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O poveste pe pânza timpului
Se împlinesc anul acesta, 135 de ani
de la nașterea celui căruia îi va fi hărăzit să
devinăun important pictor sătmărean:
Aurel Popp.
În lunga sa viață, va trăi 81 de ani,
artistul acesta a trecut prin multe
întâmplări, nu toate frumoase, însă
pilduitoare cu prisosință.
În adolescența sa careiană s-a spus că
Aurel Popp l-a cunoscut pe Ady Endre, cu
care a legat o durabilă prietenie.
Ady Endre a fost elev al Liceului
Piarist din Carei între anii 1888 - 1892,
după care și-a continuat studiile liceale la
Zalău, pe când Aurel Popp, la vârsta de 13
ani, în luna septembrie a anului 1892
devenea elev la Carei.
La venirea lui Aurel Popp la Carei,
deja Ady Endre nu mai era acolo, fiind
elev, din același septembrie 1892, la
Colegiul Reformat ”Wesselényi Milkós”
din Zalău, astfel că cei doi nu aveau cum
să se întâlnească la Carei!
Iată încă un mit, cel al ”marii
prietenii” dintre Aurel Popp și Ady Endre,
a fost spulberat, chiar în cadrul acestei
tablete!
Anii au trecut, marele poet maghiar
Ady Endrre, va muri la 27 ianuarie 1919,
avea doar 41 de ani, dar memoria sa va
rămâne veșnic vie în inima zbuciumatului
nostru pictor.
Educația și instrucția lui Aurel Popp a
fost una maghiară, chiar dacă el era fiul
unui preot greco - catolic român din
Căuaș.
Defapt Mecențiul, satul natal al lui
Ady, se află la o aruncătură de băț de
Căuaș.
Niciodată însă, artistul nu a avut vreu
resentiment față de unguri, chiar dacă în
perioada ocupației horthyste a avut de
suferit din pricina originii sale românești.
Nu-i vorbă, că și anterior, imediat

după primul război mondial, a avut
destule de tras din partea autorităților
românești, pentru ”păcatul” de a fi
pactizat cu bolșevicii lui Bela Kun.
Dar înainte de orice, Aurel Popp, era
un artist de largă respirație, iar
discriminările acestea stupide, pe criterii
de rasă sau de clasă, contau pentru el, prea
puțin.
În jurnalul său, ”Ez is élet volt” (”Și
asta a fost viață”, apărut la Editura Dacia
din Cluj în 1977 și tradus în limba
română, fragmentar, de către Erdei Judith,
Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare,
1999), Aurel Popp descrie cu emoție,
vizita pe care a făcut-o la casa natală a lui
Ady, alături de poetul Gellért Sándor, la
începutul lunii aprilie 1954, în timpul
sărbătorilor de Paște.
Cu un an înainte, mai exact pe 30
octombrie 1953, casa în care Ady Endre a
văzut lumina zilei, a fost mistuită de un
incendiu.
Pictorul nostru se temea că astfel,
memoria celui mare poet maghiar
contemporan se va scufunda în uitare și
nimeni nu va mai ști unde este locul
nașterii acestuia.
Aurel Popp era cu atât mai amărât cu
cât a constatat că dacă focul a mai cruțat
câte ceva, sătenii lacomi au furat fără
milă, de parcă se temeau să nu rămână
vreo urmă a marelui poet.
Dar Aurel Popp, un om totuși de
aproape 75 de ani, nu a dezarmat și a
luptat din răsputeri pentru refacerea casei
lui Ady Endre și a complexului memorial
de aici.
Artistul a adunat temeinic, tot ce se
mai putea salva, iar ochii minții lui,
vedeau deja și statuia lui Ady în curtea
casei, pentru care deja pregătise deja,
toate schițele.
Desigur, vremile agreste, rigorile

interstițiului totalitar din obsedantul
deceniu al șaselea al secolului trecut, au
constituit tot atâte piedici în calea
împlinirii visului lui Aurel Popp.
În cele din urmă, tenacitatea sa a
învins, iar în 1957, Complexul Muzeal era
gata de inaugurare, iar satul Mecențiu a
fost înnobilat cu numele lui Ady Endre.
Nu știm ce s-ar fi ales de casa natală a
lui Ady Endre, fără intervenția dârză a
marelui său admirator, pictorul român,
Aurel Popp.
Am spus această poveste tocmai
pentru a reliefa ideea că arta nu poate fi
segregată pe criterii arbitrare.
Biografii artistului plastic sătmărean,
spun că Aurel Popp și-a îndeplinit o
datorie morală față de un om cu care
legase o prietenie în anii de școală de la
Carei, lucru total neadevărat, după cum
am arătat mai sus.
Aurel Popp și-a onorat însă, o
obligație morală față de un alt artist, fără
vreo implicație personală, față de un mare
poet, care a pornit în lume de pe aceleași
meleaguri, ca și el.
Dar lecția, splendidă prin
exemplaritatea sa, este una a solidarității
artistice, chiar și dincolo de moarte.
Un bătrân pictor român, aflat cu
câțiva ani înainte de trecerea în eternitate,
își dedică puținul timp nescurs al vieții
sale, salvgardării memoriei unui mare
poet maghiar.
Și poate că, mai importantă decât
întreaga operă artistică a lui Aurel Popp,
este pilda aceasta de mare omenie pe care
ne-a lăsat-o drept moștenire și învățătură.
Eu nu am făcut altceva decât să
rememorez această patetică pagină de
prețuire și admirație a unui artist aflat la
crepusculul său existențial, față de un alt
artist, plecat în lumea umbrelor, deja de
aproape patru decenii.

Felician POP
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Mihai Eminescu la Blaj
întrebarea, ce făcea Eminescu la Blaj?
Articolul amintit din „Familia”, ne
informează că poetul ,,citea cu ziua de
cap tot ce-i venea la mână, indiferent:
carte școlară, știință, literatură... cu un
cuvânt tot. Gândeai că vrea să înghită
toată știința din lume”. Fiind vară,
dormea de multe ori în câmp ori sub
streașina mănăstirii, lângă locul numit
Cheruteu și nu în gazdă unde se
tocmise, la văduva Mănfoaie de pe
strada Hotelului Național.
Printre studenți circulau tot felul de vorbe,
ba că el, Eminescu, mânăncă multă pâine cu
poame, îndeosebi prune, ba că odată, primind 5
galbeni de la părinți, și-ar fi cumpărat un sac de
grâu din care a făcut făină, din care apoi ar fi pus
să i se facă un cuptor de pâine. Colegii intrau în
dispută cu el, pe teme literare, ori altele,
susținând de multe ori aberații, numai ca să-l
necăjească. El rămânea totdeauna calm, zâmbea,
parcă ar fi vrut să zică „ce știți voi?” În literatura
română era pretutindeni acasă. Pe poeți îi avea în
degete și era în stare să-i caracterizeze pe
fiecare.
Revenind la scopul venirii lui Eminescu la
Blaj, mai circulă o ipoteză4 porivit căreia,
probabil, pasiunea pentru opera și personalitatea
lui Gheorghe Șincai îl va fi făcut pe Eminescu ca
la 16 ani să se îndrepte spre Blaj. S-a deplasat de
la Gherla spre Țaga, satul unde a locuit Șincai în
perioada 1797-1803, ca profesor al copiilor
familiei Daniel Vass.
În momentul în care Mihai Eminescu
poposea la Târgu Mureș, la 1 iunie, venind
dinspre Câmpulung Moldovenesc-Vatra DorneiPasul Tihuța-Bistrița, a fost adăpostit de
protopopul Partenie Trâmbițaș în clopotnița
bisericii, iar pe urmă, într-o încăpere a hanului
„La Calul Alb”. Aici Eminescu ar fi destăinuit
viitorilor lui colegi, Ion Cotta din Bicaz și Teodor
Cojocaru din Corbu, scopul venirii în orașul
răposatului și iubitului său profesor Aron
Pumnul: adunarea de material istoric, etnografic
și lingvistic, precum și continuarea studiilor.
Colegii îl descriu astfel pe Eminescu: “Era

Prof. Carol C. KOKA
Potrivit amintirilor unor
contemporani, Mihai Eminescu a sosit
la Blaj în primăvara anului 1866. “A
venit ca student din Cernăuți - circula
vorba printre studenții din Blaj - unde a
terminat trei clase gimnaziale și pe
urmă a stat în Cernăuți 2 ani de zile și a
citit întreaga bibliotecă gimnasială”. La
Blaj se mai vorbea că Eminescu dorea să dea
examen pentru două clase gimnaziale, amănunt
menționat de aproape toți biografii lui
Eminescu.1 Biografii mai menționează un fapt
îndeobște cunoscut, că atunci când poetul a zărit
din depărtare Blajul, ar fi rostit celebrele cuvinte:
”Te salut din inimă, Romă mică! Îți mulțumesc
Dumnezeule că mi-ai ajutat s-o pot vedea”.
Cuvintele devenite subiect de legendă ar fi fost
rostite pe dealul Hula, sub coroana unui tei. Acest
tei, monument al naturii, se află situat la
marginea nordică a orașului. Pe o placă
memorială stă scris: ”Lângă acest tei s-a oprit
Mihai Eminescu în 1866 și a salutat cu entuziasm
Blajul pe care demult dorea să-l vadă”.
În Geniu pustiu, Eminescu povestește
călătoria sa spre Blaj. ”Într-o zi frumoasă de
vară, îmi făcui legăturica, o pusei în vârful
bățului și o luai la picior pe drumul cel mare
împărătesc, drum construit de austrieci între
1786-1808, pe ruta: Snyatin, Cernăuți, Storijineț,
Vicov, Marginea, Solca, Gura Humorului,
Câmpulung, Vatra Dornei”. Intenționa să ajungă
în final și la Sibiu, unde frații lui mai mari învățau
la școlile românești de aici.
Într-un articol din „Familia”2, Petra Petrescu3
susține că acum patru ani (prin 1896), a căutat
împreună cu profesorul I. German, toate
procesele verbale ale corpului profesoral și toate
protocoalele de înscriere ale școlarilor din Blaj și
a constatat că Eminescu nu a înaintat nicio cerere
în acest sens, pentru a fi înscris într-o clasă, sau
admis ca „student extraordinar”. În această
situație, se poate spune pe bună dreptate
3
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îmbrăcat sărăcuț, cu hainele prăfuite, din care
scotea mereu un carnet pentru a nota ceea ce i se
părea mai caracteristic în felul de a vorbi al
locuitorilor. Intrând în vorbă cu cei doi teologi,
Eminescu îi lămurește că este poet, și că vrea săși adune material. În tovărășia lor străbate
drumul până la Blaj care îl atrăgea, „dorul
fierbinte de a vedea locul, unde a răsărit soarele
5
românismului”.
Ioan Roșu, într-o lucrare a sa6, amintește că
alegerea lui Eminescu de a poposi la Blaj, s-ar
datora ”norilor negri care acoperiseră cerul
acestei provincii, odată cu Decretul imperial
prin care Dieta Transilvaniei de la Sibiu este
închisă, semn că zilele principatului
independent erau numărate”. În condițiile în
care Dieta a votat „uniunea” Transilvaniei cu
Ungaria, românii din Ardeal, deci și cei din Blaj,
se pregăteau să facă față noilor încercări, iar
Eminescu „se alăturase simbolic celor ce
slujiseră sau încă serveau cauza românească”.
Încercând să răspundă la întrebarea de unde
venea Eminescu la Blaj, Ioan Roșu susține că
poate nostalgia obârșiilor l-ar fi făcut pe
Eminescu să aleagă Blajul, deoarece știut este
faptul că bunicul poetului, Vasile Eminovici
(1777-1844), pe linie maternă, era născut la Blaj.
Un alt învățăcel de pe vremea prezenței lui
Eminescu la Blaj, Grigore Dragoș, își aduce
aminte de poet, ca de ”un june compact, fața
brunetă, ochii negri, păr mare, retezat, care se
trăgea în negru iar vocea groasă bărbătească”.
Același coleg a remarcat la Eminescu că era cam
excentric și era indiferent cu privire la ținuta lui.
”Îmi spunea că are niște frați care îl mai ajutau
cu ceva. Mi se rupea inima de milă, cum îl
vedeam că umblă atât de destrămat și flămând”.
Una dintre gazdele lui Eminescu a fost Ștefan
Cacoveanu, care a scris în amintirile sale7 cum a
făcut cunoștiință cu poetul și i-a oferit găzduire.
După 15 iunie, Cacoveanu a plecat din Blaj,
poetul nu a vrut să-l însoțească la țară. Împreună
cu Iacob Oprea, Ioan Gorun și G. Dragoș a fost
găzduit într-o odăiță a seminarului teologic. Pe
clădirea fostului seminar din Blaj o placă
amintește de prezența lui Eminescu în acest oraș.
Din relatările lui Cacoveanu știm că s-a scăldat în
Târnava, fiind un iscusit înotător. S-a împrietenit
cu Nicolae Mihu, un om de vreo 40 de ani, un om
simplu care căra apă cu un măgar. Mihu era

știutor de multe povești și basme ceea ce îi plăcea
foarte mult lui Eminescu.
Din articolul din Familia, mai rezultă că
Grigore Dragoș l-a găzduit la Blaj mai bine de o
lună. Drept recunoștiință, poetul i-a donat
binefăcătorului averea sa, care consta dintr-o
carte a doctorului Friederich Beck, carte editată
la München în 1862, „Lehrbuch der Poetik fur
Unterrchts-Anstalten, wie auch zum
Privatgebrauche”, și pe care Eminescu a scris
următoarea dedicație: “Spre suvenire fratelui
Grigoriu Dragoșiu. M. Eminescu din Ipotești”.
În pagina doua urmau câteva strofe, din care
ultima suna așa: ”Când fug amicii de lângă tine,
/Când plângi de soarta-ți trist, părăsit,
/Gândeștete atuncea și tu la mine, /Nici eu în
lume n-o duc mai bine, /Și eu sunt, frate,
nenorocit!”. Unui alt prieten, Filimon Ilea i-a
dedicat poezia Amicului F(ilimon) I(lea)
Contemporanii își aduc aminte că Eminescu
ar fi plecat din Blaj în octombrie 1866
îndreptându-se spre Sibiu, unde s-a întâlnit cu
8
Nicolae Densușianu. Petra Petrescu știind
despre această întâlnire, în cursul anului 1891,
printr-o scrisoare, l-a rugat pe Densușianu să-i
dea câteva amânunte despre poet. La 7 februarie
1892, Nicolae Densușianu relata lui Petra
Petrescu următoarele aspecte.9 Student fiind la
drept, în Sibiu, între anii 1865-1870, într-o
toamnă, trecând pe strada Măcelarilor, s-a
întâlnit cu un student de la Institutul Teologic
care i-a prezentat un tânăr „cu fața negricioasă,
cu ochi mari deschiși, cu un zâmbet pe buze, care
spunea că este Eminescu”. Densușianu nu a avut
niciodată ocazia să-l cunoască până atunci pe
Eminescu, se cunoșteau doar din paginile
Familiei unde amândoi colaborau. Nicolae
Densușianu, scrie că el citea cu „deosebită
atenție versurile sale și mărturisesc că-mi
plăceau. Erau niște simple fantesii drăgălașe și
ușoare, mai mult orientale decât românești,
îmbrăcate într-o limbă moale, aproape
feminină”. Bucuria lui Nicolae Densușianu de al cunoaște personal pe Eminescu a fost umbrită
de vederea stării jalnice în care era acesta, „în
adevăratul sens al cuvântului curgeau zdrențele
de pe el. Abia se mai vedea pe la gât un mic rest
de cămașă neagră, iar pieptul de sus până jos
era gol, și cu mare necaz încerca bietul om să-și
acopere pielea cu o jachetă ruptă, în toate părțile
4
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zdrențuită de la mâneci până la coate și cu niște
simpli pantaloni zdrențuiți.... Și cu toate că el se
afla în costumul celei mai crude suferințe, îți
zâmbea întruna, cu atâta mulțumire, ca și când
întreaga lume ar fi fost a lui.10 Medicul Dimitrie
Constantinescu11 într-o lucrare a sa, relatează
anecdotic un aspect privind îmbrăcămintea lui
Eminescu pe când acesta era sufleur în trupa lui
Mihai Pascaly și se afla la Cernăuți. M. Pascaly
cu alura lui elegantă, solemnă, marțială, observă
că Eminescu umbla într-un costum vechi,
prăpădit și purta niște ghete ca vai de lume. Îl
chemă la el și-i ceru să-și facă imediat haine și
ghete. Dar n-am bani, ar fi replicat Eminescu.
Pascaly a numărat poetului o sută de coroane de
argint pentru ghete și haine. Eminescu luă banii,
ieși în oraș, se fofilă pe la dughene, bău o bere,
ajunse la un anticar. Acolo văzu o mulțime de
cărți și niște ediții de lux în germană pe care le
răsfoi atent. Apoi târgui și cumpără două cu
optzeci de coroane. A doua zi Pascaly îl căută să-i
admire îmbrăcămintea.
- Ai luat ghete și haine, Eminescu?
- Da, am luat. Uite acilea pe masă e Goethe și
Heine!
Înduioșat de cum arăta acum la 1866,
mărturisește Nicolae Densușianu în scrisoarea
sa, l-a dus pe Eminescu la el acasă și l-a îmbrăcat
din cap până în tălpi. Tot el, face precizarea că
situația tânărului poet s-a agravat după dispariția
protectorului său de la Cernăuți, profesorul Aron
Pumnul, „pentru care bărbat dânsul avusese o
sfântă venerațiune în toată viața sa”. După ce a
stat trei zile în casa lui Densușianu, Eminescu a
trecut în România cu ajutorul acestuia.
Densușianu îi ceruse printr-o scrisoare părintelui
11
Bratu să-l ajute să treacă granița.
Nicolae Densușianu mai face în scrisoarea
adresată lui Petra Petrescu câteva mici precizări.
Observase de exemplu, că asupra lui Eminescu,
dascălul său Aron Pumnul a avut o influență
hotărâtoare. „Se vede că, caracterul cel bun și
blând al acestui om influențase așa de mult
asupra lui, încât el chiar și în Romania petrecea
mai mult în societate cu ardelenii ...cu care se
asimilase aproape în toate, în idei și sentimente.
Admiră foarte mult naționalismul, puterea de
viață și bunătatea inimei ce există în poporul
12
ardelean . Densușianu amintește un singur
punct prin care crede el că Eminescu se

deosebește de ardeleni, și anume, ,,lipsa de
entuziasm, lipsa de energie, de voința tare de a
lupta cu toate piedicile spre a ajunge la țintă, el
vedea tot viitorul numai în negru”. Poate că toate
acestea se datorează unor influențe străine,
ideilor rătăcite ale unor filosofi germani,
deoarece pesimismul este o plantă nordică care
nu a existat la popoarele meridionale și la
români. Românul este și trebuie să fie optimist,
ajunge la concluzia Nicolae Densușianu.
1 .

R o d i c a E l e n a L u p u , Va c a n ț e ,
vacanțe...Românie, plai de dor, Editura
ANAMAROL,București, 2004
2
.Nicolae Petra Petrescu , Din junețea lui
Eminescu, ,,Familia”, anul XXXVI, nr.1, 2-14
ianuarie, 1900, p.6
3.
Nicolae Petra Petrescu, (1848-1925), scriitor și
economist. Autor al monografiei Băncii Albina.
Colaborator la: Gazeta Transilvaniei, Familia,
Telegraful român, Albina, etc. A fost primul
mureșean care a intrat în relații cu Eminescu, în
casa profesorului Ion Micu Moldovan. Vezi
Vasile Netea, Mureșul superior vatră de cultură
română, Editura Cuvântul, 2006.
4.N.Triboiu, Drumurile și popasurile tânărului
Eminescu în Transilvania, Editura ,,DragoșVodă”, Cluj-Napoca 1998, p.87
5
.Cultura creștină, anul XXV, nr. 9-12, p.511
6.
I.Roșu, Legendă și adevăr în biografia lui M.
Eminescu, vol.I, Originile, Editura Cartea
Românească, 1989, p.123-124
7.
Ștefan Cacoveanu, Amintiri despre Eminescu,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000.
8.
Nicolae Densușianu (1846-1911), jurist și
istoric român, membru corespondent al
Academiei Române, cunoscut mai ales prin
lucrarea sa monumentală Dacia preistorică.
9.
Familia, anul XXXVI, nr.2, 9-21 ianuarie,
1900, p.1
10.
Ibidem, p.3.
11.
D. Teler pseudonimul lui Dimitrie
Constantinescu Teleorman,(1858-1929) autorul
volumului Anecdote despre mari personalități
române, Editura Saeculum Vizual, 2011.
12.
Eminescu în Blaj-Amintiri de-ale
contemporanilor-culese de Elie Dăianu, Sibiu,
1984.
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Casa Naţională din Satu Mare,
un deziderat al românilor sătmăreni
care astăzi este pierdut
„Venim cu propunerea de a
înfiinţa în oraşul acesta, în oraşul
leagănului nostru, în municipiul
românesc cel mai apropiat de graniţă,
o Casă Naţională.
Care ar fi în Satu Mare rostul
unei Case Naţionale? Mare,
covărşitor de mare!...
Ea ar însemna în primul rând
locul unde s-ar aduna tot ce este
conştiinţă românească, pentru a
discuta diferite probleme la ordinea zilei.
Ea ar însemna posibilitatea de
reconfortare a românilor acestui oraş într-un
loc anume stabilit şi creat cu scopul precis de a
constitui un focar de românism şi de
conştinciozitate.
Ea ar deveni locul de întâlnire a
românilor, unde s-ar putea introduce din când
în când şi unii dintre minoritari spre a ne
cunoaşte aşa cum suntem şi-a tinde să ne
aprecieze cum merităm.
Ea ar fi emanaţia românismului curat,
ar constitui o pildă şi un îndemn pentru tineretul
păşit în viaţă, ar deveni suportul lui, ar însemna
oblăduirea tendinţelor şi influenţelor recrutate
în drum spre urcuşul culmilor civilizaţiei reale.
Dar ce nu poate deveni o Casă Naţională
în momentul când ea există?
Trecem prin vremuri cari ne impun o
anume conduită, trăim pe meleaguri cari duc
lipsa nu atât a manifestărilor româneşti, cât a
posibilităţilor de cari dispunem ca acestor
manifestări să le putem simţi binefacerile lor.
A trecut timpul vorbelor deşarte, al
declamatoriei oratorice, trebuie să păşim la
înfăptuiri. Iar, Casa Naţională ce-am dori-o cât
mai curând înfiinţată la Satu Mare ar însemna
un prim pas spre calea aceasta, pe care este
necesar să ne îndreptăm hotărât şi cât mai
grabnic paşii” 3.
În cele din urmă, mai vechiul deziderat al
românilor sătmăreni - Palatul Cultural, „Casa
Naţională”, a fost început în anul 1935. Terenul

prof. univ. dr. Claudiu
PORUMBĂCEAN
La scurt timp după instaurarea
administraţiei româneşti (aprilie 1919),
elita românească a Sătmarului a venit
cu ideea construirii unei Casei
Naţionale Sătmărene, un Palat al
Culturii pe aceste meleaguri1.
Din păcate însă, această
chestiune a cam fost tărăgănată de autorităţile
vremii, ea fiind repusă pe tapet abia în anul 1926
când „s-a şi încercat o înfăptuire, închiriindu-se
localul în care este astăzi situată Percepţia I-a. Sau cumpărat mobile şi o vreme a şi existat aşa zisa
Casă Naţională din Satu Mare” 2. Ulterior s-a
venit cu ideea înfiinţării Cercului civilo-militar,
care de asemenea a dăinuit o vreme.
Trebuie subliniat faptul că presa locală a
avut un merit deosebit în mobilizarea tuturor
celor care puteau să se implice în acest proiect de
însemnătate naţională pentru toţi sătmărenii. Încă
din anul 1932 în articolul intitulat „Un frumos
început”, „Gazeta Sătmarului” constată
dezvoltarea mişcării culturale româneşti în
această parte a ţării. Se semnalează formarea unui
comitet unic pentru dezvoltarea culturii naţionale
compus din reprezentanţii asociaţiilor româneşti
(„Astra”, „Liga Culturală”, Reuniunea „Vasile
Lucaciu”, Asociaţia Româncelor Sătmărene
„Altarul”, „Cultul Patriei”, Asociaţia
Industriaşilor şi Comercianţilor Români, Clubul
Sportiv Olimpia, etc.) şi completat de primarul
oraşului, prefectul judeţului, capii bisericilor
româneşti şi comandantul garnizoanei. Se lua în
discuţie problema Casei Naţionale, care era de
strictă necesitate.
Doi ani mai târziu, în anul 1934, în ziarul
local „Graniţa”, cunoscutul jurnalist Horea I.
Gheorghiţă a publicat un articol cu privire al
necesitatea construirii unei Case Naţionale la
Satu Mare în care explica utilitatea unui
asemenea edificiu, din care spicuim:
6
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pe care s-a pornit construcţia a fost oferit gratuit
de Primărie, instituţie care a şi alocat în buget
suma de 500.000 lei. Exemplul său a fost urmat şi
de conducerea judeţului care a sprijit proiectul cu
suma de 250.000 lei. Au mai subscris apoi clubul
sportiv „Olimpia” suma de 150.000 lei, clubul
„Union” suma de 100.000 lei, fabrica de vagoane
„Astra” suma de 100.000 lei şi „toate celelalte
societăţi locale cu sume mai mici ca şi toţi
4
funcţionarii particulari şi de stat din Satu Mare” .

demers este evidenţiată şi de faptul că licitaţia
pentru lucrările de la „Casa Naţională” s-a ţinut în
localul Băncii Româneşti care se afla sub
conducerea sa6.
Documentele păstrate în Arhivele
Naţionale din Satu Mare ne oferă date importante
despre construirea acestui palat Cultural, pe care
le vom prezenta în cele ce urmează. Statutul votat
în 15 martie 1935 prevedea că scopul societăţii
era „procurarea unui loc potrivit în centrul
oraşului pentru construirea unui Palat Cultural
pentru a putea adăposti toate societăţile
existente sau viitoare cu scop cultural, social
sau naţional. Societatea va administra Palatul
Cultural în bune condiţii având dreptul spre
acest scop a întreprinde orice afacere singură
sau în asociaţie cu terţe persoane. Societatea va
putea face orice operaţiuni lucrative, pentru
realizarea scopului său de bază, care este
promovarea culturii naţionale româneşti.
Pentru procurarea fondurilor necesare
societatea va putea face emisiuni de capital,
împrumuturi şi va putea primi şi donaţiuni”.
Aşadar, Casa Naţională S.A. Satu Mare se
dorea a fi prima societate ce îmbină activitatea
financiar-bancară cu cea culturală, filantropică,
naţională pentru promovarea culturii româneşti.
În acest sens, în conducerea instituţiei a fost
cooptată întreaga elită a politicii sătmărene7.
Durata de funcţionare a societăţii era
nelimitată, capitalul social fiind de 1.000.000 lei
compus din 2.000 acţiuni a câte 500 lei fiecare.
Consiliul de administraţie era compus din
9-21 membri şi după 3 ani o pătrime din numărul
total al membrilor se va reînnoi prin tragere la
sorţi.
Primul Consiliu îi număra pe: dr. Ştefan
Cherecheş (preşedinte - primarul oraşului Satu
8
Mare) , Emil Tişcă (vicepreşedinte), dr. Ioan
Pogăciaş, dr. Octavian Ardelean (prefectul
judeţului Satu Mare), dr. Ilie Carol Barbul, dr.
Titu Demian, Alexandru Doroş, dr. Alexandru
Dumbrăviceanu şi dr. Eugen Seleş. Publicaţiile
societăţii urmau a se face în presa locală.
Piatra de temelie a preconizatului „Palat
Cultural” a fost sfinţită în data de 20 iulie 1935,
concomitent cu cea a Palatului Administrativ
(astăzi Muzeul Judeţean de Istorie Satu Mare)9, în
prezenţa ministrului de justiţiei dr. Valer Pop

20 iulie 1935, sfinţirea pietrei de temelie
a „Casei Naţionale”

Pentru împlinirea acestui vis al
sătmărenilor, a fost constituită o societate,
conform statutelor aprobate în adunarea generală
de constituire ţinută la 15 martie 1935, cu sediul
5
în Satu Mare . Ştefan Cherecheş (Benea),
primarul oraşului Satu Mare, a fost ales primul
preşedinte iar Emil Tişcă a deţinut funcţia de
vicepreşedinte al primului consiliu de
administraţie al Casei Naţionale din Satu Mare.
Implicarea acestuia din urmă în realizarea acestui
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(care era şi prşedintele organizaţiei judeţene a
PNL) şi a subsecretarului de stat de la Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor, Cancicov.
Valer Pop a şi zidit eprubeta care conţinea
actul comemorativ cu următorul cuprins,
reprodus întocmai10:
„Astăzi 20 iulie 1935, în anul al 17-lea
dela Unirea tuturor românilor într-o singură
ţară, în zilele domniei M. S. Regelui Carol al IIlea, cu străduinţele şi daniile fondatorilor Casei
Naţionale din Satu Mare, în acest loc dăruit de
oraş, pusu-s-a cu binecuvântarea clerului
bisericilor naţionale în frunte cu protopopul
Melentie Răutu, asistat de preotul Constantin
Vîrlan întru întărirea conştiinţei şi propăşirea
culturei româneşti, în faţa delegatului
guvernului ţării d. Dr. Valeriu Pop, ministrul
justiţie, a reprezentanţilor tuturor autorităţilor
şi a asociaţiunilor culturale din judeţ şi oraş,
piatra de temelie a Casei Naţionale din Satu
Mare, primul consiliu de administraţie fiind
compus din d-nii dr. Ştefan Cherecheş,
primarul municipiului ca preşedinte, Emil
Tişcă dir. Băncii Româneşti, vicepreşedinte, iar
ca membrii dnii. dr. Octavian Pop, director
general la „Casa Noastră”, dr. Augustin
Ferenţi, fost primar al Municipiului, dr. Titu
Demian, decanul baroului de advocaţi, Andrei
Doboşi fost prefect şi senator de Satu Mare, dr.
Carol Barbul, advocat şi deputat, dr. Octavian
Ardeleanu, prefectul judeţului, dr. Valer Bota
medic, Gavril Barbul profesor, dr. Emil
Coconeţi, şeful serviciului financiar judeţean,
Alexandru Doroş notar public, dr. Alexandru
Dumbrăviceanu prim medic judeţean, Aurel
Dragoş arhidiacon, senator, Adrian Demian,
Aida Focşa, preşedinta societăţii „Altarul”, dr.
Ioan Pogăciaş, notar public, Nicolae pop,
director şcolar, dr. Eugen Seleş, directorul
Liceului „M. Eminescu”, ing. Flaviu Suluţiu,
deputat, Mircea Sorescu, administrator de spital
şi Vasile Scurtu, profesor, plănuitor al clădirii
fiind arhitectul dr. Victor Smigelski, iar
ridicător arhitectul Gheorghe Liteanu din
Bucureşti.”
Se pare că lucrările au demarat în trombă,
astfel că încă în cursul lunii noiembrie construcţia
urma să fie acoperită. Se prevedea ca intrarea
11
principală să fie în str. Mihai Viteazul .
La un an de la înfiinţare (1936), adunarea

generală alege în Consiliul de administraţie noi
membri: Pop Nicolae, Aurel Dragoş, dr. Valeriu
Bota, Mircea Sorescu, dr. Emil Coconeţi, Vasile
Scurtu, Aida Focşa şi inginer Flaviu Şuluţiu, în
timp ce I.C. Barbul şi Titu Demian îşi pierd
calitatea de membru, urmaţi în 1938 de Octavian
Ardelean, Aida Focşa, dr. Ioan Pogăciaş şi ing.
Flaviu Şuluţiu.
În august 1936 erau finalizate lucrările la
sala de spectacole şi dependinţele ei, urmând ca
în toamnă să fie instalat şi cinematograful. Din
venitul adus de cinematograf se preconiza
construirea clădirii frontale, care urma să
adăpostească casinoul şi Biblioteca Casei
Naţionale. Se făcea apel la donatori să-şi
întărească contribuţiile12. În „bună” tradiţie
românească publicaţia „Satu Mare” (organ al
naţional-ţărăniştilor) califica demersul numit
„Casa Naţională” drept o „afacere liberală”13.
Este adevărat însă că din totalul de 26 membri ai
societăţii 10 locuri aveau liberalii, iar celelalte
partide şi asociaţii restul14.
Pentru terminarea sălii de cinematograf
mai erau necesari 500.000 lei. În principiu, Banca
Naţională a acceptat acordarea şi a acestui credit,
cu condiţia ca el să fie girat de aceeaşi bancă
15
„Casa Noastră” .
Prezent la Bucureşti, primarul Ştefan
Benea a dus tratative pentru achiziţionarea cu
toate cele necesare a cinematografului, prevăzut a
16
se deschide în luna februarie .
Într-un articol intitulat O nouă cucerire a
românismului: Deschiderea Cinematografului
Casei Naţionale se saluta inaugurarea din 25
martie 1937 a mult doritei Case Naţionale.
Primarul Benea şi prefectul Ardelean făceau apel
la toate forţele româneşti pentru strângerea de
fonduri în vederea continuării lucrărilor17. În vara
aceluiaşi an, la 21 august 1937, soseşte la Satu
Mare primul ministru al României, Gheorghe
Tătărescu. Acesta vizitează printre alte obiective
de interes major (noul palat al Prefecturii, statuia
lui Vasile Lucaciu şi celelalte realizări importante
ale mandatului său) Casa Naţională, fiind
interesat de stadiul şi evoluţia lucrărilor efectuate
aici. Rămâne pe deplin mulţumit de munca
depusă de autorităţile municipiului şi judeţului
Satu Mare, adresând felicitări pentru celel văzute
aici (foto)18”.
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La 5 februarie 1939, Adunarea generală
extraordinară decide înregistrarea firmei în stare
de lichidare, fiind aleşi ca lichidatori Alexandru
Doroş şi Emil Tişcă, iar la 12 iunie 1943 va fi
radiată din Registrul firmelor sociale.
Din păcate însă, evenimentele ulterioare
anului 1940 şi apoi 1944, au făcut ca această
măreaţă realizare a românilor să fie „valorificată”
de noile autorităţi într-un mod, de multe ori, cel
puţin ciudat, chiar şi în zilele noastre.
În Cartea de Aur a Reuniunii de Cântări şi
Muzică „Vasile Lucaciu din Satu Mare, la 15
iunie 1947, cu ocazia Adunării generale a
Reuniunii, profesorul Adrian Demian, dirijorul
corului şi directorul Conservatorului din Satu
Mare, nota cu privire la scoaterea acestei instituţii
din localul Casei Naţionale în care funcţiona,
următoarele19:
„[…] Doamnelor şi Domnilor, iată
munca, strădania şi rezultatele eforturilor
noastre de un an de zile scurs în împrejurări
destul de grele.
Nu pot să închei scurta mea dare de
seamă fără să amintesc că Cinematograful,
Casa Naţională, zidită din cărămizile salariilor
noastre, ne-a fost luată.
Nu disperăm, n-am disperat nici în 1940,
când ne-a fost răpită o parte a scumpei noastre
ţări, ci fiecar am muncit cu încordare
supraomenească ca să reintrăm cât mai de
vreme în drepturile noastre eterne, vom munci şi
pt. redobândirea acestui aşezământ al nostru”.
Cunoscută astăzi de publicul sătmărean
sub denumirea de Cinematograful „Victoria”, în
realitate clădirea care avea ca destinaţie un Palat
al Culturii sătmărene, a ajuns nici mai mult, nici
mai puţin, o locaţie pentru cafenele sau cluburi cu
activităţi de multe ori dubioase, în condiţiile în
care instituţii de cultură (precum Biblioteca
Judeţeană sau Arhivele Naţionale) se lovesc
frecvent de lipsa unui spaţiu adecvat sau suportă
chirii importante care ar putea fi alocate bunei
desfăşurări a activităţii specifice lor. Poate că
autorităţile locale se vor gândi cândva şi la acest
subiect...

împreună cu Viorel Câmpean. Vezi Claudiu
Porumbăcean, Viorel Câmpean, Caietele liberale
sătmărene I. Emil Tişcă (1881-1965), Ed.
Argonaut, Cluj Napoca, Ed. Muzeului
Sătmărean, Satu Mare, 2013, p. 53-57.
2
Horia I. Gheorghiţă, Satu Mare. Oameni şi
fapte, Tipografia „Gloria”, Satu Mare, 1935, p.
58.
3
„Graniţa”, anul I nr. 76 de vineri 13 iulie 1934
4
Horia I. Gheorghiţă, op. cit., p. 60.
5
ANSM, fond Tribunalul Judeţean Satu Mare,
seria Dosare şi registre de firme, reg. S VIII,
f.144, dos. nr. 469 I şi 469 II Satu Mare.
6
„Gazeta Sătmarului”, nr. 144, 23 iunie 1935.
7
Claudiu Porumbăcean, Sistemul bancar
sătmărean interbelic (1919-1939), in „Satu
Mare. Studii şi comunicări”, nr. XXIX/II, Ed.
Muzeului Sătmărean, 2013, p. 85-112.
8
La 31 august 1936 este înregistrată schimbarea
numelui dr. Cherecheş Ştefan în Benea Ştefan.
9
„Gazeta Sătmarului”, nr. 147, 28 iulie 1935.
10
Horia I. Gheorghiţă, op. cit. p.60-61; Vasile
Scurtu, Trei ani de muncă (1933-1936) Activitatea Comisiei interimare a municipiului
Satu Mare, Satu Mare, 1936, p. 9, apud Mircea
Daroşi, Pe urmele lui Vasile Scurtu, Bistriţa,
2006, pp. 33-34.
11
„Gazeta Sătmarului”, nr. 150, 11 noiembrie
1935.
12
Idem, nr. 158, 26 august 1936.
13
Idem, nr. 172, 13 decembrie 1936.
14
Idem, nr. 140, 15 mai 1935.
15
Idem, nr. 170, 29 noiembrie 1936.
16
Idem, nr. 178, 7 februarie 1937.
17
Idem, nr. 184, 28 martie 1937.
18
În serviciul patriei, 1933-1937.Dare de seamă
asupra realizărilor înfăptuite în judeţul Satu
Mare, Prefectura Satu Mare, 1937, p. 81. În
faţa statuii dr. Vasile Lucaciu, vădit emoţionat,
Gh. Tătărescu rosteşte: „ce mult regret că n-am
putut lua parte la înălţătoarea serbare a
dezvelirii acestei statui. Este una dintre cele
mai frumoase statui cu care se poate mândri
Ţara Românească”
19
Cartea de Aur a Reuniunii de Cântări şi
Muzică “Vasile Lucaciu” Satu Mare, aflată în
Colecţia de documente a Muzeului Judeţean
Satu Mare, nr. inv.14.384 C, f. 207.
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Acestui subiect i-am alocat spaţii
însemnate într-o lucrare monografică recentă,
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Centenarul naşterii preotului greco-catolic
Felician M. Soran
funcţia de cantor-învăţător la Tătăreşti şi Viile
Satu Mare. În această ultimă localitate şi-a şi dat
de altfel obştescul sfârşit la 18751.
Aidoma tatălui său, şi Andrei Soran sen.
(1840-1885) a fost absolvent al cursului
preparandial de la Oradea. A fost dascăl la
Nojorid, Sanislău, Viile Satu Mare şi în final la
Pişcari. În 1883 s-a născut la Pişcari fiul care
avea să ajungă preot, Ioan Soran (1883-1973).
Acesta, rămas orfan de tată de la vârsta de doi
ani, a urmat cursuri gimnaziale şi liceale la Satu
Mare şi Oradea2. A studiat apoi teologia la
Oradea3 şi Budapesta, aici frecventând şi
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, pe
parcursul anului 1908. S-a căsătorit cu fiica
protopopului Rezei, poate şi
pentru că faptul că, aidoma
acestuia, a fost un student
eminent la Budapesta.
Canonic onorar, a funcţionat în
mai multe parohii de pe
teritoriul judeţului Satu Mare:
capelan la Supuru de Jos şi
Racova, apoi paroh la Istrău,
Doba, Necopoi şi, în fine,
Roşiori. A rămas în memoria
satului Roşiori ca „un preot
foarte evlavios, care a căutat să
altoiască în sufletele tuturor
oamenilor evlavia şi
dragostea. El a ţinut foarte
mult la catolicism”. A ajuns la 1935 în Roşiori şi
avea să rămână alături de credincioşii săi şi după
sfârtecarea fruntariilor ţării. Anul despărţirii a
fost 1948, când Biserica Greco-Catolică a fost
interzisă. Dar, aici destinul său se întretaie cu al
unicului său fiu, după cum vom vedea4.
Felician Soran a urmat clasa a IV-a
primară la Sătmărel, unde director-învăţător era
unchiul său, Augustin Soran. A urmat apoi
studiile la Liceul „Mihai Eminescu”, printre

dr. Viorel CÂMPEAN
Luna februarie a anului 2014 înseamnă
pentru Sătmar şi centenarul naşterii unui
vrednic preot greco-catolic, dar şi a unui
intelectual al cărui traseu cultural a fost
împiedicat să se împlinească de ,,teroarea
istoriei”, care a dominat secolul pe care şi el l-a
traversat. Este vorba despre părintele Felician
Maria Soran, care a văzut lumina zilei la 14
februarie 1914 în localitatea Racova. Tatăl său,
preotul greco-catolic Ioan Soran era capelan,
adică ajutor al parohului din Racova, Iuliu Tătar.
Parohul era cumnatul său, căci amândoi se
căsătoriseră cu fetele protopopului din Supuru
de Jos, Ludovic Rezei.
Mama lui Felician se
numea Cornelia-Terezia şi
amândoi părinţii ei făceau
parte din vechi familii
preoţeşti sătmărene. Originea
familiei Soran se pierde în
negura istoriei. Există ipoteza
că primii membri ajunşi în
părţile noastre au venit din
Ţara Haţegului, avansată fiind
înrudirea cu preotul cărturar
paşoptist Moise Sora Noac
(1806-1862), acesta fiind, întradevăr născut în acea mirifică
zonă. Vom vedea că o legătură a lui Felician M.
Soran cu preotul-cărturar paşoptist cu siguranţă
există.
În orice caz, primul membru al familiei
Soran de care avem ştire că a trăit în Sătmar este
Demetriu. Absolvent al Preparandiei din
Oradea, în 1840 era învăţător la Sânmiclăuş,
unde în acel an s-a născut fiul Andrei, viitor
dascăl şi el. A mai lucrat în parohiile bihorene
Galoşpetreu, Sărsig, pentru ca apoi să-l găsim în
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colegi avându-l pe viitorul profesor şi publicist
Vasile Vartolomei5. A absolvit studiile liceale în
1932.
A urmat teologia la Oradea, după
absolvire căsătorindu-se cu o soţie profund
creştină, Maria Ziman. A fost hirotonit în anul
1940, slujind pentru început la Buteasa. În
toamna lui 1942 ajunge paroh la Hodişa, unde a
funcţionat până în vara anului 1948. Îşi dorea
revenirea în cadrul Episcopiei de Oradea, în
1942 episcopul auxiliar Ioan Suciu
răspunzându-i negativ la cererea sa de a ocupa
parohia Hotoan.
Anul 1942 a însemnat şi succesul
traducerii unei lucrări de folos pentru creşterea
spirituală a tinerilor, intitulată
Curăţia biruitoare, scrisă de A.
Lhermitte. Traducerea a apărut
la Oradea şi autorul o închinase
,,Mariei neprihănite, ca omagiu
din fiiască, profundă şi neîndoită
afecţiune”.
La Hodişa a suferit prima
întemniţare, în 13 ianuarie 1948,
fără mandat de arestare, numai
pentru cercetări la sediul
Siguranţei din Satu Mare, al
cărui şef era căpitanul de
Securitate Ludovic Weis. A fost
judecat abia la 17 Mai 1948
pentru ,,instigare publică” şi
condamnat la 5 luni închisoare
corecţională cu sentinţa 631/1948 a
Tribunalului din Satu Mare. A fost eliberat la 30
Iulie 1948.
Arestarea s-a produs în realitate în urma
unui denunţ că ar deţine materiale subversive şi
un pistol. ,,Materialele subversive” erau
buletine informative primite de la ambasadele
sau consulatele unor ţări precum Spania, Anglia,
Italia, Franţa şi Slovacia. În procesul verbal
dresat la 20 Ianuarie 1948 în urma perchiziţiei
din Hodişa sunt numărate 140 buletine
informative, plus cărţi în limba franceză şi
materiale legate de războiul civil din Spania.
Toate documentele incriminatoare erau dinainte

de 1940, înainte de Cedarea Ardealului, deci nu
aveau nici o valoare ca probe contra regimului
comunist, decât că erau păstrate. Nici legături cu
ambasadele menţionate nu mai puteau fi
invocate în 1948! Ca urmare Parchetul
Tribunalului Satu Mare a restituit la 3 Februarie
1948 dosarul 468/1948 cu numărul de ieşire 882
Serviciului de Siguranţă a Judeţului Satu Mare
anunţând că ,,...afacerea s-a clasat de Parchetul
nostru, deoarece faptele imputate învinuitului
nu se încadrează în nici un text al Codului Penal.
Totodată vă restituim şi pe învinuitul Soran M.
Felician pentru a vedea dacă nu este cazul a i se
aplica dispoziţia Deciziei Ministeriale Nr.
50.000/1946”. Semnează Procuror dr. A.
Samuel şi Secretar Anton Riţiu.
S-a mutat la Roşiori la
sfârşitul verii anului 1948 pentru
a prelua parohia tatălui său Ioan
Soran, ajuns la vârsta
pensionării. Aici se va produce
cea de a doua arestare. A fost
întemniţat în 1948 împreună cu
tatăl său, după ce iniţial a fost
bătut la Securitatea din Satu
Mare, pentru că a refuzat
trecerea la ortodoxie şi pentru
pastoraţie clandestină. Împreună
cu tatăl său şi cu doi teologi
foarte apropiaţi acestuia, Victor
Dănuţ şi Gheorghe Ghiriti ignoră
interdicţia de a folosi biserica
,,lor” (deoarece nu aderaseră la cultul ortodox)
şi în zilele de 7 şi 8 Noiembrie 1948 fac serviciul
religios în ritul greco-catolic, după ce resfinţesc
altarul, iar numele Papei Pius XII şi al
episcopului Alexandru Rusu este pomenit
conform mersului liturghiei.
Pe numele preotului Felician M. Soran
se emite la 23 noiembrie un mandat de arestare
purtând Nr. 7332/1948. Motivul arestării îl
constituie ,,conturbarea exerciţiului cultului şi
injurie rasială”. Este transferat la Penitenciarul
Tribunalului Militar din Cluj, iar în 15 Februarie
1949 se judecă procesul, fiind condamnat
conform Codului Penal Art. 327 la şase luni
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închisoare corecţională cu sentinţa Nr.
496/15.II.1949 şi plata sumei de 2000 lei pentru
cheltuielile de judecată. Cu toate acestea
dosarul celor patru este adnotat cu ,,POLITIC”.
La 16 februarie 1949, amândoi sunt
transferaţi la Penitenciarul din Aiud. Împreună
cu tatăl său au fost eliberaţi în vara anului 1949.
Ultimii ani din viaţă şi i-au petrecut la
Baia Mare, acolo unde îşi dorm somnul de veci.
Un mare rol în menţinerea pe linia de plutire a
corabiei familiei Soran a avut soţia părintelui
Felician, Maria, o pricepută gospodină şi un
suflet creştin cu largă înţelegere a suferinţelor
care s-au abătut asupra lor şi asupra poporului
român. Nevoia l-a făcut pe părintele Felician să
îşi urmeze un talent căruia nu a putut să-i dedice
studenţia: pictura, artă spre care ar fi dorit să se
îndrepte încă la ieşirea de pe băncile liceului.
Avea talent, astfel că a început să picteze icoane,
pe care le vindea la un preţ modic, pentru a-şi
putea întreţine cei doi băieţi, Ioan-Felician şi
Antoniu Maria, cu care Dumnezeu a dăruit
familia lor. De altfel, dosarul său de la CNSAS
este intitulat „PICTORUL”. Din familie mai
trăieşte azi fiul Ioan-Felician, inginer renumit,
prof. univ. la Politehnica bucureşteană, un
pilduitor păstrător al memoriei familiei Soran,
cu ajutorul căruia am putut realiza acest
material. Părintele Ioan Soran a decedat în anul
1973, la frumoasa vârstă de 90 de ani, iar
părintele Felician Soran în vara anului 1989, cu
câteva luni înainte de căderea regimului care a
fracturat atâtea şi atâtea destine.
Întâmplarea face că pe locul casei
parohiale din Racova, la 1848 s-a întâmplat un
eveniment istoric. Românii din Hurezu Mare, în
frunte cu Moise Sora Noac - „cu crucea-n mână”
veniseră la vecinii lor răcoveni pentru a
sărbători „libertatea comună”; s-a dovedit a fi o
iluzie căci libertatea nu era chiar pentru toate
popoarele din imperiu. Peste o jumătate de
secol, la 1902, în imediata apropiere a casei
parohiale a văzut lumina zilei viitorul preotfilosof Ioan Miclea, pătimitor şi el, aidoma celor
doi preoţi Soran, pentru credinţa în care se
născuseră şi crescuseră. Şi, iată, acum un secol,

la data de 9 februarie 1914 s-a născut viitorul
preot greco-catolic Felician Soran.
Cei doi preoţi născuţi la intervale
apropiate şi în acelaşi spaţiu al Racovei, au
urmat destine asemănătoare, mai ales în ceea ce
priveşte obstacolele pe care aveau să le
întâlnească în trecerea lor pământească. Vor fi
prieteni de-a lungul întregii vieţi - de privaţiuni am putea spune, vizitele pe care şi le făceau, în
pofida distanţei mari între domicilii, stând
mărturie afirmaţiei noastre. În taină, ei şi-au
urmat menirea pentru care depuseseră sfântul
legământ. Cultural însă, neîndoielnic, zborul lor
a fost frânt de un sistem care a pricinuit multe
nedreptăţi. Pentru amândoi se potrivesc acele
versuri scrise de „poetul pătimirii noastre” către
apusul vieţii:
„Nu câte-au fost îmi vin în minte,
Ci câte-ar fi putut să fie...”

1

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis
Magno-Varadinensis G.R.C. pro anno
MDCCCLXI, Oradea, 1861, p. 58.
2
A Jászóvári Prémontrei Kanonokrend
Nagyváradi Főgymnasiumjánok Értesitöje
(Anuarul Liceului premostratens din Oradea),
1898/1899, Oradea, 1899, p. 81.
3
Schematismus historicus Venerabilis Cleri
Dioecesis Magno-Varadinensis G.R.C. pro
anno jubilari 1900 a restaurata autem sacra
cum sancta romana ecclesia unione anno 200,
Oradea, 1900, p. 278.
4
Viorel Câmpean, Dictatul de la Viena pe
plaiurile Roşiorului, „Eroii neamului”, Satu
Mare, serie nouă, an II, nr. 3 (4), septembrie
2010, pp. 19-21.
5
Anuarul al X-lea al Liceului de Stat „Mihail
Eminescu” din Satu Mare pe anul 1928/1929,
Satu Mare, 1929, p. 26; Anuarul al XII-lea al
Liceului de Stat „Mihail Eminescu” din Satu
Mare pe anul 1930/1931, Satu Mare, 1931, pp.
28-29.
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Martha şi Eugen Chişu
profesoară de limba română.
În 1948, se căsătoreşte cu Eugen Chişu, fost
Prefect al judeţului Sălaj între anii 1946-1947, şi
se stabilesc la Satu Mare. Aici se naşte în 1949,
copilul lor, Corneliu Emil Eugen Chişu, care
actualmente este deputat în Parlamentul
Canadei. Domnul Corneliu Chişu este absolvent
al Liceului „Mihai Eminescu” din Satu Mare,
promoţia 1966, absolvent al Universităţii
Politehnice din Bucureşti în 1971 şi are masterat
în inginerie la University of Toronto (19851988).
Între anii 1950-1955, Martha Chişu
profesează la Şcoala tehnică financiară, a cărei
directoare a fost în perioada 1952-1955. În anul
şcolar 1954-1955 este profesoară de limba
română şi limba latină la Liceul „Mihai
Eminescu” din Satu Mare şi apoi, profesoară la
Liceul nr. 2, secţia serală din Satu Mare, de unde
se pensionează.
Ca dascăl, se caracterizează printr-o putere
de muncă uimitoare, care n-a scăzut odată cu
trecerea anilor. Ca profesor, limba şi literature
română a predat-o cu răspundere şi pasiune. Prin
profesia sa, la Liceul nr. 2, a antrenat sute de
elevi şi profesori în plăcerea lecturii. Se remarcă
şi prin activitatea din cadrul cercului dramatic de
la acelaşi liceu. Pentru activitatea sa didactică, a
fost decorată cu Medalia Muncii, în 1954 şi cu
Ordinul Muncii, în 1970. Această activitate
deosebită este evidenţiată şi în jurnalele locale
Cronica Sătmăreană şi Szatmári Hirlap. Se
stinge din viaţă la 31 ianuarie 1977, în Satu
Mare.
Eugen Chişu este născut la 13 octombrie
1914, în comuna Hodod, județul Sălaj, într-o
famile cu şase copii, el fiind cel mai tânăr. Tatăl
lui, Gheorghe Chişu, a fost intendentul
baronului Wesselenyi. Copilăria şi-o petrece la
Hodod. În 1924 îşi pierde tatăl. Fratele lui mai
mare, Gheorghe Chişu, ofiţer în armata austroungară şi apoi în armata română, are grijă de el.
Urmează Şcoala Comercială Superioară
Societara din Oradea, pe care o termină în 1933.
Este absolvent al Facultăţii de Drept din Cluj.
În 1940, după Dictatul de la Viena, se
implică în politică. Este Secretarul Comitetului

Ovidiu T. POP
Szabó Martha Erzsebet vede lumina zilei la
28 martie 1914, în oraşul Zalău, judeţul Sălaj, ea
fiind al doilea copil dintre cei trei ai familiei
Szabó. Tatăl ei Szabó Sándor, a fost directorul
Şcolii catolice din Zalău,iar mama ei,Szabó Ida,

Martha şi Eugen Chişu

a fost învăţătoare. Copilăria şi-o petrece la
Zalău. În anul 1927 îşi pierde tatăl. Familia
unchiului ei, Manyoki Sándor, fondatorul
Bisericii reformate din Pest Lőrincz, de la
Budapesta, are grijă de familia ei. Urmează
şcoala primară şi gimnaziul la Zalău, iar
cursurile liceale la Liceul de fete „Oltea
Doamna” din Oradea. Studiile universitare le
termină în 1937 la Cluj, la Universitatea „Regele
Ferdinand I”, obţinând licenţa în: Limba şi
literature germană, Literatura română şi
Sociologie, unde i-a avut ca profesori pe corifeii
culturii din România acelor timpuri, precum:
Sextil Puşcariu, Onisifor Ghibu, D.D. Roşca, G.
Bogdan-Duică, C. Sudeţeanu, C. Diculescu,
Theodor Naum, N. Drăganu şi alţii. În 1936 la
Hamburg, urmează cursuri de perfecţionare în
limba germană. Licenţiată şi absolventă a
Seminarului Pedagogic Universitarî n 1938, în
1939 îşi începe activitatea la Liceului de băieţi
din Zalău. Între 1940-1948 profesează tot la
Zalău, la Gimnaziul de fete, transformat apoi în
Liceul industrial pentru fete, a carui directoare a
fost între 1945-1948. În 1946 obţine examenul
de capacitate, în baza căruia s-a transferat la
Liceul maghiar de fete din Satu Mare, ca
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Naţional de Rezistenţă din Ardealul de Nord. În
1943 este urmărit de Gestapo-ul german. Se
refugiază din Cluj la Deva, unde cunoaşte
familia Petru Groza. În martie 1945, pentru o
scurtă perioadă, este şef de cabinet al Primului
Ministru, Dr. Petru Groza. Prin Decretul Regal
nr. 333 din 6 februarie 1946, este numit Prefectul
Judeţului Sălaj, funcţie pe care o deţine până în
iulie 1947. Decretul de numire a fost publicat în
Monitorul Oficial nr. 33 din 8 februarie 1946,
partea I, B, având următorul conţinut: „Chişu
Eugen, titrat universitar, se numeşte în
funcţunea de prefect fără gradaţii, grupa A 23,
tipul 18, la judeţul Sălaj, în loc vacant.”1 La
numirea în această funcţie, în faţa autorităţilor
judeţene, Eugen Chişu a spus: „Ca unul care mam născut şi crescut în acest judeţ, am primit
această încredinţare cu bucurie de a putea activa
în fruntea acestui judeţ, de care mă leagă cele
mai frumoase amintiri, şi care în cursul timpului,
prin activitatea curajoasă şi cinstită a marilor săi

fii, a reuşit să-şi creeze un nume vrednic în
istoricul său... Voiu asculta cu înţelegere orice
jalbă şi cerere îndreptăţită, căutând a o şi
satisface în marginea posibilităţilor.”2 Eugen
Chişu este penultimul prefect de Sălaj, această
funcţie desfiinţându-se în 1948.
1

Dănuţ Pop, Doru E. Gorun, Prefecţii judeţului
Sălaj, O istorie în documente, Editura„Caiete
Silvane”, Zalău, 2007, p. 65.
2
Ibidem.
Bibliografie
[1] Chişu, Corneliu, amintiri personale şi
fotografii din arhivaf amiliei.
[2] Pop, Dănuţ; Gorun, Doru E., Prefecţii
judeţului Sălaj, O istorie în documente, Editura
„Caiete Silvane”, Zalău, 2007.

Instalarea la 12 februarie1946 a Prefectului de
Sălaj, Eugen Chişu

Prefectul Eugen Chişu,
9 mai 1946, Zalău

Prefectul Eugen Chişu în Supurul de Jos Reforma agrară, 1946
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dincolo de funia unui besmetic
clopot.

Ştefan Aurel
DRĂGAN
DE-AŞ FI ZEU
De-aş fi zeu aş face numai
bine,
aş pedepsi pe cel ce face rău
şi încearcă să chinuie fiinţa
umană,
aş scoate viermele din rană
şi l-aş zdrobi;
atunci nici o forţă potrivnică nu de dincolo de lumină a strigat
înspre
ar mai fi.
noapte
un nu-ştiu-ce,
M-aş aşeza să-l sfătuiesc
un fel de neînţeleasă
pe fiecare om
chemare
cum să-şi câştige hrană
spre mine, spre mama, spre
prin uciderea
sora,
animalului,
spre alţii,
despuierea pomului,
spre lumea încă neştiută
smulgerea din vânt a spicului
căruia îi promitea o
şi să cotrobăie prin ape după
nemaiauzită cântare.
sete
ca să nu-mi ceară mie pomană.
CAIERUL LUMII
NEMAIAUZITĂ CÂNTARE

Acolo
în nesfârşit şi necăutat ungher
Era cândva, demult sau mai
s-a abătut o umbră,
aproape,
s-a revărsat un cer
când sănii de ursite se strecurau
în care se făcea că eu
prin noapte
mă războiam cu un închipuit
şi s-au oprit la geam
prădalnic
străluminat
ce încerca să-mi smulgă din
dincolo de care
aer,
talpa arsă de ger
să-mi astupe cu palma
trebuia să-şi plângă
un loc fără păcat
amăgirea.
pe care
Numai când s-a trezit cu
l-am lăsat să se preumble
scâncet o zare
slobod
15

Cine să descâlcească
a lumii nedesluşit caier
când eu şi tata
şi alţă atât de mulţi
nevinovaţi
au fost împinşi spre umilire
pentru a cuceri plăcerile
unor pretinşi ai lumii soldaţi
CUM AŞ FI O MIRARE

Gaura din cer se face tot mai
mare
şi eu privesc spre ea prin
viitoarea urmă,
ceva de acolo îmi tot face
strigare,
se-ntinde o nevăzută
mână
şi mă arată ca şi cum aş fi o
mirare,
ca şi cum m-aş preumbla
prin cămările pline de
mister.
Dar pe cărările lumii tot
obercăie omul
şi caută neştiute intrări
ce l-ar duce spre o fericită zare
cu paşi de nălucă,
cu palme de ceaţă
ce mângâie diafanele văluri
a amăgitoarelor
chemări ;
talpa e o statornică stare
şi doar somnul e un vis
ce se scaldă în veşnica
dimineaţă.
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în căutarea unui port
unde
să-şi ancoreze sufletul.

Irina Lucia
MIHALCA

Prin inflexiunile vântului,
sunetul dorului tău
a pătruns aici, uimitor
precum misterul
căutării
braţelor tale prin mare
şi-atingerii mâinilor noastre.

Aproape straniu
Mă uit, în zare, la egretele albe,
la malul estuarului,
nu se anunţă nicio schimbare.
Lunile înverşunate trec,
încă nu baţi la usă,
în streaşină, zăpada persistă,
în timp ce eu stau şi-ţi aştept
paşii.
Sub o lună gotică
şi fiecare clipire de stea,
prin pădurea de şoapte,
uşor confuz, dar rezonant,
noapte de noapte,
niciun sunet nu se pierde.
Încerc să nu mă gândesc
la distanţa şi spaţiul dintre noi,
dar există momente
când eşti atât de aproape,
aproape straniu, atât de aproape,
mai ales atunci când,
spre mine, plutesc, în aer,
curbe delicate ca vălurile
picăturii,
adieri de gânduri,
miresme şi brize de umbre
dense.
Acolo, aproape, atât de aproape,
treci, cu mine, pe sub arcada
ramurii noastre de măr,
precum un cântec,
mi-alungi neliniştea din mine,
îmbrăţişaţi la marginea
timpului,
zâmbetele noastre se-ating,
fără putere sunt la atingerea ta,
două lumini care
redobândesc desăvârşirea.
Atunci, acolo, atât de aproape,
îngerii s-au adunat,
precum mâinile tale

În urma noastră,
încă vibrează
dansul cântecului şi însăşi viaţa.

împreunate cu ale mele.
În sunetul acelor aripi uşoare
bătea un contrapunct ritmic,
în timp ce tu, încet, încet,
ai zburat de la acest pământ
nins,
de la acest pământ stins...

Acesta nu e capătul drumului,
doar reîntoarcea
la inocenţă
va deschide Poarta Luminii.

În urma noastră

Tandreţe...

Adânc, în lumina lunii
şi-a ceţii
care curge în valuri,
un gând legănat persistă,
invadând strălucirea amintirilor,
din oglinzile de-argint.

Tandreţe,
dincolo de vuietul literelor,
oare ce există în râul acestui
cuvânt?

Peste ţărmurile mării
ecoul cântecului lunecă,
interludii romantice ale
dansului,
lumină aurie în priviri,
spirală de zâmbet,
tresărire rămasă, urme de paşi
şi fiecare clipă de vis
constelaţii de stele,
fără bariere în inimile noastre.
Durerea cercului
îşi caută lumina rotundă,
blocată în lupta
născută din dragoste şi pasiune.
Într-o mare de suspine,
rochia mea neagră ca noaptea,
te bântuie din nou,
corabie plutind hieratic,
dincolo de orizont,
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Geneza primei atingeri,
uvertura constelaţiilor inimii,
petale colorate de gânduri
fluide,
sărutul acesta nedefinit de
lumină stelară,
freamătul cuvântului care se
joacă în inima ta,
tăcerea şi vibraţia înaltă care
aleargă prin tine,
îndemnul irezistibil de a spune
ceea ce simţi,
visele răsărite din farmecul zilei
de mâine,
strălucirea razelor care
navighează
pe aceste sentimente,
ochiul tău
atins de ochiul meu
sau poezia din privirile noastre?
Vom şti vreodată?!
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STIH (12)

Dan SANDU

Lumină lină şi rotundă
atârnă
greu
sufletul meu între oasele
minţii
pune pace
la fila ics (psalmul frunzelor
de arţar)
şi-mi numără greu (chinuit)
zile pline
„până la refuz”
nedate
sărutului vostru...

STIH (7)
Marginea zorilor se
rotunjeşte în
descopciate stele de smalţ
umblânde cu mâinile goale
peste
ochiul meu toamna face cu
mâna,
triumfă ca un poem nenceput
de nescris (e cel mai frumos!)
şi
nu spera
rezemaţi de-un oftat
ne-om întâlni în cuvinte...
STIH (8)
Un pumn de ţărână
indică precis strada-nfundată
numărul şters de obicei domiciliul
poetului
cu inima
însămânţată de laude
vitriolate
atenţi
ciorchini de hulubi - lacrimile
tale
mai fac portretul
unui suflet
în păcătoasă desfrunzire...
STIH (9)
Spânzură luna stropi
colţuroşi de lumină
peste plicul închis pe birou în
care sigur înoată
obosită paloarea poeziei
visând vreun redactor de carte
părinte pământe
asemuieşte-mă
unui ornic

de ceaţă
privind la feţe de paseri
închipuindu-se Om.
STIH (10)
Poem cu absenţe vestind
izbânzile toamnei vei
scrie curând inima ta mutată
la cer se crede-un nebun
îmbrăţişând umbra
prin sângele lui
umblând rădăcini de
amor
cu junghere
tămâiete...

ŞI TU... (XIII)
„Ghiceşte moartea într-un
ghioc
ţigănesc şi
ne tocmeşte troiţă
un gheizer de fluturi
atenţi la foşnetul coasei
când nimic nu semparte
frăţeşte
când tolba cu poveşti
evidentă minciună
Lor îşi trăieşte destinul
ziua de mâine
Doar Lor, nouă,
NU! „
ŞI TU... (XIV)

STIH (11)
Când regretul nostru de
zgură
se zugrăveşte singur şi
mai apoi moare
de moarte-mpuşcată
cu bucurii
ne hrăneşte firescul himerei
tocmite să
ne vorbească
de rău
tinereţea...
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„În limba lui Kuty
avem voie
să formăm acelaşi număr
de telefon
să trădăm aceleşi săruturi
închipuite
să respirăm aceiaşi arbori
nesupuşi
regulamentului silvic
să comemorăm aceeaşi
demnitate
a foamei
în genunchi (revoltaţi)
Până când
Până când ?”

Citadela
Poezie
după neîncredere
după golul care te devoră
urmează limpezirea semnului
în care îți citești destinul
dacă nimeni nu te ascultă
înseamnă că nu ești

Rodica Brad PĂUNA
în trecere meditația întâi
viața mea reumplută cu tine
încătușată
dezorientată
un sfert de lună pribeagă
ce gravitează vârste și mări
dureri fericiri și iubiri
din cochilia lui
timpul a răpit sfârșitul jocului
și plânsul l-a jupuit de pe
obraji
încâlcite alte absențe
își fac cuib
pe casa nelocuită de mine

am nevoie de o nouă poezie
noi am fi putut fi două
paradisuri două sorți
implacabile
zi după zi inima iubitului
preumblător
cu măsura vulcanului erupe
pe sub ramuri de apă
în păduri nesfârșite
turcoaz

eu sunt aici
și te primenesc în inima cărții
a șaptea vamă
a doua mirare
dureroasa
dezgropare
a dimineții din noapte
a acoperit cu pulbere de
cărbune ancestral orice gând
care te-ar fi cuprins strâns
strâns
până să respir același aer cu
tine aceeași încordare
fotografii în sepia
despre universul meu de
sensuri și discordii
aici
pe pământ
locul unde se iubește
ca o pisica salbatică gândul de
dimineață
a treia uimire
starea lucrului vag
și seva nopții cu toate silabele
naufragiaților într-însa

dumnezeule al inimii și al
depărtării
ajută-mă
iubitul meu răsădește o mare
lângă casă
și iubirea
ca o corabie cu pânze în vechi
tablouri râvnite
rătăcește
dumnezeule al inimii și al
depărtării
fă-i marea calmă
până la urmă vei găsi nu ceea
ce cauți ci ceea ce te caută
r
dacă nimeni nu te ascultă
înseamnă că nu ești
cel care întristează ochii mei
nu mă vede
ocupat cum e cu viața
nu cred să mai deschidă
camera secretă a neliniștilor
mele
după teamă
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am nevoie de o nouă poezie
ca de o porție zdravănă de
oxigen
de un nou acord între suflet și
inimă și uitare și
infinitul care mai scapă din
pene peste margini
pierderi lungi de zile și
numere care nu sunt doar
numere
lăptoase dâre de melci
dezbrăcați de inhibiții
am nevoie de o nouă poezie
o catastrofă precisă cum aș
auzi cheia învârtindu-se în ușă
și versul care se scrie singur la
sfârșitul poemului
pe când lumea valorează mai
puțin în monedele celor vii
în fumul tău albastru
totul despre tine depărtarea
și fumul care învăluie plecările
albastru
noi înșine aproape ieșiți din
poem
cu aripi nedefinite
în frig în dimineață
un fapt lipsit de importanță
în fumul tău albastru
în colț inima durerea
încrâncenarea
totul despre tine depărtarea
și întrebarea dacă suntem cei
despre care se scrie
morți de câteva ori
născuți plânși adorați tăiați în
două

Citadela
Poezie
Eu - fără mine

Robert LASZLO
Și atât ...
Mi-am concediat
Umbra,
Neamurile, amintirile.
Scrumul stelei ce mă amăgea
Adio, am strigat,
Tuturor vouă, adio
Am să mă mai înalț
Odată
În firele de nisip
Suflate de vântul
Ce-l va naște
Rădăcina uitării
Și atât ...

Dinte
Poți oare urî pe cineva,
Doar pentru că te iubește?
Și ce termen de garanție
Are o iubire la conservă?
Și cine mută
Norii pe cer?
Și cine spune o poveste
Dulce cu dinții de fagure?

Cu o pasăre în mână
Am rămas fără dinți
Amintirile
Nu mai mușcă nimic
Din real
Gratia morții
Ține viața mea într-o cușcă
Și nu mai pot evada
Și nici nu-mi mai pot dori asta
E o zi fără soare
Și urmele mele
Șovăie-n mâl
Aș muri cu o pasăre-n mână
Aș veni înspre voi.

Mi-aș lăsa jumătate de trup
În țărână
Și din consecința celeilalte
Să răsară
Un fir plăpând,
Un altul ...

Covor
Dumnezeu
E un bătrân cuminte
Șuvița vieții mele
Îi cade obraznic pe frunte
Doamne, de ce-ți mulțumim
Totdeauna
Pentru ceea ce ne dai
Și niciodată pentru
Ceea ce ne lași?
Și firele acelea îți acoperă
Trebuința vederii
Stau pe fruntea ta
Ca o cunună
Rătăcită
În cărunțeala
Măreției tale
Și viermii rod
Limbile ceasului
Și scama morții mele
Stă ascunsă în covorul
Vieții pe care pășești

Țară aproximativă
Un nor
Din Nord
Un cor
Din Cord
Și-o omenire
Fără pomenire
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Oh, cât mă chinuiesc
Să-mi ajungă
Cuvintele pe limbă
Să le rostogolesc
Printre dinți
Dar e numai
Nimic
În toate ungherele
Cuvântului.
Mai mult tac
Și atunci sunt
Asemenea celui ce
Și-a părăsit
Camaradul pe front

Dar
Ce iau morții
Din viața noastră la plecare,
Umbrele, întâmplările care
N-au apucat să fie trăite,
Neputincioase curcubee
În culori de apă?
Îți dau lutule
Înapoi,
Partea din mine
Care-i lut ...

Strig

Și știu că nu se potrivește
Nicio fericire, cuvintelor mele
Și opreliștile trupului meu
Te visează
Și locul visului meu
Este inversul locului
Unde acesta nu există,
Și nici nu știu câte cuvinte
O să-mi găsească
În aerul expirat ...
Și-mi strig
Numele,
Nimele

Citadela
Poezie
şerpii se odihnesc sub ceasuri
încă o zi
încă un apus
în oglinzi râd zboruri de paseri
sub apăsarea unor banale
întâmplări
din vechea splendoare a
copacului
de curând dezgropat -

Echim VANCEA
pact
în noapte se pregăteşte
delirul
nebunia
dragostea
ca nişte bile de argilă
rostogolite peste ciurila
încet mă dezbrac de privirile
tale
îmi fac un semn în numele
zilei ce va veni
şterg semnul de întrebare din
colţul odăii
şi nu mai răspund
la strigătele nopţii
de acuma când mă chemi
adu-ţi aminte de nourii lăsaţi
de izbelişte în acest pustiu
povară
noaptea trecută mi s-a spus că
sun un învins oare de ce umbra mea are
interzis la lacrimi
strigă trupul meu către dârele
de cenuşă sălbatecă neprimite-s tăcerile tale
doamne
precum neprimite-s lacrimile
fiului tău
acum când povara fructului
neîmplinită-i
binecuvîntate-s zăpezile întru
trădare
în adâncul ochilor o rugăciune
ocazională
mai departe
cenuşa pierdută-i peste timp
în tine însuţi

un ochi se prăbuşeşte
în pădurea de pradă şi joacă
sub zăpadă furtuna
zace în strâmbul ei echilibru

stare
s-ar putea să fie cel care
doarme înghiţit de o umbră
eşuată în lumina de pe pământ
păianjeni aşteaptă în întuneric
previzibile surîsuri
hulubii adunaţi în lucarna
oarbă împroaşcă cu salivă
clopotele adormite de lună prea multă lumină îi este dată
acestei stări
când ne pregătim de gloria
timpului spălat
într-o baie de sânge în acest oraş o femeie se
plânge mereu
de lipsa unui loc al uitării
cercul zborului
un ochi zace în căldura zăpezii
ţinând sub geană o pasăre
adormită
nu ascultă nimeni de privirea-i
cât
o noapte de toamnă un ansamblu de lumină
stă nemişcat într-o zi din care
nu se înţelege nimic silabele au un obraz proaspăt
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idilă
prea verde-i goliciunea
fructului
prea înaltă-i lumina în amestec
cu tăcerea
prea joasă-i ramura sub care
zboară fluturii
prea josă-i clopotniţa ce
adăposteşte hulubii doamne ce caută în inima ta
exilul
fructului
luminii
tăcerii
cloptniţei
adăpostul hulubilor
când din tine abia de a rămas o
bucată de lemn
căreia i se spune - de o vreme
- cu noroc cruce
trecătorii se îngrămădesc
în faţa uşii închise
doar doar cineva
va opri acest chin cumplit
iubito cândva mi-ai spus că
la marginea iadului se adună
cuvintele
de rămas bun
şi nopţile albe ale unei ore
în care eşti această oglindă
nesigură

Citadela
Poezie
în peisajul anotimpurilor
trecătoare.

Ioan ANDREICA
Tangentă

Veghe

Aripi pe vânt
sunt privirile tale
albastre
dedesubt furtuni
răzvrătite
mai ard.

De departe
răzbate în timp
uitarea
încercând să prindă
trecutul
dincolo de culorile
sufletului
îmi ascult
semnele timpului
ce ne desparte
e acolo
o lumină care împlineşte
destine
prin spaţii
Zeus grijuliu
veghează nemurirea

Spre asfinţit
Ultimul cuvânt
nu a fost vămuit
depărtările nu s-au plătit
spre asfinţit
se vor ascunde printre umbre
nopţile luminii
revărsate
în tristeţea surâsului tău.
Într-un decembrie
Într-un decembrie
s-a prăbuşit o lume
era timpul
purtat în spinare
de la începutul ochilor tăi
căzuţi peste mine
ca un cuvânt de vedă
pierdut prin meandrele
memoriei
am îngropat toate cuvintele
până atunci.
Pe drumul spre apus
Pe drumul spre apus
iubirea dintâi
mă întâmpină
cu aceleaşi priviri
de rămas bun
Arşiţe şi zăpezi
i-au pecetluit făptura
cu regrete

şi durere
întinde mâna
a iertare
amintiri sfinte sălăşuieşte
în trupu-i tărăgănat
de vreme
soarele în asfinţit a rămas
fără culoare
privirile mele castanii
de tinereţea visurilor ei
au învăţat să ierte
printre cuvintele
« Ai grijă de tine ».
În nemărginire
Privirile sfinte
fac morminte
în nemărginire
pâlpâiri de iubire.
Alb pe alb
Pasărea albă
mereu călătoare
a venit
la fereastra dintre ani
în pădurea troienită
să-şi odihnească aripile
Zăpada
adormită pe copaci
covor în raze argintii
camaşa copilăriei
alb pe alb
mi-a fost totdeauna seninătatea
viselor
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Fără vreme
Timpul
curge
prin liniştea nopţii
închis în amintiri
revoc vremuri
imposibil de a reveni
înger în veşmânt alb
te văd şi azi
cu visele pe frunte
zadarnic mi-a fost demersul
fără iubirea ta
amândoi în infinitul sacru
fără vreme
străini vom exista.
Imperii
Oricât ar fi lupul
de lup
îşi iubeşte puii
Imperiul lor
e asigurat la CASCO

Citadela
Poezie
Mihaela ROTARU
I
Prima adiere diafană
Plâns sacru
E adevărat
cum că cei care plâng
se eliberează de toxinele
sufletului.
Despovărarea de sine,
o clipă de răgaz
în tumultul de timp
de speranţe
de vise
de singurătate.
… emblemă a vieţii,
în fond.
În moarte
nu mai sunt lacrimi.

II
A doua adiere vaporoasă
Ascensional
Îngemănarea piscurilor
sau a destinelor totuna.
Aburi albi
ridicându-se fragil din valuri « …pescăruşi » veţi gândi,
dar nu,
ci frenezia înălţării
din nou.
Re-naşterea plină de ecou
a celui ce-a căzut
în infernul labirintic
al propriilor gânduri
și visări.

III
A treia adiere translucidă
Confesional
Primăvăratice chemări
a braţelor tainice…

Deodată,
răvăşitoare umbre
prelungesc simţirea
și fiinţa.
Intuirea superlativului absolut
spre care tinde,
neostoit
OMUL.
Martiriu în răbdare
și în neîmblânzita căutare
a ei.

IV
A patra adiere străvezie
Domol printre clipe
S-a liniştit
autumnal
primăvăraticul Timp.
Împletire de luni cu « -r « ,
din răceală
din rămânerea solitar
și din ruperea celui
vechi
și din regăsirea celui
nou
desculţ,
numai desculţ,
se poate trăi bruma
tomnaticei primăveri timpurii.

V
A cincea adiere subţiratică
Diamantina singurătate
Fire de mărgean
presărate în praful
de cenuşă sură
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a ceea ce a fost,
O, da…!
Îi conferă strălucire,
estivală cugetare,
elegiacă sonoritate
… şi ce dacă numai aşa
se poate !
Prelungind până în toamnă
armoniosul alb-roşu
de mărţişor.

VI
A şasea adiere sticloasă
Omnipotentele lucruri
Babiloniană ordonare
de lucruri
Monden compromis
între oameni şi lucruri acestea din urmă
stăpâne.
Orgolioase,
ne periferizează.
Ostracizat, exilat,
individul
are doar de evadat
dintr-un cerc în care
el este
doar tolerat.

VII
A şaptea adiere nedesluşită
Contur hibernal
Veşnicind ingenuu
printre iluzii
de tinereţe.
Hibernală aşteptare
din răsputeri
a unui înger
care a uitat să vină.
Omăt negru
din şi despre tăierea de aripi.
Răsuflări iernatice
spre transformarea
neprevăzută şi sângerândă.

Citadela
Critică literară
Ilzi Sora - „Castele în Spania.
Belgianca” - proză scurtă
Altă dramă familială este
descrisă în nuvela Belgianca.
Jeanine, din familie nobilă de
industriaşi belgieni, se mărită cu
Radu, un moşier bogat de pe valea
Argeşului. Dragostea se dovedeşte
cu năbădăi, se produc violenţe
familiare, eroina se reîntoarce cu
greutate în Belgia (în timpul
comunismului), revine apoi în
România, se desparte de Radu,
trăieşte singură cu pisicile dintr-o
rentă de acasă. Am recurs la aceste
exemplificări pentru a reliefa arta
narativă a autoarei. Stilul este realist, exprimarea
directă, limpede, demersul cald, umanist.
În ceea ce priveşte călătoriile (Castele în
Spania şi Visul american), acestea demarează cu
necazuri şi se termină cu happy end.
În Castele în Spania, personajul
Gheorghe pleacă la muncă în Spania urmând să-şi
cheme prietena căreia îi promisese că o va lua de
soţie. Nu-şi ţine cuvântul şi când Ana şi fratele
său Adrian sosesc şi ei în Spania îl găsesc pe
Gheorge aşezat la casa lui, cu copil şi cu un
magazin care-i asigura existenţa. Când Adrian se
căsătoreşte cu Ana, fosta prietenă a lui Gheorghe,
acesta are remuşcări oferindu-le tinerilor
căsătoriţi jumătate din magazinul său, împlinind
visul de-o viaţă al Anei, acela de a vinde inele şi
brăţări.
Alte două proze scurte, Pretutindeni
acasă şi Străină în Bagdad, aduc în prim plan
sentimentul interesant al regăsirii de sine pe
meleaguri străine, datorat inconştientului care
sesizează câte un aspect specific matricei
stilistice româneşti, aşa cum a conceput-o Lucian
Blaga. În proza Pretutindeni acasă - autoarea,
într-o vizită la Drmastadt cu OJT-ul (pe vremea
comunismului), într-un loc sitaut pe lângă
Mariennhorn are senzaţia că se află acasă, lângă
Sibiu, sesizând spaţiul mioritic ondulat şi ca
Faust ar dori „ca timpul să se oprească şi să mă
renască într-o nouă dimensiune.” Se simţea: „de
parcă acolo era locul meu dintotdeauna. Eram

Lucian GRUIA
Prozatoarea din Piteşti, Ilzi
Sora este atrasă de mirajul
călătoriilor prin ţări străine /1/, vis
devenit realitate, la noi, după
schimbarea regimului comunist
totalitar, din decembrie 1989.
Autoarea este atentă la problemele
sociale şi morale ale celor care vor
deveni personajele prozelor foarte
scurte, cele mai multe momente,
schiţe şi câteva nuvele fruste.
Reunite în paginile cărţii, acestea realizează o
radioscopie a societăţii româneşti din epocile
socialist-totalitară şi capitalistă de junglă,
actuală. Autoarea sesizează cu sensibilitate de
seismograf toate schimbările sufleteşti, în
general triste. Tipurile umane întâlnite sunt
diverse, de la profesori (mediu binecunoscut
autoarei) şi până la puşcăriaşi. În textele mai
lungi, autoarea utilizează momentele epice
clasice: introducere - intrigă - punct culminant deznodământ. Stilul este limpede, concentrat,
eliminîndu-se înfloriturile inutile, iar concluziile
morale.
Îndeobşte avatariile familiale nefaste,
conducând la destrămarea căsătoriilor, sunt
analazitate sub aspectul lor dramatic imanent.
În Codiţă (un câine care moare călcat de o
maşină, stârnind compasiunea autoarei), eroina
Mitza, al cărei soţ (Jean) foarte întreprinzător
moare tânăr, se mărită cu Nelu, beţiv şi excroc
(era însurat şi se va întoarce, după un timp, spăşit,
la soţie). Rămâne să-şi crească singură cei doi
copii făcuţi cu Jean.
Alt accident de maşină, uman de această
dată, va afecta viaţa familiei Marianei şi a lui Dan
(accidentatul rămas fără un picior), în povestirea
Copilul nimănui. Datorită infidelităţii soţiei,
cuplul divorţează, copilul este atribuit mamei, dar
tatăl îl răpeşte. Fapta se dovedeşte fatală, copilul
nesupravegheat cade din pat peste reşoul încins,
în incendiul produs îşi pierde un ochi, ceea ce-i va
afecta, la adolescenţă, încrederea în sine.
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Citadela
Critică literară
acasă!”, iar în textul Străină în Damasc - se simte
bine într-o biserică creştină, trăind sentimentul
sofianic al luminii coborâtoare prin vitraliile
spaţiului sacru ortodox.
Intrusa o sărmanaă cerşetoare, murdară,
la o biserică, este ajutată de câţiva patroni cu o
sumă de bani, apoi, cerşind în continuare, un
bătrân boier o ia slujnică şi o educă, devine o
doamnă dar se dovedeşte înfumurată când aruncă
unei cerşetoare un Euro, cu dispreţ, ţipând că e
murdară.
Câteva din neplăcerile vieţii în
totalitarism sunt descrise în prozele: Decretul
legării de glie (obligaţia absolvenţilor de a merge
unde au fost repartizaţi, indiferent de problemele
personale, locurile natale, situaţia familialaă etc)
Tovarăşa (profesoara de rusă, soţie de activist
care se poartă dictatorial cu elevii, instituind
asupra lor o supraveghere de tip securist)
Tovarăşul director (supranumit taurul comunal,
hărţuitor de femei, făcând orice ca să-şi păstreze
funţia) etc
În sfârşit Portrete de perpelei (persoane
private de libertate) cuprind trei poveşti ale
puşcăriaşilor privite cu obiectivitate. Prima a
şoferului care duce nişte tâlhari la o casă şi se
petrece o crimă, e arestat că unul îi denunţă pe
ceilalţi, prietena Maria nu-l aşteaptă să iasăşi se

mărită cu cel mai bun prieten.
Coletul S.N. fiul stăpânului violează o
minoră de 13 ani nu are remuşcări, puşcăriaşii îi
numesc pe noii veniţi colete, acesta, nă la urmă se
sinucide.
Pepeleul Nicky, recalcitrant, demn, se
consideră nevinovat, îl sperie pe procurorul de
caz trimiţându-i o scrisoare cu făină şi în plic un
bileţel pe care scrisese antrax şi îl loveşte cu
pumnii pe directorul închisoriil, i se măreşte
pedeapasa, când iese, la un restaurant se ceartă cu
un prieten, îi dă un pumn, acesta în cădere se
loveşte cu apul de colţul mesei şi moare, va mai
sta 10 ani, i se repartizează un colet, deţinut pe
viaţă.
Textele din volumul Castele în Spania.
Belgianca demonstrează preocuparea autoarei
pentru destinele oamenilor aparţinând
categoriilor sociale diverse, privite cu înţelegere
şi căldură. Ilzi Sora se dovedeşte stăpână pearta
sa iar subiectele descrise sunt emoţionante, motiv
pentru care le-am povestit, cu speranţa că voi
atrage atenţia cititorilor pentru această carte.
1.
Ilzi Sora - Castele în Spania.
Belgianca - proză scurtă (Ed. Timpul, Iaşi, 2011)

Microeseu
Noat Arţus este ...pupila lui Ateev
Ovidiu T. POP
Noat Arţus este un tânăr gâlcevitor, un
...mânz tânăr în politică, nu de mult
...înţărcat. Noat Arţus este ...pupila
lui Ateev. Ateev a fost, este şi va
rămâne în „istorie” ca un mare şi
longeviv ...jucător. Un individ care sa jucat cu ...vieţile multor oameni.
Ateev este un ...păpuşar. Păpuşarul
Ateev ...trage sforile destinului şi ...creează
povestea noastră. Acum în rolul principal al
piesei este Noat Arţus, iar sforile de care este
legat le ...trage Ateev. Regizorul, scenaristul,

costumierul, ... este acelaşi Ateev.
Piesa care se joacă este tot după o idee
a lui Ateev. Mai sunt câteva
...marionete legate cu sfori pe care le
trage tot Ateev. Sunt şi câţiva
...figuranţi, care nu spun şi nu fac
nimic. Piesa de teatru de păpuşi are
multe acte, fiecare act este transmis
în direct pe mai multe canale
independente de ...ştiri. Câteodată, în
pauză, Ateev comentează ...zâmbind actul care sa jucat, pentru a fi înţeles de ...toată lumea, şi de
...marionete şi de ...spectatori şi de
...telespectatori şi de ...analişti şi de ... .
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RĂSCRUCEA - un roman
al tranziţiei postdecembriste
posturile bune ocupate în sistemul
bugetar.
Pe fundalul capitalismului sălbatic
din România postdecembristă, riscurile
noului lor mod de viață nu întârzie să se
arate, repercutate grav în viața familiei.
Personaj secundar în romanul Homo
tranzitus, Ruxandra, fiica lor
adolescentină, se anunță un caracter
puternic, dar drumul pe care pornește nu
este deloc lipsit de primejdii. Cele trei
generații sunt reprezentate pe linie
feminină de Ştefana, intelectuala rafinată, care la
vârsta senectuţii a ajuns la un mod de viaţă ce
fructifică lecţia de vitalitate şi înţelepciune a naturii,
Chira ambiţioasă în planul ei ascensional de
îmbogăţire prin comerţ şi Ruxandra, nepoata cea
răsfăţată a Ştefanei care se va desprinde de familia
în plină disoluţie, căutându-şi propriul drum. Între
pionii importanţi ai tablei de şah narative se impune
şi senatorul Mitică Mitrancă, fratele Chirei. El
răspunde cu aplomb la acuza de necinste dezvăluită
în presă, apărându-se, cu un narcisism exacerbat:”
Noi suntem blazonul țării și rangul obligă la
privilegii!” Autoarea ilustrează ca atare în roman
optica noului potentat politic, predispus conceptual
la orice mârșăvie sub acoperirea responsabilității
superioare, care îl protejează de judecata critică a
mulțimii. Senatorul se considera predestinat să
scape oricărei posibile acuzaţii, astfel că locul
apartamentului de bloc îl va lua vila de la Herăstrău
şi toate desfătările ce decurg din veniturile ilicite
ale politicianului afacerist.
Frontul ariviştilor are la antipod pe cei
învinşi de tranziţie. Aşa este Cristache, cel care
după o viaţă activă în anii socialismului, când a pus
umărul la realizarea sistemelor de irigaţii din sudul
ţării, el este complet derutat după divorţul la care
este obligat de Chira şi cunoaşte cele mai umilitoare
forme de decădere socială, ajungând şomer,
zbătându-se în sărăcie şi obscuritate. Adi Travadi
trasează punţi de la vârstnica Ştefana la generaţia
nepoatei sale. La capătul unor experimente

Anca SÎRGHIE
Un destin literar pe alocuri
dramatic și chiar spectaculos, Adi
Travadi, rusoaică de origine, s-a
dedicat scrisului în limba română la
vârsta deplinei maturități, nutrindu-și
romanele din experiențele propriei
biografii, proiectate pe canavaua unei
jumătăți de secol european. Inteligentă
și sensibilă, scriitoarea
ține să
răspundă imperativului de a lua pulsul
unei epoci frământate, timpul prin care ea trece și de
care vrea să dea seamă cu condeiul în mână. Adi
Travadi are o experiență literară deja bogată, atât ca
poetă cât și ca semnatară a unor cărți de proză,
romanul Răscrucea fiind al şaptelea volum de
creaţie epică tipărit de ea. În ciuda acestui palmares
remarcabil, ochiul criticii literare nu a descoperit-o
încă, ceea ce sporeşte acum responsabilitatea
deschizătorului de drum, care consideră nerelevant
comentariul strict la acest ultim roman, ci socoteşte
imperios utilă încadrarea acestuia în fluxul mai larg
al epicii scriitoarei. Titlul romanului Răscrucea
focalizează atenția spre o temă ardentă, biografia
celei mai spectaculoase mutaţii a
contemporaneității, ca realitate proiectată pe
ecranul conștiinței a trei generații succesive.
Romanele Homo tranzitus, apărut în 2006 la
Editura Muzeul Literaturii Române din București,
și Răscrucea, tipărit recent la Editura Techno Media
din Sibiu, ar putea anunța prin strânsa lor
continuitate tipologică şi tematică un nou romanciclu, în buna tradiție întemeiată de Duiliu
Zamfirescu și ilustrată apoi strălucit de Hortensia
Papadat Bengescu. În aceste romane ale prozatoarei
Adi Travadi fauna tranziţiei postdecembriste este
ilustrată convingător pe scara de la proaspăt
îmbogăţiţi la rataţi. Canavaua acțiunii este viața de
familie a soților Mitrancă, unde în începuturi
dragostea temeinică părea să fie liantul cuplului
Chira-Cristache. Prosperitatea lor era asigurată de
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excesive ale Ruxandrei, ea găseşte puterea să o
mângâie după ce a suferit un viol şi a fost
exmatriculată din liceu din cauza absenţelor de la
ore. Ştefana încearcă să dea o explicaţie logică
pentru mutaţiile pe care tinerii le încearcă în
anotimpul postrevoluţionar. Deliciul romanului,
circumstanțierea existenței din monologul Ștefanei
cuprinde o acrobație ideatică, în care tânăra
generație are alt mod de abordare a vieții decât cel
al precedentelor, simțindu-se, după cum considera
bunica Ștefana, “ca pe baricade”, atunci când la
discoteci ei se blindează cu muzică agresivă,
pregătindu-se “pentru confruntări“. Concepția ei
uimește ca percepere a noului, înţeles în profunzime
şi acceptat cu calm. Discotecile sunt, în concepția
ei, un nou pronaos, diferit de cel al bisericilor, în
care sufletul este pregătit pentru “întâlniri
înălțătoare“. Chiar balurile de altădată “pregăteau
terenul pentru fuziunea sufletelor, discotecile,
pentru a captura un corp de sex opus și a-l
poseda…“Ştefana îmbogăţeşte în literatura română
contemporană galeria femeilor instruite şi
sensibile, care ajungând la un echilibru interior
sublim, sunt gata să ofere celor dragi câte ceva din
înţelepciunea şi cultura dobândite.
Chiar dacă tematic şi tipologic autoarea
prelungeşte lumea creată deja în Homo tranzitus,
noul roman poate fi citit de sine stătător, fără ca
mesajul să-şi diminueze consistenţa. Pe eşafodajul
deja existent, scriitoarea construieşte acum în
Ruxandra un personaj problematizant, mai
complex şi profund, cu o experienţă îmbogăţită în
periplul ei prin lumi în derivă şi oaze de prosperitate
care îşi schimbă configuraţia şi statutul în societatea
prezentului. Stelian este un personaj exponențial,
tipic celor îmbogățiți în mod precipitat din tagma
ţiganilor, fără necesarul răgaz al lustruirilor
spirituale și estetice. Scriitoarea completează astfel
fresca României postdecembriste cu o altă ipostază
a îmbogăţirii, aceea de la nivelul etniei rromilor.
Marcată de complexe, ca cel al dismorfiei,
Ruxandra se redescoperă frumoasă doar atunci
când se oglindește în ochii lui Gigel Răgălie, tânărul
țigan îndrăgostit. Iubirea lor justifică atragerea în
raza de interes narativ a unei comunităţi de ţigani,
cei care crescuseră pe tatăl lui Ştefănel, rodul iubirii
Ruxandrei cu Gigel. Din nou o deschidere spre trei
generaţii succesive, într-o naraţiune care are şi
dimensiunea unui bildungsroman.

Stăpânind pluridimensionalitatea timpului
epic, prozatoarea glisează de la un plan tematic la
celălalt, de la un personaj la altul, tehnică ce asigură
un anumit dinamism acţiunii. Aniversarea celor 75
de ani împliniţi de Ştefana şi botezul lui Ştefănel
sunt cei doi poli narativi ce focalizează interesul
autoarei.
Tehnica portretistică modernă se bazează în
Răscrucea pe o anumită fragmentare, care solicită
cititorului atenţia de a reconstitui întregul din părţi.
Mai exact, prozatoarea nu creează personajelor ei
portrete auctoriale exhaustive, aşa cum sunt cele
plămădite în stil obiectiv de Balzac, spre exemplu.
Ea a încredinţat responsabilitatea de a creiona
trăsăturile partenerilor de dialog pe baza propriilor
observaţii, făcute aleatoriu, aparent chiar fără vreo
regulă prestabilită. Pe Gigel, abia cunoscut,
Ștefana îl portretizează cu ochii ei pătrunzători,
dând înțeles alegerii nepoatei sale:”Nu era frumos
în sensul strict al cuvântului, dar era atrăgător,
trăsăturile feței, fără vreun cusur deranjant, păstrau
proporția plăcută ochiului. .”Privirea bunicii se
opreşte cu atenţie şi asupra vestimentaţiei tânărului
ţigan:”Se îmbrăca decent, fără tot felul de adaosuri
supărătoare, menite să epateze.“ Adi Travadi
utilizează tehnica modernă a portretizării în trepte.
Pe măsură ce avansăm în lectura romanului
Răscrucea, portretul tânărului Gigel Răgălie se
conturează prin tehnica oglinzilor paralele, așa cum
el este văzut nu numai de femeia îndrăgostită şi de
Ștefana, ci apoi şi de Chira, care îl impresionează
pe tânăr cu aerul ei aristocratic de vedetă:”… Cine,
dacă nu ea, să cunoască bine jocul aparențelor?! Îl
sfredeli cu privirea. Cel puțin fizic, era o prezență
agreabilă, înalt și bine clădit..“La rândul său Gigel,
abia intrat în familie şi având astfel șansa
obiectivității, o descrie pe Ştefana:”Aspectul ei și
reacțiile vii la tot ce se întâmpla în jur respingeau
atingerea nemiloasă a anilor trăiți. Tenul ei curat,
spatele drept, ținuta tinerească cu gesturi sprintene,
părul încă bogat, lăsat să-i cadă liber pe umeri și
spate, și mai ales surâsul binevoitor, totul la ea
oferea privirii lui o imagine plăcută și
reconfortantă.“ Şi exemplificările pot continua
edificator. Autoarea multiplică astfel unghiurile din
care se conturează portretele, ceea ce creează un
perspectivism modern, exersat cu succes deja în
romanele prozatorilor interbelici.
Prozatoarea prezintă arivismul
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postrevoluţionar cu o mare putere de nuanţare
psihologică. În snobismul ei evident, Chira este
mândră să se miște în societatea mondenă a
capitalei, servind masa în restaurante de lux.
Totodată, în casa ei opulentă două femei erau plătite
să se ocupe de bătrânul unchi muribund, menținut
acolo tot cu gând de profit moral și beneficii
economice, venind din zona donațiilor pentru cei
neajutorați. Ea are veleități de vedetă, întreținute de
emisiuni ale televiziunilor naționale, deși vârsta nu
îi este avantajoasă. Chira, al cărei nume are fonetic
o anumită stridenţă semnificativă, întruchipează în
literatura română contemporană tipul cel mai
violent al arivismului lipsit de scrupule din
anotimpul postdecembrist. Societatea românească
însăşi este supusă unui aspru rechizitoriu, în care
ironia ţinteşte tot ce autoarea consideră reprobabil.
Extrapolarea la nivelul mesajului revine
Ştefanei, adevăratul raisonneur al romanului, ea
privind schimbarea regimului în România ca pe o
nouă şansă, ce nu trebuie pierdută. Mecanismul
puterii în perioada tranziției îi provoacă Ștefanei o
nostalgie mărturisită:” Păcat că la cârma țării nu s-a
găsit un om merituos, fără povara inhibantă a
trecutului comunist, care cu puterea nealterată să
taie mâinile lacome întinse din toate părțile spre
bogățiile țării. De atunci hoția la scară mare a
devenit o regulă pentru toți cei ajunși la putere.
Degeaba presa blamează și luptă cu baronii locali.
Ei fac legea în țară. Și nu sunt dispuși să împartă cu
alții ceea ce au apucat cu mâinile lor
hrăpărețe.“Înțelegerea situației politice la vârf
trebuia să pornească de la cauza fenomenului
social: ”Libertatea în toate venise ca un potop, ne
luase cu valurile sale fără să fim pregătiți, chiar dacă
tânjeam după ea cu toate fibrele corpului.
Nebănuindu-i forța de impact, în loc s-o abordăm cu
înțelepciune și răbdare, năuciți, ne lăsaserăm târâți
de ea în toate direcțiile…. “De aici și efectele
devastatoare ale libertății postrevoluționare. În
dialogul Ștefanei cu ginerele ei, repudiat de Chira și
apoi reapropiat din interese obscure, Cristache
încadrează propria decădere în peisajul politic
derutant al tranziției. Prin involuţia lui, Cristache
se situează la antipodul Chirei, el ilustrând efectul
dizolvant al seismicii din perioada tranziţiei
postrevoluţionare în România. El îşi explică
prăbuşirea, proiectând-o pe o devălmășie politică

generală, dominată de traseism între partidele aflate
la putere și în opoziție, peisaj în care el vede
pretutindeni numai şi numai ”jocuri de-a lăcomia!“
Evoluția Ruxandrei în acest roman nu este
altceva decât o căutare a drumului, cu înfruntarea
riscului de a rămâne împreună cu noua ei familie un
răstimp sub ascultarea mamei sale. În schimb, Chira
nu ezită să-l îndepărteze pe Gigel, exact când
cititorul aștepta mai puțin, adică imediat după
terminarea botezului lui Ștefănel. Lovitură de
teatru, suspans, deschidere spre un alt viitor decât
cel al opulenței aranjate de Chira, poate într-o
următoare carte a scriitoarei.
Cu accelerări sau avansări au ralenti, timpul
epic este mereu incitant, iar personajele își
dezvăluie identitatea atunci când acțiunea
romanului primește noi episoade, care îmbogățesc
țesătura textuală a cărţii. Romanul Răscrucea este o
proză care nu trenează, ci menține viu interesul
cititorului de la început până la final. Nu numai
tematica de arzător interes explică lectura plăcută,
ci și stilul colorat, mereu proaspăt în expresivitatea
dialogului și a narațiunii dinamice. Fraza se extinde
uneori arborescent, dintr-o lăcomie a exprimării, cu
nuanțări
în cascadă, cuprinse într-o aceeași
structură, nelăsate frazei următoare. Scriitoarea
simte atracția sonorității gerunziilor, folosite cu
nesaț. Impresia generală pe care o asigură lectura
noului ei roman este din punct de vedere stilistic
aceea de frumusețe fără artificii căutate și fără
ornamente de prisos. Prozatoarea a găsit dreapta
măsură în mânuirea cuvântului cu care a creat o
țesătură textuală bine structurată, de un echilibru
bogat în sugestii. Cu atât mai mult cu cât scriitoarea
Adi Travadi nu este o vorbitoare nativă a limbii
române, este de apreciat modul cum i-a pătruns
tainele, astăzi stăpânite admirabil. Adevărul că ea a
învățat primul cuvânt românesc la 22 de ani nu
poate decât să te uimească în momentul când ai
terminat de citit acest al şaptelea roman al
scriitoarei. Ideea care te stăpânește la finalul lecturii
acestui jurnal epic al tranziției este îndemnul ca
„romanele surori” Homo tranzitus şi Răscrucea să
fie continuate într-un viitor roman-ciclu. Miza
prozei sale ironic-satirice este mare, întrucât în
România tranziției Adi Travadi, cu forţa ei de
pătrundere a realităţii imediate, va mai avea multe
aspecte de descoperit și de așezat în pagină.
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Poezia ca atentat la indiferenţa lumii
un zid transparent/ şi mă cuprinde ţinutul
palorii;// pe urmă se vede un crâng
nălucind/ din marginea lacrimii cât o
planetă,/ iar plânsul destramă rugina
albastră/ de pe cheia întoarsă în uşa
secretă” (Decor). Călătoria e una
fantastică şi ea are loc pe un tărâm oniric
deopotrivă al vieţii şi al morţii,
concomitent terestru şi astral, mereu
între amintire şi teama de vama nirvanomioritică. Regimul diurn alternează,
după tainice legi, cu cel nocturn, tot aşa
cum canicula cu gerul. Pătrunderea în
spaţiul halucinatoriului e mereu una
imprecisă: „Priveliştea plutirii din
oglindire pală/ într-un cristal rodind lungi cumpene
suave/ ne-ar fi putut chema pe scufundate pulberi/
să aşteptăm incerta vâslire de epave” (Pânza
iluziei). Poetul se află îndeosebi în postura de
îndrăgostit trăindu-şi din plin voluptatea
mistuitoare: „Acoperit de maree aştept neclintit/
îmi arde polenul palorii pe buze/ şi-asemenea
trupului tău sângerat/ am ochii muşcaţi de meduze”
(Chip destrămat). Un ecou barbian al
cunoscutului vers „Sfânt trup şi hrană sieşi Hagi
muşca din el” pare să ţâşnească din strofa finală a
poemului Săgeata, abordat din perspectiva textului
ce-şi devoră autorul: „Se năruie peste oglinzi uitate/
făptura lui de fum adulmecată -/ din vremea unei
foste vânători/ venea spre sine propria-i săgeată”.
Spaţiul poetic al lui Corneliu Ostahie e unul al
inconsistentului, al evanescenţei: abur, ceaţă,
spumă, umbră murmurătoare, boare înmiresmată,
purpură crepusculară, vâsle de aer, lumini difuze,
ninsori hialine, astre fulgerate, pulbere, polen,
mâzgă etc. sunt doar câteva din motivele acestei
cărţi grele de sensuri ce nu se lasă întotdeauna uşor
descifrate, după cum au arătat cei mai mulţi dintre
comentaorii ei. Închipuirea îşi exercită temerar
funcţia de recuperare a unui trecut ancestral fastuos
la vremea respectivă: „Cum aura lor pieritoare
străbate/ irisul veşted spre depărtarea pustie/
aproape că vezi, aproape că nu le atingi/ epave din
veacul ce nu se mai ştie” (Aşteptătoarele sfere).
Setea de absolut e mereu una amânată, contracarată
de un soi ciudat de dezabuzare care o face şi mai
arzătoare în dramatismul ei covârşitor şi, la urma
urmelor, unul inerent condiţiei umane: „De mult
aşteptam în puterea lucirii greoaie/ să-i treacă o dată

Ion ROŞIORU
La Editura Tipo Moldova (Iaşi,
2013), în cadrul Colecţiei OPERA
OMNIA, Poezie contemporană,
Corneliu Ostahie, cotat de exegeţi ca
unul dintre cei mai serioşi şi mai
profunzi poeţi ai generaţiei sale,
readuce, compactat, în atenţia
cititorilor săi o masivă antologie din
poezia sa, titlul cărţii fiind cât se poate
de sugestiv şi anume Clinamen.
Ciclurile cărţii corespund,
onomastic vorbind, celor patru cărţi elaborate de
autor în ultimul deceniu antedecembrist: Recif
(1980), Experienţe pe sufletul viu (1983),
Existenţa de probă (1985) şi Ochii corbului Poe
(1989).
De la bun început, poetul plonjează în reverii
romantico-simboliste şi îşi trăieşte vag dedublările
adolescenţei şi tinereţii care-l forţează, oricât s-ar
strădui să evadeze într-o iubire vindecătoare, să
rămână cantonat într-o singurătate gâlgâitoare.
Sentimente contradictorii îl încearcă la tot pasul
existenţial(ist), iar ruperea de-o anumită vârstă şi
intrarea în alta se face greu, certitudinile de azi fiind
mereu zdruncinate de teama că de-a lungul
existenţei libertatea absolută nu există, de nu cumva
se schimbă doar un tip de captivitate cu un altul: „ţi
se va da lângă tine un foşnet, dar vezi,/ el trebuie
pururi păstrat, oricât ar fi/ de-acum să înduri în
cazemata de aer/ unde-ai păşit bucuros. E drept,
fără-a şti” (Cazemata de aer). Orice pas spre
tulburătorul sine necunoscut e o negare şi o trădare a
celui precedent şi el se face cu destul dramatism,
dintr-un exil în altul. Vertijul sau mirajul noului e
însă prea mare pentru a sesiza aceste pericole
inerente, respectiv aceste capcane seducătoare.
Jertfa îşi are însă măreţia ei tragică (Scutul blândei
căderi) şi ea se înscrie într-un ritual de iniţiere:
„Cresc plantele unui văzduh blestemat/ chiar pe
fereastra subţiată de seară/ a vinovatului înger
decapitat/ pe care iertarea-l preschimbă în fiară.// El
îmi întinde o tijă de crin somnambul/ (o gheară
prelinsă sub simţuri pe dată),/ mă-ndeamnă s-o
strâng, s-o respir până când/ îi cade lumina din vârf
săgetată...// Nu mai îndur decât foarte puţin/
mireasma şi moartea umilă a florii/ apoi se deschide
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prin bolta de nori adierea;/ fără vedere să fim şi vom
ajunge deasupra,// fără vedere, gândeam, e mai
uşoară căderea.// Un semn a venit din apusul târziu
al foşnirii/ ca de aripi întinse şi-n flacăra lui te
topeşti -/ dar nu e văzduh îndeajuns pentru pasăreaaceea,/ ea ne priveşte din depărtate caverne
cereşti.// Pe stâncile frigului palid îi simt vieţuirea/
din alte întoarceri şi chiar o mireasmă ciudată/
bântuie în pânza de gheaţă subţire ca umbra/ prin
pulberea căreia nu va zbura nicioadtă” (Pasărea).
Cu cel de al doilea ciclu se produce o
schimbare de registru stilistic pe axa clasic-modern,
respiraţia poetică şi frazarea fiind mult mai ample.
Poetul continuă să-şi caute febril libertatea
interioară, eul despovărat de lesturile fiinţei veşnic
dornică de zbor. Grija lui principală e să nu-şi stingă
prea uşor setea de absolut, să nu strivească niciun
mister şi să pornească tainic şi neapărat clandestin
pe neştiute căi iniţiatice, chiar şi cea de pe urmă
fiind una dintre acestea (Vagonul poştal). Ca
altădată Arghezi, şi autorul Clinamenului iscă
primejdii, preferând de fiecare dată spaţii hieratice,
spinoase, tenebroase, bătute de viscol, cu tunele şi
galerii părăsite etc. Tristeţile metafizice îi priesc,
poetic vorbind. El caută „plăcerea perversă de a fi
dezolat”, sângele căruia-i este „dor de otrava
alchimică”, voiajul „pe o scândură tare în mijlocul
apei” (Astăzi sunt trist). Ca şi-n această glisare
uşoară spre o zonă dragă optzeciştilor, fără să le fi
împărtăşit vreodată estetica, deşi fac parte din
generaţia lui: „încearcă atunci/ să guşti să miroşi să
pipăi măcar/ bezna ajunsă la tine greoaie/ asemenea
unei ameţeli care intră/ prin porii sufocaţi prin
orbite/ prin părul ca o mâzgă sub transpiraţia rece/
(nicicând nu va fi cu putinţă vei spune)// şi totuşi
fereastra/ ca o lungă întunecare în viscol// îți trece
prin gând/ să-i nărui sfidarea albastră/ pestencăperea care nu-i altceva/ decât adăpostul unei
speranţe infirme/ dar împotriva voinţei rămâi,
îndoit/ de propria ta renunţare de tremurul
pleoapelor încă/ însângerate de stingerea marilor
nimbus” (Fereastra). În descinderea în infern e
însoţit de o posibilă Beatrice implorată: „printre
nomadele iederi călătorind spre oprelişti/ printre
canale subţiri ca nişte semne maligne/ descrise pentinderea unul timpan care încă veghează/ printre
dovezile umbrei cât totuşi o mai pot ocoli/ sub ele
deasupra/ călăuzeşte-mă tu cu un strigăt aducător de
iertare/ de-aici înainte” (Ademeniţi de un curaj
fără seamăn).
Poetul reia pe cont propriu motivul dublului
din Omul negru al lui Serghei Esenin. Dublul astral

e aici asimilat celui al cunoaşterii de sine prin
plonjarea în subconştient, prin forţarea tuturor
limitelor raţionalului (Oglinda), cu nervii „pipăind
inconsistenţa văzduhului” (O formă atât de
perfectă). Prin sciziune, poetul ţine să-şi pună faţăn faţă cele două părţi ale conştiinţei rezultate şi să le
cumpănească spre a vedea ce şanse de izbândă mai
are angelicul în competiţie cu demonicul, paradisul
în raport cu iadul, frumosul revoltat împotriva
urâtului fiinţial (O zi fericită). Introspecţiile
invadează teritoriul visului în care eul poetului
suportă cele mai dureroase metamorfoze, ca, de
altfel, ale oricărei faceri autentice (Imersiuni în
vis). Declarându-se duşmanul oricărei suficienţe,
poetului nu-i ajunge adevărul niciunei zile ori pas
existenţial fie el şi fericit (Mai mult ca acum). În
felul acesta, îşi recunoaşte, în orice clipă a devenirii
sale, fragilitatea şi vulnerabilitatea. Trădat de
propria-i memorie, el se creează neîncetat, îşi
prezentifică absenţele şi-şi aprinde din nou candela
speranţei, convins că va renaşte din propria-i cenuşă
(Prada ideală). Cele 13 părţi ale Muzeului straniu
ilustrează teribila nevoie de coeziune şi de coerenţă
a fiinţei. Poetul nu se poate debarasa de propriul
trecut câtă vreme doar acesta-l propulesează pe
cărări nebănuite în aventura iluminării conştiinţei
mântuitoare. El nu culpabilizează sartrian pe alţii,
nu arată cu degetul, nu devine patetic convins că
deţine adevărul nici măcar relativ, nu-şi
exacerbează nici orgoliul şi nici măcar umilinţa, fie
ea şi metodică, ci doar constată, cu senină detaşare,
trecerea lui printr-o lume în care doar se jertfeşte
fără crâcnire: „totuşi cel mai frumos e atunci/ când
vrei să te gândeşti la tine însuţi să scrii aforisme
minore/ şi vine unul şi-ţi zice destul cu aiurelile
astea ai zece minute/ să găseşti un vinovat pentru
execuţia ce nu mai suportă-amânare/ şi cum n-ai de
unde să-l iei de bunăvoie faci un pas înainte”
(Presupuneri despre Paradis (I)). Mai mult decât
atât, sobrul poet de nobilă stirpe intelectuală îşi
acceptă cu stoicism condiţia umană şi consimte săşi ispăşească nesăbuinţele de altădată: „desigur nu
trebuie să te bazezi pe ce-a fost/ nici liziera de
palmieri şi liane cu umedul culcuş al termitei/
feroce/ nu contează mai mult se întâmplă atâtea/ sub
pelerina albastră a nebuniei fii blând resemneazăte/ mâine îţi vei vedea un portret de demult şi vei
spune/ din cauza lui izgoniţi-l daţi-i otravă// socrate
îşi merită soarta” (Socrate).
Discursul poetic al lui Corneliu Ostahie se
pretează şi la o abordare tematistă. S-ar putea
urmări frecvenţa şi implicaţiile unor termeni şi
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concepte ca: transparenţă, labirint, ghilotină,
singurătate, amintire, oglindă, fereastră, lacrimă,
pavăză, libertate, cădere, umbră, capcană, mască,
indiferenţă etc. etc. Parcă în prelungirea viziunii lui
Topârceanu din romanul neterminat Minunile
Sfântului Sisoe, Corneliu Ostahie îşi imaginează
raiul ca un topos încremenit în plictis. Este, de ce
nu, o metaforă sau o parabolă a societăţii ce s-a
blocat pe o treaptă nefastă a evoluţiei ei, adică acolo
unde totalitarismul mutilează conştiinţele
oamenilor până ce le anihilează într-un univers
carceral: „nu mai avem cum începe cu siguranţă-i
un secol de-atunci/ capătul alb cu capătul negru sunt
zdravăn legate/ conspiră îmoptriva identităţii
ştiinţele, magii particulari, detectivii/ ziduri în faţă
și ziduri în spate” (Ultimile presupuneri despre
paradis). Nu o dată sunt personificate concepte
abstracte, precum, bunăoară, cel al indiferenţei, prin
care se vizează o stare socială pe care birocraţia
exacerbată o face şi mai vastă, mai apăsătoare şi,
deci, mai insuportabilă (Simplă plimbare de
seară). Poetul deplânge faptul că omul modern îşi
pierde imaginaţia pe măsură ce se lasă acaparat de
experienţă şi competenţă tehnologică şi socială,
corozive şi alienante şi unele ca şi celelalte, drept
care îşi elaborează o reţetă de mântuire: „în
concluzie tocmai de aceea/ trebuie să fiu
impenetrabil la slăbiciunile oricărei speranţe/ şi să
greşesc doar o singură dată/ adică sub linia fracţiei
mele să târăsc cu de-a sila neantul/ şi în sfârşit să
privesc adevărul în faţă abandonând nostalgia/
promiţătoarelor dimineţi pentru încă-o vecie”
(Repaos). Asupra acestui flagel al lumii
contemporane poetul va reveni în antologicul şi
fastuosul scenariu Rezervaţia somnambulă cu
care se încheie acest tulburător Clinamen.
Pe tot parcursul antologiei pe care o socotim,
fără niciun fel de rezerve, una de excepţie, Corneliu
Ostahie se introspectează perpetuu cu o luciditate
rece, niciodată patetică nici disperată, mereu în
concordanţă cu condiţia umană ce-şi refuză
programatic orice avânt exacerbat (Acum când am
văzut retrăgându-se iarna). Cel mai adesea
rămâne cantonat între certitudine şi îndoială, între
pofta de viaţă şi apatie, între dorinţă şi zădărnicie,
între puseurile de zbor şi „jarul istovit” al iluziilor,
între speranţa de izbăvire şi resemnare. Lumea
înconjurătoare, ca şi cea din propriile sale
străfunduri sufleteşti, e percepută neîntrerupt în
chip dual, antipodic, în veşnică devenire şi
niciodată dintr-o postură a unei conştiinţe suficiente
şi atotştiutoare: „veneau lângă/ mine cei singuri/
smeriţi şi eretici îngenuncheaţi şi trufaşi de-abia

reuşeam să le spun/ că m-am temut să învăţ de la
alţii că tot ce contemplu în sine dispare/ prin ochii
lor candizi duioşi sau feroci că bucuros mă lipsesc/
de oferta salvării/ că în sfârşit ar trebui să mă ierte
acum mai cu seamă acum/ când strig sub o boltă
fierbinte şi-mi pare că/ sângele meu îmi răspunde”
(Un vechi armistiţiu).
Prin sobrietatea sa şi prin tonul elevat al
poeziei, Corneliu Ostahie depăşește mai toate
clişeele pe care literatura lumii le-a consacrat de-a
lungul vremurilor. El nu mai celebrează, în virtutea
unor coduri estetice speculate convenţional până la
saţietate, frumuseţea şi armonia anumitor părţi ale
trupului omenesc: ochi, sprâncene, buze, frunte,
păr, obraji, mâini, mijloc, nuri, coapse, umeri etc.,
toate la mare preţ în poezia de dragoste a lumii, ci
coboară spre izvoarele concepţiei atomiste a unor
Leucip şi Democrit şi ne vorbeşte, când vine vorba
de alcătuirea trupului omenesc, de atomi, celule,
plasmă, limfă, sânge, lacrimi, nervi, mâzgă de
fosfor, miceliu atavic, spori agresivi etc, fără să
adere, aşa cum am mai observat la o estetică a
urâtului prin care s-ar prezenta acel moi haïssable,
cum ar spune Pascal. Poetul nu uită nicio clipă că,
într-o abordare holistică şi complexă, bucuria de azi
ascunde deopotrivă tristeţea de ieri ca pe cea de
mâine, şi nici că interdicţiile de la maturitate şi
bătrâneţe sunt consecinţele nesăbuinţelor de la
vârstele mai fragede (Era încă toamnă). În această
perspectivă abordativă, viaţa insului nu mai apare
ca un dat unic şi irepetabil, ci ca o perpetuă şi
diversificată devenire combinatorie: „ o nesperată
minunăţie aburind profunzimea retinei/ un lustru
desăvârşit pe care auzul îşi hăituieşte ecoul/ mult
mai aproape de cauza tuturor viziunilor părând
totdeauna o pură-ntâmplare/ ea îmi hrăneşte
plămânii cu atomi inefabili mă lasă/ să trec de la o
viaţă la alta într-un halou de-nfăţişări fără număr”
(Convalescenţă). În timp ce cei mai mulţi dintre
poeţi îşi clamează nemurirea la care sunt siguri că
vor avea acces prin opera şi destinul lor de excepţie,
Corneliu Ostahie se mulţumeşte să constate că un
frig cosmic a încremenit în fiinţa poetului şi că
podul dintre amintiri şi speranţe pare să se fi năruit
definitiv: „ce mult e de când am visat/ ce frig se
întinde între mâna mea stângă şi mâna mea dreaptă,/
ce legi nemiloase/ înstrăinează de mine scânteierile
urii am renunţat să mă apăr,/ nu-mi amintesc niciun
punct cardinal nu mai cutez să adulmec primejdii/
sub ceaţa fosilă a unor nervi fără vlagă de mult mă
aştept/ la ultima lor mângâiere/ dar nu va veni// pe
urmele mele ştiu bine va creşte/ închipuirea a tot ce
nu am trăit” (Pe urmele mele). Până şi elanurile
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erotice de altădată au rămas şi ele suspendate întrun trecut din ce în ce mai incert: „ce des am jurat că
voi fi, că voi face ceva să trăiesc/ să/ ating/ pulsaţia
visului hrănit de ispită şi exilat în memorii/ incerte / mi-e teamă de patos, deşi întinderea trupului meu
se/ contractă/ înoată în unghiuri prielnice soartei se
bucură-ntruna/ se face/ păinjeniş de lumini sub
deltele nervilor umezi// credeam amândoi că un
fulger vindecător ni s-a prelins printre/ oase/
credeam în absenţa durerii în lunecuşul perfect fără
pantă şi capăt/ puteam să ajungem oriunde dar lipsa
de sens zăbovise acolo/ printre obstacole fixe”
(Credeam amândoi).
Dincolo de bucuria învinsă şi de lipsa de frică,
universul încetează să mai fie ostil, iar extincţia îşi
pierde forţa ameninţătoare (Lectură matinală,
Mică elegie). Fericirea se atinge şi se trăieşte cu atât
mai intens cu cât poetul doreşte mai puţin de la
viaţă. El îşi recunoaşte cu francheţe alienarea şi şi-o
acceptă cu filozofică resemnare (Pe măsură ce eu
căutam explicaţii). Lupta spre a salva aparenţele
condiţiei umane e cel mai adesea una zadarnică şi,
implicit, inutilă (Distanţa dintre cuvinte).
Poezia practicată de Corneliu Ostahie se vrea
o dorinţă de inoculare a eului poetic în ceilalţi, o
amprentare a timpului prin care s-a perindat (Eram
numai umbră). Pe măsură ce timpul vine din faţă,
ca un viscol în stepă, autorul îşi scrutează tot mai
acut memoria şi-şi evidenţiază cu regret erorile
comise, printre ele numărându-se şi aceea că nu s-a
bucurat de clipă aşa cum ar fi meritat ori că nu şi-a
savurat pe deplin certitudinele pe care măcar din
când în când le-a avut (Am învăţat să mă bucur).
În ultimul ciclu se simte pledoaria pentru nevoia de
iluzii. Timpul, irosit altădată, e din ce în ce mai
preţuit pe măsură ce poetul conştientizează faptul
că stoparea acestei categorii nu e prea departe şi că
orice refugiu în memorie din calea implacabilei
treceri e imposibil. Imaginea rotirii inverse a acelor
de ceasornic e una de o colosală forţă de sugestie în
acest sens. (O-ngăduinţă în plus).
Un fior melancolic se insinuează în multe
dintre piesele lirice ale ciclului Ochii corbului Poe.
Un număr de trei poeme poartă, deloc întâmplător,
titlul identic de Mică elegie. Sunt preferate acum
ceasurile de calm bilanţier interior, momentele de
respiro de dinaintea eventualelor noi luări de avânt
fiinţial spre „amintirile de mâine”, după cum
dureros de frumos o spune undeva: „sunt
prizonierul aceluiaşi vis despre cântecul lebedei
mute/ al visului care începe întotdeauna la timp/ cu
o precizie neînţeleasă de nimeni: poate mai bine-i să

fiu/ resemnat/ să-mi fac iar curaj, să-mi închipui/ că
prin lucarna îndepărtată a zilei se vede/ cum
amintirea îşi caută încă-adăpost şi cum eu
îngenunchez/ să-i arăt// pustietatea unei cochilii
cutreierate de vânt” (Ezitare). Nici iubirea nu mai
există, în cazul în care a existat vreodată, iar
comunicarea nici atât (Dorinţă captivă, Nimic
despre rostul plecării). Cuvinte precum captiv,
capcană ori colivie revin obsesiv pe măsură ce
dorinţa de libertate, de desprindere din atmosfera
apăsătoare a automatismelor de limbaj sau gestuale,
care de care mai alienante şi mai robotizante, se
intensifică (Poemul şi norul). Trăieşte acut
sentimentul că o parte din fiinţa lui a fost pusă între
paranteze într-un spaţiu şi într-un timp alveolar.
Absenţa trăirii în doi şi-a luat deja, cu de la ea putere
şi iniţiativă, tributul abuziv (Va fi dintr-o dată
târziu). Sentimentul de fragilitate a fiinţei, această
trestie gânditoare, se profilează tot mai sentenţios
precum în acest poem cu valenţe de ars poetica: „nu
tu hotărăşti cine câştigă sau pierde nu tu te vei putea
ridica la lumină/ silabele numelui tău fără pată/ va
trebui să înveţi că un poem se compune pe loc/ din
ordinul strict al nevoii de altul sau din acela al florii
de mac şi nu mai puţin/ din voinţa expresă a unui
mic luminiş care pâlpâie stins/ printre veştile negre/
şi lasă o şansă oricărei speranţe, va trebui să înveţi
că în ochii dorinţei/ plăcerea în sine e lipsită de preţ
că o metaforă plânge cu lacrimi fierbinţi/ când
ninge pieziş peste urmele celui învins când tropăie/
spaima pe un meninge străpuns de-ncordare/ când
vinovaţii se apără mimând ignoranţa când venus din
milo/ se internează discret într-un spital deocheat
pentru măcar o proteză de ipsos/ va trebui să înveţi
toate astea/ apoi dacă încă rezişti întoarce-te calm
lângă pagina goală surâde puţin/ fii mândru de tine/
şi vezi mai ales nu ceda niciodată ispitei lăsând/
prea multă tristeţe pe cap de cuvânt” (Pagină albă).
Punctul de echilibru, oricât de precar şi de fragil,
între lestul amintirilor şi proiectelor de fiinţă în
perpetuă şi frumoasă devenire e foarte greu de atins
şi mai ales de păstrat, „chiar dacă şi moartea acceptă
iluzii frumos colorate” (Proiect de adaptare la
mediu).
Poezia lui Corneliu Ostahie „este o poezie
demnă, o poezie de ţinută, cum puţini contemporani
mai produc. Cuvintele sunt alese cu grijă, liantul
dintre ele creează acea aură a adevăratului lirism, şi
nu poate să ne scape cantabilitatea sa de o ţinută
valeryană” (Eugen Barbu). O poezie care atentează
cu mari sorţi de izbândă la indiferenţa lumii grăbite
a zilelor noastre.
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Poezia ca o primăvară
ce trebuie ştiută pe de rost
Îmbrățișarea e undeva în inimă, surdinizat cu
discreţie: „Așa te-aș cuprinde și te-aș lega / între
linia inimii și linia vieții din palma mea! // M-aș
prăvăli cu tine în harta destinului meu trecător, / teaș chema și te-aș iubi / în toate celulele mele de dor.
// Ochi-mi alunecă și linia vieții mele se zbate / când
tu îmi ghicești în palmă / că zborul se mută departe”
("Chiromanție"). „Cuvintele ni se iubeau pe masă”,
se „umpleau de soare” ori „nu mai erau deloc”, după
care, totuși, ele, rostirile, subscriau ipostazei
reîntoarcerii fidele spre casă, în doi.
Viața în poezia Oanei Boc începe chiar din secunda
de față și nu ține de o strategie a aparențelor, de
teatralitate, nu este o convertire a reportajului
cotidian, nu e nici măcar pe placul vreunui semen. E
doar o comoară… și-atâta tot. „Ceea ce mai e încă
sigur / e fereastra și așteptarea..”poate
pentru că „se cern secundele / dincolo de
imposibilul din noi. / Ca pe-o zăpadă
iubită / caut o ușă veche din lemn / cu
clanța ruginită. / Bunico, mai ții minte /
când aburii laptelui fiert / luau forma
trupului meu / rătăcit în cuvinte?”…
poate cu chipul departe, când „visele
aleargă nebune” ("Timp")… ori cum,
mă întreb, poți să ajungi la origini, la
esențe?
Poezia tinerei, talentatei debutante
este una de echilibru a reflecţiei cu
pasiunea: „Din iubirea asta doar vulturul
a mai rămas / și acum desenează pe cer,
implacabil, / golul rotund ca un ceas /
sau ca o secundă încătușată / în carnea sărutului…”
("Iubirea lui Prometeu"). Iubirea celebrată în
poemele Oanei Boc este una spiritualizată, cea fără
eterna frică de moarte, dar conştientă de limitele pe
care le impune timpul şi vămile sale:„Și mirarea că
timpul se-ntoarce mereu”. E ca și cum din lumea
aceasta și „dintr-o altă amintire” comorile sunt
numai ale poeziei, cu misterele aparținătoare…
chiar dacă apoi „ …lumea / nu poate să înceapă / doar ochii zeului și ninsoarea lui / peste noi.”
„Eu sunt cuprinsă de iubire ca de moarte. / Tu nu
mai ești aici, ci doar în dorul meu, / Iar inima îmi
curge prin tot ce ne desparte / Și îți respir absența,
spre tine-arzând mereu. // Azi am lăsat durerea să mă
doară / Cât poate ea de-adânc și de intens. / Prin ea
am coborât prin mine ca pe-o scară / Să te sărut… în
dorul meu imens.” ("Scrisoare"). „Forma tuturor
viselor” este de altfel chiar Scara aceasta. Ea ne

Vasile MIC
„Prea înaltă, prea verticală”, prea nebună, prea
divină, prea arzând „pe ruguri în foc nepământesc”,
prea legată de noi „cu lanțuri de iubire”… precum o
primăvară ce trebuie să o știm pe de rost. Și-așa…
„Când iubim, e ca și când ne aruncăm în cer” ori
„prea nebuni ca să fim oameni / prea nebuni când
devenim zei”.
Sigur, ați înțeles, iată, facem vorbire despre
volumul de versuri „Scara”, al poetei Oana Boc,
recent apărut la Editura Eikon din Cluj-Napoca.
Este, de fapt, debutul editorial în poezie al Oanei
Boc, după ce, în 2007, a mai publicat volumul
„Textualitatea literară și lingvistică integrală. O
abordare funcțional-tipologică a textelor
lirice ale lui Arghezi și Apollinaire”. Dar
trebuie spus că în calitatea sa de
absolventă a Universității „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, unde este
lector universitar doctor la
departamentul de Limba română și
lingvistică generală, a publicat și
numeroase articole științifice în țară și în
străinătate.
„Mi-ai prins în păr atâtea nestemate, /
c-aș fi putut să le transform în stele!”…
ne lămurim, în ("Regina"), apoi, ca o
plecăciune, în „Iubire acvatică”: „Iau
timpul și-l prefac într-un ochean /
Îmbălmăsat cu clipele pierdute, / Ca să te
caut la margini de ocean, / Să te iubesc cu aripile
rupte” … Sigur, chiar prea adevărat zice pentru ceea
ce „este doar o urmă a ființei”… într-un alt început:
”Căutarea imensă e zeul”.
Dialogul cu fulgul de nea „trimis de sus” se leagă
instantaneu… într-un discurs sentimental al
sincerităţii, transcris cu fineţe: „Dacă te-a durut, de
ce n-ai spus? / Să fi stat cu tine la fereastră, / Fulgule
de nea, trimis de sus, / Ca să luminezi secunda
noastră. // Când te doare dorul de plutire, / De
văzduhul risipit în nesfârșit, / Să accepți în marea ta
uimire / Și durerea de-a te fi oprit. // Și când ești
nebun de strălucire / Și visezi că soarele ești tu, /
Presimțirea apei să te mire / Ca și pașii clipei ce
trecu.// Am plutit și eu cândva în infinit / Cuprinsă de
magia unui dor / Și-ntr-o zi pământul m-a oprit /
Chiar când crezusem că știam să zbor” ("Fulgului de
nea").
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Citadela
Critică literară
deschide sufletele, ni le umple de tandrețe, de iubire
şi gingășie.
Nu văd aici nicio forțare, nicio „cârpire” a
metaforei, nicio adăugire, așa, de placul
feminismului ori a „ieșirii în față”. Poate că Oana
Boc nici nu și-a propus să scrie versuri, să publice
cărți de poezie, să devină cineva în literatură. A scris
numai, scrie dintr-un imbold al mărturisirii sincere,
nesofisticată de trucuri retorice… Este obligată să
continuie. Cum spuneam, poezia sa este una
adevărată, de forță a sugestiei. Îndrăznesc să spun că
Scara este un eveniment editorial de excepție al
anului 2013 și că, de aici încolo, poeta și poezia sa
trebuie să conteze pentru lirica feminină
românească, pentru literatura română.
Poeta nu revendică nicio generație, un anume stil,
nu se afişează ca membră a unei anumite grupări
literară. Nu-şi afirmă, orgolioasă, apartenenţa la

poezia modernă, clasică ori la un anume curent
literar. Stilul i-a fost „impus”, zic eu, de mama sa,
atunci când a dăruit-o lumii. Mă bucur să pot scrie
despre o asemenea carte. Iar onoarea este cu atât mai
mare cu cât Scara Oanei Boc beneficiază de un
cuvânt înainte semnat: Mircea Borcilă și D.R.
Popescu, doi titani ai literaturii române. Sunt nume
de prestigiu care girează creaţia unei poete ce se
afirmă încă de la debut ca o voce plină de prospeţime
şi vitalitate.
Ilustrațiile volumului, realizate de Onița
Mureșan, dau o notă de eleganță valoroasei opere
literare a debutantei Oana Boc.
*) Oana Boc, Scara (Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2013).

Constantin Romulus Preda - Iubirea noastră
înfloreşte dincolo de stele - Craiova 2013
POEZIA TRĂIRILOR NETRUCATE
şăgui. cândva o să mă las şi eu cucerit de-o moarte
care să-mi poarte frumuseţea la rever (rugă). E o
poezie a interiorizărilor sincere, tinereşti: sublimul
era captiv în spatele ochilor mei( viaţa mea şterge
linia orizontului). Semnele morţii sunt percepute
în logica normalităţii abrupte: viaţa mea şterge
linia orizontului/ şi ardoarea pe rugul unui călău(
schiţă)- iată cum apare călăul, trandafirul ce creşte
pe eşafod şi bufniţa. Din acest punct metafora este
împinsă spre sublim, spre inefabil: …spaima/ ni se
vede doar în oglindă. Inocenţa vârstei la care ne-am
fi aşteptat este aruncată la lada cu jucării, poetul
rămânând să-şi ducă lucid vinovăţia, concomitent
cu conştientizarea valorii lui poetice: am doar
păcatul ce-mi scrie numele cu majuscule ( sunt
păcătos). Ajunşi aici avem datoria să găsim răspuns
tulburătorului vers n-am nici moarte nici viaţă,
poetul afirmând răspicat fiecare literă are o
baionetă( istoria poemelor nescrise) . Se pune
întrebarea: e una a teatrului, a scenei, pentru că zice
poetul: poemele îşi dau jos măştile/ şi încep să
zboare. După astfel de versuri, ce aş mai putea eu
zice. Voi tăcea, pentru a nu strica arhitectura pe care,
admirând-o, mă bucur şi îl salut pe poetul
Constantin Romulus Preda, în steaua căruia am
încredere totală.

Vasile MORAR
Două direcţii estetice prind cheag în poezia de
început ( două cărţi în mai puţin de un an) a tânărului
poet craiovean Constantin Romulus Preda, în
placheta de curând primită, Iubirea înfloreşte
dincolo de stele. Cam lung titlu şi puţin imposibil,
dar la vârsta lui, de douăzeci şi trei de ani, ce nu se
poate!!! Argumentele, colea. Cum spusei, două sunt
căile. Prima, cea pusă sub semnul tragicului,
maturizat parcă înainte de a se naşte: îmi voi aştepta
moartea în mahalaua/ în care fanfara cântă o
singură dată( rugă) , primele versuri, de altfel, ale
cărţii, şi una a iubirii, într-un ton mai săltăreţşugubăţ, trubaduresc, putem zice, dar care pierde
din profunzimea matură a primei părţi: am o
menghină-nflorită/ să-ţi spun inima-mpietrită(
am o menghină-nflorită). În poezia cu vers alb ,
de la început se simte libertatea cuvântului, de a
spune totul, de a nu se opri la bariera rimei sau a
măsurii, de a coborî până la esenţele tari. Poezia lui
Romulus Constantin Preda seamănă, într-un fel,
dacă ar fi să găsesc echivalenţe, cu mesajul de pe
crucile de lemn de la Săpânţa, unde moartea e luată
în răspăr. E o moarte care nu produce spaime,
angoase, ci e una cu care poţi sta la taclale, poţi

33

Citadela
Poezie
şi-n ceruri bate toaca deodată

Ioan VASIU
Cămăşile de vise
ceas cupă ceas şi clipă după
clipă
se scurg prin noapte ca printr-o
firidă
când dragostea pe rug se înfiripă
şi vântul moare într-o vale-aridă
în stoluri liliecii fug de moarte
ducând cu ei tăcerea insolită
doar noi mai răsfoim ca pe o
carte
amorul ce-ntre noi se tot agită

îmi place să te-ascult ca pe-un
izvor
îmi place-n ochiul tău s-admir o
stea
îmi place-n poezie să cobor
îmi place să m-ascund în poala
ta

nerăbdarea fierbe ascunsă-n
buzunar
se răzvrătesc săruturi pe gura
mea flămândă
un anotimp bezmetic mă ceartă
iar
când ploaia după dealuri stă la
pândă
soseşte trenul pufăind pe nări
şi călătorii se-nţeleg prin şoapte
iar tu ca o iluzie cobori încet pe
scări
mirosind a pere şi a cireşe
coapte...

abia în zori când soarele răsare
şi lepădăm cămăşile de vise
iubirea noastră merge la culcare
supusă unor legi încă nescrise

îmi place să-ţi întorc somnul pe
dos
îmi place să fiu bun, când alţii-s
răi
îmi place să-ţi fiu câine
credincios
îmi place să mă joc cu sânii tăi.

Doar o farsă

Iubire sfântă

ascunde-mă-ntre două curcubee
când anotimpul râde în delir
şi-ncearcă dimineaţa să ne beie
ultimul vers ascuns într-un potir

într-un anotimp de pace botezat
dumnezeiesc
îmbrăcată în narcise m-ai făcut
să te iubesc

răneşte-mă că nu o să mă doară
cu ochii tăi ca două sărbători
când ploile se nasc a doua oară
şi norii se sărută trecători

mă-mpuşcai cu libelule pe-un
imaş cu fân cosit
eu îţi recitam poeme din amurg
la răsărit

visez mereu, adeseori visez
că te recit în şoaptă ca pe-un
crez....

ascultă-mă când simţi că se
revarsă
prea plinul sângelui învolburat
şi lasă-mă să cred că-i doar o
farsă
când tu-mi şopteşti în vis că mai lăsat

ne juram iubire sfântă pentru o
sută de ani
şi-admiram luna pe bolta
sprijinită de castani

Inventariez tristeţi

Îmi place
îmi place bucuria să ţi-o fur
îmi place începutul ne-nceput
îmi place tot ce-i verde împrejur
îmi place să te vindec c-un sărut

Pe un peron de gară
demodată
gânditor ca o ramură de tei
legănată de vânt
te-aştept pe un peron de gară
demodată
în ochiul meu e un amurg
răsfrânt
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Visez
visez pe fânul ce abia-i cosit
că ne iubim cum nu ne-am mai
iubit
în bob de strugure răscopt visez
şi-aş vrea la sânul tău să
înnoptez
visez în floarea unui trandafir
prin ochii tăi îmi place să respir

dă năvală toamna pe câmpie
amintirile se coc la focul mic
vântul ca o domnişoară zglobie
se-ascunde-n vale ca într-un
ibric
nu am acum altă preocupare
decât să inventariez nişte tristeţi
şi s-aştept să vină ziua-n care
să sorb o lacrimă din ochii tăi
şireţi...

Citadela
Poezie
Nicoleta CÎMPIAN
Risipă
Câteodată, mai ales în timpul
liber,
îmi fulgeră prin minte
povestea noastră.
Pentru că nu mă mai doare,
pot să o derulez în liniște.
Mă lovesc încă de multe
necunoscute,
dar, cel puțin,
nu mai am pretenția că le
înțeleg.
Mă întreb doar un singur lucru:
dacă atunci când vom ajunge
în fața neantului
nu vom regreta
că ne-am risipit în alte iubiri.

să mă confunde cu Jack cel din poveste.
La început m-a înfuriat,
pentru că se mlădia,
perfid și amenințător,
asemeni șarpelui din Eden.
Pe urmă ne-am împrietenit întocmai ca-n povestea Evei.
Și, dacă-și mai întinde verdele
spre mine,
s-ar putea să-l las să mă
înlănțuie.

Vizită insolită
În fața ferestrei mele
își face de cap
o viță de vie.
Într-un mod foarte insolent,
și-a întins un vrej
până în odaia mea.
S-ar putea

Locul în care Dumnezeu mă
sărută pe creștet
Pentru că lucrez între
și cu oameni,
viața mea e o mare
gălăgie.

Iana FREZIA
EXISTĂ TRISTEŢE ÎN FERICIRE
Când te dor florile de lavandă,
când te inundă lacrimi de foc
când simţi ce au luat alţii de la tine.
Şi când aerul te doare.
Ai frici, nevoi şi îndoieli.
Te temi de tot şi nu-ţi e frica de nimic.

De aceea mi-am creat
un loc de pace.
E în mijlocul câmpiei infinite
unde pot vedea
linia orizontului.
E important pentru mine
să ajung cu ochii
în locul în care pământul
sărută cerul
și invers.
E ca și cum
Dumnezeu m-ar săruta pe creștet
zâmbindu-mi că
totul va fi bine.
Consolare
Când crezi că ai băut
Ultima picătură de venin,
Ti se mai aduce un pahar întreg.
Nu ai ce să faci Trebuie să-l bei,
E așa, ca o doctorie.
Nu noi hotărâm
Care e capătul răbdării noastre.
Tot așa e când sorbim
Ultima picătură de apă.
Se găsește întotdeauna cineva
Care să ne întindă paharul plin Cu apă nouă.
Și asta pentru că Dumnezeu
Lucrează prin oameni.

SO ELIXIR
Aş face farmece pentru chipul tău.
Mi-aş încredinţa sufletul diavolului
ca să te păstrez.
Aş rupe dulcea agonie a fiecărei trăsături;
un secol de orgie din zâmbetul tău,
o oră de ploaie din buzele tale
şi toate florile de nu-mă-uita din barba pe care te
chinui s-o creşti.
Dar ochii!
Ochii nu-i voi trimite călăuze pe cer.
Îi voi ascunde. Ca să-mi permit să-mi fie dor.
Aşa vreau să te păstrez.
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Citadela
Poezie
chircite
de-atătea nopţi nedormite

Anca Florentina
POPESCU

am ochii căscaţi
de amintiri ridicate spre cer
purtate pe mâini, împletite în
rugă
spre EL.
Ţi-s ochii-n ai mei,
plini de lumină
şi sufletul clar
ca apa de râu.

Oglinda
Privirea obosită coboară
agale
peste obrazu-ţi de ceară,
este seară
şi mă-ntreb dintr-o dat cine
eşti.
Deşi dorm langă tine
noapte de noapte, an dupa an
mă simt ca un spic într-un
lan
infinit de-amintiri,
mistuit de speranţe
multicolore, atemporale
pline de stropii de vise
parcă cernuţi printre ani.
Nici nu mai ştiu cine sunt
te-am iubit… Te cunosc?
n-aş fi vrut să fi fost
doar o umbră pe chipul tău
din oglinda aburită
de-atâtea-ntrebări.
Tocuri de 15'
Noaptea se lasă peste luna de
foc
felinarul se-aprinde frivol,
este roşu
ca rujul obraznic şi desuu-ul
minuscul
din dantelă, cambrat peste
trupul muncit
al femeii cu suflet strivit
de atâtea griji pentru ziua de
mâine.
O poză alb-negru pe trotuarul
pustiu
surprinde o umbră pe tocuri
de 15’
cu rochie scurtă,

trăgând din ţigară
încă un fum inainte de rolul
primar, în esenţă, ce oferă plăceri
efemere, umane şi simple
celor ce pot muri zi de zi,
celor ce vor sa-şi uite destinul
doar pentru un număr pe bani.

Chiar dacă luna doarme
iubirea ta e candelă-n noapte.
O simt doar eu si-ţi apartin
până la capăt de viaţă.
Vitrina

Paşi pereche
Paşii ne duc împreună pe digul
iubirii eterne sub clarul de lună
sunt paşii - pereche,
cu noi mână-n mână
ocrotiţi de perdeaua de stele.
simt în sandale pietricele, nisip,
peste umeri răcoarea albastră
atingerea ta mă-nfioară în noapte
şi mă simt atât de iubită…
marea ne cânta, valul se sparge
zbuciumat peste digul statornic,
mă cuibăresc lânga sufletul tău
plin de atata caldură.
Vreau să te am, te ating şi
zâmbesc
cu ochi jucăuşi
şi nuferi în păr.
Stoluri de vise
E un lan de maci între noi
infinit colorat
cu spice de grâu şi fire de iarbă
plăpânde.
deasupra lui cerul picură lent
stoluri de vise peste gânduri
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Cu pielea de lut şi ochii sclipind
privesti fix o lume
de cealaltă parte-a unei triste
oglinzi
nu-i nici un cer deasupra ta
ci doar poveşti de iubire tăcute
afară
oameni-ciorchini păşesc sau
aleargă
speranţele-aşteaptă, ca şi tine,
cuminţi,
în timp ce designeri te-mbracă
într-una
şi-ţi pun accesorii de sticlă
transparente şi reci ca tot trupul
tău.
sub pălăria de voal iubirea ţi-e
mută
ca nuditatea sfioasă ce-nchide
un suflet atât de fragil.
seara coboară cu noaptea pe
umeri
iar tu, cu obrazul de ceară
priveşti interiorul de-afară şi cazi
până în centru,
acolo unde nu eşti decât
manechin
într-o vitrină a lumii.

Citadela
Poezie
Spiridușii și clovnii din tine-s

Mariana FLOAREA

ai mei
și plâng.

Zburând, al păpădiei nimb
Și când vei trece tu,
așa,
cu vântul doar
la subsuoară
și, vai
o-ncepe să te doară
șotronul trecerii prin timp
aproape fără de suflare
zburând
al păpădiei nimb
ca frunzele căzute-n somn
nimic n-ar spune
că adorm
și din sublima dimineață
prin ierni agreste
surâzând
cu toate florile aceste
ce-amarnic trec prin anotimp.
Ci-aproape fără de suflare
zburând al păpădiei nimb.

Fără titlu

Acum când știu
Păpădie tăcută
a amintirii,
mamă…

crescând la ferești
suflândcusforțare
ivește
un chip înghețat de copil
cepalid de-acoloprivește:
--Tu,cine,
tu, cine, mai ești?
Seara
Ingropată-n
chihlimbarul serii--un cărăbuș
adormit.
Spiridușii și clovnii din tine

Cu mâini orbecăind
ar trebui îndărăt
să te caut
în depărtări pustii
în poala ierbilor înalte,
mamă,
fluture adormit!
Cu lacrimi tânguitoare
ar trebui să te trezesc
umbră închisă în inima mea
Acum când știu
că somnul
de lângă tine
a plecat
să-și doarmă somnul lui
și te-a lăsat singură.

m-au trezit...
Talazul,
talazul zăpezii
crescând an de an la ferești…
…îți susură blând o-ntrebare:
--Tu, cine,
tu, cine mai ești?
Talazulzăpezii,
în care,
visândjucării mari de pluș
copilăria se-ngroapăpe sine.
Și-ncălzeșteînalbu-i culcuș
motanișicăței,
șijivine…
Apoi, cu respirarea fierbinte
din troianul,

Spiridușii și clovnii din tine

Floare de colț

au dansat,

Pierdută stea
din diademă de regină
nor
în căuș de vânt
scânteie alpină.

au visat...
Sub zăpezi,
muguri sfiiți
și tropot jucăuș

Albatros

de iezi.
Şi seara e-o iarnă
uitată-ntr-un crâng.
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Zboară
și adoarme în zbor
și visează
un vis călător

Citadela
Poezie
Acum, nu ne mai spunem
nimic.
Ne-am întâlnit în amăruiul
fiorilor.
Sub ochiul farului; şi se legăna
trupul...
Acum, nu ne mai spunem
nimic.

Menuţ MAXIMINIAN
Cruci plutitoare
Văd rugăciunile preotului,
Strecurându-se, prin ferestre,
Spre lumina Cerului.
Pe banca de lemn,
Stăm de vorbă la umbra
nucului,
Doi prieteni, eu şi bătrânul tată.
Numărăm fuşteii vieţii,
De la scara cu gândurile mele
Ce se rezeamă de fruntea
norilor.

Rădăcini în cer
Satul din ilustrată
O apă cât universul
Peste gândurile mele.
Inima e prinsă
În sertarul de sus.
Nici vântul nu mai bate
Prin patria mea.

Faceţi loc
În rândul din faţă!
Vin bătrânii mei,
simpli şi tăcuţi.
Chipul lor e brăzdat de sunetul
anilor.
Hainele lor sunt din fân şi
mere.
Ochii lor au intrat în
nesfârşire.

Mă descalţ la poarta vieţii.
Bat cu mâinile în fierul rece.
Aştept iertarea timpului.

Acolo, sub stânca roşie,
Stă sângele strămoşilor.
Rana de pe cuţit
Doineşte...

Cruci plutitoare, din pământ
iertător,
Morminte călătoare, din cer
strălucitor,
Inimi împietrite,
Din trup muritor.

Îi aştept ca pe sfinţi.
Păsări îşi caută cuibul
Sunt calea spre amintiri,
In pământul mamă.
Ramurile copacilor cresc în jos, Ei, cei ai satului din ilustrată!
Rădăcinile prind viaţă spre cer.

Bineţe
Am tras o linie,
De la inimă spre viaţă,
De la gânduri spre infinit.
Sub picioarele mele
Sunt mii de taine.
Strigă istoria de sub tălpile
noastre.
Mi-am aşezat versurile
Pe aţa cărărilor.
Nu au rezistat.
Din casa lor,
Cuvintele dau bineţe
Universului.

Cutia
Nu ne mai spunem nimic
Ne-am întâlnit pe puntea
lacului.
Mi-ai dat apă şi un struţ de
cireşe...
Acum, nu ne mai spunem
nimic.
Ne-am întâlnit pe plaja tăcută.
Ne-am întins numele în roiul
nisipului...
Acum, nu ne mai spunem
nimic.
Ne-am întâlnit în sărut.
Mâna ta era prelungirea mâinii
mele..
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Mi-ai ştirbit paradisul
cu cuvinte otrăvite
ce s-au abătut precum grindina
peste hotarele mele.

Dacă aş avea o cutie cât gândul
de-acum,
Aş închide liniştea acolo.
Aş lua-o cu mine în pustiu,
Stând de veghe la umbra
pomului,
Pentru ca merele să nu ne
otrăvească.
E prea târziu însă...
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MUNTELE CU DRAGOSTE
rostuit. Atunci în mintea lui s-a iscat întrebarea:
„Cum e să te duci să-ţi ceri mireasa şi să fii primit de
câini?” După ceva vreme a apărut tatăl Floruţei.

Tiberiu VANCA
Întâmplarea mitică ce îndrăznim să punem în
pagină s-a produs pe o treaptă istorică greu de
determinat în localitatea Luncoiul de Jos, pe
promontoriul ce separă hotarul numitei aşezări de
localitatea nordică, respectiv oraşul Brad. Este
vorba de un lanţ montan, bogat împădurit cu esenţe
de fag şi carpen, în mijlocul căruia se ridică falnic
un con uriaş având conformaţia unui vulcan care
doarme. Se spune că în partea locului în familia unui
gozar(1) cu acareturi cum numai curţile boiereşti se
înconjoară, a văzut lumina zilei o fecioară de a cărei
frumuseţe a mers vestea peste hotarele locului.
Floruţa pe numele său mic. Dar cum în natură totul
este făcut cu socoteală, ori unde există o floare
trebuie în mod obligatoriu să existe şi purtătorul de
polen care să o fecundeze. Cam aşa se întâmplă şi la
vieţuitoare şi mai cu seamă la om, acolo unde a mas
o fecioară se iscă prin împrejurimi şi flăcăii din
rândurile cărora să aleagă fecundatorul. Regula n-a
ocolit nici Luncoiul. Ca faptele să prindă contur
după legi biologice pe hotarul înierbat al aşezării a
fost să se aşeze un cioban cu sute de mioare, cu câini
de înturnat şi de pază, cu asini purtători de samare şi
un fluier fermecat ce rupea zările aşezării cu
chemările de dor ce nu contenea să le sloboadă
Amos, pentru că aşa se numea tânărul. Copii s-au
văzut şi cum se spunea pe acolo, s-au băgat în
„samă”, drept care mai pe direct, mai pe ocolite s-au
căutat din priviri. Iar cum lumina privirilor lor,
emana un fluid ce le strecura în inimi căldură, n-a
fost nevoie de vorbe care să lege înţelesurile. Au
urmat zile şi nopţi grele pentru Amos, care, oriunde
şi orice privea nu avea în faţa ochilor, lucrurile ce
mobilau locul, cât, doar, chipul Floruţei ce i se iţea
unduindu-se şăgalnic, făcând cu umerii şi şoldurile
mişcări de graţie ce ar fi avizat sculând chiar şi din
moarte pe cei pe lângă care s-ar fi nimerit. În viaţa
lui s-au instalat când hotărâre când renunţare de a se
duce la casa fetei să arunce vorba cea mare. După
săptămâni în care îndoiala era întărită de nădejde,
iar nădejdea adumbrită de îndoieli s-a hotărât să o
ceară.
A bătut la poartă. Întâmpinat de cerberii
gospodăriei care hămăiau umplând spaţiul cu
temeri din ce în ce mai descurajante, a trebuit să
aştepte, iar vremea parcă nu-şi mai afla capătul

- Ce te aduce la mine Flăcău?
- Păi! …am venit să-mi aflu rostul!
- Şi de când, până când, rostul tău se află, aici,
la mine?
- De mult! Tare de mult Bade! Cam de când a
venit pe lume Floruţa! Am venit să o cer! Mi-o dai
de soaţă Bade?
Gozarul a încremenit. L-a privit cu
surprindere, dar înainte de a-şi arăta mânia, spiritul
lui de târguitor, l-a întărit în convingerea că, doar, pe
calea asta nevrednicul, cum îl socotea, el, pe cel din
faţa sa, ar putea fi trimis acasă, că doar prin puterea
vorbelor iscusite ar putea scăpa de el. S-a sprijinit cu
coatele pe poartă, aşa să aibă o poziţie mai sigură,
pentru că dincolo de faptul că dorea să nu i se vadă
starea de furie ce l-a cuprins, şi că îi cam tremurau
picioarele. Apoi cu vocea fermă:
- Io ţi-o dau. Dar cu o condiţie. Dacă o iei în
braţe şi gui(2) cu ea pe vulcan , până în vârf, fără să o
pui jos. Atunci îi a ta, că numai aşa eşti vrednic.
- Bine Bade! Aşa facem. Apoi cu vocea fermă,
a celui ce a scăpat de grijă a strigat: Floruţă! Floruţă!
Hai! Şi-om merge!
Printr-un făcut, cum sunt făcutele din poveştile
frumoase, Floruţa a ascultat, de după un cotlon,
întreaga discuţie şi n-a apucat să se stingă, bine,
ecoul chemării lui Amos că fata, cu chipul iluminat
de fericire şi speranţă a apărut, spre nedumirirea
tatălui său căruia nu-i venea să creadă că ceea ce
vede este adevărat. S-a săltat uşor în braţele celui
drag, l-a încins cu braţul peste umăr şi parcă făcea
eforturi de a aduce în preajmă vraja care să o facă
uşoară. Şi au purces, au bătut metru cu metru şi au
răzbit vârful. Din ziua aceia muntele şi-a căpătat
nume de dor, „Dealul Fetii”, pentru că acolo unde
este dragoste dorurile mustesc din plin.
*
Numai pe coastele unui munte în ale cărui
străfunduri aurul doarme începând cu „geneza” şi
terminând cu imersul lui Amos ce-şi purta fiinţa
iubită din vale în vârf putea să se petreacă drumeţia
care a probat că iubirii nu i se pot opune oprelişti.
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Focul din grădină
- Dormi, fata mamei, e miezul

Elleny PENDEFUNDA

nopţii. Iar eu voi sta cu tine. Închid
ochii şi totul e bine. Dar de departe vine
ca o furtună fumul unui foc. Aştept să
treacă, dar focul se înteţeşte şi arde
apropiindu-se de imaculata culoare a
crinilor - roşu şi alb. Ce imagine
frumoasă ! Dar florile vor arde. Ce pot
eu să fac ? Vântul bate. În jur nu mai
sunt garduri. Mi-e cald. Ce imagine
surprinzătoare ! Totul arde. Şi sar din
pat. Ce-ai păţit ?, mă-ntreabă din nou
mama, liniştindu-mă şi strângându-mă în braţe.
Spunându-i că trebuie să salvez crinii îmi zice cu
un glas şoptit: Lasă-i să ardă. După aceea focul
se va potoli şi tu ai să sădeşti alţii în grădină. Măntind din nou şi mi-este somn. Remarc faptul că
mama mi-a şoptit şi m-a alintat. Nu s-a răstit la
mine cum obişnuieşte s-o facă pentru a se impune
când n-o ascult.
Câte nu-mi trec prin minte... Tac. Mama
spune o rugăciune. Eu o îngân, zicând ca ea. Ea o
repetă. Eu o îngân... Ea se roagă. Eu spun o
rugăciune. Ea spune odată cu mine... Eu mă scol
şi mă pregătesc să plec la şcoală. Mai am puţin
timp şi ies din casă. Grădina e în floare. Pe lângă
crizantemele albe, galbene şi violete, trandafirii,
crinii şi bujorii îmbogăţesc paleta de culori a
paradisului. Nu mai ştiu acum unde mă aflu.
Focul îl simt ascuns în pieptul meu şi tremur
toată, necunoscând timpul. Sunt trează sau visez?
Cu o zi înainte fusese o dimineaţă rece de
toamnă, norii plângeau peste streşini lacrimi mari
de ploaie. Cele câteva frunze palide se
întristaseră şi căzuseră de-a valma păcălite de un
vânt mincinos şi perfid care le atrăgea în jocul lui
şi fricoase, crengile le dăduseră drumul una câte
una. Simţeam copacii goi şi supăraţi. O adiere din
ce în ce mai puternică apleca florile rămase
singure şi pustiite. Îmi vine şi acum să mă arunc
în grămezile de frunze sub care iarba mâhnită se
sufocă acoperită de covorul multicolor. Unde
sunt crinii mei albi ? Şi totuşi, de unde ieri abia
aşteptasem steluţele vesele de nea să înceapă să
danseze, azi, iată, e o zi în care refuz să visez. Mă
strecor între două anotimpuri şi ştiu că doar în

*
- De ce nu dormi ?, mă întreabă
mama, iar eu dau să mă scol. Mă aşez la
marginea patului. În cameră e întuneric.
Şi luna alunecă printre nori, vâslind
abia vizibil ca un peşte rănit ce încearcă
să se ascundă printre pietrele de pe
fundul acvariului. E întuneric dar ochii
încep să prindă câteva repere din
cameră. În faţa mea stă mama uşor aplecată să
distingă ce fac. De ce nu dormi?, repetă
întrebarea şi mi-e greu să-i răspund. Aş alerga la
cartea cu tălmăcirea viselor. Dar visasem ?
Fusese aevea ? Sunt convinsă că ceva se
întâmplă, aici sau acolo, în lumea aceea care se
tot depărtează pe an ce cresc şi în care făceam
când eram mică câte o călătorie în fiecare zi, dar
mai ales noaptea. Culcă-te ! Te doare ceva ?
insistă mama.
- Afară, în grădina verde, crinii albi au
luat foc. Trebuie să sting focul, mamă ! În minte
îmi revine ce am văzut şi m-a îngrozit. Era ziuă
sau ceva care semăna a ziuă. Nu era nici soare,
nici lună şi nici stele. Stelele le ştiu pentru că tata,
de câte ori mă prinde sub cerul senin, îmi arată ba
o constelaţie, ba o stea ori o planetă, le dă nume şi
îmi explică de ce au mereu alt loc pe cer, cum se
mişcă şi cum se gândesc ele la noi, arătându-ne
calea prin viaţă. Dar eu nu am văzut cerul, ci doar
grădina care era atât de verde precum frunzele
mici din pădure primăvara sub razele soarelui
care le mângâie cu lumină. Firele de iarbă, verzi
precum apa din lacul de la Bicaz în care doar
Ceahlăul se oglindeşte schimbându-i culoarea, se
înălţau în jurul picioarelor mele... Acum îmi
amintesc: eram cu picioarele goale mirosind
roua. Deasupra crengile încărcate de floare,
floare de tei, mă îmbiau să le gust. Şi în gură am şi
acum senzaţia ceaiului de tei. Dar aseară nu am
băut niciun ceai. Mama mă priveşte. Nu ştie ce să
creadă. Mă întinde şi mă acoperă cu plapuma.
Afară e frig. E toamnă târzie. Şi ştiu că nu mai
este nicio frunză în copaci...
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casă e cald şi bine. Dar în dimineaţa aceasta a
început să ningă.
Mă trezesc. Mama nu mai este lângă mine. E
întuneric. Sunt ieri sau mâine ? A mai trecut o zi şi
visele au suferit atât de mult ! Prima oră am limba
română şi-am să povestesc profesoarei tot ce mi
se întâmplă. O lumină slabă îmbracă ferestrele
camerei. Mă întorc pe partea cealaltă. Privesc
printre gene. Afară e lună plină sau e focul din
grădină ?
**
Sub cupola teatrului se adunase multă lume.
Pe treptele din faţa celor trei uşi prin care se intră
în sala de spectacole eram eu, directorul,
prezentatoarea şi, ca maestru de ceremonii,
scriitorul. Clapele unui pian se atingeau de
degetele invizibile ale unui muzician pe care nu-l
cunosc. Zilnic ascult acel fragment minunat de
fantezie. Iar el nu este altceva decât un gând de-al
meu, aşa cum sunt şi picturile aşezate pe pereţii
îmbrăcaţi în mătase, printre oglinzi rotunde,
adevărate ferestre spre cei care le privesc.
Am emoţii. Nu reuşesc să aud altceva decât
clapele, melodia necunoscutului. Prezentatoarea
vorbeşte, îşi răsuceşte mâinile spre picturile prin
care am deschis uşi către sufletul meu, arătând
tuturor grădina aceea verde, aflată ca o oază în
întunericul cerului dintre planete şi sori.
- La doisprezece ani, fetele încep să se uite în
jurul lor şi să se raporteze la mediu, la trup, la
sinele fizic,… îşi caută modele şi caută să le
găsească între cei pe care îi zăreşte
împrejur…sau în oglindă. Ori caută elemente cu
care să-şi construiască jucării într-o lume a lor
în care se descoperă exterior…, aud ca prin vis şi
privesc piramidele din grădină. În toiul luptei
dintre întuneric şi lumină, dintre ochiul
dinlăuntrul cerului şi dincolo de acesta, printre
nori, ajung la copacii aflaţi pe lună. Mă apropii de
lumină, culoare, muzică cerească pe care simt că
dansez şi zbor alături de îngeri către foc.
Directorul mă îndeamnă să recit câteva versuri.
În faţa mea ştiu că sunt oameni, mulţi, veniţi să
mă asculte, să-mi vadă pictura, dar eu nu-i mai
văd. Încep să citesc. Scriitorul îmi ţine în faţa
gurii un microfon şi mă încurajează:
- Spune-ne, te rog, cum îţi vin ideile ? Visarea
şi incantaţia sufletului tău creează iubire în
culori, punându-ne să intrăm în dialog cu lumea
creată de tine. Ce te frământă ? îmi zâmbeşte şi

îmi dă din cap cu înţeles, adică să vorbesc. Explic
cum poesia se transformă în imagini pe care
mâna le aşează pe pânză şi că de fapt eu intru în
acea lume, sunt acolo...
Explozii ale curcubeului dntre cer şi pământ
par fulgere prin care descopăr în depărtare
grădina paradisului. Mă mişc, pătrund între ape şi
aripile mă ţin să plutesc înspre lumină. Şovăi. În
jur e universul cu planete, păduri, catedrale şi
flori. Simt că printre multele flori sunt şi crini,
crini albi peste care cad petale din crengile de
măr, fulgi sau steluţe aruncate de vânt. Nimicul
nu-mi dă pace. Părcă el şi lumina sunt flăcări
peste tot în grădină. Imaginile lor sunt forme,
sunt fără contur... Sunt sigură că nu sunt altceva
decât oglinzi şi că focul arde în mine. Şi caut; caut
un loc în care să mă aşez, să pictez gândurile şi
timpul pe care le găsesc jucându-se cu mine, aşa
cum încă îmi place să fac pe plajă castele şi turle
de nisip.
Dar nu sunt nisip. Chiar dacă mă preling între
degetele îngerului meu, modelat de ocrotirea lui,
nu sunt lutul din care Dumnezeu ar putea să
creeze orice după bunul lui plac. Ochii Lui îi văd
preste tot, dar mă ajută să ştiu că de acolo vine
duhul care îmi dă putere. Îmi place să mă mişc.
Nu stau, ci călătoresc. Bucuroasă îmi odihnesc
acum cu seninătate privirea, care se rotea înainte
scrutătoare şi neliniştită, calmă şi imobilă şi chiar
fără întrebări. Mişcarea se opreşte în liniştea
dinaintea furtunii, şi uite aşa, din oprire în oprire
drumul continuă, înviorat de pauze şi doritor de
linişte. Deschid o fereastră. Trec dincolo de
ramă, dând din aripile albe ca şi crinii şi ajung
între oamenii care mă ascultă cum recit. De fapt
abia acum ştiu că spun o poesie despre călătoriile
mele în grădina în care mă duce focul.
***
- De ce nu dormi ?, mă întreabă mama şi nu
ştiu cum să-i spun că sunt o fregată, pasărea albă
cu arpi de crin şi coada despicată ca o rândunică.
Plutesc într-o lume creată de mine. Soarele răsare
şi pare un foc ce n-are rost să-l sting. Totul nu-i
decât eu şi lumina.
- Mă întorc, mamă, din grădină, fiindcă focul
din mine mă îndeamnă să împărtăşesc iubirea
pentru tine, flăcările pe care le-ai aprins pentru
mine mă însoţesc. De fapt sunt mereu acolo,
indiferent de anotimp. Plutesc. Şi focul e legătura
dintre noi, mama fiind grădina mea.
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UN OM PENTRU ETERNITATE
Livia MĂRCAN
Ediţia îngrijită cu note şi indici de
Viorel Câmpean şi Marta Cordea,
apreciaţi documentarişti ai
Bibliotecii Judeţene Satu Mare, Nae
Antonescu,Din presa sătmăreană
de altădată, Satu Mare, Ed. Citadela
2013, cuprinde 61 de studii şi articole
antologate şi publicate în timp de
profesorul Nae Antonescu în presa
locală cât şi în cea centrală. Lucrarea
se adresează specialiştilor în revuistică,
literaţilor, oamenilor dornici să cunoască
imaginea culturală a Sătmarului în devenirea sa,
văzută prin condeiul unei personalităţi culturale
de excepţie-Nae Antonescu.
Volumul este o restituire literară efectuată cu
multă muncă şi profesionalism de sus-numiţii
cercetători prin care putem cunoaşte acumulările
spirituale, ale unui intelectual de excepţie, care a
făcut cu profesionalism din muncă,
rigoare,cultură, dăruire, un crez.Asemenea
studii sunt cu atât mai necesare cu cât istoria
literară este în declin de ceva timp, ca şi critica
literară; trece prin aceleaşi momente şi nu a putut
ordona clar pe scara istoriei literare, din lipsa
unor criterii ştiinţifice, precum şi a fluctuaţiilor
experimentale din climatul artistic.
D-l Nae Antonescu este un ilustru istoric
literar, de nivel naţional ,cercetător şi critic
literar în adevăratul accept al termenului cu
numeroase iniţiative culturale.Munca uriaşă de
documentare şi de ordonare, corelarea datelor,
interpretarea lor, ne dau imaginea unui om cu o
extraordinară capacitate de muncă şi dorinţă de a
demonstra voinţa mediului cultural sătmărean în
crearea climatul cultural favorabil manifestărilor
culturale, de a atrage prin câmpul de expunere
personalităţi de seamă ale culturii interbelice.
Articolele sale, privite ca un tot, sunt o adevărată
monografie culturală a Sătmarului, cu care nu se

pot mândri multe cetăţi. Din
articolul ,,Memorialistică. Scriitori
români la Satu Mare'' aflăm chiar
despre trecerea lui O.Goga, legat
prin aspiraţiile patriotice de V.
Lucaciu, G M Zamfirescu, Emil
I s ac, L. R eb r ean u , ( ziar ele
sătmărene îi recenzează romanele)
Camil Petrescu, Dènes Sàndor, I.
Agârbiceanu, I. Minulescu,…
Istoricul nu face ierarhizări:
înregistrează şi decrie reviste,
indiferent de profilul lor (unele
şcolare), comentează literatura interbelică
prezentă în articole-sinteză .Un exemplu ar
fi,,Literatura română în părţile sătmărene(19181940)'' în care se consemnează eforturile
cărturarilor din zonă pentru înfiinţarea unui ziar
al Transilvaniei care şi-ar avea temelia în
ziarele,, Satu Mare'' şi,, Cronica sătmăreană'', iar
oameni dăruiţi neamului precum: V.Pătraşcu, V.
Lucaciu, Dariu Pop, G.M Zamfirescu, A
Davidescu, etc erau preocupaţi de formularea
unui program de culturalizare şi afirmare
naţională bine definit:,,E vorba acum să ne
curăţim limba şi cea bisericească ,să vorbim
româneşte''(Idem, pg.142) spunea V Lucaciu
,conştient că limba este expresia fundamentală
pentru definirea unei naţii.
Capacitatea de a înregistra, compara,
individualiza, reviste cu conţinut şi program
diferit, subscrise climatului şi imperativelor
culturale sătmărene, arată că inima sa a bătut
pentru evidenţierea şi individualizarea culturală
în marele tot naţional al locurilor în care a văzut
lumina.Vorbeşte şi despre instituţii culturale,
oameni de cultură maghiari, Ady Endre care s-a
bucurat de multe traduceri; unii scriitori, cum
este G M Zamfirescu, sunt caracterizaţi şi prin
citarea
opiniilor
monografiilor
contemporane.În toate articolele sale nu am citit
un singur rând în care să fie formulate judecăţi
defavorabile la adresa cuiva, fie ea revistă sau
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persoană.El, Nae Antonescu, omul bun, modest,
prietenos, activ, exigent cu el însuşi, care a trezit
admiraţia şi aprecierea unui mare număr de
oameni de cultură, este chiar scrisul său.
Articolele semnate Nae Antonescu, au ca şi
metodă de consemnare, un caracter uşor
monografic, în care sunt înserate pe o schemă
consacrată de studiul acelor ani: data apariţiei
revistei ,colaboratori, program, contribuţia la
afirmarea culturală a zonei, relaţii cu alte reviste,
aspecte inedite care o individualizează; la fel se
face şi studiul scriitorilor, care adesea sunt
implicaţi în proiecte patriotice legate de situaţia
românilor. Numele lui V. Lucaciu este amintit în
diferite contexte legate de publicaţiile româneşti

din aceea perioadă cu precizarea că ,, într-o mână
avea crucea, în cealaltă Memorandumul'' (Idem,
pg 2002), dar nu îi dedică un comentariu de
personalitate atât de amplu.Unui poet şi critic
precum Ion Siugariu, în articolul cu acelaşi titlu,
îi face un comentariu minuţios în acelaşi stil
monografic:date personale, studii, colaborări

literare, evoluţia poeziei, tendinţele poetice
cărora se afiliază .Articolul fiind publicat în
1971,individualizăm cu uşurinţă, stilul
comentariilor critice din aceea perioadă:
detectarea temelor poetice, raportarea lui la poeţi
români şi străini consacraţi, ponderea
sentimentului a moralei şi al implicării culturale
,mijloacele artistice de exprimare şi
receptivitatea la diferite stiluri, analiza unor
poeme care confirmă aceste concepte; criticul
Ion Şiugariu simte nevoia să definească
conceptul de poezie, refuză experienţele
avangardiste, acordă atenţie poeziei tinere,
acceptă poezia tradiţionalisă, dar cu rezerve.
Poate că istoricul Nae Antonescu a dorit să-l
cunoaştem mai bine pentru a-i acorda un loc în
istoria literară, sau poate că numitul poet avea
ceva din el însuşi adică: ,,Sensibilitate şi
delicateţe, pătrundere intimă în resorturile
intime ale poeziei, cultul prieteniei ideale,
entuziasmul pentru litera tipărită'' (Idem,
pg.224).
Comentându-i articolele este greu să le
cântăreşti, fiindcă toate poartă amprenta unui
istoric,cercetător , a unui OM de excepţie. El nu a
folosit tertipuri, cum astăzi se practică, pentru a
ieşi în primul rând; valoarea sa l-a promovat şi va
face zid timpurilor. Dacă ar fi ieşit din cadrul
regional printr-o promovare îndreptăţită şi ar fi
avut o plajă de expunere mai mare la nivel
naţional, ar fi fost punct de referinţă pentru multe
personalităţi literare în studiile lor, articolele lui
ar fi fost valorificate iar cercetarea istorică
românească ar fi recuperate multe date.
Asemenea oameni ca şi d-l Nae Antonescu,
nu trebuie doar evocaţi, ci şi reînviaţi nu numai
ocazional.Ni s-a dedicate nouă cu iubire, noi
avem datoria şi privilegiul de a-i fi învăţăcei cu
toată stima pentru munca şi realizările lui.
Dr.Viorel Câmpean şi Marta Cordea, expert
în carte veche şi bibliofilie, în colaborare cu
Editura Citadela, director Aurel Pop, au realizat
cu succes un proiect de cercetare, documentare şi
restituire dificil pe coordonate profesioniste. Le
datorăm această carte de excepţie.
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Gravitaţie pentru oglinda concav-celestă
„prăbuşirii“ („apocalipsei“ / „extincţiei“) în
istoria spiritualităţii universale, în istoria celor
două orizonturi ale cunoaşterii metaforice şi
ştiinţifice, este „bipolarizată“ de mitul biblic al
căderii lui Lucifer şi de mitul ştiinţific al căderii
mărului newtonian, sau al „căderii“
gravitaţionale (prin care se justifică şi „căderea
în cer“), relevând o interesantă galerie tipologică
de căderi / prăbuşiri, chiar dacă nu toate sunt (ca şi
în cazul de faţă) în sublim-ideala „inimă de [sub]
frunte“, adică într-o conjugare estetică de profund
mod liric, ori „tangente“ la catharsis.
„Întregul liric“ al lui Aurel Pop de sub
titlul Taina căderilor se cuprinde doar într-o
jumătate de volum (ce are în total 92 de pagini A5), exact-aritmetic spus, textele poemelor
acoperă doar 49 de pagini (adică „de-o plachetă
obişnuită, neieşită din comun[ă] / citadelă“),
celelalte, 43 la număr, fiind ocupate de prefaţă
(pp. 5 - 9), de postfaţă (pp. 63 - 68), de o droaie de
referinţe critice (pp. 69 - 90, dintre care doar
două-trei pot fi reţinute de Distinsul Receptor de
Poezie), de indispensabilele pagini: de titlu, de
cuprins etc.
În „radiografierea“ făcută de noi, se
remarcă „deschiderea“ Tainei căderilor printr-un
„poem de octoedrică economie“, Cele câteva
căderi ale poetului, fireşte, cu numai „opt căderi
esenţial-coriambice / anapestice“, nicidecum
„plumbos-bacoviene“, ori „de abisul calmei
creste“, de zenit şi de nadir „latent“:
(1 - „a fost / întâia cădere“) căderea în
cortex / semnificant: «Călătorim înăuntru / şi
privim spre univers / depărtându-ne unii de alţii /
şi mă-ntreb: / până unde vom suporta / căderea
cuvântului. / El se ridică mereu / şi / nu cade / de
fiecare dată în noi / fără vrere / sau / astfel spus / a
fost / întâia cădere» (p. 13); chiar dacă viitorul
verbal diminuează „capacitatea“ de verosimil a
textului, răspunsul se lasă uşor-magnetizat: până
la „minus-infinitul“ biblic, profan, matematic
etc.;
(2 - „a fost / a doua cădere“) căderea de la
„cântatul cocoşilor“ ca „sinucidere“: «Uneori /
mai cad pe gânduri / până noaptea târziu / la
cântatul cocoşilor / scriu / la prima sinucidere / de
craca arborelui / simt / a doua cădere / a poetului»

Ion PACHIA-TATOMIRESCU
Admirabilă călătorie ca poetică voinţă de
interior-microcosmic, dar cu privirile ancorate în
priveliştea voinţei de macrocosmos, pare a fi
„cheia“ ce stă ascunsă dincolo de titlul volumului
de poeme, Taina căderilor (2013), de Aurel Pop,
Distinsul Receptor de Poezie bucurându-se
totodată şi de firul ariadnicei prefeţe, Căderea în
oglinda cerului, semnată de criticul Constantin
Stancu, prefaţă din care spicuim: «Pasionat de
literatură, editor, redactor-şef de revistă literară,
activ în perimetrul culturii, simte nevoia să strige
în pustia căderilor de tot felul, să lase un semn
[...]. Poetul a lucrat asupra volumului de versuri
[...] atent [...], temător pentru păcatul scrisului în
cetate» (p. 5), scrisul ca „magmă, ori acid“.
Criticul - secundând autorul, bineînţeles semnalează mai întâi o „cădere“ de cuvânt ce
atrage după sine „[de]căderea“ mesajului:
«...lumea se îndepărtează de lume, cuvântul cade
şi el în oameni, greu, picătură de mercur»; «de
nesuportat este căderea cuvântului, vestită de
păsări, de cântatul cocoşului, în dimensiunea
specială a istoriei, de geneza care e prezentă în
lucruri, în oameni, în poeme...» (ibid.); «deşi
lumea comunică încontinuu, mesajul este pierdut
în univers», e «o cădere prin mesaj» (p. 6),
punând «presiune pe fiinţă»; secunda „cădere“-i
în Cer / Iisus: «tot mai mult, Iisus pare locul unde
căderea înseamnă altceva, sunt simboluri
evanghelice...» (ibid.); în cel de-al treilea rând
vine „căderea timpului“ în noul om, în colind,
în nuntă, în familie, în trădare: «...sărbătorile
au ceva straniu, lucrurile nu se leagă, e o distanţă
între colind şi oameni [...]; nunta, simbolul
bucuriei în lume, e atinsă de isterie [...], miracolul
lumii s-a stins» (ibid.); «familia este în cădere
[...]; căderea se datorează trădărilor, e ultima
Cină, e locul unde trădarea se face prin cuvinte»
(p. 7); «Aurel Pop se întoarce în poeme precum
pasărea călătoare [...]; e, poate, multă tristeţe în
versurile sale, e durere, dar o altă carte îi va
permite să fie mai fericit [...]; o aşteptăm ca o
continuare, pentru că înălţarea vine ca efect al
gravitaţiei cuvintelor...» (p. 9).
Constelaţia macrotemei „căderii“ /
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(p. 14); această „cădere“ nu se recomandă nici ca
„sartreană soluţie“, dar, fiind vorba de „creangă“
(nu din expresia „de-a creanga“), mai ales, dacă-i
creangă de măr, fără flori dalbe, adică-i dată-n
fruct, cu merele roşii, de aliniată coacere, căci
numai atunci poate fi divin-binecuvântată prin
cădere de măr în creştet newtonian, lăsându-şi
gravitaţia descoperită;
(3 - „a treia cădere“) căderea cu pasăre
ce duce fir de iarbă-n plisc: «Îmi amintesc / de
fructul oprit / şi mă cuprinde spaima / iar / tu râzi /
de oamenii / ce plutesc în corăbii / în timp / ce ei
strigă: / pământ, pământ... / O pasăre zboară / cu
firul de iarbă în cioc / vestind a treia cădere / pe
loc» (p. 15); altfel spus, fiecare cade în arca sa,
pe locu-i (pre)scris;
(4 - „a patra cădere“) căderea
în „turn“ (Babel): «Cuget / şi-ntreb: /
oare unde / şi când / vom ajungempreună / în turn ? / Vom înţelege
vremurile...» (p. 16); viitorul Turn
Babel este mereu cel vechi, dar într-o
neostoită expansiune / deplasare spre
roşu (ţinta-i deopotrivă a tuturor celor
din Labirintul-Turn-Babel
„pulsinfinitezimat“ (informez că
termenul acesta, chiar în clipa de faţă
s-a născut ca semnificant imediat
umplut / locuit de semnificat);
(5
- „a cincea cădere“)
căderea în „tribut“: «M-am trezit . la
cântatul cocoşilor / lumina se odihnea
încă / am călcat peste arginţi / [...] / de aceea nu-mi
cere / să-ţi spun - / despre a cincea cădere / în care
doar poetul plăteşte tribut / în timp ce lumea joacă
barbut.» (p. 17); astăzi, „problema arginţilor“ din
(şi de sub) zorii Creştinismului, mai ales pentru
„tributul de poet al citadelei“, a devenit
„problema-euro“;
(6 - „a şasea cădere“) căderea în
cutremur „şi-autorlâcită“: «N-am încredere / în
poetul din mine / atâta timp / cât / undeva / se scrie
o carte / îi ating semnul / şi mă cutremur /
vestindu-le unora plăcere / iar lumii / cea de-a
şasea cădere.» (p. 18); este „căderea“ ce neaminteşte întotdeauna de o apreciere a genialului
Nichita Stănescu, făcută către amiaza unei
duminici de 16 octombrie 1983: aşa-zisa nouă
estetică planetar-optzecistă este a unor indivizi
onanişti în faţa Monei Lisa... (cf. Ion PachiaTatomirescu - Virgil Diaconu: Ancheta

Cafenelei: Ion Pachia-Tatomirescu: «Trebuie
să ne apucăm urgent de extirparea tumorii /
cancerului excrementismului programat de
„Guvernul Literar Postmodern“» - Poezia întro prismă octogonal-stelată a „Cafenelei
literare“, material publicat în revista Cafeneaua
literară - Piteşti; ISSN 1583 - 5847; director:
Virgil Diaconu; redactor-şef: Marian Barbu - ,
anul XI, nr. 7 /126, iulie. 2013, pp. 12 - 15);
(7 - „de şapte ori într-o direcţie“) căderea
în stea: «Vor veni vremurile / când voi avea
cuvinte / la discreţie / atunci / voi scrie / femeia cu
durere naşte / prunci / şi voi pune semnul / de
şapte ori într-o direcţie / va cădea / am să-l ridic
mereu / privind spre cer senin / urmărind o stea /
călare pe asin.» (p. 19); „profetismul“ privitor la
ceea ce se desemnează prin stihul „a
avea cuvinte la discreţie“ nu-şi şi-a
aflat, nu-şi află şi, bineînţeles, nu-şi va
afla „fericita ecuaţie“ nici în cele şapte
(post) „existenţe“ / „geneze“
unidirecţionate, căci posesorii de
„cuvinte la discreţie“ sunt hărăziţi de
Dumnezeu, „născuţi, nu făcuţi“;
(8 - „faptă / a opta oară
inaptă“) căderea dincolo de Geneză:
«Între / lumină şi întuneric / [...] / apă /
şi / pământ / Vorbă / faptă / şi / de /
şapte / ori / aptă. / Seară / şi / dimineaţă
/ toate acetea / scot / un nume - /
geneza / în lume.» (p. 20); aici se
cuvine a reaminti Distinsului
Receptor învăţătura Zalmoxianismului
referitoare la decada de aur (la primele patru
conducătoare - 1 + 2 + 3 + 4 - ce, însumate, dau
Zece), mai exact spus, de Zece (ca sacru Unu /
Întreg) nu se trece, totul se reia; prin analogie /
transpunere, s-ar putea spune: „de cele şapte (zile
ale Genezei) nu se trece, totul se reia“.
Pe „valea căderilor de taină“ ale eroului
poematic aurelpopian, dintre cele „şapte“ (că „a
opta nu se susţine“) din „deschidere“ şi cele ale
dublului de şapte („1 - 14“, căci tot „căderi“
sunt, chiar dacă-s relevate drept „taine“: 1.
„osândirea pe nedrept a poetului“; 2.
„păcătuirea“; 3. „clătinarea sub titul bârfelor“; 4.
„necititorul“; 5. „împovărarea zdrobitoare a
scrisului“; 6. „ecritura pe nisipul pustiei“; 7.
„prăbuşirea în sine“; 8. „nesfârşitul calvar al
cuvintelor“; 9. „în vocea haină a Şcolii de Arte“;
10. „treptele vieţii şi dezbrăcatul de haine“; 11.
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„pironirea de către critic a făptuirii poetului“; 12.
„în al nouălea ceas al încolţirii criticilor“; 13.
„calea printre cuvinte“, sau calea ca printre
picăturile de ploaie asimilate plânsului celest; şi
14 „în furişul ecriturii“: «pe un petic de hârtie»,
pe arghezianul perete al „florilor de mucigai“:
«zgâriind peretele / cu un os / sâsâie şarpele / ca un
cimpoi...» - p. 62), din „închidere“, Distinsul
Receptor mai poate asista: la o „bârfă cu gura
până la cer“, gură ca de zmeoiacă la Internet /
Messenger («Am intrat pe messenger / Şi-am
bârfit / Cu gura până la cer / Spre infinit» - Bârfă
virtuală, p. 22), c-aşa-i când ai infinit în cerul
gurii, iar autocăluş-de-gură nu s-a inventat încă
(«...am trecut / prin câteva dictaturi / am văzut /
anotimpuri / cu zăpezile scut / văd acum / pomul
căzut / [...] / treburi mărunte / căluşul din gură /
răstigniţi prin metode vestite...» - Căluşul din
gură, p. 23); la o colindă - într-o «noapte de
Crăciun fără colinzi / şi colindători în suferinţă»,
la sat, că, «la oraş, „Merry Christmas“ răsună / din
Ajun, / în baruri se cântă pe-o strună, / până-n
zorii zilei de Crăciun» (Crăciun fără colinzi, p.

24), la cele ieşite „din tipare / comun(ă)“ («Sunt
lucruri ieşie / Din tipare / Sortite / A le privi din
zare / Râul se-ntoarce la izvor...» - În pădure, p.
25; da-i bine că nu se-ntoarce la izvor Amazonul;
râul - „mai treacă / meargă“), la „judecata
poemelor“ (invitaţie: cf. Biruinţa, p. 26), la scena
„de răscumpărare a cititorilor de către Poet“
(«încearcă / să fie răscumpăraţi / cititorii /
adevăraţi» - Cei răscumpăraţi, p. 27), la
„cuvântul“ - nu la Cuvântul cu putere genezică de prins «cu un cui / într-o carte» (Făgăduinţa, p.
29), la «crucea Poetului / a Cuvântului / a
Poemului» (p. 34) etc.
În ultimă instanţă, volumul lui Aurel Pop,
Taina căderilor, printr-o redimensionare
profund-lirică, mai mult ca sigur, „va înregistra
taina căderii“, la judecata estetică de apoi.
(9 mărţişor, 2014, la Piramida Extraplată de Tibissiara >
Timişoara)
* Aurel Pop, Taina căderilor, poeme, Satu Mare,

Editura Citadela (ISBN 978-606-8197-61-6),
2013 (pagini A-5: 92)

Mircea Ştefan - Poeme mici
pentru oameni mari
Muguraş Maria PETRESCU
Motto:
,,dacă întrebi vei afla
că poetul a fost
a crescut
și s-a dus'’
către apus
Poezia lui Mircea Ștefan poate fi o lungă
poveste spusă într-o seară de iarnă, nu neapărat la
gura sobei, așa cum ne-am aștepta, ci, poate sub
un tei acoperit de zapadă. Din acest punct de
vedere ea este contemplarea cu ochi de poet a unui
univers al iubirii, în care el se ascunde spre
observație ,,ca licuriciul prin iarbă'' (poveste
dintr-o seară de iarnă sub tei), observând sau
contemplând elementele decorului din jurul lui.
Această stare este amintirea unei așteptări trăite
într-un univers întreg. Ea se succede asemenea
pozelor sepia dintr-un album vechi, tot așa cum

vin firesc și înduioșător amintirile de pe vremea
când soldatul purta în raniță cartea cu poeziile lui
Rainer Maria Rilke sau așa cum se ascundea
undeva într-un pod pentru a se scufunda în
universul poetic al lui Giuseppe Ungaretti, amețit
de beția cuvântului ,,de suflet/ de argint/ de
seară/.../ sau de cenușa morții/ pe care o porți în
tine/ ca pe o gheară'' (versuri pentru odihna din
pod). Cu siguranță cei doi poeți menționați aici,
fac parte din poeții preferați de Mircea Ștefan.
Iar apoi amintirile se rostogolesc asemenea
bulgărilor de zăpadă, ajungând până la propria lui
imagine când era ,,mic, înfășurat în scutec'' (din
copilărie). La Mircea Ștefan memoria înspre
trecut merge până hăt departe, sugerând
coborârea chiar dincolo de moarte. Aceste lucruri
simple îl vor determina să se smulgă din vâltoarea
propriilor amintiri și să plece.
Întregul volum de versuri Poeme mici pentru
oameni mari gravitează în jurul unei mari
întrebări cheie: ,,cine este Mircea Ștefan?''
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analizată mai aprofundat chiar de poetul însuși în
către apus, cheia sau textul definitoriu al acestui
volum. Textele lui sunt o adevărată confesiune ce
exprimă teama că ar putea să treacă prin această
viață de o clipă ca un mare necunoscut, ca un ins
anonim. Dar acest lucru nu se ascunde, nici pe
departe într-o modestie falsă. Este doar un gând
permanent al lui, care-l însoțește asemenea
umbrei, că el, mai întâi ca om, ar putea rămâne
uitat și, oricum, un mare neînțeles. Ce-i rămâne
este doar cuvântul care-i exprimă poezia într-o
îndelungată așteptare ,,așteptăm să ningă'',
exprimată într-o poezie nostalgică și
contemplativă în același timp. Este o poezie a
tristeții și a unui sentiment înfrigurat al
singurătății în care elementele de decor sau chiar
personaje care afișează o anumită atitudine ,,ochii
triști ai câinelui ne latră'' apar bine conturate ca în
tablouri cu natură moartă ,,într-o vază de lut au
înflorit crăciunițele'' (poveste dinspre iarnă).
Pornind de la aceeași întrebare ,,cine este
Mircea Ștefan?'' poetul revine ciclic sau simte
nevoia de a explica sau de a-și explica propria lui
existență în raport cu cea a celor din jurul lui ,,de
multă vreme ne izbim de zid/ meningele timpului/
uite ne iartă'' (destin). De aceea și sufletul lui
călătorește nostalgic peste spații geogafice
imense. Din nord el ajunge la mare, realizând în
cuvinte puține și cu o descriere relativ săracă
peisaje care, de fapt, îi descriu sufletul ,,pe malul
stâncos/ un far se ridică// un persăruș/ o aripă
rănită'' (marină), ars de un dor, de o iubire
nestăvilită ,,nisipul magnetic și calcar/ sunt
scoici/ pe care calci// un peisaj aprins/ ai spune
cum iubirea/ zborul și clipa ce nu o poți opri''
(peisaj).
Poeme mici pentru oameni mari stă sub
semnul inexorabil al trecerii timpului. Am putea,
pe drept, cuvânt spune că nimic din aceste idei nu
constituie ceva nou. La Mircea Ștefan noutatea
vine din felul aparte în care el privește și
analizează totul. Când îl cunoști și stai de vorbă cu
el nu i-ai descoperi această latură sensibilă a
sufletului lui. Surprinzător, la modul cel mai
plăcut, ea există exprimată în poezia lui pe deplin.
Întrebările copilăriei, ,,de ce? / de unde?'' revin
nostalgic aici ,,călătorim cu toții printre nopți/ nici
viii nu ne sunt așa departe/ ne arde visul umbrele
sub roți/ dar poate nici nu știm de ce de unde'' (de
ce de unde). Se simte o dezrădăcinare, o rupere

dintr-un spațiu geografic ce i-a creat structura
interioară și o implantare într-un alt spațiu
geografic în care deși adaptat, Mircea Ștefan
omul, are la modul fizic, dar și sufletesc, o
senzație de înfrigurare. Și din nou revine aceeași
întrebare ,,de ce? / de unde?'' Răspunsul lui este
unul simplu și firesc, la modul generic spus: visul,
sau la modul general visele noastre nu sunt decât
niște biete proiecții ale unei năzuințe interioare,
strivite de roțile civilizației create tot de noi. De
aceea în neștire ne vom pune mereu și mereu
aceleași întrebări obsesive, poate chiar retorice de
acum ,,dar poate nici nu știm de ce de unde'' (de ce
de unde).
Poezia lui Mircea Ștefan face parte din dualul
situării geografice între acolo (America) și aici
unde poetul se reculege într-un dialog imaginar cu
mama lui, prezentându-i-se ca la o întâlnire
îndelung așteptată de el, de ea ,,sunt mamă fiul
tău/ ce grea povară''. El aici, ea acolo pe deal,
imagine care apare la mulți poeți români (în
special la George Stanca) din obișnuința de a avea
un loc aparte, dedicat celor dragi plecați dintre
noi, și care, mai ales la țară, își găsesc odihna
veșnică și binemeritată acolo pe deal ,,pe deal aici
e locul pentru îngeri'' (acolo unde apare îngerul).
Și, ca și cum poezia lui Mircea Ștefan nu ar fi
îndeajuns de profundă și singulară, vis-à-vis de
instrumentele cu care operează, exprimându-se
cu o ironie amară, poetul își expune un gând cu
valoare aproape axiomatică: ,,gramatica, o mare
cucoană de lux/ cuvântul,/ un simplu transfer de
morminte'' (ars poetica).
Poezia lui Mircea Ștefan este constatarea unui
amestec de real al unui fenomen natural, de
exemplu ninsoarea ,,ninge cu aripi de înger peste
mormântul unei secunde/ decembrie trist//
noaptea se lasă peste mesteceni'', de amintiri triste
și înfrigurate asemenea poeziei lui George
Bacovia Decembre, de nostalgie și senzualitate
învăluite în propria lui visare. Ca să o parafrazăm
pe Lia Lungu, pentru a înțelege această poezie,
trebuie să fii în visul acestui poet. Mircea Ștefan
scrie adevărate miniaturi picturale,
autodefinitorii, conclusive, exprimate în tonuri
triste, dar extrem de concise din punctul de vedere
al imaginii versificate, poeziile lui propulsândune într-o altă viață trăită demult, unde pecetea
prezentului se exprimă în inefabilul unei existențe
continui ce aspiră către nețărmurire.
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CORINA PETRESCU, de fapt,
CORNELIA BĂLAN POP: „TREI LACRIMI.
POVARA AMINTIRILOR CE VOR VENI”,
Editura „Citadela”, 2013
gravă, profund umană şi nu de puţine ori marcată
de o deznădejde apăsătoare.
În încercarea de a circumscrie această
tematică unei expresii sintetice generalizatoare,
am sperat într-o primă instanţă că o pot face
pornind de la cele trei motto-uri ale cărţii pe care
nu le citez, lăsând cititorilor plăcerea de a le
identifica şi analiza. Răsfoind volumul, am
descoperit însă la un moment dat o ilustraţie. De
fapt, unica ilustraţie a volumului. Este o poză şi se
intitulează „memento mori”. Era tocmai ceea ce
mă străduiam să găsesc pentru a defini filmul de
bază al tematicii volumului, marea trecere fiind
motivul esenţial al celor trei lacrimi şi povara
amintirilor ce vor veni, după cum aflăm din titlul
volumului, pentru că, până la urmă, „Lumânarea,
busuiocul mărunt, tămâia,/ Toate înseamnă o
înfrângere// Ne vine rândul şi nouă şi sperăm,
/Până în ultima clipă că/ Dumnezeu ne-a dat doar
viaţă şi lumină/ Nu şi întunericul de dincolo.”
Dar viaţa pământeană, colivia în care ne
trăim traiul îşi are legile ei implacabile, cu
consecinţe ireversibile. Ferăstraiele timpului/ Tac
şi lucrează fără să ruginească./ Clipa nu devine
infinit/ Nici măcar în rugă./ - ne avertizează poeta.
Cei mai dragi nouă - părinţii care ne-au adus pe
lume sunt cea dintâi mare povară a amintirilor
care vor veni. Citez: „O nostalgie-adâncă mă
sfâşie/ Şi-mi vine iar să plâng ca alteori/ Sosit-a
ziua mamei şi n-am cui/ Să duc şi eu buchetul meu
de flori.” La fel, „Anul acesta, tată,/ Ziua ta se
întâmplă într-o zi de joi /Ziua în care eu m-am
născut/ Nu pot să-ţi spun „La mulţi ani!,/ Nu m-ai
auzi/…Sau/”
Spuneam că metaforele lipsesc, îndeosebi
în secvenţele de acest gen, dar profunzimea
sentimentelor exprimate este copleşitoare. La fel,
apoi, sunt convins că autoarea Corina Petrescu nu
l-a avut nici o clipă în vedere pe Neagoe Basarab
cu învăţăturile către fiul său. Dar, în maniera
clasicilor ardeleni, dragostea şi rigoarea etică,

Voicu D. RUSU
Fiecare întâlnire cu poezia Corinei
Petrescu reprezintă un prilej de bucurie
sufletească, de încântare. Conştient de
semnificaţia cuvintelor pe care le folosesc acum şi
aici, sunt convins că nu greşesc spunând că
versurile sale sunt alese prilejuri de satisfacţie
artistică. Creionul sau creionul pentru curcubeu,
cei mai mulţi dintre dumneavoastră ştiu la ce mă
refer, sunt instrumentele pe ca poeta s-a
înstăpânit, conferindu-le faimă, astfel că, din
actuala perspectivă, volumul TREI LACRIMI.
POVARA AMINTIRILOR CE VOR VENI pe
care îl sărbătorim astăzi nu putea fi considerat o
surpriză, ci, în mod cert, o frumoasă confirmare a
unui destin poetic ascendent.
Când mi-a dăruit această nouă carte a sa,
am crezut că prietenia dintre Cornelia şi mine o
determină să facă un gest de complezenţă care mă
îndeamnă şi pe mine la unul. Eram totuşi extrem
de curios şi, pe măsură ce citeam, îmi dădeam
seama, că despre acest volum este nu numai o
onoare, ci şi o responsabilitate aparte, dincolo de
simpatia pe acre i-o port autoarei.
Într-un prim moment mi-am spus că mă
găsesc într-un moment al unei receptivităţi
speciale, motiv pentru care poeziile Corinei
Petrescu din acest volum mi se par, fără rezerve,
pe gustul meu.
Am recitit atent şi rezultatul a fost acelaşi.
Versurile mă cucereau acum cu aceeaşi putere.
Abia atunci m-am străduit să desluşesc de ce şi,
evident, nu pot să fac din acest lucru un secret,
după ce mi-am dat seama de el. Sau cel puţin sper
că am făcut-o.
Astfel, în demersul său creator, poeta nuşi biciuieşte cuvintele pentru a le forţa convertirea
în metafore savante. Asistăm mai degrabă la o
relatare într-o manieră profund originală a unor
trăiri fundamentale, generate de o salbă tematică
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evidentă în versurile dedicate propriilor copii,
Sabina şi Cosmin, este pilduitoare prin exigenţa
ei.
Totodată, poeziile de dragoste, prezente
secvenţial, dar parte organică a contextului
tematic, sunt marcate de aceeaşi nostalgie tristă,
dar de o nemărginită delicateţe a gesturilor.
„Aş putea să stau/ Ore întregi/ Să te
privesc/ Şi zile/ Fără să mă mişc/ Fără să respir/
De teamă să nu te rănesc/” afirmă poeta,
adăugând: „Doar lângă tine iarna/ Nu este decât o
simplă primăvară/ Un pic mai tristă.”
Însăşi sentimentul profund al iubirii pe
deplin împărtăşite în ambianţa vieţii conjugale
poartă pecetea neliniştitoare a scurgerii
nefavorabile a timpului neiertător. Citez din nou:
„În fiecare zi ne dorim să rămânem undeva, pe
loc, dar / În fiecare zi distanţa se micşorează
inevitabil/ Iar noi ne bem obişnuita ceaşca de
cafea/ Fără să ştim dacă ne este dat/ Să o mai
terminăm o dată/ (Şi încă o dată)/ Sau nu.”

Cei care se pricep mai bine decât mine la
poezie afirmă pe bună dreptate că, din punct de
vedere stilistic, poezia Corinei Petrescu aminteşte
de cea a lui Nichita Stănescu şi Ion Barbu prin
marea ei putere de abstractizare. Eu aş îndrăzni să
adaug că stilul acestui volum poartă marca
originală în primul rând a Corinei Petrescu şi
aceasta este virtutea primordială a acestei reuşite
scriitoriceşti, călăuzită de convingerea că:
„Poezia/ Este simţul cu care/ Cel mai fin
ochi ştie să aleagă scoica/ Aceea care, dintre toate,
Are/ în ea perla./ (…) Este adevărul momentului
în care/ Strălucirea curcubeului nu este în zadar/ E
cântec de sirenă şi/ Cântec de iubire.”
Cu această convingere, Cornelia Bălan
Pop şi-a schimbat numele în renumele
pseudonimului literar Corina Petrescu, motiv
pentru care îi adresez cu prietenie şi admiraţie,
felicitări, sănătate, fericire şi multe izbânzi în ale
Poeziei adevărate.

In memoriam - Ilie Sălceanu
Născut în 29 august 1946, la Orşova,
judeţul Mehedinţi, absolvent al Facultăţii de
Istorie-Filosofie promoţia 1969, obţine titlul
de doctor în istorie, având o tematică vastă în
domeniul arheologiei. Debutează cu proză în
revista clujană “Steaua” din ClujNapoca. După absolvirea facultăţii,
destinul i-a croit cale spre acest Nord
primitor. Adoptat de Satu Mare, Ilie
Sălceanu s-a integrat repede în sfera
literară a urbei. Ilie a trăit aici şi a
scris mult şi destul de divers, de la
editoriale la proză. Romanele sale:
Umbra slugerului Theodor, 1988;
Cămașa morții. Theodor
Vladimirescu, 1999; Ada Kaleh,
roman de dragoste, 2008; Gelin, mireasa din
Ada Kaleh, 2010, inconfundabile sunt
izvorâte din mediul în care a văzut lumina
zilei. Pentru tot ceea ce a făcut a fost răsplătit
cu premii şi distinţii, dar şi cu primirea în

rândurile Uniunii Scriitorilor din România.
Şi-a plătit tributul făţă de acele
ţinuturi mirifice prin „fenomenul Şviniţa”,
acea monografie bine documentată, scrisă cu
exigenţă, bucuri şi dăruire însoţită cu acea
deschidere necesară dialogului între
culturi. Tot, acolo departe de
ţinuturile sătmărene îşi odihneşte
trupul pentru veşnicie.
Ilie Sălceanu, colegial şi
generos de fiecare dată a analizat cu
un ochi critic fenomenul cultural
sătmărean. Ultima oară l-am văzut pe
un pat de spital. Trece la cele veşnice
în 16 februarie 2014. Acum, la vârsta
când plecările prietenilor sunt tot mai
frecvente, gândurile cele mai bune să-l
însoţiască mereu.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Aurel POP
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Visul lui Victor Tecar:
Iertarea, Ispita şi Pedeapsa
din temelii a satului şi mutarea ei undeva “la
centru”. Subiectul pare relatitiv simplu şi des
uzitat dar Victor Tecar ştie să mânuiască totul spre
un sens simbolic cu care investeşte personajele şi
acţiunile lor. Revoluţia pătrunde în sat prin cei
prin care a pătruns şi colectivizarea şi, ceea ce
părea să fie o eliberare devine prilejul unor alte
dispute în jurul proprietăţilor. Bunul-simţ al
ţăranilor şi credinţa lor în dreptate sunt din nou
puse la încercare. Ceea ce leagă cele trei volume
între ele este, pe lângă alte câteva artificii
romaneşti, iertarea, pedeapsa, ispita, ca revelaţii
în vis unde, în mod simbolic, se restabileşte
echilibrul şi se face dreptate mai pregnant şi mai
plin de semnificaţii decât în viaţa reală.
Romanele au fluenţă, acţiunea curge firesc chiar
dacă între scenele principale şi între dramele care
se joacă în carte apar, ca nişte ferestre, ca nişte
mozaicuri, pasaje scurte care potenţează romanul
şi-i dau o notă de modernitate şi de măiestrie a
mânuirii conflictelor dinlăuntrul romanelor.
Personajele sunt credibile, acţiunile lor sunt
fireşti şi necesare, comportamentul lor este dictat
de caracterul lor şi de cauza pe care o susţin şi în
numele căreia acţionează. Pulenciu, de exemplu,
este un sfătos, un ursuz hotărât şi un om de bun
simţ dar şi un personaj în sine, impunând prin
comportament şi valori morale, Onisim este
schilodit sufleteşte şi comportamentul îi
trădează, ca şi slujba pe care o face la primărie,
micimea sufletească, securistul este laş şi
disperat, lipsit de scrupule, etc. Scrisorile
intercalate în al treilea volum (Visul ca ispită, Ed.
Gutinul, Baia Mare, 2013), trimise de pe front de
Ion şi neajunse la destinaţie, la iubita lui care îl
crede mort, sunt dovezi de netăgăduit despre
talentul remarcabil şi despre ştiinţa scriiturii ale
scriitorului băimărean, o probă subtilă de
cunoaştere a psihologiei personajelor, destine
construite cu abilitate şi conduse atent prin
hăţişul construit de istorie. Finalul romanului este
un vis de pedeapsă a subconştientului, o ispitire a
diavolului, o mostră de pricepere în mânuirea
stărilor sufleteşti complexe şi în gradarea stărilor

Nicolae SCHEIANU
O intreprindere elaborată şi trudnică trebuie
să fi fost scrierea celor trei volume ale
prozatorului maramureşean Victor Tecar, o
trilogie despre viaţa unei comunităţi rurale întrun sat chiorean de-a lungul câtorva generaţii
reprezentate de câteva familiar care se regăsesc în
toate volumele. Un prozator autodidact,
meticulous şi motivat, dar mai ales convins de
utilitatea demersului său scriitoricesc, Victor
Tecar aduce spaţiul în care se derulează
evenimentele, acţiunea celor trei volume la rang
de axis mundi, de centru al universului, lumea
condensându-se, parcă în acest orizont unde îşi
duce cu greu traiul o comunitate de ţărani din
timpuri de demult până la colectivizarea satului şi
dispariţia proprietăţii şi disoluţia ei într-un
colhoz, într-o cooperativă agricolă care pare o
batjocură a simţului proprietăţii şi, mai apoi, până
la evenimentele din decembrie 1989, când
colectivizarea este spartă, desfiinţată şi oamenii
luptă să-şi recâştige proprietăţile furate şi
confiscate, lucru care nu mai este aşa de simplu
pe cât a fost deposedarea ţăranilor de pământ.
O batjocură a istoriei şi o luptă cu morile de
vânt, cu neputinţa, cu predestinarea, cu prostia şi
sărăcia, cu neştiinţa şi răutatea funciară a unora
dintre oamenii Sălnicului… Deşi la început
impresia era că lumea era aşezată într-o matcă a
ei, în care viaţa, deşi grea, pare că-şi urmează
cursul şi destinul după nişte regului ancenstrale,
după nişte ritmuri cosmice învăţate şi preluate din
generaţie în generaţie - această lume este brusc
întoarsă pe dos de evenimetele din afară, de
război, care aduce o serie de drame şi, mai ales, de
colhoznizarea care răstoarnă toate valorile şi
viaţa cu fundul în sus, dând impresia unui curs
bolnav sau, mai degrabă, îmbolnăvit de nişte
indivizi care folosesc forţa, miliţia şi securitatea
ca să-şi atingă scopurile. Totul se face însă în
numele binelui oamenilor, chiar dacă trebuie
instaurat cu forţa, mergând până la distrugerea
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subconştientului. Cu acest al treilea volum despre
viaţa ţăranilor dintr-un sat din Chioar - de la
colectivizarea acestuia până la Revoluţia din
Decembrie 1989 - Victor Tecar încheie o trilogie
care va fi totdeauna un punct de referinţă în
literature care abordează acest spaţiu de nord al
ţării şi lumea lui cu totul aparte. După Visul ca
pedeapsă (2003) Visul ca iertare (2008), Visul
ca ipsită încheie acest periplu epopeic şi
dramatic prin frământările oamenilor din Sălnic,
obligaţi să rupă cu trecutul şi cu obiceiurile pe
care şi le-au transimis şi păstrat de veacuri şi să
treacă forţat, cu căluşul în gură la un mod de viaţă
care le e străin şi cu care nu se pot obişnui,
ameninţaţi şi împinşi de la spate să-şi abandoneze

pământurile, animalele şi credinţa şi să se supună
voinţei politrucilor locului recrutaţi de către cei
aflaţi în slujba comuniştilor şi securiştilor.
Ameniţarea cea mare este chiar dispariţia din
istorie a acestei comunităţi şi trecerea ei în neant,
lucru care pare gata să se întâmple oricând, dar
intervine iarăşi istoria, care porneşte din nou
strâmb sau, gâfâind, într-o altă direcţie. Victor
Tecar este un romancier veritabil şi un povestitor
talentat şi atent la fiecare cuvânt aşternut pe
hârtie, conştient de valoarea de simbol al
demersului său literar. Între prozatorii
maramureşeni Victor Tecar este un nume care s-a
impus prin muncă, dăruire şi respect faţă de
misiunea scriitorului în contemporaneitate.

CALENDAR CULTURAL SĂTMĂREAN 2014
155 - 01.01.1859 Se naşte la Hrip eminentul dascăl Alexandru Anderco (m. 1945)
65 - 01.01.1949 Se naşte la Satu Mare profesorul şi scriitorul Carol C. Koka
60 - 02.01.1954 Se naşte la Târşolţ solista de muzică populara Maria Petca Poptean
125- 06.01. 1889 Se naşte la Chiuzbaia (MM) omul politic liberal Ştefan Benea (m.1957)
200 - 06.01.1814 Se naşte la Chizbaia preotul patriot Ştefan Bilţiu de Iood (m. 1896)
95 - 10.01. 1919 Se naşte la Căpleni scriitorul şi traducătorul Fenyi Istvan (m. 1994)
80 - 18.01. 1934 Moare omul politic liberal Teofil Dragoş (n. 1874)
95 - 27.01.1919 Moare la Budapesta marele poet Ady Endre (n. 1877)
185 - 01.02.1829 Se naşte la Botiz preotul Vasile Anderco (m.1884)
170 - 07. 02. 1844 Se naşte la Sătmărel preotul şi omul de cultură George Şuta (m. 1915)
75 - 09.02.1939 Moare la Carei dascălul patriot George Pteancu (n.1855)
75 - 12.02.1939 Moare la Lugoj teologul şi omul de cultură dr.Felician Bran (n. 1864)
95 - 19.02.1919 Este asasinat preotul-patriot Izidor Silaghi (n. 1878)
70 - 23.02.1944 Se naşte la Cuţa scriitorul Ioan Suciu
130- 24.02.1884 Se naşte la Căuaş omul politic Octavian Popp (m. 1942)
25 - 24.02.1989 Moare la Cluj prozatorul Tudor Daneş (n. 1943)
115 - 28.02 1899 Se naşte la Pomi profesoara Alexandrina (Sandrina) Demian, nascută Pelle. (m. 1986)
150 - 03.03.1864 Se naşte la Satu Mare teologul şi omul de cultură dr. Felician Bran (m.1939)
75 - 09.03.1939 Moare la Carei avocatul şi publicistul George P. Vălean
45 - 10.03.1969 Moare la Satu Mare poetul Tereh Geza (n. 1889)
130- 17.03.1884 Se naşte la Peleşu Mare pictorul Andrei Micola (m. 1970)
140 - 25.03.1874 Se naşte la Ciumeşti preotul şi scriitorul Gheorghe Miculaş
120 - 27.03.1894 Moare la Supuru de Sus preotul patriot Ioan Galu (n.1829)
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EXPERIENŢA JURNALISTICĂ AVANTAJE ŞI LIMITE
înţelege treptat că trebuie citit în cheia
naraţiunilor “cu tentă poliţistă”,
“horror ori thriller”, cum a precizat pe
ultima copertă editorul, poetul Ion
Vădan. Acţiunea antrenează atenţia în
această direcţie, dar scena incipientă,
şi nu numai, reflectă o anumită
realitate, pe care autorul o surprinde:
degradarea sentimentelor asediate de agenţii
patogeni ai unei societăţi neaşezate. Este filonul
realităţii (im)pure, care merită atenţie.
Mădălina, “retrasă în inima satului” nu e o
ţărancă în sensul prototipurilor cunoscute şi
consacrate în romanul românesc din diferite
timpuri. E un personaj feminin rural din zilele
noastre. Dintr-un alt aluat. E retrasă aparent,
trecută prin experienţa cotidiană de strictă
actualitate. Reacţia ei la scena din cimitir e alta
decât ne-am fi aşteptat. Nu scuipă în sân rostind
smeritul “piei drace!”, nu merge în sat “să ducă
poşta”. Ea se lasă aprinsă de patimă şi râvneşte la
trupul flăcăului, dar pasiunea se va consuma în
interior. Evoluţia ei ca personaj, promiţătoare, se
opreşte prematur, dar prin Mădălina se pare că
autorul vrea să surprindă o particularitate a femeii
de azi, cultivată de mass-media mediocră, desigur
negeneralizând: întoarcerea atenţiei spre propria
persoană. Printre obsesiile Mădălinei, nu se vor
afla, cum ne-am aştepta, familia, grija pentru cei
trei copii, tradiţiile, ziua de mâine etc. O va interesa
“misterul degetului” lipsă al soţului, secret pe care
nu l-a elucidat în cei cincisprezece ani de căsnicie.
Apoi, va tânji după întâlnirea cu “actorul” scenei
din cimitir. Sufletul său pare pervertit de
mediocritatea modelelor. Autorul surprinde ceva
din declinul vechiului tip de femeie-matcă de la
ţară, care se sacrifică pentru familie, şi trecem asta
în contul unor realităţi: pervertirea tradiţiilor. De
altfel, în vremurile noi, mulţi locuitori de la ţară nu
mai pot fi numiţi în sensul tradiţional ţărani. Chiar
şi limbajul femeii indică o cultură semnificativă,
replicile sale trădează inteligenţă şi cumpătare,
desigur nu obligatoriu şi profunzime
Cu toată tenta senzaţională a începutului, se
întrezăreşte o realitate a vieţii: relaţia eros-

Ioan NISTOR
Unui ziarist, proza i se
potriveşte de minune, tastatura sa
scrie singură, putem zice cu doza
acceptabilă de umor. Vreau să spun că
mânuirea frazei se face cu o
dexteritate evidentă, iar limpezimea
mesajului rezultă din atributele unui limbaj
specific.
Sătmăreanul Ioan Coriolan Aniţaş este un
ziarist cu experienţă îndelungată în presa scrisă şi,
mai nou, în cea vizuală, iar romanul său cu un titlu
incitant, Colecţionarul de degete (Editura Dacia
XXI, Cluj-Napoca, 2010, colecţia Horror),
excelează în acest stil jurnalistic (precizie, sens
denotativ, construcţii specifice limbajului cotidian
etc.), oferind o lectură acaparatoare. Viteza de
redactare are şi ea efecte, lectura se face cu sufletul
la gură. Textul atrage cititorul într-o vâltoare a
evenimentelor, nu numai datorită senzaţionalului şi
suspansului perpetuu, ci şi graţie frazei alerte. Sunt
calităţi care duc romanul lui Ioan Aniţaş în zona
scrierilor de succes la public.
În roman, distingem practic trei părţi pe care
le-am putea individualiza cu subtitlurile: Episodul
Mădălina, Ascensiunea lui Vasile în munţi şi, în
final, Ascensiunea ştiinţifică a personajului
principal. Romanul începe cu o scenă de dragoste
la care Mădălina, văduva lui Petre, asistă fără să
vrea, în cimitirul satului. Aflăm că bărbatul
acesteia a dus în mormânt secretul unui deget lipsă,
mister în jurul căruia se va derula întreaga acţiune a
romanului. Ducând flori la crucea defunctului soţ,
femeia se trezeşte în faţa unei imagini al cărei
protagonist este Vasile, un tânăr consătean. Scena
are un efect bulversant. Trupul tânăr al femeii e
copleşit de un freamăt senzual, revendicându-şi
destinaţia biologică. Setea de viaţă se reaprinde,
impulsurile au ecou. Întâmplarea face parte din
recuzita romanelor de senzaţie şi chiar dacă se află
la limita verosimilului, să zicem aşa, ca locaţie
inadecvată, ore imposibile, la care se adaugă roua
senzuală şi impudică, rece, totuşi, acceptăm că
debutul romanului devine promiţător. Vom
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thanatos. Intuiţia acesteia ar justifica insolitul
imaginii, deşi autorul o va neglija în pofida faptului
că personajul principal îşi caută rostul, s-ar putea
spune, printre “vii şi morţi”, pentru a face trimitere
la un celebru roman.
Protagonistul romanului este însă Vasile, un
tânăr licean derutat, fiu de “recuperator”
(“Cruzimea moştenită de la tatăl său îl copleşea.” p. 28), cu înclinaţii spre o viaţă nocturnă, cu
manifestări care amintesc de turbulenţii fără
orizont. Citeşte cărţi “cu stafii şi alte minuni” (p.
35). Află de existenţa unui laborator de anatomie cu
ciudăţenii expuse, cu mâini şi degete de “monştri”,
cu aberaţii ale naturii. Va fi idealul său de a lucra
într-un asemenea laborator şi acţiunea romanului
se va derula în virtutea acestui vis. Are viitorul în
faţă, e de presupus, are calităţi, o anumită cultură.
Spre exemplu, cu fata care i-a intermediat
întâlnirea cu Mădălina vorbeşte ca un înţelept. Dar
îl găsim incoerent în proiecte de viaţă şi fără repere
sigure. “Junele” practică, surprinzător, un fel de
satanism, face dragoste printre mormintele pe care
le devastează, deşi invocă la ananghie ajutorul
divin. Vom înţelege că era interesat să recupereze
falange de la cadavre pentru a face bani necesari
studiului. Speriat că i se vor descoperi năravurile,
fuge de-acasă şi începe, în munţi, un fel de călătorie
iniţiatică, urcă spre înălţimi, urcuş care ar fi putut
deveni şi o ascensiune morală, dar plecarea lui e
mai mult o fugă de viaţa ruşinoasă, de care se pare
că a devenit conştient. Are momente de anxietate,
doarme în copaci cu frica în sân, hălăduieşte ca un
strigoi în singurătatea munţilor, tocmai el,
nocturnul care devasta morminte. Şi, fapt ciudat,
găseşte într-o văgăună o mână de om mumificată
pe care o păstrează ca pe un lucru de preţ,
contrariind cititorul până la dezlegarea secretului.
E acceptat de nişte ciobani la stână, unde îşi
câştigă pâinea cotidiană. Călătoria pe cont propriu,
şi-ar fi dorit-o “un test de supravieţuire” în afara
societăţii, dar primeşte ajutorul nesperat al
ciobanilor. Aici, în timpul liber şi într-un secret
suspect face investigaţii într-o peşteră stăpânită de
misterioşi exploratori extratereştri. Investigaţiile îi
scot personajului în relief caracterul, care
contrariază: are gânduri ascunse, e nesincer, pune
capcane pentru animalele pădurii, înşală vigilenţa
gazdelor. Autorul părăseşte terenul realităţii
cunoscute şi calcă pe un alt tărâm, într-o zonă a
imaginarului SF. Întrucât ochiul jurnalistului nu e
obişnuit cu asemenea imagini, şi datele despre

aceste întâlniri sunt sumare. Vasile îşi urmăreşte
scopul, adică afacerea cu vânzarea falangelor.
Devine şi el un fel de cobai al extratereştrilor şi, ca
rezultat al curiozităţii, cade sub controlul insoliţilor
vizitatori, apoi rămâne fără un deget, pe care
musafirii cosmici i-l taie, aspect esenţial, fără
cicatrice. Intră în dialog cu aceştia, i se cere să
colaboreze cu ei, dar refuză, cu gândul de a reveni
să fure exponatele osoase. În final, se confesează
ciobanului mai în vârstă, care a fost şi el o victimă
similară. Este momentul în care i se întrezăreşte
calea dreaptă, iar curiozitatea, curajul, “cruzimea”
chiar îi vor fi de folos pentru viitoarele cercetări.
Revenit la casa părintească, va continua, împreună
cu prietenul său Bică Râtaru, operaţiile macabre şi
va organiza o expediţie la sediul din stâncă al
humanoizilor. Din acest moment, începe
ascensiunea sa, inclusiv cea ştiinţifică
(specializarea în operaţii fără sutură), dar şi
neliniştea faptelor morbide. Emergenţa
personajului e surprinzătoare, iar cititorului i se
insinuează asumţia că, în urma contactului cu
extratereştrii, a intrat sub protecţia acestora,
făcându-i-se un transfer de inteligenţă. Succesele
lui Vasile sugerează o idee pozitivă: curiozitatea
ştiinţifică a individului, în acţiuni care pot depăşi
chiar limita legală, devine fertilă atât pentru
individ, cât şi pentru societate.
Romanul, având o dezinvoltură a
evenimentelor, trezind interesul unui anumit tip de
lectori, lasă la vedere şi câteva scăderi. Bunăoară,
motivarea psihologică a unor decizii luate de
personaje sau inadecvarea limbajului lor la mediul
social. Mai pot fi adăugate: tentaţia senzaţionalului
excesiv şi finalul tezist. Autorului i se poate
reproşa, de asemenea, alunecarea excesivă în
capcana limbajului denotativ specific
jurnalismului, cu truisme şi clişee. Avantajele pot
deveni limite.
Pe de altă parte, iese în evidenţă ştiinţa de a
construi un univers misterios, de a întreţine
interesul prin dozele de insolit. E o proză vioaie,
bazată pe aglomerări de verbe, pe derularea
insistentă a imaginilor insolite. Merită evidenţiat
faptul că autorul, deşi e tentat de tipul horror, se
apropie de problematica zilei, de un segment aparte
al societăţii actuale, investigând o lume periferică,
figuri decupate dintr-o umanitate a satului degradat
de o moralitate de suprafaţă, o lume “plină de
cârcotaşi” cum spune la un moment dat autorul.
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un celebru detectiv sătmărean şi romanul Gândul
ceasului. Prin realismul crud al imaginilor, s-ar
putea spune, pentru a invoca un exemplu cunoscut,
că eroii lui Ioan Coriolan Aniţaş au trecut, prin
Groapa lui Eugen Barbu. Şi, aş adăuga, îşi scutură
prin paginile romanului Colecţionarul de degete
picioarele de noroi, fiind din aceeaşi esenţă... Spun
asta întrucât autorul a identificat un filon pe care îl
poate exploata cu succes în viitor.
Ioan Coriolan Aniţaş are două avantaje.
Primul: ca ziarist e în contact direct cu realitatea
vie, cu viaţa zgomotoasă, inclusiv cu periferia
societăţii. Pentru a face un joc de cuvinte, aş spune
că autorul a colectat şi deţine un important rezervor
de viaţă, trăită ca jurnalist. Al doilea: mânuieşte cu
dexteritate condeiul, şi cunoaşte tehnicile de
construire a unor scenarii incitante pentru fantezia
cititorului. Ca atare, Colecţionarul de degete
demonstrează posibilităţile sale de a continua în
domeniul prozei de acest gen, deficitar în spaţiul
nostru sătmărean.

Romanul este scenariul formării unui tânăr
care, aflat pe cale de a se goli de esenţă umană, se
reîncarcă în final şi are succese pe scara profesiei.
Acestea par uşor exagerate, cât despre sechelele
morale ale personajului, se poate emite ipoteza că
vor deveni substanţa altui roman. Documentaţia,
resursele, în ce-l priveşte pe autor, sunt certe.
Un merit e şi acela de a crea două personaje
care trezesc interes, Vasile şi Mădălina. Vasile, un
tânăr derutat de existenţă, fără orizont, cu
preocupări bizare, este un ins care dă senzaţia că nu
merge nicăieri şi nu vine de niciunde, dar, într-o
situaţie favorabilă, suferă o misterioasă
transformare atitudinală. Mădălina aduce în scenă
problematica femeii, cu destinul ei biologic
nereprimabil, cu fireasca aspiraţie a trupului.
Vasile şi Mădălina, insuficient exploatate ca
personaje, se adaugă figurilor din celelalte scrieri
ale autorului. Am în vedere Copoiul pistruiat, un
incitantul volum de “dosare” poliţiste elucidate de

Reviste primite la redacţiș e:
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Ulmeanu (director general), Gheorghe Grigurcu (director) Petre Got (redactor şef)
Plumb, Bacău, Anul IX, nr. 80, noiembrie 2013, Ioan Prăjişteanu (director), Petru Scutelnicu
(redactor-şef).
Dacia literară, Iaşi; (serie nouă din 1990) Anul XXIV, nr.11- 12 (122-123), noiembrie-decembrie
2013; Alexandru Zub (director de onoare), Lucian Vasiliu (redactor şef).
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Fereastra, Mizil, Anul X, nr. 9 (81) noiembrie 2013; nr. 10 (82) dec. 2013; Emil Proşcan (director),
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Preocupări ale intelectualilor sătmăreni
în domeniul limbilor clasice (III)
Kézdialbison - 1945, Satu Mare),
profesor, director de şcoală. După studii
gimnaziale şi universitare efectuate la
Cluj la Universitatea de Ştiinţe „Ferenc
József”, secţia Filologie clasică, devine
din 1890 profesor de maghiară şi latină
la Liceul Reformat din Satu Mare, unde
va funcţiona ca bibliotecar dar şi ca
director. În anul universitar 1889-90
studiază latina şi istoria artei la Berlin. În
Anuarul Cercului Kölcsey pe anii 18951898 îi apare lucrarea A görögök nemzeti
intézményei (Instituţiile naţionale ale
grecilor). Cea mai importantă lucrare a sa,
consultată şi astăzi de mulţi cercetători, este
istoricul Liceului Reformat Satu Mare, A
Szatmárnémeti Evangélikus Református
Főgymnázium története care a văzut lumina
tiparului în 1896. De asemenea, a redactat
numeroase numere ale anuarului liceului şi a
publicat articole şi în presa locală.
Tot printre profesorii cu astfel de preocupări
putem să-i mai amintim pe Bartók Gábor şi Hantz
Jenő.
13. Bartók Gábor (14 aprilie 1813, Encs 1877, Satu Mare), profesor de maghiară şi limbi
clasice, director al Liceului Reformat Satu Mare
timp de zece ani. A scris numeroase cursuri pentru
elevi dar cea mai importantă lucrare a sa este
Szatmár-Németi szab. kir. polgári és egyházi
történetei (un istoric al oraşului liber regesc Satu
Mare), publicată la Satu Mare în 1861. O lungă
perioadă de vreme a fost bibliotecar al liceului.
14. dr. Hantz Jenő (n. 9 februarie 1864, Cluj m. 23 iulie 1935, Satu Mare), profesor, scriitor,
absolvă în 1883 Universitatea de Ştiinţe „Ferenc
József”, iar începând cu anul 1890 ocupă catedra
de maghiară-latină a Liceului Reformat din Satu
Mare. A fost redactor al periodicului „Szamos” şi
secretar al Cercului Kölcsey. A publicat numeroase
studii de estetică şi psihologie, istoria artei,
literatură. A fost şi director al Liceului Reformat
din Satu Mare.
Printre teologii care îşi au rădăcinile în judeţul
nostru şi care au avut o contribuţie majoră în
răspândirea cunoştinţelor lumii antice, se numără
şi Ioan Fersigan.

Marta CORDEA
Lista personalităţilor din Satu Mare
care au avut preocupări în domeniul
limbilor clasice se continuă cu numele a
doi profesori maghiari, cu studii de
latină, a căror activitate la catedră s-a
împletit armonios cu alte activităţi, fie
ele literare, fie de înfiinţare de societăţi
culturale sau publicaţii periodice, fie la
cârma unor instituţii din oraş. Aceste
preocupări în folosul sătmărenilor, atât
pe teren pedagogic, cât şi cultural au pus oarecum
în plan secund precupările acestor profesori în
domeniul de care ne ocupăm acum. Chiar şi aşa,
merită menţionaţi între aşa-zişii „latinişti” ai
Sătmarului de odinioară.
11. Mátray Lajos (28 martie 1859, Miskolc - 9
august 1937, Satu Mare), profesor, poet, persoană
publică. A ajuns pe meleaguri sătmărene, după
terminarea studiilor universitare la Budapesta,
unde a obţinut calificarea în maghiară-latină şi
după o perioadă în care a fost profesor particular al
familiei contelui Chotek, apoi o vreme profesor la
un gimnaziu-model din Budapesta. Devine
profesor la Liceul Reformat din Satu Mare,
începând cu toamna anului 1889. Încă de pe
vremea când îşi desfăşura activitatea pedagogică la
Budapesta, a avut numeroase preocupări literare,
materializate în publicarea lucrărilor: Aranka,
1883; Feri, 1885; Fazekas Mihály élete és
felfedezett versei. La Satu Mare publică în 1891
volumul A magyar dráma legrégibb nyomai iar în
1893 volumul de versuri Hulló levelek. A mai
publicat: Vörösmartthy Mihály élete és munkái,
Petőfi Sándor a legnagyobb dalkötő, Emlékezés
Jókai Mórra, A régi magyar költészet és a mai
magyar irodalom, Madács Imre: Az Ember
tragédiája etc.
Din activitatea sa cultural-socială, importantă
este pentru sătmăreni iniţierea înfiinţării Cercului
Kölcsey în 1892, precum şi fondarea publicaţiei
„Szatmár-Németi” în decembrie 1897. A fost şi
bibliotecar al Bibliotecii tineretului din Liceul
Reformat din Satu Mare.
12. Bakcsy Gergely (9 mai 1860,
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15. Ioan Fersigan (13 ianuarie 1861, Resighea
- 1 iunie 1908), teolog, vice-arhidiacon onorar,
asesor consistorial, profesor. A urmat liceul la
Oradea, iar teologia a studiat-o la Budapesta. După
obţinerea diplomei de profesor în 1890 la
Budapesta, este profesor suplinitor, iar apoi
profesor titular la Liceul din Beiuş.
A fost unul dintre întemeietorii
despărţământului „Astra” la Beiuş.
În colaborare cu Traian Fărcaş a scris:
Gramatica limbii latine (Beiuş sau Gherla, 1896)
şi Legendar latin (1896), pe care l-au prelucrat
după Legendariul latinesc de Schultz-Dávid, care
cuprinde 123 pagini.
Tot împreună cu Traian Fărcaş a tradus şi a
prelucrat în româneşte cursul întreg al Gramaticei
latine pentru clasele inferioare după SchultzDavid. Cursul întreg cuprinde 280 pagini şi a
apărut la editura lui Lampel Róbert.
A mai scris studiul Demosthene în Anuarul
liceului din Beiuş 1902/1903.
16. Fülöp Áron (1861-1920), profesor, poet.
Şi-a desfăşurat activitatea începând cu anul
1886 în calitate de profesor de maghiară şi
latină la Liceul Reformat Satu Mare, predând
limba şi literatura maghiară şi la Şcoala de fete.
Începând cu anul 1884 a publicat poezii în
publicaţia budapestană, „Fővárosi Lapok”.
A publicat lucrările: Ellák. Költői elbeszélés 10
énekben, Budapesta, 1885; Debreczeni Márton és
a kióvi csata, Szatmár, 1887; Aladár. Költői
elbeszélés 10 énekben, Budapest, 1893.
Începând cu 16 decembrie 1893 a fost redactor
al periodicului sătmărean, „Szatmári Hírlap”.
17. Fodor Gyula (n. 1864 la Oradea - ?),
doctor în filosofie, profesor de latină şi greacă,
precum şi de stenografie. A predat la Liceul Regal
Catolic din Satu Mare în anii şcolari 1887-1892,
1893-1907. În 1910 era profesor la Liceul de Stat
din sectorul VIII al Budapestei (1905/1906;
1906/1907). Lucrări publicate în domeniul
limbilor clasice: A perfectum kettőzetének
hangzója az indogermánban, Budapesta, 1887;
Xenophon memorabiliáinak teljes szótára,
Budapesta, 1888 (în colaborare cu Dávid István);
Vergilius Aeneisének teljes szótára a gymnasiumok
felső osztályai számára és magán használatra,
Budapesta, 1891 (în colaborare cu Dávid István);
Latin stílgyakorlatok Corn. Neposból, 1903; Latin
olvasókönyv, 1904. A tradus şi comentat în
„Biblioteca şcolarului” 3 cărţi din Analele lui
Tacitus; de asemenea a pregătit pentru studiul

elevilor texte din cărţile XXI-XXII ale lui Titus
Livius.
A deţinut funcţia de vicepreşedinte al
Casinoului Catolic din Satu Mare şi de două ori
funcţia de secretar al Cercului Kölcsey. A publicat
articole în publicaţiile sătmărene: „Szamos”,
„Szatmár és Vidéke” etc.
18. Anton Csighy (Csigy) (n. 1866 Chegea m. 1914, Ibaşfalău, azi Dumbrăveni), teolog,
doctor în filosofie. A absolvit liceul la Beiuş în
1886, iar în cadrul Seminarului Central din
Budapesta a urmat teologia şi filosofia. Obţine
doctoratul în filosofie. În 19 martie 1899 a fost
hirotonit ca preot celib. Între 1891-1899 a fost
profesor la Gimnaziul din Beiuş, unde a fost
considerat un profesor „zelos şi distins”.
Din 1899 a fost profesor la Beregszász (azi
Beregovo), apoi în 1909 la Macău. A mai
funcţionat la Ibaşfalău, azi Dumbrăveni.
Dintre lucrările sale amintim Despre retorii
romani, 1897, şi A római declamatorokról,
publicat în Anuarul pe anii 1896-897, Beiuş.
Chiar dacă preocupările în domeniul limbilor
clasice nu au fost întotdeauna constante în ceea ce
îi priveşte pe intelectualii prezentaţi mai sus,
pregătirea lor temeinică, având bazele solide ale
studiului limbii şi literaturii latine, a fost cheia
succeselor obţinute în viaţa socială şi culturală a
vechiului Sătmar sau în oraşele unde şi-au
desfăşurat activitatea.
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MARA HAŞA şi ISABELA HAŞA A FI SAU A NU FI… ACTOR
Muguraş Maria
PETRESCU
Mărturisesc că este pentru prima
oară în viața mea că ajung să citesc o
astfel de carte. Dar oare câte lucruri în
viață nu le facem pentru prima oară?
Nu vreau să sune a dramă, a tragedie,
dar chiar și momentul marii treceri este
un act care se petrece în viața fiecăruia
dintre noi pentru prima și din păcate,
pentru ultima oară! Iar pe parcursul
întregii noastre existențe pe acest pământ, unele
lucruri care ni se întâmplă pentru întâia și poate
singura dată în existența noastră, chiar ajung să ne
influențeze destinul, profesia, întreaga viață!
Iată că Mara Ștefania Hașa, teatrolog, secretar
literar, trainer împreună cu mama ei Maria Isabela
Hașa, actor, scriitor, trainer au avut inspirata idee de
a scrie această carte A fi sau a nu fi… actor
împreună, ca și cum ar fi fost două partenere care
cântă în același timp la pian o piesă muzicală,
interpretată la patru mâini (una la acompaniament,
cealaltă partea de solo sau la patru mâini încrucișate,
sau ca doi pianiști care stau spate în spate și fiecare
cântă la pianul lui, canonul artei dramatice). Scrisă
pe un ton care este departe de a fi pompos,
important, doctoral sau profesoral, ci mai degrabă
cursiv, degajat, plin de bucuria de a împărtăși, cartea
aceasta este însăși delicatețea unei piese clasice, așa
cum spuneam mai sus, interpretată la patru mâini la
pian. Cred că era nevoie de un astfel de ,,manual''
scris cu sentiment, pasiune arzătoare de actor, dar și
inimă. Pe parcursul a 90 de pagini A fi sau a nu fi…
actor (Editura Gligor Hasa, Deva 2013) este un fel
de carte, de ghid de descoperit și de învățat tainele
actoriei, o definiție a ceea ce înseamnă cu adevărat
această profesie. Cartea este și un fel de definiție a
actorului în general și a lumii patronate de Thalia în
special, o carte care ne permite pătrunderea în lumea
secretă, ascunsă, magică a acestei arte. Se simțea
nevoia de a se fi tipărit A fi sau a nu fi… actor pentru
că această carte este importantă nu numai pentru
actorii profesioniști, ci și pentru noi profanii, pentru
a descoperi sau afla câte ceva din fascinanta taină a
scenei, pentru că dincolo de magia textului, a
interpretărilor, coloristică și varietatea costumelor, a
recuzitei și a decorurilor, dar mai ales a personajelor,

există acea muncă de mare migală, efort,
nopți nedormite, gânduri ale actorului
îndreptate către personajul pe care urmează
să-l întruchipeze, dar pe care trebuie să-l
înțeleagă mai întâi cât mai bine, să intre
perfect în epoca în care a trăit, în pielea,
viața, dar mai ales destinul acestuia. După
părerea mea, actorul va trebui să rămână
întotdeauna el însuși, constras într-o
identitate împrumutată, alături de noi în
permanență, dar dând o puternică impresie
de vérité. Poate că în loc să se studieze alte
materii anoste și care nu fac decât să-i
îndepărteze pe elevi de studiu, astfel de materii cum
ar fi teatrul, teatrologia, ar trebui studiate în școli și
în licee. Câștigul ar fi infinit mai mare, anume
descoperirea, în mod plăcut, și nu pe căi impuse, a
unor texte literare, a literaturii în special, plăcerea de
a citi și dobândirea unei culturi generale. Aceasta
este și părerea criticului literar Alex Ștefănescu,
descoperirea unei cărți, aduce cu sine numai
câștiguri dar, în special, apropierea firească de
literatură și artă. În plus, studiul teatrului și al
teatrologiei ar ajuta la dobândirea unui control de
sine, o dicție mai bună, dobândirea unui vocabular
elevat, o mișcare mai controlată, dobândirea unei
arte, în general, din care nu neapărat cursantul ar
trebui să-și facă o profesie. Câștigul este în final,
frumosul, educația, deschiderea către noi orizonturi.
Această carte se adresează și actorilor amatori,
nu le-aș spune neprofesioniști, pentru că și amatorii
pot fi uneori la fel de buni și de talentați și de dăruiți
de Dunmezeu cu acest har ca și profesioniștii. Fără a
fi plictisitoare ca un adevărat tratat de știință, cartea
este o chintesență a unei îndelungate experiențe, a
unei preocupări permanente de explicare și
încadrare a teatrului, pentru că, dincolo de fascinația
pe care o exercită pe scenă, actorul (exponentul
acestei arte) trebuie să transmită viața și trăirea
interioară a personajului pe care îl interpretează.
Intitulat chiar așa, capitolul Actorul este un fel de
Cele zece porunci analizat, desigur, puțin diferit:
1) ,,Actorul profesionist are niște aptitudini
speciale - inventivitate, fantezie, prezență de spirit,
expresivitate, inspirație, atenție, voință, farmec,
temperament, iar în pregătirea pentru rol le
transformă în mijloace de expresie'' (p. 17).
2) Un actor este cu atât mai talentat cu cât poate
interpreta roluri cât mai variate, mai numeroase și
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mai deosebite. Dar din acest punct de vedere putem
spune că toți suntem un pic actori, pentru că viața ne
impune în anumite situații să jucăm un anumit rol.
3) Actorul trebuie să fie spontan în creația lui și
să aibă o cultură solidă pentru a putea ajunge la
adevărata viață a personajului pe care îl
interpretează pe scenă.
4) Actorul trebuie să aibă simțul măsurii.
5) Actorul trebuie să elimine tot ce ar constitui
,,un balast'' pentru textul pe care îl interpretează.
6) Actorul trebuie să aibă sensibilitate și
inventivitate pentru a se identifica perfect cu
personajul pe care îl interpretează.
7) Actorul trebuie să studieze îndelung și să se
informeze până la rădăcini despre personajul său.
8) Actorul trebuie să joace cu pasiune și să aibă
disponibilitatea sufletească de a-și schimba starea
de spirit în orice clipă, așa cum o cere textul.
9) Prin întreaga manieră de interpretare a
textului (mimică, intonație, gestică, debit verbal),
dar și prin machiaj care îi asigură transformări
vizibile și impresionante, schimbând omul obișnuit,
dacă putem să-i spunem așa unui actor într-un alt
om, în personajul pe care îl va interpreta, în
personajul care va fi perfect și veridic, impresionant
pentru câteva ore, actorul va da viață cu adevărat
piesei de teatru și acțiunii.
10) Actorul va stabili o legătură strânsă între
munca lui de creație, interpretarea textului și a
personajului.
Acesta este țelul cărții despre care facem
vorbire, anume acela de a face legătura dintre actor
și personajul pe care îl interpretează. Avem impresia
că lucrurile afirmate ordonat în A fi sau a nu fi…
actor le știm din totdeauna, ele par a fi la îndemână,
dar câți dintre noi, dacă ar trebui să vorbim despre
relația scriitor - text - actor / interpret - scenă spectacol - spectatori ar fi în stare să o facă? Mai
simplu spus, avem de a face cu un emițător (punctul
fix, scriitorul care creează textul dramatic) și, la
celălalt capăt avem de a face cu receptorul, adică
publicul, care reacționează la mesajul emis și pe
care îl receptează prin intermediul actorului, prin
atenție, emoție, aplauze, participare afectivă, etc.
Deci relația este de emițător - mesaj transmis prin
vectorul actor - receptor. Din acest punct de vedere,
dar și continuând teoretizarea, teatrul devine
reflectarea eului personal calchiat peste eul
personajului interpretat.
Un rol deosebit de important îl au și indicațiile,
detaliile scenice (tăcerea, pauzele, intonațiile,
intrările/ieșirile din scenă, etc.), secrete actoricești
care pot părea insignifiante la prima vedere, dar care

au o importanță covârșitoare, ele făcând ansamblul
spectacolului, ducând la reușita lui. Ceea ce ajunge
spectatorul să vadă în final pe scenă este rezultatul
unei munci epuizante, de Sisif, concretizată, în mare
parte, în repetiții. Munca aceasta de pe scenă,
obsesia personajului pe care actorul urmează să-l
interpreteze în fața spectatorilor (care poate deveni
chiar permanentă pentru că nu e ușor să intri în
pielea, în viața sau în existența unui personaj) este
uneori istovitoare. Câtă mobilitate, versatilitate și
dispoziție sufletească trebuie să aibă un actor o viață
întreagă, din acest punct de vedere? Dar și ce forță
interioară să revină de fiecare dată la eul lui, să nu
rămână ancorat în cine știe ce vreme, perioadă
istorică sau culturală, sau chiar în personajul în sine.
Cât din personalitatea fiecărui actor dar și din cea a
personajului pe care el îl interpretează, există în el
omul care, până la urmă, este o ființă cu tristeți și
bucurii, asumându-și greutatea măștii care râde sau
plânge cu adevărat? Actorul își asumă viața
personajului pe care îl interpretează, și-o însușește.
Dacă personajul e pozitiv, atunci totul decurge mai
ușor din punctul de vedere al interpretării, dar dacă
însă personajul este negativ , un ticălos de exemplu,
atunci cum rămâne cu firea bună a actorului?
Un alt personaj important, de data aceasta din
spatele scenei, este regizorul, un vizionar, cel care
deslușește taina piesei de teatru, până în cele mai
mici detalii ale ei, dându-i, în final viață.
Teatrul este o artă, un dat fascinant încă din cele
mai vechi timpuri, evoluând odată cu ele, cu
omenirea. Astăzi au apărut ,,companii teatrale
independente, teatre de club ce propun noi
modalități de expresie teatrală: teatru - dans, teatru lectură, teatru - imagine, teatru stradal, toate
străduindu-se să răspundă cu mai mult sau mai puțin
succes problemelor omului modern… Lumea
teatrului e liberă și foarte bulversată'' (p. 24).
Deși scrisă de mamă și fiică (două generații
diferite) A fi sau a nu fi… actor are o unitate de stil,
în așa fel încât nu se poate spune când a scris mama,
sau când a scris fiica. Structurată pe cinci mari
capitole 1) teoretizări și linii directoare, orientative
despre teatru în general; 2) eseuri despre teatru
scrise cu o mare finețe și acuratețe, așa cum este și
arta pe care cele două autoare o iau în considerație;
3) dramatizări; 4) activitatea grupului Pro Thalia; 5)
CV-ul celor două autoare, cartea este o lucrare
despre teatru, nefiind nici prima dar nici ultima de
acest gen și, desigur scrisă cu atâta dăruire, talent și
acuratețe de două mari și statornice împătimite ale
acestei arte, Isabela și Mara Hașa.
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GHEORGHE ŢIPLEA - POETUL PREACUVINTELOR
80 de ani de la naşterea sa
poet, ca mai apoi să-l conducă ani mulţi. Începând
cu anul 1972, poetul publică poeme în ziarul
„Pentru socialism”, din Baia Mare, trimiţând
frecvent creaţii poetice la cunoscutele reviste
literare şi de cultură: „Familia”, „Cronica”,
„Tribuna”, „Transilvania”, Suplimentul literar
„Maramureş”. Ca o răsplată a talentului său,
Gheorghe Ţiplea primeşte Marele premiu al
Festivalului „Ienăchiţă Văcărescu” de la
Târgovişte, în 1981.
Debutul editorial al poetului maramureşean se
realizează prin cuprinderea unui ciclu de poezii în
volumul colectiv „Strune din Nord”, apărut la
Bucureşti, Editura Litera, în 1975, paginile 97116. Autorul mai este prezent cu versuri în
volume colective, precum „Trepte de
lumină”(1974), „Nord'75. Pagini maramureşene” (1975), „Veghe în septentrion” (1977),
„Popas în hiperboreea” (1980) şi „Caietele
Măiastra. Pagini maramureşene” (1982).
Primul volum de poezii, semnat cu numele
Gheorghe Ţiplea, se intitulează „Vis vegetal”,
apărut la Bucureşti, la Editura Litera, 1978, acesta
fiind singurul cu ilustraţii sugestive la o parte din
creaţiile cuprinse. Urmează ani buni pentru poetul
Gheorghe Ţiplea, când izbuteşte să-şi publice mai
multe cărţi. Astfel, în 1982, îi apare „Cântaţi
preacuvinte”, la Editura Dacia din Cluj-Napoca,
apoi, „Curgere în cerc”, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1984, „Gravuri pe inimă”, ClujNapoca, Editura Dacia, 1987, urmând „Luminaţi,
magnitudini !”, (2001), „Curcubeul nopţilor”,
(2001), „Culegător de stele căzătoare”, (2002),
aceste trei volume apârând la Cluj, la Editura
Limes. La aceeaşi editură din Cluj îi mai sunt
editate şi volumele „Trilogia iubirii” (2004), un
volum amplu, incluzând poezia de dragoste în
special, în trei părţi: „Să mor mire”, „Fântânile
narcise”, „Gravuri pe inimă”, având incluse la
sfârşit referinţe critice semnate de Laurenţiu Ulici,
Ion Oarcăşu, Ion Dodu Bălan, Vasile Radu
Ghenceanu, Augustin Cozmuţa, ... şi notă biobibliografică şi „Numele timpului fără tine”
(2006). Am întâlnit, prin materialele lecturate, că
mai avea un volum în pregătire „Stea de

Maria BILŢIU
Nu am uitat niciodată o întâmplare din
copilăria mea, când în noaptea aceea plină de
colinde, mergând pe drumul pe unde galopaseră
caii în amiază de iarnă, fară podoabe te-am
întâmpinat Poezie. De atunci, mereu, încet m-ai
îmbogăţit, m-ai înălţat, mi-ai aşezat sufletul în
cuvinte, că doar eu mă socoteam numai un ulcior
al lui Dumnezeu pe pământ. La fiecare întâlnire cu
poezia m-am bucurat, revărsând din sensibilitatea
lumii în propia-mi făptură. Şi poezia lui Gheorghe
Ţiplea are acest har binefăcător asupra fiinţei
umane, „Doar înălţând adâncul către cer, / Azurul
a-nţeles să se coboare. / În fructele-poeme care-l
cer, / Din sămânţă dincolo de floare.”
Poetul s-a născut în 30 septembrie 1933, în
Dragomireşti, pe Valea Izei „apa basmelor cea
vie”, în hotar cu Săliştea de Sus, nemuritoare prin
Ion Iuga, poetul „cel mai frumos bărbat din nord”
purtând „brâie de lumină ...”.
Deşi a fost absolvent al Facultăţii de Drept din
Bucureşti, în 1958, desfăşurând apoi o activitate
juridică prodigioasă (judecător stagiar la
Judecătoria Sighetu Marmaţiei, judecător la
Tribunalul Regional Maramureş, inspector
judecătoresc şi preşedinte la Judecătoria Vişeu de
Sus, preşedinte la Judecătoria Dragomireşti,
avocat), Gheorghe Ţiplea a avut sentimentul că
trebuie să dăruiască semenilor nu numai dreptate.
„Mă limpezesc până la miez / Albe izvoare Preacuvinte. / Poate e crez, poate-i botez, /
Îngenunchiat le rog să cânte.”, temându-se doar de
„cuvinte fără minte”. Odată, la o manifestare
culturală organizată la Vişeu de Sus, întâlnindu-se
cu Pamfil, soţul meu, cum erau destul de
prietenoşi unul cu celălalt, i-a spus aşa în glumă că
menirea lui este de a împărţi oamenilor „dreptate
şi poezie”, ceea ce a şi făcut toată viaţa sa. Îi
plăceau evenimentele culturale, participând la
foarte multe, fie că erau organizate la Vişeu de Sus,
la Sighetu Marmaţiei sau la Baia Mare.
La Vişeu de Sus, cu o viaţă culturală destul de
bogată, exista cenaclul literar „Andrei Mureşanu”.
În cadrul acestuia Gheorghe Ţiplea s-a afirmat ca
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companie”, dar nu l-am avut, niciodată, tipărit în
mână.
De la inceput, poetul se simte liber, „Prin timp
şi spaţiu pot să chem ... /pe gura mea-nfloresc
cuvinte / alb împăcate în poem” (Lumina). Realul
sublimat în pastă poetică, turnată apoi în tiparele
unor forme stilistice, exprimând mare sensibilitate
şi frumuseţe, ne dezvăluie sentimentele, trăirile
sufleteşti ale creatorului. Poetul îşi stabileşte
câteva coordonate ale creaţiei sale pe care se
dezvoltă demersul său liric. Pentru tot ce-i
omenesc în fiinţa sa el descoperă corespondenţi în
lumea înconjurătoare, aşa încât „Pentru credinţe
/dăruiţi-mi, plopi, / ... /şi din foşninde frunze /
neliniştile voastre. / Pentru speranţe / dăruiţi-mi,
brazi, / tot verdele statornic / ... / şi sprinteneala /
de-a urca pe munte. / „ Pentru înfrângeri / dăruiţimi, sălcii, / ... / şi plânsul fără lacrimi peste ape...”
(Ruga II).
Un cosmos simplu, precum la poeţii Tudor
Arghezi şi Ion Alexandru, cu ogorul, grâul şi
pâinea prin „... taina trecerii/ ţărânii în pâine.”, şi
convertirea gândului „mereu necuminte” înălţând
rug cântului, trecut apoi în cuvinte, între începutul
şi sfârşitul drumului vieţii terestre, poetul simte
alcătuirea sa de humă ca o simplă haină de care
odată se va lipsi, „ce-ntr-un târziu o s-o dezbrace
...” (Lipind obrazul de ţărână), dar până atunci cu
„fluierul ... ca o arsură, în doinirea lui” cântă, să-şi
ţină sufletul într-o stare perpetuă de mulţumire şi
împăcare încât „lumina să-şi îmbrace curcubeul”
(Doină), apelând chiar la ritualul descântecului
pentru a alunga toate năpăstuirile nedorite, graţie
folosirii unor simboluri (cifra 3, fântâna) şi forma
de imperativ a verbului: „Du-te tristeţea lumii / ... /
la rând trei duminici”, „Du-te durerea lumii / ... / să
bei apă din fântâna de jertfă...”, „Du-te urgia lumii
/ şi să nu mai vii !” (Descântec maramureşean).
Multe din elementele întâlnite din lumea minerală,
vegetală sau astrală (pământul, cerul, focul, apa,
grâul, lumina, etc.) sunt chemate pe un ton
familiar, în versuri sugestive, spre a da sens înalt
existenţei de zi cu zi a omului, precum scria Ion
Oarcăşu în Tribuna, nr. 25, din 21 iunie 1979.
În acest univers liric, plin de gânduri şi simţiri
înalte uneori cu întrebări aşteptând răspunsuri, se
conturează sentimentul iubirii în diferite ipostaze,
poetul apelând la o serie de practici şi strategii
literare. Într-o primă formă, poetul Gheorghe
Ţiplea apelează la formule de descântec pentru aşi apropia iubita lângă el, ţinând seama de timpul

magic, când poate fi aflată „pe calea zorilor, / pe
roua florilor, / zboară hoţeşte / la cetatea cântărilor
/ ... / dincolo de cuvinte / şi mi-o răpeşte / ... / până
s-o privi / goală în oglindă ...” (Descântec). Putem
să ajungem cu gândul până la ritul nudităţii magice
întâlnit în practicile magiei populare. Poetul „rodin singurătate” liantul care adună, de la început
până la sfârşit, multitudinea de stări, născute de
dorinţa de potenţare a înfloririi şi împlinirii iubirii
sale. Foarte inspirat s-a dovedit poetul atunci când
şi-a cuprins creaţiile pe această temă în volumele
„Trilogia iubirii” şi „Numele timpului fără tine”,
în care trăieşte sentimentul plenar dar mai apoi şi
singurătatea, absenţa iubitei lui. Folosind forma de
vocativ, poetul se adreseză în mod direct persoanei
dragi: „Iubito, lasă-mi doar cuvântul / Să lege
Cerul cu Pământul”, „Cântă, iubito, cu mine”,
„Iubito, Floarea Timpului ţi-o dărui”, „Ne-a
despărţit, iubito-n trepte /Un timp ce nu voia saştepte”, „Iubito, ultima chemare ...” şi multe
altele care completează imaginea talentului
acestui liric născut pe meleagurile nordice ale
tării.
În universul poetic al acestui autor şi-a făcut
un loc merituos memoria încărcată a istoriei
noastre de mari şi puternice personalităţi (Horia,
Cloşca, Crişan, Ştefan cel Mare, Mihai Vodă), care
au marcat prin fapte soarta acestui neam, dând
poeziei un înalt sens patriotic, păstrând „... în veci /
Unirile / aceste Guri de rai”, ţinând „dreaptă / prin
strâmba lume / istoria, / cu oasele zdrobite pe roată
/ ale lui Cloşca şi Horia.” (Jurământ).
În volumul „Luminaţi, magnitudini !” poetul
include mai multe poezii prin care evocă, potrivit
unor aprecieri critice, protoistoria (Protoistoria
magna), latinitatea acestui popor (Specula magna,
Preludiu la glosar), apoi dacismul (Magna ruga
pietrelor Bucege), despre romanitate (Poem
policrom, Să nu mai plângă Mioriţa), dar nu uită
Maramureşul natal, drag poetului Gheorghe
Ţiplea (Maramureşul natal, Magnificii mei meri).
Poetul a simţit că, chiar după moarte, nu se va
putea lipsi de cuvintele de care toată viaţa s-a slujit
pentru a-şi putea aşeza în forme alese frumuseţea
gândurilor şi sentimentelor sale, aşa încât nu are
altă dorinţă decât „Cenuşa să mi-o cerneţi printre
stele, / În loc de ochi eu să vă văd cu ele.”
(Chemarea cuvintelor).
Să-i preţuim poezia, aşezând-o alături de alţi
remarcabili creatori ai acestor meleaguri de
legendă şi basm.
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DESPĂRŢIREA DE VALERIU ACHIM
Vestea dispariţiei neaşteptate din viaţă a
acestei personalităţi emblematice pentru
Maramureş s-a abătut asupra noastră ca o lovitură
de trăsnet. Nu demult ne întâlnisem şi-mi spunea
că, încă, mai scrie, un semn că acest minunat
intelectual a trudit şi şi-a exercitat pasiunile câte
zile a avut. Valeriu Achim a fost binecuvântat de
Domnul cu o viaţă lungă, pentru că a trăit cu
pasiunile sale, pentru pasiuni şi dincolo de
pasiuni.
Rar ne-a fost dat să scriem despre un
colaborator şi prieten întru pasiuni, cu o arie atât
de bogată de preocupări, căci distinsul dispărut a
ştiut să fie deopotrivă dascălul al generaţii şi
generaţii de elevi, publicist, iniţiator şi conducător
de publicaţii periodice, conducător de instituţii
culturale, editor, truditor pe tărâm cultural şi
obştesc. Sunt laturi care marchează o
personalitate complexă, care marchează omul ce a
trudit pentru lucrul bine făcut şi dus până la
împlinire.
Când l-am sărbătorit la 90 de ani, ne-a
atras atenţia expoziţia personală de carte, care a
umplut un spaţiu mare şi-am urmărit în cadrul ei
tomuri de istorie, veritabile contribuţii la
istoriografia maramureşeană şi nordtransilvăneană. Am urmărit apoi alte şi alte
contribuţii, precum Scrieri peste timp, în care şia adunat publicistica, prin care a îmbrăţişat în
articole importante nu numai istorie, ci şi
literatură, artă, politologie, istoria culturii, etc., un
loc aparte rezervându-l unor personalităţi puţin
cunoscute, dar cu merite însemnate în propăşirea
neamului. Deseori ne-am folosit de o lucrare care
face parte din grupa celor de referinţă, intitulată
Nord-vestul Transilvaniei: Cultură naţională finalitate politică.
Valeriu Achim a lucrat după deviza:
„Omul sfinţeşte locul”. Ca vicepreşedinte la
cultură, s-a dovedit nu numai foarte activ, dar şi
plin de iniţiativă şi cu concepţii sănătoase în acest
domeniu. Este suficient să amintim de „Toamna
băimăreană”, când, pe o perioadă lungă de vreme,
participam la manifestări, una mai importantă ca
alta, pe care le-a iniţiat şi condus cu succes. Câtă
vreme a deţinut funcţia de director al Muzeului
judeţean, instituţia a atins cotele valorice maxime

ale activităţii. Ne amintim de săpăturile
arheologice de interes naţional, de simpozioanele
naţionale, de atmosfera de cercetare care domnea
atunci în muzeu, rezultate ale acesteia fiind
publicate în Marmaţia pe care a iniţiat-o şi
condus. În calitate de director al Teatrului
dramatic, m-a invitat deseori la spectacole ce se
jucau cu sălile pline, dovadă a nivelului artistic la
care ajunsese instituţia.
Cel care a plecat a fost petrecut cu onoruri
militare, deoarece a fost combatant cu arma în
mână pe front, unde a luptat pentru apărarea gliei
strămoşeşti, neprecupeţindu-şi viaţa în cumplitul
foc al celui de-al doilea Război mondial. În
calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei veteranilor
de război a apărat drepturile celor ce s-au jertifit
pentru patrie, valorificându-le memoriile de pe
front.
Valeriu Achim a fost, pe deasupra, un om
între oameni, ştiind să fie un camarad de excepţie,
cu dragoste faţă de semeni şi solidar cu truda
acestora. Ori de câte ori ne apărea o carte, un
studiu sau un articol, nu ezita să ne adreseze
felicitări, un cuvânt de laudă, un cuvânt de
încurajare. A fost prietenul adevărat, care aşa cum
spune un înţelept proverb românesc, la nevoie se
cunoaşte. Pe parcursul activităţii Editurii Gutinul,
deschisă tuturor condeierilor maramureşeni sau
de aiurea, ne-a editat două lucrări pe care mereu le
aprecia ca fiind de mare importanţă.
Valeriu Achim a plecat. Opera rămâne săi eternizeze personalitatea. Gornistul militar i-a
sunat „stingerea”. Nu era a militarilor, de culcare,
ci de plecare a unei personalităţi, în lumea
umbrelor, cum Maramureşul nu a avut multe. Să
ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i facă somnul lin
şi să-i fie îngerii aproape. Despre el se va vorbi, de
acum, la trecut. Va trebui să-i fixăm locul ce i se
cuvine în istoriografia românească şi pe frontul
culturii, unde a gândit luminos şi a scris inspirat.
Ne împăcăm greu cu gândul că Valeriu Achim nu
mai este printre noi, dar nădăjduim că el nu a
murit, s-a ridicat doar la ceruri să depene mai
departe filele istoriei noastre palpitante şi
zbuciumate la masa îngerilor.

61

Pamfil BILŢIU

Citadela
Traduceri
LUCIAN BLAGA ÎN LIMBA FRANCEZĂ
SIGNES
Les colombes- prophètes lavent leurs ailes
noircies par la suie
dans les pluies de haut.
Je chantedes signes, des signes de départ il y en a.
Des villes de la terre
des vierges blanches partiront
les regards hauts vers les montagnes.
Sur leurs talons marcheront des jeunes nus
vers des soleils sauvages,
et tout ce qui est corps humain se mettra
à apprendre de nouveau
les histoires oubliées du sang.
J'ai scellé avec de la cire ma maison
afin que je ne sois plus en retard
la où des jeux et des crucifixions
ne passeront plus sur les ruelles
et aucun souffle d’homme
de siècle en siècle sous les voûtes.
Des ponts se tairont.
Des cloches l’élan tombera.
Des lointaines sauvageries pleines de grandes
étoiles seules les biches pénétront dans les villes
pour paître l’ herbe rare des cendres.
Des cerfs avec les yeux grands et doux
entreront dans les vieilles églises avec leurs
portes ouvertes
en regardant ébahis tout autour.
Laissez tomber vos bois morts
vieux cerfs,
tout comme les arbres qui laisssent leur feuille
sèche,
et puis partez:
ici la terre elle aussi empoisonne,
ici les maisons ont essayé autrefois
à tuer les enfants de l’homme.
Secouez votre poussière et partez,
car voilà – ici le vin fou de la vie
s’est écoulé en cendres,
mais toute autre chemin mène vers l’histoire,
vers la grande, la grande histoire.

TRISTESSE MÉTAPHYSIQUE
à Nichifor Crainic
Dans des ports ouverts vers le secret des grandes
eaux
j’ai chanté avec les pêcheurs, de hautes ombres
sur les rives,
tout en rêvant des navires chargés
de miracle étranger.
A coté des travailleurs ceints de mailles noircies
j’ai dressé des ponts d’acier
par-dessus de blanches rivières, par-dessus le vol
de l’oiseau propre,
par-dessus les forêts profondes, et tout pont se
cambrait,
en nous passant paraît-il sur un pays de légende
avec lui.
Je me suis beaucoup attardé parmi les roches
auprès les saints vieux pareils aux sorcières du
pays,
et j’ai attendu l’ouverture
d’une fenêtre d’évacuation
à travers de fortes espaces de soir.
Avec toutes et avec tous
je me suis tortillé sur des routes, sur des rives,
entre les voitures et les églises.
Auprès des puits sans fond
Je me suis ouvert l’oeil de la connaissance
J’ai prié avec les travailleurs en haillons,
j’ai rêvé auprès des moutons avec les bergers.
et j’ai attendu dans les abîmes avec les saints.
Maintenant je me penche dans la lumière
et je pleure parmi les tardifs restes de l’étoile sur
laquelle nous marchons.
En dépit de cette créature
j’ai levé dans les vents mes blessures
et j’ai attendu: oh, aucun miracle ne s’accomplit.
Ne s’accomplit, ne s’accomplit!
Et pourtant des mots simples comme les nôtres
on a fait le monde, les chimères, le jour et le feu.
Avec des pieds comme les nôtres
Jésus a marché par-dessus les eaux.
Traduceri: Cornelia Bălan POP
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We'll remember it too late
this short and simple happening,
this precious bench where we sit
temple by temple…burning.

I don't crush the world's marvel in blossom
(Eu nu strivesc corola de minuni a lumii)
I don't crush the world's marvel in blossom
And I don't kill
with my mind the mysteries when I meet them
on my way
in flowers, eyes, on lips or graves.
Other ones' light
strangles the charm of secret Essence
hidden in dark deepness,
but me,
I increase with my light the mystery of world and like the white moonbeams
don't diminish, but flickering increase
more and more the secret of the night,
So I enrich the infinite darkness
with deep thrills of holy mystery
and all that incomprehensible truth
become much more misunderstood
under my eyes because I love
these flowers, eyes and lips and graves.

Dreaming, we see through desires slowly rain of golden stem past forests that wait for us
but really will never come.
The source of night
(Izvorul nopţii)
Beauty,
There are so black your eyes that
in the evening, when my head lays in your lap
it seems to me,
that your eyes, these deep ones, are the source
out of which the night is secretly flowing
over the valleys, plains and mountains,
covering the earth
with a sea of darkness.
So black are your eyes,
my light.

Wasting comes the Flowers month
(Risipei se dedă Florarul)
Memory
(Amintire)

We'll remember it too late
this short and simple happening,
this precious bench where we sit
temple by temple…burning.

Where are you now, I don't know.
Eagles were passing through God over us.
I glide into memory, it's so far away.
On old peaks where sun always arises from
ground,
your eyes were blue and extremely high.
Legendary noise is raising from firs,
All understanding-eye was the holy lake.
There are still in me tales about you,
From my lashes, dead seas are trickling.
I should cut the grass,
I should cut the grass you passed through.
With denying scythe on my shoulder
in the last sorrow I'll burn.

From hazel tree stems from sky,
or white poplars embers sift
Every beginning looks fertile,
Wasting comes the Flowers month.
Golden dust falls over us,
near yellow drifts forming
this treasure nature burden with.
Shoulders, lashes it's filling.
When we speak, it fills the mouth,
Also the eyes, word not found.
And we don't know what regrets
disturbing us, come around.

Traduceri: Teodora Elena WEINBERGER
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