotografierii bătrânului din Bixad, în care am văzut 
chipul asemănător cu „Marele Preot”, mi-a fost 
umbrită de Dictatul impus de Puterile Axei Roma-
Berlin, care a sfârtecat și smuls de la sânul Patriei, 
Ardealul de Nord. Cu toate că durerea noastră era 
fără margini, am rămas cu toții în Țara Oașului, 
înțelegând să ducem traiul alături de oșeni, așa cum 
ne va fi soarta. Pentru mine, una din marile figuri, 
una din marile personalități ale Țării Oașului care m-
a ținut legat de acest colț de țară, de acești oameni a 
fost de bună seamă bătrânul Finta Văsâi a lui Văsâiu 
Todorii din Bixad. 

Această fotografie mă transpune în timp, la 
mijlocul lui august 1940 când s-a organizat la Bixad 
o mare întrunire a românilor din această parte a țării, 
la care au venit nu numai oșeni, ci și maramureșeni 
precum și codreni, chioreni etc. Niciodată nu am 
văzut pe pământul Țării Oașului, o mulțime atât de 
impresionantă; zeci de mii de oameni, în frumoasele 
lor straie albe ca spuma laptelui s-au întâlnit aici la 
margine de țară.

Am plecat și noi din Racșa cu tata și cu cei patru 
frați, îmbrăcați în cele mai frumoase haine oșenești, 
eu având în straiță și nelipsitul meu prieten de 
drumeție, aparatul de fotografiat. Am mers un grup 
de peste 200 de răcșeni, feciori tineri, fete, femei și 
bărbați mai vârstnici deoarece floarea bărbătească a 
satului era sub arme. La Bixad de abia te mișcai de 
atâta lume, întâlnirea cu un prieten sau cu un 
cunoscut fiind cu totul întâmplătoare.

În această masă compactă de oameni, pentru 
mine o delectare a gândului și ochilor - cel mai mare 
festival al portului popular ce l-am văzut până atunci 
- am dat față în față - fericită întâlnire - cu un bătrân 
oșan. Când l-am văzut, pentru o clipă am rămas uluit. 
Nu-mi venea să cred că ceea ce văd, nu este o arătare, 
nu este o nălucă, ci este o realitate. Credeam până 
atunci că la capitolul cel mai îndrăgit mie, „Bătrânii 
Oașului”, nu voi mai putea adăuga o icoană mai 
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măreață celor pe care deja le aveam, dar așa se vede 
că m-am înșelat și aceasta spre mai marea mea 
satisfacție. Parcă un sfetnic înțelept de al lui Decebal 
s-a reîncarnat și după 1800 de ani, auzind că 
strănepoții din vechea vatră a dacilor sunt în 
primejdie, că le sunt din nou amenințate fruntariile, a 
venit din nou între ei, să-i încurajeze prin prezența 
lui.

În mulțimea aceea de oameni, îmi era peste 
putință să fac o fotografie care să poată ocupa un loc 
de cinste pe coordonatele pe care le merită, pentru a 
fi, nu atât pentru scurtul prezent de atunci un 
document, cât mai ales pentru viitorime. Deși eram o 
fire timidă, am avut totuși curajul să mă apropii de 
bătrân spunându-i: „Unchiule, fii așa de bun și vino 
puțin cu mine”. Nu rețin dacă mi-a răspuns ceva sau 
nu, dar știu că s-a uitat lung la mine, apoi m-a urmat, 
ținându-și de mână nepotul. Îmi făceam cu anevoie 
loc, pentru a mă strecura până la margine de 
mulțime. Mă uitam adesea cu coada ochiului, să văd 
dacă bătrânul mă urmează și mă linișteam văzându-l 
înotând măreț prin valurile mulțimii. În fine, am 
sosit și la un loc potrivit, l-am așezat pe bătrân, astfel 
ca să am în planul ultim al fotografiei muntele Piatra 
Bixadului. Câteva fete cu cunună priveau mai mult 
mirate decât invidioase - ori poate și una și alta - cum 
poate un tânăr ca mine, să nu se ocupe de ele, ci de un 
moș, cum nu le bag în seamă pe ele, „mândrele 
satului”, iar în fața bătrânului îmi venea să 
îngenunchez. Nepotul stătea aproape de bătrân, ca și 
cum i-ar fi căzut bine să-i simtă proteguirea 
apropiată, mai ales că-mi vedea în mână aparatul de 
fotografiat, pe care-l suceam să-i pun la punct 
elementele pentru tabloul ce urma să-l fixez pe 
peliculă. Coconul avea părul „rătunzat” deasupra 
arcadelor și înfățișarea îi trăda multă neîncredere. 

Figura bătrânului pur și simplu mă uluia. Era de 
o statură impozantă, înalt, spătos. Fruntea-i lată 

continua cu un început de chelie și păru-i alb argintiu 
îi cădea pe ceafă. Nasul foarte proporționat cu fața, 
bărbia sinceră întregeau armonios întreaga înfățișare 
bărbătească a capului, privirea îi era încă vie, 
pătrunzătoare. Dar în afară de înfățișarea acestui 
bătrân, ceea ce mi-a izbit mai mult privirea, a fost 
costumația lui. Deși de când eram prunc mic 
rețineam bine portul popular oșenesc, până atunci nu 
văzusem încă un croi de cămașă ca și acesta. 
Mânecile largi – extrem de largi - îi cădeau în falduri 
bogate, așa că aveam impresia că în fața mea se 
găsește un senator roman în togă și nu un bătrân din 
Țara Oașului. Gulerul cămășii precum și straița 
atârnată în diagonală peste umărul drept erau 
brodate discret, în culori liniștitoare, alb și gălbui. 
Era încălțat în opinci de piele legate cu „nojâță”, tot 
din piele înfășurate cu grijă, simetric, proporțional, 
de la glezne în sus. Ținea picioarele puțin îndepărtate 
unul de altul așa că și această poziție dădea și mai 
mult impresia de masivitate, de mare stabilitate, de 
statornicie și stăpânire a gliei din care parcă a răsărit 
și nu știu prin ce asociație de idei mi-a venit în minte 
începutul titulaturii lui Mircea cel Bătrân: „...Io, 
Mircea Mare Voievod şi Domn ...” și parcă-l auzeam 
și pe bătrânul meu intitulându-se: „...Io... stăpân din 
veac al acestei glii!!!”

După ce am fotografiat cele două generații, 
bunicul și nepotul, am ținut neapărat să-l am singur 
pe bătrân, într-o icoană. Figura lui legendară mi se 
profila pe muntele din apropiere, iar capul depășea 
culmea muntelui, făcând tabloul mai impozant, mai 
măreț, să fie o icoană de-a dreptul monumentală. 
Monument uman. Monument viu. 

Înainte de a mă despărți de bătrân, l-am rugat 
frumos să-mi spună în întregime numele care a 
răsunat sonor și am notat un nume pe care de atunci 
și până astăzi și cât timp voi mai fi, îl voi rosti cu 
pietate: Finta Văsâi a lui Văsâiu Todorii, Pupădzâlă, 
din Bixad.  

Mergând spre casă în acea zi, de zeci de ori mi-
am pipăit straița, pentru a mă convinge dacă aparatul 
de fotografiat este acolo, iar în aparat o comoară. 

Cu câtă emoție am developat filmul, în 
condițiile rudimentare pe care mi le putea oferi viața 
într-un sat din Țara Oașului în acea perioadă! Numai 
după ce am ieșit din camera obscură, orbit de lumină, 
convingându-mă că sunt bune clișeele, am simțit o 
adevărată și mare liniște.

Şi pentru mine, Finta Văsâi a lui Văsâiu Todorii 
din Bixad a fost una dintre marile figuri care m-au 
ținut și mă țin și astăzi legat cu toată ființa mea de 
Țara Oașului. 
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 Continuăm studiul nostru 
dedicat învăţământului confesional 
românesc din zona sătmăreană care a 
aparţinut Sălajului istoric, cu perioada 
1868-1918, perioadă caracterizată prin 
presiuni tot mai mari venite din partea 
autorităţilor austro-ungare de a 
magh ia r i za  fo r ţ a t  p rocesu l  de 
învăţământ.
 La fel ca în cazul studiului 
precedent, baza documentară a constituit-o, pe lângă 
bibliografia edită, monografiile şcolare întocmite de 
către învăţători şi articolele din revista pedagogică 
„Şcoala Noastră”, care apare la Zalău, în perioada 
1924-1940.

Un capitol al monografiilor şcolare pe care 
învăţătorii aveau obligaţia de a le elabora făcea 
referire, conform instrucţiunilor trimise de Revizorul 
şcolar al judeţului Sălaj, Ioan Mango, la evoluţia 
şcolilor româneşti în urma decretării legii XXXVIII 
din anul 1868, cu care regimul dualist austro-ungar 
debuta în domeniul educaţiei.
 În primul rând, învăţătorii trebuiau să afle 
dacă şcoala a fost înfiinţată după adoptarea acestei 
legi şi ce caracter a avut şcoala: confesional, comunal 
sau şcoală de stat. Să arate unde a fost amplasată, cum 
era înzestrată, în ce limbă se preda (română sau 
maghiară), ce învăţători au predat, ce pregătire 
pedagogică au avut şi cum erau plătiţi. Să ofere date 
statistice privind numărul elevilor şi frecvenţa şcolară 
şi rezultatele obţinute de învăţători. De asemenea, 
„influenţa acestei școale: — în cazul când învăţătorii 
s-au perândat des, influenţa exercitată de ei în general 
şi influenţa specifică exercitată de unul sau altul, iar în 
cazul când a funcţionat la şcoală unul sau altul din 
învăţători mai mulţi ani, influenţa ce a exercitat prin 
şcoală şi înafară de şcoală”.
 Un subcapitol important trebuia să facă 
referire la amestecul statului maghiar şi al organelor 
lui de control în „susţinerea şi viaţa şcoalei”. De 
asemenea, „lupta poporului pentru susţinerea şcoalei 
şi apărarea ei” şi urmările amestecului statului 
maghiar: „Se va arăta influenţa şcoalei silită a se pune 
în serviciul maghiarizării, precum şi sforţările 
învăţătorilor de a da cultură şi a cultiva limba şi 

conştiinţa naţională”.
 După cum se poate observa şi din 
instrucţiunile de mai sus, un moment 
important în istoria învăţământului 
sălăjean l-a constituit adoptarea legii 
din anul 1868, de către ministrul 
maghiar, Eötvös Iosif, lege care 
alcătuieşte cadrul juridic al evoluţiei 
ulterioare a învăţământului sătesc, până 
la altă intervenţie abuzivă a contelui 
Apponyi, care accentuează procesul de 
maghiarizare forţată a învăţământului 
românesc.

 La o primă analiză, legea şcolară din anul 
1868 este una democratică şi inovativă. Ea prevedea 
obligativitatea frecventării şcolii de către copiii cu 
vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, obligativitatea 
cursurilor de repetiţie până la vârsta de 15 ani şi 
obligaţia satelor cu cel puţin 30 de copii, lipsiţi de o 
şcoală confesională, de a ridica şi întreţine o şcoală 
comunală. De asemenea, impunea o pregătire de 
specialitate pentru toţi învăţătorii, stabilea condiţiile 
de funcţionare pe care trebuiau să le îndeplinească 
edificiile şcolare, fixa durata anului şcolar, impunea 
materiile de studiu, etc.
 Analizând-o mai în profunzime, observăm că 
legea ascundea o serie de capcane pentru şcolile 
confesionale româneşti. Condiţiile drastice impuse de 
lege trebuiau îndeplinite într-o perioadă foarte scurtă, 
respectiv 6 ani de la promulgarea legii. Având în 
vedere situaţia materială precară a satelor româneşti, 
credem că aceste condiţii erau imposibil de realizat. 
Aici credem că erau capcanele legii, deoarece dacă nu 
se îndeplineau condiţiile prevăzute în lege, referitoare 
la înălţimea edificiului şcolar, luminozitatea, spaţiul 
alocat procesului de învăţământ, dacă numărul 
elevilor unui învăţător depăşea numărul maxim 
stabilit, dacă nu se predau toate materiile impuse de 
statul maghiar,  după trei  avertismente ale 
Ministerului Cultelor şi Învăţământului, şcoala 
confesională putea fi declarată şcoală comunală, unde 
limba de predare era limba maghiară. 
 În acest sens, legea prevedea ca pe lângă 
şcolile confesionale, întreţinute de biserică, să fie 
înfiinţate şcoli comunale şi şcoli de stat, întreţinute tot 
de către comunitate, dar dacă acceptau ajutorul oferit 
cu „generozitate” de statul maghiar, deveneau total 
dependente de acesta.

9
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În urma adoptării legii, comunităţile 
româneşti, în frunte cu preoţii locali, s-au întrunit 
pentru a hotărî soarta şcolilor confesionale. De 
exemplu, locuitorii români din localitatea Cig, astăzi 
sat aparţinător oraşului Tăşnad, se întrunesc pe data de 
17 octombrie 1869 şi declară solemn că vor apăra 
caracterul confesional românesc al şcolii: „Subscrişii 
poporeni gr. cat. din comunitatea Cigului, la 
părinţească provocare a preaveneratului Ordinariat 
diecesan a Gherlei, din 7 septembrie a.c. nr. 
2282/1294, prin acestea sărbătoreşte ne obligăm cum 
că şcoala noastră poporală arădicată şi susţinută şi 
până acum din sudoarea noastră nicidecât nu o vom 
lăsa să fie despărţită de beserică ci aceia, pe lângă 
obligământul şi usul de până acum avut şi încît va erta 
miseria noastră, cu libera sucurgere a noastră la celea 
prescrise în legea pentru instrucţiunea publică a 
anului 1868, o dechiarăm de confesională”. Actul a 
fost trimis Episcopiei de Gherla de către protopopul 
supleant al Eriului, Avram Dragoş, împreună cu 
declaraţiile asemănătoare date de satele Sâncraiul 
Silvaniei, Ghirolt, Ady Endre, Căuaş, Socaciu, 
Unimăt şi Acâş. 
Cu toate acestea, se observă o intensificare a 
presiunilor autorităţilor maghiare asupra procesului 
de învăţământ, după cum rezultă şi din monografia 
şcolii din Hotoan: „Pe la anul 1892 stăpânitorii de 
atunci, invidiind marele progres naţional – cultural 
românesc ce dezvolta această şcoală, a voit cu tot 
preţul a o statifica sau mai bine zis maghiariza, fireşte 
acei Românaşi cari sau adăpat la acest izvor de cultură 
românească, au opus rezistenţă demnă de ei – aşa, că 
stăpânitorilor din acelea neamuri nu le-a mai venit 
nici prin gând de-a încerca o nouă încercare, 
rămânând şcoală românească ca până la statificarea 
din partea Statului Român”, adică până după 1918.

Spre sfârşit de secol XIX se diversifică şi 
materiile de predare, odată cu venirea la catedră a unor 
învăţători calificaţi. Erau predate următoarele materii, 
conform denumirii epocii: Abecedariul, Legendariu, 
Chatechisme mici şi mijlocii la clasa a IV-a, 
Constituţiunea patriei, Istoria vechiului şi noului 
testament, Geografia, Istoria patriei, Istoria naturală.

Examenele sfârşitului de an şcolar se 
desfăşurau cu acelaşi fast cuvenit, la fel ca înainte de 
1868. Pentru acest eveniment deosebit, şcoala era 
împodobită cu tablouri, cu ștergare, cununi de flori și 
de frunze de stejar, frumos împletite. La eveniment 
participa protopopul local, însoțit de câțiva preoți și 
învățători, Consiliul parohial, ca senat școlar, în frunte 
cu preotul-președinte. Din partea autorităţilor locale 
participa primarul sau un delegat oficial şi notarul. De 
asemenea, se înregistra o participare deosebită din 
partea părinților, tineretului și a comunităţii locale, în 
general.

În privinţa rezultatelor obţinute de către 

dascăli, din analiza monografiilor şcolare observăm 
faptul că acolo unde au existat dascăli conştiincioşi, 
patrioţi, cu pregătire pedagogică şi care au funcţionat 
mai mult timp într-un loc, s-au observat progrese 
remarcabile în privinţa ştiinţei de carte a fiilor de 
ţărani.

Aici credem că ar trebui să amintim şi opera de 
mecenat a unor mari înaintaşi din zona Codrului, 
precum Gheorghe Pop de Băseşti sau Andrei Cosma.

„ B a d e a  G e o r g e ” ,  c u m  î i  s p u n e a u 
contemporanii, şi-a pus întreaga sa viaţă şi avere în 
slujba neamului său. Învăţătorii sălăjeni beneficiau şi 
ei de ajutorul marelui mecenat. Astfel, în fiecare an 
primii 2 învăţători care instruiau cel mai mare număr 
de analfabeţi erau premiaţi cu câte o vacă cu viţel şi o 
scroafă cu purcei. Aceste premii s-au acordat şi în 
perioada 1894-1895, când George Pop era închis la 
Vacz, în urma procesului memorandiştilor.

Ziarul „Tribuna” nr. 16 din 28 ianuarie 1894 
scria că de Crăciun, George Pop dăruise elevilor 
săraci din Băseşti 24 de sumane, 24 de pălării, 10 
perechi de încălţăminte, 40 de năfrămi şi fructe pentru 
toţi copii, iar celor din Băiţa, 22 de sumane, 17 pălării, 
16 perechi de încălţăminte, 24 năfrămi şi rechizite 
şcolare (tocuri, peniţe, creioane, hârtie, etc.). Aceasta 
era o tradiţie care se repeta anual cu ocazia sfintelor 
sărbători de Crăciun.

Pentru sprijinirea culturii, a învăţământului 
românesc şi îmbunătăţirea situaţiei materiale a 
românilor sălăjeni s-au înfiinţat mai multe bănci 
româneşti, precum banca „Silvania” din Şimleu, 
„Codreana” din Băseşti şi multe altele. La înfiinţarea 
acestor bănci un rol fundamental i-a revenit lui 
George Pop de Băseşti şi finului său Andrei Cosma, 
alt mare fruntaş al românilor sălăjeni.

Andrei Cosma a fost cel care a sprijinit 
construirea şcolii din satul natal, Bârsăul de Sus, în 
două rânduri (1873-1874 şi 1911-1912), dotarea ei cu 
mobilier şcolar şi înfiinţarea unei biblioteci poporale 
cu 50 de volume.

Tot Andrei Cosma este cel care sprijină 
procesul de învăţământ din Supuru de Sus, satul în 
care s-a stabilit în ultima parte a vieţii sale şi unde este 
înmormântat.
 În aceste condiţii, cu toate presiunile 
autorităţilor maghiare, şcolile confesionale reuşeau să 
supravieţuiască, să-i înveţe carte pe copiii de ţărani şi 
să păstreze identitatea românească în această zonă. A 
venit, însă, fatidicul an 1907, când ministrul maghiar 
al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Apponyi Albert a 
adoptat legea de tristă amintire, care îi poartă numele. 
 Proiectul de lege avea 40 de articole şi chiar 
din primul său articol lovea în şcolile confesionale 
româneşti, stipulându-se că învăţătorii confesionali 
erau „oficianţi publici”. În consecinţă, competenţele 
lor urmau a fi stabilite „pe cale administrativă”. 
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 La fel ca legea din anul 1868, autorităţile 
veneau cu un „măr otrăvit”, prin faptul că fixau 
salariile învăţătorilor la un nivel foarte mare, ceea ce 
era imposibil de susţinut de către comunităţile locale. 
Astfel, baremul de salarizare a fost ridicat de la 300-
600 coroane, cât era în anul 1893, la 1.000-2.000 
coroane, după cum se stipula în aricolul 2 al legii. În 
condiţiile în care nu se putea oferi învăţătorilor 
salariile impuse de către autorităţi, în termen de 3 ani, 
până la data de 10 iunie 1910, statul „întregea” 
salariile, dar impunea trecerea şcolilor la stat, unde se 
preda în limba maghiară, conform articolului 12 al 
legii.
 C o n f o r m  a r t i c o l u l u i  1 5 ,  c o m i s i a 
administrativă prelua aproape toate prerogativele 
autorităţilor confesionale, iar în conformitate cu 
articolul 19 din lege, în şcolile confesionale „limba 
maghiară se propune în fiecare zi şi fiecare clasă, după 
un program şi în numărul de ore statorit de ministrul 
de culte şi instrucţiune publică”. Scopul declarat al 
punerii în practică era acela ca la „încheierea ciclului 
primar, elevul să-şi poată exprima cugetele ungureşte 
şi clar”. 
 După cum se poate observa, noua lege viza în 
mod clar intensificarea procesului de maghiarizare 
forţată a românilor, prin statificarea şcolilor 
confesionale şi introducerea obligativităţii predării 
doar în limba maghiară.

Învăţătorii de la şcolile confesionale româneşti 
se găseau într-o situaţie dificilă, fiind pasibili în orice 
moment de a fi daţi afară din învăţământ sau chiar 
condamnaţi pentru că nu respectau legea maghiară, 
iar dacă respectau legea apponyiană erau judecaţi de 
autorităţile confesionale ca slugi a maghiarilor: „În 
decursul vieţii din statul maghiar şi mai ales de la 
decretarea legii învăţământului din 1907, învăţătorul 
a trebuit să pună o muncă îndoită fiind la şcolile 
confesionale limba de predare Română, dar limba 
maghiară era deobligată sub răspunderea oficiului 
său, de altă parte nu puteau lucra decât cinci luni anual 
la cel mai bun caz. Aici a fost o greutate pe umerii 
bietului învăţător care n-afla sprijin în drept nici la 
autorităţile statului zicând, că lucră contra întogmirii 
şi legilor patriei, nici la autorităţile confesionale 
zicând, că e omul statului. Ci persecutări peste 
persecutări cu nedreptul din ambe părţile, ţinând 
seamă de acestea de mai sus şi aplicându-le contrar”. 
Sunt cuvintele vrednicului învăţător Ioan Talpoş, 
originar din Bobota, autorul monografiei şcolii din 
Giorocuta, pe care a ctitorit-o alături de familia 
preoţilor Trufaş.
 După adoptarea legii apponyiene, potenţaţii 
maghiari ai vremii, precum cei ai familiei Wesselényi 
de Hodod aveau posibilitatea de a maghiariza şcolile 
confesionale româneşti, aducând învăţători maghiari 

în locul celor români şi în satele cu populaţie majoritar 
românească, după cum rezultă şi din monografia 
şcolii din Corund: „Pe la anul 1907 statul unguresc, 
văzând că această comună este curat românească, cu 
educaţie, deşi slăbuţă, dar totuşi româneşte, zideşte o 
şcoală şi trimite un înv. qualificat, unguresc, acesta a 
introdus în şcoală limba maghiară. Pe oamenii încă îi 
silea să vorbească ungureşte. Primul şi ultimul din 
acest soiu a fost Iosif Forro, decedat în anul 1928. Iar 
şcoala funcţiona sub titlul de «Magyar állami 
ellemenek işcola». (…) Se spune că baronul 
Wesselényi în persoană s-a prezentat la şcoala 
normală din Zalău, pentru a-şi alege un învăţător pe 
plăcere. A şi ales pe antecesorul subsemnatului, cu 
numele Forró Iosif. Acesta propunea numai în limba 
maghiară”.
 Aceeaşi soartă a avut-o şi şcoala din Supurul 
de Sus, după cum rezultă din monografia şcolii: 
„Şcoala funcţiona ca şcoală românească confesională 
într-o casă şi era susţinută de biserică. Ca şcoală 
românească a existat în tot timpul, însă de la anul 
1908, guvernul ungar a introdus şi limba de predare 
maghiară, pe lângă cea română aşa că studiile mai 
principale se făceau şi în româneşte şi în ungureşte, cu 
scopul de a maghiariza populaţia română de pe aceste 
plaiuri.
 Au existat şi cazuri în care comunităţile locale 
româneşti au rezistat la procesul de maghiarizare 
forţată. De exemplu, şcoala din Giurtelecul 
Hododului, despre care aflăm următoarele: „Este 
demn de notat că în această comună sub regimul 
unguresc şcoala a fost susţinută de către confesiune şi 
s-a predat numai româneşte”.
 La fel aflăm şi despre soarta şcolii din Bârsăul 
de Sus că nu a fost maghiarizată, spre uimirea 
inspectorului maghiar, care a fost salutat în limba 
română: „La 1 septembrie 1911 sunt aleşi învăţătorii: 
Dl. Şt. Oşian şi dl. Gavril Varna, amândoi înv. cu 
diplomă şi fii ai acestei comune. În anul 1912, şcoala a 
fost inspectată de insp. regesc ungur: Nagy Karoly, 
care este foarte mulţumit cu progresul din şcoală, 
sfătuind pe înv. ca să se silească ca pe viitor să fie 
salutat, la intrarea în şcoală în limba maghiară şi nu în 
limba natală”.

Au venit, apoi, anii grei ai primei mari 
conflagraţii mondiale, când întreg procesul de 
învăţământ a fost sistat. După cum reiese şi din 
cuprinsul monografiilor şcolare pe care le publicăm, 
învăţătorii sub 40 de ani au fost mobilizaţi pe front şi 
mulţi dintre ei nu s-au mai întors, decedând în 
cumplitul război. 
 În toamna anului 1918, când Imperiul austro-
ungar se găsea într-un accentuat proces de disoluţie, 
soldaţii întorşi de pe frontul rusesc, infestaţi cu 
„ciuma roşie”, s-au revoltat împotriva autorităţilor dar 
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s-au dedat şi la acte necugetate, la violenţă şi jafuri, 
după cum rememorează şi fruntaşul politic sălăjean, 
Alexandru Aciu: „La îndemnul soldaţilor, ţăranii 
asupriţi s-au năpustit şi aci asupra asupritorilor lor. Au 
fost alungaţi numai asupritorii, reprezentanţii 
regimului oligarhic, nedrept, exploatator şi opresor, 
din toate punctele de vedere”.

Aceste revolte, cu caracter revoluţionar 
anarhic, au cuprins întreg judeţul Sălaj ş�, d�n păcate, 
au avut de sufer�t ş� şcol�le. Au fost alungate 
autor�tăţ�le locale, notar�� publ�c� de la sate, au fost 
jefu�te, d�n cauza foamete�, depoz�tele de cereale, 
prăvăl��le ş� magaz�nele ş� au fost devastate pădur�le ş� 
moş��le mar�lor propr�etar�.
 Însă, această stare de anarhie creată de 
foametea cruntă şi la îndemnul soldaţilor, în special a 
celor veniţi din Rusia unde fuseseră contaminaţi de 
virusul bolşevismului, a fost stopată de către fruntaşii 
politici ai românilor, intelectualitatea şi preoţimea 
satelor, care au înfiinţat, în fiecare comună din judeţul 
Sălaj, consilii şi gărzi naţionale româneşti, cu scopul 
de a restabili ordinea şi de a se pune la dispoziţia 
Consiliului Naţional Român Central, care îşi avea 
sediul la Arad.
 La marele praznic naţional de la Alba Iulia din 
1 Decembrie 1918 au participat şi învăţătorii sălăjeni. 
Suferinţele românilor din timpul războiului, disoluţia 
anacronicului imperiu austro-ungar, atmosfera de 
sărbătoare şi importanţa evenimentului unic în istoria 
noastră naţională – înfăptuirea României Mari – este 
surprinsă magistral, credem noi, de învăţătorul-
director, Traian Cionfli, în monografia şcolii din 
Hurezul Mare: „Dar din refrenurile ecoului ce 
pătrundeau slab până pe aceste plaiuri, poporul parcă 
înţelegea ceva, - vag şi nedefinit, - şi se vedea că sunt 
cele de pe urmă spasmuri ale unui gigant părăsit de 
puteri, lipsit de vlagă şi dăsnădăjduit că nu mai putea 
să-şi mai menţină aceeaş forţă brutală cu care 1000 de 
ani a omorât conştiinţa naţională a poporului român, 
trezit pe deplin deacum din somnul lui letargic.

Era agonia imperiului austro-ungar, erau cele 
din urmă licăriri ale coroanei habsburgice ce se trudea 
zadarnic să toarne-n sufletele celor robiţi atâtea 
veacuri, noui speranţe, noui promisiuni, ca să se 
continue mai departe în cadrul despotismului său 
feudal cari nici până aici n-a putut trăi decât prin 
baionetă şi omorârea celui mai elementar drept de 
libertate şi prin multă vărsare de sânge nevinovat. 
Istoria ne spune în repetate rânduri că orice încercare a 
poporului român de aşi manifesta voinţa în mod 
demn, a fost omorâtă şi stropită cu sângele nostru 
vărsat din belşug, şi orice licărire a geniului nostru 
intelectual a trezit în stăpânirea vitregă un resentiment 
de scârbă care se manifesta printr-o ordinară 
împroşcare cu noroiu a tot ce avem mai scump şi mai 
drag.

Această stare de lucruri anormală nu mai putea 
să dăinue mult. Bătuse ceasul al doisprezecilea şi cupa 
suferinţelor era plină, era cu vârf. Dreptatea 
dumnezeească s-a făcut. Glasul strămoşilor noştri a 
găsit ascultarea în ceriuri şi anul 1918 a fost pentru noi 
anul mântuirei, anul reînvierei.

S-a făcut România Mare prin unirea tuturor 
Românilor; ajungând complet liberi şi sub scutul 
Craiului de la răsărit, despre care numai în poveşti ne 
era permis să vorbim, eram sub ocrotirea părintească a 
Regelui Ferdinand cel Mare al României întregite şi 
am început o viaţă nouă.

Poate n-ar fi locul să încrestez aici spasmurile 
mari ale sfintei convulsiuni naţionale, căci n-am nici 
competenţa recerută şi nici priceperea necesară, dar 
am aflat de bine ca spre obiectivitatea acestei expuneri 
care va fi citită oarecând poate şi de strănepoţii noştri, 
să-i fac să le palpite şi lor un moment, inima de 
bucuria mare a desrobirei neamului românesc. Şi am 
mai crezut de bine a însemna acest eveniment istoric 
pentru covârşitoarea lui influenţă asupra întregei vieţi 
spirituale şi intelectuale românească de aici.

Reîntors din războiu Dl Ioan Fathi îşi reîncepe 
activitatea sub flamura tricolorului românesc. În 
şcoală s-a predat de aici înainte numai româneşte”.

Altă perioadă tristă din istoria învăţământului 
sălăjean, după cum rezultă şi din monografiile 
şcolare, o reprezintă distrugerea şcolilor şi arhivelor 
şcolare în timpul liniei demarcaţionale şi a atacurilor 
bandelor secuieşti, în urma instaurării regimului 
bolşevic în Ungaria de către Bela Kun, originar din 
Leleiu. 

Iată ce se afirmă în monografia şcolii din Babţa: 
„în anul 1918 şi la începutul anului 1919 hoardele 
săcueşti – bolşevice luând localul şcoli în stăpânire a 
distrus tot ce se afla acolo. La fel s-a întâmplat cu 
şcolile din Aluniş, Giorocuta, Mineu, Motiş sau 
Bârsăul de Sus: „În anul 1918, luna aprilie, şcoala 
serveşte ca şi cazarmă trupelor de Secui şi bolşevici 
unguri, cari distrug întreg mobilierul şi materialul 
didactic, iar biblioteca şi archiva şcoalei, au fost arse 
în Joia patimilor (1918) când aceste trupe au fost silite 
de către armata Română să se retragă”.

Au existat inconştienţi chiar din rândul 
populaţiei româneşti, care au distrus documentele 
şcolare doar pentru că erau în limba maghiară şi aveau 
ură faţă de fosta stăpânire, după cum este cazul şcolii 
din Noţig: „Registre şcolare nu se ştie de când se 
conduc, întrucât după războiul mondial, din cauza uri 
ce o aveau Românii pe Unguri, au fost arse toate 
dosarele din arhiva şcolii, ele fiind scrise ungureşte. 
Din cercetările făcute la Biserică şi în arhiva şcolii, n-
am găsit pe nicăieri acte vechi etc. fiindcă totul a fost 
distrus după război”.

Războiul a avut consecinţe dezastruoase şi 
pentru procesul de învăţământ. În aceste condiţii, 
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după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, 
uniformizarea învățământului la nivelul întregii țări 
începe abia prin punerea în practică a legii pentru 
învățământul primar al Statului și învățământul 
normal-primar adoptată la 26 iulie 1924, sub 
ministeriatul lui dr. Constantin Angelescu, care a 
avut mai multe mandate de excepţie în fruntea 
învăţământului românesc, în timpul guvernărilor 
liberale, fiind considerat un al doilea Spiru Haret 
pentru şcoala românească.
 

Note:
1. Şcoala Noastră (Zalău), nr. 3, 1 februarie 1927, p. 68.
2. Simion Retegan, Sate şi şcoli româneşti din 
Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (1867-
1875), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994, p. 15.
3. Ibidem.
4. Ibidem, pp. 82-83.
5. Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj (S.J.A.N. 
Sălaj), fond Revizoratul Şcolar al judeţului Sălaj, dosar nr. 
52/1929.
6. Ioan Georgescu, George Pop de Băseşti. 60 de ani din 
luptele naţionale ale românilor transilvăneni, ediţia a II-a, 
Cluj-Napoca, Editura Societăţii culturale Pro Maramureş 

„Dragoş Vodă”, p. 342.
7. S.J.A.N. Sălaj, fond Revizoratul Şcolar al judeţului Sălaj, 
dosar nr. 123/1933.
8. Flaminia Faur, Manifestările românilor din Bihor împotriva 
proiectului de lege şcolară din 1907. Documente, Oradea, 
Fundaţia Culturală „Cele Trei Crişuri”, 1994, p. 18.
9. Ibidem, pp. 19-21.
10. S.J.A.N. Sălaj, fond Revizoratul Şcolar al judeţului Sălaj, 
dosar nr. 142/1927-1933.
11. Ibidem, dosar nr. 130/1933.
12. Ibidem, dosar nr. 193/1933.
13. Ibidem, dosar nr. 143/1933.
14. Ibidem , dosar nr. 123/1933.
15. Alexandru Aciu, Şimleul sub linie demarcaţională, în Tiron 
Albani, Douăzeci de ani dela Unire, Oradea, 1938, p. 315.
16. Cornel Grad, Doru E. Goron, 1918/1919. Contribuţii 
sălăjene la Marea Unire, Zalău, Editura Limes, 2000, pp. 17-34.
17. Şcoala Noastră, nr. 1, ianuarie 1934.
18. S.J.A.N. Sălaj, fond Revizoratul Şcolar al judeţului Sălaj, 
dosar nr. 40/1929.
19. Ibidem, dosar nr. 121/1933.
20. Ibidem, dosar nr. 142/1927-1933.
21. Ibidem, dosar nr. 163/1929-1933.
22. Ibidem, dos. nr. 167/1929-1933.
23. Ibidem, dosar nr. 123/1933.
24. Ibidem, dosar nr. 169/1929-1933.

Asistăm

În această… fascinantă ţară, sunt mulţi 
asistaţi sociali, a căror unică… problemă este… 
lenea! Aceştia se simt… foarte bine şi sunt… 
înfloritori în această ţară, caracterizată de… chestii 
originale.

La noi, statul asigură… asistenţă… 
asistaţilor, iar drept… recunoştinţă, asistaţii… asistă 
statul!

Cine sunt… asistaţii în… cauză? Sunt 
bolnavii-sănătoşi, săracii-bogaţi şi… politrucii!

Plagiatorii

La o margine de… lume, într-o fascinantă… 
ţară, a apărut o… specie nouă, o specie cu… aspect 
omenesc şi fără… caracter omenesc: plagiatorii.

Ce înseamnă… a plagia: a-şi însuși, a copia 
total sau parţial ideile, operele etc. cuiva, 
prezentându-le drept creaţii personale; a comite un 
furt literar, artistic sau ştiinţific.

Eu şi tu trăim în lumea… noastră. Viaţa în 
această lume este grea. În lumea noastră sunt urme 

de… democraţie: avem dreptul să facem orice, 
conform… legii. Avem statut de sclavi… pe 
plantaţie.

El şi ea trăiesc în lumea… lor. Acolo el şi ea 
sunt… poporul, deci el şi ea au… puterea. Iar în orice 
democraţie, poporul îşi exercită (direct sau indirect) 
puterea. Acolo este adevărata… democraţie: au 
dreptul de a face orice, fără nicio… lege.

Eu nu… plagiez, tu nu… plagiezi, el şi ea… 
plagiază.

De ce eu şi tu nu… plagiem? Datorită 
educaţiei din familie şi din şcoală, deoarece aici, jos, 
unde trăim eu şi tu, între oameni există relaţii… 
umane, deoarece respectăm cultura şi civilizaţia 
umană etc. deoarece suntem… oameni.

De ce el şi ea… plagiază? Pentru că au tot ce 
vor: avere şi putere. Ce le lipseşte? Doar… 
nemurirea! Plagiatorii nu prea au avut timp de… 
şcoală şi de… citit! Fiind foarte ocupaţi cu treburile 
de… sus, cu… democraţia lor, nu au timp să… 
gândească. Faptul că le lipseşte… cultura, înseamnă 
că pentru ei cultura este… ceva greu. De mici s-au… 
specializat în… copy paste. Cumpără… conştiinţe 
pentru… preamărirea lor. Se… plagiază între ei, 
drept urmare au acelaşi… comportament, limbaj, 
mod de viaţă, …, aceeaşi ţinută şi … (in) cultură, 
fiind veritabili… (in) telectuali.

Microeseuri
Ovidiu	T.	POP
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O familie merituoasă în istoria 
modernă a Sătmarului este și Antal. Am mai 
avut ocazia să scriem despre un membru al 
acestei familii, părintele Augustin Antal. 
Această familie avea particula nobiliară de 
„Jozsifalva” (Târgu-Lăpuş), o familie de 
puşcaşi nobilitaţi de Gheorghe Rákóczi în 
1658. Pe plaiurile sătmărene, după cum 
lesne vom observa, membrii acestei familii 
s-au remarcat în primul rând ca preoți greco-catolici.

Primii membri ai familiei despre care avem 
știre sunt preoții greco-catolici Ștefan și Ioan Antal. 
Ştefan Antal slujea în 1806 la Soconzel. A slujit după 
aceea multă vreme la Dindeşti, mai precis din 1809 
până în 1832. A fost căsătorit cu Maria Bogdan. În 
această parohie de pe Valea Ierului s-au născut copiii: 
Rachiela (n. 1809, c. cu pr. George Bran), Ioan (n. 
1812, viitor paroh la Dindeşti) şi Simion (n. 1818, 
viitor preot la Gerăuşa). 

În anul 1806 Ioan Antal slujea în parohia 
Chilia. Un preot greco-catolic cu acelaşi nume, Ioan 
Antal, a slujit pentru românii din oraşul Satu Mare 
între anii 1806-1808. În aceşti ani s-a început 
construirea noii case parohiale greco-catolice din 
orașul de pe Someș.

Un alt preot greco-catolic cu numele Ioan 
Antal a slujit la Supuru de Jos între anii 1807-1808. 
Soția lui se numea Ana. Este primul paroh din Supuru 
de Jos care consemnează în registrele parohiale cu 
caractere latine. Din anul 1808 a funcţionat la Doba 
până în februarie 1826. Probabil apoi s-a îmbolnăvit, 
căci în 4 iunie 1826 a trecut la cele veşnice.

În părţile oşeneşti a slujit cam în aceeași 
perioadă preotul Gabriel Antal. Născut în 1789, a fost 
căsătorit cu Ana Kiss, fiind hirotonit în 1807. Cel 
puţin între 1814 şi 1846 a fost paroh la Batarci şi filiile 
Şirlău, Comlăuşa, Tămăşeni şi Molae Hömlöcz. A 
repausat la 20 mai 1847.

O biografie interesantă a avut Ioan Antal sen. 
S-a născut în 1 ianuarie 1804. A fost căsătorit cu 
Barbara (Ana) Opray (1806 – 1880, Tămaia). A 
studiat teologia la Oradea. A fost hirotonit în 1829. 
După hirotonire până în 1833 a funcţionat la Bicău. 
Aici s-a născut în 1830 fiul Ioan, viitor preot. Apoi, 
din 1833 până în 1850 a servit credincioşii din parohia 
Dindeşti. A continuat slujirea de peste două decenii 
(1809-1832) a unui alt paroh cu numele Antal, Ştefan, 
probabil tatăl său, amintit deja în articolul nostru. În 

15 octombrie 1834 puternicul cutremur 
resimțit în zonă a ruinat biserica satului. La 
Dindești s-au născut copiii: Teofil Aloisiu 
(1834), Iosif (1836), Augustin, (1838, 
viitor preot), Emilia (1840), Ştefan (1843) 
şi Amalia Carolina (1846). Tot la Dindeşti a 
trecut la cele veşnice în 1833 un băiat cu 
numele de Aloisiu.

Un alt preot cu numele Ioan Antal, 
avea particula nobiliară „de Sztoikafalva”. 
S-a născut în 1812. A fost hirotonit în 1841. 
În răstimpul 1840-1854 ştim că a slujit la 

Crucişor. A reuşit aici ridicarea în 1850 a bisericii cu 
hramul „Sfinții Trei Ierarhi”. Din 1845 până în 1850 a 
slujit la Măriuş. Va reveni iarăşi ca paroh aici în 
intervalul 1853-1855. În 1855 casa parohială din 
Măriuş a fost distrusă de un incendiu astfel că parohul 
s-a mutat la Crucişor, Măriuşul devenind filie a 
Crucişorului. A trecut la cele veşnice în 7 martie 1856 
la Târşolţ, unde a fost şi înmormântat.

Mai multe informații avem despre Simeon 
Antal, care s-a născut în 23 mai 1818 la Dindeşti, în 
familia parohului local, Ştefan Antal şi a Mariei 
Bogdan. Împreună cu Simeon Toma, în 1840, au fost 
primii clerici români care au studiat la Seminarul latin 
din Satu Mare. Cu acest cleric a fost coleg şi la 
Ungvár. S-a căsătorit cu Ana Popp. A fost hirotonit în 
1845. Se numără printre preoţii care posedau pecete 
personală. Pe parcursul anului 1849 îl găsim în 
parohia Bozânta Mare. 

Între 1851 şi 1852 a funcţionat în Istrău. A fost 
imediat după aceea paroh în Gerăuşa, până în 1865. 
Aici s-au născut copiii: Eufrosina (n. 1853, c. cu pr. 
Ştefan Sipos), Corneliu (n. 1855, viitor preot), 
Nicolae (n. 1860, absolvent de Drept la Oradea, 
judecător regal), Irma (c. cu pr. Mihai Diţiu) şi 
Cornelia (c. cu pr. Ludovic Rubenescu). A repausat la 
Gerăuşa în 28 martie 1865.

Tot din această familie făcea parte Ioan Antal 
jun. S-a născut la 30 (9) noiembrie 1830 în Bicău, 
unde tatăl său, purtând acelaşi nume ca şi el, era paroh. 
Mama sa a fost Barbara Opray.A absolvit probabil şi 
liceul şi teologia la Oradea. A fost hirotonit ca preot 
celib în 1853. În anul şcolar 1856/1857 a funcţionat ca 
profesor suplinitor la Beiuş, slujind apoi în calitate de 
capelan la Leta Mare. În 1860 trece examenul 
prosinodal. Probabil că între anii 1858-1863 a 
funcţionat la Boghiş. A slujit după aceea ca paroh la 
Adoni, Doba, iar la Şiria a funcționat în calitate de 
capelan.În 1861 slujea ca şi cooperator al vice-
arhidiaconul Samuel Grama la Chereluş. Din 1863, a 
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păstorit în parohia Medişa, unde a funcţionat până în 
1878. 

S-a înscris în „Astra” cu ocazia adunării din 
vara anului 1868 de la Gherla, plătind cotizaţia pentru 
intervalul 1867/1868 şi, totodată, pentru diplomă, 6 
florini. Din 1878 până în 1883 a slujit la Moftinu Mic. 
Apoi, între 1888 şi data repausării a funcţionat la 
Ciumeşti. A trecut la cele veşnice în 7 iunie 1897.

Se poate afirma că cea mai proeminentă 
personalitate din această familie a fost Augustin 
Antal. S-a născut la Dindeşti în 29 noiembrie 1838 
(1837, spun alte surse), în familia parohului local Ioan 
Antal. Studiile gimnaziale şi liceale le-a urmat la 
Oradea. A activat în cadrul „Societăţii de lectură” din 
acest oraş, îndeplinind pentru o vreme chiar funcţia de 
notar al şedinţelor. A absolvit apoi teologia la Viena în 
1861. S-a căsătorit cu Irina Papp Szilagyi, fiind 
hirotonit în 1863.
 Încă dinaintea hirotonirii, mai precis din 1861 
până în 1870 a funcţionat ca profesor la Gimnaziul din 
Beiuş. S-a remarcat prin stricteţea faţă de elevi, dar şi 
prin amabilitate, aceştia ajungând să-l considere a fi 
cel mai iubit profesor, după spusele unui elev, cu el 
„învăţatul mergea mai cu zor”.

A fost paroh şi apoi vice-arhidiacon al distr. 
Beiuş. A trecut examenul prosinodal în 1869. Din 
1878 a fost casier, iar din 1890 administrator al 
domeniului episcopal din Beiuş. A ajuns arhidiacon 
onorar, asesor consistorial, membru al Exactoratului 
Diecezan dar şi director al şcolilor primare din vestita 
urbe bihoreană.

În Beiuş s-au născut fiii: Augustin, Corneliu 
(1880, dr. în ştiinţe juridice), Atanasiu și Sabin (în 
1885, absolvent al cursului de Farmacie din 
Budapesta), dar și fetele Irina, Maria (c. Blăşian), 
Florica și Silvia.

Augustin Antal (1865-1926), absolvent de 
teologie, s-a căsătorit cu Laura, fiica avocatului 
sătmărean Dezideriu Borbola. Laura Borbola era o 
talentată pianistă a vremii. În septembrie 1895 ea a 
susţinut un concert de pian în „sala redutei” din 
Sătmar, primind elogii şi în publicaţia locală 
„Szatmár”, dar şi de la „Heti Szemle” şi „Szatmár és 
vidéke”. Ea era studentă la Academia din Budapesta, 
susţinând în 26 noiembrie 1896 un concert, alături de 
d-ra Valeria Pop din Sighetu Marmaţiei, de asemenea 
cu părinți originari din părțile sătmărene. În 1887 la 
Satu Mare s-a născut în familia lui Augustin și Laura 
Antal fiica Emilia Marietta.
 Irina Antal, a fost căsătorită cu Aurel Pop de 
Giaca, practicant la Tribunalul din Oradea, și era o 
talentată artistă, ea susţinând în 1889 la Oradea un 
concert vocal în folosul societăţii de caritate 
Gyermekbarát. 
 Florica s-a căsătorit cu Eugen Salcă, jude la 

tribunalul din Dej, iar Silvia a fost soția lui Victor 
Ilyés, proprietar în Recea Cristur.
 Militant pentru drepturile românilor, în 1892 
Augustin Antal a fost ales membru în comitetul de 
conducere al P.N.R. Beiuş. A fost activ apoi şi după 
ieşirea din pasivitate a formaţiunii româneşti. Silit de 
împrejurări, în alegerile din 1905 (era paroh la 
Petrani) a fost agent al candidatului guvernamental, 
Ioan Buteanu. 
 A f o s t  u n u l  d i n t r e  î n t e m e i e t o r i i 
despărţământului „Astra” la Beiuş. De menţionat ar fi 
şi ajutorul bănesc acordat soldaţilor români răniţi în 
Războiul de Independenţă. Tot în categoria ajutorării 
fraților români includem și bunăvoința sa față de un 
tânăr elev la Beiuș, originar din Portița, cel care avea 
să devină cronicarul Hotoanului, Vasile Pătcaşiu, care 
îl numea pe Augustin Antal „binefăcător” al lui, când 
evoca anii petrecuţi în acel centru școlar bihorean. 

În  1907  a  lua t  a t i tud ine  împot r iva 
samavolnicelor legi ale lui Apponyi. Alături de 
canonicul Florian Stan şi de protopopul Alexandru 
Breban a fost prezent în grupul de greco-catolici care 
au făcut un pelerinaj la Roma în 1908.

Monograful şcolilor beiuşene ni-l descrie 
astfel: „Bărbat cu multă prestanţă personală, preot cu 
aleasă demnitate de păstor sufletesc. Avea o voce 
sonoră şi moale. Când se afla în faţa sf. Altar, în glasul 
lui tremura emoţia sufletului şi puterea credinţei, ce 
trebuie să stăpânească toată fiinţa unui preot 
liturghisitor. Era unul din cei destinaţi pentru poezia 
măreaţă a ceremoniilor şi a ritului oriental. În aceeaşi 
vreme Augustin Antal era din cei mai reputaţi preoţi şi 
protagonişti ai vieţii noastre sociale şi culturale 
româneşti”. A trecut la cele veşnice în 26 ianuarie 
1908. Decesul lui a fost semnalat şi în paginile 
publicaţiilor „Răvaşul” şi „Tribuna”.
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Un alt membru al familiei a fost Corneliu 
Antal. S-a născut în 2 octombrie 1855 la Gerăuşa, 
unde tatăl său, pr. Simeon Antal, era paroh. Liceul l-a 
urmat la Oradea, ca bursier al Fundaţiei Gyroldi-
Galboriana, absolvind în 1875, iar peste patru ani îşi 
definitivează studiile de teologie la Satu Mare. S-a 
căsătorit cu Maria, fiica învăţătorului Gavril Popescu 
din Dubricioneşti (distr. Sebeș-Criș). 

A fost hirotonit ca preot greco-catolic în 1879. 
Din anul hirotonirii până în 1883 a fost administrator 
parohial în Dubricioneşti. Aici s-a născut în 1880 fiul 
Emil, viitor preot. Din 1883 până la săvârşirea din 
viaţă a slujit în parohia Petreu. Până în 1908 ca 
administrator parohial, iar apoi ca paroh. A repausat în 
23 octombrie 1917, după 63 de ani de viaţă şi 39 de 
preoţie.

Ultimul preot greco-catolic, 
membru al familiei Antal, 
despre care vom aduce 
aminte în acest articol este 
Emil Antal. S-a născut la 27 
august 1880 în localitatea 
Dubricioneşti, unde tatăl său, 
Corneliu Antal, era paroh. A 
absolvit liceul la Beiuş în 
anul 1900, alături de viitorii 
preoţi greco-catolici: Ioan 
Kövari, Iuliu Pop, George 
Voştinariu, Aurel Popoviciu 

sau de un avocat care avea să devină cunoscut, precum 
Augustin Ciurdariu, în aceeaşi clasă absolvind şi 
viitorul protoiereu Zaharia Moga. Pe parcursul anilor 
şcolari a mai fost coleg şi cu viitorul canonic Augustin 
Maghiar. A beneficiat de sprijinul Fundaţiei 
Paveliene, fiind scutit într-o bună măsură de plata 
taxelor. A fost hirotonit la 7 ianuarie 1905. 

Şi-a început preoția prin a fi capelan la 
Chereluş, între anii 1905-1905. Acolo s-a născut la 30 
octombrie 1905 fiica Gabriela (m. 1984, căsătorită cu 
preotul greco-catolic Silviu Gheorghe Sălăgean). Din 
1907 până în 1909 a slujit ca administrator parohial la 

Betfia. Din 1909 până la repausare a slujit la 
Dubricioneşti, loc unde de altfel şi văzuse lumina 
zilei, pentru început asigurând interimatul şi în 
parohia vecină, Bolnoca. A trecut la cele veşnice la 28 
iulie 1922.

Printre românii care au contribuit material la 
ridicarea Societății de Teatru Român din Transilvania 
s-a aflat şi Ştefan Antal (cu 10 florini în anul 1886), 
„provisor dominal” al contelui Károlyi în Ardud.

Unii membri din această familie au fost și 
învățători în localități sătmărene. Astfel, la Crucișor, 
Măriuș și Moara Borșii prin 1861 unul dintre 
învățători era Andreas Antal. În perioada interbelică, 
prin 1934, la Beltiug unul dintre învățători era 
Emilian Antal. 

Fără îndoială aceste informații despre 
activitatea membrilor familiei Antal ar trebui 
întregite, articolul nostru constituindu-se doar într-un 
început. 
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I. Preot Dr. Epaminonda Lucaciu, demn urmaş 
al bunicului şi al părintelui său

I.1 Mihai Lucaciu - bunicul preotului 
Epaminonda Lucaciu

1Cantorul-învăţător Mihai Lucaciu , bunicul 
preotului Epaminonda Lucaciu, s-a născut la data de 
18 octombrie 1823, în localitatea Iojib, judeţul Satu 
Mare. A urmat cursurile preparandiale de la Ungvár. 
La terminarea studiilor a activat în calitate de cantor-
învăţător la Racova, localitate în judeţul Satu Mare, 
apoi din anul 1846 până în 1858, la Apa, localitate 
apropiată de locurile natale. Aici se căsătoreşte cu 
Iuliana Toth, fiica unui învăţător din Mintiu, cartier 
al Sătmarului, sora episcopului catolic de Eperjes 
(Preşov). La Apa văd lumina zilei trei dintre fiii săi: 
Vasile Lucaciu (1852), luptătorul pentru drepturile 
românilor din partea de nord a României, tatăl lui 
Epaminonda Lucaciu, Maria (1855), mama lui 

2Nicolae Barbul  inginer agronom, diplomat, şi 
Emilia (1857). La Baia Mare, se va naşte Constantin 
Lucaciu (1860).

Mihai Lucaciu a fost implicat în acţiuni cultural-
educative, militând pentru înfiinţarea unei catedre 
cu predare a limbii române la Gimnaziul Romano-
Catolic din Baia Mare și, de asemenea, pentru 
constituirea unei Societăţi de Lectură. A contribuit la 
acţiuni caritabile în sprijinul răniţilor din zonă 
întorşi din Războiul de Independenţă al României de 
la 1877. 

 Datorită multiplelor contribuţii aduse pe tărâm 
cultural, Mihai Lucaciu a fost ales în anul 1897 
preşedinte de onoare al Reuniunii Învăţătorilor 
Greco-Catolici din comitatele Sătmar şi Ugocea. 

I.2 Dr. Vasile Lucaciu 

Aspecte legate de biografia, personalitatea și 
activitatea preotului Vasile Lucaciu au fost 
prezentate de-a lungul timpului în diverse lucrări. S-
a născut la 22 ianuarie 1852, în localitatea Apa din 
judeţul Satu Mare, unde și-a petrecut și anii 
copilăriei. Primele clase și Gimnaziul de Stat le-a 
urmat la Baia Mare. Și-a continuat studiile (clasa a 
V-a) la liceul din Ungvár, apoi la Liceul Ordinului 
Premonstratens din Oradea. Din anul 1868 a 

frecventat cursurile Institutului Sfântul Atanasie din 
Roma. În anul 1870 s-a întors în ţară cu titlul de 
doctor în teologie şi filosofie Magna cum laude, iar 
în anul 1874, după încheierea studiilor în cadrul 
Seminarului Teologic din Gherla, este hirotonit 
preot. În perioada 1874-1878 activează ca preot la 
Eriu Sâncrai, localitate situată în estul Câmpiei 

3Eriului . În anul 1874 se căsătoreşte cu Paulina 
Şerbac (1856-1911), fiica preotului din Potău cu 
care va convieţui timp de 37 ani și cu care va avea 
cinci copii: Vasile Cicerone Vergiliu (1876, care s-a 
stins din viaţă la trei luni de la naştere), Epaminonda 
(1877), Maria Veturia (1878), Vasile Romulus 
(1885, căzut în primul război mondial) şi Tulia 

 4(căsătorită cu profesorul V. Meruţiu) .
 La intervenţia episcopului Mihail Pavel, în 
perioada 1878-1885 predă ore de religie şi limbă 
română la Liceul Regesc Romano-Catolic din Satu 
Mare, transformat din fostul Gimnaziu Latin, 

5înfiinţat în anul 1634 . 
În anul 1885 este numit preot paroh la 

Şişeşti. Aici va ridica în scurt timp o nouă biserică, 
cea veche fiind neîncăpătoare. Prima Sfântă 
Liturghie are loc în anul 1890,  iar la data de 27 
august 1891 s-a sfinţit lăcaşul de cult în prezenţa 
numeroşilor credincioşi. 

Pe lângă activitatea de preot paroh, trebuie 
remarcată, în paralel, activitatea lui publicistică în 
condiţiile existente în acea perioadă în Transilvania 
de Nord, relevante fiind cele 11 scrisori adresate lui 
George Bariţiu. Presa din Transilvania „...s-a simţit 
obligată să se pună în slujba idealului naţional, 
devenind o presă angajată, militantă. Fiecare revistă, 
fiecare redactor şi colaborator era în acelaşi timp un 
luptător politic, un combatant pe marele front al 
unităţii culturale. Era perioada în care termenul de 
«ziarist» a ajuns să fie echivalat cu cel de «martir», 
deoarece aproape că n-a existat gazetar sau 
colaborator care să nu facă închisoare pentru opiniile 

 6sale.”
În Istoria presei româneşti, Vasile Lucaciu 

este menţionat ca fiind cel care a pus bazele unui 
periodic mai puţin cercetat, Revista Catolică, primul 

7periodic  de limbă română tipărit la Satu Mare, în 
octombrie 1886.
 Implicarea în viața politică a însemnat pentru 
Vasile Lucaciu începutul unui drum plin de 
obstacole. Numirea în structurile de conducere ale 
Partidului Naţional Român, în calitate de secretar 

17
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general şi îndrumător spiritual, apoi participarea la 
redactarea Memorandum-ului au constituit capete 
de acuzare, justiţia condamnându-l la cinci ani de 
temniţă în penitenciarul de la Seghedin. 

Lupta dusă pe multiple planuri pentru cauza 
dreaptă a românilor din partea de nord a țării, 
călătoriile făcute cu scopul de-a convinge 
guvernanţii europeni şi americani că românii au 
dreptate, boala care-l măcina, toate s-au constituit în 
factori care au contribuit la retragerea sa din viaţa 
politică și stabilirea la Satu Mare. Moare la 29 
noiembrie 1922, „... discret şi sărac, Leul obosit de 

8atâta drum şi zbucium, de atâta frământare …”  în 
prezenţa fiului său, Epaminonda. Este înmormântat 
în ziua de 1 Decembrie 1922.  Hotărârea 
Parlamentului de a declara zi de doliu naţional a fost 
un omagiu adus celui care s-a jertfit pentru Unirea 
tuturor românilor, vis văzut cu propriii ochi în anul 
1918. Slujba înmormântării a fost oficiată de către 
episcopii greco-catolici Iuliu Hossu a Diecezei de 
Gherla și Valeriu Traian Frenţiu de Oradea. A fost 
prezent prim-ministrul Ionel I.C. Brătianu din 
însărcinarea regelui Ferdinand I. S-au ţinut 
discursuri, evocându-se personalitatea şi activitatea  
preotului dr. Vasile Lucaciu în prezenţa a mii de 
credincioşi. Fiul său, Epaminonda Lucaciu va 
trimite după câteva zile de la eveniment o scrisoare 
de mulţumire primului ministru, Ionel I. C. Brătianu.

De-a lungul timpului au avut loc numeroase 
acţiuni pentru păstrarea memoriei lui Vasile 
Lucaciu. Una dintre acestea se leagă de anul 1924, an 
în care, la iniţiativa profesorului Aurel Coza, 
directorul Liceului Vasile Lucaciu din Carei la acea 
vreme, elevii acestei instituţii au contribuit la 
înălţarea unei lespezi de marmură peste mormântul 
marelui luptător. 

În anul 1925, la sărbătoarea dedicată Sfintei 
Maria, în prezenţa lui Epaminonda Lucaciu, s-au 
plantat în apropierea bisericii doi stejari, care au fost 

 9numiţi „Stejarii lui Lucaciu” , spre aducerea aminte 
a celui dispărut. În anul 1926, secretarul preotului 
Lucaciu propune ridicarea unui bust în Baia Mare, 
acesta fiind amplasat în faţa Liceului care-i poartă 

10numele . La 16 mai 1927, se constituie un comitet 
pentru ridicarea unui bust la Satu Mare, comitet din 
care fac parte Octavian Goga, preşedinte de onoare, 
Dr. Iuliu Hossu, preşedinte activ, din partea Diecezei 
Greco-Catolice de Gherla, Dr. I. C. Barbul, prefectul 
judeţului Satu Mare, Augustin Ferenţiu, primarul 
oraşului Satu Mare și Aurel Popp, însărcinat „... să 

 11execute lucrările de artă privitoare la monument.”  
În anul 1927, în urma concursului organizat de 
ASTRA, premiul în valoare de 15.000 de lei e 

decernat scriitorului Alexandru Ciura, directorul 
Liceului George Bariţiu din Cluj pentru lucrarea 
„Biografia părintelui Vasile Lucaciu povestită 
pentru popor” având drept motto: „30 Decembrie 

 121925.”  În anul 1929, preotul Epaminonda Lucaciu 
fixează în interiorul bisericii din Şişeşti o placă de 
marmură cu inscripţia Templum hoc Opera 
Sisesciensium et populi Romeni... justificând în 
acest sens faptul că biserica e opera locuitorilor din 

13Şişeşti . La data de 13 decembrie 1936, la Satu Mare 
este dezvelit monumentul– statuie dedicat lui Vasile 
Lucaciu, opera sculptorului Corneliu Medrea, 
eveniment în cadrul căruia Epaminonda Lucaciu 
susţine un înflăcărat discurs: „Îmi revine sarcina ca 
în numele meu şi al invitaţilor membrii ai familiei să 
aduc mulţumiri acelora care la îndrumarea forurilor 
conducătoare mi-au făcut cinstea de a fi invitaţi la 
serbările aceluia care a fost unul dintre înaintaşii 
luptători pentru desăvârşirea unităţii naţionale a 
poporului român. Fiul pământului sătmărean, la 
poarta Maramureşului şi a Ţării Oaşului, prin 
pa t r io t i smul  în f lăcă ra t ,  p r in  umanismul 
fundamentat de o vastă cultură generală, prezenţa 
«Leului de la Şişeşti», a depăşit cu mult graniţile 
ţinutului natal, ale Transilvaniei, ale Ţării Româneşti 
şi s-a făcut cunoscut pretutindeni unde aspiraţiile şi 
revendicările legitime ale populaţiei oprimate din 
fostul Imperiu Hasburgic o cereau.
 Cinstirea acestei personalităţi al cărei nume 
poporul francez l-a săpat în marmură pe Avenue de 
l′Opera din Paris, se face azi prin dezvelirea 
minunatei opere de artă a ilustrului sculptor Medrea, 
fiind simbolic legată de serbările semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu România, unire căreia şi-a 
închinat peste 40 de ani din activitatea sa. 
Simpozioanele organizate ca şi discursurile rostite 
sunt momente de evocare pe care generaţia de astăzi 
le înregistrează şi le cuprinde în dorinţa de a continua 
tradiţia de cinste, omenie şi apărare a libertăţii şi 
demnităţii umane. 
 Figura lui Vasile Lucaciu nu apare izolată, ca 
un fulger pe cerul încărcat de atâtea ori cu nori grei 
deasupra Daciei Felix. El a fost şi va rămâne pentru 
totdeauna, ca într-un basorelief al istoriei, în 
învălmăşeala mulţimilor, a acelor fluvii de mulţimi 
ce ieri, în numele libertăţii şi umanităţii naţionale au 
frământat sudoare şi sânge cu glia strămoşilor, a 
acelor mulţimi care astăzi indiferent de naţionalitate, 
înlătură exploatarea omului de către om, a acelor 
mulţimi care în curând vor termina de înfăptuit viaţa 
nouă fericită a omului de mâine în patria noastră. 
Muncind cot la cot tineri şi vârstnici să ne arătăm 



19

demni a-i acelor luptători care ne-au lăsat moştenire 
acest pământ, să-l păzim cu demnitate şi curaj pentru 
că el nu este numai al nostru, nu este numai al 
înaintaşilor noştrii ci va fi al copiilor şi nepoţilor 

 14noştri, al tuturor urmaşilor în vecii vecilor.”
 

II. Preot dr. Epaminonda Lucaciu- 
ilustru fiu al neamului românesc  

Sătmarul, locul „unde se agaţă harta-n cui”, a 
contribuit de-a lungul vremurilor cu oameni de 
seamă, cărturari de prestigiu, specialişti în diferite 
domenii de activitate, cunoscuţi atât în ţară cât şi în 
străinătate. Mulţi dintre ei au pus mai presus de 
interesele personale, interesele neamului, jertfindu-
se pentru cei din rândul cărora s-au ridicat. O astfel 
de personalitate este și preotul Epaminonda 
Lucaciu, despre a cărui biografie, activitate și 
personalitate s-a scris în literatura de specialitate 
foarte puțin.

II.1. Date biografice

 Epaminonda Lucaciu s-a născut 
la 25 februarie 1877 în localitatea Eriu 
Sâncrai, judeţul Satu Mare, fiind al 
doilea copil al familiei Vasile Lucaciu și 
Paulina, născută Şerbac, fiica preotului 

15Ioan Şerbac din Potău .
Copilăria şi-a petrecut-o la Satu 

Mare, deoarece tatăl său, Vasile Lucaciu 
fusese numit profesor de limbă română la 
Liceul Regesc din acest oraș. Primele 
clase primare le urmează în urbea de pe 
Someş, după care este transferat la 
Năsăud. 

II.2. Pregătirea academică
 

Aşa după cum declară în autobiografia sa, 
preotul Epaminonda Lucaciu n-a avut o copilărie 
prea fericită. Deoarece tatăl său se afla închis în 
temniţele din Satu Mare, a fost silit să plece în 
străinătate, „... unde din mila altora am fost crescut la 

 16şcolile din Roma.” Cu sprijinul cardinalului 
Ledochwschi este înscris la Institutul de Propaganda 
de Fide din Roma. Tot aici îşi susţine teza de doctorat 
în anul 1898, obţinând titlul de doctor în teologie şi 
filosofie, iar în anul 1899, îşi finalizează studiile.
 

II.3. Activitatea desfăşurată în parohia 
din Cenadul Sârbesc (1901-1905)

 În anul 1901, după terminarea studiilor, 

Epaminonda Lucaciu se întoarce în ţară. În acelaşi 
an, Episcopul de Lugoj, dr. Demetriu Radu îl 
numeşte preot în cadrul parohiei din Cenadul 
Sârbesc, la recomandarea Sacrei Congregaţiuni de 
Propaganda Fide din Roma. Pe lângă administrarea 
parohiei, a fost implicat în organizarea unor acţiuni 
culturale şi de caritate, fiind  apreciat de către 
Episcopia Lugojului. 

II.4. Activitatea desfăşurată în America 
(1905-1921)

Datorită situaţiei socio-politice și economice 
din Transilvania, foarte mulți ardeleni au plecat în 
America. Majoritatea greco-catolici, credincioşii 
emigraţi s-au adresat forurilor din ţară solicitând 
trimiterea unui preot român pentru oficierea 
slujbelor în limba română. În anul 1905 s-a dat curs 
solicitărilor credincioşilor emigraţi, Mitropolia 
Blajului delegându-l pe preotul Epaminonda 

Lucaciu pentru a organiza viaţa spirituală 
a celor din America. Sosit la Cleveland în 
toamna anului 1905, acesta a închiriat un 
spaţiu pentru oficierea Sfintei Liturghii. 
La 19 noiembrie a pus bazele organizării 
p r imei  parohi i  g reco-ca to l ice  a 
românilor din America, iar la data de 14 
decembrie, cu mari eforturi, comunitatea 
a cumpărat pământul pe care urma să se 
construiască biserica şi casa parohială. În 
anul 1906 sunt puse la dispoziţia 
constructorului toate planurile aprobate 
pentru ridicarea sfântului lăcaş. În 
toamna aceluiaşi an, adică la 16 
septembrie s-a susţinut prima Sfântă 
Liturghie.

 Deși aflat în America, Epaminonda Lucaciu 
continuă să vibreze la problemele românilor din 
Transilvania. În urma experienţei acumulate în 
organizarea vieţii spirituale, și, mai ales, bazându-se 
pe relațiile făcute în timpul studenţiei, în data de 27 
decembrie 1914, soseşte la Roma pentru a organiza 
programul vizitei sale privind o întrevedere cu 
Sfinţenia Sa Pontificele Suprem, pentru a influenţa 
în mod favorabil politica anumitor cercuri 
ecleziastice faţă de România. Prima întrevedere are 
loc la data de 8 ianuarie 1915 la oficiile supreme ale 
Congregaţiunii de Propaganda Fide. Spre 
surprinderea lui Epaminonda Lucaciu, aceştia 
cunoşteau foarte bine situaţia din toate punctele de 
vedere din România. Întrucât relaţiile dintre 
România şi Sfântul Scaun erau pe cale de-a fi 
întrerupte, Vaticanul a dorit intensificarea acestora. 
În acest sens, s-a discutat despre încheierea unui 
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Concordat, fapt similar petrecut şi cu alte state 
europene, despre instituirea unei relaţii diplomatice 
reciproce între Vatican şi Bucureşti. 
 În urma discuţiilor purtate în mai multe 
runde, preotul Epaminonda Lucaciu a reuşit să-l 
convingă până şi pe cel mai înverşunat duşman al 
României, cardinalul Merry del Val să se declare 
hotărât în a sprijini cauza României: „Nu mă mir de 
râvna românilor către Transilvania, cucerirea ei va fi 
o satisfacţie pentru suferinţele seculare ce le au 

17îndurat românii de la unguri” . După intense 
pregătiri a fost invitat printr-un „bilet special” la 
audienţă în faţa Sfinţeniei Sale în data de 18 ianuarie 
1915, la orele 6 şi un sfert. Conversaţia a avut loc 
într-o atmosferă „bine voitoare şi părintească 
primire din partea Sfinţeniei Sale”. Înaltul prelat 
exprimându-şi „adânca simpatie faţă de elementul 
românesc” îşi dorea cu toată convingerea încheierea 
unui Concordat imediat, întrucât la terminarea 
războiului, Sfântul Scaun dorea ca România să ia 
parte la Congresul de Pace, convins fiind că numai 
aşa Vaticanul va putea sprijini problemele 
României. 

La încheierea misiunii sale la 
Roma, preotul Epaminonda Lucaciu îi 
mulțumește Prinţului Vladimir Ghika, 
ce în tot timpul şederii sale în acest 
oraș, a fost alături de preot, susţinându-
l în demersurile sale privind cauza 
românilor. În ţară, preotul Epaminonda 
Lucaciu a prezentat autorităţilor 
române un sumar al discuţiile purtate 
cu autorităţile de la Vatican. 

Reîntors în America, preotul 
Epaminonda  Lucac iu  pr imeş te 
delegaţia română condusă de către tatăl 
său, o însoţeşte la manifestările ce au 
loc în mai multe localităţi americane. 
Pledează alături de Vasile Lucaciu pentru înlăturarea 
asupririi românilor din Transilvania. Se fac 
demersuri către Liga Naţiunilor Unite în urma cărora 
sunt apreciate eforturile depuse privind problemele 
existente în România. O altă cerere este adresată 
preşedintelui S.U.A., W. H. Taft. Se intervine şi în 
cadrul Departamentului de Război, D. C. Brewer, 
şeful Biroului de Stat al S.U.A., asigurându-l pe 
Epaminonda Lucaciu de tot sprijinul său. 

Preocupat de soarta emigranților români din 
America, preotul Epaminonda Lucaciu a vrut să 
pună în aplicare un proiect prin intermediul căruia să 
vină în ajutorul acestora. Deoarece situația 
economică a unora dintre români era precară, mulți 
pierzându-și slujbele, preotul demarează o serie de 
tratative cu președintele Republicii Dominicane 

pentru obținerea de pământ pe care emigranții să se 
stabilească și pe care să îl cultive. Însă, datorită 
situației internaționale (începuse Primul Război 
Mondial), și, datorită faptului că în Republica 
dominicană se declanşase o revoluţie, proiectul 
emigrării românilor în această țară a eșuat. 

Până în anul 1921, anul plecării lui către 
România, preotul Epaminonda Lucaciu a avut o 
activitate prodigioasă, așa cum rezultă și din 
Autobiografie: „... am organizat douăsprezece 
parohii, am clădit patru biserici, trei case parohiale, 
am pus bazele unor societăţi de ajutorare, am fondat 
ziare, şcoală pentru copii şi adulţi, coruri, fanfară, 
bănci pentru popor pe care le-am încredinţat 

 18oamenilor destoinici şi toate au avut succes.”

II.5. Activitatea sătmăreană din perioada 
1921-1960
 

În anul 1921 preotul Epaminonda Lucaciu s-
a întors în ţară, stabilindu-se la Satu Mare. Datorită 
sprijinului acordat orfanilor de război, în anul 1923 
este ales vicepreşedinte al Societăţii Orfanii din 

război, filiala Satu Mare. Ministrul 
Sănătăţii şi al Ocrotirii Sociale îi 
conferă Crucea Meritul Sanitar, clasa I 
prin Înaltul Decret nr. 5074 din 29 
octombrie 1923.
 La cererea credincioşilor din Şişeşti, 
în anul 1924 este numit preot paroh al 
Şişeştiului, parohie aflată în districtul 
protopopesc al Băii Sprie, judeţul 
Sătmar. Aici a continuat unele din 
proiectele tatălui său: finalizarea 
lucrărilor la biserică, renovarea şcolii 
confesionale. A asigurat biserica, 
școala și casa parohială, apelând la 
serviciile Societăţii Transilvania din 

Cluj. Valoarea asigurată s-a ridicat la suma de 50.000 
19de lei, plătindu-se anual o sumă de 300 de lei . A pus 

bazele unui vestit cor alcătuit din credincioşii 
comunei. A organizat pelerinaje cu diferite ocazii. S-
a implicat în colonizarea fiilor satului în speranţa 
unui trai mai bun, astfel că aproximativ 300 de 
familii au fost stabilite în trei colonii: Urmaşii lui 
Lucaciu, azi localitatea Lucăceni, comuna Berveni 

20din judeţul Satu Mare, Tiream şi Domăneşti . 
Pentru coloniştii stabiliţi în localitatea 

Lucăceni, Urmaşii lui Lucaciu s-a implicat în 
organizarea unei parohii. În acest scop s-a întâlnit cu 
aceștia, prima şedinţă având  loc la data de 10 martie 
1925. În urma a încă două întâlniri (18 ianuarie 
1926, 23 iulie 1926), sunt încheiate protocoalele cu 
hotărârile luate de către colonişti. A solicitat 
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ierarhilor săi aprobarea ridicării bisericii, însă 
aceștia i-au solicitat diverse dovezi, invitându-l de 
nenumărate ori la Vicariatul din Carei pentru 
justificarea terenului unde se vor afla sau se vor 
construi: sesia preoțească, sesia cantorală, sesia 
şcolară, cimitirul, casa parohială, biserica etc. 

Datorită lipsei de fonduri necesare ridicării 
bisericii, preotul Epaminonda Lucaciu propune ca 
din pământul dat coloniştilor o parte să fie arendat 
celor care au putere de muncă, iar roadele să fie 
vândute, banii obţinuţi urmând să fie folosiţi în 
sprijinul ridicării lăcaşului. Pentru aprobarea 
construirii bisericii s-a adresat Ministrului 
Agriculturii şi Domeniilor, Oficiului Naţional al 
Colonizărilor. Răspunsul este favorabil și sunt 
demarate lucrările de construire a bisericii, care va fi 
terminată în anul 1930, sfințirea acesteia având loc la 
data de 15 august.

Participă activ la bunul mers al comunităţii ai 
cărei credincioşi îi slujeşte, este preocupat de 
aspectele vieţii spirituale, participând la adunările 

21organizate de protopopiat.  În urma Conferinţei 
Episcopale de la Blaj din 2-3 martie 1931, 
Epaminonda Lucaciu, este desemnat să plece din 
nou în America în calitate de preot în parohia din 

 22Sharron PA.  Însă va refuza, deoarece, aşa după cum 
mărturiseşte în autobiografie, „boala nu cruţă, 
suprasolicitările m-au răpus”, fiind silit să-şi solicite 
pensionarea. Refuzul lui nu va fi acceptat, dar la 
cererea sa privind un colaborator, i se propune 
pensionarea, fiind suspendat din parohie de către 
Episcopia de Maramureş, prin Ordinul nr. 1531 din 3 

23iunie 1931 . În perioada de timp cât a slujit în 
parohia Şişeşti, preotul Epaminonda Lucaciu s-a 

24dovedit a fi un bun administrator , acest lucru fiind 
certificat și prin Raportul existent în arhiva 
Protopopiatului Baia Mare. În anul 1937 se 

 25pensionează „cu o pensie foarte modestă.” .
 O perioadă este preot militar, servind 
Garnizoana din Satu Mare. Pentru a-şi întregi 
pensia, lucrează timp de cinci ani în Bucureşti. 
Revine la Cluj, numit fiind din partea Directorului 
CEC, ca şef al propagandei „cu un salar ceva mai 
bun”. Aici lucrează ca funcționar timp de patru ani. 
Dictatul din 1940 îl obligă să se refugieze din Cluj. 
Devine preşedintele Asociaţiei Refugiaţilor, 
Expulzaţilor şi Deportaţilor din Transilvania. 

După anul 1948, se retrage la proprietatea sa 
din Viile Apei. Este etichetat duşman al poporului, 
după o viaţă întreagă închinată neamului românesc, 
reiterând destinul tatălui său. Moare la data de 29 

26iulie 1960 , la vârsta de 83 de ani, fiind înmormântat 
în cavoul de la Şişeşti, alături de părinţii săi.

Anul 2017 este anul în care preotul 

Epaminonda Lucaciu trebuia comemorat cu prilejul 
împlinirii a 140 de ani de la naștere. Cu această 
ocazie trebuia să fie sărbătorit atât în țară cât și în 
Statele Unite ale Americii, unde și-a petrecut o parte 
din viața sa, punându-se în slujba neamului 
românesc.

Note:

1 Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. 
III, Satu Mare, Editura Citadela, 2015, p. 228-236.
2 Nicolae Barbul – inginer agronom, diplomat, 
născut la 6 aprilie 1879 în localitatea Pomi din 
judeţul Satu Mare. Văr primar cu preotul 
Epaminonda Lucaciu. Studii la Năsăud, Blaj, 
Academia de Agricultură, la Magyarovár. După 
absolvire (1900) lucrează la Consulatul Român din 
Statele Unite. La Cleveland, unde se stabileşte 
împreună cu fratele său Gavril, inginer de mine şi cu 
vărul său, preotul Epaminonda Lucaciu (1877-
1960), Nicolae Barbul înfiinţează în anul 1906 ziarul 
Românul, fiind (după mențiunea de pe frontispiciu), 
proprietarul și directorul acestuia. A fost prima 
publicaţie românească apărută peste Ocean. Ziarul 
cu apariţie săptămânală are meritul de a fi menţinut 
legătura românilor cu patria, informând curent 
emigraţia românească din Statele Unite asupra 
situaţiei politice a României. În contextul 
evenimentelor fierbinţi din preajma primului război 
mondial, ziarul a militat pentru apărarea intereselor 
naţionale ale României. Ziarul Românul a susţinut 
cauza independenţei, suveranităţii şi întregirii 
naţionale, lansând apeluri ca: Staţi gata fraţi români, 
Bate ceasul, Către toţi bărbaţii credincioşi ai 
neamului românesc, Trăiască România Mare, 
apărute în numerele din vara anului 1913. Ziarul 
anunţă şi înscrierea de voluntari pentru Armata 
română şi face larg cunoscută această acţiune de pe 
fronturile din Italia şi Rusia, în care luptau românii 
ardeleni. Vezi: Viorica Ursu, „Inginerul Nicolae 
Barbul din Mocira (1879-1943), eminent patriot. 
Diplomat român în America”, în Mărturii culturale 
nr. 2, apr.-iun. 2016, p. 9-11.
3 Prima atestare documentară a localității apare în 
anul 1334, aceasta fiind semnalată cu numele 
Zenkyyral. Din anul 1335,localitatea a avut biserică 
și preot. Vezi Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al 
localităţilor din Transilvania, Bucureşti, Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, 1967-
1968, vol. I, p. 221.
4 Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din 
Sătmar, Satu Mare, Editura Solstițiu, 2000, p. 120.
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5 In anul 1919 este transformat în Liceul Mihai 
Eminescu, prima unitate şcolară din ţară care a 
purtat numele marelui poet. Vezi Ovidiu T. 
Pop,Rozalia Cosma, Gheorghe Cosma, Colegiul 
Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare – file de 
istorie, Satu Mare, Editura Citadela, 2012, pag. 27.
6 Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei 
româneşti din Transilvania, Bucureşti, Editura 
Tritonic, 2003, p. 9-10.
7 Înaintea apariţiei Revistei Catolice,în peisajul 
r evu i s t i c  ex i s tau :Foaia  Admin i s t ra t i vă 
Arhidiecezană de la Blaj apărută la 1867, editată de 
dr. Ioan Bob şi Amvonul: foaie bisericească pentru 
lucrări din sfera elocinţei sacre, apărută la Pesta şi 
apoi la Oradea, editată de un alt sătmărean în 1868, 
Iustin Popfiu.
8 Corneliu Mezea,Dr. Vasile Lucaciu, „Leul de la 
Şişeşti”. 1852-1922. Viaţa şi faptele lui, Satu Mare, 
1936, p. 134-135.
9 Unirea, Blaj, nr. 37, 1925, p. 3.
10 Satu Mare, 1972, p. 352.
11 Studii şi comunicări, Satu Mare, 1972, p. 353.
12 Transilvania, nr.5-6, mai-iunie 1927, p. 242.
13 Augustin Iuga, Cu privire la Vasile Lucaciu. 
Acte, documente, procese, Baia Mare, 1940, p. 60-
61.
14 Discursul preotului Epaminonda Lucaciu, 
existent în arhiva familiei Delia Lucaciu-
Lichiardopol, căreia îi mulţumesc pentru 
bunăvoința cu care mi-a pus la dispoziție aceste 
documente.
15 Conform Foii matricole a botezaţilor parohiei 
române unite din Eriu Sâncrai, act păstrat în arhiva 
personală a doamnei Delia Lucaciu-Lichiardopol. 
Nașii de botez au fost Gheorghe Pop de Băsești 
(care a botezat toți copiii lui Vasile Lucaciu) și 
Laura Varnai. 
16  Autobiografie Epaminonda Lucaciu.
17 Extras din Darea de seamă a misiunii lui 
Epaminonda Lucaciu la Roma.
18 Ibidem.
19 Arhiva Protopopiatului Baia Mare, Dosar nr. 23, 
fila 17, 24.
20 Locuitorii satelor din bazinul minier al Băii 
Mari, din aşa numitul Fişculaş trăiau în sărăcie, 
după război. În urma reformei agrare din 1921, s-a 
stabilit că aceşti locuitori din zona de munte, 
participanţi la război să fie „răsplătiţi” cu pământ. 
Prin această formă s-a populat zona cu români, 
aducându-i în zona de frontieră drept „scut” la 
apărarea hotarelor ţării. Deci, parte din populaţie a 
migrat spre această zonă înfiinţându-se localităţile: 
Urmaşii lui Lucaciu, Principele Mihai – azi 
localitatea Traian, Decebal, Dacia, Paulean etc.

21 De exemplu: Adunarea Generală de la Unguraş 
din anul 1926, alături de protopopul Ioan Anca; 
Conferința Protopopiatului Baia Sprie din 21 
noiembrie 1928, prilej de omagiere a lui Vasile 
Lucaciu. Tot în cadrul acestei conferințe s-a 
constituit Fondul de pensii pentru preoți și preotese 
văduve. Vezi Arhiva Protopopiatului Baia Mare 
Proces –verbal, din 9 septembrie 1926, Dosar 17, 
Dosar 33, fila 137 din 1928.
22 Arhiva Protopopiatului Baia Mare, Dosar 43, 
fila 751 din 1931.
23 Idem, dosar 43, fila 91, din anul 1931.
24 Din Raportul înaintat Prefecturii Judeţului Satu 
Mare, aflat în Arhiva Protopopiatului Baia Mare, 
fila 667, din 1937.
25 Aspect consemnat în autobiografia sa.
26 Potrivit Certificatului de deces, seria D9, nr. 
429661 din 16 iulie 1992 (duplicat).

Bibliografie:

Arhiva Protopopiatului Baia Mare
Arhiva Familiei Lucaciu
Câmpean, Viorel, Oameni şi locuri din Sătmar, 
vol. III, Satu Mare, Editura Citadela, 2015.
Curierul creştin, anul XI, nr. 23, 1 decembrie 
1929, p. 196.
Iuga, Augustin, Cu privire la Vasile Lucaciu. Acte, 
documente, procese. Baia Mare, 1940.
Mezea, Corneliu,Dr. Vasile Lucaciu, „Leul de la 
Şişeşti”. 1852-1922. Viaţa şi faptele lui. Satu Mare, 
1936.
Pop, Ovidiu T., Cosma, Rozalia, Cosma, 
Gheorghe, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 
Satu Mare – File de istorie, Satu Mare, Editura 
Citadela, 2012.
Popa, Mircea, Tașcu, Valentin, Istoria presei 
româneşti din Transilvania, Bucureşti, Editura 
Tritonic, 2003.
Porumbăcean, Claudiu, Dulgău, Bujor, Oameni 
din Sătmar, Satu Mare, Editura Solstițiu, 2000.
Satu Mare, 1972, p. 352.
Studii şi comunicări, Satu Mare, 1972, p. 353
Suciu, Coriolan, Dicţionarul istoric al localităţilor 
din Transilvania, Bucureşti, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1967-1968, vol. I.
Transilvania, nr.5-6, mai-iunie, 1927, p. 242.
Ursu, Viorica, „Inginerul Nicolae Barbul din 
Mocira (1879-1943), eminent patriot. Diplomat 
român în America”, în Mărturii culturale nr. 2, 
apr.-iun., 2016, p. 9-11.
Unirea, Blaj, nr. 37, 1925, p. 3.



S-au împlinit în această vară 80 de ani de la 
reînființarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului, 
o aspirație a românilor ardeleni ce avea să devină 
realitate abia după Marea Unire din 1918. Chiar dacă 
trecuseră 197 de ani de când dispăruse fără urmă 
episcopul ortodox Gavriil Şenca de Bârsana (1740), 
în mentalul colectiv al românilor din nordul 
Ardealului se mai păstra conştiinţa apartenenţei la 
ortodoxism, alăturată imaginii vechii episcopii, 
realitate susţinută inclusiv prin solicitările tot mai 
frecvente de revenire sau de reînfiinţare a parohiilor 
ortodoxe. Creşterea numărului lor a determinat ca 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în baza 

1canonului 34 Apostolic,  să aprobe în iulie 1937 
r e î n f i i n ţ a r e a  E p i s c o p i e i  O r t o d o x e  a 
Maramureşului, ca sufragană a Mitropoliei 
Bucovinei, cu reşedinţa în oraşul Sighet.
 Prin jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 
1874, din 14 Iulie 1937, a fost legiferată hotărârea 
Sinodului de reînfiinţare a Episcopiei, a cărei 
jurisdicţie se exercita asupra “mănăstirilor, 
bisericilor și întreg poporului drept credincios din 

 2protoieratele: Sighet, Baia-Mare şi Satu-Mare”.
 Pentru organizarea Episcopiei, Înalt Prea 
Sfinţitul Mitropolit Visarion al Bucovinei a numit un 
consiliu eparhial interimar, alcătuit din reprezentanţi 
ai clerului şi mirenilor ce proveneau din Episcopia 
Maramureşului, din cadrul Mitropoliei Bucovinei, a 
Episcopiei Clujului şi Oradiei, precum şi un delegat 
ce reprezenta Ministerul Cultelor.

Consiliul eparhial interimar s-a întrunit pen-
tru prima oară în şedinţa de constituire din data de 30 

3august 1937 , având drept primă misiune 
organizarea alegerilor pentru Adunarea Eparhială, 
ce avea să se desfăşoare la 12 decembrie 1937, la 
reşedinţa Mitropolitană din Cernăuţi. Prezidată de 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bucovinei, Visarion 
Puiu, adunarea a fost însufleţită de prezenţa unui 
numeros public venit din cele trei provincii 
româneşti, de participarea autorităţilor civile şi 
militare locale, precum şi de reprezentanţi ai 
societăţilor studenţeşti “Academia Ortodoxă”, 
“Junimea”, “Arboroasa”, “Dacia”, “Bucovina”, 

4“Moldova” .
Cuvântările ţinute cu acel prilej au adus încă 

o dată în prim-plan dorinţa poporului de reînfiinţare 
a Episcopiei Maramureşului, precum şi figurile 
marcante care au militat pentru împlinirea acestui 
deziderat. Protopopul Alexiu Latiş al Băii Mari, 
deputatul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului, 
surprindea prin mesajul său atât năzuinţele 
credincioşilor ortodocşi, cât şi misiunea de 
consolidare a unităţii naţionale pe care o avea de 
îndeplinit noua episcopie: “ne aducem aminte cu 
recunoştinţă de răposaţii întru Domnul vlădici: 
Nicolae Ivan al Clujului şi Roman Cioroguriu al 
Oradiei, precum şi de actualii ierarhi ai Ardealului, 
cari, după întregirea neamului românesc în 
nenumărate rânduri au stăruit, la dorinţa exprimată 
de clerul şi poporul ortodox din Nordul Ardealului, 

 5pentru reînfiinţarea episcopiei Maramureşului” .
 Reprezentantul sătmărenilor la Adunarea 
eparhială, protopopul Ioan Ruşdea, rostea 
mesajul românilor ortodocşi: “În aceste clipe 
solemne când pentru prima oară se reiau legăturile 
fireşti între Românii din Maramureş şi Bucovina 
după mai multe secole, mă reîntorc cu gândul la 
episcopul Hacman, care în tratativele ce ducea cu 
înţeleptul Şaguna, ajunseră la un moment să unească 
cele două provincii bisericeşti.
Duşmanul de odinioară, comun ambelor provincii, a 
spart acest gând frăţesc. Azi înţeleptele gânduri şi 
hotărâri ale neuitaţilor înaintaşi au fost realizate de I. 
P. Sf. Voastră prin hotărâre, care va rămâne istorică 
în cronicele bisericilor noastre străbune.
 Vin ca reprezentant al Sătmarului, a acelui 
ţinut unde biciul episcopiei Haidudorogului de tristă 
pomenire a lovit, mai mult ca ori unde, până la 
desfiinţare credinţa străbună; prin actul de mare 
ctitorie a I. P. Sf. Voastre, îşi rupe lanţurile umilinţei 
de două secole cari l-au încătuşat în sectarismul 
străin de aspiraţiunile fireşti ale neamului. Astăzi, 
zăgazurile se risipesc, iar păstorii ortodoxiei, însoţiţi 
de apostolatul laic, vor readuce la matcă pe cei 
consideraţi pierduţi pentru neam. Ca un modest 
semn al dragostei şi devotamentului neţărmurit, cu 
ochi înlăcrămaţi de sentimentul satisfacţiei depline, 
cu care am primit fapta măreaţă de-a avea fericirea a 
fi sub arhipăstorirea I. P. Sf. Voastre, supuşi si fără 
şovăire împlinitori ai ordinelor superioare, aduc 
acest modest dar din parte-mi, în această 
memorabilă zi, a afilierii definitive şi pentru vecie a 
episcopiei Maramureşului cu sf. mitropolie a 
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Bucovinei, pentru întărirea căreia vom lucra 

6întotdeauna” .
 Primul titular al Episcopiei Ortodoxe a 
Maramureşului a fost Vasile Stan, ales la 1 
noiembrie 1938, înscăunat la 29 decembrie 1938, 
până atunci arhiereu vicar al Arhiepiscopului 
Sibiului. După Dictatul de la Viena, în septembrie 

71940, acesta a fost expulzat, iar eparhia desfiinţată . 
Din punct de vedere geografic noua 

Episcopie Ortodoxă a Maramureşului îşi întindea 
jurisdicţia asupra teritoriului judeţului Maramureş, 
judeţului Satu-Mare şi jumătate din judeţul Sălaj, 
respectiv partea dinspre graniţa de est din jurul 
oraşului Carei (azi aparţinând judeţului Satu Mare). 
Situaţia administrativ-economică a Episcopiei, după 
un an de la reînființare, se prezenta astfel:

În protopopiatul Maramureş existau 15 
parohii, cu 4 biserici de piatră, 6 biserici de lemn si 6 
capele, 5 case parohiale de piatră şi 6 case parohiale 
de lemn.

Parohiile erau deservite de 15 preoţi, din care 
3 absolvenţi ai Academiei teologice, 5 ai 
Seminarului teologic, 4 hirotoniţi în mod 

8excepţional fără studii şi 4 călugări .
În protopopiatul Baia-Mareerau 16 

parohii cu preoţi; 10 biserici de piatră sau cărămidă; 
6 biserici de lemn; 3 capele; 6 case parohiale de zid; 
2 case parohiale de lemn.

Absolvenţi ai Academiei teologice erau 14 
preoţi, iar 2 cu studii secundare, hirotoniţi în mod 
excepţional.
“Preoţii nu aveau scăderi şi-şi îndeplineau misiunea 

 cu tot avântul sufletesc, deşi luptau cu multe lipsuri”
9.
 Protopopiatul Satu-Mare cuprindea 
jumătate din teritorul judeţului Satu-Mare şi 
jumătate din cel al judeţului Sălaj, având o lungime 
de circa 200 km.

În “protoierat” existau 17 parohii cu preoţi; 6 
case parohiale, 5 biserici de zid, iar restul capele, fie 
proprii, fie în sălile şcolilor primare.
Situaţia preoţilor, conform studiilor efectuate, se 
prezenta astfel: 2 preoţi licenţiaţi în teologie, 8 cu 
Academia teologică, 3 cu seminarul teologic, 3 cu 
studii secundare hirotoniţi în mod excepţional şi 1 

 călugăr. “Preoţii erau muncitori şi fără scăzăminte”
10.

Protopopiatul Satu Mare a fost sprijinit de 
către Mitropolia Bucovinei în vederea construirii 
bisericilor, cu următoarele sume: 

§ parohia Cămârzana cu 100.000 lei 
§ parohiile din Gelu şi Ianculeşti cu câte 

50.000 lei fiecare
§ parohiile din Horea şi Lazuri cu câte 

35.000 lei fiecare 
§ parohia din Livada cu 32.000 lei 
§ parohia din Păulian cu 20.000 lei. 

Pentru casele parohiale au fost alocaţi 
40.000 lei la Livada, şi 30.000 lei în localitatea 

11Horea .
Precizăm că marea majoritate a localităţilor 

cărora le-au fost distribuite anumite sume de bani 
erau locuite de către coloniştii moţi, veniţi din zona 
Munţilor Apuseni.

Pentru construirea catedralei ortodoxe din 
Satu-Mare Mitropolia Bucovinei a alocat suma 
de 500.000 lei, piatra de temelie fiind aşezată în 
ziua Sf. Dumitru, la 26 octombrie 1937, de către 

 12“Prea Sfinţitul episcop Nicolae al Oradiei” .
Sub aspect economic, între anii 1938-1940, 

Episcopia Maramureşului a dobândit următoarele 
imobile:

Reşedinţa episcopală, în fostul Palat cultural 
din Sighet, imobil dăruit de Comisia Interimară a 
judeţului Maramureş, în baza hotărârii Consiliului 
de Miniştri nr. 116 din 1 martie1938 şi prin actul de 
donaţie nr. 1.407/1938, a cărui valoare era de 
aproximativ 15.000.000 lei.

Imobilul Hotelului "Coroana" din Sighet, 
Piaţa Unirii nr. 8, fostă proprietate a Statului, primit 
cu drept de folosinţă în baza hotărârii Consiliului de 
Miniştri nr. 955 din 19 martie 1938, la referatul 
Ministerului Cooperaţiei, cu o valoare de 
aproximativ 6.000.000 lei.

Imobilul din Strada Regele Carol al II-lea nr. 
4, tot din Sighet, fosta proprietate a Ministerului 
Finanţelor, dat în folosinţă Ministerului Cultelor şi 
dăruit Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului prin 
Hotărârea Consiliului de Miniştrii nr. 3. 156/1937 
publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 1 nov. 
1937, cu o valoare de 800.000 lei.

Sesia episcopală din comuna Tulea, judeţul 
Bihor, luată în primire cu drept de folosinţă prin 
ordinul Ministerului Agriculturii nr. 106.842/1935, 
în suprafaţă de 174 iugăre, care aducea anual un 
venit de 165.000 lei, sumă ce era folosită pentru 
reparaţia Palatului episcopal.

Imobilul "Hotel Central" proprietate a 
oraşului Sighet, cedat prin decizia Comisiei 
Interimare a oraşului Sighet, nr.1912 din 9 februarie 
1938, conform Jurnalului Consiliului de Miniştrii 
din 26 ianuarie 1938, nr. 117, în valoare de 3.000.000 
lei.

Terenul intravilan din parcul oraşului Sighet, 
cu o suprafaţă de 700 m.p., cedat de Comisia 
Interimară a oraşului la 10 octombrie 1935. Decizia 
a fost atacată, dar câştigată de Episcopia 
Maramureşului la Curtea de Apel Cluj, prin 
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hotărârea nr. 1039 din 11 1937.
Terenul intravilan Str. Balcu Vodă, oraşul 

Sighet, de aproximativ 3 hectare, teren pe care s-a 
fixat crucea unde urma să se zidească viitoarea 
biserică episcopală, conform hotărârii Consiliului 
Parohial din Sighet, din 14 mai 1938, hotărâre 
întărită şi prin adresa mitropolitană nr. 7.363/1938.

8. De asemenea, pentru construirea 
catedralei episcopale s-a donat din partea statului 
suma 1.010.100 lei, depuşi cu carnetul nr. 31 la 
Banca Naţională, sucursala Sighet, suma de 293.317 
lei depuşi cu carnetele nr. 1.326 şi 195 la Banca 
Maramureşeană, iar din partea Mitropoliei 
Bucovinei suma de 1.000.000 lei pentru acelaşi 
scop.

 9. Din pădurea Coştiui, prin lege, s-a cedat 
suprafaţa de 300 hectare de pădure noii episcopii. Cu 
sprijinul dat de Patriarhul României întregite Dr. 
Miron Cristea, s-au cedat 200 hectare pădure la 

Dragomireşti, pentru mănăstirea "Sf. Ilie" şi 100 
hectare pădure pentru schitul Văgaş, pe raza 

13comunei Tarna Mare, din Ţara Oaşului .

Unităţile administrative ale Episcopiei 
Maramureşului erau structurate în: 

5 protopopiate şi 87 parohii, împărţite astfel: 
în Protopopiatul Cetatea de Piatră - Baia Mare 24 
parohii; în Protopopiatul Sighet 15 parohii; în 
Protopopiatul Vişeu 15 parohii, în Protopopiatul 
Satu Mare 22 parohii şi în Protopopiatul Carei 11 
parohii. De asemenea, documentele vorbesc despre 
existenţa vieţii monahale, prin mănăstirea de la 
Dragomireşti şi prin schitul Văgaş din plasa Tarna 

14Mare, ţinutul Ugocea .
La aceste parohii au mai fost afiliate un număr 

de 229 filii de pe întreg cuprinsul Eparhiei 
15Maramureşului .
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Apropiindu-ne de sărbătorirea Centenarului 

Marii Uniri, vom reda în rândurile ce urmează 

cuvintele mitropolitului Bucovinei, Hotinului și 

Maramureșului I.P.S. Visarion, trimise clerului și 

credincioșilor ortodocși, în Pastorala prin care 

anunța reînființarea Episcopiei Ortodoxe a 

Maramureșului:
„După bucuria cea mare a strângerii laolaltă a 

neamului românesc din 1918 în granițele sale 

străvechi cuprinse între Nistru, Tisa, Dunăre și 

Marea Neagră, trebuia ca vechea episcopie 

ortodoxă a Maramureșului să fie reînviată, pentru că, 

dacă în trecut s-a păstrat cu greu în sufletele 

Românilor unitatea credinței sale ortodoxe, a cărei 

lumină a rămas totuși prin atâtea veacuri până în 

zilele noastre, apoi de acum înainte, vlădicii care vor 

fi rânduiți prin voia lui Dumnezeu în această 

Episcopie a Maramureșului și vor locui la Sighet, 

vor să aducă în acest colț de țară, în cât mai deplină 

măsură, trezirea menită a păstra neștirbită unitatea 
21etnică și sufletească a Românilor [...] ”

1 Vezi Un mare act istoric al Mitropoliei Bucovinei: 

p r i m a  a d u n a re  e p a rh i a l ă  a  E p i s c o p i e i 

Maramureşului în Cernăuţi, în “Foia Oficială a 

Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Bucovinei”, anul 

LXIX, decembrie, nr. 20, 1937, p. 304.
2 Cf. “Monitorul oficial Nr. 167 din 23Iulie 1937”. 

Vezi şi Înaltul Decret Regal nr. 297 din 21 August 

1937, în ”Monitorul Oficial” nr. 194 din 24 august 

1937.
3 Episcopia Ortodoxă a Maramureşului în primul 

an de la reînfiinţare (1 septembrie 1937 – 1 

septembrie 1938), Tiparul “Mitropolitul Silvestru”, 

Cernăuţi, 1938, p. 7; Vezi şi Simion Reli, Biserica 

Ortodoxă din Maramureş în vremurile trecute, Ed. 

Mitropoliei Bucovinei, Cernăuţi, p. 220, 221.
4 “Foaia Oficială a Arhiepiscopiei şi Mitropoliei 

Bucovinei”, nr. cit., p. 304.
5Episcopia Ortodoxă a Maramureşului în primul an 

de la reînfiinţare (1 septembrie 1937 – 1 septembrie 

1938), p. 8.
6 Ibidem, p.79, 80.Vezi și Daniela Bălu, Episcopia 

Ortodoxă a Maramureșului în perioada interbelică, 

în ”Satu Mare. Studii și comunicări”, p. 119, 120.

7 Mircea Păcuraru, Aspecte din istoria fostei 

episcopii a Maramureşului, în “Îndrumătorul 

bisericesc pe anul 1978”, Cluj Napoca, 1978, p.102. 

Vezi și Daniela Bălu, Biserica românească din 

județul Satu Mare în anii Dictatului de la Viena. 

Tristețe și speranță, Ed. ”Vasile Goldiș” University 

Press Arad, 2010, p. 216.
8 Episcopia Ortodoxă a Maramureşului în primul 

an de la reînfiinţare (1 septembrie 1937 – 1 

septembrie 1938), p. 15.
9 Ibidem, p. 15, 16.
10 Ibidem, p. 16, 17. Vezi şi “Foia Oficială a 

Mitropoliei Bucovinei”, nr.cit., p. 309.
11 “Foia oficială a Mitropoliei Bucovinei”, nr.cit., p. 

309. Vezi şi S.Reli, op.cit., p. 238, 239.
12 Episcopia Ortodoxă a Maramureşului în primul 

an de la reînfiinţare, p. 35. Vezi şi În serviciul 

patriei. 1933-1937. Dare de seamă asupra 

realizărilor înfăptuite în judeţul Satu Mare, Satu 

Mare, 1938, p. 171-172.
13 Situaţia Bisericii Ortodoxe Române pe anii 1935-

1938, rapoartele generale ale Consiliului Central 

Bisericesc, Editat de Patriarhia Română, Bucureşti, 

1939, p. 475, 477.
14 Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, Doc. Nr. 

1.288/26 aprilie 1939.
15 Loc.cit , Doc. 145/1945. Vezi şi Nuţu Roşca, 

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului,  în 

“Calendarul creştinului drept credincios”, Ed. 

Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi 

Sătmarului, Baia Mare, 1996, p. 77, 87.
16 Arhiva Episcopiei Maramureşului, Documentul 

425/1945, fila nr. 2. La Protopopiatul Sighet nu 

figurează protopop, posibil că activitatea a fost 

coordonată de Consiliul Eparhial.
17 Loc.cit, fila nr. 3. Vezi şi Patriarhia Română, op. 

cit ., p. 145-150. 
18 Episcopia Ortodoxă a Maramureşului…, 

Cernăuţi, p. 29.
19 Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului, 

Doc. 425/1945, fila nr. 5. Vezi şi Patriarhia Română, 

op. cit., p. 145-150. Sebastian Ruşan a fost hirotonit 

episcop al Maramureşului în anul 1947.
20 Loc.cit.
21 Episcopia Ortodoxă a Maramureșului în primul 

an de la reînființare, p. 68.



“Să nu-ţi faci chip cioplit şi 

niciun fel de asemănare a niciunui lucru 

din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt 

pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele 

de sub pământ! Să nu te închini lor, nici 

să le slujeşti…” (Ieşire XX; 4-5).

Aceasta este a doua poruncă a 

Decalogului, care, de altfel, se leagă de cea dintâi 

(“Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alţi 

dumnezei în afară de Mine!” – Ieşire XX; 2-3), 

explicându-ne la ce se referă expresia “alţi 

dumnezei”. Întâlnim aici cuvintele “chip” şi 

“asemănare”. Omul a fost creat după chipul lui 

Dumnezeu (Facere I; 26-27), fiind împodobit cu 

sentiment, raţiune şi libertate de voinţă, primind 

harul divin, pentru ca, prin străduinţă proprie, să 

ajungă la asemănarea cu Dumnezeu, adică la 

dobândirea fericirii în veşnicie. Prin căderea în 

păcatul originar (strămoşesc), omul a întunecat 

chipul lui Dumnezeu din el, în sensul că sentimentul 

s-a pervertit, raţiunea s-a învolburat, iar voinţa a 

slăbit, fiind îndreptată şi spre rău. De asemenea, 

omul a pierdut harul dumnezeiesc primit în dar în 

clipa creaţiei, har pe care îl va reprimi prin 

Mântuitorul Iisus Hristos, Care ne va răscumpăra 

din robia păcatului, a diavolului şi a morţii. Omul a 

încercat să se substituie lui Dumnezeu, să fie 

asemenea Lui, crezând că poate, la rândul său, să 

creeze după chip şi asemănare, plămădind chipuri 

cioplite şi idoli spre a sa rătăcire. Doar Dumnezeu 

poate crea după chip şi după asemănare şi El a făcut 

acest lucru în momentul în care l-a adus pe om din 

nefiinţă la fiinţă. 
După ce a fost alungat din Grădina Edenului, 

în loc să se apropie tot mai mult de Dumnezeu, omul 

ajunge să-şi făurească dumnezei cărora să se închine 

şi cărora să le ceară ajutorul, uitând că doar 

Adevăratul Dumnezeu este Cel Care poate ajuta într-

adevăr şi Cel Căruia I Se cuvine închinare şi adorare. 

Omul este derutat, dar el este motivul derutei sale. În 

momentul în care ajungi să te închini unui animal, tu 

care ai fost creat să stăpâneşti şi să 

conduci animalele, înseamnă că ţi-ai 

pierdut sensul existenţei. De aceea, 

Dumnezeu intervine şi dă această 

poruncă spre a-l scoate pe om din 

rătăcire. Însă, chiar în clipa în care 

Dumnezeu îi dă lui Moise, pe Muntele 

Sinai, “cele două table ale legii, table de 

piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu” 

(Ieşire XXXI; 18), poporul evreu îşi 

“confecţionează” un viţel din aur, căruia 

i se închină (Ieşire XXXII). Ne putem imagina ce 

cote ameninţătoare a atins rătăcirea omului, mai ales 

după ce a văzut puterea proniatoare a lui Dumnezeu 

manifestată anterior faţă de sine. În loc de 

recunoştinţă, omul Îl înlocuieşte pe Adevăratul 

Dumnezeu, Care a scos poporul evreu din robia 

egipteană, cu alt dumnezeu, cu un dumnezeu fals, 

imaginar, cu un idol.
În acest context, trebuie să precizăm faptul 

că icoana nu este idol, nici chip cioplit, ci reprezintă 

o imagine a Domnului, a Maicii Domnului şi a 

Sfinţilor. Cel care cinsteşte icoana şi o sărută, nu 

cinsteşte materia din care este realizată icoana, ci 

venerează persoana sfântă care este zugrăvită în ea. 

Acele persoane sfinte au avut o existenţă reală, iar 

după moarte se bucură de fericirea Raiului, pe care o 

vor dobândi în mod deplin după Judecata de Apoi. 

Sfinţii din icoane se roagă şi mijlocesc pentru noi 

înaintea Preasfintei Treimi. Ne rugăm Sfinţilor din 

icoane pentru că avem nevoie de mijlocirea lor şi 

pentru că ei reprezintă modele de autentică vieţuire 

creştină. Icoanele se realizează pentru că Însuşi 

Dumnezeu a permis acest lucru în momentul în care 

Fiul S-a întrupat din Fecioara Maria, făcându-Se 

văzut oamenilor şi putând fi zugrăvit în icoane. Prin 

întrupare, Hristos a rămas Dumnezeu precum era, 

dar a luat şi firea omenească. Cele două firi – 

dumnezeiască şi omenească – coexistă în unica 

persoană a Fiului lui Dumnezeu întrupat, motiv 

pentru care spunem că Domnul Iisus Hristos este 

Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. De asemenea, 

Sfinţii au trăit în realitate printre oameni, strălucind 

prin vieţile lor pilduitoare, iar semenii lor i-au cinstit 
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atât în timpul vieţii pământeşti, cât mai ales după 

moarte. Îngerii, locuitorii lumii nevăzute, sunt 

mijlocitori între Dumnezeu şi oameni, făcând 

cunoscută voia divină pe pământ; ei îndrumă 

oamenii spre săvârşirea binelui şi evitarea răului, în 

vederea dobândirii mântuirii sufletelor lor. Maica 

Domnului, prin excelenţă, este Mama Fiului lui 

Dumnezeu şi Mama noastră, împărăteasa cerului şi a 

pământului. Preacinstirea pe care i-o acordăm este 

dată chiar de alegerea ei de către Dumnezeu spre a-L 

naşte cu trup, în timp, pe Fiul Său. Doar cea mai 

curată dintre fecioare Îl putea naşte pe Hristos, ea 

fiind curăţită de păcatul strămoşesc în timpul 

zămislirii de la Duhul Sfânt. Nici Crucea nu este chip 

cioplit fiindcă ea reprezintă altarul de jertfă al 

Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră, 

devenind armă de biruinţă împotriva diavolului şi a 

păcatului. Păcatul a murit pe cruce, moartea a fost 

învinsă prin Înviere şi omenirea s-a renăscut la o 

viaţă nouă în, prin şi cu Hristos, o viaţă în har. 
Azi, omul, chiar dacă nu-şi făureşte chipuri 

cioplite, chiar dacă nu caută zei, chiar dacă nu 

îndumnezeieşte diverse fenomene ale naturii, cărora 

să se închine şi să aducă jertfe (chiar sângeroase), 

totuşi îşi predă – cu bună ştiinţă – viaţa unor vicii şi 

păcate, cărora se lasă înrobit, transformându-le în 

însuşi sensul vieţii sale. Aş aminti doar câţiva 

“idoli” ai societăţii contemporane: alcoolul, 

drogurile, etnobotanicele, desfrâul, acumularea de 

avere, îmbuibarea, exploatarea omului de către om, 

setea de proprietate etc. Toate duc la întrăinarea 

omului de Dumnezeu şi la ruperea legăturilor de 

iubire cu aproapele din dorinţa de a-l domina, de a-i 

fi superior. Omul stăpânit de aceste vicii – repet, prin 

voinţa sa liberă – Îl caută pe Dumnezeu şi i se pare 

că-L găseşte în băutură şi mâncare peste limită, în 

droguri, în bogăţie. Viaţa lui se metamorfozează şi 

devine un timp destinat consumului, alergării 

continue, care îl conduce spre abisul pierzării. Aceşti 

idoli, pe care omul îi slujeşte cu abnegaţie în cursul 

vieţii telurice, care îi devin prieteni intimi, îl vor 

călăuzi până la despărţirea firească a sufletului de 

trup (despărţire numită moarte), dar îl vor abandona 

la Judecată, iar sufletul se va “trezi” singur, lipsit de 

bagajul faptelor bune şi împovărat de patimi. De 

fapt, întreaga viaţă pământească trăită în compania 

acestor idoli este o tristă singurătate, este o teribilă 

izolare. Aceşti idoli te fac să crezi că eşti fericit şi 

împlinit, că te deplasezi într-o direcţie bună, dar 

finalul drumului te va convinge cât de mult ai fost 

înşelat. Aceşti idoli îl conduc pe om de multe ori la 

stări deprimante şi chiar la sinucidere, dacă el nu se 

îndreaptă la timp prin căinţă sinceră, dacă nu se 

debarasează de ei, căutându-L pe Adevăratul 

Dumnezeu, Care îl poate tămădui, dacă nu 

conştientizează necesitatea imediată a vindecării 

trupului şi a sufletului cu ajutorul Domnului, dacă 

nu-şi dă seama de importanţa rugăciunii, a înfrânării, 

a cumpătării, a Spovedaniei, a Împărtăşaniei, a 

Bisericii în viaţa sa. Auzim expresia “norocul 

începătorului” pe care o folosesc cei care practică 

pentru prima dată un joc de noroc. Însă, acest noroc 

al începătorului este o modalitate utilizată de “cel 

viclean” pentru a ne convinge că merită să practicăm 

acel joc în continuare, deoarece ne va aduce mult 

mai multe beneficii. Ascultând acest sfat, omul 

ajunge să fie dominat de diferite jocuri de noroc, 

care, într-un final, îl ajută să piardă tot ce a agonisit 

într-o viaţă, punându-şi în pericol chiar viaţa şi 

familia în urma acelui pact secret încheiat cu 

diavolul. Oricât ar câştiga prin intermediul unui joc, 

omul nu va putea acoperi pierderile înregistrate de el 

în decursul timpului pe diverse planuri ale vieţii.
Aşadar, toţi aceşti idoli care conduc la 

deznădejde, care îi procură omului o stare euforică 

temporară, se caracterizează prin exces, iar excesul 

repetat la infinit duce la o slăbire treptată a fiinţei şi 

în cele din urmă la moarte. Omul nu va găsi niciodată 

fericirea în aceşti idoli, pentru că adevărata fericire o 

putem găsi doar în Dumnezeu şi împreună cu 

Dumnezeu (printr-o viaţă echilibrată), Căruia I Se 

cuvine adorarea noastră şi recunoştinţa noastră 

pentru toate binefacerile pe care le revarsă neîncetat 

asupra omenirii, iertându-ne ori de câte ori greşim 

dacă ne căim cu toată sinceritatea. El ne aşteaptă 

mereu cu iubire. Datorită mândriei omul a ajuns să se 

creadă el însuşi zeu şi dumnezeu, aşteptând onoruri 

din partea celor din jur, a conaţionalilor şi nu numai. 

Ne amintim, de pildă, de împăraţii romani pentru 

care cultul împăratului era de o importanţă vitală, 

creştinii fiind crunt persecutaţi pentru refuzul lor de 

a-l adora pe împăratul roman ca pe un dumnezeu. 

Mândria l-a scos pe om din Eden şi tot mândria l-a 

determinat pe om să se autoproclame dumnezeu. 

Doar smerenia îl poate conduce pe om spre o relaţie 

iubitoare cu Dumnezeu şi cu semenii. 
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Un izvor istoric de bază, pe care se 

sprijină dovada privind vechimea 

atestată a multor localități din 

Transilvania, este celebrul ,,Registru 

d e  l a  O r a d e a ”  ( R e g e s t r u m 

Varadiense), un document istoric 

care consemnează toate procesele 

civile și penale care au avut loc între 1208 și 1235, în 

total 389 documente (testimonia), la instanța de 

judecată a Capitlului de la Oradea. Competența 

acestei instanțe se întindea în principal în ținutul 

Bihorului, până la Huedin, la sud de Arad și până la 

orașele de pe teri toriul  Ungariei ,  Gyula, 

Berettyóujfalu și Debrecen. Conform acestui 

registru, localitatea Sătmărel, azi cartier al 

municipiului Satu Mare, are o vechime apreciabilă, 

de peste 800 de ani. 
 Prima mențiune apare în anul 1215 sub numele 

de ,,Zwodan”, sau Vila Sadan, ca și proprietate 

regală. În anul 1222, este menționat un comite al 

germanilor din Satu Mare, pe nume Mérk, care a 

depus o plângere împotriva locuitorilor din 

Sătmărel. Aceștia i-au deposedat o slugă a sa de 

suma de 6 mărci. Alte denumiri: 1332 Gadan, 1393 

Sydan, 1433 Sadan, 1485 Maionadan. După unii 

istorici, numele localității ar proveni de la familia 

Zsadanyi, la 1828 o găsim menționată cu numele de 

Zsadány.
 Mergând pe firul informațiilor furnizate pe 

Wikiped ia ,  pu tem menț iona  propr ie ta r i i 

domeniului: la 1379 Petten Szántay, la 1400 familia 

Vetési, la 1548 Burian László de Păulești, la 1609 

Mihai Macskássy, la 1632 Ioan Németi, despre care 

se știa că stăpânea doar o parte din domeniu, așa-

zisul Sătmărel Mare (Nagsadan). În secolul al XV-

lea este pomenit un Sătmărel Mare și un Sătmărel 

Mic. Izvoarele istorice pomenesc că în luna iunie a 

anului 1660 aici și-a așezat tabăra principele 

Transilvaniei Acațiu Barcsay, iar mai târziu, în 1709 

și-a așezat tabăra contele Alexandru Károlyi.
 În secolul al XVIII-lea, printre marii proprietari 

sunt pomeniți: contele Teleki, contele Thoroczkay, 

familiile Salay, Stoica, Daniel, 

Buday, Kálay și Domahidy. În 

secolul al XIX –lea mari proprietari 

au fost membrii familiei Haller, iar la 

începutul secolului XX Andor 

Szarka și Gáspár Világossy. Aici s-au 

stabilit și câteva familii de evrei, 

purtând numele Weiss, Ficher, Toth 

și Lusner. Vende Aladar îi amintește 

printre marii proprietari și pe 

călugării Ordinului iezuit.
Numele actual de Sătmărel l-a primit localitatea 

după Primul Război Mondial, în anul 1921, când a 

fost centru de comună, până în anul 1970 când a fost 

declarată cartier al municipiului Satu Mare, aflat la o 

depărtare de 8 km de centrul acestuia.
 Prima formă de învățământ în Sătmărel datează 

din anul 1716, fiind înființat sub îndrumarea 

călugărițelor din Ordinul misionar greco-catolic. Ele 

au înființat pe lângă parohia bisericii de aici un 

colegiu de fete greco-catolice, în cadrul căruia 

școlarizarea între 1850 și 1918 s-a făcut în limba 

maghiară.
 Majoritatea locuitorilor din Sătmărel se ocupau 

cu agricultura. Două mari familii dețineau 80% din 

terenul agricol: în partea de sud familia Világosi 

Imre, iar în partea de nord familia Carol Sarca. Micii 

proprietari dețineau restul de 20% din terenul arabil. 

În anul 1950 a început la Sătmărel procesul de 

colectivizare, proces care s-a încheiat în anul 1952.
 Un element important în viața colectivității l-a 

reprezentat construirea căii ferate Satu Mare – Carei 

- Oradea, linie care datează din anul 1884. S-a 

construit și o cale ferată îngustă, care de la gara din 

Sătmărel traversa drumul de lângă terenul de fotbal, 

apoi Homorodul, pe un pod vechi, care astăzi nu mai 

există, traversa apoi pășunea și se îndrepta spre 

Ardud și Ghirișa. Se spune că vagoanele de pe 

această linie erau trase la început de către cai.
 O biserică greco-catolică a fost construită în 

localitate în anul 1820. Actuala biserică datează din 

1911, fiind greco-catolică până în 1950, când a 

devenit ortodoxă, în condițiile desființării cultului 

greco-catolic. Regimul comunist a adus schimbări 
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importante în viața locuitorilor. Peste 50% dintre ei, 

mai ales bărbații, s-au angajat în întreprinderile din 

oraș iar restul au lucrat în cadrul Cooperativei 

Agricole de Producție din localitate.
 Revenind la rolul bisericii, putem spune că și aici 

ca și pretutindeni, aceasta a jucat un rol important. Se 

știe că pe lângă biserica din Sătmărel a funcționat și o 

Școală confesională, care a contribuit la diminuarea 

numărului de analfabeți. Biserica a vegheat 

permanent și asupra păstrării limbii române. 

Conform unei scurte monografii a bisericii, aflăm că 

Parohia exista deja în anul 1776, în timpul când a 

fost numit ca episcop al Diecezei de Oradea, Moise 

Dragoș. Această primă biserică a fost construită din 

lemn. Conform unui proces verbal din 1830, știm că 

a doua biserică a fost zidită între anii 1829-1830, cu 

Hramul Sfântului Nicolae, iar în jurul bisericii exista 

cimitirul. Construcția bisericii s-a făcut în timpul 

preotului Teodor Fabian. Lucrările la turn au fost 

continuate în timpul preotului Grigoriu Fabian.
 Actuala biserică, de dimensiuni mult mai mari, a 

fost construită în anul 1911. Lungimea ei este de 37 

m, lățimea 12 m, înălțimea 10 m, iar bolta bisericii 

ajunge la 13 m. Ca meșter constructor este pomenit 

italianul Giovani Quai din Beiuș. Preotul paroh era 

atunci Ioan Mihalca, iar curator Alexandru Mureșan. 

Sfințirea bisericii s-a făcut la data de 8 noiembrie 

1911 de către delegatul episcopal, canonicul Moise 

Neș. Sfințirea s-a făcut în cadrul serbărilor 

Despărțământului Astrei, care a ținut o ședință 

atunci la Sătmărel. Zugrăvelile s-au efectuat în 1925, 

când s-au procurat și trei clopote de la București, în 

locul celor care au fost rechiziționate de către armata 

austro-ungară. Iconostasul s-a realizat tot în 1925 și 

a fost binecuvântat la 7 octombrie 1925, cu hramul 

Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir.
 La împlinirea a 100 de ani de la sfințirea bisericii 

din Sătmărel, în ziua de duminică, 31 iulie 2011, în 

această biserică Sf. slujbă a fost oficiată de PS Iustin 

Hodea Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei 

Ortodoxe al Maramureșului și Sătmarului. Alături 

de el au fost preoți din Satu Mare, în frunte cu 

protopopul Alexandru Tincu. Oficialitățile au fost 

reprezenta te  de  sena toru l  Valer  Mar ian , 

vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, 

Mircea Govor, primarul municipiului Satu Mare, 

Iuliu Ilyés, consilierii municipali Dorel Coica și 

Dumitru Fanea. La intrarea principală a bisericii a 

fost dezvelită o placă memorială care amintește de 

aniversarea celor 100 de ani de la construirea 

bisericii. ,,Biserica a fost construită în anul 1911, 

sfințirea s-a făcut în 8 noiembrie 1911, iar la 7 

octombrie 1923, a fost sfințită cu hramul Sfântului 

Dumitru”
 Lista preoților care au slujit la această biserică 

este: Ioan Sarai (1776-1783), Vasiliu Sabău (1784-

1790), Ioan Kovats (1790-1795), Petru Erdos (1795-

1797), Mihail Nocar (1797-1799), Ioan Erdos 

(1799-1810), Mihail Fabian (1810-1813), Teodor 

Bonye (1813-1819), Teodor Fabian (1819-1851), 

Gregoriu Fabian (1851-1879), Mihail Czinka (1878-

1894), Georgiu Pereni (1894-1907), Ion Mihalca 

(1907-1920), Gavril Pop (1920-1928), Silviu Tămaș 

(1928-1929), Boroș Vasile (1929-1940), Găvruș 

Alex (1941-1965), Ioan Muntean (1966-1969), 

Alexandru Tincu (1970-1977), Coteț Flore (1977-

2000), Vasile Corodan (2000-2013), și în prezent 

Ovidiu Fărcaș, din anul 2013. Prima casă parohială a 

fost zidită pe la 1867. Actuala casă parohială s-a 

construit în 1968, prin grija preotului paroh Ioan 

Munteanu.
 În șirul preoților din Sătmărel se cuvine să 

amintim numele părintelui George Șuta, născut la 

Sătmărel, care a urmat Teologia la Oradea. A slujit o 

vreme la Sătmărel, în locul tatălui său Teodor 

Fabian. Părintele Șuta a contribuit cu bani la 

ajutorarea răniților din Războiul de Independență 

din 1877-1878 și a susținut constant elevii 

Gimnaziului din Beiuș inițiind colecte. A fost 

președintele Despărțământului Sătmar-Ugocea al 

Astrei și a celui din Seini. A făcut parte din Partidul 

Național Român Satu Mare, fiind ales delegat 

supleant la Conferința partidului de la Sibiu. În anul 

1912 s-a opus vehement împotriva anexării la 

episcopia de Hajdudorog. A colaborat la publicațiile 

,,Răvașul” din Cluj, ,,Tribuna” și ,,Unirea”. Tot în 

anul 1912, locuitorii din Sătmărel în frunte cu 

părintele Petru Mihalca, au participat la marea 

adunare de protest împotriva Hajdudorogului care a 

avut loc la Doba și unde au condamnat politica de 

deznaționalizare.
Un alt fiu al Sătmărelului este poetul și artistul 

plastic Ion Antoniu. S-a născut la 2 decembrie 1934. 

A absolvit Institutul de Arte Plastice din Cluj (1964), 
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este membru al Uniunii Scriitorilor din România și 

autor a mai multor volume de poezie. Constantin 

Cubleșan î l  caracterizează ca fi ind:  „Un 

nonconformist, un artizan de imagini șocante, 

insolite, de viziuni plastice, într-un spectacol 

debordant al lirismului grotesc, rafinat totuși, 

proiectat cosmic în detalii obediente”.
 Din anul 1776 datează primele matricole ale 

bisericii. Ele au fost scrise în limba latină. În aceste 

matricole au fost consemnate și câteva evenimente 

mai deosebite din viața comunității. Pe paginile 

matricolelor apar și o serie de însemnări, referitoare 

la evenimente importante, uneori tragice, petrecute 

în localitate. Astfel, în 1831 a fost o epidemie de 

holeră, în luna septembrie a acelui an murind 27 de 

persoane. La 31 mai 1832, parohia a fost vizitată de 

către Episcopul Samuil Vulcan. În baza unei legi ce 

datează din 1843, matricolele au început să se scrie 

în limba maghiară. Alte însemnări se referă la vizita 

canonică în parohie a Episcopului Basiliu Erdelyi. În 

anul 1853, părintele Fabian a raportat Ordinariatului 

că numărul credincioșilor este de 821. Copiii înscriși 

la școală erau 80, din care frecventau școala 35 de 

elevi. La 31 iulie, 1862 în localitate a izbucnit un 

puternic incendiu, care a mistuit 44 de gospodării. 

Un alt incendiu a izbucnit în ziua de 19 mai 1863, 

care a mistuit 14 gospodării. 
O altă vizită, de dată mai recentă, a avut loc în 

1919. Atunci Episcopul Radu Demetriu a fost însoțit 

de Romul Marchiș, arhidiaconul de la Carei, de 

prefectul județului Satu Mare, dr. Alexandru Racoți, 

de Dariu Pop și alte persoane oficiale. Statistica din 

anul 1926 arată că în Sătmărel existau 339 de familii 

cu un total de 1.585 persoane.
 Zidirea Școlii confesionale, de care s-a pomenit, 

s-a terminat în 1861. Materialul folosit a fost 

cărămida nearsă. În 1866 această clădire s-a înlocuit 

cu o alta, de data aceasta din cărămizi arse. În 1923 

școala și Parohia dispuneau și de o bibliotecă, ca rod 

al preocupărilor părintelui Georgiu Șuta, fiu al 

satului. În anul 1926 un număr de 50 de tineri din 

Sătmărel, studiau la școlile din Oradea, Beiuș, Carei 

și Satu Mare.
 Anul 1918 a fost un an de o importanță 

excepțională și pentru românii din Sătmărel. În ziua 

de 21 noiembrie a avut loc o adunare populară, așa 

cum precizează părintele Ioan Mihalca, într-o adresă 

trimisă arhidiaconului Romulus Marchiș. Hotărârile 

luat atunci se referă la: dorința locuitorilor de a 

folosi în continuare calendarul vechi, completarea 

matricolelor să se facă de acum înainte numai în 

limba română. De asemenea adunarea a respins 

definitiv apartenența la Episcopia de Hajdudorog și 

s-a afirmat dorința de a se reveni la dieceza mamă 

de Oradea Mare.
 Din istoria zilelor noastre a bisericii din 

Sătmărel, am reținut ziua de 8 aprilie 2013. Atunci 

viceprimarul municipiului Satu Mare, dr. Radu 

Roca, împreună cu administratorul public, Dan 

Băbuț și Adrian Micle, au participat la ceremonia de 

investire a noului preot al parohiei Sătmărel, 

părintele Ovidiu Fărcaș. Slujba religioasă a fost 

oficiată de un sobor de preoți în frunte cu protopopul 

ortodox de Satu Mare, Ioan Socolan. Protopopul a 

rostit cuvinte de laudă la adresa noului duhovnic, l-a 

felicitat și i-a înmânat Sfânta Evanghelie, Crucea și 

cheile bisericii.
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Aflându-mă în Baia Mare cu treburi, rareori 
se-ntâmplă să ocolesc cea mai prestigioasă instituție 
de cultură a Maramureșului: Biblioteca Județeană 
„Petre Dulfu”, condusă de prof. dr. Teodor Ardelean, 
om de-o aleasă cultură, bun manager cultural și nu 
numai. De data aceasta era în biroul său cu masa 
plină de cărți pregătit să scrie … ceva. Întrucât, în 
majoritatea cazurilor, ne întâlnim în sala de 
conferințe, fie la o lansare de carte, fie la vreun 
vernisaj, fie … prin instituție, n-am ratat prilejul de 
a-i adresa câteva întrebări, mai ales că anul trecut a 
împlinit 65 de ani. 
Aurel Pop: Domnule dr. Teodor Ardelean, sunteți 
cons iderat  pr in tre  oameni i  de  seamă ai 
Maramureșului. Se știe că în existența 
unui om intervin uneori momente 
fericite, alteori – dificile. Metaforic 
vorbind, dacă ar fi să punem într-o 
balanță momentele fericite într-un taler, 
iar cele dificile în celălalt taler, în care 
parte s-ar înclina balanța? 
Teodor Ardelean: Balanța se înclină în 
funcție de profilul fiecărui om. Oamenii 
destinați de la Creator și din ADN-ul 
părintesc spre înțelegere pozitivă și 
opțiune verticală asupra problemelor vor recunoaște 
că viața este într-o dialectică intimă și complexă. 
Altfel spus, alternanța fericire-dificultăți de diferite 
genuri, cum ați particularizat dumneavoastră, este 
constantă. Important este, însă, a uita răul și a stărui 
asupra binelui, atât în lucrarea practică a fiecărei 
zile, cât și în procesele de rememorare, unde 
subiectivitățile domină copios. Sunt, de când mă 
știu, un om de bine, am reușit chiar să acced spre 
treapta de bun creștin și mai nou mă conduc după 
vectorul indicativ promovat în lumea modernă de la 
o mănăstire din Lisabona („Când vezi un bine de 
făcut…, fă-l!”). Nu înseamnă că viața nu mi-a pus la 
încercare răbdarea sau că n-am fost confruntat cu 
dureri, necazuri, boli etc. Până acum, cu ajutorul lui 
Dumnezeu și al bunelor învățături de viață primite 
sau asimilate, mi-am păstrat un echilibru relativ. De 
aceea, când mă gândesc la cei 65 de ani parcurși, îmi 
aduc aminte, în primul rând, de succesele, 

prieteniile, reușitele diverse, momentele fericite, 
oamenii minunați pe care am avut bucuria să-i 
întâlnesc… sau, după 44 de ani de căsnicie, 
biruințele asupra stărilor dificile de lucruri, 
permanenta dragoste pentru soție, copii, nepoți, 
părinți, prieteni…
Aurel Pop: După această radiografie a celor 65 de 
ani, vă simțiți un om împlinit?
Teodor Ardelean: Da, un om împlinit. Sau, cum 
sună principiul vaselor comunicante, un om care a 
avut șansa să întâlnească, atât binele, cât și răul, care 
a trecut prin viață într-o vizibilitate marcantă, despre 
care s-a vorbit mult… Am cunoscut mulți oameni, 
am avut multe contacte, în Patrie și în Lume. Uneori, 

lipsit pe moment de modestie, am 
susținut că am fost cel mai fericit om. 
Dacă fiecare gândește așa, e bine. Eu m-
am considerat fericit și când m-au 
năpăstuit problemele sau necazurile, așa 
cum Steinhardt, am aflat mai târziu, s-a 
putut crede fericit până și în locul cel 
mai nefericit prin definiție, universul 
carceral.
Aurel Pop: Conduceţi una dintre cele 
mai importante instituţii de cultură din 

nord-vestul ţării, îndrăznesc să afirm după 
convingerea mea, chiar din România. O parte din 
viaţă aţi petrecut-o printre cărţi. După terminarea 
facultății aţi fost o perioadă ziarist. Dragostea 
dintâi nu se uită, scrieți mereu în paginile ziarelor 
locale, în revistele de specialitate, aţi scris cărți. Ce 
părere aveți despre articolele din presa locală? … 
Dar din presa națională? 
Teodor Ardelean: Am debutat publicistic foarte 
devreme. Sunt în câmpul muncii, cum se spune, din 
iulie 1972, când, făcând practică după anul doi de 
facultate la zi, am fost angajat la ziarul județean 
„Năzuința” din Zalău. Deci, mi-am început viața 
profesională ca „redactor” și stilul de gazetar m-a 
marcat definitiv. Nu vreau să forțez nota sau să 
bravez, dar să știți că în acest județ, mic în suprafață 
și mare în fapte, s-a făcut o gazetărie excelentă. 
Dintre colegii mei, unii au ajuns scriitori sau oameni 
de cultură cunoscuți la nivel național: Nicolae Vereș, 
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Valer Hossu, Ion Onuc Nemeș, Viorel Varga… Mi-a 
plăcut și faptul că ziarul se chema „Năzuința” și că 
șefii de la partid n-au optat pentru un nume 
predestinat, „închinat politic”. Nu știu cum au ajuns 
maramureșenii să primească la ziarul local numele 
de botez „Pentru socialism”, dar știu că cei ce au 
făcut presă județeană la Baia Mare au fost condeieri 
de mare calibru, chiar dacă, uneori, nu prea erau 
„pentru”, sau poate tocmai pentru această orientare. 
În prezent, din păcate, presa este într-un derapaj 
vizibil. A fost întâi inflația de titluri și tiraje, apoi 
inserția personajelor străine de arta scrisului. A 
urmat coruperea prin politic, prin mediul de afaceri. 
Iar acum se scrie ori mult și prost, ori puțin și 
nesemnificativ. Nu se mai respectă acuratețea limbii 
române și nu se consideră că presa este și trebuie să 
fie un prim-educator!
Aurel Pop: Credeți că presa și-a câștigat pe deplin 
libertatea de exprimare?
Teodor Ardelean: Libertatea este o chestiune mare, 
poate mult mai mare decât o putem înțelege. Câștigi 
libertatea de a vorbi și a scrie, dar nu ai libertatea de a 
edita! Am strigat: „Vrem libertate!” și, după ce am 
obținut-o, am realizat câte ne lipsesc pentru a putea 
pune în operă cu adevărat această libertate. S-a văzut 
ușor ce repede am devenit vulnerabili în fața 
nemernicilor și nemerniciilor, ce ușor s-au afirmat și 
au pus mâna pe hățurile conducerii mediocrii din 
societate. Pitagora a spus discipolilor săi că numai 
înțelepții se solitarizează, noi ceilalți trebuie să ne 
solidarizăm. Din păcate, solidaritatea în rău lucrează 
perfect, iar cea în bine suferă teribil. În plus, mulți 
condeieri buni au devenit chiar slugi la „case 
odioase”…
Aurel Pop: …sau unii jurnaliști se lasă încă 
manipulați de unii lideri politici?
Teodor Ardelean: Libertatea de mișcare a permis 
unor ziariști buni să facă politică, dar ei, fie s-au 
murdărit cu mizeriile vremii, fie au slujit politicieni 
corupți. Unii ziariști sunt manipulați, alții se lasă 
manipulați, iar o parte importantă manipulează 
dânșii, din interese diverse.
Aurel Pop: Ce părere aveți despre noile apariții 
editoriale? 
Teodor Ardelean: Noile apariții editoriale se înscriu 
pe o linie bună. Se traduce mult și destul de bine. 
Vedeți, e aici o „notă” pe care uităm să o accentuăm. 
Avem foarte mulți traducători buni. Despre cărțile 
autorilor români e mai complicat să ne pronunțăm. E 
multă carte bună, dar e și literatură „experimentală”. 
Cine are bani și își dorește numele înscris pe o carte o 
poate face cu mare ușurință. Editurile nu mai au 

criterii axiologice, estetice, literare, științifice. A 
rămas doar cel financiar.
Aurel Pop: Vă ştiu implicat în bunul mers al urbei 
brăzdate de râul Săsar, în viaţa politică, la 
conducerea revistei „Familia română”. Participaţi, 
în calitate de moderator, al unor evenimente la 
nivelul instituţiei, apoi să nu uităm familia. Cum 
gestionaţi o zi din viaţa dumneavoastră?
Teodor Ardelean: Fiecare zi începe pentru mine 
foarte devreme. Uneori la orele 2, alteori la 3 sau la 4. 
Mai târziu, foarte rar. După mica rugăciune de 
mulțumire pentru că Dumnezeu m-a ajutat să mă 
trezesc „în liniște și-n pace”, începe foaia de parcurs 
a fiecărei zile. Nu prea seamănă una cu cealaltă. Îmi 
propun multe lucruri și-mi vin altele în proximitate. 
Știu că mă risipesc prea mult, dar probabil că asta e 
firesc și necesar. Toți vor „câte o bucățică de Tedi” la 
acțiunile lor. Un cuvânt de salut, un mesaj, o 
mulțumire, o binecuvântare… Prinde bine să fii bun 
și blând cu toată lumea. Sunt enorm de multe 
inițiative culturale. Cu atâta voluntariat, tu, care ești 
plătit pentru a fi mentor cultural, manager, director, 
animator etc., nu poți să dai înapoi. Indiferent de câte 
provocări sunt pe parcursul zilei. Un singur drept n-
am reușit să-mi acord mie în această viață. Dreptul la 
odihnă. Poate de aceea încep să cadă și unele 
„sisteme” prin trupul meu fragilizat de uzură și 
folosință îndelungată.
Aurel Pop: Se zice că neamurile le dă Cel de Sus, iar 
prieteniile din tinereţe nu se uită. Câte din 
prieteniile tinereţii au rezistat în timp?
Teodor Ardelean: Toate prieteniile tinereții, dacă 
respectivele persoane n-au plecat spre celelalte 
tărâmuri, au rezistat în timp. Cu colegii de liceu, mai 
ales. Cu dascălii minunați pe care i-am avut. Am 
făcut în urmă cu câțiva ani o listă cu 150 de persoane 
care au avut mare importanță în viața mea. Din 
păcate, peste optzeci la sută dintre ei nu mai sunt în 
viață. E mare lucru „să nu-i uităm pe cei mari”, pe 
„uriașii” care ne-au „ridicat” spre înălțimile 
spirituale și morale, unde am avut demnitatea să 
slujim. Căci nimeni nu ajunge acolo doar prin faptele 
lui. Toți ne sprijinim pe ceilalți, mai ales atunci când 
suntem credibili în ceea ce spunem și facem. Și în 
aceste cazuri viața devine minunată.
Aurel Pop: … are Teodor Ardelean dușmani?
Teodor Ardelean: Cine crede că n-are, să și-i caute 
mai bine. De regulă, dușmanii de astăzi nu sunt 
foarte vizibili, ei nu ies la luptă în câmp deschis. 
Bătăliile se dau sub masca parșivității, iar nemernicii 
se adună în „cuiburi” oculte spre a-și demola sau 
devora adversarii. Am avut destui dușmani. Dar, 

InterviuMarturii culturale

)



36

spre fericirea mea, care zic: de obicei, „Să ne 
trăiască dușmanii și să ne vadă fericiți”, majoritatea 
acestora s-au convertit în lăudători de ocazie. Că o 
fac encomiastic sau că o fac fariseistic, nu e treaba 
mea. Eu sunt mulțumit că Dumnezeu mi-a dat 
înțelepciunea să nu dușmănesc pe nimeni! Ba chiar, 
poate n-o să mă credeți, mi-a reușit de câteva ori 
porunca lui Hristos cu iubirea dușmanului. Și sunt 
foarte mândru de asta, pentru că nu e ușor să pui în 
practică așa ceva.
Aurel Pop: Suntem la început de mileniu III, de 
secol XXI, după André Malraux „secolul XXI va fi 
religios sau nu va fi deloc...”. L-am citat, având în 
vedere migraţia masivă din ţările arabe, apoi, 
prezicerile biblice că nu se va realiza o Europă 
Unită niciodată, dovadă rezultatul referendului din 
Marea Britanie. Oare prezicerile biblice se vor 
adeveri? 
Teodor Ardelean: Această „Carte a Cărților”, 
Biblia sau Sfânta Scriptură ne creează o imagine 
clară că Dumnezeu nu-și abandonează proiectul său 
cu Omenirea. Toate prezicerile biblice se vor 
adeveri, dar să nu forțăm noi, cu închipuirile sau cu 
voința noastră, „detaliile”. Și să nu aducem la 
micimea noastră sau a faptelor de azi marile 
înfăptuiri dumnezeiești care conțin cheia evoluțiilor 
cardinale ale lumii.
Aurel Pop: Anul viitor se vor împlini zece ani de la 
intrarea României în Uniunea Europeană. Iată visul 
ce l-am „pohtit”, stăm la masa cea mare a Europei, 
alături de celelalte state, mai mari sau mai mici. 
Credeți că avem noi curajul de-a da cu pumnul în 
masă pentru a ne impune valorile noastre naționale 
în fața fenomenului globalizării?
Teodor Ardelean: Nu pot să cred că vom proceda în 
acest chip. Suntem un neam dominat prea mult de 
„supușenie” față de „înaltele stăpâniri”. Plus că ne-
am sărăcit neamul și poporul prin hemoragii de 
avuție națională și de venit național practicate 
aproape sistematic în cei 27 de ani de libertate. Nu 
mai suntem o „putere”, nu mai avem „economie” în 
sensul relațiilor internaționale. Ne putem noi angaja 
să facem uzine la alții, fabrici, combinate, autostrăzi, 
linii de înaltă tensiune, hidrocentrale etc., cum 
făceam odinioară, în condițiile în care funcționăm 
atât de labil și defectuos în interior?
Aurel Pop: Aţi călătorit mult în țară și-n lume. Care 
dintre locurile vizitate v-au făcut o impresie 
plăcută?
Teodor Ardelean: Am văzut peste cincizeci de țări. 
Toate au frumusețile lor specifice. Elveția, Austria, 
Norvegia cu cele mai frumoase peisaje. Italia, 

Spania, Turcia, Israel, Siria… cu cele mai minunate 
artefacte vechi. Finlanda, Suedia, Danemarca, 
SUA… cu cele mai frumoase și utile biblioteci. Dar 
despre această chestiune e bine să vorbim mai puțin, 
pentru că toți românii sunt „călători pe pământ”!
Aurel Pop: … și neplăcută?
Teodor Ardelean: Nu-mi plac mizeriile de la 
periferiile unor orașe, nici aglomerațiile estivale din 
țările care s-au saturat de turism.
Aurel Pop: Trăiți aici în Nord, vă simțiți 
marginalizat? Suferă Teodor Ardelean de complexul 
provincialismului?
Teodor Ardelean: Nici vorbă! Dimpotrivă! Am 
crezut întotdeauna că putem oferi Bucureștiului ceea 
ce nu are: pace sufletească, spirit militant, suflet 
deschis, vocația perenității ș.a.m.d.
Aurel  Pop: Există corupție  în  domeniul 
culturii?Dacă da, e nevoie de-o redresare 
culturală?
Teodor Ardelean: Cultura are corupție puțină, 
pentru că pe aici „se joacă” puține fonduri. Dar 
intenții există, performeri nu lipsesc. Majoritatea 
„afacerilor culturale” sunt mici și sunt ghidate de 
interese mărunte. Să găsești bani pentru a tipări o 
carte cerând ici-colo nu e fapt de corupție, ci e stare 
de sărăcie. Nu-i așa?!
Aurel Pop: … dar de-o epurare a celor care ne-au 
„turnat” în vremurile nu demult apuse la 
Securitate?
Teodor Ardelean: În această chestiune s-a pedalat 
prea mult pe așa-zișii „turnători”. Dar de ce nu sunt 
puși la zidul infamiei securiștii înșiși? Sau activiștii 
de partid care i-au îndrumat și folosit. N-am 
colaborat cu Securitatea, dar Securitatea „a 
colaborat” cu mine, urmărindu-mi ani la rând toate 
„mișcările”. În 1984 mi s-a retras o carte de la 
Editura Politică, după ce au fost trase 50.000 de 
exemplare. A fost singura carte „retrasă” și arsă de la 
această editură în toată existența ei. Vă dați seama ce 
„grav” era cazul atunci și ce mândru sunt eu acum, 
pentru că am avut bucuria de a fi „persecutat” de cei 
mai importanți exponenți ai regimului în frunte cu 
„tovarășul” Mihai Dulea, șeful Secției de 
propagandă a Comitetului Central!?
Aurel Pop: Ce proiecte aveți pe masa de lucru? 
Teodor Ardelean: Voi continua cu detalierea unor 
proiecte anterioare. Lucrăm la o Cronică a 
instituției, diversificăm expunerea la public, creștem 
nivelul relațiilor… E mult de spus. Iar mai concret, 
la vremea potrivită!
Aurel Pop: Vă mulțumesc!

Interviu Marturii culturale

)



Dor de tinerețea unei frunze

Ți-a fost vreodată dor
De tinerețea unei frunze?

Copilăria n-a avut timp
De asemenea întrebări.
Pentru ea frunzele erau doar 
frunze
Și câteodată bănuți 
În joaca de-a aprozarul.

Ți-a fost vreodată dor
De tinerețea unei frunze?

Adolescența a fost prea grăbită
Ca să caute răspunsuri.
Pentru ea, frunzele erau decorul 
perfect
Al primului sărut
Și câteodată speranțe
În joaca de-a mă iubește, nu mă 
iubește.

Ți-a fost vreodată dor
De tinerețea unei frunze?

Nu ți-e dor, în toamnă,
De verdele crud de aprilie,
Catifelat și moale și fragil?

Într-o zi, tuturor ne va fi dor
De tinerețea unei frunze.

Vagabondaj

Vagabondez în mine de o vreme
Cu părul vâlvoi și tălpile desculțe
Cu ochii tulburi deschiși spre o 
altă dimensiune.
Am pierdut contactul cu realitatea 
mea banală
Și, chiar de-aș vrea să mă întorc,
Nu mai găsesc în exterior 
Nicio liană
De care să mă agăț.

Vagabondez în vise

Și-mi explorez colinele și câmpiile
-nici nu știam că am atât de multe-
Adun frunze de la copacii ce cresc 
În mine,
De când mă știu, fără să știu.

Hoinăresc nestingherit
Pe povârnișurile sufletului
-nu știam că e atât de abrupt-
Urc și cobor, cobor și urc
și o iau de la capăt, iar și iar
Ca și cum o mână nevăzută
mi-ar indica drumul.

Vagabondez
Pe colinele gândurilor mele
Azi în cer, mâine în infern
și niciunde nu prind rădăcini.

Vagabondez nestingherit
Pe plaiurile mele
În căutarea pâmântului promis.

Fluturele

Sunt un fluture albastru
Ieșit dintr-o piatră.
Viața mea e simplă:
Dimineața
Sorb parfumul tuturor florilor,
adun pe aripi pulberi de vis,
iar seara
mă întorc în piatra originară.

Sunt un fluture albastru
Ce trece puntea curcubeului spre 
Dumnezeu
Sunt singurul fluture albastru

Care s-a încumetat să atingă
Cu aripile
Linia orizontului.

Câteodată poposesc 
Pe un fir de lumină stelară
Și cânt, așa cum
Niciun fluture albastru n-a mai 
cântat vreodată.

Iar când aripile
împovorate de miracolul vieții
 nu mă mai țin, 
Mă adăpostesc la sânul
Pietrei mamă.

Fântâna

Ai rămas stingheră într-un colț de 
curte,
Nălucă a timpului scurs...

Nimeni nu mai întoarce roata cu 
lanț...
N i m e n i  n u  m a i  s o n d e a z ă 
necunoscutul
Îngropând găleata grea de metal
În abisurile tale.

Nimeni nu-și mai potolește setea
Cu licoarea-ți vie
din măruntaiele pământului.

Te-au năpădit buruienile
și lichenii au țesut veșmânt
sufletului tău adormit.

Ai putea depăna atâtea povești,
Dar cine mai stă să te-asculte...
Cei care s-au hrănit din apele tale
Au rămas prizonieri
Într-un ochi de timp.

Herghelie

Lacrimi nărăvașe 
au năvălit din țarcul ochilor
și acum galopează pe câmpiile 
obrajilor.
E greu de stăvilit herghelia
ce rupe băierile sufletului.
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CU CE CUVINTE

cu ce cuvinte te vor întâmpina
sau ce veşminte te vor acoperi
dar nu departe luna o perlă îţi era
mireasă printre nori
neîntinată pată

cu ce cuvinte ne vor părăsi
între viaţă şi moarte

ascuns în sine 
gândul
să are 

DIN CEAŢĂ

cu cât ne apropiem de marea dinspre 
nord
surâzând către vară şi soare
licărind printre valuri şi scoici
alergător cu spuma pe picioare

dar
unde-i marea te întrebi uimit
pe ţărmul rece anotimpul doare
din ceaţa şi nisipuri sunt gonit
şi mult mă dor cuvintele aztece

NICIODATĂ

undeva pe ţărmul alb
se ascunde briza colorată
cum o mireasă într-un gând
ca o amiază

numai seninul tace
petalele pictate cu pensula încastrată 
pe mâini
le plânge niciodată un meşter 
nepereche

SĂ ÎNVĂŢĂM

să învăţăm amintirile să iubească
respiraţii de flori
fructul cernit 
dimineaţa îl dor

un răsărit străpuns se ţine după noi
să învăţăm această eleganţă

CUM

cum se despart un univers de altul
cum se îmbrățișează
poate să-ţi spună numai piciorul 
sângerat al pelerinului

oriunde te-ai întoarce
un peisaj aşteaptă în tăcere să vina 
pictorul
rămâne numai un sunet de sabie şi 
aerul

CE  ŞANSĂ  ARE PERLA

când toate se petrec
există o stare de a intra în rezonanţă
cum o scoică
pe mal când o culeg
fără de suflet
fără de speranţă

ce şansă are perla să se nască
unde durere e 
şi plin este de viaţă

CLIPA CEA GREA

clipa cea grea
nu se iluminează

neîntreruptă cale
nevinovată pare
acoperit cu giulgiu e trupul tău cel 
gol

încă o dată au plâns femeile tale

ore şi lacrimi te anesteziază
zbori
cum o pasăre Phöenix prin nor

OCHII JAGUARULUI

am să ascult spre seară trupul gol
şi poate printre degete
am să culeg aerul necesar

iarba de pe acoperişuri 

fiecare cuvânt un peşte prelung
ciudat să le văd culoarea într-o carte
ochii jaguarului
secundele de crin
ultima suflare a dezgheţului

azi am aflat
nimeni nu mai ştie cine a fost 
Eminescul

TEXTELE CARNIVORE

pe osia Carului Mare
se văd dinţi de lăcustă
cuvânt din cuvânt piper peste rană

mai repede în iarbă 
un melc ne preacuvântă
un parfum de caisă
ce excede o coajă de pâine un text

poemul acesta dezbrăcat de 
zorzoane
trece pe roşu la stop
exista un spital undeva pe 
Bulevardul cel Mare
lângă strada cu zgură ceţos 

şi dacă dintr-o anume întâmplare m-
aş fi născut câine
poemele mele ar  fi  fost un lătrat
norocul există
m-am născut lângă limba română
cu sângele curat 

DE UNDE

de unde ai venit
copil cu ochii mari
săltândă creatură mult visată
corniţele se clatină în apa din pârâu
din începuturi care greu se-adapă
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Aș vrea s-o am o noapte… 

Două stele țin balanța iubirilor 
discrete,
Cu viteză zboară îngerii spre 
fete…

Norii râd cu lacrimi de lumină,
Cu zâmbet mă salută o tânăra 
vecină.

Mă-ndulcește când o văd pe 
drum,
Sufletul îmi arde şi nu iese 
fum…

Mă doare doar o taină pictată-n 
vis hoinar,
Aș vrea s-o am o noapte în loc de 
felinar!

Steaua fericirii pe inimă-i 
stăpână

Oamenii frumoși răspândesc 
iubire,
Universul lor e pentru-mplinire.

Ei pun slova dulce în sărut de 
foc,
Păstrează tăinuiri în inimi cu 
noroc.

Nu pierd niciodată cărările de 
dor,
Limpezesc în lacrimi apa de 
izvor.

La chemarea serii mână căprioare
Să pască asfințitul razelor de 
soare

Însenină roiuri de stele-n cer arid
Și în ochii nopții inima-şi 
deschid

Chiar de toarce ploaia caiere din 
lună
Steaua fericirii pe inimă-i 
stăpână!

Când vii prin frunze

Când vii prin frunze, vino 
prudent,
În ele pâlpâie urme avide de 
viață,
Suflete învelite de toamnă atent
Pe cărare întinsă pe fire de ață.

Nu vreau să cumpăr secretul din 
fân,
Vreau rânduiala să-nceapă cu 
noi,
S-așternem puful poeziei în sân,
S-avem scara iubirii cu treptele 
moi.

Surâsul în pârg va curge prin 
mierea
Viselor noastre de-a fi împreună,
O clipă, o viață, descoperindu-i 
plăcerea
Iubirii sub soare, iubirii sub lună.

O carte vom scrie cu gânduri 
fierbinți,
Sângele își va deschide izvorul,
O să strângem din ceruri îngeri 
cuminți
S-aducă în noi și versul, și dorul.

Femeia, lacrimă în vânt

Femeia a rupt fâșia neputinței,
A pus bucăți de semne-n lungul 
drum,
A dospit lacrimi adânci în piept
Și s-a ascuns ca frunzele în 
scrum.

Bărbații toți i-au scuturat mânia
Și i-au scos durerea din suspine,
Cerul a luminat pe loc minunea
Și i-a pus inima în miere de 
albine

De-atunci e floare dulce, 
meliferă,
În casă, în iubire pe pământ,
Când frunzele s-ascund în scrum,
Gândește-te la ea, e lacrimă în 
vânt!

Iubirea albastră rostind

Ninge cu flori, ceru-i deschis,
Tu ai pătruns pe fereastră,
Te-ai prefăcut, iubito, în vis,
Ai intrat în inima-mi albastră.

Petalele s-au topit până-n zori,
În inimă ai culcuș de iubire,
Te port printre stele și nori
Și te înalț icoană-n mănăstire.

Se-nchină la tine, prin mine,
Vecia vieţii în stele roind,
Pe buze răsar cuvinte senine,
Iubirea albastră rostind!

M-am gândit…

M-am gândit să-mpărțim 
dorurile-n două:
Jumătate pentru jumătatea aridă,
Jumătate pentru jumătatea trăită
În plăcerile vieţii de mare ispită
Împlinite şi-n boabe de rouă.

M-am gândit să fie drum printre 
flori,
Să mă strecor când luna se arată-
n zare
Desenând în cercu-i căprioare
Și lebede găsind în valuri 
sclipitoare
Iubirea ce-și arată aripa în zori.

Sufletul rătăcit citește în zaț

Sufletul rătăcit citește în zaț,
Vârtejuri de toamnă arată,
Cafeluța cu gustul sublim
Ascunde iubirea-ncercată.

Buchete de flori stau în vânt,
Rezistă sub bruma haină,
Norii pe cer, încărcați cu mister,
Cern ne-ncetat culori și lumină.

Cuvintele noastre poartă săgeți,
Aripi de îngeri scăldate în dor,
Inima-i ascunsă de zarea
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DE CE SĂ NU EVADĂM ?

Câteodată stăm închişi în carcera 
trăirilor noastre ciudate.
Ne agăţăm de pereţii ei ca iedera 
de zidurile vechi şi umede.
Pătimim pentru o dragoste târzie
uitată printre scrierile ascunse prin 
fişierele minţii.
Netul e colacul de salvare 
aruncat în oceanul 
interminabilelor consolări.
Declaraţii sentimentale circulă 
prin lumea virtuală.
Trupul dematerializat se 
teleportează fărămiţat
în cuvinte prăfuite de afecţiune şi 
confesiune.
Tresaltă de bucurie, când gustă 
din dulceaţa iubirii
turnată-n mesaje sclipitoare.
Drame neştiute se pierd prin 
labirintul trăirilor imaginare.
Umblăm desculţi şi goi pe 
planetele create de poveştile 
noastre
 de iubire netrădată.
Ne-ascundem de orăcăielile 
bârfelor cotidiene.
De curioşi,i care încearcă să ne 
scormonească micile secrete.
Sătui de realitatea imediată şi 
interogatoriile ucigătoare,
ne refugiem câteodată în visele 
depănate cu ochii deschişi.
De ce să n-avem şi noi parte de o 
clipă de refugiu din cotidian?
De ce să nu reununţăm preţ de un 
vis la haina noastră
de gladiatori condamnaţi în 
fiecare zi
să luptăm cu imprevizibile dureri,
interese,
meschinării,
ipocrizii şi neiertătoare judecăţi 
diletantiste?
De ce să nu gustăm o picătură de 
libertate aparentă
desprinsă din paharul zgârcit al 
fericirii?
Plângem şi ne minunăm,
ne stingem în faţa durerii şi 

renaştem în faţa evadării din 
conformitate.
Limpede-i apa izvorului  nesecat 
al poemului
ascuns în intimitatea netrădată.

DRUMUL SPRE 
METAMORFOZĂ

Coboară, coboară  din lumea 
tenebrelor,
Pe pământul fertil al credinţei 
imaculate.
Din ochii tăi întunecaţi curg râuri 
de poeme.
Mâinile tale desenează pe 
şevaletul imaginaţiei
Nebănuite  tablouri senzaţionale 
nenăscute.
Foamea s-a cuibărit în sufletul tău 
rătăcit
Ce-adastă în serile de vară pe 
tărâmuri sinistre.
Haina păcatelor atârnă ca plumbul 
pe umerii osoşi
Râd de tine mesagerii răului,
De rătăcirea ta bolnăvicioasă.
Luminează-te !
Cum se luminează lumea în 
Noaptea Învierii !
Spală-te pe faţă cu câteva 
metafore.
Bea cîteva pastile de comparaţie 
pozitivă.
Alungă mucegaiul ce-ţi stăpâneşte 
pornirile desfrânat.e
Înfloreşte cum înfloresc sălciile 
plângătoare după crivăţ !
Pe negândite vei deveni OM,
După ce vei alunga  fiara,
care-ţi stăpâneşte condeiul 
creaţiei.
Simţurile tale vor fi descătuşate...
Te vei simţi gol şi ruşinat în faţa 
oglinzii realităţii.
Abia atunci te vei putea înfăşura 

într-un poem,
Ca un nou născut într-un scutec de 
lână miraculoasă.
Vindecat,
Noul  semănător de cuvinte alese,
Dărui-va rebelilor  fructe 
tămăduitoare
Până la sfârşitul veacurilor.

FĂRĂ LIMITE

Zburdam,
 prin spaţiul incomensurabil,
Ca o libelulă printre flori de 
salcâm.
Evadez câteodată din trupul de 
tină
Pentru a-mi bălăci rănile trăirii
  în lacul libertăţii depline.
Acolo,
Durerea se confundă cu 
beatitudinea celestă.
Tristeţea-i o salcie înflorită de 
zumzetul albinelor.
Lacrimile suspinării sunt 
ambrozie şi nectar.
Lanţurile existenţei devin buchete 
de ghiocei.
Ura e un miel dolofan cu blăniţă 
albă cârlionţată.
Invidia se metamorfozează-n 
dărnicia iertării.
Egoismul se preface-ntr-un fluviu 
de bunătate 
ca pâinea caldă.
O binecuvântată cupă de vin roşu
Spală păcate născute din prostie.
O fărâmă de fericire dăruită
Luminează întunericul 
încrâncenatei răutăţi.
Dacă deschizi ochii minţii şi 
aripile credinţei
Poţi să zbori prin lumea de 
dincolo de cuvinte,
Unde materialitatea lumii nu te 
mai poate ucide lent,
În  fiecare secundă, cu sabia 
regretelor sau suliţa reproşurilor,
Vezi,
 Tu,
 prietene de pretutindeni,
Că lanţurile celulei de lut pot fi 
fărâmate,
Singurătatea alungată
Întru primenirea perpetuă a 
trupului imaterial reînviat.
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Haina peste cap. Ştiu unde şi pe 
unde sunt dus. La etaj. Am intrat într-o 
încăpere. Mi se scoate căpăstrul. Ferestre 
mari, pereţii văruiţi în alb, un birou, o 
măsuţă simplă şi un scaun.

- Şezi şi aşteaptă. Nu te mişti….
Mă foiesc pe scaun. În odaie intră 

insul cel între două vârste. Se aşează la 
birou, scoate din sertarul din mijloc 
vraful de hârtii. 

- Ţiule, stai prost cu lecţia… Ce-s astea?
Ce să fie! Îmi arată trei coli scrise ordonat, se 

vede că fără grabă, cu litere mari. Ca data trecută. 
Mă priveşte în ochi, îl privesc în ochi. Se întoarce la 
birou, încuie sertarul, se răzgândeşte, nu-l încuie, se 
uită în treacăt la mine: La treabă! Pe când mă 
reîntorc să mai ceri încă hârtii ca să le scrii. Iese. 
Aud cheia răsucindu-se în uşă. Poate că într-adevăr 
m-a încuiat.

Iau o coală gălbuie, cerneala, încerc peniţa. 
Încep. Titlul: Declaraţie. Şi aşa mai departe…

Vârful peniţei agaţă din când în când hârtia.
Câte pagini am scris? Aproape şase. De câtă 

vreme sunt aici? Vine anchetatorul, răsuceşte 
întrerupătorul, îmi ia hârtiile, le numără sunt patru 
foi. Una este nescrisă. Mă uit la el. Pufneşte:

- Asta-i tot? Biiine! Marş la beci! Ne 
supărăm… Către cel intrat: - Du-l jos, tovarăşe!

Haina căpăstru peste cap. Abia aştept să 
ajung în celulă. Ce va fi mâine? Până atunci, dacă 
voi fi în stare, să mai dorm un pic.

Deşteptarea, numărătoarea, căratul tinetei, 
zeama neagră, şi iară m-a prins somnul. M-au trezit 
la prânz. Gamela, niciodată plină, cu ciorba de 
varză. Mă întreb de ce nu m-au dus la „cercetare” 
(sună cazon dar paşnic în comparaţie cu ceea ce se 
petrece în realitate). După amiaza a trecut repede; 
am hoinărit pe coclaurile anilor mei puţini. Cei care 
au trecut. Câte un gând care mă chema în viitor l-am 
alungat. Deocamdată mi-e frică să-l leg de ceea ce se 
întâmplă aievea. Ca şi acuma când, iaca a fost şi 
cina, aceeaşi zeamă, de data asta cu gust de fasole 
uscată dar fără boabe în ea, şi încă nu am fost dus la 

etaj. Or fi având alte treburi, cu alţii. 
Poate pe mâine, poimâine… Sunt 
neliniştit. Atâta. Ar trebui să-mi fie frică. 
Pentru ca să fii în toată vremea cu mintea 
deşteaptă e nevoie de frică. Frica de 
Dumnezeu, frica de păcat. Aşa ne-au 
învăţat. … Frica de rău, de cel rău, de ce 
frica de Dumnezeu? Frica de răul din 
mine, de păcatele pe care le-am făcut şi 
pe care Dumnezeu de atâtea ori mi le-a 
iertat. Nu de El mi-e frică, de oameni mi-
e frică. Dumnezeu ne iubeşte chiar dacă 
noi nu-L iubim…

Numărătoarea de seara. Poate mâine... Să se 
termine mai repede.

În gând îngân ca oarecând… „ Noapte bună, 
cu roze-mpresurat, somn uşor păzit de îngeri să ai, 
şi vis curat… Iar când cerul cel blând raza-şi va 
revărsa, fericit din somn te vei deştepta…” Somnul 
somn să-mi fie domn… 

Zăngănitul zăvorului, zgomot neaşteptat, 
pocneşte ca o puşcă pe timpanele mele. Salt buimac 
din lumină în întuneric, uşa s-a deschis, întunecimea 
e mai puţin posesivă dar tot întunec se cheamă, e 
noapte imperativul şuşotit al gardianului mă 
trezeşte: Haida! Aştept căpăstrul uită de el ieşim din 
beci tot la etaj mă duce, aceeaşi încăpere, zarea 
lămpii de pe biroul anchetatorului este dublată de 
becul din tavan nu mai aştept porunca mă îndrept 
spre masa mea, mă aşez pe scaunul meu aştept intră 
anchetatorul nu e singur… Abia acuma mă trezesc 
de-a binelea al doilea e aproape cărunt pare mai 
bătrân un ins cu faţa pătrată butucănoasă el se aşează 
la birou celălalt se apropie de mine mă priveşte în 
ochi îl privesc în ochi: Ne-ai supărat, Ţiule, eu sunt 
foarte supărat; drept pentru care nu voi mai lucra la 
cazul tău. Tovarăşul… - era gata-gata să-i 
deconspire funcţia, se regăseşte repede – dânsul se 
va ocupa de tine, dânsului va trebui să dai seama de 
tot ce ai făcut şi n-ai scris, nu vrei să recunoşti… Ţi-
am spus la început că situaţia ta depinde de tine. E 
chiar foarte grea… Să nu mai lungim vorba… Se 
întoarce spre cel de la birou, Îmi permiteţi să mă 
retrag! Primeşte o încuviinţare mută. Să trăiţi! Am 
rămas în doi cu bătrânul. Din felul cum l-a salutat 
celălalt am înţeles că noul meu anchetator îi este 
superior în grad. Bătrânul citeşte poartă ochelari 
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pentru citit.
 Bătrânul îmi citeşte întrebările pe care mi le 
pune. Am impresia că citeşte până şi discursul cu 
care vrea să mă scoată din muţenie.

Banditule, păcat de voi. Sunteţi tineri. 
Revoluţia mondială nu e departe. Clasa muncitoare 
îi va alunga pe toţi exploatatorii şi faşiştii… Vom 
zidi viitorul pe care l-am visat în anii de neagră 
ilegalitate. Voi tinerii trebuie să vă alăturaţi forţelor 
progresiste. Voi sunteţi băieţi citiţi. Trebuie să vă 
însuşiţi învăţăturile lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin 
marile genii ale omenirii. Generalissimul Stalin l-a 
învins pe Hitler în bârlogul lui, la Berlin…. Eşti 
băiat deştept. Nu eşti burghez. Tatăl tău a fost 
persecutat de hortiştii unguri. Tu ce mai aştepţi? 
Spune-ne cine te-a organizat, cine sunt şefii voştri, 
de la cine trebuia să primiţi arme…

Mă îndepărtam tot mai mult de vocea 
bătrânului ilegalist (aşadar, asta putea fi), mă 
cufundam în peticele de cer pe care le vedeam 
strecurate printre frunzele castanului de dincolo de 
fereastra din faţa mea, nu mai înţelegeam nimic, se 
vor lămuri ele cumva, şi iarăşi luminile frunzarului 
parcă niciodată n-a fost mai frumos verdele din când 
în când scânteiat de o adiere de vânt mi-e dor de 
vânt, de ploaie, de aer proaspăt, parcă le-aş fi uitat 
mirosul şi dacă (întrebare) nu le voi mai întâlni 
niciodată perspectiva sumbră nu e de înlăturat mă 
scutur de propriile mele închipuiri mă trezesc 
bătrânul încă n-a terminat, ba da… acum îşi încheie 
tirada.

Ai înţeles? Gândeşte-te la ce ţi-am spus. 
Astăzi am fost înţelegător cu tine că eşti încă necopt 
dar dacă te încăpăţânezi şi vrei să faci pe deşteptul 
cu mine data viitoare schimbăm foaia… Acuma hai, 
du-te la camera de gândire… 

Astăzi am scăpat de răspunsuri.
Butonul de sub tăblia mesei, civilul gardian, 

căpăstrul pe cap, învârtitele, treptele, şi – în sfârşit – 
singur. În lumea alor mei.

Haida! Mai repede!
Haina peste cap. Ştiu unde sunt dus. Am 

intrat. Pereţii albi, un birou, o măsuţă, un scaun.
Îţi aduci aminte? Te-ai mai gândit… Scrie…
Colile, cerneala, peniţa. Declaraţie…. 

Vârful peniţei se mai agaţă. 
Câte pagini am scris? Nu mai văd prea bine 

nici ce scriu… 
Într-un târziu: Asta-i tot? Biiine! Marş la 

beci… Du-l, tovarăşe…
Iară am pierdut cina. Ba, nu… O dată cu uşa 

gardianul împinge cu piciorul şi gamela în urma 

mea. Zeama iute de varză acră s-a răcit. O beau 
repede, bat în uşă să scot gamela. Mă aştern, îmi pun 
pantofii sub cap. Întunericul, întunericul mă 
îmbrăţişează şi mă duce dincolo, în lumina de 
acasă… 

Mişcă! Mai repede… Căpăstrul. Calcă pe 
vârfuri… Nu sufla!… Am intrat. Două lumini. 
Altele. Una o pată mai albă pe birou, alta coborând 
palidă de pe tavan către măsuţa din colţ. 

Scrie…. Colile de hârtie seamănă cu 
crizantemele de hârtie de pe morminte. Peniţa 
scârţâie, gata-gata să i se rupă vârful. Scriu. Nu mai 
văd bine…

Umbrele de dincolo de fereastră se încheagă, 
alburii.

Asta-i tot? Nu-i destul… Du-l la beci, 
tovarăşe…

Şi încă o noapte la fel, şi încă una, încă una, 
două, trei… Le-am pierdut numărul. Mă clatin între 
două încăperi negre, ameţit, lumea se roteşte în jurul 
meu, însumi mă învârt în jurul meu ca la baba-oarba, 
mai rău: ca dervişii aceia îmbrăcaţi în alb. 

Azi noapte în celula mea au mai adus pe 
cineva. M-am ridicat pe-o rână. După ce s-a închis 
uşa în urma lui, ne-am desluşit unul pe altul. El mi-a 
întins mâna şi mi-a mormăit un Daniel, încă nesigur 
pe el, i-am răspuns şi eu la fel de somnoros. Şi-a 
găsit singur locul pe peretele opus aceluia lângă care 
îmi aveam eu culcuşul. I-am adunat de sub mine 
câteva paie, le-am împins spre el şi nu la multă 
vreme am adormit iară.

Numărătoarea de dimineaţa.
- Raportează…
Până acum singur fiind nu raportam nimic, 

mă vedeau ei gardienii că sunt unu. Şi se grăbeau 
mai departe. Am tăcut şi de data asta.

- Ţi-a pierit limba? Mi se adresa mie. Nu 
aveam ce să-i răspund. Mi-a mai aruncat o privire 
dispreţuitoare apoi i-a dictat celuilalt, şeful 
arestului.

- Doi. Uşa s-a trântit peste noi şi ne-a trezit 
de-a binelea. Poate să vină cafeaua, ceaiul, nu ştiai 
de fapt ce vrea să fie zeama aceea uneori fierbinte cu 
gust incert ca de coji arse, de pâine.

Noul meu frate de calvar este un tânăr. Să tot 
fie cu vreo şapte-opt ani mai în vârstă decât mine. 
De data asta eu am fost acela care i-am întins mâna:

- Daniel, dacă bine am înţeles…
- Da. Strângerea lui de mână este scurtă, 

bărbătească. E rândul lui să afle mai multe.
- Elev?
- Da.
- Cu care lot?
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 Nu înţeleg bine întrebarea. Cum adică? 
Loturi? Grupuri? Mai sunt arestaţi şi alţi elevi decât 
beiuşenii?

- Cu cei de la „Samuil Vulcan” – precizez eu.
- A… Da, da… Ştii că mai sunt arestaţi elevi 

şi de aici din Oradea, şi de sus, de la Carei?
 Nu ştiam. Dar el de unde ştia? Înainte de a 

putea eu să-mi rostesc gândul, au venit lămuririle.
- Este al treilea loc în care sunt închis de 

şapte săptămâni de când m-au arestat. La început 
am fost la penitenciar cu încă trei inşi. Toţi trei 
preoţi. De la ei am aflat că în primăvară, au avut loc 
foarte multe arestări în toată ţara. Aici, la Siguranţă 
sunt foşti legionari, ţărănişti, elevi… Mulţi elevi. De 
aici din Oradea, de la liceul industrial, de la voi, dar 
şi de la Carei. De la penitenciar m-au adus aici, în 
beci, în prima celulă. E chiar sub casa scărilor. Are 
tavanul înclinat. Parcă a fost acolo o mică magazie. 
Lemne, lucruri nefolositoare, cine ştie. Uşa are o 
ferestruică mult mai mare decât asta de aici. Pe 
acolo prin deschizătura aceea aproape toată ziua 
deschisă pătrunde lumina. Pereţii sunt uscaţi, 
văruiţi. Două paturi de lemn are… Cu câte o 
rogojină…

 E destul de vorbăreţ noul meu frate. 
Înseamnă că pot să aştept să-mi spună mai multe. 
Poate ştie ceva şi despre colegii mei.

- Singur ai fost în… magazia aceea?
- Nu. Mai era unul. Elev şi el de la Beiuş.
Am izbucnit, însetat de o veste măcar despre 

ai mei.
- Cine?
- Unul, Săndoiu…
- Andrei? Andrei Săndoiu? Suntem colegi.
- El.
- Ce face Andrei? Îl mai anchetează? Cum a 

trecut prin anchetă?
- Nu, nu-l mai anchetează. Cum zici, a trecut 

prin anchetă. 
- L-au bătut? Cum a rezistat?
- Nu, nu cred că l-au bătut. De rezistat rezistă 

mai bine decât voi cu mâncarea asta care nu ţine de 
foame.

- A slăbit şi el mult? Întotdeauna a fost mai 
subţiratic…

- Nu, nu avea cum să slăbească. El mănâncă 
la regim special.

- Cum adică, „regim special”?
- Aşa… Mâncarea o primeşte nu de la 

hârdăul din care ni se măsoară nouă în gamele. Lui i 
se aduc la prânz şi seara câte două feluri de 
mâncare ca la toţi oamenii. Consistentă, bine gătită. 
Cum nu cred să existe popotă pentru angajaţii de 

aici, lui Săndoiu mâncarea i se aduce de la careva 
cantină de afară, ori poate chiar de la restaurant.

- Da… Îl ştiu firav. Are ceva cu plămânii, 
parcă. De multe ori era scutit de educaţie fizică.

- Bine zici: firav. Cu sufletul. Sufletul lui e 
bolnav.

- Ce vrei să zici? Eram contrariat.
Atunci pentru întâia şi ultima dată Daniel 

mi-a vorbit despre bănuielile lui. Nu regimul special 
de care beneficia Andrei, dar felul în care a mânuit 
relaţiile dintre ei doi, l-au făcut să fie cât se poate de 
zgârcit la vorbă. Săndoiu evita întrebările mai 
amănunţite – şi cum oare puteau fi ele în zilele 
acelea lungi în care nu se întâmpla nimic bun şi sigur 
– dar nu se sfiia, ba chiar insista să-l descoase cât 
mai bine cu putinţă pe celălalt. Asta încă n-ar fi fost 
de neocolit. Dar aflând că Daniel este „iehovist” – 
cum îi plăcea să-i înlocuiască numele – toate 
încercările de a discuta despre credinţă începeau cu 
acuze vehemente, ba nu arareori cu injurii din partea 
lui Andrei.

Aşa am aflat că Daniel a fost arestat pentru 
credinţa lui. Martor al lui Iehova. Nu ştiam mai 
nimic despre ei. În zilele – nu prea multe – cât am 
rămas împreună n-am ezitat să-l stârnesc pentru a 
afla câte ceva despre ciudata lor credinţă venită de 
peste ocean. Nu mi-a fost greu pentru că el însuşi, 
într-o după amiază de duminică, mai liniştită decât 
alte zile, cum stăteam amândoi lungiţi pe paie, a 
gândit cu voce tare:

 - Un creştin nu are ce căuta în politică, - 
Ioan 15:19. La ce bun când în acelaşi 1 Ioan 5:19 
stă scris că „Întreaga lume zace în puterea celui 
rău”.

N-am aşteptat altă invitaţie. M-am prins în 
horă.

- S-o lăsăm în puterea lui? Cine va lupta cu 
răul? Politicienii necreştini, politicienii răului? 
Vezi, eu visez să trăiesc într-o lume creştină. Încă în 
secolul V Augustin şi-a imaginat o lume guvernată 
de Biserică.

 - Augustin se depărtează de spusele lui Isus. 
Biserica devine o instituţie în relaţie strânsă cu 
statul… De la Constantin încoace, din secolul IV 
Biserica devine instituţie politică… De fapt armenii 
au fost primii care au oficializat creştinismul ca 
religie de stat. Augustin şi-a imaginat ceva ce Isus 
niciodată nu şi-a imaginat. Deci ei doi nu sunt pe 
aceeaşi gândire… Biblia spune că lumea va fi 
guvernată de Isus prin împărăţia sa şi nicidecum de 
Biserică… 

- Împărăţia lui Dumnezeu este dincolo…
- Dar ea veni, va fi aici, printre noi, cu noi, 
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pentru noi. În împărăţia despre care a predicat Isus 
bunurile pământului vor fi egal împărţite iar 
sărăcia va dispărea se citeşte în Psalmul 7. 

- Daniele, în ceea ce spui tu sunt două idei 
distincte. La amândouă am să-ţi obiectez. Întâi: 
Psalmii nu sunt profeţii, şi nici colecţie de 
legi…Apoi, treaba cu dispariţia sărăciei este utopia 
dispariţiei societăţii, societatea fiind organizare, 
ierarhizare. Cu ce vă deosebiţi de comunişti când 
vorbiţi de egalitatea împărţirii bunurilor? 

- Predicatorii Împărăţiei lui Dumnezeu ne 
propun încrederea într-un guvern real… ceresc, 
condus de Isus.

- Un guvern viitor… Nu? 
- Da, Împărăţia care nu este departe…
- Viitorul nu este încă real… 
- Dar încrederea în el ne oferă un cadru 

spiritual unic… Cei ce fac voia lui Dumnezeu, 
trăind în armonie cu el şi învăţându-i şi pe alţii să 
facă la fel se bucură de binecuvântările paradisului. 
Asta spuneam: Împărăţia lui Isus este un regat 
ceresc al cărui rege va fi el însuşi. 

- Împărăţia lui Dumnezeu. Numai că ea nu 
este din lumea aceasta. Cristos rege? Noi avem un 
cântec… „Cristos ne e rege”… În 1945 elevii de la 
Beiuş cântau „Cristos ne este rege…” Era o reacţie 
atât la nazism cât şi la bolşevism.

- Da… Citim aşa ceva în Matei 10: 6,7 şi 
24:14. N-am ştiut de cântec… E bine că se cântă. 
Ideea o mai găsim şi în Ioan 18:36 în confruntarea 
dintre Isus şi Pilat. … Care îi spune lui Isus: atunci 
Tu eşti rege… Răspunsul lui Isus: împărăţia mea nu 
face parte din această lume. Dacă ar fi făcut parte 
din această lume slujitorii mei s-ar fi luptat şi nu m-
ar fi lăsat să fiu dat în mâna voastră. Slujitorii lui 
Isus n-au fost şi nu sunt politicienii de care ziceam. 
Nădejdea noastră trebuie să fie Împărăţia păcii fără 
sfârşit. Aşa cum a spus Isus în rugăciunea model. 
„Să vină împărăţia Ta…”

- Da… „Tatăl  nostru”.  Aici  nu ne 
deosebim… Cadrul spiritual… da… Mă bântuie 
nostalgii. Nu i le ascund lui Daniel. Le recunosc: 
Vremurile în loc să ne apropie ne îndepărtează de 
el… 

- Dar vremea nu este departe… Vedem cu 
ochii noştri împlinirea profeţiilor referitoare la 
ultimele zile. Scrie în 2, Timotei, 3:1…

Nu eram dispus să mutăm discuţia înspre 
teoriile catastrofice care îmi paralizează gândirea 
ori de câte ori le întâlnesc… 

- Am citi ceva… semnul fiarei.. Cele parcă 
patru fiare…

 - Da, leul, ursul , leopardul şi fiara cu dinţi 
de fier… Aşa cum le descrie şi profetul Daniel… 

Guvernările omeneşti sunt opera diavolului… 
Iar intrăm pe un mal de nisipuri mişcătoare, 

fierbinţi din care la orizont apar cu uşurinţă fete 
morgane.

- Bunele intenţii declarate de guverne… 
Bunele intenţii ale celor răi?!

- Dar, cum stă scris şi la Matei 5 cu 5 Isus ne 
învaţă că „cei blânzi vor moşteni pământul”…

- Cei blânzi… În clipa aceea s-a auzit un urlet 
repede înăbuşit urmat de gemete neobişnuit de 
cumplite. Auzi? Ăştia care moştenesc pământul şi 
ne stăpânesc pe noi nu sunt deloc blânzi… 

Undeva, deasupra noastră, afară, gemetele 
nu mai  contenesc ,  amestecate  cu vaie te 
dezarticulate şi iarăşi urlete sufocate, înăbuşite. 
Încet de tot ne aşezăm amândoi pe paie. Încordaţi. 
Suntem două corzi întinse. Daniel parcă nici nu mai 
respiră, îmi ţin şi eu răsuflarea. Parcă ne părăsesc 
simţurile. Numai auzul, el auzul ne preface într-o 
ureche imensă, obscură, timpane vibrând la fiecare 
lovitură primită de noi un vacarm de bufnituri şi 
strigăte guturale. Şi când toate după o vreme se 
apropie de noi, paşi, uşi trântite şi iarăşi gemete şi 
vaier, încremenim în frică, închidem ochii şi vedem 
spaima cum curge spre noi şi ne prinde cu braţele ei 
de meduză.

Odată, după numărătoarea de seară îi spun 
lui Daniel:

- În toate religiile Dumnezeu este Iubire!
- Nu-i tocmai aşa… Nu în toate religiile… 

Căci scrie în Ioan 4:20,21 „Dacă cineva spune Eu îl 
iubesc pe Dumnezeu şi totuşi îşi urăşte fratele, este 
un mincinos. Pentru că cine nu-şi iubeşte fratele pe 
care l-a văzut cum îl poate iubi pe Dumnezeu pe care 
nu L-a văzut?

- …. Da. Să-l iubim pe cel nevăzut. Greu… E 
greu să-i iubeşti pe toţi cei ce sunt mai aproape ori 
mai departe de tine… Cum să-i iubeşti atunci pe 
vrăjmaşii tăi?

- Isus în predica de pe munte ne-a învăţat să 
ne rugăm pentru ei…Să ne rugăm pentru cei care ne 
persecută…

- Poţi să o citezi pe de rost?
- Nu tocmai.… Dar ideea asta este. Dacă aş 

avea o Biblie ţi-aş citi exact cuvintele lui Isus…
Am înţeles că un martor fără Biblie este un 

orb fără baston.
Altă dată, eu: - Şi totuşi, toate religiile 

privesc spre Cer. Cel puţin aşa pretind. Să ne 
ridicăm, aşadar, ochii din gunoaie.

Am pierdut şirul zilelor. Uşa se deschide:
- Tu… Gardianul arată spre Daniel. 

Gardianul şi acel încă oarecine îl duc pe Daniel. 
L-au mutat pe Daniel…



Cartea de la autor la cititor - un 
eveniment al ființei. Pe cât de inedită 
p e n t r u  m i n e ,  t o t  p e  a t â t  d e 
impresionantă și convingătoare 
ipostaza de romancieră a profesoarei 
Betty Kirchmajer-Donca și talentul ei 
narativ transfigurând lumea și propria 
t ra iector ie  pr in  ea  în  notabi le 
universuri epice. O știam talentată 
poetă și traducătoare de poezie, o știam excelentă 
profesoară. Dar cine stăpânește cu dezinvoltură 
metafora și capriciile versului, cine facilitează 
discipolilor riguroasele căi ale limbilor franceză și 
română de ce n-ar reuși tot atât de subtil și de 
persuasiv și în creația narativă și romanescă.
 Abia am ieșit din paginile celor trei volume 
„Iubiri mărturisite” apărute succesiv la editurile 
băimărene, Universității de Nord (I, 2006); Roprint 
(II, 2008), Cromatica (III, 2016) și mărturisesc 
sentimentul viu pe care mi l-a dat lectura – al unei 
incursiuni în timp, până spre Cel de-al Doilea Război 
Mondial, al unor tensiuni sufletești ce îmboldesc 
omenescul din totdeauna, al istoriei prea rar 
favorabilă individului, al unei vieți autentice cu 
chipuri de neuitat și peisaje rustic-silvestre în care 
ghicesc dealurile nordice orașului de origine al 
autoarei. Și cum realitatea alunecă mereu de sub 
ochii noștri undeva-n urmă, scrisul o poate salva și 
poate reține câte ceva din esenţa ei. Acesta e gestul 
recuperator al lui Betty Kirchmajer-Donca în 
„mărturisitele” ei iubiri din cele trei volume. 
 Care ar fi unitatea de măsură a unei cărți 
bune? - te întrebi cutreierând prin universul epic al 
trilogiei. Nimic mai mult decât puterea de captivare 
a paginilor citite, impresia de realitate vie ce 
freamătă venind din țesătura textului - acestea dau 
pecetea autenticității și a calității oricărei scriituri. 

(Spun „scriitură” în accepția neo- sau 
postmodernistă în care se scrie azi 
romanul). Și încă ceva: miza pe trăiri 
esențiale reprezintă fluidul vital al 
lumilor reflectate și al destinelor 
schițate în ele, iubiri și dureri, năzuințe, 
nostalgii și aspirații, întrețesute în 
tablouri de viață autentică. Am fost 
captivată de universul tumultuos și 
fremătător din „Iubiri mărturisite în 
care senzația vieții, clocotul ei viu și 

intens dramatic pe alocuri, tumultul sufletesc al 
protagoniștilor, traseul labirintic al sentimentelor și 
gândurilor ce îmboldesc uneori imprevizibil eurile, 
liniile interferente ale destinelor aidoma celor din 
realitate fac un bun roman în sensul propriu al 
termenului.
  Sunt bucuroasă să descopăr un autentic autor 
epic în profesoara și poeta Betty Kirchmajer-Donca 
și o construcție narativă închegată și persuasivă care 
a salvat secvențe de viață autentică din urbele de la 
limita nordică a României, Baia Mare și Seiniul, 
precum și fascinante peisaje silvestre din munții și 
dealurile Maramureșului. Cronotopia romanului, în 
sens bahtian, coincidentă cu destinul auctorial, 
indică a doua jumătate a tensionatului secol XX, 
ceea ce îmi reconfirmă că destinul unui autor poate fi 
o formă de salvare de la pieire și de la risipa în neant a 
unor contexte „atinse” de prezența și de experiența 
sa. Acesta e sensul fecund în lume al celui/celei/ce, 
martor al existenței, culege din cursul ei esenţa, 
restituind-o apoi în forma cărții. Există persoane ce 
nu numai înfrumusețează și îmbogățesc cu prezența 
lor contextele în care se află, dându-le și mai mult 
sens, ci și salvează de la uitare ceea ce ating ca M. 
Bahtin, filosof și filolog rus (1895-1975) care adoptă 
conceptul de cronotop în domeniul științelor 
filologice, vizând relațiile complexe spațiu-timp în 
orice construcție narativă. Astfel privesc și înțeleg 
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eu gestul romanesc al lui Betty Kirchmajer-Donca. 
Ele s-ar întregra în opinia autorului unei „paradigme 
a dialogismului”. 
 Nu intri ușor în atmosfera romanelor lui 
Betty Kirchmajer, dar o dată intrat în hățișul epic n-ai 
mai vrea să ieși. Întâmplările, personajele, gesturile 
și opțiunile lor captivează și mențin cititorul 
conectat. Fixat într-un prezent ubicuu ochiul 
auctorial bate cu raza lui o jumătate de veac, răsfoind 
paginile unor familii, identități, destine. Om și 
context este paradigma epică a autoarei, modul ei de-
a privi, decupând din real individul și scena care-l 
implică, tabloul social, urban, familial ce îl conține și 
îl determină – iată indiciul relației epicului cu viața. 
Care sunt „iubirile mărturisite” ale cui și unde se 
consumă ele? – te întrebi, prins în mrejele 
romanului. Aventuri, năzuințe, împliniri, suferințe, 
orașul de rezidență al autoarei și al protagoniștilor, 
casele, străzile, familiile, poezia interioarelor la 
limita cu balzacianismul, întâlnirile colocviale la un 
ceai sau la o cafea, scene de familie și pilduitoare 
dialoguri părinți-copii, tați-fii, vechi cutume pline de 
farmec, (Învierea, sfințitul coșurilor de Paști, Fuga 
cu pasca) peisaje urbane și fermecătoare ambienturi 
silvestre, vii și grădini cu miresme de struguri, 
piersici, nuci, scene emblematice și misterioase 
alchimii sentimental-umane, (iubirea Liz-Doctorul), 
incursiuni labirintice în lume și în sine ale 
protagoniștilor. Și în toate,peste toate - o voluptate 
narativă, analitică și descriptivă, o artă a spunerii ce 
conferă nota înaltă textului. De pildă, frumusețea 
delicată a unor porțelanuri, eleganța unor obiecte de 
mobilier, hedonismul unor ambienturi și interioare, 
(de pildă, în casa lui Liz ori în cea a lui Victor) 
plăcerea și frumusețea unor veșminte.
 Se ghicește camuflat în pagini, sentimentul 
unui fericit dar fugace illo tempore pe care-l 
reinstiuie imaginar cartea, prilejuind retrăiri 
fulgurante. Betty Kirchmajer-Donca se întoarce 
adesea în acel orizont fericit sau îl aduce-n prezent, 
fie zăbovind subtil și sugestiv pe suprafața 
obiectelor descrise cu rară voluptate, fie delectându-
se în anumite peisaje, interioare, sau în scenarii 
minimale, privite în mod specific, feminin, cu ochiul 
rafinat ce știe să se bucure aproape senzorial de 
frumusețe, de plăcerea lucrurilor, a unor momente 
unice, de „dulceața” lor. Alteori textul urmează linia 
întortocheată și imprevizibilă a gândului, fluxul 
capricios al sentimentelor, alunecând în imagini 
obsesiv-relevante, precum Proust ori Huxley. 

Autoarea a reușit nu doar să între în competiție cu 
realul străbătut de ea începând din copilărie, ci și să-l 
devanseze. Ce bucurie și ce izbândă să-ți salvezi 
astfel din efemeritate orașul, strada, casa copilăriei, 
părinții, amicii, concitadinii transferându-i în 
teritoriul abstract și fragil, dar atât de rezistent, al 
literaturii!
  Ce  t ip  de  roman avem în  „Iubi r i 
m ă r t u r i s i t e ” ?  D e s i g u r,  u n u l  d e  f a c t u r ă 
neomodernistă cu instanțe narative, auctoriale și 
protagonistice ce mizează din plin pe iubirile lor mai 
mult sau mai puțin tăinuite. Rolurile și vocile 
narative alternează și se succed, se completează și se 
dislocă unele pe altele, dau fluiditate narațiunii ce 
glisează permanent între planuri multiple de 
existență, personal, familial, urban, profesional, 
instituțional, ce interferează spontan și uneori 
imprevizibil. La fel cum glisează permanent între 
lumea interioară și tainică a gândurilor și 
sentimentelor ce îmboldesc protagoniștii și lumea 
exterioară, publică, stradală, socială ce îi conține. 
 Discursul și jocul considerațiilor eseistice 
amintește de romanul interbelic, cu tentă 
intelectualizată. Psihologismul, linia sinuoasă a 
gândului sau jocul afectiv trimite spre atmosfera din 
romanele lui Camil Petrescu, G. Ibrăileanu, M. 
Eliade. Dar Betty Kirchmajer-Donca este ea însăși 
alchimista ce face ca viața să treacă firesc din real în 
text. Afecțiunea, prietenia, confidențialitatea 
feminină se află aici la mare altitudine. Subtilitatea 
gândului personajelor, al intempestivei lor 
interacțiuni, de pildă, Liz-Lucette, e de tip proustian.
 Substanța epică este abil țesută de aceleași 
forțe ce înnădesc și în realitate destinele indivizilor 
unele de altele: studii de caz socio-psihologice, 
considerații estetice, pictură, muzică, filosofie, 
istorie, metempsihoză, narcisism, credință, 
Dumnezeu, eternitate, analize diverse în care ochiul 
auctorial alunecă pe suprafața obiectelor ori în 
peisaje captivante, în trecut sau în interioritatea 
labirintică a eului. Perspectiva narativă se schimbă 
permanent de la un eu la altul, când obiectiv, 
auctorial și ubicuu, când subiectiv, dislocat frecvent 
de vocile și instanțele protagoniștilor ce reflectează, 
se introspectează alunecând și suprapunându-se cu 
voci și chipuri secvențiale din propriul trecut – 
întocmai ca într-o scriitură neo- sau postmodernistă. 
Romanul nu e doar creația autoarei, ci inclusiv a 
tuturor eurilor ce întrețes substanța lui epică. 
 Viața („istoria” i-ar fi spus Marin Preda) se 
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varsă aluvionar și, cumva, eclectic în paginile 
romanului, în funcție de instanțele epicului, de 
destinele lor, iubiri mărturisite, scene și amintiri 
năvălind intempestiv în prezent, uneori dramatic, 
alteori cald și luminos. Discursul auctorial e 
fluctuant și interferent alternând permanent 
personajele. Modificarea necontenită a planurilor și 
nivelelor narative ține de neomodernism, dar pe 
alocuri romanul dă și impresia de scriitură 
postmodernă. Deschiderile multiple asupra 
existenței vin din condiția personajelor, din 
contextele de viață, din viziunea și rolul lor în 
complicata țesătură a epicului. Căci substanța vieții, 
iubirea, sentimentele, interesele, o anumită nostalgie 
a împlinirii îi leagă pe toți, unii de alții, mai mult sau 
mai puțin vizibil. Există în text sâmburii potențiali ai 
unor nuclee epice, ai mai multor trasee și destine. Nu 
lipsește din pagini o anumită delicatețe, o poezie a 
gesturilor și a sentimentelor tandre ce salvează 
protagoniștii din magma aluvionară a realului.
 Atmosfera semiurbană a anilor 50, ecouri de 
mici și mari drame omenești ce răzbat din viața unor 
familii, din urmările războiului, pecetluiesc destine 
precum cele ale lui Petre, Roșcatul, Nevăzătorul, 
Învățătorul, Iana, Lena. Arestările, suspiciunile, 
nopțile de coșmar, cu întunericul ce înghite pentru 
totdeauna unele personaje, pocnete de puști, teroare, 
amenințări, suferință, alcătuiesc fundalul anilor 
postbelici surprins fulgurant și alert în imagini 
presărate ici-colo, în funcție de cum fluctuează 
gândurile protagoniștilor sau de cum glisează 
sentimentele lor. Un epic prin excelență feminin și 
feminizat situează romanul Iubiri mărturisite în linia 
Hortensiei Papadat Bengescu. Complementare, și 
uneori antitetice, precum fețele unei prisme 
transparente, personajele feminine predomină în 
roman. Ele sunt mereu complice cu sau fără voia lor. 
Liz, instanța auctorială și protagonista, Lucette, 
prietena ei, Livia, mama adoptivă a Luminiței – fiica 
secretă din studenție a Lucettei dintr-o fugară 
aventură cu Doctorul, iubitul lui Liz. Izabela și 
Luminița completează galeria feminină care 
derulează prin fața cititorului multiple ipostaze: 
amanta, soția fidelă, mama vitregă dar foarte 
devotată (Livia), mama naturală secretă (Lucette), 
fiica (Luminița), menajera (Izabela). Ele relevă și 
ipostaze socio-profesionale: profesoara, arhitecta, 
asistenta, doctorița, studenta. 
 Maternitatea, iubirea, prietenia sunt liantul 

și catalizatorul epic ce le coalizează și le grupează pe 
femeile din roman, în funcție de un instinct feminin 
și de trăirile lor afective. Maternitatea este problema 
tăinuită a lui Lucette, o vagă nostalgie a lui Liz și 
condiția năzuită cu disperare de Livia. Liz, Lucette și 
Livia se focalizează maternal asupra Luminiței, fiica 
secretă a Lucettei și fiică adoptivă a Liviei. Lucette 
vrea să-și recupereze fiica dată spre adopție, pe când 
Livia vrea cu tot dinadinsul să o păstreze și 
protejeze. Iubirea pentru aceleași bărbat, Doctorul, 
prieten și amant lui Liz dar și tată natural al 
Luminiței dintr-o fugară aventura de studenție cu 
Lucette le coalizează straniu pe Liz și pe Lucette. 
Prietenia e o formă de apropierea între toate aceste 
femei al căror nume startat de la L (lumina?), Liz-
Lucette-Livia-Luminița indică o esență comună. 
Interesul pentru anumite valori (bani, tablouri) din 
casa lui Victor și perioada efemeră a Lucettei de 
menajeră în casa lui Liz le situează în aceeași ecuație 
pe Izabelle și Lucette care, implicate într-o fraudă 
comună, ajung la închisoare. Luminița o are ca 
ipostază complementară, pe Adela, colega de 
studenție care o inițiază în distracțiile specifice 
etapei. Înrudite ontologic nu doar prin prietenie, 
maternitate și prin iubirea pentru aceleași bărbat, 
femeile din roman au ca notă comună și un puternic 
magne t i sm femin in .  De  p i ldă  Doc toru l , 
Anestezistul, Nevăzătorul trăiesc fiecare mai intens 
ori mai vag iubirea pentru una și aceeași femeie - 
Liz.
 De la autor la personaje Eul auctorial se 
reflectă, inevitabil, în orice roman, în personajele 
sale, iar ele își regăsesc trăsături comune unele în 
altele, unele cu altele. În fiecare ipostază se 
adăpostește însă una și aceeași feminitate, tandră, 
i ub i toa re ,  cu l t iva t ă ,  ene rg ică ,  ceva  d in 
personalitatea lui Betty Kirchmajer-Donca.
 La aniversară, autoarea romanului Iubiri 
mărturisite se poate privi ca într-o oglindă în 
propriile pagini, în propriile personaje. Gestului ei 
creator îi datorează mult tot nordul reflectat acolo cu 
timpul lui de o jumătate de veac, cu dramele și 
iubirile, cu revereiile și nostalgiile personajelor lui 
rupte din real. Aflată pe o spirală a împlinirii, Betty 
Kirchmajer-Donca poate rosti liniștită: „Dixi et 
salvavi animam meam”. Căci – nu știați? – literatura 
este una din cele mai sigure forme de salvare de sub 
puterea eternei treceri.
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În teatrul lui Ștefan Mihuț, atât în cel 
jucat înainte de 1990, și mă refer aici la 
farsa în două părți „Umbre în plin soare” 
(1977) și drama „Ultima percheziție” 
( 1 9 8 0 ) ,  c â t  ș i  d u p ă  p e r i o a d a 
postdecembristă din comedia „Vaca 
olandeză” (1996), vom găsi imagini 
veridice ale epocilor corespunzătoare 
cu tarele și idealurile eterne ale ființei 
umane.
 Recenta sa carte de teatru „Balurile din 
tranziție” (Editura Astra, Dej, 2016) îmi confirmă 
această afirmație. Personajele din cele două piese: 
„Expertul universal” și „Frizerii tranziției”, cuprinse 
în volumul amintit, ne sunt contemporane. 
Protagonistul care dă titlul primei comedii amare, de 
actualitate, este un fost lider de sindicat, care făcuse 
lucruri de mântuială în organizație, dar, fiind o lichea 
cu „soluții ingenioase”, dornic de onoruri și câștiguri 
financiare fără efort și având drept model un înaintaș 
ce fusese racolat de partid, ajuns deputat în 
Parlament, de unde „în doi timpi și trei mișcări” a 
fost promovat ministru, are experiență pentru a urma 
același traseu politic. Expertul nostru este trimis de 
la centru în control la o filială din provincie, unde 
este întâmpinat de Activistul local – la rândul său 
fost bodyguard - care vine cu propunerea de a 
înjumătăți numărul angajaților din orchestra 
județeană, întrucât partidul le-a cumpărat 
instrumentele, iar ei trebuie să cânte ce le dictează 
partidul, argumentându-și aserțiunea astfel în fața 
Cameramanului: „Dacă partidul le cumpără 
instrumentele și uniforma, să le spui că n-au voie să 
cânte cu ele numai melodiile pe care le indică 
partidu' prin dom' președinte”, iar dacă se va 
întâmpla ca unul dintre instrumentiști să cânte altă 
melodie decât cea indicată, instrumentul să-i fie 
confiscat, iar vinovatul să fie dat afară din serviciu, 
liber să cânte cu gura „orice hore, da nu cu 
instrumentu' partidului”. Același activist povestește 
cu mare aplomb și cu titlu de glorie, cum a fost bătut 
în campania electorală anterioară de propriii colegi 
de partid și nu a făcut nicio plângere, ba este și 
mulțumit, deoarece, dacă l-ar fi bătut niște străini, ar 
fi rămas „și bătut, și fără servici”. Absurdul se 
propagă până acolo încât alți colegi îi cer să le spună 
numele bătăușilor pentru a fi și ei caftiți în schimbul 

unei slujbe ușoare. Logica Expertului, 
care are o gândire pragmatică în munca 
cu masele, este simplă: „Voturile sunt 
cele care ne asigură: hrană, putere și 
bani. Până și spiritul produce idei cu 
același combustibil: votul.” La rândul 
său, Activistul știe că voturile se câștigă 
cu bani. „Dacă nu ai bani, nu poți 
cumpăra nici voturile care-ți trebe ca să 
te poți sui în pod unde-i pita, slănina și 
cârnațu'”. Dar, Expertul, uns cu toate 

alifiile politice, știe că într-un an electoral n-ai voie 
să dai în șomaj o parte din alegători. Numai după 
numărarea voturilor și cunoașterea rezultatelor se 
poate umbla la reducerea posturilor, căci nu se poate 
vorbi de „interes general” decât după ce partidul 
ajunge la putere. Propunerea lui de a se face 
economii în rândul instrumentiștilor dacă s-ar aduce 
îmbunătățiri instrumentelor frizează grotescul. El 
sugerează violoniștilor ca vioara să-și reducă 
numărul de strune de la patru la două, contrabasul să 
fie tăiat în două, în felul acesta s-ar rezolva problema 
spațiului cu ocazia deplasărilor, acordeonului 
reducerea celor 80 de bași la 10, „cel mult 12 bași”, 
țambalului, în loc de 100 de strune să i se lase 10-15, 
„țâmbulașul” să le lovească doar cu o mână pentru a-
și conserva energia, iar cei cu instrumente de suflat 
să sufle „mai încet și mai rar”. Ironicul Cameraman 
laudă „competența îngrozitoare” a Expertului, iar 
inițiativa acestuia i se pare „revoluționară”. 
Demagogia și populismul cu limba lor de lemn 
înfloresc în gura Expertului, „curat ca lacrima, 
cinstit și ostaș credincios al partidului”, cum se 
autocaracterizează, a Activistului obedient, cel care 
mulțumește pentru „indicațiile prețioase”, dar, fiind 
din aceeași stirpe cu Expertul, cunoaște slăbiciunile 
superiorului de partid (femeile și țuica), și a 
Liderului Sindical, personaj cu liceul seral fără 
bacalaureat și cu școala populară de artă din care „a 
ieșit trombonist”, „antrenat în arta oratoriei”. „Țelul 
partidului este ridicarea standardului de viață al 
oamenilor” perorează Expertul la un moment dat. Și 
exemplele ar putea continua. 
 Noul Lider Sindical se lasă șantajat de Expert 
care îi face niște propuneri tentante: echivalarea 
celor trei ani de școală populară de artă cu studii 
superioare și funcția de ministru al armatei. „Vă 
punem la armată unde veți avea generali câtă frunză 
și iarbă, care știu ce au de făcut. Iar cum ministrul 
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este oricum civil, nu trebuie să faceți nimic numai să 
salutați Drapelul și garda de onoare cu formula 
<<Bună ziua, soldați!>>, care vă vor răspunde cu 
<<Să trăiți!>> Și luați parte la tot felul de sindrofii și 
mese festive etc.” zice Expertul „cu viziune”, cel 
care lămurise „alți doi lideri de la alte sindicate să 
aplice formalismul în munca lor”.
 Morala acestei piese nu este una subtilă sau 
sofisticată: o țară unde locurile eligibile de deputat și 
de senator se cumpără cu sume exorbitante de către 
cei cu bani, neținând cont de caracter și de cât de 
competenți sunt, nu va progresa niciodată.
 De actualitate este și comedia „Frizerii 
tranziției”. Frizeria este locul unde dintotdeauna s-a 
făcut politică, s-au discutat vrute și nevrute, s-a 
bârfit. Într-o astfel de locație se petrece și acțiunea 
acestei piese. Aici conversează Frizerul, care, deși 
altoit bine de mineri în timpul mineriadelor, rămâne 
un exponent al slugărniciei și un ins priceput la 
osanale, Șomerul, ajuns în pragul sinuciderii din 
cauza sărăciei („Dacă îmi reușea, lăsam copiilor câte 
o pensie de urmași mai mare ca șomajul meu” zice cu 
umor negru acesta), Alegătorul, care poartă o sacoșă 
goală ce „reprezintă rușinea națională”, și Deputatul, 
fos t  nomenclatur is t  comunis t  pe  vremea 
Împușcatului. Până la apariția Deputatului, celelalte 
personaje comentează cu ardoare situația politică și 
socială a țării cu veșnicele comparații a ceea ce a fost 
înainte de 1990, discută despre tăierea pădurilor, 

despre petrolul României, despre manipularea 
oamenilor de rând la alegeri, despre retrocedarea 
oneroasă a proprietăților, despre doctoratele 
frizerilor și ale coafezelor din Parlament, despre 
deputații și senatorii corupți, „încinși cu centura 
imunității”, ce fac parte „din patrimoniul spiritual-
uman al țării” sau cum se exprimă Frizerul ei sunt 
„tezaurul țării”, pe scurt despre „patrioții” de astăzi 
ce ne conduc „spre noi piscuri de progres și 
bunăstare”. După ce Frizerul pleacă din proprie 
inițiativă să-i aducă d-lui Deputat ceva rece de băut, 
parlamentarul dă o sumedenie de telefoane din care 
aflăm lucruri „inedite” din viața acestuia: ba că își 
construiește o cabană la munte și o vilă la țară și că 
materialele de la diverse firme sunt deja pe drum, ba 
că a intervenit pentru un prieten la Cameră, 
bineînțeles aflăm că are și o pipiță care îl așteaptă 
nerăbdătoare la un hotel discret de cinci stele, dar și 
că va lipsi de la ședința deputaților, însă un coleg 
binevoitor va semna și va vota în locul său. 
Alegătorul este singurul care critică discursul a la 
Cațavencu, mieros și umil al candidaților de 
parlamentari din timpul campaniei electorale, „gata 
să se sacrifice pentru binele țării”, deveniți peste 
noapte credincioși smeriți, dar și atitudinea arțăgos-
distantă a acestora după ce primesc votul, susținând 
că minciuna lor a fost, de fapt, o nevinovată 
exagerare atunci când au promis că se vor ocupa de 
soarta celor care le-au dat votul.
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MARIŞ - DĂRĂBAN Maria (n.  19 decembrie 1956, Apa – d. 16 iulie 2017, 
Apa) -  profesoară de desen, artist plastic. Copilăria şi-a petrecut-o în satul natal.  
După terminarea cursurilor şcolii generale în localitatea de baştină, a urmat 
Liceul de Arte Plastice din Baia Mare, instituţie cu tradiţie în acest domeniu. 
După absolvirea liceului a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice „Ion 
Andreescu” din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în anul 1979 la secţia pictură. A 
lucrat o scurtă perioadă de timp în învăţământ ca profesoară de desen, ceea ce a 
nemulţumit-o, renunţând la cariera didactică, astfel că a devenit liber 
profesionist. În Baia Mare și Apa şi-a desăvârşit cariera profesională ca mesager 
în domeniul picturii. A muncit mult, astfel că din anul 1992 a devenit membră a 

Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Baia Mare. Datorită muncii intense depuse în domeniul artei, 
având expoziţii peste hotare, în acelaşi an a fost cooptată în Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici. Este 
membru al „Association Culturelle Terres des Arts”, Franţa, din anul 1994. Are 8 expoziţii personale la Baia 
Mare, peste 16 expoziţii personale în străinătate, precum şi 19 expoziţii de grup în ţară şi străinătate. Are de 
asemenea expoziţii republicane la Sala Dalles (1987, 1996), Cluj-Napoca (1988), etc. Călătorii de studii în 
străinătate precum Mexic, Filipine, Tunisia și în majoritatea țărilor europene.  Are multe tablouri reţinute în 
expoziţii particulare cât şi de stat în România, Franţa, Anglia, Germania, S.U.A., Israel, etc. În anul 2016 
expune la Palatul Cotroceni. Activitatea sa a fost recompensată cu distincții și premii acordate pe plan local și 
național. Își doarme somnul de veci în Cimitirul din localitatea Apa.



O nouă apariție editorială, foarte 

originală, inedită în prezentare – căci este 

vorba despre proză lirică virtuală, vine să 

adauge un plus de culoare spațiului literar 

sătmărean. Volumul, intitulat Pasăre de o 

clipă/Uccello un momento semnat de 

profesoara, poeta și traducătoarea Livia 

Mărcan, a apărut în acest an la Editura Napoca Nova 

din Cluj-Napoca. După cum reiese și din titlu, este 

vorba despre o carte bilingvă, care ne încântă şi prin 

intermediul unei limbi surori cu limba română, 

italiana, traducerea aparținându-i tot autoarei.
Proza lirică cu care ne desfată autoarea, 

începe cu un motto: „Aş vrea să trec de cealaltă parte 

a sufletului, să scriu o carte lacrimă de heruvim cu 

limpezi tăceri şi cuvinte în grafia de pe facebook”, 

așezat pe o pagină de întâmpinare, luată din meniul 

Facebook-ului,  reprezentând chiar pagina 

personalizată a autoarei, cu poza aferentă, şi la care 

eşti tentat să dai un click pe „Îmi place”. De 

asemenea, în continuarea acestei idei fiecare poezie 

începe cu însemnul @.
Dialogul imaginar care dă titlul volumului, 

Pasăre de o clipă, este în măsură să ne arate 

coordonatele între care se manifestă poeta: „-Ce faci 

de dimineaţa până seara? -Mă suport pe mine însămi. 

–Postează”, la fel ca textul care îi urmează: „E greu 

să fugi de tine însăţi, când eşti o pasăre de o clipă”, 

confruntarea cu Sinele, fiind una dintre problemele 

capitale care o frământă pe autoare.
Trecerea timpului, a anotimpurilor (cu 

frumoase figuri stilistice, ca de pildă „gâtul ruginiu 

al toamnei”, „mă lipesc de umărul iernii dezgolit”, 

„primăvara îmbătată de mirosuri”), clipa care trece 

privită printr-o oglindă a timpului (uneori cu 

optimism „Scriu fără ezitare tinereţe fără bătrâneţe”, 

„Călătoresc cu paşii toamnei decent, pe cheltuiala 

clipei trecătoare, fără să fac socoteală” dar 

şi „viaţa ne devoră, iar timpul se gudură la 

picioarele noastre. Ţipătul lui ne cuminecă 

trecerea”) este unul dintre leit motivele 

volumului. 
Pare că poeta a rămas suspendată 

într-un spaţiul al copilăriei („În copil mă 

preschimb”), al visului („nu voia să vadă 

realitatea – voia să trăiască o mie şi una de 

nopţi”, „voi adormi uitarea”, „acum visez 

tăcerile mele”) şi al zborului („Un stol de lacrimi 

trece grăbit peste sufletul rănit”) spre iubirea 

absolută („doar iubirile stau drepte în bătatia 

vântului”), spre care ţinteşte şi acum („La marginea 

dinspre apus a vieţii, nimic nu mai rămâne un 

mister”) ,,ca o modalitate de recuperare a scurgerii 

inexorabile a timpului („Sărută-mă, Făt-Frumos, 

ştiu că eşti bătrân şi urât, dar dă-mi înapoi timpul 

frumos, de tine ucis!”). 
Este prezent motivul ceţii „din trecut, sau din 

noi, ceaţa se adună în zori”, „se pune ceaţă pe inimi şi 

păsări călătoare”, al singurătăţii („hotare de 

singurătate semeaţă s-au înfăşurat în zalele 

plânsului”), prezent fiind şi alter ego-ul autoarei, 

care se identifică cu o carte, trăitoare în Pavilionul 

Don Quijote, sugerându-ne o luptă a ei cu morile de 

vânt şi sentimentul acut de singurătate, al lacrimilor 

prin care transpare „clamoroasa vibraţie a durerii”.
Majoritatea textelor se termină cu o 

„sentinţă” („Să suferi frumos”, „Rupi un trandafir”, 

„Obiect de meditaţie”, „Ar trebui să protestăm”, „Să 

ne iubim – o derogare de la ordinea zilei”, „Dar nu 

eşti”, „Lacrima în tăcere se stinge”, „Gândul lui fuge 

înaintea minunilor lumii”, „Există poveşti de iubire 

şi la bătrâneţe”, „Mitul este grea povară”), de sub 

care, însă, autoarea, datorită procesului de creaţie, se 

sustrage învingătoare „Victoria aparţine creatorului 

în stare să se sustragă sentineţei finale, solidar cu 

universul creat, vrea să spună parabola”. 
Paginile de cugetări privind scriitorii 
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existenţialişti (Camus sau Sartre) îi dau poetei 

motive de reflecţie, întrebându-se: „ce fel de 

deprimare este aceasta care îţi lasă întreaga forţă să 

scrii, să scrii?”, iar din parabolele lui Dino Buzzati – 

din ale cărui scrieri autoarea însăşi a tradus, 

„desprinde ideea că omul modern trebuie să-şi 

aleagă ţinte reale în procesul de cunoaştere”. 
Autoarea găseşte o soluţie şi la ieşirea din 

depresie a omului contemporan, dată de contrastul 

dintre ceea ce suntem (viaţă) şi ceea ce părem 

(formă) făcând apel la personajele lui Luigi 

Pirandello, care se salvează prin evadarea în 

fantezie. 

Gânduri despre celebrităţi, Gide, Rubens, 

Van Gogh, C. Monet, A. Manet, H. Matisse, 

Constantin Brâncuşi care „pare a fi regele formelor 

gramaticale de infinitiv lung”, Sextil Puşcariu (cu 

aprecieri referitoare la cuvântul intraductibil „dor”) 

precum și scurte jurnale de călătorie (povestind 

despre recentele drumuri ale autoarei în lume: 

Coasta de Azur, Valencia, Florenţa – bijuteria Italiei 

– unde degetele lipite de ziduri „ar desluşi o poveste 

în care Cineva aşteaptă pe Altcineva pentru unirea 

veşnică”, Veneţia) vin să întregească în mod fericit 

volumul.
Liv ia  Mărcan  f i ind  ș i  o  pr icepută 

traducătoare, pe lângă dorința de a lăsa ceva original 

(„Mi-e dor de un cuvânt pe care nu l-a rostit încă 

nimeni – un cuvânt pe care nu l-a visat încă nimeni”), 

ne introduce oarecum și în culisele muncii de 

traducător: „Traducerea este o altă creaţie care te 

solicită intens, trebuie, să simţi, să descifrezi ideea 

autorului, să o exprimi într-o formulă onestă crezului 

său, accesibilă cititorului”. 
Autoarea ne delectează și cu transpunerea 

unor versuri populare într-un limbaj al vremurilor 

noastre, din era digitală: „E ca şi în versurile 

populare: «Bădişor depărtişor,/ nu-mi trimite-atâta 

dor», care s-ar putea citi: Trimite-mi! Sunt tristă. 

Fiindcă îmi trimiţi numai dorul, te-am prefăcut în 

cântec”.
Volumul are structură simetrică, încheindu-

se cu o imagine sugestivă care ne apropie din nou de 

spaţiul virtual „Seara îmi aleg o pasăre călătoare 

pentru cale lungă, căutându-mi spre împlinire 

prieteni de pe Facebook”, urmat de scurte aprecieri 

ale poemelor Liviei Mărcan, făcute „on line” de 

prieteni de pe Facebook. 
Cartea se termină cu un articol intitulat 

„Literatura virtuală şi generaţia Google”, unde 

autoarea acestor texte postate şi „receptate deja de 

un grup multinaţional” exprimă idei legate de 

persistenţa cărţii pe suport de hârtie şi în viitor. 

Faptul că volumul de poeme virtuale a apărut şi în 

format tradiţional, vine să dovedească, indirect, 

încrederea Liviei Mărcan în supravieţuirea 

obiectului atât de drag nouă, Cartea. 
Scrise într-un stil propriu, inconfundabil deja 

pentru cei care au gustat din slova Liviei Mărcan, 

volumul de proză lirică virtuală, se constituie într-o 

oglindă a sufletului poetei, a omului, a femeii – 

deopotrivă, dar şi a literatului – versat în mânuirea 

cuvintelor, în care sunt redate trăiri autentice, 

neforţând în niciun fel versificaţia, care e liberă de 

structurile predefinite, un curcubeu de sentimente, 

redate într-o cascadă, când lină, cu cădere constantă, 

când năvalnică, nerăbdătoare să guste încă din 

preaplinul existenţei atât de efemere... 
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Beneficiind de şansa (cum vom 
vedea – din plin fructificată!) de a fi 
fost, pe vremuri, muzeograf la Muzeul 
Bucovinei din Suceava şi custode al 
unor fonduri arhivistice aparţinând 
scriitorilor Mihai Eminescu, Ion Luca, 
Eusebiu Camilar, precum şi altor 
personalităţi moldave – Ciprian şi 
Iraclie Porumbescu, Simion Florea Marian, Leca 
Morariu ş.a. – cărturarul bucovinean Nicolae Cârlan 
a ştiut să valorifice, cu pasiune şi competenţă, 
documentele referitoare la cei mai sus menţionaţi, 
publicând, în diverse periodice curente sau de 
specialitate, articole şi studii având ca obiect 
biografia sau creaţia acestora, editându-le scrierile 
ori chiar consacrându-le cercetări monografice 
tipărite în volume distincte. A pornit la drum „pas cu 
pas”, cu tenacitatea şi seriozitatea-i atât de 
caracteristice, tipărind exact înainte cu trei decenii, 
în 1987, un Album memorial Nicolae Labiş (în 
colaborare cu Gheorghe Tomozei), urmat de o 
Colecţie de cântece sociale ale lui Ciprian 
Porumbescu (1990), de broşura Mihai Eminescu 
despre procesul „Arboroasa” (1993), de pliantul 
Centenar Ion Luca (1994) şi de broşura Eusebiu 
Camilar în note, scrisori şi dedicaţii (1998). E de 
precizat că cei de mai sus – Eminescu, Porumbescu, 
Labiş, Luca şi Camilar – sunt personalităţile 
preferate ale lui Nicolae Cârlan, de care se va ocupa 
în mod predilect, editându-le creaţiile, ori 
consacrându-le studii şi comentarii publicate în 
volum. Parcurgând Fişa bibliografică (lucrări 
publicate de Nicolae Cârlan) – care constituie 
conţinutul secvenţei V – Addenda din prezentul 
volum, constatăm că, în cele trei decenii de activitate 
scurse de la debut până azi, prodigiosul muzeograf 
(devenit în 2000, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România) a reuşit să editeze nu mai puţin de 27 de 
cărţi cuprinzând scrieri ale unor personalităţi 
bucovinene, sau documente privitoare la biografia şi 
opera acestora, la care se adaugă 6 broşuri/ pliante cu 
tematică similară. Punctul culminant, ca să spunem 

aşa, al acestor „ediţii/ recuperări” – cum 
însuşi le denumeşte editorul – îl constituie 
magnificul tom Nicolae Labiş – „Opera 
magna” (1296 de pagini), apărut, în 2013, la 
aceeaşi prestigioasă, de-acum încolo, 
Editură „Lidana” din Suceava.

Menţionata Listă bibliografică (p. 
1390) din volumul de care ne ocupăm aici 
debutează cu enumerarea titlurilor celor 
zece „cărţi personale” tipărite de Nicolae 
Cârlan între 1998 (când se produce, de fapt, 

debutul său editorial cu Virtuţi şi virtualităţi poetice 
în manuscrisele lui Nicolae Labiş) şi 2016, când îi 
apare o nouă scriere dedicată tot lui Labiş: Relevanţe 
şi semnificaţii. Desluşiri şi precizări privind viaţa şi 
opera lui Nicolae Labiş – elaborată, cu siguranţă, în 
paralel cu lucrul la Opera magna...

Se pare că acum, odată cu acest Ion Luca, 
Teatru esenţial, diligentul cercetător sucevean a 
intenţionat – şi a reuşit! – să se autodepăşească, 
stabilind un nou şi important record editologic 
personal, întrucât actualul tom, de 2390 de pagini, 
devansează Opera magna din 2013, cu aproape o 
sută de pagini.

În „preliminariile” volumului, Nicolae 
Cârlan, istoric literar cu îndelungă experienţă în 
domeniu, argumentează convingător oportunitatea 
demersului său istoriografic şi editorial. „Piesele de 
teatru ale lui Ion Luca, pe care le publicăm acum, 
considerându-le reprezentative – citim în Repere 
bibliografice –,reprezintă ceea ce putem considera 
viabil şi rezistent din creaţia sa dramaturgică în 
măsură (...) să deschidă o perspectivă spre dreapta 
valorificare a unei opere ignorate din motive, cele 
mai multe, extrinseci oricărui demers axiologic. Este 
aceasta o necesitate cu atât mai mult cu cât 
dramaturgia românească, nebeneficiind – să 
recunoaştem – de suficiente explorări exegetice 
globale şi redutabile, nu-şi poate permite „luxul” de 
a pierde pe traseul evoluţiei sale înfăptuiri valorice, 
indiferent de anvergura şi caracterul acestora (...). E 
timpul ca, eludând prejudecăţile şi inerţiile 
păguboase, să redăm lui Ion Luca ce este al lui Ion 
Luca – locul cuvenit în istoria literaturii române – şi 
dramaturgiei noastre zestrea semnificativă ca 
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valoare artistică pe care el ne-a lăsat-o” (p. 15). 
Propunându-şi, aşadar, să dea Cezarului ce-i al 
Cezarului, Nicolae Cârlan întreprinde un act 
justiţiar, menit a readuce în actualitate creaţia 
strălucitului dramaturg băcăuan. Zic „băcăuan” 
fiindcă Ion Luca a trăit cea mai mare parte din viaţă 
la Bacău, adică exact o jumătate de veac, din 1903 
când tatăl său e transferat, cu serviciul aici, şi până în 
1953, când el însuşi va fi transferat cu serviciul de la 
Şcoala Nr. 6 din Bacău la Şcoala Nr. 1 din Vatra 
Dornei, de unde, în anul următor, se va pensiona. Tot 
la Bacău şi-a început cariera ecleziastică, apoi pe cea 
didactică şi avocăţească, întemeindu-şi o familie şi 
construindu-şi o casă pe strada care astăzi îi poartă 
numele. În sfârşit, tot la Bacău a desfăşurat, în 
deceniile interbelice, o intensă activitate de animator 
cultural, descoperindu-şi vocaţia de regizor şi autor 
de teatru şi scriind atunci cele mai însemnate dintre 
operele sale dramatice.

Astfel, dintre cele 16 piese considerate de 
Nicolae Cârlan ca fiind „esenţiale” pentru teatrul lui 
Ion Luca, 11 aparţin etapei băcăuane, după cum 
urmează: Alb şi negru; Icarii de pe Argeş (1933); 
Rachieriţa (1934); Amon-Ra (1936); Morişca 
(1937); Femeia Cezarului; Femeia – fiica 
bărbatului (1938); Javra pământului (1942); 
Năframa iubitei (1944); Neliniştea Doamnei (1945) 
şi Salba reginei (1947). Celelalte cinci creaţii 
dramatice ale lui Ion Luca din cuprinsul capitolului 
II – Antologie (piese de teatru) – al cărţii de faţă, 
sunt, tot în ordine cronologică, următoarele: Când 
ţipă animalul (1956); Dumitra (1958); Cele patru 
Marii; Chiajna şi Cuza-Vodă (1968). Sunt eliminate 
din categoria creaţiilor esenţiale – în mod 
nejustificat, după părerea noastră – dramele Pelina 
şi Apele-n jug (incluse cândva de Valeriu Râpeanu în 
volumul Teatru de Ion Luca, din 1963). Motivul 
pentru care aceste trei drame – tipărite sau chiar 
reprezentate scenic la vremea lor – au fost acum 
„discret evitate din câmpul strategiei noastre 
editoriale” – după cum precizează Nicolae Cârlan în 
postfaţa intitulată Câteva precizări la închiderea 
ediţiei – l-a constituit „contaminarea acestora cu 
morbul maladiei proletcultiste” (p. 1387). Din 
aceleaşi considerente de apartenenţă politică, dacă 
se poate spune aşa, antologatorul cenzurează cu 
severitate şi alte creaţii dramatice ale lui Ion Luca – 
precum Cuscrii Gherghinei (1949), Ghiftarii şi 
Socoteala lui Tarabă (1951) – cărora le „interzice 

accesul la antologare”, etichetându-le drept 
„artefacte proletcultiste” (p. 1387, 1388). În schimb, 
întru totul justificată mi se pare a fi excluderea din 
categoria „teatrului esenţial” a unor creaţii 
reprezentând simple dramatizări realizate de Ion 
Luca după capodopere prozastice ale literaturii 
naţionale (Voinicul pădurii, după un basm de Petre 
Ispirescu, ori Şcoala din Humuleşti, după Amintiri 
din copilărie, de Ion Creangă) sau universale (Delta 
blestemată, după romanul The wild in the river, de 
Luis Bromfield) ş.a.

Privit în ansamblu, capitolul următor al cărţii 
de faţă, intitulat Exegeze, ne îndreptăţeşte a-l 
considera o solidă şi binevenită cercetare 
monografică asupra lui Ion Luca, întrucât cele zece 
eseuri au ca obiect atât existenţa dramaturgului (cel 
intitulat Ion Luca sau viaţa ca o dramă, tipărit 
anterior la Bacău, în volum, în 2004), cât şi diverse 
aspecte ale creaţiei sale teatrale (următoarele nouă, 
dintre care cinci inedite, iar patru apărute anterior, 
între 1997 şi 2001, în Convorbiri literare – Iaşi, 
Ateneu – Bacău şi Lumină lină – New York). Apoi, 
după ce în eseul al doilea Nicolae Cârlan se ocupă de 
un Ion Luca văzut ca un teoretician al artei şi 
literaturii în genere, dar mai cu seamă al teatrului 
(Ideile literare ale lui Ion Luca, pp. 1136-1152), în 
cel următor – intitulat triumful principiului 
„coincidentia oppositorum” – întreprinde o analiză 
minuţioasă şi competentă a dramei mitologice 
Amon-Ra (pp. 1153-1158). Eseul cu numărul 4 – cu 
titlul Teatrul religios al lui Ion Luca – reproduce cu 
fidelitate postfaţa cărţii Ion Luca – „Salba reginei. 
Teatru religios” (Bacău, 2004), comentate fiind aici 
dramele Salba reginei (fostă, iniţial, în 1933, Iuda 
din Cariot, în colaborare cu G. Ciprian), Femeia 
Cezarului (iniţial numindu-se Evdochia) şi Năframa 
iubitei. Acestor patru drame inspirate din mitologia 
egipteană (Amon-Ra), din mitul christic (Salba 
reginei), sau din istoria creştinismului bizantin 
(Femeia Cezarului şi Năframa iubitei), le succede 
comentariul altor patru creaţii teatrale esenţiale ale 
lui Ion Luca, după cum urmează: Javra pământului 
( î n  e s e u l  L a t e n ţ e l e  d e v a s t a t o a r e  a l e 
subconştientului, pp. 1177-1187), Femeia – fiica 
bărbatului ( în studiul O tentativă de accedere la 
modernitate, pp. 1182-1186), Neliniştea Doamnei 
(în eseul Pledoarie pentru veşnicirea vieţii, pp. 
1186-1189) şi Când ţipă animalul (în comentariul cu 
titlul Izbăvirea umanităţii prin artă, cultură şi 
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educaţie, pp. 1189-1193). Aşadar, din cele 16 piese 
considerate de editor ca fiind „esenţiale”, jumătate 
dintre ele sunt analizate în cadrul acestor Exegeze 
„în elaborare” – cum precizează autorul – sugerând 
astfel posibilitatea revenirii asupra subiectului, cu 
intenţia elaborării unei cercetări exhaustive asupra 
„teatrului esenţial” al lui Ion Luca.

În sfârşit, capitolul IV – Anexe – este un 
veritabil miscelaneu, cuprinzând un Documentar 
(corespondenţă, referate, discuţii, observaţii, 
proiecte de creaţie, memorii, declaraţii), apoi Opinii 
diverse (citate din conferinţele dramaturgului), un 
tabel cu Piesele de teatru reprezentate, o 
Bibliografie, Interviuri şi Câteva precizări. Ar fi de 
observat că, în cadrul Bibliografiei (pp. 1353-1366) 
se cerea operată distincţia între interviurile acordate 
de Ion Luca (cinci la număr), care trebuiau incluse în 
cadrul „bibliografiei auctoriale”, în ansamblul 
celorlalte scrieri semnate de Ion Luca, şi pe de altă 
parte, Interviurile luate altor personalităţi 
(Bartolomeu Anania, Mircea Radu Iacoban), care 
doar îl evocă pe Ion Luca şi care trebuiau plasate în 
secvenţa „bibliografie referenţială”. Obligatorie ar fi 
fost şi precizarea conform căreia avem de-a face cu o 
„bibliografie selectivă”...

Apoi, secvenţa 6 din cadrul aceloraşi Anexe, 
intitulată Câteva precizări, nu-şi avea locul şi rostul 
aici, amestecată între documente de (şi despre) Ion 
Luca, fiind de fapt postfaţa cărţii (binevenită, de 
altfel), aparţinând editorului. După cum nici 
capitolul V – Addenda. Fişă bibliografică – nu-şi 
avea locul într-o numerotare efectuată în 
continuarea primelor patru, care se referă exclusiv la 
scrieri de (şi despre) Ion Luca, întrucât această „fişă 
bibliografică” conţine doar volume semnate de 
Nicolae Cârlan, sau alte ediţii îngrijite de acesta, 
ceea ce ar putea genera confuzie în cazul unui cititor 
mai puţin avizat...

Şi dacă tot veni vorba despre aspectele strict 
formale, iar nu de conţinut, aş vrea să mai adaug că, 
din datele înscrise pe versoul paginii de titlu aflăm că 
Nicolae Cârlan nu este doar coautor al acestui volum 
(prin cele zece eseuri critice), antologator, editor şi 
redactor de carte, ci şi autor al coperţii cartonate – pe 
cât de sobră, tot pe atât de elegantă – având aşezate, 
în chip inspirat, în fiecare dintre cele patru colţuri, 
câte un portret Ion Luca... În schimb, îndrăznesc să 
spun că eu aş fi ordonat altcumva informaţiile 
înscrise pe pagina de titlu. Mai întâi, consider că 

textul scris de Bartolomeu Valeriu Anania în martie 
1944 şi plasat, un deceniu mai târziu, în chip de 
„cuvânt-înainte” la volumul Ion Luca – „Salba 
reginei. Teatru religios”, reaşezat acum în fruntea 
prezentului volum, este, de fapt, o prefaţă, întrucât 
cuvântul-înainte aparţine, de regulă, autorului, recte 
editorului. De altfel, Nicolae Cârlan, editor 
experimentat, a ştiut că are obligaţia de a explica, 
într-o „notă asupra ediţiei”, atât structura 
compoziţională a cărţii, cât şi necesitatea/ 
oportunitatea demersului său istoriografic şi 
editorialistic; ceea ce a şi făcut într-un bine 
argumentat „cuvânt-înainte”, pe care-l intitulează 
însă, oarecum inadecvat, Repere bio-bibliografice 
(corect: biobibliografice). Aşa încât, aş îndrăzni să 
sugerez – pentru o eventuală ediţie ulterioară – o 
reconfigurare a paginii de titlu în formula: „Prefaţă 
de Bartolomeu Valeriu Anania – Ediţie întocmită, 
cuvânt-înainte, anexe documentare şi bibliografie de 
Nicolae Cârlan” (fără virgulă după de!). S-ar evita, 
în acest fel, şi repetiţia „biobibliografie” – 
„bibliografie”...

Oricum, aceste mărunţişuri editologice sau 
abateri de la normele în vigoare ale descrierii 
bibliografice nu impietează cu nimic asupra valorii 
incontestabile a impozantului tom consacrat acum 
lui Ion Luca. Elaborarea unei ediţii de atari 
anvergură e, fără îndoială, corolarul unei strădanii 
benedictine, al unui travaliu asiduu, întreprins cu 
pasiune şi acribie filologică, vreme de decenii. Că 
Nicolae Cârlan posedă gena cercetătorului de istorie 
l i t e r a r ă ,  a  d o c u m e n t a r i s t u l u i  î n z e s t r a t , 
interdisciplinar, cu temeinice cunoştinţe din arii 
conexe (muzeologie, arhivistică, bibliologie) o 
confirmă, cu asupra de măsură, impresionantul 
volum pe marginea căruia am brodat şi noi, aici, 
aceste sumare consideraţii. Aşa încât, credem că nu 
exagerăm afirmând că volumul respectiv – care 
marchează, fără îndoială, o etapă importantă în 
receptarea creaţiei controversatului dramaturg –, 
reprezintă nu doar triumful lui Ion Luca, ci şi, în 
egală măsură, triumful lui Nicolae Cârlan...

* Ion Luca, Teatru esenţial. Cuvânt înainte de 
Bartolomeu Valeriu Anania. Ediţie întocmită, repere 
biobibliografice, anexe documentare şi bibliografice 
de Nicolae Cârlan, Suceava, Editura „Lidana”, 
2017. 1390 p. (Colecţia „Recuperări”).
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Dumitru Hurubă este un umorist fin, un atent 
observator al societății românești, scriitor implicat și 
cu viziune proprie, autor de romane cu nerv și stil, el 
se menține în atenția cititorilor prin ideile pertinente, 
prin ironie, prin pasiunea pentru adevăr. Ca orice 
scriitor implicat, el a scris o carte cu ștaif dedicată 
fenomenelor sociale pe care le-a trăit. Această 
poveste în care eroii sunt românii, intitulată 
Scenarita: un eseu-fantezie*, apărută la Florești, 
jud. Cluj: Editura Limes, 2016 reprezintă viziunea 
unei conștiințe a vremurilor pe care le trăim. Cartea 
nu este o fantezie, este un studiu despre rigoarea 
fanteziei, adică știința de a spune lucrurilor pe nume, 
fără a apela la metodele științifice validate de secolul 
trecut. E știința despre speranță, despre meandrele 
viitorului și despre labirintul trecutului. Despre 
aceste teme s-au preocupat scriitori importanți, 
amintim pe Nicolae Breban (Viața mea, Editura 
Polirom, 2017) care aborda viața proprie prin prisma 
întâmplărilor pe care le-a străbătut prin valurile 
vremii, apoi Răzvan Theodorescu în dialogurile cu 
istoricul Narcis Dorin Ion (Despre cultura de ieri 
șiromânii de azi – Convorbiri cu academicianul 
Răzvan Theodorescu, Editura Rao, 2017) ori Aura 
Christi (Din infern, cu dragoste, Editura Ideea 
europeană, 2017), sau Theodor Codreanu (în textele 
publicate în revista „Contemporanul”). Lista poate 
continua, scriitorul, în ciuda opoziției politicienilor, 
reprezintă un reper în societatea românească prin 
faptul că se află în prima linie de exprimare prin 
jurnale, cărți, dezbateri și, uneori, emisiuni de 
televiziune și radio.

În ciuda titlului care trimite la fantezie, la finalul 
cărții se află o bibliografie selectivă din care aflăm că 
Dumitru Hurubă a plecat în analizele sale de la 
temele și ideile unor filozofi sau sociologi 
recunoscuți și cu expertiză în domeniu. Amintim pe: 
Erich Fromm, Karen Horney, José Antonio Marina, 
Robert Ecarpit, Sigmund Freud, G. Călinescu și, 
nota bene, datele publicate de Institutul Național de 
Statistică. Rezultă de aici că umorul și ironia au baze 
serioase, obiective, certe. Cu alte cuvinte, umoristul 
nu se joacă, el ne pune oglinda cuvintelor în față. 
Temele au preocupat și preocupă societatea 
occidentală și cea românească, sunt în atenția unor 
lideri de opinie, au penetrat în cărțile unor 

intelectuali de frunte pentru că sunt mereu actuale și 
necesare. Sunt în joc inteligența eșuată, conflictele 
interioare ale omului, conflictele dintre oameni, 
istoriile care au marcat epocile, cronici ale 
mizantropului bine temperat, idei care au generat 
orele astrale ale narațiunilor de fiecare zi.

Pe Dumitru Hurubă îl preocupă să definească 
secolul în care locuim/trăim, să arunce o privire spre 
Imperiul European care naște contradicții și semne 
de exclamare, un imperiu blocat între imperii și 
birocrație. El analizează migrația modernă a 
popoarelor, problemele religioase, bolile spirituale 
care macină societatea, rețetele de manipulare ale 
populației, drama educației și a învățământului, 
problema patriotismului în era globalizării, regulile 
dure ale statisticii, problema culturii, criza cărții 
scrise etc. Ne invită, ca orice nabab, la o plimbare pe 
Bulevardul Corupților, și face o analiză a 
nevroticului, adică a omului modern care a fost prins 
între mandibulele Marelui Scenariu…

Ce este Scenariul în viziunea scriitorului? Este 
neputința noastră cea de toate zilele de a ne asigura 
un viitor, de a modela speranța, de a evita căderea 
spirituală a societății cu tot ce presupune ea. Dumitru 
Hurubă înțelege scenariul prin întrebările pe care le 
pune, de ce golul lăsat de căderea sistemului 
comunist nu poate fi acoperit de ceva mai durabil 
pentru fiecare, nu numai pentru unii?… Golul este 
acolo, ca o prăpastie în care cad mulți, alții 
înnebunesc elegant, alții mor cu onoruri, alții 
migrează în alte părți, alții ies la pensie și fluieră în 
biserică. 

Cartea începe cu un Preambul aparent fără 
rost… Sunt argumentele sale, ne invită să vedem în 
cei de lângă noi și în noi doar personajele unui 
Scenariu, el evită să dea explicații științifice, se 
limitează la fantezia care tulbură timpurile prin 
revelație personală. Îl ironizează pe Andre Malraux 
care prevedea prin 1975 că secolul al XXI-lea va fi 
religios. Google a luat locul lui Dumnezeu și secolul 
pe care-l trăim s-a schimbat. Preambulul este fără 
rost deoarece insul de pe bulevard a ajuns în situația 
în care nu mai dă importanță lucrurilor care-l trag în 
jos, spre adânc…

Hurubă scrie: „În realitate va fi vorba despre 
remodelarea individului, din toate punctele de 
vedere, în scopul obținerii unei vietăți având doar 
chip de om, dar toate ale lui funcționând pe baza 
unor cipuri considerate, la un moment dat, ereditar-
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biologice, respectiv când nivelul de cultură generală 
al populației va atinge nivelul Mării Moarte” (p.p.5-
6).

Fenomenul 1989 în Europa de Est, deci și în 
România, este analizat de eseist cu atenție: „Numai 
că, în toată degringolada de atunci s-a observat că 
viața urma un curs bine dirijat spre altundeva, spre 
altceva, care începea să nu mai fie utopie, ci un 
adevăr, drept că oarecum mai complicat, dar se 
impunea încet-încet” ( Scenarita, p. 33).

Dumitru Hurubă examinează datele statistice 
oficiale și constată o realitate dură, greu de acceptat 
și prevăzut pentru cetățeanul obișnuit. A crescut 
numărul cetățenilor cu studii superioare, acest lucru 
a generat și altceva: „Okei-okei, constată mucalitul, 
ne facem toți cu studii superioare, și? O să ducem 
lingura la gură mai…științific, mai elegant, că, dacă 
industrie nu e, economie nu mai e, ce facem cu 
absolvenții de studii superioare? La spălat de mașini 
în Occident!” (Chestiuni inefabile de statistică, p. 
77).

Hurubă analizează fenomenul Facebook, o face 
cu multă ironie și constată că rețeaua de socializare a 
declanșat noi experimente lirice, că superficialitatea 
în cultură distruge cultura serioasă, că în rețea 
oamenii își pot expune creațiile literare fără cenzură, 
sub semnul unei libertăți aproximative și duioase ca 
o ghilotină în zori. Iată ce scrie: „Unii scriitori mai 
șmecheri, la adăpostul unei sintagme, au publicat 
chiar romane, povestiri, jurnale etc. de-o puerilitate 
căreia, doar cu eforturi uriașe, nu i se spunea prostie” 
( Să vorbim puțin și despre cultură/ literatură, autori 
și cărți, p. 94).

Efectul acestui Scenariu asupra oamenilor este 
catastrofal, apare un nou personaj, nevroticul: 
„Personajul nevrotic trăiește, doar cu puține 
excepții, obsesia frustrării, a nedreptății, a ideii că 
oricine are ceva cu el, că îl urmărește pentru a-i face 
rău, pentru a-i submina autoritatea și prestigiul” 
(Nevroticul din marele scenariu, p. 121). Viața 
devine un calvar pentru el și pentru cei din jurul lui, 
sinuciderea face parte din scenariu, individul este 
strivit de forțele sociale. 

Abordând problema umorului, scriitorul 
constată: „Cu tristețe, despre umor…”, punctele de 
la final demonstrează că ne află în fața unei drame, 
oamenii nu mai râd, râsul este redat electronic în 
spatele textelor de umor, se mimează veselia, ca 
orice în noul Scenariu. El constată că literatura de 
umor este în cădere liberă, că editurile nu mai 
abordează cărțile unor umoriști cunoscuți și de 
succes în alte vremuri, că nu se reeditează valorile 
certe din domeniu. Este ceva suspect în acest script, 
românii fac parte, totuși, dintr-un popor care a știut 

să facă haz de necaz, care a avut un bun simț al 
umorului, dispoziție pentru râs, a abordat viața cu 
fină ironie, sfidând răul, făcând saltul peste cu 
zâmbetul pe chip (nu pe cip!)… 

Am putea continua exemplele, putem reține că 
Dumitru Hurubă are un stil direct, că marile idei sunt 
expuse simplu și penetrant, cuvinte curg spre inima 
cititorului cu empatie, el știe să argumenteze, să 
citeze din marii sociologi sau filozofi și să scoată în 
evidență înțelepciunea populară solidă, fraza sa 
expune cu fină satiră dramele prin care trecem și 
posibilele ieșiri pe scara principală a istoriei. Sunt 
peste treizeci și cinci de eseuri, un preambul, o 
concluzie, o bibliografie, o lume în mișcare, o paradă 
a umbrelor și a îngerilor de serviciu… Titlurile sunt 
alese cu atenție, au sare și piper, conțin adrenalină. 
Reținem: Cu facebook, înainteeeee, marș!; Lirica 
actuală? Marfă!; Plebea nu trebuie să știe totul; 
Prostească iubire de glie strămoșească; Ehe, dacă 
ar fi avut Moise laptop și Wi-Fi! Etc.

„După credința majorității populației care mai 
ține cu sinceritate la România, ceea ce se petrece la 
nivel național în ultimul sfert de secol, din absolut 
toate punctele de vedere, nu este decât desfășurarea 
unui proces de distrugere sistematică a identității 
statului, a unei economii care acoperea toate 
ramurile industriale și a unui naționalism firesc în 
condițiile istorice date” (În fine…, p. 175).  Toate fac 
parte din Marele Scenariu menit să facă să dispară o 
țară… Dumitru Hurubă precizează: „În eseul de mai 
sus, am vrut să detaliez toate-acestea, fără a deveni 
pătimaș, fără a exagera pentru a da greutate ideilor 
cuprinse în materialul de față, care s-a născut în urma 
discuțiilor întâmplătoare cu mulți cetățeni” (p. 176).

Autorul este pesimist pe unele locuri, oricum 
soc ie ta tea  va  avea  de  sufe r i t  d in  cauza 
megatendințelor care străbat istoria, iar din punct de 
vedere religios, aceste aspecte au fost prezentate în 
Biblie ca sfârșitul vremurilor, fiind descrise chiar în 
detaliu, omul imperfect ducând societatea spre 
căderea în ruină. Desigur, trebuie regândite multe, 
cele din prezent reflectă viziunea omului despre 
univers și societate pe baza unor cunoștințe 
sedimentate prin secolul al XVII-lea și secolul al 
XVIII-lea. Toți marii gânditori acceptă că lumea 
trebuie să conceapă altfel societatea în care trăiește. 
Unii mai pesimiști consideră că specia umană și-a 
consumat potențialul, pregătindu-se altceva… 

Există și o pată de optimism, o întrebare revine 
mereu în eseurile lui Hurubă: „Glumim, nu?”

*Dumitru Hurubă, Scenarita: un eseu-fantezie, 
eseuri, 180 pagini, Florești, județul Cluj: Editura 
Limes, 2016
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Într-o carte insolită a doamnei Rodica 
Dascălu, Infinita iertare  (Editura Ateneul 
Scriitorilor, 2017), poezia resoarbe drama existenţei, 
rătăcind prin zile şi nopţi, alături de familie şi 
prieteni.

Subintitulată Jurnal, în 198 de pagini, cartea 
dezvăluie zbuciumul unei fiinţe de mare nobleţe 
sufletească, pentru care omul din preajmă nu poate fi 
privit decât cu dragoste şi prietenie. Fiul, Vlad, este 
un copil duios, iubitor, foarte capabil la învăţătură, 
oferind părinţilor numai bucurii prin rezultate 
strălucite la şcoală, dovadă angajarea la o firmă de 
programare din Zürich – Elveţia, ţară de vis, cu 
peisaje pline de farmec, o arhitectură cum rar vezi, 
cultură şi civilizaţie impresionante.

Între anii 2008 şi 2010, membrii familiei au 
făcut câteva călătorii de neuitat în oraşe mari ca 
Geneva, Berna, Paris şi cu acest prilej trăiesc emoţii 
şi bucurii cu sensibilitatea specifică unor oameni 
atraşi de carte, de artă, de farmecul vieţii.

Oraşul Zürich îi fascinează şi prin ecourile 
„Dadaismului”, curent cultural-artistic în Europa 
între anii 1916 şi 1920 şi „caracterizat prin ridicarea 
hazardului la rang de principiu de creaţie”, aşa cum 
susţin reprezentanţii curentului, între care se 
distinge românul Tristan Tzara din Moineşti, oraş 
care-l evocă în fiecare an prin activităţi atrăgătoare.

Impresionează plăcerea autoarei, naratoare 
talentată, de a se opri la muzeele cele mai mari, 
importante prin exponatele de valoare. Naraţiunea 
se împleteşte armonios cu descrieri ale peisajelor ce 
emoţionează prin lirismul subtil, prin trăirile 
profunde ale unor stări de extaz şi bucurie; o 
seninătate a sufletului se înalţă prin contemplarea 
împrejurimilor şi a florilor gingaşe de sub cerul înalt: 
„Reîntâlnirea cu lacul mă învăluie. Cerul e senin; în 
urma vaporaşului două dâre învolburate sugerează 
un drum... Pe fundal, mult mai departe de ţărm, 
zăresc crestele înzăpezite ale munţilor Alpi. Şi atunci 
percep creaţia în toată măreţia ei intangibilă, dar 
atât de vie. O forţă alungă frica şi tot ce este de 
prisos în sufletul meu şi lasă spaţiu liber bucuriei” 

(p. 136).
Frica de care aminteşte Rodica Dascălu te 

duce cu gândul la marea temă a „jurnalului”: boala 
care vine pe neaşteptate şi-i impune un nou tip de 
viaţă, cu oameni noi în jur, cu spitale şi analize, ce-i 
copleşesc sufletul, înspăimântând-o adesea. Curajul 
de-a povesti totul, lupta cu boala grea a secolului 
aminteşte de o mare carte a lui Matei Călinescu, Un 
altfel de jurnal (Ed. Humanitas, 2016), apărută 
recent, carte ce tratează la început drama fiului 
autist, mort la 25 de ani şi apoi propria sa luptă cu 
boala cumplită a acestui veac. Autorul a avut ca 
sprijin de seamă soţia, pe care o va ruga să-l publice 
la şapte ani de la stingerea sa, ceea ce soţia a 
respectat cu dragoste. Autoarea la care ne referim a 
publicat acum „jurnalul”, sperând că o vor sprijini şi 
pe ea colegele să treacă cu bine prin tratamentele 
grele. 

„Nu e o resemnare, ci dimpotrivă este o luptă 
care foloseşte arme interioare, nouă necunoscute, 
până nu dăm cu capul de grindă: acceptul, 
înţelegerea, armonie cu tine şi cu Dumnezeu, 
credinţa şi, mai ales, gândirea bună”. (Cristina 
Ştefan – Coperta a IV-a)

Cartea Rodicăi Dascălu cuprinde, în paginile 
atât de impresionante, idei despre iubirea pentru cei 
din jur, compasiunea pentru cei întâlniţi la 
tratamente; portretele lor expresive impresionează. 
Micile capitole, pe zile, din „septembrie 2010” până 
în „Duminica din 2014” cuprind evocări din familie, 
scrisori de la prietenele cunoscute, visele ei pentru 
apelul la credinţă, ce o va ajuta, prin oameni 
apropiaţi de Dumnezeu. Reuşeşte să îndemne la 
speranţa de vindecare, la bucuria de-a prelungi viaţa, 
puterea de a-i ajuta pe cei ce suferă mai mult, cum ar 
fi tatăl său fixat într-un cămin-spital.

Încheierea cărţii cu amintirea copilăriei are 
semnificaţia triumfului speranţei în faţa suferinţelor. 
Etapa aceea luminoasă rămâne ca o tulburătoare 
trăire, o imagine a zborului spre „bucuria de a fi”.

A scrie un astfel de jurnal, chiar în timpul 
marilor scene de luptă cu boala, oferă o pildă, un 
îndemn la încredere pentru toţi cei ce trăiesc situaţii 
asemănătoare. Aşa poţi triumfa!
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Noul volum de proză al scriitorului Adrian Botez 
(“ŞOBOGRÉ -155 de povestiri scurte şi ultrascurte- 
* CHIROMANTUL REGINEI - nuvelă”, apărută la 
Rm. Sărat, Editura Rafet, 2017) încântă, încă de la 
primele pagini, ochiul cititorului - prin bogăţia erudită 
a documentării, prin sprinteneala reflecţiilor şi 
profunzimea cugetării la “cele ale lumii”. Cele 155 de 
scurte povestiri sunt mici diamante, fiecare din ele 
atent şlefuit, toate plămădite din felurite întâmplări, fie 
mitologice, fie istorice, fie din zgura şi tăciunii 
realităţii, presate sub teribila greutate a spiritului atent, 
scrutător, al neiertătorului de sminteli umane - 
Autorul. Povestirile, unele dintre ele, dezvăluind 
taine (împovărătoare, patetice sau amuzante...), din 
biografiile unor cunoscuţi scriitori sau din existenţa 
unor (încă) neuitate personaje/personalităţi istorice 
(Carol I Stuart, Oliver Cromwell, Jorge Luis Borges, 
Vincent Van Gogh, Charles Dickens, Mihail 
Bulgakov, Bacovia, Eminescu, François Villon etc.) - 
poartă spre noi prospeţimea şi autenticitatea surprizei. 

Cea care dă titlul colecţiei de micropovestiri, 
Şobogre (de pildă!), îl are ca erou pe smintitul marchiz 
de Sade, cel căruia perversiunile sexuale îi erau 
singura şi de căpătâi preocupare. În disperare de cauză 
(„internat” fiind el la Bastilia...), dementul 
experimentator sexual încearcă, în nebunia sa, 
încrucişarea dintre o şobolăniţă şi un biet greiere. 
Deliciul povestirii vine din dezvăluirea semantică: 
marchizul s-a gândit să boteze inchipuitul rezultat al 
“încrucişării” cu o alăturare a numelor celor două 
vietăţi: RACIGALLE ( rat -fr. şobolan – şi, respectiv, 
cigalle – greiere) Autorul duce imaginaţia mai departe 
decât ne-am aştepta, denumind ipotetica vietate 
(„hibridată” ca o culme a absurdului!) “şobogré”, 
adică prescurtările de la “şobolan” şi “greiere”! 
 Adrian Botez identifică gesturi, oarecum 
similare cu cele ale marchizului de Sade, nu doar la 
o a m e n i i  c o n t e m p o r a n i  n o u ă ,  c i  c h i a r  ş i 
la…Dumnezeu:
“ (…) Numai că experimentul s-a oprit cam pe-aici… - 
…adică, n-a trecut de prima sa fază. Pentru că 
greieraşul (de sub stea neagră!) s-a înecat în umorile 
din vaginul şobolăniţei…adică, exact ce nu prevăzuse 
marchizul întreprinzător…
Din toată isprava “alchimistului” (care a stăruit să 

păstreze cadavrul ghinionistului greiere, în vaginul 
şobolăniţei…poate-poate, şi în moarte, “cigale”-ul 
va slobozi ceva, cumva, în matricea şobolănească…!) 
s-a cam ales praful. Ca urmare, şobolăniţa a murit, a 
doua zi după decesul greieraşului, de un soi de 
“septicemie şobolănească”…iar “şobogre”-ul a 
murit, şi el, înainte de a se naşte. A decedat, cum s-ar 
zice – încă din starea de…proiect!
…Ceea ce arată că demenţa experimentatorilor 
depăşeşte, uneori, cu mult, media acceptată, de 
oameni şi de Dumnezeu…A se vedea, printre atâtea 
altele, şi cazul de la Geneva, cu “alchimiştii 

1antimateriei” !
…Pe de altă parte, stai şi te gândeşti că astfel de 
experimente, fără cap şi fără coadă, se fac şi la nivel 
divin. Spre exemplu, Dumnezeu a vrut să corcească 
un înger c-un drac – şi-a ieşit…omul! Zău că n-a ieşit 
ceva de seamă, cum se tot laudă Preabunul: o arătare, 
pe de-o parte, proastă ca un greiere, cântând, 
flecărind şi pălăvrăgind fără rost…pe de alta, cu o fire 
lacomă şi apucătoare, răutăcioasă şi crudă, precum 
şobolanul…
Da-da, zău că n-are cu ce se lăuda (…“capodopera 
Creaţiei”, “capodopera Zilei a Şasea” - auzi!)…El, 
„Marchizul Celest”…!
 În esenţă, povestirile din volum sunt parabole, 
totalitatea lor reprezintă un fel de catehism al 
normalităţii, prin concluziile ce strălucesc, luminoase, 
în conştiinţa cititorului. Un fel de “aşa să nu faceţi” - 
pare să fie strigătul disperat ce răzbate din fiece 
poveste-povestire-parabolă.
 Cine s-ar fi gândit că onorabilul, dar poate prea 
prolificul Honoré de Balzac - să fi fost, în realitate, un 
grăsan ahtiat după câştigul de bani, un ahtiat după 
femei, un foarte prost gestionar al afacerilor sale 
literare şi un snob, în cautare de parvenire, cu orice 
preţ? 
 Adrian Botez este, în general, prea puţin 
reverenţios, cu personajele sale, oricât de sus-puse ar 
fi fost ele, cândva, în istoria umanităţii terestre. Spre 
exemplu, el afirmă, despre amiralul englez Horatio 
Nelson, care, după moarte, a fost “conservat”, de 
marinarii săi (ca să-l aducă şi îngroape, după moartea 
sa, în bătălia de la Trafalgar - în Anglia), într-un butoi 
enorm, cu un amestec format din vin, coniac şi 
whisky:
“...Ceea ce impresionează, în biografia acestui erou 
britanic, mort la datorie (pe vasul-amiral, Victory... – 
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ultimele vorbe ale amiralului au fost: „Mulţumesc lui 
Dumnezeu şi Emmei, mi-am făcut datoria!”) - este 
modul cum ştiu englezii nu doar să trăiască, ci să şi 
moară: trupul decedatului (şi atât de iubitului amiral, 
despre a cărui pierdere, legată de victoria Angliei, 
asupra Franţei napoleonice, la Trafalgar, însuşi 
regele Angliei, George al III-lea, ar fi spus, cu lacrimi 
în ochi: "Am pierdut, mai mult decât am câştigat”…) 
amiral-erou a fost adus, în Anglia, spre a fi înhumat... - 
...ÎNTR-UN BUTOI IMENS, CARE CONŢINEA 
O CANTITATE, CU TOTUL RESPECTABILĂ, 
D E C O N I A C, A M E S T E C AT C U V I N Ş I 
WHISKY...
...Ce pleaşcă (...invidiată, în primul rând, de irlandezi 
şi de scoţieni!) au unii, dom'le - chiar şi după 
moarte...!
Auzi, el, NELSON, puritan, abstinent convins! - ...şi 
cadavrul lui păstrat într-un butoi cu CONIAC, 
AMESTECAT CU VIN ŞI WHISKY! Phii!
„Nelson să fii, noroc să ai!”
Toate povestirile sunt savuroase. Unele dintre ele, 
datorită erudiţiei şi acribiei autorului, par oarecum 
fantastice, deci greu de acceptat, ca adevăruri istorice. 
Altele - au concluzii dezarmant de simple, aproape de 
neacceptat, şi ele...tocmai din pricina golului surprizei 
bruşte (“căscat” ca o genune, în faţa preatihnitului 
cititor!) - gol format în mintea unui cititor ori snob, ori 
prea sofisticat…Te aştepţi ca personajul să cadă în 
genunea de posibilităţi ale prăbuşirii…şi te pomeneşti 
cu el căzând într-o banală…FÂNTÂNĂ!
FÂNTÂNA – ca FEREASTRĂ spre Mistica 
Transcendenţă…
  Oricâte paradoxuri fascinante construieşte - 
din toate povestirile autorului răzbate talentul de 
povestitor şi imaginaţia debordantă a scriitorului 
Adrian Botez. Volumul beneficiază de ample 
introduceri explicative, atent documentate şi fin 
detaliate, de parcă autorului i-ar fi teamă să nu fie 
greşit înţeles. De altfel, ceea ce este de ramarcat, la 
modul pozitiv, în plus faţă de calităţile enumerate mai 
sus, este atenta documentare a autorului. Vastele note 
de subsol, adevărate incursiuni istorice, sunt nu doar o 
expresie a respectului faţă de cititorul avizat/neavizat, 
ci chiar un mijloc didactic extrem de eficient, 
dovedind apartenenţa autorului la nobila “şleahtă” a 
educatorilor “înrăiţi”... Un autor mistagog-pedagog 
mistic (iniţiator!), care te obligă, pur şi simplu, SĂ 
ÎNVEŢI. 
SĂ AFLI. SĂ ŞTII. SĂ DESCOPERI.
Nuvela Chiromantul reginei excelează, din acest 
punct de vedere. Aşa cum am putut constata (tot 
răsfoind “opurile” mistagogului Adrian Botez…), 
Revoluţia sau, mă rog, aşa-zisa “Revoluţie Franceză” 
este aproape o marotă, pentru onorabilul autor. Este 
subiectul multor proze de-ale sale, semn că 
evenimentul istoric cu pricina îl obsedează, prin 

nefirescul şi nedreptăţile, prin atrocităţile implicate în 
“Revoluţia Franceză”, autorul considerând că acest 
episod istoric a nenorocit, pe vecie, Franţa, prin 
impactul negativ asupra noţiunilor de regalitate 
legitimă, prin răsturnarea scării normale a valorilor 
morale, prin adoptarea “anormalului” pe post de 
normalitate. Povestea reginei scăpate de ghilotină, 
prin substituirea sa, ocultă, cu o sosie parcă născută 
ad-hoc (şi chiar aşa şi este, în poveste…!), e prea 
savuroasă ca s-o devoalăm noi, aici. Personajele 
poveştii-nuvelei sunt absolut “meseriaş” creionate, 
obscurul Cagliostro/Joseph Balsamo, aventurier 
admirabil descris, aparent naivul cavaler– chiromant, 
un fel de confident sui-generis al nobilei regine, sau 
chiar regina însăşi - sunt personaje vii, parcă sărite 
dintre coperţile cărţii, în faţa cititorului uluit.
Îi doresc lui Adrian Botez să scrie cât mai multe 
asemenea minunate cărţi (de tip “şeherezadic”!), prin 
care să re-învie spiritul autenticului CITITOR-DE-
CARTE/PAGINĂ!

-În august 2000, laboratoarele CERN din Geneva, 
Elveţia au finalizat construcţia unei "FABRICI DE 
ANTIMATERIE". Scopul acesteia este de a crea atomi 
de antihidrogen. Problema este că aceşti atomi, odată 
sintetizaţi, se pot anihila intrând în contact cu materie. 
Această problemă ar putea fi rezolvată cu ajutorul unor 
"capcane" magnetice în vacuum, aşa-zisele capcane 
Penning, care să prevină asemenea coliziuni.

S-au detectat mici cantităţi de antimaterie, într-o zonă de 
Univers dominată, de departe, de materie. Antimateria se 
întâlneşte foarte uşor cu materia care o înconjoară, cu 
care se anihilează, rezultând raze gamma. Această lumină 
a fost detectată încă din 1978 ca provenind din centrul 
galaxiei noastre. Cercetările au continuat şi, acum, 
fizicienii propun un mechanism, pentru a explica apariţia 
acestei antimaterii. Această antimaterie există pentru 
foarte scurt timp, lovindu-se repede de materie şi 
anihilându-se. Observarea acestei lumini a permis 
astronomilor să detecteze prezenţa acestei antimaterii” – 
cf. wikipedia.

 …Se cunoaşte faptul că atunci “Când materia şi 
antimateria se întâlnesc, acestea reacţionează violent. 
Materia şi antimateria dispar (se anihilează), lăsând în 
urma lor o formă de energie, stabilizată de obicei 
ulterior ca foton de înaltă energie (raze gamma) – 
sau…o gaură neagră”. Adică, mai pe româneşte: e 
foarte posibil ,  dacă experimentul demenţilor 
“alchimişti” genevezi “reuşeşte” (?!) – în locul 
Pământului, ba chiar în locul Galaxiei, să rămână (“să se 
obţină”)…un “şobogré” de forma unei…”găuri negre”!

…“Casa arde (…lumea moare de foame, de boli oribile 
şi de nedreptatea strigătoare la cer…), iar “babele” 
(avide de…”homunculoizi”) se piaptănă…!!!”
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  Motto: 
 „Dacă nu te-ai născut fluture

De ce eşti atât de efemer?” 
(Silvan G. Escu - Efemeritate)

Poetul Sivan G. Escu a debutat cu volumul de 
versuri Necerute justificări editat de Ed. Amurg 
sentimental în anul 2016. Acum recidivează cu Minut 
infinit (Ed. Astralis, 2017) pe care îl prezentăm în 
continuare. În poezia care dă şi titlul volumului, poetul 
afirmă: „Mi s-au imprimat pe talpă/ Secundele părului 
nins.// Şi de atunci, grijuliu,/ Nedorind să le strivesc,/ 
Merg cu tălpile în sus.” (Minut infinit)

Aşa sunt poeţii, altfel decât oamenii obişnuiţi, 
„merg cu tălpile în sus” şi lasă urme pe cer. Aceste 
urme eternizează efemerul.

 În cuprinsul volumului întâlnim şi alte 
descrieri ale specificităţii poetului. Iată starea de graţie 
produsă de poezie. Teluricul îşi pierde greutatea şi se 
înalţă spre transcendent, în acest autoportret liric: 
„Ceva nefiresc se întâmplă,/ Văd un ceva nemaivăzut,/ 
ca prin minune/ Piatra devine pasăre/ Cu aripi de 
lumină,/ Zburând spre altă lume./ Oare, spre lumea din 
mine?// Pasărea aceea sunt eu,/ Născut dintr-o piatră de 
râu,/ Care creşte în timp ce zboară./ Treptat îşi 
împlineşte aripile,/ Devenind pasărea cerului.” 
(Pasărea de piatră)

Poezia este o floare rară care trebuie ocrotită şi 
care creşte în rana veşnic deschisă a sufletului 
poetului.Unei capre negre i-a cresut o floare de colţ în 
genunchiul julit: „Şi de atunci rănita capră/ Merge 
şchiopătând,/ Fiindcă refuză să-l mai indoie/ De teamă 
să nu rănească floarea.” (Floarea de colţ)

Altădată poezia pare un copac înflorit cu 
metafore. Din păcate, astăzi tot mai puţină lume se 
interesează de ea: „Copacul încărcat cu infinite silabe/ 
Înfloreşte în fiecare zi cu metafore,/ Dar, în vieţuirea 
lui solitară, tristă,/ Nu are cu cine să se bucure de ele.” 
(Copac cu metafore)

Efemerul eternizat de poezie este în primul 
rând dragostea:  „Mi-ai deschis inima cu un zâmbet,/ 
Lăsat întradins la poarta ei,/ Oricum, era nezăvorâtă,/ 
Doar cu tristeţea închisă.” (Cheia potrivită) 

Uneori poetul se joacă cu umor cu viziunile 
grandilocvente asupra sentimentului: „De stai cu capu-
n poala mea, moral,/ Îţi mângâi părul negru, abisal,/ 
Ce-ţi stă pe umeri, transversal/ Şi-atunci mă simt 
nirvanic şi total.” (Plutire)

Dragostea aduce împlinirea sufletească: 

„Fericit privesc în zare,/ Soarele mă încălzeşte,/ Mă 
priveşti surâzătoare,/ Zâmbetul tău mă topeşte,/ Glasu-
ţi tandru îmi şopteşte:/ Dragostea-i nepieritoare.” (Dor 
nevindecat)

Personajul principal în lirica autorului este 
Timpul: „M-am împiedicat de secunde/ Şi m-am lovit 
de minutele anilor/ Rătăciţi prin mine.” (Împiedicat)

Trecerea timpului provoacă o meditaţie 
existenţială gravă: „Sunt vultur pleşuv cu aripa frântă,/ 
Am gâtul golaş şi-am trupul bătrân,/ Mă-ndrept spre 
apus, regret şi suspin,/ O, viaţă bizară, cumplit eşti de 
scurtă!” (Orice) 

Meditaţiile asupra trecerii timpului le regăsim 
în poezia Prezent incert pornind de la Glossa lui 
Eminescu. Viitotul şi trecutul trec unul în altul ca în 
imaginea şarpelui Uroborul care îşi muşcă vârful cozii.

Meditaţiile existenţiale constituie altă temă în 
lirica lui Silvan G. Escu.

Lipsa de sens a existenţei conduce la absurd: 
„Străzile, oricât de multe ar fi/ Şi oricâte direcţii li s-ar 
da/ Au toate un singur sens,/ Cel al timpului.” (Calea 
fără rost) 

Uneori viaţa i se pare plină de goluri 
existenţiale. Nu ştie dacă să se întoarcă înapoi sau să 
meargă înainte şi să se arunce în prăpastie. „Cu-acestă 
cruntă dilemă – agăţată de gând/ Nicio ieşire nu văd, 
nicio strigare n-aud,/ De parcă-n urechi am o tonă de 
ceară,/ De-a mea neputinţă îmi vine să plâng/ Şi totul în 
jur îmi pare dureros de absurd.” (Absurdul absolut)

Poetul se întreabă dacă viaţa sa are vreun rost: 
„Îmi cobor ochii,/ Acei ochi ai minţii,/ Pe scara 
timpului./ Şi o fac atent, precaut,/ Treaptă cu treaptă.// 
Bâjbâind, ajung la trecut,/ Trecutul meu şi al lumii/ 
Care m-a născut,/ Cea care m-a trăit,/ Dar, oare, m-o fi 
voit?” (Sfredelire)

Natura întreagă participă la suferinţa 
autorului: „De-acuma aşteptatul soare pe cer nu mai 
răsare,/ Nici stele luminoase, nici luna noaptea nu mai 
are,/ E groaznic de-ntuneric şi vlaga se scurge din 
mine,/ Parcă o simt deja, e viaţa ce moarte activă 
devine.” (Nimicnicie)

La naşterea poetului nu au fost ursitoarele ci 
ielele. Viaţa uneori este o rană sângerândă (Cicatrici):  
„Că viaţa nu este mereu aşa,/ Nu e mereu dulceaţă de 
gutui,/ Adesa ea prin gropi te trece,/ Îndată ce prea sus 
te sui.” (Viaţa-n roz)

Alteori singurătatea îl copleşeşte: „Se făcea că 
sunt statuia vremii,/ Construită din resturi de 
singurătate,/ Împodobită cu beteală de timp,/ Plecată în 
pribegia eternităţii.” (Visare)

Totuşi, poetul depăşeşte starea melancolică 
datorită poeziei: „Sunt un vers în Univers/ Plecat în 
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căutarea poeziei,/ De care, iată, s-a pierdut,/ Sau a 
rămas puţin în urmă,/ Ruşinat că nu a găsit vorbele,/ 
Cele potrivite ritmului.// Şi de atunci o tot caută,/ 
Fiindu-i dator cu o rimă.” (Vers)

Uneori devine hâtru, hazliu ca în poezia 
Tratament în care încearcă o pastilă deşteaptă ca să se 
trateze de prostie, tratament la care renunţă rapid, 
preferând să rămână aşa cum este. 

Ca şi Faust ar vrea să oprească timpul: „Tu, 
timpule! De ce alergi întruna? Iată,/ Opreşte-te din 
drum măcar o dată,/ Hai, stai cu mine la taifas pe 
prispă.// Prieten fii măcar o dată omului.” (Timp 
implacabil)

Nu putem încheia fără să remarcăm o poezie de 

atitudine civică foarte actuală:  „În gândul nostru-i 
scris unire,/ Atunci, de ce atâta-mpotrivire?/ Lăsaţi de-
o parte orice vrajbă,/ Prindeţi-vă de mână-n garbă.// 
Români frumoşi, în ochi priviţi-vă,/ Uniţi-vă, 
îmbrăţişaţi-vă, iubiţi-vă!” (Uniţi-vă)

În poezia Târgul de anotimpuri poetul are 
următorul distih la care subscriem: „Vând secunde de 
iarnă/ Şi cumpăr minute de vară,” . 

Silvan G. Escu scrie o poezie modernă 
neinfluenţată de curente şi mode, o poezie care îl 
reprezintă. Exprimarea este directă, confesivă, sinceră. 
Poetul scrie atât poezie cu rimă cât şi poezie în vers 
liber. Ambele interesante. 

Să-i urăm autorului succes în continuare.

REGULAMENT
Festivalul-concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”

Ediţia a XLIX-a, Târgovişte, 3 - 4 noiembrie  2017

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, împreună cu Societatea Scriitorilor 
Târgovişteni, Biblioteca Judeţeană  „I.H.Rădulescu”,  Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” şi cu 
sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, desfăşoară în perioada 3-4 noiembrie 2017, a XLIX-a ediţie a Concursului 
Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, structurat pe patru secţiuni de creaţie: poezie, proză scurtă, eseu şi 
teatru scurt.

Festivalul - concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, ediţia a XLIX- a este finanţat de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Concursul se adresează creatorilor de literatură din toată ţara, care nu au împlinit 40 de ani, indiferent dacă sunt 
membri ai uniunilor de creaţie sau au publicat volume de autor.

Concursul urmăreşte să descopere, să sprijine şi să promoveze o literatură de certă valoare umanist-estetică, 
deschisă tuturor abordărilor, căutărilor şi inovaţiilor din interiorul oricăror experienţe ale canonului specific românesc 
ori universal. Concurenţii – care pot participa la una sau mai multe secţiuni - se vor prezenta la concurs cu un grupaj de 
maxim 10 titluri pentru secţiunea de poezie,  3 proze, însumând maximum 8 pagini la secţiunea proză scurtă, 1-2 piese 
(inclusiv pentru copii), pentru secţiunea teatru scurt. Se pot aborda teme la alegere. Pentru secţiunea eseu, este necesară 
o lucrare de circa 4–5 pagini, pe tema: „Mircea Horia Simionescu și Școala prozatorilor târgovișteni”.

Lucrările trebuie editate în word, cu fontul Times New Roman, corp 12, la un rând şi jumătate. Acestea vor avea un 
motto, ce se va regăsi într-un plic închis, conţinând un CV detaliat (numele concurentului, data naşterii, activitatea 
literară, adresa şi, obligatoriu, numărul de telefon) şi vor fi trimise prin poştă (imprimate pe hârtie şi pe un CD), până la 
data de 13 octombrie 2017, pe adresa: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, str. A. I. Cuza nr.15, cod poştal 130007, 
Târgovişte. În cazul în care lucrările vor fi trimise prin poşta electronică (e-mail – strategiiculturale@yahoo.com), 
acestea vor fi însoţite de un motto, precum şi de un CV (care să cuprindă datele personale solicitate mai sus), 
organizatorii asigurând confidenţialitatea acestora până ce juriul va delibera şi va stabili premianţii ediţiei. Concurenţii 
care nu vor trimite toate datele de identificare vor fi eliminaţi din concurs.

Concurenţii care au obţinut un premiu la una dintre secţiuni, în ediţiile anterioare, se vor putea înscrie în concurs 
doar la o altă secţiune.

Nu vor participa la concurs lucrările care vor fi trimise după 13 octombrie 2017, data poştei.
   Premianţii vor fi invitaţi de către organizatori în zilele 3 şi 4 noiembrie 2017, la Târgovişte, la manifestările 

organizate în cadrul Festivalului-concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor” – ediţia a XLIX-a, 2017.
Cele 18 premii, în valoare totală de cca. 5000 lei, vor fi acordate concurenţilor, în vechea Cetate de Scaun, cu ocazia 

festivităţii de premiere a concursului, ce va avea loc pe data de 4 noiembrie 2017. Lucrările premiate vor fi publicate 
într-un volum editat de Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în colaborare cu Editura „Bibliotheca”.

Relaţii suplimentare:
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa – telefon-0245/611184; e-mail – strategiiculturale@yahoo.com, web 

www.cjcd.ro (unde vor fi publicate şi rezultatele finale).
Notă finală: Orice modificare a actualului regulament va fi notificată în procesul-verbal de jurizare şi adusă la 

cunoştinţa publicului de către juriul naţional, alcătuit din personalităţi recunoscute ale vieţii cultural-literare 
naţionale.

                                                                     Organizatorii
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— Alo? Domnu´ Ghiţă?
— Da!
— Să trăiţi!
— Vă mulţumesc! Cu cine am de 

vorbă?
— Cu profesorul Munteanu.
— Ioi, ioi, ioi!
— Cum sunteţi?
— Tare-s beteag.
— Ce vă doare? Osul piciorului?
— Ficatul mă doare. Ficatu´!
— De la ce vă doare? De la medicamente?
— Nu! De la orice mă doare. De beu mă doare şi 

cole. De nu beu, tăt mă doare. Mereu mă doare. 
— Să nu mai beţi pălincă!
— Nu! Nu! Măcar de aş bé, fi-oar´ oarecumva, 

domnule profesor!
— Aveţi chef de poveşti?
— Avem. 
— Doamna Aurica este la biserică?
— Da, da! La biserică!Nu ştiu! O vrut să mă 

ducă la doctor, în Vale. Dar nu ştiu... Mi-i boala 
veche, mi-i boala bătrână. Numa´ dai, da-i bani şi nu-
i nimnică. Şi-apoi mai beu medicamente şi mă 
înceată. Nu ştiu cum ţi-aş spune, dar mă înceată. Dar 
mă prinde câteodată noaptea, de o io ioi, domnule 
profesor!...

— Vă cred şi-mi pare nespus de rău. Aţi putea 
să-mi povestiţi câte ceva despre dumneavoastră?

— Da! Da.
— Unde v-aţi născut?
— În sat!
— Am înţeles...! Cum l-a chemat pe tatăl 

dumneavoastră?
— Flore.Tata o venit de ginere în sat. O venit 

tata la mama. De aceea stau eu în satul aiesta. 
— Şi pe mama, cum a chemat-o?
— Maria.
— Frumos nume! Armata unde aţi făcut-o?
— Nu am făcut armată.
— Dar, de ce?
— Piciorul...
— Dar ce s-a întâmplat la picior?
— Eram de 19-21 de ani. Am jucat fotbal. Mi-

era tare drag. Cu ceia prunci m-am jucat şi am primit 

aprindere. Am căpătat penicilină. 
Numa´ că tare greu o fost de găsât 
peniciline! Nici nu le-am luat pă 
toate. Trebuia să iau şesă peniciline. 
Am luat numa´cinci. O injecţie mi-o 
atins un nerv şi mi l-o blocat de tăt. 
Cred că mi l-o fărmat. Apoi am mărs 
la un doctor care o zâs că trebuie să 
mă opereze la acel pticior. M-o operat 
la pticioru´ drept şi mni-o ptierdut 
lichidu´. Şi gata-m fost cu el. Însă 
pticiorul nu trebuia operat!N-o ştiut 

de capu´ lui doctoru´. El mi l-o stricat mai tare. De 
aceea mi-e frică tare de doctori. Şi durerea s-o 
răspândit. Şi amu mă doare, răspândindu-se durerea. 

— Mare ghinion! Vă compătimesc! Unde aţi 
muncit în tinereţe?

— Am muncit la o pompă de apă. Păste vale 
este-un pod. Pă partea stângă, este o casă de patru pă 
patru şi sub casă este un bazin de patru metri de 
afund, plin cu apă. Şi deasupra în casă-i ciment, unde 
intri în casă şi acolo îsşesă motoară. Şi cole am 
împins apă. Io meseria am cunoscut-o bine, acole, că 
eu n-am avut alt loc de muncă.Aici n-o pre´ vrut a 
lucra oamenii, deoarece puterea de curent era prea 
mare. Mă-nţălegeţi?

— Cât de mare?
— Era de 680 volţi. Am fost trei colegi de lucru. 

Eram mecanic pompist. În „pensie“ îs de vreo 3 luni, 
înainte de a fi Revoluţia. Am o pensie foarte mnică. 
Am o pensie de 650 lei. No, nu-i puţină?

— Puţină. Foarte puţină! 
— Eu am fost pretén cu popa din satul vecin, sat 

aflat la numa´ 500 de metri de staţia de pompare. 
Numai sui un deal şi eşti în satul popii.Aveam salarul 
atunci de 1111 lei. Popa venea din satul lui să facă 
slujba la biserica din satul unde munceam eu. Popa 
venea pă la mine, pă la pompa de apă, unde să mai 
spăla pă pantofi, să mai curăţea, că no, venea păste 
hotar, prin praf. I-am spus odată că tare mă plictisesc 
acolo, fiindcă motoarăle funcţionau, nu era nimic de 
reparat, numai de supravegheat şi că aş dori o carte 
bisericească s-o citesc, să treacă timpul mai cu folos. 
Apoi, într-o zi, popa mni-o adus o carte de rugăciuni, 
un acatistier. 

— Cam câţi ani avea atunci popa? 
— Popa avea atunci cam 64–65 de ani. Cred c-o 

murit omu´! Şi era ziua de 6 august 1989. M-am 
apucat de cetit din acatist. N-oi uita-o-n veci aceie zi! 
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Mni-o apărut directoru´înăuntru. No, o fost 
director!Eu cum cetém în carte, io nu l-am văzut că 
intră pă uşă şi nici nu am auzât uşé, că uşé o fost 
deschisă, c-o fost cald în 6 august. No, domn 
profesor... Era o sărbătoare atunci... Nici nu l-am 
auzât de larma motoarelor, nimnic, că şi-amu-s surd, 
numai că la telefon aud, aşe, la ureche. No şi o intrat 
în casă şi cum stăteam cu cartea în faţă şi citém, mni-
o apucat cartea din mână, acatistul şi-mi zice: 
„Gyordică! Ceteşti din biblié? No stăi c-om vedé 
noi“ – o zâs el de buiac, de îngâmfat. O zâs 
directorul: „Ceteşti biblia“Şi mni-o apucat cartea 
din mână şi-o tăt suit pă motor, dar mni-o lăsat un 
cuvânt: „Mâ´ni dimineaţă, te prezinţi la mine, la 
fabrică. El răspundea şi de pompa de apă. 

— Apa era potabilă? Nu trebuia filtrată?
— Da. Apa era curată. Sigur! Se putea consuma 

şi bé. No aşe, domn director mni-o apucat cartea din 
mână şi mni-o spus: „vii la miné la birou, mâini 
dimineaţă.“La poartă m-o aşteptat şi m-o tăt dus. 
Tare rău s-o bănuit oamenii de-acolo c-am făcut 
orice...! Dar eu am respectat pă tătă lumea... No şi pă 
când mă duc, mă ie cu mâna pă după cap. Şi pă când 
intru la cadre, la şefa cadrelor, el io zâs: „Desfă-i 
contractul de muncă la Gyorgycă, cu grele abateri“ 
şi mni-o zâs: „Poţi pleca cătă casă, că eşti liber“ – o 
zâs cătă mine. Mni-o desfăcut contractul de muncă 
cam cu tri luni de zile înainte de Revoluţie. Tare 
becisnic om o fost. Io ce să fac! Ce să fac? No! Da o 
fo bai, că nu aveam cu ce trăi un an de zâle! Aveam 
piciorul bolnav. De pensionat încă nu puteam. Că nu 
aveam unde-mi lipi dosarul, că dacă nu am fost 
angajat! Colo, la ei, nu l-o primit, că mni-o mărs 
cartea de rugăciuni... o dus-o la partid, în oraş. Co-
aceie o fost el aşa de tare, că m-o putut ţâpa. Că pă 
vremea aceie nu te lăsa să te rogi lui Dumnezeu. Eu 
am umblat la spital cu pticioru´ şi mi-am făcut în cele 
de urmă acte de pensionare. Mare noroc am avut cu 
Aurica. O muncit ea, săraca, cât păntru doi.No ş-
apoi asta ne-o fost soarta vieţii noastre. Ţ´-o spui la 
70 de ani. I-a că amu aminteam de ea şi amu a intrat 
în casă. S-o întors de la beserică. Vorbiţi cu ie!

— Alo! Săru´-mâna!Nu deranjez?
— Nu, nu! Vai de mine! Acum am venit de la 

beserică şi acum avem vreme de povestit.
— Ştiţi ce aş vrea să aflu? 
— Nu ştiu. 
— De unde aveţi atâta putere, talent, 

inspiraţie? Dumneavoastră mai şi pictaţi, mai şi 
sculptaţi, mai faceţi şi plăcinte...

— Poate-o fost mninunea lui Dumnezo. Că 
toate-s de la Dumnezo. Ştiţi ce? Să vă povestesc 

multe cele, ar fi o întâmplare! Zice lumea că nu-s 
minuni şi nu-s arătări. Dar io, după mintea mé, 
pedig, că nu am făcut decât opt clasă şinu-s aşé de 
învăţată, dar mulţam lui Dumnezo, că de-o fost de 
scos o măsé, eu am ştiut scoaté la oameni, de o fost 
de dat la o vacă o injecţie, m-am învăţat, Dumnezo 
mni-o dat minte şi la oameni am dat şi la femei. Şi au 
fost foarte multe mninuni. De câte ori mni-aduc 
aminte îmi dau lacrâmii. Eu am de la mama mé o 
mare dragoste de cruce. Mama mé, fie iertată, când o 
fost mai mnică, zâcé că umblau ursâtorile. Şi zâcea 
tăt timpul cătă noi: „Faceţi-vă cruce, faceţi-vă cruce 
când îţi vede o cruce, iar dacă îţi vede o cruce 
strâcată pă hotar, mergeţi şi o tomniţi.“ Mama mé o 
fost orfană de mamă. Când era tânără, pleca călare la 
lucru, în satele vecine. O avut un cal şi ştia să 
călărească. Şi înt´-o sară, pă la ora nouă, s-o întors 
acasă de la muncă, obosâtă, călare. Când s-o apropiat 
de linia trenului, pă la Cioncheşti, o văzut strigoile 
cum stăteau la pândă pă calea ferată şi prin 
ascunzişuri. Erau nişte lumninuţă. Astea după ce să-
ntuneca începeau să se arăte oamenilor sau 
animalelor ce le apăreau în cale. Apoi ele călăuzeau 
mărsu´ acestora pă drumuri rătăcitoare şi le duceau 
la ptierzanie. Lucra Diavolul...!

— Licurici! – intervin eu. 
— Ca licuricii, da´ zice că-s strigoi! Când 

mama o trecut linia trenului, tăte lumniniţeles-o 
ridicat şi o suit tăte pă cal. Mama n-o zâs nimnic cătă 
ele. Era speriată. Bdietu´ cal´ o început a sforăi pă 
nas, ca şi calu şi să facă spume. Şi l-o obosât tare şi l-
o înfricat strigoile, lumninuţăle acelea, pă bdietu´ 
cal, de numa´. Când o ajuns mama lângă crucea de la 
Cioncheşti şi-o ridicat vederea spre ea şi o făcut 
semnul crucii. În acel moment tăte lumninuţăle au 
dispărut. Aşe multă spumă avea calul la gură, că cu 
mâna l-o şters de spumă. Şi mama tăt ne spuné: 
„Măi! Faceţi-vă cruce şi vă rugaţi că pă mine 
crucea de la multe m-o scos.“ Şi după poveştile 
aieste, am avut şi noi fraţii o mare frică de strigoi. Şi 
Gyorgye, bărbatu-meu, ştie de strigoi, că o fost 
purtat odată, cu şogoru´ său, de la moară.

— Aş vrea să aud povestea asta de la domnul 
Ghiţă, dacă mai are răbdare!

— Ia, vi-l dau! Hai ie telefonu´ şi povesteşte-i 
profesorului când ai venit cu şogoru´ Vasalică şi 
când v-aţi rătăcit pă Dealul Boilor, când v-o purtat 
strigoii...!

— Alo! Domnu Ghiţă?
— Da. Apoi ştiţi cum o fost? Am venit de la 

moară, de la Cărăşeu cu şogoru´. La ăla cu care îi 
măritată soru-mea eu îi zâc şogor, iar ăla cătă mine, 
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tăt şogor îmi zâce. Şogorii-s cumnaţi. Am venit 
noaptea, pă un timp de-aiesta. Nu am avut ceas pă 
mână. No, domnule bun! Ne-o prins noaptea pă la 
10-11 înaintea morii, pă lungime de nopţi de aiestea, 
cum îs amu, în ianuarie. Am venit de dimineaţă la 
moară, dar erau alţii dinainte şi am stat la rând, la 
măcinat şi ne-o prins noaptea. Eram amândoi cu 
carăle încărcate cu saci plinicu boabe şi cu vacile 
înhămate. După ce am gătat cu măcinatu´, am venit 
cătă casă cu fărina. Şi-apoi omule bun, mni-o 
început a-mi rumega vacile. Ne trezim că ne-am 
rătăcit. Păste tăt, beznă! Am ajuns pă un teren, care 
era înconjurat de acaţ. No şi-apoi când ne-am băgat 
acolo, nici să fi ieşit vacile din grădina acee. Nu 
ştiem pă unde am intrat! Tăt merém şi dădeam de 
acaţ. Merem cătă alt loc şi iar dădeam de acaţ. Şi nu 
am ştiut nici eu, nici şogoru´ a ieşi din grădina acee.

— Dar cum aţi intrat acolo? Că ziceţi că nu aţi 
mai putut ieşi!

— Au apărut un fel de lumniniţă – intervine 
doamna Aurica, apropiindu-se de receptorul 
telefonului. Apar înaintea omului, a animalului şi-l 
ie şi-l duce – mai completează, doamna.

— N-am văzut „lumninuţe“!– o contrazice, 
oarecum disperat, domnul Ghiţă, care a preluat 
receptorul. Deci, n-am văzut una, n-am văzut alta! 
Nu ştiu io de lumninuţă sau de luminuţe! Noi 
adurnitam în ştraf?! Io aşe cred. Noi, numa´ ne-am 
trăzât: „Hăi, măi şogor, că amu´ nu suntem bine aci! 
Că noi suntem înt´-un alt loc şi tăt merem de un ceas 
de vreme şi încă nu ştim unde sântem. Deja trebuia 
să fim la capătul casălor.“Şi n-am ştiut ieşî nici 
unu´.

— Du-te măi! Mai mergem o bucat´ de ceas – 
mni-o spus şogoru´.

— Măi, ştii? În loc să vedem ce-i... Măi 
şogor!!!– a exclamat Gyorgye.

— Ce-i baiu´?
— Păi îi mare bai! Hai să zâcem o rugăciune, să 

zâcem câte-un Tatăl nostru, apoi om mai sta zece 
minute, om mânca oleacă şi ´om vedea ce-om mai 
face!

— Aşe vrei tu? D-apoi să facem aşe! Hai să 
ascult şi de tine, chit că eşti mai mnic decât mine!

Şi m-o ascultat. Am zâs câte un Tatăl nost´, apoi 
ne-am făcut cruce şi am vrut să ne apucăm să 
mâncăm ptită cu slănină, ca aşe mănâncă la noi omu´ 
care meré la moară. Aşe le pune de merinde. Cum am 
gătat de zâs rugăciunea dintr-o dată am auzât 
clopotu´de la noi din sat, că suna de ora cinci: tang-
bang, tang-bang, tang-bang! Că eu locuiesc hăpt 
lângă beserică.

— Hopa mă şogore! Noi suntem în Ciricikert! 
Şi numa´ auzeam cum bate clopotu´: tang-bang, 
tang-bang! Atunci doar la cinci dimineaţa clopoté.

— Dreptu-i! Acolo suntem! – o zâs bucuros şi 
şogoru´.

Şi-atuncea am luat vacile de rudă, le-am scos în 
drum şi le-am dat drumul şi au venit până acasă. 

— Ce reprezintă Ciricikertu´?
— Ciricikertu´ este o grădină de vreo patru 

hectare, încercuită cu acaţ crescuţi. Numa´ o poartă 
de intrare o fo´. O fost ograda unui boier unde el şi-o 
ţânut animale, nu departe de Dealul Boilor.

— Mulţumesc pentru poveste, domnu Ghiţă! 
Mai daţi-mi-o puţin pe doamna Aurica.

— Aice-i! No! Sănătate bună!
— Alo?
— Da!
— Vă mai spui o poveste?
— Dacă mai aveţi plăcerea şi dacă nu sunteţi 

prea obosită, de ce nu!
— Voi spune odată când îţi si dumnevoastă aici, 

că amu tare mult v-aţi consumat cu telefonu´.
— Telefonu-i încărcat şi  încă nu s-a 

încălzit...Cred căeste în regulă!
— Bine! Vă spun o poveste încă de-atunci de 

când o trăit soacră-mea. Îmi zâce soacră-mea: „Hai 
să merem după ghinde.“ Şi merem după ghinde, în 
pădure, aici aproape, pă Valea Iagărului. Şi-apoi 
merem, io cu soacră-mea şi de la o vreme mă despart 
de ea şi am dat de un carpăn ce o fost cu tri braţuri, 
aşe întinse, aşe cum ţâne omu braţu´. Când am dat cu 
ochii de carpănu´ ăla mi-am şi ptierdut memoria. Nu 
ştiu cum să vă spun! Nu mai ştii că unde eşti. Aşe te 
hipnotizează că nu mai ştii. Soacră-mea tot zâcea: 
„Hai încoacee!“ Eu numa´ tăt că nu, că zâc, încolo 
trebe să merg, la vale. „Nu mere la valee, acolo la 
Valea Iagărului, că te ptieerzi. Hai aici în sus!“ Şi-
apoi cu greu viu. Hai zâce, că: „Uite, te ptierzi!“ 
Zâce: „Fă-ţi o cruce şi hai înapoi cătă mine!“ Şi ştiţi 
ce voi spune? Când mni-am făcut cruce, m-am trezât 
din cap. Şi am venit cătă ie şi apoi am venit acasă. Şi 
era zâua. 

— Da ce-o fost cu tine? – m-o-ntrebat soacră-
mea.

— Nu ştiu, zâc!
— Ce ai văzut tu pă locul ăla?– zâce soacră-

mea. 
— Am văzut un carpăn cu tri braţă. Şi zâc: Am 

stat şi m-am uitat la el şi m-am socotit cum îi lemnul 
ăla, aşe! Apoi, parcă n-am mai ştiut de mine!

Şi venim acasă şi cum îi duminica, stăm pă laiţă 
şi vine un vecin care umbla mult la vânătoare şi încă-
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n cu unu´, mai de din sus, oameni bătrâni de-aieştia. 
Şi nu ştiu, o zăs soacră-mea: „Ia că am fost în pădure 
şi noru-mea asta, doară s-o rătăcit zâua în pădure, 
pă locu´ neted.“– no ştii, cum îs soacrele!

— „Da´“ zâce bătrânul Şaroş cătă mine, 
dumnezău îl ierte: „D-apoi unde?“

D-apoi zâc:
— Ia, acolo, pă Valea Iagărului!
— Doară nu ai dat şi tu de carpenii aceia?
— Ba am dat de un carpăn cu tri braţă.  
— No zâce, noi de câte ori ne ducem p-acolo ne 

ptierdem memoria.
Oarece o fost ceva în carpenii aceia. Ştii ce? 

Vrăjuri o fost mai demult tare multe. Şi o umblat 
strâgoi şi o umblat multe cele. O fost mai demult, că 
tăt ne povestea măicuţa. Dar altădat´ voi povesti mai 
multe.

— Vă mulţumesc frumos pentru poveşti. Mă 
uit la ceas şi observ căne-am cam întins. Sărut-
mâna! Noapte bună!

— Noapte bună, domnule profesor!
— Nu ştiu de unde au apărut, însă de-abia 

acum observ  că  mi - i  p l in  t e l e fonul  de 
„lumninuţe“...!

— Faceţi-vă semnul crucii! – mi-a răspuns 
zâmbind, doamna Aurica.

razie în cîmpul cu maci

moş Ene doarme dus în cîmpul cu 
maci
doar opiul furat îi dă somn
a ucis cîţiva cu trupul lui deşirat

l-am pîrît la poliţia macilor
din răzbunare şi din gelozie
pe la mine nu trecea niciodată
nu sunt chioară, nu sunt şchioapă
unii îmi spun că am un farmec 
aparte
mai ales cînd ochii îmi strălucesc 
a poezie

l-au prins pe moş Ene asupra 
faptului
de a dormi în post – tocmai el!
în loc să-şi exercite obştescul job
l-au torturat, i-au injectat serul 
adevărului
l-au adus în pragul insomniei 
veşnice

a recunoscut că aruncă vrăji 
asupra oamenilor
că-i hipnotizează cît să aţipească 
şi el niţel 
că le promite tinereţea de a doua 
zi

cum de vise e responsabil fratele 

lui vitreg, Morfeu,
mă întreb
(nici lui nu-i sunt simpatică
nici el nu-mi vede străluciul din 
ochi)
în ce lan se ascunde

disimulări

singurătatea are ochi candrii
ea naşte monştri mici zişi poezii
degeaba o ridici viteaz pe cric
să-i pui inel de osmiu în buric

cînd te loveşti ca prostul fix în cot
leacul ar fi să joci forget-me-not
cum maica Geea te-a născut afon
pledezi adulterin şi desdemon

că totul e disimulare-n lume
iar tu, micuţul, ultim... cum se 
spune?
un mistagog care dă bine-n poză
mai rezistent la smog ca la 
hipnoză

şi-ncălecai pe-un flutur cap de 
mort

scop: să vă scot din zona de 
confort
citiţi, citiţi de ninge sau de plouă
să vă răsară o sinapsă nouă

riscînd tot, sufleurul:

cînd poetul ia pana şi scrie
e-n detrimentul tău, poezie!

poetul e o haimana

poetul e o haimana cu fler
schelete de poeme-n frigider
seiful doldora de iambi, trohei
ceşti de cafea murdare, cîte vrei

bancnote bob pictat pe foi veline
filigranate, cranii de regine
cu fes de turc, cînd nu pricepe 
viaţa
mereu neconcurent loial cu piaţa

un prostănac pasibil de bancrută
cînd puricii fanatici îl sărută
poetul, fortăreaţă cvasi-vie
jelind un nerv ucis în bătălie

poetul, un E.T. cu sex appeal
şi mutră răsfăţată de copil
intransigent cu sine, o cruellă
ce dă la taste ca la manivelă

poetul, traficant de carne vie
simbolic poreclită poezie

Luminița	ZAHARIA

Poezii
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Discurs rostit la 29 mai 1940 în 
şedinţa publică solemnă a Academiei 
Române

Pentru informaţii asupra textului şi a 
“meanrelor” primirii lui Rebreanu în 
Academie se poate consulta  Liviu 
Rebreanu, OPERE 15, Ed. Minerva,1991, 
ediţie critică, note, comentarii, variante de 
Niculae Gheran. Toate citatele sunt din această ediţie.

Pentru început o observaţie asupra titlului. 
Folosirea cu articol hotărât a substantivului “lauda” şi 
prezenţa determinantului “român” arată că discursul 
nu este un banal act de complezenţă faţă de cineva, act 
impus de o anume împrejurare, ci despre existenţa unei 
entităţi ontologice şi istorice căreia i se adresează. 
Discursul este mărturisirea datoriei şi a respectului faţă 
de această entitate. Ca Delavrancea, Sadoveanu, 
Blaga, şi Liviu Rebreanu încalcă “uzul academic” şi 
discursul său de recepţie nu elogiază “pe un înaintaş” 
din fotoliul academic, personalizat, ci pe unul “de-a 
fară”.

Discursul urmează toate regulile oratoriei. 
Începe cu captatio benevolentiae: “Lauda aceasta […] 
vrea […]doar să mărturisească o credinţă şi 
solidaritatea mea [cu] strămoşul meu [..] al tuturor.” 
Acest strămoş “e izvorul românismului pur şi etern. La 
noi singura realitate permanentă inalterabilă a fost şi a 
rămas ţăranul.” Mai face Rebreanu o remarcă 
semnificativă: “Ţăranul român nu-şi zice niciodată 
ţăran “ ci “om”, “român” şi “a rămas Român şi sub 
barbarii cei vechi şi sub cotropitorii ceilalţi”.

Expunerea ideilor este făcută într-o logică 
strânsă, într-un stil sobru care dau discursului, dincolo 
de momentul special, ţinuta solemnă, iar argumentaţia 
binecuvântează sentimentului patiotic căruia îi dă glas 
sub  cupo la  Academie i .  D iscursu l  v izează 
fundamentele  is tor ice ,  e t ice ,  cul turale  a le 
românismului. Derularea ideatică începe cu un mic 
expozeu de filosofie a istoriei: 1. Naşterea unui popor e 
o minune ca “orice naştere”, de aceea începuturile 
tuturor popoarelor sunt învăluite în negura legendelor; 
2. În legătură cu naşterea popoarelor şi a entităţilor 
statale de pe bătrânul continent remarcă: “barbarii de 
odinioară strămoşii naţiunilor de azi” n-au fost ţărani, 
ci crestători de animale şi războinici. Fiind nomazi au 
dispreţuit “legătura cu pământul”, s-au strămutat din 
loc în loc atraşi de bogăţiile şi frumuseţiile Europei; 3. 
Istoria, în mare parte, este o ciocnire între creatorii şi 
distrugătorii de cultură; 4. Miracolul neamului 

românesc este permanenţa şi rezistenţa lui în 
mijlocul atâtor uragane ale istoriei. 
Referindu-se la permanenţa “ţăranului 
român” pe aceste plaiuri, Rebreanu trage 
câteva săgeţi împotriva “apostolilor 
interesaţi ai discontinuităţii româneşti”; 
“Toate popoarele europene s-au format cam 
în aceeaşi epocă şi din amestecul mai multor 
neamuri […] şi totuşi mai ales despre noi se 
spune, cu o nuanţă peiorativă din parte 
unora, că suntem <ein echtes Mischvolk>. 
Şt�u că mă înverşunez […]. Dar când se 

îmulţesc ce� ce nu scapă o ocaz�e fără a ne 
ponegr�începutur�le ş� trecutul, ca să ne poată apo� 
contesta pământul, să nu m� se �a n�c� m�e în nume de 
rău stăru�nţa. Mă obl�gă de fapt însuş� ţăranul român, 
argumentul v�u ş� cel ma� putern�c al autohton�e� 
noastre …”. Pentru înţelegerea “înverşunăr��” ş� 
“stăru�nţe�” lu� Rebreanu, care a tră�t pe prop�a-I p�ele 
asemenea acţ�un� de fals�f�care a adevărulu� �stor�c, 
trebu�e am�nt�t ş� paragraful anter�or rândur�lor c�tate: 
“Ce argument de cont�nu�tate poate f� ma� plauz�b�l 
decât ex�stenţa acelu�aş� popor, pe aceleaş� locur�, după 
două m�� de an�? Inexpl�cab�lă ar f� tocma� 
d�scont�nu�tatea. S-au văzut popoare mutându-se în 
altă ţară, se cunosc popoare care au d�spărut cu totul, 
dar un popor, care să d�spară ş� să se r�s�pească pentru a 
reapărea, peste multe sute de an�, exact în locur�le pe 
care le-a părăs�t, ar f� o m�nune ce nu se poate întâmpla 
decât în anume manuale �stor�ce cu tâlc.”

Ideile de filosofie a istoriei sun însoţite de cele de 
natură socială. Celor care aduc ţăranului imputarea de 
lene şi “nesimţire”, Rebreanu le spune că vina nu este a 
ţărnului, cauza e în altă parte şi anume în nefinalizarea 
reformelor de propăşire, în nepăsarea guvernanţilor, 
ele au perpetuat sărăcia şi ignoranţa. Cu toată sărăcia 
lui, ţăranul nu pleacă de pe pământul pe care munceşte. 
Tot clasa politică e vinovată de contrastul dintre sat şi 
oraş. Vorbeşte autorul romanului Răscoala”: “la numai 
câteva zeci de kilometrii de Bucureştii rivalizând în lux 
şi risipă cu metropolele cele mai ariviste, întâlneşti 
nişte amărâte aşezări cu înfăţişare aproape neolitică – 
satele româneşti.” O conducere întemeiată pe cinste şi 
dreptate poate asigura bunăstarea şi pacea socială. 
Evident, explicaţia scriitorului nu e suficientă, dar el 
pune degetul pe rană. Dar “viaţa săracă”, ţine să 
precizeze Rebreanu, nu exclude bogăţia sufletească.

Ţărănimea română a conservat rasa, pământul, 
linba şi credinţa. Aşa s-a asigurat permanenţa şi 
unitatea poporului român în acest spaţiu. De aceea 
“România actuală cu Dacia de odinioară sunt 
congruente nu numai în privinţa configuraţiei 
geografice, dar şi a configuraţiei etnografice.”
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res. Legătura ţăranului cu pământul este “mare şi 
naturală” pentru că pentru el “pământul nu e un obiect 
de exploatare, ci o fiinţă vie, faţă de care nutreşte un 
sentiment straniu de adoraţie şi de teamă. El se simte 
zămislit şi născut de acest pământ.” Pământul are un 
glas al lui pe care şirul imemorialde Ioni îl aude şi îl 
înţelege. Acest pământ apărat de atâtea ori cu sânge ne-
a “modelat trupul şi sufletul”. Acest pământ românesc  
prin “soarele şi apele şi munţii şi şesurile lui ne-a dăruit 
toate calităţile şi defectele cu care ne prezentăm azi în 
lume.” Autorul lui Ion schiţează în câteva cuvinte un 
mit al pământului românesc, în viziune epopeică: 
“Ţărâna se amestecă necontenit cu cenuşa şi oasele 
înaintaşilor, iar văzduhul se umple cu umbrele şi 
sufletele lor până în tări. Nimeni nu-l mai poate clinti 
din loc.”

Tot atât de importantă pentru existenţa neamului 
este limba. “La noi şi aceasta este opera ţăranului”. 
Fiind permanent în legătură cu pământul şi cu lumea 
concretă a păstrat imaginaţia şi naivitatea omului 
simplu , frumuseţea şi ritmul vieţii. Rebreanu 
condamnă pe cei care maimuţăresc limba şi consideră 
că “româneasca poporului e <proastă şi nu-i bună de 
nimic>”. Numai prin apropierea de limba ţăranului şi 
de creaţiile lui artistice, cei care mânuiau condeiul sau 
altă unealtă au descoperit izvorul  ş� au deven�t artişti. 
Din această perspectivă are cuvinte de preţuire pentru 
Alecsandri, Creangă, Eminescu, Coşbuc…

Cu toate că apreciază sămănătorismul pentru 
îndrumarea literaturii spre viaţa satului, Liviu 
Rebreanu face distincţia necesară între estetic, 
etnografie şi cultural. Confundând culturalul şi etnicul 
cu esteticul “se anihilează creaţia de artă, zice 
Rebreanu şi continuă, Opera nu valorează prin 
materialul rural sau urban, ci numai prin realizarea 
estetică. Dar esteticul nu exclude predominanţa unui 
spirit, specific care dă anume culoare şi autenticitate 
operei.”

Despre modernism afirmă: “modernismul 
adevărat nu cere înstrăinare de realităţile naţionale, ci 
tocmai […] înţelegerea mai pătrunzătoare, adâncirea şi 
valorificarea originalităţii acestei realităţi. Literatura 
fără ţară nu există, cum nu există plantă fără pământ”. 
Marile opere “sunt universale pentru că, dincolo de 
perfecţiunea estetică, exprimă suflete şi realităţi 
naţionale”. În spirit blagian, Rebreanu este pentru o 
“cultură majoră: “a reduce literatura la ţărănism, sau 
muzica la doine şi hore sau sculptura la crestături în 
lemn” ar însemnaaberaţie şi o anchilozare şio limitare 
a inspiraţiei artistului. Şi continuă Rebreanu: “Totuşi 
cultura adevărată, prin care neamul românesc să-şi 
justifice rostul în lume, numai oraşul poate s-o creeze 
şi s-o desăvârşească”. Dar pentru asta “Oraşul trebuie 
să fie pătruns şi el de duhul pământului şi al sufletului 
românesc. Glasul pământului (sn-IP) trebuie să fie 

auzit şi înţeles şi de orăşeni pentru a deveni marea lege 
a neamului […]. Între oraş şi sat trebuie să se creeze 
simbioza care să potenţeze toate puterile creatoare ale 
neamului.”

După pământ ş� limbă, a treia cariatidă a 
neamului este credinţa. Iată opinia lui Rebreanu despre 
religiozitatea românului: “Din bătrâne surpestiţii, din 
credinţe străvechi transformate şi adaptate, din dogme 
şi precepte creştine el şi-a alcătuit o religie specifică , 
un amalgam profund de creştinism şi păgânism […] pe 
deasupra tuturor controverselor teologice. În ea se 
rezumă concepţia de viaţă a ţăranului român […] 
Creştinismul nostru, aşa cum îl practică şi-l trăieşte 
ţăranul, ascunde într-însul toate fazele şi peripeţiile 
istoriei poporului român, întocmai ca şi limba 
românească.” În fond este vorba de o religiozitate 
cosmică. Rebreanu nu e singurul în epocă cu o 
asemenea opinie.

Limba, pământul şi credinţa capătă în gândirea 
lui Liviu Rebreanu statut ontic. Fără aceste trei 
cariatide nu se susţine existenţa unui etnos şi etos 
românesc.

Rebreanu îşi încheie discursul apodictic: “Prin 
urmare destinul nostru ca neam, ca stat şi ca putere 
culturală atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în 
sufletul ţăranului. Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură  şi 
de felul cum va fi utilizat şi transformat acest aur în 
valori eterne.”

În filigranul discursului lui Rebreanu stau şirul 
nesfârşit de Ioni, Crăişorul şi Iancu, Şcoala Ardeleană 
şi ASTRA, Eminescu, cei care au înfăptuit Unirea cea 
Mică şi Unirea cea Mare, cei de la 1907 şi deopotrivă 
Iorga şi Blaga … Prin ideile sale  Liviu Rebreanu se 
încadrează, moral şi artistic, în românism, în 
naţionalismul în limita adevărului. În gândirea sa 
socială şi politică Rebreanu este un tradiţionalist şi un 
conservator temperat. El nu a fost împotriva 
liberalismului şi parlamentarismului, dar a dezavuat 
orice formă de hybris, a condamnat demagogia 
politică. Democrat în fibra sa profundă, nu a 
confundatrevolta asupritului social şi naţional cu 
violenţa, a făcut deosebirea cuvenită între lupta pentru 
mai bine şi lupta pentru puterea politică. Acuzând 
“trista carenţă a conducătorilor” Rebreanu parcă 
vorbeşte din prezentul nostru!

Pentru a înţelege la justa lor valoare gândurile, 
ideile şi sentimentele mărturisite în Discurs, ele nu 
trebuie rupte de contextul istoric extern şi intern al 
momentului şi nici din cotextul operei sale. 

Discursul este partea a doua a lui Cred. Este o 
odă închinată ţăranului român. Construcţia şi curgerea 
ideilor au ceva din arhitectura romanelor sale. 
Discursul este aureola care-i înconjoară viaţa şi opera.

*Din vol. în pregătire Scrisori despre Liviu Rebreanu IV.



 A Dsida életműben több 
helyen is olvashatunk a költészet 
pragmatikus funkciójáról, ill. annak 
hasznos vagy haszontalan voltáról, 
továbbá a horatiusi utile et dulce 
klasszikus esztétikai párhuzamról, 
válaszra / választásra kényszerítve 
az olvasót versek vagy versrészletek befogadásában. 
Merész, ám kreatív költői játék ez, a szövegek 
termékeny értelmezésére ösztönözhet bennünket. A 
költő párbeszédet folytat az utókorral, tudva, hogy a 
mindenkori vers értékhordozó funkcióját sohasem 
vonhatja kétségbe a befogadói szándék, legyen szó 
esztétikai vagy erkölcsi értékekről; az értékteremtés 
mindenkori poétikai feladat, a teremtett értékek 
felismerése pedig alkalmi olvasói cselekedet: 
„Hasznos igék e sorok közt / bőven akadnak / 
számtalan üdvös okosság. / Ámde magadnak / kell 
kikutatnod: e terhet / én ma lerázom. / Írtam volt, 
amit írtam, / nem magyarázom.” (Miért borultak le 
az angyalok Violaelőtt. Utóhang). Ebben az 
idézetben olyan szövegértelmezői magatartásra 
buzdít bennünket a költő, amelynek hermeneutikai 
dimenziói vannak. Mivel ránk, olvasókra testálja az 
interpretáció jogát, élnünk kell az alkalommal úgy 
is, ha verseit értelmezve nemcsak magukra a 
szövegekre és szerzőjükre figyelmezünk, hanem 
önző módon önmagunkra is. Olvasókként ugyanis 
aktív tényezők vagyunk a szövegértésben és a 
szövegértelmezésben, hozzáadjuk a versvilághoz 
saját olvasói és élettapasztalatunkat. Az irodalmi 
kommunikációban kijelölt költői szerep, ill. 
elvárható szerénység nem engedi meg, hogy a 
szerző saját szövegeit értelmezze, helyette elegáns 
gesztussal, játékos öniróniával oldja fel a meglévő 
dilemmahelyzetet: „Majd ha púposra öregszem, / s 
görnyed a vállam / s mellem verdesi vattás / rőfnyi 
szakállam: / verseimet magyarázva / oktatok én is. / 
S mondják: istenes ember. / (Nem csoda: vén is)”
 Magának a vers írójának is vannak 
nyilvánvaló vagy rejtett értelmező gesztusai, 
természetesen eltérő dimenziókkal, amíg az olvasó 

e g y  m á s o k  á l t a l  t e r e m t e t t 
szövegvilágot értelmez, a költő 
magát az objektív világot, a teljes 
f i z ika i  vagy  ember i  v i l ágo t 
értelmezi, ill. Roman Jakobson 
szer int  a  nyelv  segí tségével 
újrateremti, modellezi. A Dsidával 
kortárs neokantiánus gondolkodók 
szerint ehhez a költői művelethez 
szelekcióra van szükség, a valóság 

tényeinek célszerű kiválasztására. Így tesz 
különbséget Wilhelm Windelband a valóságtények 
és az irodalmi tények között. A valóság egyszerű és 
objektív tényeit a költői szubjektum, az esztétikai 
érdeklődés irodalmi értékekkel tölti fel, esztétikai 
funkciókhoz juttatva valamely irodalmi alkotásban. 
A valóságtényeknek ezt az átlényegítését 
követhetjük nyomon Dsida Jenő Kóborló délután 
kedves kutyámmal c. lírai eposzában, ill. ennek 
Eközbena világ elalszik körülöttünk c. alfejezetében. 
Szemléletes az est beálltának a klasszicizmusból 
ismert piktúraszerű bemutatása, klasszikus toposza 
ez az egyetemes tájköltészetnek is. Sajátos dsidai 
megoldásnak tekinthet jük azonban,  hogy 
érzékelhetően elkülönül egymástól az alkonyodás és 
az esteledés természeti jelensége, külön-külön 
fe lsorakozta tva  a  megfele lő  nüanszokat : 
„Alkonyodik már. Lanyhul a fény és enyhül a hőség. 
/ Fák tövein, mint sűrű gaz ágboga, hajt ki az árnyék, 
/ percek alatt burjánzik, sűrűsödik, tovaterjed, / árad, 
elönti az erdők lábait, ellepi nyirkos / nyújtózással a 
völgyet s fölfele kúszik a dombon, - / meg-
meglendül a szél, pirosan szaladoznak a felhők.” Az 
estébe hajló táj reális elemei (árnyék, szél, felhők, 
fák, erdők, völgy, domb) valóságtényből irodalmivá 
minősülve, esztétikai értéktöbblethez jutva lírai 
panorámává szervesülnek. A melléknevekből 
képzett igék (lanyhul, enyhül) hangulati többlethez 
jutnak, ez pedig átsugárzik a melléjük társított 
főnevekre is: „Lanyhul a fény és enyhül a hőség”. Az 
első verssornak ez az esztétikai értékekkel feltöltött 
mondata (amelynek igéi egyszerre metaforák és 
megszemélyesítések is) értelmezi a rá következő 
mondatokkal együtt a bevezető egyszerű mondat 
(„Alkonyodik már”) lakonikus kijelentését, 
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magával hozva a hiányolható költői többletet, a 
poétikai értékeket. A sötétedés beálltát, az est 
folyamatos térfoglalását ellentétes eseménysorral 
érzékelteti a költő: a fény és a hőség csillapul, 
fokozatosan passzívvá válik, és helyette az árnyék és 
a benne lakó sötétség aktivizálódik, mindezt az igék 
halmozásával érhető el: burjánzik, sűrűsödik, 
tovaterjed, árad, elönt, ellep, kúszik. Egy párhuzam 
erejéig felbukkan a hasonló költői toposzok 
szokásos motívuma: az elmúlás, a halál is. 
Meghökkentő jelenlétét antropomorfizálással 
enyhíti a költő. Dsida a nap meleg fényének lassú 
kihunyását az öngyilkos ember testének fokozatos 
kihűlésével érzékelteti: „édes mérget ivott haldokló 
elnehezült és / békés teste hűl így ki, a lábtól szív 
fele, lassan, / arca pirosra hevülten a láztól, szép 
szeme megtört, / s alkonyi szellőként finoman 
sóhajtja ki lelkét.” Más kontextusban morbidan hat 
az ehhez hasonló párhuzam, de itt a jelzők és a finom 
visszafogott cselekvések, az eufemizáló eljárások 
sorozata eltereli figyelmünket a tragikumról, a 
döbbenetről, és elhiteti velünk, hogy a megidézett 
haldokló öngyilkos része az alkonynak, lényegi 
eleme az estébe hajló tájnak, a pillanatra megidézett 
elmúlásnak.
  A sötétedés előrehaladottabb fázisa az 
esteledés: „Esteledik már. Sápad a pír. A juhok 
hazamennek / távol uton kanyarogva, nyakukban a 
halk pici csengő, / mint eltévedt szűzlány gyermeki 
hangja, csilingel. / Lent a sötétbe borult város kék 
tornya felől most / kondul az Angelus édes ezüst 
zengéssel, aranyló / zsongás. Pihegő madarakra 
simulnak a lombok. / Lélegző levelekre, gyomokra 
hüvös suhogással / perceg a harmat. A végtelen, 
illatos angyali csendben / hallik, amint a csigák 
finoman súrlódnak a fű közt!” Az idézet a sötétedés 
előrehaladott állapotát mutatja be; a korábbi 
folyamat helyett egy beállt stádiumot. Ehhez a 
valóságnak, a tájnak újabb elemeire van szüksége a 
költőnek, hogy irodalmi tényekké formálva 
hitelesebbé tegyék a piktúrát, a művészi tájleírást: 
juhok, csengő, harangszó, madarak, csigák. A 
valóságtényekkel együtt változik érzékelési módjuk 
is: a látás helyét átveszi a hallás, és a leírásban már a 
hanghatások dominálnak, a költő a hallható hangok 
alapján azonosítja a tájban létező, mozgó tárgyakat, 
élőlényeket: a csengőt, a harangot, ill. az alig 
érzékelhető finom neszeket: a madarak és a lombok 
ö s s ze s imu lá s á t ,  a  l eve l ek  l é l egzés é t ,  a 
harmatcseppek percegését, a csigák súrlódását. Ez 
már a teljes elcsendesedés, az éjszakai csönd beállta 

előtti állapot. Retorikai szempontból a leírásban 
felhasznált megszemélyesítés, metafora, jelző, 
ellentét, párhuzam egyszerű eljárásnak számít, az 
így létrejövő költői stílusnak éppen egyszerűségénél 
és természetességénél fogva van hatása az olvasóra, 
aki  egykönnyen fe l fedezhet i  mögöt te  az 
értékteremtő költői szubjektumot. 
 Dsida lírai eposzából vett idézetek a 
költészet világértelmező és értékteremtő erejéről 
győznek meg bennünket; a költő képes értéket 
teremteni a teljes valóságot átfogó szubjektív 
átélésből ,  de a legparányibb,  hétköznapi 
valóságelemekből is, felemelve / felemelkedve 
egyetemesebb régiókba. Dsida költészetében 
otthonos az egyetemessé és örökérvényűvé vált 
értékek erejébe vetett bizalom, jelenlétük csodákra 
képes: menedék és remény minden halandó 
számára. Az értéktemetéshez, az értékekkel telítődő 
emberi léthez békére, szeretetre / szerelemre van 
szükség, felemel és optimizmussal tölt el. Ezt az 
idilli állapotot idézi meg a Kettétört óda a 
szerelemhez c. versében, sajátos valóságtény-
szelekcióval indítja versét a költő, és hangolja össze 
mesterien a választott témát (szerelem), formát 
(óda) és a hozzájuk rendelt esztétikai minőséget 
(fenséges): „Illat füstöl májusi orgonákról. / 
Ablakom kitárva s az álmos este / verseket súg 
tollam alá tehozzád, / drága szerelmem.” Ezt a 
tökéletesre formált idillt  állítja szembe a 
későbbiekben a keserű horatiusi tapasztalattal: inter 
armae silent musae, megidézve a háború lesújtó 
reménytelenségét: „Némán bujkáló gonoszak 
vigyorgó / gyűrüjében érzem a lelkemet most / s 
téged, édes, elvetemült birák közt / látlak elesni.” A 
szerelem, ez a kölcsönösen boldogító érzés 
szépirodalmi értékteremtésre ösztönzi a költőt, 
nyelvi és esztétikai minőségekkel mérhető képek 
megalkotására sarkallja. A Szökevények afák között 
c. vers egyfajta menekülés a teremtett költői világba, 
az esztétikai és az erkölcsi értékszférába. A költő 
számára a szerelem értékteremtő állapot, ennek 
k o n k r e t i z á c i ó j a  a  v e r s ,  a  s z e n t  é r z é s 
kinyilvánításának méltó formája. Ahogy a szobrász 
anyagból formázza meg és a festő színekkel festi 
meg kedvese alakját, úgy idézi meg a költő is a nyelv 
szavaival, szóképeivel, veresformával szerelmesét. 
„S mindez azért van, mert engem szólítasz 
kedvesedül, / a költő kedvese vagy te: illet téged a 
pompa, // illet az illat is s illet a vers muzsikája, / s 
minden fény, láng, kéj, amit élet adott s ezután ad.” 
(Távolban élőkedvesemnek)
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 Máskor az élet jelentéktelennek tűnő tényeit, 
apró tárgyait alakítja át, és teremt belőlük esztétikai-
erkölcsi értékeket hordozó irodalmi tényeket. Így 
válhatott az „elvégzett szomorúság” szimbólumává 
az elszáradt faág a Száraz ág c. versben, és lett az 
egyre tudatosodó halálfélelem tárgyiasult jelképévé 
a feketekávé és a kockacukor: „S figyelted-e: a sűrű 
lé / mily biztosan, mily sunyi-resten / szivárog, 
kúszik fölfelé / a kristálytiszta kockatestben?” (A 
sötétség verse). A mindennapi életnek ezek a 
per i fer ikus  kel lékei  az  olvasói  f igyelem 
középpontjába kerülnek, miután a költő egyéni 
tragédiájának szimbolikus hordozóit látja meg 
bennük. Az értékorientált költői szándék a 
közönségest, a hétköznapit máskor is az esztétika 
fenséges szférájába tudja emelni: a Kóborló délután 
kedveskutyámmal c. lírai eposzának a végén 
(Eközben a világ elalszik körülöttünk) hiperbolában 
fejti ki a bolha és a csillagok közötti párhuzamot. 
Metonímiát alkalmazva a közönséges kutyabolha 
„csillagbolhává” minősül, az égbolt pedig „mennyei 
kék kutya szőre” lesz, ám a megváltozott dimenziók 
között is úgy viselkedik mindegyik, olyan 
természetesen, mint eredeti állapotában: a bolha 
bolhaként, a csillag pedig csillagként. Csupán a 
költő és mi, a költővel azonosuló olvasók látjuk 
másként őket. „Nézd csak, a csillagok is felnyitnak 
imitt is, amott is, / csillognak, pislognak, 
aranybolhák a hatalmas / mennyei kék kutya szőrén: 
néha kipattan egy apró / csillagbolha, nagy ívben 
elugrik messzi hegyek közt …” Itt is érvényesül az a 
teremtő könnyedség és alkotó elegancia, amellyel 
Dsida Jenő egyszerű és közönséges dolgokból 
teremt frappáns költői képeket, és talál ki új lírai 
motívumokat. 
 Dsida szubjekt ív  eszté t ikájában és 
értékhierarchiájában átlényegül a klasszikus 
esztétikák értékaxiómája: ami szép, egyben igaz is. 
A szépség eleve adott, isteni eredetű, szakralitás. 
Ám neoklasszicista felfogásban az igaz nem mindig 
szép, az igazsághoz nem mindig társul a szakralitás, 
helyébe léphet a tragikus, sőt a groteszk is. Merőben 
más lehet a valóságtények igazságértéke, mint az 
esztétikai értékeké, amelyek költői ellenőrzés alatt 
állnak. Dsida Február, esti hat óra c. versében az est 
a meditáció idejeként, hagyományos lírai 
toposzként jelenik meg. Ám a hagyományból ismert 
idill helyett, tragikus érzéseket, súlyos emberi 
gondokat hordoznak a tények: est, alkonyat, kórház, 
táj, függöny, csend, ablak stb. Ennek ellenére marad 
a könnyed klasszikus forma, a leírás, a piktúra, az 

artisztikum és a cizellált költői manír, ha komor 
hangulatot, tragikus életérzést, világlátást közvetít 
is. A máskor lélekemelő költői motívum, a csend 
most durva élű ollóként agresszíven a lélekbe vág, 
ellehetetlenítve mindenféle pozitív életérzést: „A 
csend, mint sima olló, / (máskor fényes két szárnya 
alkonnyal oxidált most) / lélekbe vág…” A csend 
beálltával megváltozik a valósághoz való költői 
viszony: a leírást töprengés követi, a piktúrát 
felváltja a szentencia. A valóságtények már nem 
esztétikai értékekkel, hanem igazságértékekkel 
telítődnek, a kedvelt piktúrát felváltja a szentencia, 
ítéletek hangzanak el a világról: „Csak áll az ember. 
És néz. Csak néz az ablakon túl. / Most ráér. 
Alkonyat van. Már nem siet bolondul / sehová. 
Meghitt, álmos és légies mosollyal / arcokat ont a 
lelke. Most mindent összefoglal: / szavakat, tetteket, 
kis félszeg mozdulatokból / szelíd történelem nő …” 
Nem menekülhet a költő a világ gondjai elől, 
kénytelen interiorizálni történéseit, miközben 
felborul lelki egyensúlya, és sérül gondosan 
felépített belső világa: „Vágyakból szőtt, finom / 
pókhálóimat / motorkerékpár tépi / cafattá s beleront 
/ halk zümmögő zenémbe / a rekedthangu gond” (Így 
dúdolok az utcán). A Dsida-versekben ennek a 
szentenciázó lírai attitűdnek a gordonka a választott 
szimbóluma, szerinte ez a mélyzengésű húros 
hangszer illik a komoly (komor?) és gondterhelt 
férfihanghoz. A bölcs és súlyos gondolatok 
hangszere ez, nem az önfeledt, könnyű költői játéké, 
néha neki ajánlja fel a költészet terét a költő: „Jó 
férfihangszer, mély gordonka, szólj; / hullámaiddal 
folyjál szét remegve / s a bronzos lámpafényben úgy 
oszolj / el, mint a tömör füst, ifjúságom kedve. / 
Lassan készülj el, szépséges, komoly / nagy 
költemény, magadat szövögetve, / soronként nőve 
csak naponta, hogy / megfontoltan és bölcsen 
gazdagodj” (Tükör előtt). 
 Az értékteremtés nem áll  messze a 
gordonka-manírban megírt versszövegektől sem, 
csupán jellegükben másak, egyben-másban 
eltérőek: a létköltészet és a közösségi líra gondokkal 
terhelt, komor igazságok hordozója. A költő a 
magánlírában képes rejtett értékeket felszínre hozni, 
a derűs költői játékban éli át az alkotás szabadságát, 
valósítja meg önmagát: „Lantunk nyögesztő 
félmázsás teher, mely / úgy zeng, mint jégzajláskor a 
folyam / s nem pengi ki a habzó, fürge csermely / 
ezüst kövek közt zirrenő neszét. / Pedig be szép a 
könnyű, halk beszéd!” (Tarka-barka strófák). 



Oskar Pastior wurde als Lyriker, Büchner-
Preisträger, Vertreter der deutsch- rumänischen 
Literaturelite, Gulag-Opfer und enger Vertrauter der 
Nobelpreisträgerin Herta Müller dargestellt. Diese 
Darstellung beinhaltet alles, was er als Mensch, als 
Individuum war.

Er ist am 20 Oktober 1927 in Hermannstadt, 
Rumänien in einer intellektuellen Familie geboren, 
da sein Vater Zeichenlehrer war. Von 1938 bis 1944 
besuchte er das Gymnasium, danach wurde Pastior 
in 1945 nach Russland deportiert. Dort lebte er für 5 
Jahre als Zwangsarbeiter in dem sowjetischen Lager 

1Donbass . Erst 1949 konnte er nach Hermannstadt, 
Rumänien zurückkehren. Dort legte Pastior das 
A b i t u r  i m  F e r n s t u d i u m .  A l s  i h m  d i e 
Aufnahmeprüfung an der Universität Bukarest 
gelang, verließ Pastior Hermannstadt und dort 
studierte Germanistik. Die Universität übte einen 
starken Einfluss auf seinem Werden:

 ,,Die Bildungsmöglichkeiten waren 
geradezu enorm, verglichen mit denen aller anderen 
Städte Rumäniens. Dazu hatte Bukarest seine 
eigene, gewachsene, weltoffene, ja zu der Zeit auch 
noch sehr bürgerliche, von kommunistischer 
Ideologie in den Wurzeln noch nicht angekränkelte 
Geistigkeit. An der philologischen Fakultät lehrten 
noch Professoren wie Tudor Vianu, Edgar Papu, 
George Călinescu oder Zoe Dumitrescu- Bușulenga. 
Da gab es noch diesen Lehrstuhl für vergleichende 
und Weltliteratur, eine ausgesprochen <literatur- 
enzyklopädische> Veranstaltung, wie sie an den 
europäischen Universitäten damals fast schon zum 

 2extravaganten Außenseitertum gehörte.''
 Als Student veröffentlichte Pastior 

regelmäßig und seine Privatwohnung war ein 
r e g e l m ä ß i g e r  Tr e f f p u n k t  e i n e s  Z i r k e l s 
unangepasster Künstlerfreunde aus der Universität, 
zu denen die Studentendichter Georg Hoprich und 
Richard Adleff, Ingmar Brantsch, Dieter Roth, 
Dieter Schlesak, der Literaturkritiker, Essayist und 
Übersetzer Dieter Fuhrmann gehörten. Es gab kein 
Programm; es wurde über eigene und fremde Texte 
Diskussionen geführt und über neu erschienene 
Bücher und Zeitschriften gesprochen. Pastior hatte 
ein kritisches und belehrendes Verhalten. 

Im Jahr  1968 nutzte  Past ior  e inen 

Studienaufenthalt in Wien zur Flucht in den Westen. 
Er ging weiter nach München und dann nach West-
Berlin, wo er seit 1969 als freier Schriftsteller und 
Übersetzer lebte. Seine reiche Übersetzungstätigkeit 
wurde von dem Präsident des Rumänischen 

 3Schriftstellerverbandes, Zaharia Stancu geschätzt.  
Er übersetzte Kyra Kyralina und Die Disteln des 
Bărăgan von Panait Istrati, Gedichtbände der 
rumänischen Klassiker der Moderne, Tudor Arghezi 
: Im Bienengrund und Von großen und kleinen Tieren 
und Lucian Blaga: Chronik und Lied der 
Lebenszeiten.  Welimir Chlebnikow: Mein 
Chlebnikov und Tristan Tzara : Die frühen Gedichte.

In der literarische Rezeption von Oskar 
Pastior war 2010 ein wichtiges Jahr, weil Stefan 
Sienerth eine große Entdeckung machte: 
Spitzelberichte von Oskar Pastior sind in der 

4Securitate-Akte des Schriftstellers Dieter Schlesak  
aufgetaucht. Das heißt, dass der Büchner-Preisträger 
als Informeller Mitarbeiter für den rumänischen 
Geheimdienst ,,Securitate'' zwischen 1961-1968 
tätig war. Pastior wurde von Schlesak anschuldigt, 
dass er ihn im Rumänien der sechziger Jahre 
bespitzelte. Er kann nicht eindeutig festgestellt 
werden, was Oskar Pastior an inkriminierenden 
I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  r u m ä n i e n - d e u t s c h e 
Schr i f t s t e l l e rko l legen  dem rumänischen 
kommunistischen Geheimdienst lieferte. Als er 
Pastiors eigene Akte untersuchte, fand der 
Historiker nur wenige und kaum relevante 
Unterlagen. Trotzdem hatte Sienerth darauf keine 
Z w e i f e l ,  d a s s  w ä h r e n d  d e r  7  j ä h r i g e 
Zusammenarbeit mit der Securitate, der Lyriker 
informative Berichte schreiben musste. Genauso ist 
der Direktor des IKGS der Meinung, dass Pastior 
wegen der Angst vor Gefängnis und Repressalien für 
die Securitate arbeitete. Weitere Recherche ergaben, 
dass Pastior unter den Deckname ,,Otto Stein'' als 
IM für die Securitate tätig war. Bis Ende 2010 
wurden drei Spitzelberichte gefunden, die beweisen, 
dass Schlesak denunziert wurde. Die Untersuchung 
beendete sich nicht hier. Tausende von Akten 

5wurden im Archiv der CNSAS  in Bukarest, 
Rumänien von Corina Bernic gesichtet. Die 
Nachforschungen blieben ergebnislos, weil keine 
Akten mehr zu Pastior gibt. Trotzdem wurde es 
gezeigt, dass nach seiner Rückkehr aus dem 
sowjetischen Lager Oskar Pastior von der Securitate 
bespitzelt wurde. Seine Wohnverhältnisse wurden 
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ermittelt und der Akte beigefügt, seine Freunde 
wurden identifiziert: Dieter Schlesak, Paul Schuster 
und Moses Rosenkranz. Pastiors Briefe und auch die 
Briefe seiner Frau, Roswith Capesius an Bekannte 
und Verwandte wurden abgefangen, übersetzt und 
der Akte beigefügt. Pastior lebte in ständiger Angst, 
nicht nur weil er als Regimekritikerbetrachtet 
wurde, sondern auch wegen seiner homosexuellen 
Orientierung. Laut Herta Müller, lebte Pastior ,,in 
einem Spagat zwischen seiner Homosexualität und 

 6den Erpressungsmöglichkeiten der Securitate.''  
W ä h r e n d  d e s  K o m m u n i s m u s  w u r d e  d i e 
Homosexualität in Rumänien mit zwei bis fünf 

 7Jahren Gefängnis geahndet. Seine Homosexualität 
muss den Spitzeln und den hauptamtlichen 
Securitate- Mitarbeiter entgangen sein. Als 
Vermutung wird sie erst nach Pastiors Flucht nach 

8Deutschland vom Informanten ,,S. Avram''  in den 
Bericht an seinen Führungsoffizier formuliert.

Nach der Entdeckung des Historikers 
Sienerth muss alles was Oskar Pastior betrifft unter 
Frage gestellt werden: Warum machte er so etwas? ; 
wer war Opfer, wer war Mitläufer, wer war Täter? 
Wer Freund, wer Feind? Und die wichtigste Frage ist 
ob der Mensch Pastior neu bewertet werden sollte?- 
,,Der Mensch Pastior schon, der Dichter nicht '' war 

 9der Antwort des Historikers Stefan Sienerth.

Dubla viață a lui Oskar Pastior

Oskar Pastior este cunoscut precum poet, 
câștigător al premiului Büchner, reprezentant al 
elitei literare germane din România, deportat al 
lagărului de muncă forțată din Rusia și confident al 
scriitoarei distinse cu premiul Nobel, Herta Müller. 
Aceste trăsături alcătuiesc esența sa ca individ.

Oskar Pastior s-a născut în 20 Octombrie 
1927 in Sibiu,România, într-o familie de 
intelectuali, tatăl său fiind profesor de desen. În anul 
1945 Pastior a fost deportat in Rusia. Acolo a trăit 5 
ani, fiind condamnat la muncă forțată în lagărul 
sovietic din Donbass. În anul 1949 a fost eliberat și s-
a întors în Sibiu unde a reușit să promoveze 
examenul de bacalaureat. După ce a promovat 
examenul de admitere la Universitatea din 
București, Pastior a plecat din Sibiu pentru a studia 
Germanistică. Universitatea a avut o influență 
puternică asupra devenirii sale ca intelectual și ca 
poet. Colegul lui de facultate, Dieter Roth a 
considerat că posibilitățile de formare sunt enorme, 
în comparație cu alte orașe din România. 
Mentalitatea din București nu a fost încă atinsă de 
ideologia comunistă. La facultatea de filologie 
predau încă profesori precum Tudor Vianu, Edgar 

Papu, George Călinescu și Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga. Exista încă Catedra de Literatură 

 10Comparată și Literatură Universală.
Ca student, Pastior a publicat regulat, iar 

locuința sa a fost loc de întâlnire al studenților 
iubitori de artă. Printre membrii acestui cerc s-au 
aflat Georg Hoprich, Richard Adleff, Ingmar 
Brantsch, Dieter Roth și Dieter Schlesak. Nu a 
existat o programă propriu-zisă, s-a discutat despre 
texte proprii și texte ale unor autori străini și despre 
cărți și reviste apărute recent. Pastior a avut o 
atitudine critică.

În anul 1968 a avut loc o ședere în scop 
educativ la Viena, ocazie de care Pastior a profitat și 
a fugit ]n Vest. S-a dus mai departe în München, iar 
apoi în Republica Federală Germania, unde 
începând din anul 1969 a trăit și lucrat ca scriitor și 
traducător. Printre cele mai importante traduceri se 
numără: Kyra Kyralina și Ciulinii Bărăganului de 
Panait Istrati, volumele de poezii al lui Tudor 
Arghezi: Prisaca și Lucian Blaga: Hronicul și 
Cântecul Vârstelor, Welimir Chlebnikow: Mein 
Chlebnikov și Tristan Tzara.

Anul 2010 a fost unul important în recepția 
literară a lui Oskar Pastior, deoarece în 2010 Stefan 
Sienerth, directorul Institutului pentru Cultură și 
Istoria Germană din Sud-Estul Europei, a făcut o 
descoperire importantă: au apărut rapoartele scrise 
de către Oskar Pastior în actele Securității. Acestea 

11au apărut după ce scriitorul Dieter Schlesak  a cerut 
autorităților, să i se permită să se uite în dosarul său 
întocmit de către Securitate. Aceste acte dovedesc 
faptul că scriitorul Oskar Pastior a colaborat cu 
Securitatea între anii 1961-1968. Schlesak l-a acuzat 
pe acesta de spionaj. Totuși el nu a putut constata 
exact natura informațiilor oferite de către Pastior 
Securității. Nu se știe dacă aceste relatări despre 
colegii săi, scriitori germani din România, au fost 
incriminatoare. Sienerth a cercetat actele lui Pastior, 
însă a găsit puține date, majoritatea fiind irelevante. 
Totuși acesta nu se îndoiește de faptul că, pe 
parcursul celor 7 ani în care Pastior a colaborat cu 
Securitatea, el a fost nevoit să scrie rapoarte 
informative. El este de asemenea convins că 
scriitorul a acceptat această colaborare din cauza 
fricii de a ajunge la închisoare și a represaliilor.

Cercetările au continuat și s-a aflat că Pastior 
lucra sub acoperire, folosind numele de ,,Otto 
Stein”. Până la sfârșitul anului 2010 s-au descoperit 
trei rapoarte care atestă faptul că Schlesak a fost 
denunțat. Mii de acte din arhivele Consiliul Național 
pentru Studierea Arhivelor Securității din București 
au fost triate de către Corina Bernic. Acesta a fost un 
eșec deoarece actele cu privire la Pastior nu s-au 
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găsit. Totuși s-a constatat faptul că după întoarcerea 
din lagărul sovietic, Pastior a fost supravegheat de 
către Securitate: obiceiurile sale, relația cu prietenii 
săi, Dieter Schlesak, Paul Schuster și Moses 
Rosenkranz. Corespondența lui a fost citită, tradusă 
și adăugată în dosarul personal. El a trait în anxietate, 
temându-se continuu, atât din cauză că a fost 
considerat critic al regimului, cât și din cauza 
homosexualității sale. În timpul regimului comunist, 
homosexualitatea se pedepsea cu închisoare între 
doi și cinci ani. Securitatea avea bănuieli cu privire 
la orientarea sa sexuală, însă aceste bănuieli au fost 
enunțate după fuga sa din România de către 

12informatorul ,,S. Avram''  în cadrul unui raport scris 
către un agent.

După descoperirile făcute multe aspecte sunt 
puse la îndoială, principalele frământări fiind 
următoarele: ce l-a determinat să recurgă la 
asemenea soluție, cine a fost victimă, cine a fost 
făptaș, cine a fost prieten, cine a fost inamic? Însă 
întrebarea fundamentală este dacă omul Oskar 
Pastior trebuie reevaluat? Stefan Sienerth consider 
că omul Oskar Pastior trebuie reevaluat, însă nu și 

13scriitorul.

1 Donbass befindet sich auf dem Territorium der heutigen 

Ukraine.

2 Vgl. Glücksfälle intellektueller Begegnung. Dieter 
Roth im Gespräch mit Stefan Sienerth, in â: Süddeutsche 
Vierteljahresblätter, 54, H. 1, S.54.
3 Brantsch, Ingmar: Oskar Pastior- mehr als ,,nur´´ 
experimenteller Lyriker, Siebenbürgische Zeitung, 15. 
November 2006, Folge 18, S. 9.
4 Rumäniendeutsche Literaturredakteur.
5 Nationalrat zum Studium der Securitate- Akten.
6 Lovenberg, Felicitas: Der Mensch Oskar Pastior muss 
neu bewertet werden, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
17 November 2010, Nr. 268. S. 29.
7 Heinz, Ludwig Arnold: Text+Kritik, Versuchte 
Rekonstruktion- Die Securitate und Oskar Pastior. 
München: Richard Boorberg Verlag GmbH& Co Kg, 
2012, Nr. XII, S.31.
8 Höchstwahrscheinlich der Schriftsteller und Redakteur 
Arnold Sauser.
9 Lovenberg, Felicitas: Der Mensch Oskar Pastior muss 
neu bewertet werden, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
17 November 2010, Nr. 268. S. 29.
10 Vgl. Glücksfälle intellektueller Begegnung. Dieter 
Roth im Gespräch mit Stefan Sienerth, in :Süddeutsche 
Vierteljahresblätter, 54, H. 1, S.54.
11 Redactor german din România.
12 Cel mai probabil este vorba despre scriitorul Arnold 
Sauser.
13 Lovenberg, Felicitas: Der Mensch Oskar Pastior muss 
neu bewertet werden, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
17 November 2010, Nr. 268. S. 29.

Dunărea de Jos, Galaţi,  nr. 185, iulie 2017 (serie nouă), nr. 186, august 2017 (serie nouă), 
nr. 187, septembrie 2017 (serie nouă), Florina Zaharia (manager).
Caiete Silvane, Zalău; Anul XIII, (serie nouă), nr. 7(150), iulie, 2017; nr. 8 (151) august 
2017; nr. 9 (152) septembrie 2017. Daniel Săuca (redactor-şef)
Plumb, Bacău, Anul  XIII,  nr. 124, iulie 2017; nr. 125 august 2017. Ioan Prăjişteanu 
(director), Petru Scutelnicu (redactor-şef)
Bucureştiul literar şi artistic, București, Anul VII, nr. 7 (70), iulie 2017; nr. 8 (71) august 
2017; 9 (72), septembrie 2017. Coman Şova (director)  Florentin Popescu (redactor şef).
Sud, Bolintin Vale, nr. 5-6 (serie nouă) anul XXI, mai-iunie 2017; nr. 7-8 (serie nouă) iulie-
august 2017. Vasile Grigore (redactor șef) Florentin Popescu (senior editor )
Actualitatea literară, Lugoj, Anul VIII, nr. 73-74, iulie-august 2017. Nicolae Silade 
(director).
Litera 13, Siliștea, jud. Brăila, Anul III, nr. 11, iulie – septembrie 2017. Mihai Vintilă 
(redactor șef).
Eroii Neamului, Satu Mare, Anul IX, nr. 2 iunie  2017; col (r). Voicu Șichet (redactor 
coordonator). 
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Ediția de anul acesta a avut onoarea să fie 
gazda lui Alain Delon, răsplătit cu premiul 
pentru întreaga carieră. Actrița Tora 
Vasilescu a primit premiul de excelență, iar 
Armand Assante a fost prezent la premiera 
mondială a filmului The Wanderers, filmat 
în România în regia lui Dragoș Buliga.

TIFF 2017 a debutat cu o comedie greu de 
încadrat  în vreunul dintre t iparele 
consacrate – Regele Belgiei. Atunci când 
personajul principal este regele Belgiei iar situația 
descrisă este o călătorie a acestuia prin Balcani, 
incognito, nu știi la ce să te aștepți. Am început să 
vizionez filmul cu îndoială dar în scurt timp am plonjat 
în povestea incredibil de amuzantă uitând de 
retincențe. Aflat într-o vizită în Turcia, regele află că în 
lipsa lui țara a fost divizată. Din cauza unei furtuni 
solare sunt întrerupte comunicațiile, iar cei care îi 
asigură paza nu îl lasă să plece din Istambul cu mașina 
pe motiv că ar trebui să străbată zona instabilă a 
Balcanilor. Regele vrea să ajungă acasă cât mai repede, 
așa încât decide să evadeze de sub supravegherea 
agenților de pază. Personajele și peisajele din Balcani 
amintesc de filmele lui Kusturica, în timp ce povestea 
este o reluare a Odisseei. Călătoria acestui Ulise 
contemporan durează doar câteva zile dar este la fel de 
bogată în aventuri precum cea întreprinsă de 
personajul lui Homer.

Filmul Petrecerea, având-o în distribuție pe Kristin 
Scott Thomas, este o comedie neagră la propriu și la 
figurat, căci este filmat în alb-negru. Răsturnările de 
situații se succed într-un ritm amețitor, personajele 
sunt unul mai grotesc decât altul, hohotul de râs se 
oprește în gât pentru că situațiile hilare sunt urmate de 
unele sinistre. Un grafic al atmosferei din Petrecerea ar 
arăta ca EKG ul unui iepure urmărit de vânător. Filmul 
este o satiră a politicii britanice și a ciudatului amestec 
de moravuri conservatoare la care britanicii nu renunță 
pentru nimic în lume, cărora li se alătură cele mai 
liberale convingeri. La final nimic din ce părea a fi 
adevărat nu rămâne în picioare, personajele care la 
început impresionează prin prestanță și pedigreeul 
intelectual se dovedesc capabile de cele mai josnice 
apucături.

Regele fără un ochi, altă comedie neagră, alt tăvălug 
de secvențe contradictorii, care nu îi lasă spectatorului 
timp să se plictisescă. Aici se râde aproape fără oprire. 
Sunt ridiculizați reprezentanții autorităților statului, 
indivizi dotați cu o inteligență precară, docili, ușor de 

manipulat și bucuroși să-și exercite puterea 
atunci când situația din teren devine neclară, 
iar regulile se pot încălca fără teama de 
consecințe. Sunt de asemenea ridiculizați 
protestatarii de serviciu, intelectuali care vor 
să schimbe lumea prin mici acte de 
vandalism. Arderea tomberoanelor este un 
laitmotiv al tuturor protestelor, o găselniță pe 
cât de lipsită de valoare pe atât de amuzantă. 
Cele două lumi se întâlnesc și se confruntă, 
iar rezultatul este pe cât de amuzant pe atât 
de relevant pentru discrepanțele societății 
moderne. Soțiile celor doi protagoniști, una 
absolventă de universitate, frustrată de 

limitele impuse de sistem, cealaltă, o casnică frustrată 
de limitele propriei inteligențe, au fost în copilărie 
colege și prietene nedespărțite. Așa se face că cele două 
familii ajung să ia masa împreună, pretext excelent 
pentru schimbul de replici care fac deliciul peliculei. 
Momentul în care cele două cupluri renunță la 
convențiile socializării și se poziționează în tabere 
adverse declanșează avalanșa de situații limită care se 
dovedesc pentru spectator o sursă nelimitată de umor. 

Preferatul meu a fost filmul argentinian Cetățeanul 
de onoare, proiectat în secțiunea Supernova – o selecție 
interesantă de filme care au fost premiate în anul 
precedent la alte festivaluri de prestigiu din lume. 
Cineaștii argentinieni aduc în fiecare an filme 
interesante, așa încât mi-am făcut un obicei din a le 
viziona. Nu s-au dezmințit nici de data aceasta. 
Protagonistul este un scriitor care a primit premiul 
Nobel, o figură rebelă și nonconformistă, iar filmul 
urmărește vizita acestuia în orășelul natal, pe care îl 
părăsise cu mulți ani în urmă și unde nu mai avea 
intenția să se întoarcă vreodată. Invitația autorităților 
locale îi trezește nostalgia, așa că decide s-o accepte. 
Pentru spectatorul român a fost amuzantă o referire la 
decorul deprimant și sărăcăcios din hotelul orășelului 
argentinian comparat cu imaginile-clișeu din filmele 
românești. 

Istoria iubirii, filmul regizat de Radu Mihăileanu 
după romanul lui Nicole Krauss, a fost surpriza 
festivalului. Așteptat cu sufletul la gură de cititorii 
scriitoarei americane și de admiratorii cinematografiei 
lui Mihăileanu, filmul a oferit o evadare din realitate 
într-o lume a iubirii care supraviețuiește peste decenii 
și peste granițe, o rază de speranță pentru scepticii care 
privesc cu condescendență poveștile de dragoste.

Am părăsit străzile Clujului invadate de cinefili cu 
regret și cu o listă lungă de filme pe care nu am reușit să 
le văd acolo, dar pe care voi încerca să le găsesc de-a 
lungul anului. 

Stanca	Ioana	URSU

Cronica de film Marturii culturale

)

TIFF	2017	a	avut	ca	temă	principală	
dragostea	și	relațiile	de	cuplu

74



Leacuri pentru membrii Comisiei de 
anchetare a alegerilor din 2009

Am mai notat în jurnalul meu ce cred despre 
celebra comisie de cercetare a fraudării penultimelor 
alegeri prezidențiale. Impresia a rămas aceeași, că e 
de fapt o comisie ad-hoc prin care se dorește 
chemarea la taifas a șefei DNA, cu un scop unic, 
acela de a alimenta televiziunile de scandal cu teme 
de bârfă. Asta înțeleg eu ca simplu cetățean și modest 
susținător financiar al salariilor celor din respectiva 
sală galbenă (nu știu de ce imaginile din sala aceea 
sunt predominant galbene, dar mă voi gândi...). Asta e 
însă altă poveste. Ce vreau să spun e că se apropie 
ziua când vor fi redactate concluziile și se va 
menționa în preambul că a fost o comisie lungă, adică 
diluată, ca o „cafea lungă”. Cuprinsul va fi dificil însă 
de lungit, întrucât comisia are un deficit de specialiști 
în cercetarea post-factum a papilelor gustative din 
dotarea participanților la masa generalului Oprea, așa 
că tot pe membrii comisiei o să cadă greul. Ce să 
spună? Va fi, cu siguranță, o acțiune constrictivă în 
ceea ce privește fluența ideilor demne de a fi 
consemnate în material. De aceea, le recomand ca, în 
timp ce vor redacta raportul, să consume niște ceai de 
crușin (știu ei de ce, iar coaja – asta le spun eu – se 
recoltează în aprilie, deci mai e timp). Ceaiul va putea 
fi consumat tot în bucătăria lui Oprea... O! prea 
frumos ar fi să afle și comisia adevărul, pe care l-am 
mai afirmat și pe care, cu toată modestia, îl 
reamintesc: alegerile prezidențiale din 2009 au fost 
fraudate de... absenteiști. A se compara cu cele din 
2015 și se va vedea de ce acestea n-au mai putut fi 
fraudate. 

Președintele a avut dreptate
Într-o consemnare mai veche, i-am reproșat 

Președintelui că se lasă terfelit de sonoritățile gaițelor 
tocmite la televiziunile vasale guvernului și de 
melițele zăvozilor cu fotolii putrede sub atâta șezut la 
aceleași televiziuni, școliți mai întâi de Ponta și 
preluați de urmașul său. Ne-am pricopsit cu trupa 
deformatorilor de opinie care se luptă seară de seară 
să-l atragă pe președinte în dispute mediocre pentru 
a-l putea acoperi apoi cu mizeriile lor. Eram revoltat 
că nu reacționează (cum mi se părea normal), că 
ignoră toate invențiile țațelor de partid, difuzate la 
televiziunile lipsite de onoarea misiunii de a informa. 

Mai exact: A3 și RTV, la care se adaugă doi 
nebărbieriți, antenistul Ionuț de la TVR și Catedrală 
(dacă nu-i greșesc numele...) de la B1 TV. Ei bine, 
văzând acum reușitele președintelui de a impune, 
după un deceniu bășcălios, un stil serios, vizibil în 
vizitele de la Washington, Berlin, Paris, și, admirând 
prestația din timpul vizitei lui Macron la București, 
retractez aici părerea consemnată anterior. Cred că s-
a călăuzit de proverbul românesc: „Nu te băga în 
lături, că te mănâncă porcii.” Nu a intrat în lături, nu l-
au mâncat porcii. 

Dl Tudorel Toader – un „fost” și „actual”
Se spunea așa despre un fost demnitar 

comunist, care a fost odată și pe urmă... n-a mai fost. 
Lui N. Ceaușescu nu i se putea spune în timpul vieții 
că e un fost, deși asta ar fi însemnat o fericire 
națională. Numai după 1989 i s-a spus așa. Dar de 
atunci, mulți au primit această poreclă. Numai că 
aceștia erau ani la rând și foști și actuali. Iată însă că 
și dl Tudorel Toader e un „fost” și un „actual”. Ca 
reprezentant al PSD în CCR, Domnia-sa era probabil 
un fost pecerist, ideologic cel puțin. Acum e un fost 
membru al instituției care a vegheat vezi-doamne la 
respectarea Constituției. Un politruc numit slujitor al 
justiției, un om al dreptății așadar. Dar e dotat oare cu 
„senzor” critic? Pare-se că nici vorbă, dacă nu a văzut 
că din 1989 Țara a fost jefuită, călcată în picioare, 
umilită, devastată, despădurită etc., etc., și că 
NIMENI NU A DAT SOCOTEALĂ? Iar acum, 
când o parte din hoți au fost luați la întrebări, alți hoți 
fac legi destinate să-i apere. Iar domnia-sa – asta se 
vede și din Turnul Pompierilor – a fost pus să facă 
dreptate cu o balanță defectă și ca purtător de viruși 
luați de la șeful condamnat la doi ani, care l-a numit 
cu un scop vizibil. De unde se vede că încrederea în 
„foști” e diminuată de suspiciunea că le este mai drag 
scaunul decât idealul de a sluji interesul public. Cei 
care înțeleg comunicarea nonverbală pot deduce ușor 
că în ochii săi licărește o viclenie șugubeață. Desigur, 
sunt de apreciat cei care, după ce și-au făcut, să zicem, 
corect datoria, se retrag și-i lasă pe alții. Domnule, e 
ușor de văzut că guvernanților actuali nu le e rușine de 
MCV, că partidele de guvernământ (PSD, ALD și, pe 
ici pe colo, și UDMR care are de apărat niște 
politicieni cu hibe) știu că nu vor câștiga niciodată 
prezidențialele și ca urmare vor să golească 
administrația prezidențială de conținut! Domnule, 
țara merge îndărăt, economia se rostogolește în hău, 
sărăcia urcă pe culmi, fiți bun și amânați tărăboiul 
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pentru vremuri mai calme, ocupați-vă de lucruri 
serioase sau petreceți-vă timpul în stațiuni relaxante. 
Gândiți-vă ce poate urma și înțelegeți că de dragul lui 
Dragnea, care e un politician fără simțul viitorului, și 
al lui Tăriceanu, un fost președinte PNL eșuat la 
stânga și mai catolic acum decât însuși Iliescu, nu 
merită să întoarceți țara cu susul în jos și să instaurați 
balamucul! Nu se vede diferența dintre Senatul SUA 
și cel plin de potlogari al nostru? Nu se știe cine e 
șeful acestora? E moral ca un partid care a câștigat 
prin minciună doar cu 18% să facă legea? Ținta lor e 
una foarte clară: justiția asta e rea, dar a noastră va fi... 
bună. Bună pe dracu!... după cum se comentează în 
societate, dar nu vreți să plecați urechea.

Corcoduși de oraș
Corcodușii sunt un fel de pruni sălbatici 

utilizați în pepiniere pe post de port-altoi. Foarte 
productivi, foarte rezistenți, timpurii. Gospodarii îi 
elimină și îi înlocuiesc acum cu pruni de soi. 
Corcodușele sunt bune pentru producția de pălincă, 
dar sunt foarte mici și greu de recoltat. La oraș, 
corcodușii cresc de la sine, din sâmburi aruncați la 
întâmplare. Prin cartierele noastre sunt o mulțime. 
Primăvara, înfloresc și sunt frumoși. Vara, fructele 
mici, rotunde, galbene sau roșiatice, cad pe trotuare. 
Le vezi și încerci să le ocolești, ca să nu-ți murdărești 
încălțările și pentru că nu e frumos să calci în picioare 
roadele pământului. Totuși, abundente fiind, turtite, 
ocolite, călcate, măturate de unii în iarbă, proaspete, 
putrede sau fermentate în diferite stadii, aproape bune 
de pus în alambic, corcodușele dau un aspect inestetic 
trotuarelor și un miros de povarnă. Nu le mănâncă 
nimeni. Acumulează poluanții aerului din oraș. Nu le 
culege nimeni. Sunt ale obștii, iar municipalitatea nu 
se implică întrucât nu deține pălincii. Locatarii mai 
culeg o găleată, două să le trimită la țară, la porci sau 
pentru țuică, cine știe... Soluția logică: să fie extrași 
din peisaj și înlocuiți cu altceva. Nu știu cu ce. Dacă 
municipalitatea mi-ar sponsoriza o excursie în 
străinătate, m-aș documenta ce plantează alții în orașe 
și aș putea da sfaturi utile. Nu se va întâmpla. Se va 
întâmpla însă altceva. După ce le-am pus gând rău 
corcodușelor, se vor supăra pe mine corcodușii. Așa 
se întâmplă în orașul în care corcodușii nu sunt 
obișnuiți să fie criticați. 

România – un tablou în trei ipostaze 
dintr-o singură zi – 7 iunie 2017

1.Washington. Președintele țării, K. 
Iohannis, primește Premiul Light Unto The Nations. 
2. La Paris, Simona Halep uimește lumea cu tenisul 
său din semifinală. 3. București. CCR (utilizez sigla 
deoarece numele întreg conține o sugestivă 
cacofonie, pe care nu am sesizat-o decât acum de 
când în fruntea ei se află pesedistul V. Dorneanu) 
reamorsează dinamita Ordonanței 13 cu dedicație 

pentru niște domni care se opintesc să continue 
„opera” Tovarășului... Aceea de a subordona justiția 
partidului și politicienilor ticăloșiți.

Tricolorul și propaganda
Consemnare fugară. Îmi amintesc cum în 

22. 09 2016, Alex Bologa, sportiv medaliat cu bronz 
la Jocurile paralimpice de la Rio, spunea că în timpul 
ceremoniei n-a văzut steagul țării, el fiind nevăzător, 
dar că s-a uitat în direcția unde se înălța. Și a lăcrimat. 
Fără  comentar i i .  Comentar i i  susci tă  însă 
TRICOLORUL desenat cu trupuri umane în 12 
ianuarie 2017. La ora 21, 05, la Antena 3, în direct, 
Gâdea, în locul lacrimilor pe care le avea când A3 
desfășura un tricolor de dimensiuni record, se întreba 
cine a plătit cartoanele în trei culori. Cârcotaș. Și asta 
în timp ce reporterului, bun meseriaș, de la pomenita 
televiziune cu suflet mic i se făceau noduri în gât de 
emoții filmând TRICOLORUL VIU din Piața 
Victoriei. Replica a venit din exterior. Imaginile au 
fost preluate de marile televiziuni ale lumii. 

Politicieni din toate țările, uimiți-vă!
Am descoperit recent niște asemănări 

frapante. Între politicienii de la noi și cei din fostul 
lagăr socialist, vreau să zic. Le știam, dar merită 
amintite. Asemănările sunt evidențiate de Ludmila 
Ulițcaia, autoarea din Federația Rusă a celebrului 
roman „Scara lui Iacob”. Distinsa scriitoare și ziaristă 
de atitudine spune într-un interviu luat de C. 
Pătrășconiu („România literară”, nr. 32, 2017, pp. 24-
25): „Cândva am fost confruntată cu întrebarea – de 
fapt, conducătorii noștri au minte? Acum, deja pot să 
spun – ei sunt șireți, cinici. Sunt duplicitari, vicleni, 
sunt fără scrupule.” Ulițcaia vorbește de situația de 
acasă. Mi s-a părut însă că se referă și la situația de la 
noi, la politicienii români care „nu au minte”. 

CNA!... Ce ne-a mai făcut?
În lumea de azi, dezinformarea concurează 

terorismul. Televiziunile pot târî totul în noroiul lor. E 
una la noi care transformă niște condamnați în... eroi. 
Numele ei împinge numele țării în mizeria pe care o 
frământă cu sârg zi de zi. Invitații cei mai vocali sunt 
cei cu probleme, de la Miron Cosma la cei mai 
„tineri” liberați din penitenciare. Trist. Tăcerea lor ar 
fi mai potrivită. Calitatea în care deontologii 
excelează este de a crea o realitate paralelă. De 
expresia „speculații de presă” am aflat prin 1967 de la 
Europa Liberă. Așa erau etichetate presupunerile 
jurnalistice. Care erau normale și aveau o limită. A 
specula o știre presupune a nu lua litera, ci umbra 
literei. La noi, azi, speculațiile sunt mistificări. Se ia 
un cuvânt și se țese în jurul lui un păienjeniș. Dacă 
adversarul a spus „mlaștină”, e obligatoriu să se 
înțeleagă „armăsar”. Cum? Simplu: armăsarii 
„provin” din țânțari, iar țânțarii bâzâie prin mlaștini. 
Avem un partid „balșoi” care s-a specializat în 
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această interpretare. Nu-l voi nominaliza pentru că 
lumea-l știe. În aceste condiții, cei cu bun-simț nu au 
nicio șansă de a ieși în arenă. În lătúrile lor, cum s-ar 
zice. Dar asta e exact ce-și doresc cei care vor să fie 
singuri la comandă. Sunt cei care au învățat bine 
lecția că poți obține ceea ce-ți dorești cu obraz cât mai 
gros, aruncând propria mizerie în capul tuturor. La 
concurență: demolări nedemne, vedete create la 
televizor. Câștigă acestea. Priviți-le ochii, nu 
inteligența li se vede ci interesul partizan. Deoarece 
azi nu mai avem un CNA normal la cap, ci unul pe 
gustul majorității parlamentare, e bine să vedem noi, 
oamenii simpli, mizeriile turnate zi de zi de 
scandalagii și să butonăm mai departe... A accepta 
prostiile tot prostie este. A selecta, a fugi de murdărie 
– iată căile de apărare, în condițiile în care tehnicile 
contemporane de manipulare a opiniei publice, 
instrumentele, mijloacele tehnice, resursele 
financiare, toate au atins cote uluitoare. Cel care va 
scrie un tratat despre manipulare sau un „Manual de 
decontaminare a poporului prostit cu televizorul” va 
sesiza că cea mai perfidă manipulare se află între 
subtilitate și brutalitate. Manipularea nu e nouă. 
Episodul Baraba din Evanghelii e un caz prea bine 
cunoscut. Azi, procedeele s-au multiplicat de mii de 
ori. Au atins perfecțiunea, încât ar fi imposibil să 
apară un sfânt care să scape, în timpul vieții sale, 
neîmproșcat cu tot noroiul din lume, dacă ar critica 
guvernul. În acest timp, ne crucim cum, unui păcătos 
caterisit demn de tăcerea unui schit pentru a nu mai 
compromite Biserica, RTV, atentă la rating și la bani, 
îi croiește veșminte imaculate de mare păstor al 
sufletelor. Televiziunile aservite, inconștiente, 
dirijate din beciuri, au otrăvit și otrăvesc societatea 
românească prea puțin imună la minciuni. Ne-au 
mințit, ne-au bombardat cu știri demne de gura 
satului. Recent, când trei militari mureau din cauza 
slabei dotări a armatei, se difuzau emisiuni despre 
c h i r o m a n ț i e .  N e  „ d i s t r ă m ”  c u  p r e z e n ț e 
matusalemice, limbute, care ne bălăcăresc cu 
agresivitatea exersată în „epoca de aur”. Apar de 
regulă cinci invitați la talk-show-uri care cântă 
aceeași melodie, dovedindu-se a fi, la concurență, 
țuțerii liderilor din fruntea bucatelor... Dezechilibrul 
vocilor, tonul agresiv, retezarea replicilor răstoarnă 
orice normalitate. Oponenților li se taie vorba cu 
țipete gen Oana Stancu mimând candoarea, Dana 
Grecu încruntându-se degeaba, Andreea Crețulescu 
râșnind cuvinte etc., iar textele de pe burtieră întărâtă 
și spurcă, amirosind de dincolo de ecran, vorba cuiva, 
a... budă, pardon de expresie! A nu se înțelege însă 
vreo aluzie la al nostru liberal scăpătat, membru al 
CNA, altul decât Buddha- Iluminatul. Poate că se 
luptă și el cu mocirla televizată, dar nu i se aude gura. 
Îmi aduc aminte cum era bălăcărită cu ani în urmă la 

A3 fosta șefă de la CNA. Atunci nu făcea politica 
PSD. Acum, actuala șefă e lăsată în bună pace. Semn 
foarte clar că face politica PSD. De aceea, tace 
CNA!... Și manipularea merge mai departe și ne 
crucim cum, la trăsăturile bune și rele pe care poporul 
le-a avut mereu, se adaugă un defect devastator, 
plăcerea de a fi prostit. Din nefericire, în România s-a 
instaurat o „cultură a conflictelor”, după cum 
constata Vasile Dâncu. Și în aceste circumstanțe, te 
gândești ce noroc pe români că marile evenimente 
naționale s-au înfăptuit înainte de apariția 
televiziunilor de partid. Azi, din cauza minciunilor și 
a dezinformărilor, a unor iresponsabili cu o cultură 
subdezvoltată, care trântesc gogonata pentru a 
desf i in ța  adversaru l ,  Uni rea  de  la  1859, 
Independența, actul de la 1 Dec 1918 etc. nu ar mai fi 
posibile. Pentru că se putea întâmpla ca respectivele 
înfăptuiri să nu fie ale partidelor agreate.

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 vor fi ani 
însoriți

Dl Kulcsar Jozsef, concetățeanul nostru 
dintr-un județ situat în inima României, zice că „2018 
va fi un an de doliu” (22.07.2017). Doamne, iartă-ne 
și ferește-ne! Dar cine i-a făcut atâta rău încât să-i 
dorească să poarte haine de doliu? După previziunile 
mele, întotdeauna exacte, anii care vin vor fi cu soare 
și ne vom bucura toți. 

Tipuri de politicieni, formatori de opinie, 
agitatori – figuri triste 

Anul 2017 e marcat de mișcări de stradă, 
„Piața Victoriei” seamănă cu „Piața Universității” – 
simbol al luptei cu comunismul. O istorie a anilor de 
după 1989 va trebui să facă referiri la semnificația lor 
precum și la politicienii acestui interval, o „trupă” de 
țopăitori, de la mediocri la odioși. Aroganța lor e 
însoțită de mâncărimea de a irita cu orice preț, atât 
adversarul cât și bunul-simț. Se propun legi aiuritoare 
fără dialog. Doar pentru ambiția unora de a-și arăta 
mușchii (vezi Ordonanța 13), pe care și-i umflă și fac 
ce vor. Avem politicieni care abia își maschează 
bucuria când Țara e amenințată din exterior, mai 
exact din Est, iar succesele diplomatice, câte sunt, îi 
deranjează pentru simplul motiv că n-au fost 
inițiativele lor. Politicienii fără suflet s-au specializat 
în promisiuni, făcând ca „mână întinsă” după pomană 
să nu mai fie o rușine. Jumătatea de an care a trecut a 
adus în prim-plan tipuri noi: cinici și obraznici, țațe, 
tineri virusați de populism, foști liberali otrăviți, 
supărați că partidele nu i-au sprijinit până în pânzele 
albe. Scot capul diverși comentatori prinși cu mâța-n 
sac. D. Andronic e unul. S. R. Stănescu se răzbună pe 
PNL că nu l-a scăpat de închisoare și vine în haine noi 
PSD-iste, cu damf de mucegai din celulele unde, din 
vina sa, a poposit. Sunt mulți foști PNL-iști care s-au 
solidarizat cu penalii, devenind cei mai înverșunați 
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dușmani ai PNL-ului. Au făcut KK în PNL, apoi s-au 
mutat cu suflet și patalamale la PSD („cel mai urât 
partid”, după constatările lui Ponta) și le mai toarnă 
niște lături în cap foștilor colegi. Mircea Diaconu cel 
blajin, dintr-un actor respectabil, s-a transformat în 
mărunțel chibiț politic pe la Antene. Culmea 
metamorfozării este dl Tăriceanu, groparul din 2009 
al finanțelor, trădătorul marelui partid al Brătienilor. 
Cu sânge proletar, îi jignește pe profesori spunând că 
trândăvesc (ore puține, concedii prea lungi etc., de 
parcă numai în România ar exista niște standarde 
privind uzura nervoasă a profesiei). Dar probabil că 
vrea să-i demonstreze lui Băsescu un adevăr, cum că 
s-ar fi referit la el, la Tăriceanu, când a afirmat că 
„școala românească scoate tâmpiți”. Numitul avea 
însă o mască nativă de comediant. Tăriceanu a fost 
nevoit să împrumute una, din carton gudronat, sau 
cum i-o fi zicând… De altfel, pun pariu că fostul 
liberal, va declara odată că PNL vrea… să aducă 
boierii. La emisiunea „În fața ta” din 26 03 2017 
dădea semne că logica îl părăsește. Să spui că 
Ordonanța 13 a fost o prostie, dar a fost corectă, 
denotă conexiuni mentale încurcate. Pe de altă parte, 
comentatorii noștri sunt mari amatori de glumițe: 
ciuciuvici și ciuciutaci, o zară, un chirițoi și-un 
calimente, un stan – pățit, altist și foarte nervos etc. 
Alții au viziuni apocaliptice. Un așa numit „maestru” 
(vai, ce maestru!), formator de opinie, în fond obosit 
maestru în manipulare (dar asta nu se mai adaugă), 
decăzut la stadiul de precupeață, zice: „sunt sâmburi 
de război civil”. Tot el: Iohannis „vrea pumni”. 
Dragnea amplifică: „Iohannis e în fruntea unei noi 
mineriade, în afara legii”. Apoi, plagiindu-l pe 
Băsescu: „un început de lovitură de stat”. Apare și 
fostul țuțer al lui Vadim, personajul fără sânge în 
obraz, coborât din cunoscutul film cu subiect 
transilvănean al lui Francis Ford Coppola, strigând în 
gura mare: „PSD va organiza o contrademonstrație 
cu un milion de oameni”. Ca în codru, Codrine, dar de 
ce ți-ai extras colții? Ai fi mai fioros cu ei. Și Pavel 
Abraham a justificat la A3 folosirea cartușelor de 
război împotriva străzii (toți fiind: soroșiști, 
manipulați, tineri fără creier, iohanniști, cioloșiști, 
agenți ai multinaționalelor etc.). Agresivitatea dă în 
clocot, ura fierbe. Șerban Nicolae dă impresia că a 
înghițit bușteni și în loc de coșuri îi erupe scoarța pe 
obraji. Remus Borza, deputat ALDE clamează: „pe 
1000 de euro vin în parlament doar hoți și 
incompetenți”. Să fie el? Nu! Între timp, a apărut o 
specie nouă, mirosind a dodonism. Unul e Pleșoianu, 
care, în loc de stea kremlineză, chipiu și rubașcă, și-a 
atașat o coadă în zona cefalică și cere expulzarea 
ambasadorului SUA. Sunt parlamentari emblematici 
pentru continuatorul PCR. Pesedistul cu AKM, C. 
Rădulescu, esență de fesenism, amenință că trage. 

Totuși, nu trebuia să fie exclus din PSD deoarece 
poate fi util partidului la o adică. De altfel, cred că nu 
a avut de gând să tragă în demonstranți, cum s-a spus, 
ci în cățeii care purtau pancartele „Sunt foarte 
nervos!” și „Îmi vine să urlu!” Asta l-a enervat pe 
parlamentar. Și avea dreptate. Cum să-și bată joc de 
guvernare niște patrupede? Și lista e lungă, n-o voi 
termina repede. Totuși, nu-l pot uita pe Nicolae 
Bacalbașa (ba cal, ba șa?) zice că e bătrân și nu reține 
niște nume corect, dar știe să ridice degetul într-un 
mod libidinos, de parcă ar fi armăsar sadea. O 
surpriză e Grindeanu, reevaluat, care exersează un 
rictus disprețuitor, pentru a fi în armonie cu șefu᾿. Dl 
Tudose îi calcă pe urme. Exersează mișto-ul. 
Formatorii de opinie sunt chiar ei deformați și își 
vând conștiința. Liderul sindical D. Coarnă ne 
mitraliază cu vorbe. Constată că în gara Suceava s-a 
comis o crimă împotriva unui polițist și brusc își 
aduce aminte de „casele” Președintelui, obsesiile 
sale, și „dă pe goarnă” invective, și trage cu toate 
tunurile verbale, fără să priceapă că violența fizică e 
preparată de cea verbală. O altă minunăție. În ultimul 
mandat al lui Iliescu, îi plângeam de milă lui M. 
Ciuvică, fostul consilier al lui Constantinescu, prins 
pe stradă de hingherii lui Năstase și dus în cămăruța 
fără WC. Acum se află „șold la șold” cu emisarii 
acelui partid. Apoi, vin la televizor niște moși, 
Bolchiș din ceata lui Vadim și rezervistul încruntat 
Dogaru, aparent cu toate doagele din dotare, să facă 
nani cu fruntea pe sticlă. Și dacă bărbații fac o politică 
de tot râsul, nici femeile nu se lasă, ca nu cumva să 
scăpăm cu rezervele de nervi negestionate politic. 
Iată o doamnă, care e tot mai rar doamnă, edilul șef al 
Capitalei, odată poetă, dar acum semănând leit cu un 
PET turnat în formă de femeie și umplut cu 
muscarină. Atacă pe toată lumea și vai! cum nu știe că 
răutatea subminează feminitatea și favorizează 
fizionomiile antisex! Olguța promite și promite cam 
aiurea-n... travaille. Păienjenișul promisiunilor îi 
acoperă fardul. O auzim cum sărută cuvintele când… 
ne dă. Parcă rostește psalmi în capelă. Totuși, e prea 
tinerică pentru a deveni corespondentul feminin al lui 
Moș Nicolae. „Baba Nicolae” nu merge. Mai bine ar 
petici sacul. Alina Mungiu, o speranță a democrației, 
s-a sucit și face acum Pippidi pe activitatea sa 
antifesenistă. Mai intră în galeria mea două liberale, 
doamna Cătăniciu, pe care o vezi cum își mușcă de 
partea dorsală fostul partid, cu ochi de vietate în gura 
vulpii. N-ar fi rea oglinda. Emoționează. Alt caz de 
rătăcire. Norica Nicolai, care a ajuns din partidul lui 
C. Coposu în siajul neopecerismului iliescian? Când 
a fost cinstită? Acum, în duetul PSD – ALDE? Îmi 
amintesc de seara când se bălăcărea în piscina de la o 
Antenă. Era în bikini și, dacă a uitat, îi amintesc eu: 
era o spumă mocirloasă greu de degresat.
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Lume, inimă zdrobită

Cînd am să fiu bătrîn, cu vederea 
slabă,
oasele mele vor fi gingașe ca 
sentimentele,
iar pașii, ceață plutitoare. . .
și dragostea nechibzuită îmi va 
da pace– 
 

Dansez cu vîntul, în cameră
visele neîncetat îmi chinuie 
inima,
ce liniște în Calea Lactee,
mirosul dulce de iarbă ajunge din 

templu la mine – 

 Cînd am să fiu bătrîn& cu 
vederea slabă
cu lupa într-o mînă, cu cealaltă
întorcînd paginile unei cărți de 
Hesse,
am să-mi aduc aminte trecutul

Străpung cu pana întunericul. . .
singur pe lume, cu inima 
zdrobită,
îmi ascund capul sub plapumă
nu-i nimeni care să-mi mai 
deschidă ușa– 

 Un suflet, o lume

 
Moartea nu slăbește strînsoarea
 asupra lumii scăldate-n lumină
 Nu: devenind un Buddha
e tot mai vlăguită – despărțindu-
se pe neașteptate de tine

Despărțirea spiritului de trup
precum umbra-i despărțită de 
soare
sufletul devine pisc strălucitor
văzut de un uliu privind în jos

79

Traduceri

Sendoo	Hadaa
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Traducere: Olimpia Iacob

Sendoo Hadaa este un mare poet al mileniului trei, care a depășit granițele naționale și etnice. A publicat 15 
cărți de poezie, și a înființat publicația originală, World Poetry Almanac, (2016) pe care o editează cu succes. 
Poezia lui a fost tradusă în cîteva limbi [persană (Sweet Smell of Grass, 2016); curdă (Aurora, 2017); 
georgiană (Mongolian Long Tone, 2017); germană (WENN ICH STERBE, WERDE ICH TRÄUMEN, 
2017); olandeză (Mongolian Blue Spots, 2017); chineză ( The Night of Ulaanbaatar, 2017)], urmând să fie 
publicată în 2018, în două antologii, traduse în rusă și în spaniolă. A primit cîteva premii la festivalurile 
internaționale de poezie din India, SUA, Canada, Grecia, China și Rusia. A avut onoarea să primească premiul 
Uniunii Scriitorilor din Mongolia. Locuiește la Ulan Bator. 

Luca	CIPOLLA

Seta
 
Il tuo sorriso era seta,
accogliente velluto,
coperta,
due occhi ossidiana
rilucenti al buio,
chissà quale carovana 
dietro le quinte
l'accompagnava,
quali impavidi corsieri
su steppe ardenti
e poi..il freddo.
Seta..
il tuo perdono,
coscienza,
fendevi anche la notte
come un faro imperituro

e poi..ti lasciavi
intangibile presa
marginale, prevalente..
 

Mătase
 
Zâmbetul tău era mătase,
catifea primitoare,

pătură,
doi ochi obsidian
strălucitori în întuneric,  
cine știe ce caravană
în culise
îl însoțea,
ce neînfricați armăsari
pe stepe fierbinți
și apoi..frigul.
Mătase..
iertarea ta,
conștiință,
despicai și noaptea
ca un far nepieritor 
și apoi..te lăsai
prins intangibil
marginal, prevalent..
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