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 Nu se știe în detaliu prin ce mecanisme 
ale minții ne atrage trecutul, dar fenomenul este 
incontestabil, chiar dacă unii dintre noi detestă 
(sau afirmă că detestă) acest lucru. O explicație 
generală există și este arhicunoscută: istoria 
reprezintă viața oamenilor trăitori în trecut, iar 
viața este esența „trestiei gânditoare" numite 
om. Cum să nu fim atrași de viață, adică de noi 
înșine, de soarta noastră? Apreciat sau nu, 
apelul la istorie se produce în cele mai variate 
împrejurări și de către oameni cu pregătiri și 
orientări diferite, ceea ce este chiar de admirat și 
de încurajat. Însă reconstituirea vieții trecute, 
cu scopul cunoașterii veridice a ceea ce a fost, 
se face numai prin intermediul specialiștilor (al 
istoricilor de meserie), cu metodele consacrate 
și prin apelul la izvoare. Altminteri, redesenarea 
trecutului prin stimularea imaginației poate să 
însemne orice, numai istorie nu. Astăzi, la un 
secol  de la  Marele  Război ,  memoria 
comunităților recheamă trecutul la apel anii 
1914, 1915, 1916 și așa mai departe. Natural, în 
toți anii s-a întâmplat câte ceva important, așa 
că rememorarea nu poate fi în niciun fel caducă.
 De exemplu, în august 1916, România 
intra în luptă împotriva Austro-Ungariei (și, 
implicit, a Germaniei și aliaților lor), cu gândul 
la eliberarea milioanelor de români din 
Trans i lvania ,  Banat ,  Cr ișana ,  Banat , 
Maramureș și Bucovina. Însă decizia din 14 
august 1916, când regele a convocat Consiliul 
de Coroană ca să anunțe calea de urmat, nu a 
fost ușoară. S-au confruntat pe față cele două 
grupări – e drept, inegale – ambele cu dorința de 
apărare a intereselor țării. Marele om politic 
Petre Carp – revoltat și mânios pe rege când 
acesta și-a expus și motivat opțiunea pentru 
Antanta – a proferat vorbe grele (dorința ca 
armata română să fie învinsă; trimiterea fiilor 
săi în război, dar în armata germană etc.) și i-a 
adus aminte suveranului că face parte dintr-o 
dinastie germană, care are anumite interese de 
apărat. Îndurerat, dar ferm și lucid, regele a 
rostit atunci cuvinte memorabile, azi uitate de 
mulți: 
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 „D-le Carp, ați greșit când ați vorbit de 
interesele dinastiei. Nu cunosc interesele 
dinastiei, nu cunosc decât interesele țării. În 
conștiința mea aceste două interese se 
confundă. Dacă m-am hotărât să fac acest pas 
grav, e fiindcă, după matură chibzuință, eu am 
ajuns la convingerea, adâncă și nestrămutată, că 
el corespunde cu adevăratele aspirațiuni ale 
neamului... Dinastia va urma soarta țării, 
învingătoare cu ea, sau învinsă cu ea. Deoarece, 
mai presus de toate, să știți, d-le Carp, că 
dinastia mea este română. Rău ați făcut când ați 
făcut-o străină, germană. Nu, e românească! 
Românii nu au adus aici pe unchiul meu, regele 
Carol, ca să întemeieze o dinastie germană la 
gurile Dunării, ci o dinastie națională și 
revendic pentru Casa Mea cinstea de a fi 
îndeplinit în întregime misiunea pe care acest 
popor i-a încredințat-o".
 Acestea sunt vorbe și fapte ale unui mare 
om de stat român, demne de memoria colectivă 
și demne de urmat și astăzi. 
 Prin urmare, în august 1916, România 
declara război Austro-Ungariei, în conformitate 
cu înțelegerile secrete semnate cu Antanta. 
Acum începeau și dramele multor militari 
români t ransi lvani ,  bănățeni ,  cr ișeni , 
maramureșeni etc., obligați să lupte contra 
românilor din Regat, drame sublimate literar de 
Liviu Rebreanu în „Pădurea spânzuraților", dar 
și de alții, prin alte mijloace. În 1916-1917, 
după  ocuparea  Țăr i i  Româneș t i  ș i  a 
Bucureștilor, după mutarea autorităților 
centrale la Iași, după rezistența curajoasă de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz, era cât pe ce să fim 
șterși complet de pe hartă, prinși între 
amenințarea Puterilor Centrale și a celei estice 
(de la un timp bolșevice). Anul 1918, cu puține 
umbre și cu multe lumini, a adus împlinirea 
statului național român. 
 Menționăm că în acei ani – 1918 și 
precedenții – s-au pregătit destrămarea 
imperiilor multinaționale și emanciparea 
popoarelor frustrate după secole de asuprire. 
Astfel, din vechile imperii rus, german și 
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austro-ungar, s-au născut ori au renăscut în 
forme noi Polonia, Cehoslovacia, Regatul 
sârbilor, croaților și slovenilor (numit, din 
1929, Iugoslavia), România, Austria, Ungaria, 
Germania, țările baltice. În cazul României, 
situația este similară, dar și deosebită în raport 
cu exemplele menționate. În vreme ce viitoarea 
Iugoslavie și  Cehoslovacia erau state 
multinaționale, Austria și Germania state 
naționale federale, Ungaria, România, Polonia, 
Lituania, Letonia, Estonia etc. erau state de tip 
național unitar, cu majorități absolute deținute 
de popoarele care le dădeau numele.
 Toate aceste schimbări fundamentale, 
așa cum nu mai cunoscuse harta Europei de la 
Pacea Westfalică (1648) încoace, s-au înfăptuit 
după reguli precise, agreate de comunitatea 
internațională, și au fost apoi aprobate (cu 
anumite ajustări, acolo unde au decis puterile 
învingătoare) prin Conferința de Pace de la 
Paris, din anii 1919-1920. Modificările 
teritoriale și politice de amploare, petrecute în 
anii războiului și, mai ales în 1918-1920, au 
două componente, una internă și cealaltă 
internațională. Componenta internă ține de 
dorința majorităților etnice (considerate 
anterior minorități) din anumite regiuni de a trăi 
în state proprii sau în state locuite de aceleași 
etnii, adică de a crea condiții pentru ca marea 
majoritate a polonezilor să trăiască în Polonia, 
marea majoritate a cehilor în Cehia, a slovacilor 
în Slovacia, a ungurilor în Ungaria, a românilor 
în România etc. Firește, erau și voci care doreau 
ca toți polonezii să trăiască în Polonia, ca toți 
cehii să trăiască în Cehia ș.a.m.d., ceea ce era 
imposibil; după cum erau alții care sperau să 
păstreze, în forme adaptate, vechile imperii 
rebotezate și cosmetizate, ceea ce era iarăși 
imposibil. Este drept că această dorință de 
unitate națională ocrotită de state naționale era 
ultima etapă a evoluției mișcărilor de 
emancipare, fiindcă anterior, timp de circa două 
secole, naționalitățile au dorit doar egalitatea cu 
națiunile dominante, fără să ceară neapărat 
expressis verbis frângerea acestor imperii și 
formarea statelor naționale unitare. Românii 
cuprinși în Imperiul Habsburgic (iar de la 1867, 
într-o formă sui generis a acestuia, numită 
Austro-Ungaria), dar și cei din Imperiul Țarist, 
s-au încadrat, alături de polonezi, cehi, slovaci, 
croați, sârbi, baltici, ucraineni etc., în această 
evoluție, fără mari deosebiri ori particularități. 
În anul 1918, lucrurile s-au precipitat peste tot 

în regiune, mai ales după ce Rusia a produs cea 
mai mare schimbare de regim politic din istoria 
sa, defectând și încheind apoi un tratat separat 
de pace. Românii, în noile condiții, s-au 
organizat,  și-au ales proprii le organe 
reprezentative – politice și militare (de ordine 
publică) – și, acolo unde s-a putut, au preluat 
controlul local asupra teritoriului. Anumite 
astfel de organisme reprezentative centrale, 
recunoscute de comunitatea internațională ca 
legale, au decis soarta Basarabiei, Bucovinei și 
Transilvaniei (în sens larg, adică vechiul 
voievodat, cu Banatul, Crișana, Sătmarul, 
Maramureșul). Aceste foruri erau „Sfatul Țării" 
(la Chișinău, în 27 martie/9 aprilie 1918), 
„Congresul General al Bucovinei" (la Cernăuți, 
în 15/28 noiembrie 1918) și „Marea Adunare 
Națională", prin cei 1228 de delegați cu drept de 
vot (la Alba Iulia, în 18 noiembrie/1 decembrie 
1918).
 Toate aceste acte de voință ale națiunii 
române au fost apoi aprobate de către forul 
mondial recunoscut să facă acest lucru, anume 
de către Conferința Păcii de la Paris, din anii 
1919-1920. Cealaltă conferință de pace, de 
după Al Doilea Război Mondial, din anii 1946-
1947, a confirmat din nou decizia luată de 
români în 1918 și ratificată în 1919-1920, 
exceptând răpirile teritoriale făcute de regimul 
comunist stalinist în timpul și la finele 
războiului (nordul Bucovinei, ținutul Herța și 
Basarabia).
 Majoritatea istoricilor români și străini – 
cu inerente variațiuni – prezintă succesiunea 
faptelor de mai sus în același fel, rezervându-și 
opinii proprii în interpretări.
 Astăzi, în contextul celor o sută de ani 
trecuți de la declanșarea și desfășurarea 
Primului Război Mondial, aproape toate 
popoarele rememorează evenimentele de 
atunci, care au condus, prin anii 1917-1920, la 
schimbări teritoriale și etnice majore, rezultate, 
în mare parte, din mișcarea de emancipare 
națională și din prăbușirea imperiilor 
multinaționale (cel puțin în raport cu formele în 
care existaseră anterior). La finele anului 1918, 
România avea aproape 300 000 de km pătrați și 
circa 15 milioane de locuitori, devenind astfel o 
putere regională de prim rang. În acest stat, 
majoritatea absolută a populației o dețineau 
românii, aproape trei sferturi din populație 
(circa 73%), minoritățile fiind formate din 
maghiari (8%), germani (4%), evrei (4%), 
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%), grupuri de slavi și alții.
 Firește, de-a lungul timpului, s-au 
exprimat opinii istorice diverse despre marile 
schimbări de la finele Primului Război 
Mondial, învingătorii fiind, în linii mari, 
mulțumiți și laudativi față de acele evoluții, iar 
învinșii fiind critici și dornici de revanșă. În 
țările succesoare imperiilor destrămate, tonul 
istoricilor, al intelectualilor în general și al 
opiniei publice a fost unul plin de entuziasm, de 
bucurie față de realizarea edificiilor naționale și 
chiar triumfalist, în anumite perioade. Aceasta 
era vocea majorității, fiindcă reprezentanții 
minorităților (mai ales ai acelor minorități foste 
odinioară majorități) au fost, în cea mai mare 
parte, reținuți, dacă nu ostili și opozanți direcți. 
Schematizările de mai sus privează, desigur, 
realitatea de bogăția și varietatea detaliilor, de 
paleta largă a situațiilor de nuanță. Astfel, au 
fost atunci și români care (ca și unii cehi, 
polonezi, croați, unguri etc.) nu au vrut 
destrămarea monarhiei habsburgice, din varii 
motive, de la oportunitatea personală până la 
credința că viața lor sau a națiunii române ar fi 
trebuit să se dezvolte în cadre occidentale, nu 
„balcanice". Ceea ce este însă clar atestat și 
dovedit, fără nicio putință de tăgadă, este faptul 
că majoritatea românilor au dorit să facă parte 
din România, că au format Regatul României 
Mari și că acesta a fost recunoscut pe plan 
internațional, prin tratate.
 Totuși, este natural ca, în contextul 
secolului scurs de atunci, să aibă loc diverse 
discuții și interpretări istoriografice, specifice 
unei societăți democratice. Aceste împrejurări 
nu justifică însă în niciun fel anumite 
generalizări nesusținute de surse, prin care 
opinia publică să fie dezinformată, derutată și 
împinsă spre mesaje ale propagandei 
antiromânești, sub pretextul obiectivității. Cele 
mai multe dintre aceste „noi interpretări", 
„puneri la punct" și „demitizări" fac parte din 
arsenalu l  na ț ional i ș t i lor  ș i  șovin i lor 
revizioniști, pe de o parte, iar pe de alta, din 
ideologia internaționalistă bolșevică și 
sovietică, aceea care pretindea că România era 
un „stat imperialist" și „multinațional", format 
din „petice" și îndreptat împotriva intereselor 
„poporului român muncitor", amăgit de 
„burghezia acaparatoare" etc.
 Prima teză relansată este aceea că 
românii transilvani, influențați de „cultura 
superioară maghiară",  ar fi preferat  să rămână 

între granițele Ungariei (care nici nu exista 
atunci ca subiect de drept internațional!), trăind 
în egalitate cu ungurii și bucurându-se de o 
largă autonomie etc. Faptul este pur și simplu 
neadevărat nu numai pentru că nu este dovedit 
(ca fenomen de masă) de nicio sursă credibilă, 
ci și pentru că se bazează pe premise false. Mai 
întâi, nu există izvoare care să permită această 
generalizare. Toate datele de care dispunem 
acum arată că majoritatea românilor suferea în 
urma politicii de maghiarizare forțată, era 
împotriva existenței Ungariei Mari și (cel puțin 
din 1916 încoace) dorea unirea cu România. În 
al doilea rând, doar o mică parte dintre români – 
elita lor intelectuală, care reprezenta sub 10% 
din populație – era influențată cu-adevărat de 
cultura maghiară, dar nu în sens pozitiv, ci în 
sensul unei anumite educații nedorite, impuse. 
Astfel, niciun român ardelean nu putea face în 
provincia sa de baștină studii superioare laice în 
limba română, ci doar în maghiară. Pe de altă 
parte, niciun organism de putere din Ungaria nu 
a asigurat vreodată românilor egalitatea cu 
ungurii în Transilvania (au fost doar o 
promisiune făcută de Ludovic Kossuth, în iulie 
1849 și o lege votată în Dieta de la Sibiu, din 
1863-1864, ambele neaplicate niciodată). De 
asemenea, nicio autoritate ungară nu a oferit 
vreodată românilor larga autonomie clamată, pe 
care românii s-o fi refuzat. Cum să fi rămas 
românii într-o țară în care nu-și puteau vorbi 
liber limba, nu se puteau educa și nu-și puteau 
afirma cultura și credința, când, în vecinătate, se 
afla o țară unde toate acestea se manifestau 
nestingherit, sub ochii lor? Ca să susțină o 
asemenea teză, promotorii ar trebui să aibă 
surse din care să reiasă, pe localități și unități 
administrative, că peste 50% dintre românii 
transilvani din 1918 se opuneau unirii. Or, așa 
ceva nu există și nici nu va exista, fiindcă 
arhivele existente au fost cercetate. Dacă ar fi 
fost surse despre o presupusă neaderență a 
majorității românilor transilvani la Marea 
Unire, istoricii și propagandiștii revizioniști le-
ar fi evidențiat, cu mare zgomot, demult. Iar 
existența unor intelectuali dezamăgiți, convinși 
de rolul ponderator al unei monarhii dunărene 
în regiune, legați de puterea austro-ungară, 
speriați de schimbare sau critici la adresa 
„balcanismului" și a Vechiului Regat – 
intelectuali pe care îi cunoaștem, de altminteri, 
cu numele, carierele și evoluțiile lor – nu 
justifică generalizarea despre care vorbeam. Se 
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cuvine să luăm act de opțiunea lor, s-o 
consemnăm, să încercăm s-o motivăm și atât.
 O altă teză falsă este aceea că unirea nu s-
a făcut în chip democratic, ci doar prin voința 
elitei, adică a unui grup de intelectuali unioniști 
exaltați. Unirea Transilvaniei s-a făcut prin 
votul a 1228 de delegați oficiali, aleși de adunări 
convocate special, în sate, orașe, organizații 
politice, bisericești, culturale, profesionale etc. 
La 20 noiembrie 1918, „Marele sfat al națiunii 
române din Ungaria și Transilvania" a convocat 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, unde 
urma să se decidă soarta românilor, după 
principiile cele mai avansate din lume, la ora 
aceea, acceptate și de puterile occidentale 
democratice și de Rusia Sovietică. S-au 
precizat atunci care erau delegații oficiali la 
adunarea de la Alba Iulia: „1. episcopii români 
din Transilvania și Ungaria, indiferent de 
confesiune; 2. protopopii în funcțiune ai celor 
două confesiuni creștine românești; 3. câte un 
reprezentant al fiecărui consistor și capitlu; 4. 
câte doi reprezentanți ai societăților culturale; 
5. câte doi reprezentanți ai reuniunilor 
feminine; 6. câte doi reprezentanți ai colegiilor 
profesorale de la școlile medii, institutele 
teologice, pedagogice și școlile civile; 7. câte 
doi  reprezentanți  ai  fiecărei  reuniuni 
învățătorești; 8. câte doi reprezentanți ai 
fiecărei gărzi naționale județene; 9. câte doi 
delegați ai fiecărei reuniuni de meseriași; 10. 
delegații Partidului Social-Democrat Român; 
11. doi delegați ai tinerimii universitare; 12. 
câte cinci reprezentanți ai fiecărui cerc electoral 
în  care  locuiau români" .  Erau as t fe l 
reprezentate toate categoriile, instituțiile, 
profesiunile importante și păturile din societate, 
toate teritoriile și provinciile într-o „frățească 
în țe legere" .  Delegaț i i  aveau  cu  s ine 
credenționale (adică împuterniciri scrise 
oficiale), care certificau calitatea lor de votanți 
în numele națiunii române. Iată cum erau 
formulate aceste împuterniciri: „Drept-ce 
susnumiții delegați – este vorba, în acest 
exemplu, despre trimișii cercului electoral al 
Șiriei – sunt prin aceasta autorizați a lua parte cu 
vot decisiv la Marea Adunare Națională 
Română ce se va convoca prin Consiliul 
Național Român în numele tuturor Românilor 
din acest cerc electoral și la cursul anului 
acestuia ori în anul următor și a contribui cu 
votul lor la deciderea asupra sorții viitoare a 
neamului românesc din Transilvania, Ungaria 

și Bănatul Timișan. Dat din colegiul electoral al 
cercului electoral al Șiriei, ținut în ziua de 25 
noemvrie 1918". În preambulul actului sunt 
trecute, după regulament, numele celor cinci 
delegați aleși de adunare: dr. Ștefan C. Pop, 
Arad; dr. Iacob Hotăran, Șiria; Axentie Secula, 
Șiria; Nicolae Lăzărescu, Șiria; Ioan Burza, 
Pâncota. Astfel, niciunul dintre cei 1228 de 
delegați cu drept de decizie nu a votat în nume 
propriu, ci în numele comunității (grupului) 
care l-a trimis. Unirea s-a făcut, așadar, în mod 
democratic, așa cum era înțeleasă democrația 
atunci, la nivel mondial. Unul dintre cele 14 
puncte wilsoniene stipula că soarta unei 
provincii istorice se decide prin voința 
majorității, aplicându-se dreptul popoarelor la 
autodeterminare. În Transilvania s-a uzitat strict 
acest principiu și niciunul dintre decidenți nu l-a 
contestat în epocă. Firește, nu a fost vot 
universal sau referendum, dar nicăieri nu s-au 
pus în practică atunci (în 1918) astfel de 
metode. Votul universal efectiv, în condiții de 
război și de schimbări violente de regim, era 
imposibil de realizat, iar acest vot excludea 
atunci, oricum, femeile. Adunarea de la Alba 
Iulia, temeinic organizată și desfășurată, a jucat 
rol de referendum al majorității absolute a 
populației. Insinuarea că românii (intelectuali 
sau oameni de rând) nu doreau unirea este o 
aberație, izvorâtă din ignoranță sau rea voință. 
De la 1848-1849 încoace, în Transilvania și 
Ungaria, s-a ajuns, în rândul poporului român, 
la un asemenea grad de conștientizare a 
intereselor naționale, încât nu era, practic, sat 
sau grup în care să nu se fi explicat ideea de 
emancipare națională și de unire. Școlile 
românești confesionale, cotidienele, celelalte 
periodice, presa culturală, organizațiile 
obștești, ASTRA, bisericile, partidele politice 
etc. au desfășurat o muncă asiduă în acest sens, 
preț de câteva decenii, încât dorința de unire 
românească ajunsese să domine în rândul 
românilor.
 O altă idee anacronică – exprimată în 
acord cu dreptul internațional de astăzi și nu cu 
cel de-acum o sută de ani – este aceea că, la 
1918, în Transilvania și Ungaria nu au fost 
consultate minoritățile. Mai întâi, trebuie spus 
că liderii minorităților erau atunci, în mare 
măsură, ostili unirii, fapt pe care l-au și declarat 
ritos, prin variate mijloace. Lupta nu era 
esențialmente socială, cum pretindeau 
comuniștii, ci națională. Și era o luptă pe viață și 
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pe moarte. Minoritățile din Transilvania – adică 
ungurii, secuii și sașii – erau percepute de 
români drept dominatoare și asupritoare, iar 
românii erau priviți de aceste „majorități" de 
odinioară drept „slugi" și „supuși". Cum să-l 
întrebi pe cel care îți este stăpân dacă vrea să-ți 
acorde libertatea? Acesta era nivelul la care se 
gândea atunci de către masa populației de rând 
și de către majoritatea elitei. În al doilea rând, 
conducătorii români nu i-au putut organiza 
decât pe români, fiindcă asupra celorlalți nu 
aveau autoritate și cădere; nu exista în toamna și 
iarna anului 1918 în Transilvania o organizare 
de stat viabilă, de care să asculte toți cetățenii și 
care să-i convoace pe toți cetățenii la vot. În al 
t re i lea  rând,  comunită ț i le  minori tare 
transilvane (sașii, șvabii, țiganii etc.) – cu 
excepția maghiarilor (secuii se cuprind aici 
între maghiari), după cum s-au exprimat ei 
înșiși, în majoritate) – s-au pronunțat ulterior, 
adică post factum, într-o formă sau alta, pentru 
apartenența lor la România, salutând și 
acceptând noile granițe. Era mai mult o 
încadrare în noua ordine decât o acceptare 
sinceră și unanimă a unirii. În al patrulea rând, 
maghiarii (cu secuii) nu ar fi aprobat în masă 
or icum,  în  n ic io  împrejurare ,  uni rea 
Transilvaniei (și a celorlalte teritorii cu 
majoritate românească) cu România. Nu au 
făcut-o niciodată în suta aceasta de ani trecută! 
În al cincilea rând, românii reprezentau oricum 
– fie și conform recensămintelor „ajustate" de 
atunci – majoritatea absolută a populației din 
Transilvania și teritoriile adiacente (de sub 
autoritatea directă a guvernelor de la 
Budapesta) care s-au unit cu România. Prin 
urmare, chiar dacă minoritățile opozante ar fi 
participat la vot, tot românii urmau să decidă 
soarta Transilvaniei, așa cum s-a și întâmplat, 
d e o p o t r i v ă  c o n f o r m  d o r i n ț e i  l o r  ș i 
reglementărilor internaționale în vigoare. 
Românii erau acea majoritate chemată să 
decidă soarta provinciei istorice numite 
Transilvania, în conformitate cu principiul 
autodeterminării. În al șaselea rând, era cumva 
și o răzbunare a istoriei: de când existau adunări 
cât de cât reprezentative și de când se 
dezvoltase un spirit civic, în acord cu ideile 
raționaliste (adică de la 1700 încoace), liderii 
românilor se convinseseră că soarta poporului 
lor fusese decisă de către alții, fără participare 
românească. Abia după unirea cu Biserica 
Romei (după 1700), liderii românilor se 

convinseseră că soarta poporului lor fusese 
decisă de către al ț i i ,  fără part icipare 
românească. Abia după unirea cu Biserica 
Romei (după 1700), episcopul român era admis 
în dieta Transilvaniei, dar nu ca român, ci ca 
„regalist", adică om al suveranului. Era un 
român între sute de neromâni din dietă, în vreme 
c e  r o m â n i i  r e p r e z e n t a u  –  c o n f o r m 
recensămintelor austriece – două treimi din 
populație. Atunci a tunat vocea marelui episcop 
și om politic Ioan Inochentie Micu-Klein: Nihil 
de nobis sine nobis! („Nimic despre noi fără de 
noi!"). A fost un tunet în pustiu, fiindcă nimeni 
dintre potentați, de la 1700 până la 1918, nu a 
ascultat cererea niciodată. Astfel, în tot acest 
interval, românii nu numai că nu au fost 
reprezentați în organele puterii în raport cu 
numărul lor și cu purtarea sarcinilor statului, dar 
au lipsit cu desăvârșire. De exemplu, în Dieta 
ținută la Cluj în 1790-1791, au participat  417 
persoane, dintre care 296 regaliști și diferiți 
funcționari, plus 121 de reprezentanți aleși, 
dintre care 90% maghiari și secui, 10% sași. 
Dintre toți (între regaliști), unul era român, și 
anume episcopul unit Ioan Bob, aceasta 
însemnând 0,24% din total, în condițiile în care, 
conform estimării austriece din 1773, românii 
transilvani reprezentau 63,54% din întreaga 
populație! Dar, repetăm, episcopii uniți nu erau 
acceptați în dietă ca români, ci ca regaliști. De la 
Inochentie Micu încoace, românii ardeleni au 
tot cerut ca vocea lor să fie ascultată, măcar 
atunci când se hotăra soarta lor, totul fiind în 
zadar. După o asemenea discriminare de secole, 
în care se decisese constant soarta românilor 
majoritari fără de români, venea acum o 
reparație istorică, în sensul că, măcar o dată, 
majoritatea decidea singură, pentru sine și 
pentru minorități! Era nedemocratic în raport cu 
standardele actuale (deși era o procedură 
curentă în epocă), dar nu strigător la cer, cum se 
afirmă astăzi, fără dreaptă judecată și chiar fără 
rațiune.

-va urma -
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 Răspunzând invitației lansate de către 
Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” al 
A S T R A ,  m i e r c u r i ,  1 6  n o i e m b r i e , 
academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul 
Universității Babeș-Bolyai din Cluj a susținut o 
conferință în sala festivă a Primăriei 
Municipiului Dej. 
 Prelegerea având ca temă „Istorie și 
prezent. Semnificația actuală a Marii Uniri din 
1918” a fost precedată de o întâlnire colocvială 
cu astriștii din Dej, Beclean, Gherla, Năsăud și 
Târgu Lăpuș, subiectul abordat referindu-se la 
posibilele modalități de colaborare dintre 
despărțămintele ASTRA și Universitatea din 
C l u j .  M o d e r a t o r u l  ș i  a m fi t r i o n u l 
evenimentului, care a fost primul din seria celor 
generic întitulate „Conferințele Astrei dejene”, 
a fost ec.dr. Radu Gavrilă, președintele 
Despărțământului Dej, al ASTRA.
 Pornind de la ideea că „fiecare generaţie 
îşi rescrie trecutul”, prelegerea reputatului 
istoric clujean a avut ca punct nodal 
Transilvania de astăzi, ca „parte a României, 
care, la rândul său, este o parte a Europei”. Și 
asta deoarece, a punctat Ioan Aurel Pop: 
„aspectul cultural al Transilvaniei te face să 
înţelegi că pot sta alături o obiserică ortodoxă, o 
catedrală catolică, o biserică greco-catolică, o 
alta luterană, un templu unitarian, o sinagogă şi 
un lăcaş de cult calvin, la care se adaugă 
mulţimea cultelor neoprotestante de astăzi. Pot 
sta alături fără a se înfrunta, fără a se exclude, 
aşa cum s-a întâmplat de atâtea ori şi prea mult 
timp în aceeași Transilvanie. Dreptul celuilalt 
poate fi respectat, iar respectul nu trebuie înţeles 
ca slăbiciune”. Or, în acest sens, a subliniat 
istoricul clujean, „istoria Transilvaniei poate fi 
studiată şi ca fenomen premonitoriu la viitorul 
comun al Europei contemporane, observând un 

Academicianul Ioan Aurel Pop, 
la Dej

şir de erori tragice, dar şi de soluţii neaşteptate, 
care au dat rezultanta cunoscută astăzi. Viitorul 
se poate construi doar evitând greşelile 
trecutului. Altminteri, însemnă să baţi pasul pe 
loc şi să te minţi că eşti în mers”.
 „Transilvania reprezintă 40 % din 
suprafaţa şi populaţia României de astăzi. 
Reprezintă o bază extrem de importantă 
economică, socială, nu numai demografică și 
face parte dintr-o Românie modernă, în care 
problema naţională, dacă nu rezolvată pe de-a-
ntregul este într-un stadiu european. Ne 
străduim să trăim împreună bine. Dacă 
politicienii mai intervin să creeze probleme, 
vrem să arătăm că omul de rând este destul de 
înţelept ca să continue traiul acesta împreună şi 
că, şi din această perspectivă, România, prin 
Transilvania, este o ţară europeană modernă” - a 
fost concluzia prelegerii, o adevărată lecție de 
istorie, de patriotism sincer și pledoarie pentru 
toleranță.
 Conferința s-a încheiat în aplauzele 
publicului prezent în număr mare la eveniment 
și a fost urmată de lansarea volumului 
„Transilvania, starea noastră de veghe” de Ioan 
Aurel Pop. Apărut anul acesta la Editura 
„Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca, volumul 
a fost prezentat la Dej de istoricul dr. Alexandru 
Bogdan Bud.

Ioan-Aurel Pop (n. 1955, Sântioana, Cluj) este 
unul dintre cei mai stimați și apreciați istorici 
din țara noastră, membru titular al Academiei 
Române(2010) și rector al Universității Babeș-
Bolyai din Cluj (2012). Este, de asemenea, 
directorul Centrului de Studii Transilvane din 
Cluj. Între 1994-1995 a fost director al 
Centrului Cultural Român din New York. 

Magdalena VAIDA
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 Postmodernitatea este un fel de tramvai 
care circulă în toate direcțiile, fără orar, cu un 
traseu aleatoriu și pasageri de ocazie, iar 
vatmanul e mut și poartă o șapcă cu inscripția 
"Destinul", un cuvânt fatalist – dar cine mai 
acordă atâta importanță cuvintelor? Realitatea 
virtuală este un fapt împlinit de când stăm de 
vorba cu ecranele calculatoarelor sau ale 
telefoanelor si tot mai rar între noi. Ce-ți rămâne 
de făcut atunci când ai moștenit o asociație 
("asociațiune" în original) care a supraviețuit 
unui secol și jumătate de războaie, de mutări 
mai mult sau mai puțin forțate ale granițelor, de 
revoluții și ideologii contradictorii, de lipsuri si 
prigoană – toate la un loc dovedindu-se floare la 
ureche pe lângă bunăstarea suficientă, pe lângă 
nepăsare si tot mai multă ignoranță. 
 Oare atunci când vorbim de nivel de trai 
ne referim doar la puterea de cumpărare? La 
bunurile de îndelungată folosință achiziționate 
pe cap de locuitor? E posibil, atâta timp cât 
aspirațiile spirituale nu mai intră de mult în 
această ecuație. 
 Această doină de jale mai răsună din 
când în când, dar ecourile ei sunt slabe și se 
sting repede. Să fie de vină limbajul vetust? 
Lipsa aptitudinilor comunicaționale ale 
autorului? Să încercăm atunci un text 
motivațional, de ce un "public speaker", adică 
un vorbitor public nu poate deveni un "public 
writer", un scriitor pentru public și nu pentru 
raftul bibliotecii care nu s-a mai întâlnit de ani 
de zile cu aspiratorul?
 Se poartă citatele (mă refer la discursul 
motivațional), deci, să cităm: "Nu există eroare 
mai gravă decât presupunerea că, făcând același 
lucru de mai multe ori, vei obține rezultate 
diferite" (atribuit lui Albert Einstein, e posibil 
ca savantul să fi spus efectiv așa ceva, nu e 
important, ideea contează). Valoarea adăugată 
(plusvaloarea pentru clasici) poate fi măsurată 
atunci când vorbim de conferințe, cele ale 
ASTREI nefăcând excepție, prin efectele pe 
care le generează (un proiect nou, o inițiativă 
cetățenească, o afacere).

Conferințele ASTREI dejene – 
și paradoxurile postmodernității

Zorin DIACONESCU

 În această ordine de idei, cele două 
conferințe din 2017, susținute de academicianul 
Dorel Banabic și de conf. Univ. dr. Florin 
Moldovan au întrunit elementele necesare 
pentru a-și atinge scopul. Academicianul Dorel 
Banabic a expus la Liceul Andrei Mureșanu, al 
cărui absolvent este, o concepție esențială a 
șansei noastre de a deveni o putere industrială 
prin domeniile de nișă, în care nici alte industrii 
nu au prea multă experiență, în așa fel încât 
venirea noastră târzie pe piața industrială să nu 
mai constituie un handicap. Firma de soft pe 
care o conduce academicianul este un exemplu 
de inițiativă industrială foarte tânără cu bune 
șanse pentru o firmă din România. La ora 
actuală numărul comenzilor depășește 
capacitatea firmei, iar cine nu-și dorește o 
cerere mai mare decât oferta? Concret firma 
produce softuri care permit marilor industrii să 
revină la un element din vremea mesteșugarilor: 
produsul personalizat. Nepot al fierarului 
("căuaciului") din Ciceu Giurgești, Banabic își 
aminteste că bunicul său mai făcea potcoave pe 
măsura calului, înainte de introducerea 
mărimilor standardizate. Dezvoltarea IT 
permite în zilele noastre un proces similar, un 
automobil poate fi personalizat de o mare firmă 
producătoare după preferințele clientului aflat 
la mii de kilometri depărtare datorită unor 
aplicații produse de firme specializate.
 Mai trebuie adăugat că firma despre care 
e vorba este gata să primească elevi de liceu în 
"internship" (sau practică) pentru a-i familiariza 
cu producția și a le oferi un eventual loc de 
munca după absolvirea facultății. Din păcate 
mesajul nu a ajuns nici la elevii liceului, nici la 
profesori, prezent fiind doar un singur dascăl, de 
română. Ghinion. Conferința coincidea cu 
sărbătorirea zilei de 8 martie. Când e vorba de 
sărbătorire, plus valoarea nu mai contează. 
Democrația se deosebește de dictatură prin 
faptul că nimeni nu mai este obligat la 
performanță. Întreb doar: de ce ne mai plângem 
atât? De ce suntem constant nemulțumiți? 
Sărbătorirea de 8 martie a decurs ireproșabil. 
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Conferința, ideile academicianului mai pot sa 
aștepte.
 Conferința conf. dr. Florin Moldovan a 
fost găzduită de cercul Militar si a avut un 
subiect cu impact social deosebit: regimul 
matrimonial în legislația românească. După 
"bunul" obicei de a nu considera o problemă 
importantă până nu suntem direct implicați, dar 
și de a ne perocupa cu precădere de problemele 
altora pentru a nu ajunge să dam socoteală de 
ale noastre, familia a devenit un subiect de mare 
actualitate in politică, doar că politica este o 
activitate menită să atragă voturi si nu să 
rezolve probleme. Mai exact, uneori politica 
insistă asupra unei probleme pentru a crea iluzia 
că o va rezolva. În această ordine de idei, 
familia formată din bărbat și femeie este un 
principiu just, care însă nu este contestat în 
România, unde numărul de solicitări pentru 
căsătorii între persoane de același sex este zero 
si ar putea creste în cele mai îndrăznețe scenarii 
până la 0,1%. Pe de alta parte, rata de divorțuri, 
violența domestică și sărăcia sunt factori cu 
impact major asupra familiei, indiferent că o 
numim tradițională sau altfel. În context, 

cunoașterea legii, inclusiv a prevederilor 
acesteia legate de actul matrimonial, este prima 
condiție pentru o abordare corectă a problemei.
 În mod paradoxal, cultura, liantul 
românilor sortiți să trăiască în state diferite în 
trecut, nu a avut foarte mult de câștigat de pe 
urma unirii pe care urmează să o sărbătorim 
peste un an. Dimpotrivă, ajunși stăpâni la noi 
acasă, cum le place poeților să se exprime, am 
început să fim preocupați de altele, mai puțin de 
cultură. Tot în mod paradoxal, nivelul general 
de cultură este în scădere, cu toate că economic 
o ducem din ce în ce mai bine. 
 Mă neliniștește "identitatea națională" 
care a intrat și în denumirea ministerului de 
resort. De obicei, când punem accent pe ceva 
trebuie din păcate să ne pregătim de o pierdere. 
Sper ca de data aceasta fibra sănatoasă a celor 
care se identifică drept români, aici sau aiurea, 
să răzbească. 
 Sper împreună cu ASTRA și conferințele 
ei, chiar dacă publicul este mofturos, se lasă 
greu și se plictiseste repede. 
 Orice zi se încheie pentru a face loc altei 
dimineți. 

 Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” Dej, al ASTRA, în colaborare cu Cercul Militar Dej, a 
organizat săptămâna aceasta, un spectacol de muzică și poezie dedicat poetului Mihai Eminescu și 
Zilei Culturii Naționale.
 Sub titlul generic „Doina, cu dor de Luceafăr”, pe scena Cercului Militar și-au dat întâlnire 
formațiile artistice care își desfășoară activitatea sub egida Astrei dejene - Trupa de teatru a 
Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” (coordonatori, profesorii: Sabina Druhora, Mihaela 
Ormenișan și Ioan Petruț), „Junii Someșeni„ ai Liceului „Henri Coandă” (coordonator, prof. 
Viorel Lăcătuș) - Corul clasei I de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” (coordonator, prof. înv. 
Corina Borsan) - precum și, Corul „Armonia” al Liceului Tehnologic „C. Brâncuși” (coordonat de 
profesorii Maria Ana Dimitriu și Cristian Păltinean), Ioana Dordoi, Dorina Rus (poezie), Dana 
Feherdi (doină) și Ioan Dordoi (romanțe, pe versuri de Eminescu).
 La spectacolul care i-a avut ca amfitrioni pe președintele ASTRA Dej, ec. dr. Radu Gavrilă și 
Ioan Dordoi, șeful Cercului Militar Dej, au fost prezenți alături de astriștii dejeni, primarul Costan 
Morar și viceprimarul Teodora Muncelean, omagiul adus poetului Mihai Eminescu și celebrarea 
Zilei Culturii Naționale fiind o seară „pentru minte, inimă și poezie” și receptată ca atare de 
publicul prezent.

Magdalena VAIDA

Spectacol astrist dedicat Zilei Eminescu
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 Puţini mai ştiu azi că Ştefan Mihuţ, 
dramaturgul, a fost primul vicepreşedinte al 
Consiliului Popular al nou-înfiinţatului oraş 
Beclean. Beclean pe Someş, pentru ceferişti. Si 
dacă l-ai întreba acum (fie-mi îngăduită o mică 
paranteză) ce i-a plăcut lui cel mai mult în 
perioada respectivă, ţi-ar răspunde, fără să mai 
stea pe gânduri, că cel mai mult i-a plăcut masa 
de prânz servită la cantina şcolii de tractorişti 
din localitate. Să mor eu dacă vă mint! Cea mai 
bună cantină şcolară din proaspăt-înfiinţatul 
judeţ Bistriţa-Năsăud (sau judeţul Coşbuc-
Rebreanu, cum îi mai spun unii, mai în glumă, 
mai în serios). Mihuţ, însă, n-a stat mult în 
această funcţie, deşi s-a născut în satul Coldău, 
azi localitate componentă a micului oraş 
pomenit deja. Îl „trăgea" Dejul, ca un magnet, 
uite-aşa, pas cu pas. Şi dus a fost!
- Ei, şi?
- Şi ce?
- Ce dacă?
- Dacă ce?
- Dacă n-ar fi plecat?
- Cine?
- Cum cine? Ştefan Mihuţ, dramaturgul.
- Aaaa! Dacă n-ar fi plecat? Atunci, ar fi rămas!
- Păi, ziceai că s-a dus.
- S-a dus, dară! Funcţiile-s vremelnice, frate 
dragă, profesia e baza! Şi el are la bază studii 
juridice. Iar Dejul i-a oferit o slujbă pe măsură. 
Şi acolo s-a stabilit pentru totdeauna. Pe strada 
Carpaţi nr. 2, dacă vă gândiţi cumva să-l căutaţi 
acum, după succesul înregistrat de Ziua 
Mondială a Teatrului. Care zi, de 55 de ani, se 
sărbătoreşte în fiecare primăvară. Anul acesta s-
a sărbătorit, pe 28 martie, şi La Dej. Dacă nu mă 
credeţi, întrebaţi-l pe Radu Gavrilă, şeful Astrei 
Dejene. Lui i se datorează, ca să zic aşa, Sau, 
dacă nu, vă poftesc să citiţi  articolul 
Magdalenei Vaida din „Făclia", 1 aprilie (vă 
garantez că nu-i nici o păcăleală!). În ziua aceea 
m-a sunat, din Turda, şi scriitorul Mircea Ioan 
Casimcea şi m-a întrebat direct, fără nici o 
introducere: 
- Mă, tu ştii ce-au făcut dejenii în ziua de 28 
martie ?

Şapte profesori şi un elev, pe urmele 
lui Ştefan Mihuţ, dramaturgul 

Aurel PODARU

Ba bine că nu!
- Ştiu dară, că am fost acolo! Dar tu de unde ai 
aflat? 
- Din „Făclia" de sâmbătă. Un articol de toată 
lauda. Să le fie ruşine! Ai noştri n-au fost în 
stare.  
- Cui să le fie ruşine?, întreb nedumerit. 
Dejenilor să le fie ruşine pentru că turdenii n-au 
fost în stare, mă Mircea? Cum vorbeşti aşa?
- De unde ai înţeles tu chestia asta, când eu am 
spus clar că într-un oraş mai mare de două ori 
decât Dejul, un oraş cu tradiţie culturală, cum e 
Turda, nu se întâmplă nimic, dar absolut nimic, 
de Ziua Mondială a Teatrului. Bravo lor!
- Mircea dragă, iar o iei pe arătură! Iartă-mă, dar 
nu pricep cum vine chestia asta? „Într-un oraş 
cu tradiţie culturală, cum e Turda, nu se 
întâmplă nimic de Ziua Mondială a Teatrului. 
Bravo lor!" 
- Bravo dejenilor, dragă prietene! Asta voiam 
să-ţi spun. Eu n-am ce să-ţi fac dacă tu nu 
pricepi. Şi îţi atrag atenţia că eu spun de două ori 
„Bravo!" O dată pentru că dejenii au sărbătorit 
cea de a 55-a aniversare a Zilei Mondiale a 
Teatrului, iar a doua oară pentru inspirata lor 
opţiune de a omagia evenimentul făcând apel la 
un dramaturg local. Ştefan Mihuţ. Pe care eu îl 
cunosc foarte bine, pot spune. Ca dramaturg, ţin 
să precizez. I-am citit toate piesele lui de teatru 
şi am scris despre unele. Mă bucur că l-am 
cunoscut. Acum ai înţeles, monşer?
 Am înţeles, dar tu fiindcă tu nu ai încă 
piesa Şomerii curtezani, apărută la Editura 
Astra-Dej, 2016, am să-ţi citesc eu replica unui 
personaj emblematic: „Măi fătucă, dacă nu ştii, 
sau dacă ai uitat, numele meu este Haralambie, 
iar dacă şi data viitoare mă faci să te aştept […] 
am să-i cer patronului tău să te transfere la o 
Mănăstire de Maici! Ai priceput ce bucurie te 
aşteaptă, fătucă?"
 Nu ştiu dacă „fătuca" o fi intuit pericolul, 
dar eu am înţeles foarte clar semnificaţia 
manifestării dedicate Zilei Mondiale a 
Teatrului, un adevărat eveniment de cultură, 
care s-a desfăşurat în elegantul Salon al 
Restaurantului Parc House din Dej.
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 N-am de gând să arunc acum o privire 
critică asupra piesei pomenite mai sus şi nici să 
intru în detalii referitoare la prestaţia celor opt 
personaje: Haralambie, Mistreţu, Carmen, 
Ospătara, Felix, Mişu, Gicu, Medicinistul. 
Interpretate, cu har şi cu haz, de Zorin 
Diaconescu, Lucian Iosip, Corina Borşan, 
Călina Riţişan, Vasile Cernea, Ioan Petruţ, 
Daniel Zdrâncu şi Horia Ovidiu Sima. Şapte 
profesori şi un elev. Care au lecturat, „la prima 
mână", comedia lui Ştefan Mihuţ şi, parcă în 
ciuda acestui fapt, interpreţii au intrat rapid, şi 
destul de lejer, în pielea personajelor. Mănuşă!, 
ca să mă poţi înţelege mai bine. Am şi întrezărit 
pe loc, cum s-a şi spus de altfel la sfârşitul 
lecturii, o trupă de teatru. De amatori. Ce n-a 
mai văzut Dejul în ultimii 25 de ani! Chiar dacă, 
cu excepţia veteranilor (Zorin Diaconescu şi 
Lucian Iosip), cei şase interpreţi se află, ca şi 
piesa, în premieră absolută.
 Răsfoind „România literară", numărul 
apărut la 2-3 zile după evenimentul de la Dej, ca 
o coincidenţă, dau peste un text al Marinei 
Constantinescu, critic de teatru şi de film, 
dedicat Zilei Mondiale a Teatrului. Din care am 
reţinut următoarele (ca să vă daţi seama de ce 
importanţa evenimentului de la Restaurantul 
Parc House) :

 „Privesc în fiecare seară, într-un teatru 
din lumea asta, cum nişte fiinţe ard. Se 
descompun, se recompun, mor şi învie în faţa 
ochilor mei, vrăjiţi de cuvânt, de mintea unui 
regizor, de costumul unui scenograf, trupuri 
decupate de lumină, destine asumate, topite şi 
cărate în existenţa trecătoare. În fiecare seară 
caut să înţeleg cine sunt, mulţumesc pentru ce 
primesc, mă bucur că miracolul există şi că, 
uneori, dau nas în nas cu el. Teatrul înseamnă 
Acum. Şi Împreună. Niciodată o reprezentaţie 
nu seamănă cu alta. Niciunde iluzia nu este mai 
ameţitoare."
 Şi mă gândesc, cu bucurie, la ziua în care 
aş putea să scriu chiar eu despre primul 
spectacol de teatru,aplaudat la scenă deschisă 
de publicul dejean (şi nu numai!), despre trupa 
de teatru de amatori… profesionişti, despre 
Ştefan Mihuţ, dramaturgul, chemat şi el la 
rampă…
 Din câte îi cunosc eu pe Radu Gavrilă, pe 
Zorin Diaconescu, pe francofonul Lucian Iosip, 
pe membrii grupului care ne-au oferit marţi, 28 
martie 2017, de Ziua Mondială a Teatrului, o 
primă lectură a piesei Şomerii curtezani, îmi 
vine să pariez că ziua aceea nici nu e prea 
departe. Ea se află la „o azvârlitură de băţ"  de 
primul gong al spectacolului inaugural. La Dej! 
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Sala festivă a Primăriei Dej a fost marţi, 20 
decembrie, gazda a două concerte de colinde, 
una oferită de Despărţământul „Dr. Teodor 
Mihali” Dej al ASTRA, în colaborare cu Liceul 
Tehnologic „Constantin Brâncuşi” şi cercurile 
astriste din comunele someşene din vecinătatea 
municipiului, cealaltă, organizată de Casa de 
Cultură „George Coșbuc”, sub egida instituției 
gazdă.
 „Lada de zestre a satului Someşean”, 
primul dintre cele două concerte, ca parte a unui 
proiect coordonat de prof. Viorel Lăcătuş de la 
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, a 
adus pe scenă colindători de la Şcola 
Gimnazială „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic 
„Al. Papiu Ilarian”, Liceul Tehnologic „C. 
Brâncuşi”, Liceul „Henri Coandă”, școlile 
gimnaziale din Bobâlna, Căşeiu, Chiuieşti şi 
Vad și de la Liceul Tehnologic Nr.1 Gâlgău, 
județul Sălaj. Un spectacol aflat la a V -a ediţie 
şi aşteptat pentru frumuseţea costumelor 
populare, a colindelor și obiceiurilor autentice, 
interpretate cu multă însufleţire de copii. Mai 
mult de atât, anul acesta având ca invitați și un 
grup de elevi ai Liceului Tehnologic „Gloria” 
din Chișinău, Republica Moldova, spectacolul 
a câștigat în valoare, tinerii artiști debordând de 
talent și vitalitate.
 Înmânarea unor diplome de merit 
profesorilor coordonatori, și nu numai, de către 
ec.dr. Radu Gavrilă, preşedintele ASTRA Dej a 
încheiat suita de colinde și obiceiuri transilvane 
dedicate Sărbătorii Crăciunului.
 Cel de al doilea spectacol, a fost deschis 
de alocuţiunea rostită de primarul Costan 
Morar, urmată de sceneta „Magia Crăciunului”, 
în interpretarea ”Licuricilor literari” ai Casei de 
Cultură (coordonator: Mariana Reman), după 
care au colindat pe scena festivalului: Grupul 
vocal al Şcolii „Mihai Eminescu” Dej 
(coordonatori: profesorii Kinga Nan Farkaş şi 
Pavel Iorga), Corul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Dej 
(dirijor: prof. Cristina Șipoș), Corul Şcolii 

Colinde, 
colinde...

Magdalena VAIDA

 „Avram Iancu” Dej (coordonator: prof. 
Pavel Iorga), Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale 
Speciale Dej (dirijor: prof. Pavel Iorga; 
colaboratori: profesorii Cornelia Duțuc și 
Aniela Marandiuc), Corul Colegiului Naţional 
„Andrei Mureşanu” Dej (dirijor: prof. Horaţiu 
Bujor; coordonatori; profesorii Gabriela 
Groșan și Elena Obreja), Grupul coral al 
Liceului Teoretic „Al. Papiu-Ilarian” Dej 
(coordonator: prof. Kinga Nan Farkaş), Corul 
„Armonia” al Liceului Tehnologic „Constantin 
Brâncuşi” Dej (instructori: profesorii Cristian 
Păltinean și Maria Ana Dimitriu), Grupul vocal 
„Crăişorul” al Liceului Tehnologic „Someş” 
Dej (dirijor: prof. Daniel Dascălu) și Grupul 
vocal al Clubului Copiilor Dej (dirijor: prof. 
Gyongyi Leleu)
 De asemenea, în cadrul spectacolului, 
prezentat de Mariana Reman, câteva momente 
aparte au aparținut: Deonei Roman, Formaţiei 
„Datina” a Casei de Cultură Dej (coordonator 
artistic: Doina Minea Sima) și soliștilor Marin 
și Petra Grad.
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 Nicolai Maxim, autorul volumelor de versuri: "Călimara cu vorbe" (2012) și "Spre Polul 
Vest" (2016), ambele apărute la Editura "Astra" Dej, cu sprijinul generos de adevărat "mecena" al 
domnului doctor economist Radu Gavrilă, președintele Despărțământului "Astra" al orașului Dej; 
s-au bucurat de o primire entuziastă din partea participanților la lansarea acestor volume, deosebit 
de elegante și bine îngrijite din punct de vedere redacțional.
 După cum afirma și doamna Magdalena Vaida în cuvântul de început al volumului "Spre 
Polul Vest"; Nicolai Maxim este poetul căruia i s-a furat "țara, copilăria și identitatea aruncându-l 
pe drumul pribegiei". "Acest amănunt biografic – mai afirmă domnia sa – facilitează înțelegerea 
poeziei sale concretizate prin patriotism riguros, ingenuitate eruptivă și adâncime lirică" și că "el 
aparține Basarabiei și Moldovei cu inima și cu trupul" cu toate că el de peste 40 de ani trăiește în 
Ardeal.
 O prezentare obiectivă a coordonatelor poeziei lui Nicolai Maxim o face și scriitorul și 
criticul literar bucureștean Lucian Gruia, în cea de-a doua prefață ce însoțește volumul cu titlul 
"Nicolai Maxim – Spre Polul Vest" care afirmă că Nicolai Maxim este un talent nativ, îndrăgostit 
de sonet ca specie literară, iar poemele sale se situează sub semnul amintirilor; volumul debutând 
cu "teme autobiografice și de origine, migrând spre vest, cu stabilirea la Iași, unde și-a petrecut 
copilăria, perioada școlară și intrarea în viața matură, ca din anul 1972, în interesul familiei să se 
stabilească la Dej".
 A rămas însă în suflet cu nostalgia originilor – cu Tighina lui natală pe care o poartă în suflet 
și p transfigurează în poeme, drept talisman sacru de a răzbi cu optimism prin viață; "Am răsărit la 
Polul  Est/ La Nistru pe atunci hotar/ Între Ștefan și Han Tătar/ și hoardele din Everest/ Copilăria 
de nectar/ Brusc s-a curmat;/ Viața-n rest/ A fost un drum spre Polul Vest/ Decis la piață pe cântar/ 
O strămutare ce-a durut/ Rămasă parcă de istov;/ Tighina maică, te sărut !" ("Pe calea de la Est la 
Vest")
 Versurile lui Nicolai Maxim izvorăsc din rădăcinile sensibile ale sufletului și curg când 
alert ca un izvor de munte, când "calm precum un râu de câmpie, cu ritm și rimă, în dulcele stil 
clasic"; limpezi și curate, fără agresivitate stilistică abordată de poezia modernă și 
postmodernistă.
 Prin filtrul său sufletesc sunt transfigurate sentimente general umane precum: patriotismul, 
dragostea și moartea, vremelnicia existenței umane și valorile eterne ale familiei; într-un discurs 
liric sincer, firesc și emoționant, ce converg direct spre sufletul cititorului.
 Cu o intuiție de fin analist critic, Lucian Gruia surprinde nota definitorie a poetului, aceea 
de "visător talentat, cu mare ușurință în versificare".
 De fapt însuși poetul se autocaracterizează astfel: "Cum mi-a dat și mie ghemul/ Eu 
depănam din firu-i fără grabă/ Un visător care-și vedea de treabă/ Cât încă nu-i ieșise-n drum 
totemul/ Dar ca un meteor cu câmp magnetic/ Ai apărut în spațiu-mi biologic/ Mi-ai bulversat 
viața și apoi, logic/ Tot calmul meu a devenit frenetic. " ("Un visător")
 În interiorul său poetul este un temperament vulcanic, înzestrat cu simțul umorului, arzând 
ca o torță, care știe să folosească cuvântul ca o armă împotriva demagogiei oamenilor politici, dar 
și să râvnească cu optimism "o nouă primăvară"; "Râvnim mereu o nouă primăvară/ Trăgând de 
fapt trecutul după noi/ Mereu speranțe noi or să răsară/ Predându-le iluzii înapoi". ("Râvnim 
mereu o nouă primăvară").
 Cu o tonalitate lirică originală, nuanțată de emoție și sinceritate, poemele lui Nicolai 
Maxim, ating coardele sensibile ale cititorului iubitor de poezie, făcându-l să vibreze spre o trăire 
autentică a vieții. Nicolai Maxim se impune astfel ca un poet important al cetății de pe Someș, 
implicat în viața culturală a orașului Dej, pe care l-a reflectat cu căldură și într-o serie de poezii 
ocazionale.

NICOLAI  MAXIM –"SPRE POLUL VEST"; 

un parcurs existențial transfigurat în poeme

Ioan L. ȘIMON
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 Mulţi se îngrijorează când, în viaţă, dau 
peste ceva nesigur; dar există şi oameni care 
socotesc că tocmai atunci le surâde şansa.
 Ar fi greu de precizat cine are dreptate, 
deoarece oricine poate găsi argumente şi pentru 
un caz, şi pentru celălalt. Eu totuşi susţin că 
belelele şi nădejdile zac amestecate în matca 
vieţii, precum laolaltă stau aurul şi nisipul în 
albia anumitor pâraie. 
 Iată, de pildă, povestea poznaşului 
iepuraş de Paşti din comuna Sălăţeni, aşa cum a 
decurs ea în noaptea de Înviere.
 Deci ce s-a întâmplat? 
 Sâmbătă seara, cam în jur de zece, un 
grup voios de tineri trecea pe uliţa satului. 
Vorbeau tura-vura şi râdeau cu poftă. Norii 
zdrenţuiţi estompau strălucirea Lunii, dar 
felinarele de pe margine, deşi amplasate ici şi 
colea, reuşeau să dea un pic de lumină. Cum 
hălăduiau în bezna econoamă, cineva dintre ei a 
strigat:
 - Uite un iepuraş!
 - Unde?
 Pe loc, s-au oprit cu toţii şi expresii de 
surprindere au pornit să se învârte în volute de 
bucurie ca aripile unei mori de vânt. Dar 
urecheatul, dac-o fi fost vreunul, dispăruse deja.
 Căci ia-l de unde nu-i - semăna a 
păcăleală. 
 Ci dacă totuşi fusese un iepuraş, atunci 
sărise de sub poarta lui Găvrilă Comeată, iar 
apoi dispăruse ca o nălucă în întunericul abia 
dezmorţit.
 Cazul se cere lămurit.
 Singurul lucru cert este că dincolo de 
poarta în care apăruse iepuraşul locuia chiar 
Găvrilă Comeată. Îl ştia toată lumea în sat şi-n 
împrejurimi. Se bucura de un bun renume, 
pentru că îl preţuiau ca meşter butnar şi rotar.
 Şi-apoi era tatăl unei mândreţe de 
fecioară.
 Fata împlinise 18 ani în martie, adică 
tocmai cu puţin înainte de evenimentele de-
acum. Bălaie ca paiul grâului, îi plăcea să-şi 
poarte pletele-n vânt. Avea ochii în ape când 

IEPURAŞUL DE PAŞTI
Tamási Áron

Györfi-Déák György

albastre, când verzui, după cât de adânc se 
oglindea privitorul în ei.
 Şi-o dezmierdeau cu numele de Nica.
 Avea Susănica o mulţime binemeritată 
de peţitori. Erau unii care o visau noapte de 
noapte, dar nu se grăbeau s-o bage în seamă. 
Alţii îşi mascau sentimentele şi-i aruncau grăbit 
câte o vorbă când se nimerea să li se intersecteze 
drumurile. Existau şi platonici nocturni, care 
treceau seară de seară pe lângă casă ca să-şi 
umple cupa sufletului cu fericirea de-a o vedea 
la lumânare.
 Dar norocul tuturor acestora atârna doar 
de un fir de păianjen.
 Pentru că o funie trainică, din fire verzi şi 
roşii, reuşiseră să împletească doar doi. Primul 
era Pătru Dubaşu, îngrijitorul cailor din 
gospodăria de stat situată în vecini; celălalt se 
numea Pavel Dragu şi tocmai terminase liceul 
de tehnică minieră. Pătru se îndrepta cu 
repeziciune către treizeci de ani, în vreme ce 
Pavel abia pornise să se coacă la minte.
 Cei doi se concurau cu înverşunare.
 Iar Nica plutea indecisă deasupra întregii 
confruntări. Îşi flutura şuviţele aurii când către 
Pătru, când înspre Pavel. Îi scălda şi albastru, şi 
verde din priviri.
 Dăduse Pătru de greu.
 Iar Pavel de mama poverilor de pe suflet.
 Şi-aşa au sosit aceşti Paşti de pomină, 
înainte de care amândoi şi-au spus: „Acum ori 
niciodată!”
 Petru şi-a procurat de undeva un mic 
urecheat, cu gândul că-l va duce în seara de 
Sâmbătă Mare la Nica în chip de iepuraş de 
Paşti. Totul în cel mai mare secret. Şi-apoi şi 
Pavel a făcut rost de altundeva de un pufulete, 
cu gândul că-l va duce în seara de Sâmbătă Mare 
la Nica în chip de iepuraş de Paşti. Tot în cel mai 
mare secret.
 Primul s-a arătat Pătru, cam către opt şi 
jumătate. Îl ţinea în palmă, acoperit cu o 
năframă verde. Îi pusese iepuraşului o fundă 
roşie, cu bucle bogate. Şi-a ascuns bucuria aşa 
cum se pituleşte un urecheat în tufiş, a venit în 
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faţa Nicăi şi i-a spus:
 - Ghici ce ţi-am adus?
 Fata a privit batista de culoarea ierbii şi s-
a gândit la un ou roşu într-o coajă de porţelan 
prelung - ori o ciocolăţică fină, împachetată în 
mătase pestriţă.
 Ci năframa părea să prindă viaţă câte o 
dată.
 - Oare ce poznă o fi?
 Tot acolo stătea şi Găvrilă, şi nevastă-sa, 
doamna Comeată. Îşi sfărâmau şi ei creierii, 
oare ce s-o ascunde sub batista frunzurie, dar, în 
loc să facă presupuneri, s-au mulţumit numai să 
zâmbească pe sub mustaţă.
 - Ei? îi provocă Pătru.
 - Ţi-oi spune mâine, răspunse butnarul.
 - Las' pe mine, se repezi femeia.
 Şi-n vreme ce adăstau aşa, pe-o aripă de 
surâs, scânteia curiozităţii aprinse flacăra în 
inima fetei, pânza subţire fu prinsă cu două 
degeţele şi ridicată.
 - Ooo! Un iepuraş! strigă surprinsă.
 Dintr-odată, s-au liniştit cu toţii, cu toate 
că părinţii s-au ruşinat un pic că n-au ghicit din 
prima că-i un Urechiuşă, doar erau Paştile! Dar 
bruma de supărare le-a trecut când au văzut-o 
pe Nica. Fata îşi dezmierda cadoul ţinându-l la 
piept, de parcă nu i-ar fi trebuit în veci un mire, 
ci numai acel bulgăraş de puf.
 Se delectau cu bucuria fetei. 
 Şi-n vreme ce, în extazul inimii şi 
sufletului, uitaseră de sine, cineva a ciocănit în 
uşă, apoi a intrat Pavel în casă. Purta un palton 
scurt şi uşor, un fel de impermeabil, modelul 
acela cu buzunare imense. Îi salută cu multă 
ardoare primăvăratecă, dar vorbele i s-a oprit pe 
vârful limbii când a zărit iepuraşul de la pieptul 
Nicăi. Pe dată, voia bună i s-a ofilit un pic, mai 
ales când cosânzeana i-a dat degrabă de ştire:
 - L-am primit de la Pătru!
 - Doar se găseşte cu duiumul în grajd, 
aruncă Pavel peste umăr.
 Evident, dracii sloboziseră din borta 
vânturilor o rafală de invidie; dar nimeni n-a 
răspuns la provocare, deoarece vorba de ciudă îl 
îngrăşa pe iepuraş mai abitir decât o frunză de 
lăptucă. Ceea ce producea amar din belşug era 
faptul că şi Pavel ascundea în buzunar o 
pufoşenie aidoma, de asemenea legată sub 
grumaz cu o panglică roşie. Dar flăcăul era 
mintos şi fusese precaut, aşa că o ascunsese. N-
avea de unde să ştie cum vor evolua lucrurile şi 
dorea să scoată la iveală aluzia la Paşti numai la 

momentul potrivit.
 Deci, aştepta în linişte şi se bucura în sine 
că nu se grăbise să-şi arate cărţile.
 - Nu-ţi dai paltonul jos? îl întrebă femeia.
 - Mulţumesc, zise Pavel, dar nu voi 
rămâne decât un pic.
 Şi-şi strânse haina pe talie, mai ales în 
partea stângă, unde urecheatul aştepta tupilat în 
buzunar să-i sosească clipa de glorie.
 - Atunci scoate-ţi-l! spuse fata.
 Cererea nu numai că insista, ci cuprindea 
şi un pic de patimă. Nica îl depuse pe iepuraş în 
poală, de parcă ar fi dorit să-i transmită lui 
Pavel, măi, ciuş-măgăruş, mă bucur să te văd şi 
pe tine, nu numai pe Pufulache. „Bine, bine, dar 
tot nu mi-l scot!” se încrâncenă feciorul.
 - Cât de frumuşel este!
 Bine că termină să spună ce avea de zis 
căci, nu se ştie de ce, datorită laudei ori vreunui 
capriciu de rozător, iepuraşul sări pe podea şi se 
ascunse sub laviţa cu mânere pe care Pătru 
stătea cât se poate de mândru.
 - Vai, Iepurilă! se cutremură fata.
 Toată lumea s-a îmbulzit pe dată să 
cerceteze unde-o fi fugarul. La mijloc, 
dedesubt, cotrobăiau Pătru şi Nica. Bătrânii se 
întinseseră pe burtă, fiecare la câte un alt capăt, 
ca să vadă unde s-a ascuns neastâmpăratul. 
Pavel s-a prefăcut că se agită şi el, dar mai 
degrabă îi dirija pe ceilalţi. Când a văzut că 
stăteau cu toţii ghemuiţi şi căutau cu mare râvnă 
sub bancă, se trase binişor lângă uşă, de parcă ar 
fi cercetat şi-acolo, apoi a crăpat-o binişor, fără 
nici un zgomot. A revenit în centrul camerei şi 
şi-a strecurat mâna în buzunar ca să-şi 
pregătească propriul iepuraş.
 - Uite-l aici! strigă.
 Toată lumea s-a grăbit să privească într-
acolo şi cu toţii s-au îngrozit să vadă cum 
urecheatul a sărit peste piciorul lui Pavel şi de 
acolo s-a repezit afară prin crăpătura uşii.
 S-au repezit să-l prindă, dar pune-i sare 
pe coadă!
 Fata a început să se smiorcăie, bătrânii s-
au ofilit deopotrivă, iar Pătru zise:
 - Măi Paulică!
 - Cum adică, Paulică? întrebă feciorul.
 - L-ai lăsat să fugă.
 - Pe cine?
 - Pe iepuraş!
 Pavel făcu pe miratul. Îl privi cu uimire 
când pe unul, când pe altul. Şi când l-au lămurit 
- măi, cap sec! - că urecheatul a scăpat prin uşa 
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 întredeschisă, le-a spus: 
 - Eu nu l-am văzut.
 - Dar a fugit! întări fata.
 - Nu cred.
 - Ăsta e nebun! se minună Pătru.
 O vreme, i-au tot explicat şi l-au tot pisat 
să priceapă că iepuraşul a zbughit-o pe uşă, doar 
au văzut cu ochii lor, sunt gata să jure pe orice. 
Iar Pavel făcea ochii mari, de parcă pe cei care 
au văzut urecheatul fugind i-ar fi trăsnit. În cele 
din urmă, propuse:
 - Pun pariu că n-a fugit!
 - N-ai decât să pui! suspină fata.
 Drept urmare, Pavel păşi curajos lângă 
Nica şi o întrebă ceremonios:
 - Dacă n-a fugit, accepţi să-mi fii soţie?
 Fata îl privi uimită pe flăcău.

 - Poţi să-i spui că da, dădu Pătru din 
mână.
 Roua lacrimilor încă strălucea pe genele 
Nicăi atunci când, îmbărbătată de scepticismul 
lui Pătru, fata acceptă:
 - Da.
 Pavel lepădă paltonaşul şi se întinse pe 
burtă în dreptul laviţei. Apoi îşi strecură sub 
bancă braţul drept, scotoci un pic prin cotloane 
şi-l scoase pe iepuraş, ţinându-l de ceafă:
 - Oare ce-o fi aici?! îl arătă tuturor.
 Fata îl îmbrăţişă de gât şi-l sărută. Pătru 
bătu în retragere. Nica hohoti rostogolit, un 
şirag de voie bună, drept care şi maică-sa începu 
să zâmbească. Ci numai bătrânul Comeată dădu 
din cap şi se minună:
 - Iată un iepuraş de Paşti tare poznaş!

CONFERINŢĂ DE EXCEPŢIE LA DEJ

 Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, 
Despărţământul ,, Dr. Teodor Mihali,, Dej, a avut o iniţiativă lăudabilă prin organizarea unor 
întâlniri cu specialişti din lumea academică, culturală, politică, religioasă, administrativă şi nu 
numai, care să prezinte diferite teme de actualitate într-un cadru numit ,, Conferinţele Astrei 
Dejene,, . 
 Acţiunea a debutat, pot spune, în forţă, în data de 16.11.2016 prin organizarea conferinţei cu 
titlul ,, Istorie şi prezent. Semnificaţia actuală a Marii Uniri din 1918,,. Invitat, o personalitate a 
lumii academice naţionale şi internaţionale, Academicianul Ioan Aurel POP - Rectorul 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, director al Centrului de Studii Transilvane al 
Academiei Române.
 Senior al lumii academice, deşi într-o vreme era cel mai tânăr academician din Academia 
Română, Ioan Aurel POP a subjugat audeienţa. Printr-o prezentare impecabilă, cu dar oratoric, 
presărat pe alocuri cu citate şi întâmplări pline de umor, cu un patriotism evident, dublat de 
mândria ardeleanului, acesta a adus un plus de cunoaştere celor aflaţi în sala mare a Primăriei Dej.
 Prezenţa dlui academician Ioan Aurel POP la Conferinţele Astrei Dejene a însemnat un plus 
de valoare şi importanţă acordat muncii unor oameni care doresc să facă ceva pentru semenii lor şi 
acest ceva să se vadă. Felicitări Astra Dejeană ! Sunt convins că aceste evenimente nu se vor opri 
aici, iar dejenii vor putea să se bucure în continuare de prezenţa unor invitaţi de marcă.

 Vivat Crescat Floreat Astra !

Conf.univ.dr. Florin I. MOLDOVAN
Prodecan - Facultatea de Ştiinţe Juridice

UVVG Arad
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 Vremea își făcuse de cap anul acesta, 
răscolind străfundul cerului. A plouat mult iar 
apele au ieșit din matcă, măturând case și vieți, 
lăsând în locul lor mâl, durere, lacrimi. Când 
dispare o casă, ți se pare o mare risipă. Nici prin 
gând nu-ți trece atunci, că Dumnezeu îți pune în 
cale o încercare. Când dispare o viață, nu mai 
poți pune altceva în locul ei. Rămâne doar un 
tremur și neputința de a te pune împotriva 
destinului. Valea Seacă a luat anul acesta un 
dureros tribut. Câțiva oameni au fost înghițiți de 
apele ei galbene, învolburate, coborând din 
vârful pădurii, cu muget puternic. A adus în sat o 
avalanșă de lemne și bolovani ce, cu o furie 
infernală, a ras tot ce i-a stat în cale.  În scurt 
timp urgia s-a domolit, scoțând la iveală un 
peisaj apocaliptic: case năruite, câmpuri 
înnămolite, animale moarte. Cine ar fi zis că 
acea vale, pe mijlocul careia abia se zărea un fir 
de apă, în cursul verii, se va transforma dintr-o 
dată într-un suvoi ce va ține granița dintre rai și 
iad? Președintele Băsescu sosi în sat, însoțit de 
politicieni și jurnaliști, interesat de soarta 
sătenilor loviți de urgie. Nimeni nu s-a dus, însă 
să ceară ajutor ori să se vaiete. Oamenii trudeau 
să își curețe casele, să repare ce le-a mai rămas 
după potop, să își îngroape morții. E mare 
rușine să stai cu mâna întinsă, așteptând 
pomană. Dacă ești om în putere, trebuie să 
muncești! Așa știu sătenii din Dumbrăvița, satul 
acesta, așezat între păduri și străbătut de artera 
vie, a Văii Seci. Doar câțiva kilometri îl 
desparte de Beclean, un orășel în care, sătenii 
vin în fiecare luni, la târg și unde își trimit copiii 
la liceu. 
 Cei din Dumbravița sunt renumiți pentru 
hărnicia lor. . Pe vremuri, și-au ridicat case 
frumoase făcând pulovere și vânzându-le pe 
sate ori prin piețe. Aproape fiecare familie avea 
mașină de tricotat. Azi, vârstnicii muncesc 
pământul iar tinerii satului lucrează în 
străinătate. Au plecat întâi câte unul-doi, apoi 
și-au chemat frați, rude, vecini. Acum patru 
ulițe din sat au nume de țări: Italia, Spania, 
Germania, Noua Zeelandă. 

Cucii

Gabriela ILIEŞ

Acolo sunt tinerii satului. Cu toate acestea, 
sufletul lor este aici, unde își trimit banii și înalță 
case frumoase, din cărămidă, cu acoperișuri 
moderne, curți pavate, mărginite de grădini cu 
flori și arbuști decorativi. Se întâlnesc cu toții 
doar de Paște și de Crăciun. Atunci toată 
suflarea satului e aici. E momentul revederilor, 
când fiecare arată ce și-a mai cumpărat, cu ce s-a 
mai îmbogățit ori ce prunci s-au mai nascut. 
Străbat miile de kilometri să își vadă părinții și 
neamurile. În fiecare poarta e parcată câte o 
mașină cu numere străine. Auzi atunci, pe ulițe 
cuvinte din limbile Europei, fiecare venind cu 
câte ceva din țara care i-a adoptat. Când trec 
sărbătorile, se întorc în cele străinătăți, să facă 
un viitor pentru copiii lor. De acolo mai vorbesc 
cu părinții doar pe internet. De aceea nu e nici o 
mirare că, orice lele Florică poate avea, în casă, 
un calculator și orice bade Gheorghe știe mânui 
un telefon mobil, chiar și numai, pentru a-și 
chema vecinul la un pahar de pălincă, la bufet. 
Pentru oamenii aceștia simpli, bucuria vieții e 
reușita copiilor lor. Deseori întâlnești sub 
același acoperiș patru generații, trăind, 
muncind pentru familie, cu sarcini bine stabilite 
și respect. 
 La sat, viața și intimitatea e trăită sub 
ochiul vigilent al vecinului. Tot ce faci e cântărit 
după reguli scrise ori nescrise, după obiceiuri 
strămoșești ori altele mai noi. Dacă faci altfel 
decât face toată lumea, poți ajunge de poveste în 
sat și asta e mai dureros decât orice pedeapsă. 
 Casa Cucilor, de pe Drumul Vechi,  
construcție solidă de oameni înstăriți, a fost 
ridicată de pe vremea lui Ceaușescu, când 
bărbatul era gestionarul cooperativei, a 
magazinului sătesc. Nu au dus niciodată lipsă 
de nimic iar copiii, Marin și Tincuța au crescut, 
neînvățați cu greutățile și munca. Fata a făcut 
liceul la Bistrița și s-a măritat cu  un ofițer de 
armată. Feciorul Cucilor s-a făcut popă și 
slujește la o parohie din Moldova. Bătrânului îi 
merse vestea demult, de zgârcit ce era. Ar fi 
făcut orice ca să mai ciupească un bănuț în plus. 
Avea dorința banului în sânge și nu era ceva nou 
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să înșele la cântar ori să nu dea restul corect. Nu 
îi păsa dacă lua de la bătrâni, copii ori săraci. 
Era mai jidan decât jidanul, ziceau oamenii, și 
ar fi fost în stare să o vândă și pe mă-sa ca să 
câștige orice, cât de mărunt. Banii îi erau 
sufletul iar gândul că începe încă o zi în care 
putea agonisi încă ceva îi dădea o putere pe care 
puțini o aveau. Câtă avere adunase el în anii 
aceștia, nimeni nu știe. S-a necăjit el tare când a 
trebuit să închidă magazinul, după ce în sat și-
au mai deschis și alții mici afaceri. S-a apucat 
serios de agricultură și de crescut vite. Primea 
subvenție de la stat și se zbătea să obțină niște 
bani europeni. Nu avea liniște și în ultima 
vreme trăia cu gândul că i-ar mai trebui un grajd 
de animale. Vedea însă că bătătura casei era 
prea puțină pentru ce se gândea el.  Vecinul 
Costan are gardul bine făcut și, după cum îl știa, 
nu va ceda un centimetru din terenul său. E un 
om hotărât și cu el nu te poți înțelege. În dreapta 
casei, era un vechi cimitir în care, cu cruci de 
lemn, șterse de soare si ploi. Unele erau 
răsturnate, putrezite, altele abia se înclinau într-
o rână, gata să se prăbușească. Până și lemnul 
lor se închina trecerii timpului. Mormintele 
vechi erau si ele bătucite de ploi, iar unele nici 
măcar nu se mai distingeau. Rar își mai aducea 
aminte cineva să mai treacă, să pună o floare ori 
o lumânare. Locul era ca o pajiște, ce vara se 
transforma într-un adevărat colț de rai. Prin 
iarba înaltă, smălțuită cu margarete, scânteiuțe 
și clopoței cântau greierii și păsările. Doar 
clopotarul mai tulbură pacea. Când fâșâitul 
coasei se stinge, valea se umple de miros 
proaspăt, de iarba cosită.
 Într-o dimineață, în timp ce femeia îi 
făcea cafeaua, bătrânul dădu glas gândurilor ce 
îl apăsau ca un bolovan.
- Femeie, știi ce m-am hotărât? Vreau să 
intru trei metri, în pajiștea aceea. Și așa, stă 
numai acolo, degeaba, iar eu nu am loc pentru 
încă un grajd și silozuri.
- Bărbate, eu cred că nu faci bine. Știu că ai 
nevoie de pământ dar nu e lucru bun să inti în 
cimitir.
- Ei, doară nu o fi foc. Câțiva metri nu va 
băga nimeni în samă. Las bălăriile să crească. 
Pe când să le cosăsc, mut gardul câțiva metri 
mai încolo și eu îmi pot face făcutele. 
- Ioane, să știi că mă tem! Poți face orice cu 
vii dar cu morții e mare păcat. 
- Da sperioasă mai ești! Ce să aibă? Nu are 
nimic. Mă gândesc demult la asta și sunt 

sunt hotărât. Doar nu ocup cimitirul. Iau doar o 
margine. Și așa nu mai trece nimeni prin el, din 
tinerețele noastre. 
 Trecură câteva săptămâni ploioase. Apoi, 
soarele dădu viață și putere buruienilor iar 
ograda Cucilor fu năpădită de bălării. E drept că 
vecinii s-au cam  mirat că el, mereu primul la 
toate, a fost mai delăsător. Într-o zi o văzură 
cosită și parcă mai largă. Dar cine stă să mai 
pună la socoteala un metru-doi. Poate că e 
numai o părere. În scurt timp, bătrânul tocmi 
niște muncitori de la Sic, renumiți pentru 
hărnicie și deprinderea cu cele mai grele munci 
manuale dar și cele mai ieftine. Sicanii au 
început să lucreze la fundația viitoarelor 
grajduri. Săpăturile mai dădeau de oase, însă 
bătrânul îi liniștea, spunându-le că sunt oase de 
animale, ascunse de câini. 
 Vecinul Costan muncise ani de zile la 
Laminorul  din Beclean.  Muncă grea, 
bărbătească. Cu mâinile acelea, pline de 
bătături și-a ținut cei doi copii la școală. Acum 
sunt plecați amândoi la lucru, în Spania. 
Laminorul s-a închis dar baieții trimit lunar bani 
acasă părinților. Bătrânul le-a cumpărat 
pământuri și în așteptarea lor, le lucrează, 
câștigând bani din asta și mulțumirea de a face 
ceva pentru ei, cât mai e în stare și în putere. 
Gospodăria e bine rânduită iar curtea din spatele 
casei, grajdul și cotețul pline de animale și 
zburătoare. Costan își mai lasă câteodată porcii 
liberi și dobitoacele o mai zbughesc prin 
păpușoi. Tare se mai minună când unul se 
întoarse, într-o zi, cu o căpățână de om, în gură. 
Se mai întâmplă uneori ca, scheletele foarte 
vechi, să fie scoase la suprafață de ape. Așa că se 
duse și îngropă căpățâna la marginea 
cimitirului. Numai că, la cateva zile, câinele îi 
aduse și el un astfel de plocon, cu câteva fire de 
păr pe tigvă. Se sperie de-a binelea. Îl îngropă  și 
se duse la popa.
- Părinte, uite de ce am vinit. Ăsta nu-i 
lucru curat! Haide, fă bine și fă o sfeștanie, la 
mine acasă. Muierea îi cam fricoasă și de când 
cu treburile aieste se teme. I se pare că aude 
noaptea tropăituri și voci. Dar știi dummneata 
cum sunt femeile. Se tem până și de umbra lor. 
Dacă îi veni s-a liniști. 
 Sâmbătă, popa veni. Trecând pe lângă 
casa Cucilor, o masură cu privirea. I se păru și 
lui că gardul a fost mutat. O să îl roage pe primar 
să trimită un topograf, să măsoare iar. Poate că 
are dreptate Costan și Cucu a intrat cu gardul în 
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cimitir. Chiar atunci se nimeri ca bătrânul să 
treacă prin curte. Părintele îl zări și îl salută de 
departe.
- Bună ziua, bade Ioane. Ce mai faci 
dumneata, ca nu te-am văzut demult? De la 
Bobotează, mă tem, că nu ai mai venit pe la 
sfânta biserică. Locul dumitale e mereu gol.
- Apoi părinte, ce să fac? Am mereu treabă 
și nu am avut vreme. Animalele astea nu știu că 
e sărbătoare și trebuie să mănânce. Oi trimete 
muierea. Ea are mai multă vreme ca mine.
- Bade Ioane, dacă nu ți-e cu supărare, aș 
vrea să te întreb ceva.
- Da, părinte. Întreabă.
- Ai intrat cumva cu ograda în terenul 
bisericii, în cimitirul acesta de lângă dumneata? 
Să știi că ar fi mare păcat! Nu știu de ce mi se 
pare că gardul dumitale e mai încolo.
- Ți se pare, părinte. Nu am intrat defel.
- Noah, bine. Iartă de întrebare! Să ai o zi 
bună! Să ne ajute Dumnezeu și să ne țină 
sănătoși!
- Ziua bună, părinte și numai bine!
Părintele nu mai zise nimic, să nu-l supere pe 
Cucu și plecă. Era convins că bătrânul intrase în 
cimitir ca să se extindă și tulburase  somnul 
celor morți. O să se sfătuiască cu primarul să 
vadă ce e de făcut. Va căuta întâi cu vorba bună. 
Dar primarul e acum în concediu așa ca trebuie 
să aștepte. 
 E seară și greierii scârție bezmetici cu 
arcușurile lor invizibile, prin iarbă. Mirosul de 
ierburi răcorite învăluie drumul. Luna albă, 
cocoțată deasupra pădurii cerne o lumină 
subțire, de mătase argintie printre umbre. Voci 
vesele se auziră venind dinspre vatra satului. Un 
grup de tineri se întorceau veseli de la discotecă, 
gălăgioși, râzând, spunând bancuri. Pașii lor 
stârneau nevăzut praful de pe drum și zdrumică 
pietrele ce le ies în cale. La un moment dat, se 
opresc. Liniște. Râsetele înghețară și perechi de 
ochi uimiți priveau dincolo de poarta mare. În 
curte, razele lunii mângâie două siluete. E trecut 
cu mult de miezul nopții iar Cucu și Cuca se 
plimbă, goi pușcă, doar cu șlapii în picioare, 
ținându-se de mână. Vorbesc și fac planuri. 
Poarta grajdului e deschisă. Animalele pasc și 
ele liniștite ascultând poveștile celor doi.
-  Bade Ioane!!! Bade Ioane!! Lele 
Măriuță!
 Bătrânii nu răspund ori se fac că nu aud.
- Necuratul la casa lor!- șopti o fată. - Cine 
știe ce păcate ori fi având și acum plătesc. Să 

plecăm de aici! Ptiu drace!
 Tinerii se îndepărtară grăbiți, făcându-și 
cruci, murmurând o rugăciune, fără a privi 
înapoi.
 Cruci mari își făcuse, în dimineața 
următoare, și badea Costan, auzind întâmplarea 
ce răscolea satul și trecuse de granițele lui. Se 
duse la biserică și așteptă sfărșitul slujbei, ca pe 
ace. 
- Părinte, ce e de făcut? Ai auzit și 
dumneata ce minune s-o înâmplat la noi? Cucu 
a făcut-o lată până la urmă. Setea și lăcomia l-au 
împins la lucruri necurate.
- Costane, o să mă gândesc și voi vedea ce 
să facem. Acum sunt foarte sigur că bătrânul a 
intrat pe terenul cimitirului și a tulburat spiritele 
celor din lumea de dincolo. Te însoțesc până 
acasă și mă opresc să stau de vorbă cu el. 
- Părinte, ești binevenit la noi, la masă.
Costan își scose telefonul mobil și sună nevasta 
să mai pună un tacâm. Măcar îi va da de lucru 
până ajunge. Îi citise de dimineață spaima în 
ochi. La poarta Cucilor, părintele îl strigă pe 
bătrân. Acesta apăru, firesc, ca și cum nimic nu 
s-ar fi întâmplat iar popa avut o scurtă ezitare.
- Buna ziua, parinte! Dar cam des ne 
vedem în ultima vreme! Ori vei fi având 
dumneata mai multe drumuri pe aici?
- Ioane, badea Costan m-a chemat să îi 
citesc ceva nevestei, că nu se simte prea bine în 
ultima vreme.
- Noah bine, părinte. Citește-i, doar a 
întineri. Descântă-i mai des! Că eu nu am 
nevoie. A mea e tânără și faină așa cum e!
- Ioane, nu te-am auzit niciodată vorbind 
așa. E ceva cu dumneata?
- Ce să fie, părinte? Poate că nu sunt eu cel 
cu care vorovești ori poate că nu am vorovit noi 
prea multe, laolaltă. Și tot mai cred că ți-e locul 
la biserică și nu să bați la poarta mea. Te știu eu! 
Ai sufletul viclean și ascuns. Să nu mă mai 
cauți!
- Bine, Ioane! Cum dorești. Să știi că am 
bătut la poartă că sunt îngrijorat pentru 
dumneata. Dar dacă nu vrei, nu mai vin. Rămâi 
cu bine!
- Du-te părinte, cu Dumnezeu înainte și cu 
sfinții înapoi iar pe mine lasă-mă dracului, în 
pace!
 Popa își făcu cruce. Tăcut, împreună cu 
Costan, intră în casă. Lelea Ileană le văzu 
umbrele de pe chip.
- Părinte, învață-ne ce să facem. Ne e frica  
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de Necuratul și nu știm cum să ne apărăm.
- Stai linistită, lele Ileană. Necuratul e cu 
Ion. El e cel care a făcut lucruri nepotrivite și a 
profanat sălașul strămoșilor. Dumneata nu ai de 
ce să te temi. Ai sufletul curat și casa voastră e 
păzită. Am să trec zilnic pe aici, să văd ce e.
 Câteva ore mai tarziu, părintele sună la 
Patriarhie și ceru sfaturi superiorilor săi. Nu 
avusese vreodată un astfel de caz deși e om 
bătrân. Cum să facă, să nu îi tulbure mai tare, pe 
săteni? Nu o dată, Cucu fu văzut prin curte, 
noaptea, dezbrăcat. Uneori cânta, înjura alteori 
făcea planuri, cumpăra ori vindea ceva, se 
târguia la prețuri, striga animalele din bătătură, 
dându-le nume de oameni. Sătenii erau 
infricoșați. Așa ceva nu s-a mai pomenit în satul 
lor. 
 Telefonul părintelui Tudor o tulbură pe 
Tincuța dar își zise că popa, luându-se după 
bârfele muierilor, i-a sunat doar așa. Ca să nu 
pară nepăsătoare se hotărî totuși să vadă cu 
ochii ei, cum stau lucrurile. Când Florin ajunse 
acasă de la unitate, îl rugă să meargă împreună, 
la Dumbrăvița. Jumătate de oră mai târziu, 
Mercedesul lor gri-metalizat gonea pe șosea. 
Soarele fierbea în după-amiaza de vară, dar 
aerul condiționat al mașinii îi făcea să nu simtă 
arșița. La intrarea în sat,  se porni ca din senin, 
un ropot de ploaie, cu bulbuci și grindină. Apoi, 
în câteva minute, tot ca din senin, încetă.  
Tincuța și bărbatul ei, Florin, intrară în curte. 
Ajunși la ușă ciocăniră și intrară, fără să mai 
aștepte răspuns. Nimic nu prea schimbat doar 
batrânii, abia aveau câteva haine pe ei. Un 
miros ciudat, ca de păr ars, se ridică din colțurile 
casei. Ticuța simți o privire vie și apăsătoare, ca 
atunci când ești deochiat. Înlătură însă părerea 
aceasta repede. 
- Sărut mâna, mamă! Sărut mâna tată! Ne 
primiți în vizită așa, neanunțați?
- Noah, dar ce s-a întâmplat? V-a pus pe 
drumuri smintitul de popă? Nu avem nimic. 
Suntem mari și tari. 
- Tată, de ce vorbești așa? Și de ce ești 
astfel îmbrăcat? Dumneata nu umblai niciodata 
prin casă, doar în chiloți. Vrei să iei ceva pe 
tine? Îmi e rușine să mă uit la voi, așa. Sunteți 
oameni batrâni.
- Bătrână ești tu! Noi suntem tineri și 
frumoși. Uneori, eu port cornițe. Nu-i așa, 
nevastă?
- Doamne, mă sperii, tată!
- Fără ”doamne” la mine în casă. Poate 

domnișoare.
- Bine. Cum zici dumneata, tată. Florine, 
ce facem?
 Tincuța se întoarse cu îngrijorare către 
bărbatul său, așteptând de la el un sfat.             
- Hai acasa! Mâine îmi iau liber și vin aici 
să văd despre ce e vorba. Am crezut că sunt 
scorneli, dar după cum văd, e ceva în neregulă.
 Bătrânul îi aruncă lui Florin o privire ce 
frigea iar pe față i se întinse un zâmbet ironic.
- Florine, nu te uita, că ce vezi nu e 
adevărat! Dacă tot ți-a telefonat popa și 
cumnatul tău...
- Dar de unde știi dumneata?
-  Așa știu eu. Am o grămadă de simțuri. 
Simt ploaia, focul, cuvintele fierbinți și sufletele 
celor din jur. Știu ce gândești și de câte ori ai fost 
cu alte femei, în timp ce fiica mea era acasă 
având grija de Călina, nepoata mea. Și cât ți-ai 
batut joc de subordonați ori cum ți-ai săpat 
superiorii. În război, ai făcut multe prostiuțe, 
pentru care au plătit alții. Ești un tip pe cinste! 
Îmi place de tine! 
 Bătrânul izbucni într-un râs isteric, 
convulsiv. Îi făcu din mână că e bine. Așezată pe 
un scaun bătrâna stă calmă, cu privirea pierdută 
în ceaiul răcit, în urmă cu o oră. Parcă nu aude 
nimic.
- Mamă, ești bine? Vrei să vii cu noi?
- Lasă-o pe maică-ta, că acum e cu 
gândurile în altă parte. Poate o salvează cineva. 
Poate popa. Ha,ha,ha! Hohoti el. Plecati! 
Plecară. Sigur bătrânul s-a scrântit la minte, 
înainte de vreme. Se întrebă dacă nu ar fi rebuit 
să cheme un doctor. Sunt totuși oameni în vârstă 
și poate li s-a întâmplat ceva. Dar păreau 
sănătoși, dincolo de vorbele ciudate. În ziua 
următoare s-au întors. Bătrânul era calm și nu-și 
mai amintea nimic din ce se întâmplase cu o zi 
înainte, ba chiar era cu chef de vorbă.
- Tată, ce se întâmplă, de toată noaptea ies 
vitele prin curte?
-  De unde să știu eu, dragul tatei? 
- Uite, ne-am gândit că deseară, să lăsăm 
niște soldați să stea de pază. Tinerii sunt mai 
curajoși și o sa închidă bine ușile. Păcat de atâta 
muncă și de atâta bănet risipit, dacă se pierd 
animalele.
- Cum vreți voi, taică. Mă simt obosit și 
chiar mai am nevoie de puțină odihnă.
Pe înserate, Florin aduse trei soldați, de la 
unitate. Băieții, tineri, înalți, bine legați și 
crescuți la țară, erau învățați cu rosturile 
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gospodăriei. În curte, se instalară în fața 
grajdului, lângă măsuța cu patru scaune. Să le 
mai treacă de plictiseală au scos pachetul de 
cărți și începură să joace făcând glume. Au 
închis grajdul cu lacătul și unul și-a pus cheile în 
buzunarul de la haină.  Spre miezul nopții, când 
liniștea se lăsase peste sat și lumina lunii 
îmblânzea umbrele, din fundul curții se auziră 
niște zgomote stranii. 
- Și animalele acestea, parcă nu au somn. 
Or fi flămânde de tropăie și fac atâta larmă.
- Cristi, ai vazut?
-  Ce, mă?
-  Unde îți sunt cheile?
- Cum unde? În buzunar. Băgă mâna în 
buzunar și scoase cheile pe care le primise.
Soldatul se uită cu uimire, iar spaima i se citea 
pe obraz, în timp ce mâna întinsă arăta spre 
lacătele descuiate și aruncate pe treptele poieții.
              -  Bai, eu nu mai stau aici! Poate să mă 
bage și la batalion disciplinar, că nu mai stau! 
Mai bine arestat decât mort!
Plini de spaimă, feciorii îl sunară pe colonel, în 
puterea nopții.
            -  Domnule colonel, eu am văzut din 
astea, doar la televizor și am crezut că sunt 
scorneli, dar să știți că aici nu-i lucru curat! Noi 
nu mai stăm. Fă ce vrei cu noi, dar aici nu mai 
stăm nici un minut!
 Florin îi lăsă pe soldați să plece, mai mult 
îngrijorat că ăștia i-ar putea face probleme, 
flecărind vrute și nevrute. În zilele ce urmară, în 
curtea bătrânilor nu se întâmplă nimic. Nimeni 
nu avea curajul să arunce priviri spre casa lor, cu 
ferestrele erau luminate până în zori. La scurt 
timp, Florin, ginerele primi pe neașteptate 
vestea că e dat afară și că urmează să fie 
cercetat. Acesta a fost doar începutul unui șir 
lung de necazuri. Urmară perchziții, controale, 
verificări, pentru niște combinații pe care le 
făcuse și despre care credea că nu o să afle 
nimeni, vreodată. Acasă  scandalurile 
deveniseră deja obișnuință și păreau să se mai 
termine. Femeia era mereu nemulțumită că 
banii nu mai veneau ca înainte. Ca să-și 
p l ă t e a s c ă  a c u m  s c a d e n ț e l e  l a  n i ș t e 
împrumuturi, fură nevoiți nevoiți să vândă în 
grabă și în pierdere o mare parte din agoniseală.  
La scurt timp, băiatul Cucului, fu dat afară de 
satenii din  parohia lui. Auziseră de isprăvile 
părinților lui și nu voiau ca blestemul familiei, 
să se prăvăleasca și asupra lor. Așa că, părintele 
Marin trebui să plece. Cucu muri pe  

neașteptate. Făcuse infarct și până sosi salvarea 
se stinse. Părul lui negru ca pana corbului, 
devenise peste noapte alb, ca neaua. Obrazul îi 
era îmbătrânit, ca și cum o durere cumplită l-ar 
fi ros pe dinăutru. Poate dragostea lui bolnavă 
pentru bani și avuție l-a macinat și devorat din 
interior, trecându-l granița dintre lumi. Așa l-au 
găsit copiii cand au venit la înmormântare. 
Cuca privea cu ochii goi, mereu aceeasi cană de 
ceai rece. De sub năframa îi scapaseră câteva 
șuvițe ca de nea. Murmură cu resemnare ceva, 
ca o rugăciune: ”Doamne nu ne lăsa la rau!”
 Pe Ion Cucu l-au dus sătenii pe ultimul 
drum, într-o zi senină,  în tăcere și cu 
îngrijorarea așezată pe obraz. Când convoiul cu 
mortul trecu pe langă vechiul cimitir părăsit, 
păsărelele ciripeau vesele și florile erau parcă 
mai vii. Un miros cald de fân cosit umplu valea. 
Sunetul clopotului din turla bisericii sparse 
liniștea și sătenii simțiră o înviorare. Așezat la 
locul lui veșnic, în mormântul pregătit cu grijă, 
Cucu a trecut în istoria satului. Părintele Tudor 
se întorcea de la cimitir. A mai așezat un sătean. 
Câtă zbatere, câtă viață, câtă ardere, și în clipa 
următoare, totul e șters de aripa morții. Cucu 
păruse un om puternic,admirat, invidiat și urât 
depotrivă. Trecuse prin viață cu pașii apăsați. 
După sfeștania casei, totul se liniști. Nimeni nu 
a mai auzit de atunci nimic rău de casa Cucilor. 
La o vreme văzură că e de vânzare. Mai auziră o 
vorbă, că Tincuța ar fi divorțat și s-a mutat la 
Timișoara luând-o și pe Cuca, să îi poarte de 
grijă. 
 Când merg la cimitir, de Luminație, 
sătenii din Dumbrăvița se opresc o clipă la 
mormântul Cucului. Îi aprind o lumânare, 
pentru liniștea sufletului său zbuciumat, iar 
când mai văd pe câte unul care se zbate din 
răsputeri, să agonisească îl avertizează:” Mai 
încet Cucule, că-ti vinzi sufletul!”
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 Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” 
Dej, al ASTRA, a organizat săptămâna aceasta, 
marți, o nouă ediție, a II -a, consacrată presei 
locale. Spre deosebire însă de ediția anterioară, 
oarecum festivă prin readucerea în memoria 
celor prezenți a presei interbelice și post-
decembriste, actuala întâlnire s-a vrut mai 
dinamică și interactivă, propunându-și o 
dezbatere pe tema, relativ vagă: „Presa locală, 
în comunitatea locală, azi”. Protagoniști, 
jurnaliștii: Lukacs Eva (ziarul Szabadsag), 
Ioana Jeler, Irina Maxim, Alex Prunean, 
Răzvan Căucean și subsemnata, reprezentând 
atât presa dejeană online și posturile locale de 
radio, (Radio Fir și Radio Stil) cât și unele 
posturi TV, naționale, ale căror corespondenți 
sunt parte din ei. Lor li s-au alăturat scriitorii 
Andrei Moldovan și Aurel Podaru din Beclean, 
precum și unul dintre cei mai longevivi gazetari 
ai județului, jurnalistul Szekely Csaba din 
Gherla. Nu în ultimul rând, ca o surpriză 
plăcută, între cei prezenți s-au aflat și câțiva 
dintre tinerii și proaspeții politicieni care s-au 
făcut remarcați cu prilejul alegerilor locale, cu o 
serioasă activitate civică și bine ancorați în 
realitatea cotidiană a orașului: Sebastian Lazin, 
Adrian Oșan și Corneliu Niste, dar și Violeta 
Mureșan, președinta femeilor liberale din Dej.
 Desfășurată la restaurantul „Parkhouse”, 
reuniunea l-a avut ca amfitrion pe președintele 
ASTRA Dej, ec.dr. Radu Gavrilă, iar ca 
moderator, pe jurnalistul Zorin Diaconescu 
(Bistrița).
 Deși inițial dezbaterea a pornit ca „un 
prohod” al presei și implicit al adevărului pe  

Seara presei dejene, ediția 2016

care nu mai are cine să-l dezgroape, deoarece 
adevărul ne mai reprezentând o valoare în sine, 
nu mai interesează pe nimeni, treptat, treptat, 
discuțiile s-au centrat pe realitățile curente, 
recte maniera în care internetul și noile 
tehnologii influențează comunicarea, calitatea 
informației transmise, dorințele publicului, 
independența (sau dependența) jurnalistului de 
mediul economic etc .
Cantitatea uriașă de informații, filtrele pe care 
ar trebui să le folosească consumatorul pentru a 
evita „intoxicațiile” acute provocate de 
ingerarea de-a valma a știrilor parazitare sau 
inutile, manipularea și amestecul politicului în 
media, au fost de asemenea aduse în discuție, și 
„ilustrate” cu exemple din experiența proprie a 
celor prezenți. Că e nevoie de un background 
cultural și de o educație flexibilă pentru a 
discerne între informația care îți este realmente 
utilă și cea care constituie un simplu 
divertisment sau îți tocește neuronii în mod 
inutil, acesta este o altă poveste și desigur, o altă 
posibilă temă de dezbatere.
 Concluzia este însă că presa nu moare, 
doar se transformă. Așa cum se transformă și 
cartea, așa cum ar trebui să se transforme și 
învățământul și multe altele. Și, într-o eră a 
schimbărilor rapide, în mod firesc, unii se 
adaptează, alții, ca să-l citez pe Diaconescu, 
rămân pe peron pentru a privi la trenul care 
pleacă… Fără să înțeleagă ce se întâmplă cu ei 
și în jurul lor. 
 Altfel, o seară care a scos din case o mână 
de oameni interesați să dea share unor gânduri și 
idei, legate de un subiect care îi preocupă. 

Magdalena VAIDA
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DORINȚELE POETULUI

Și dacă ochii tăi
vor stărui gânditori
peste aceste versuri,
eu voi visa
un vis minunat…

Și dacă ochii tăi
vor tremura ușor
peste aceste versuri
sufletul meu
va vibra ca o chitară
până în zori…

Iar dacă privirea ta
va trece indiferentă
peste aceste versuri,
atunci eu voi fi murit…
NU UITA SĂ VII ÎN UITARE…

PRINCIPIUL PRINCIPIILOR

Îți mulțumesc, Doamne
că te-ai gândit să exist și eu
cu ale mele ciudățenii
să umplu golul dintre Pământ și Cer
în numele unei libertăți efemere…

Îți mulțumesc, Doamne
că Te-ai gândit să exist și eu
ți-a luat ceva timp
să fiu așa cum sunt, 
deși,
dacă m-ai fi întrebat 
altfel ar fi arătat toate…

VINE APOI O CLIPĂ…

Zilnic ne ucidem singuri
la mese murdare de bodegi. În fraze 
murdare de ziar. În relații
mizerabile, în intrigi.

Ne aducem singuri 
o moarte lentă. Și, o, Doamne,
nici nu știm pentru ce.

Vine apoi o clipă. Ia revolverul.
Trăgaciul e mort.
AI MURIT DE MULT. IAR
MORȚII NU SE SINUCID…

Nu sunt
Decât ceea ce sunt
Într-o limbă
Nerostită din teama
De a nu-și sparge cuvintele
În aerul dens
Dintre ființă și neființă
Sunt asemenea florilor
Carnivore – 
Frumoasă și singură
Locuind în poemul
Imposibil de scris…

Elena MEREUȚĂ
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 Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA Rediviva, a împlinit miercuri, 18 
ianuarie, 27 de ani, evenimentul fiind sărbătorit de astriștii dejeni, într-o atmosferă jovială și 
relaxată, la restaurantul Parkhouse, alături de invitați și de prietenii astriști din Năsăud.
 Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura şi Cultura Poporului Român, cunoscută sub 
numele de ASTRA, a luat naştere în anul 1861 și a fost desființată în mod abuziv în 1948.
 Deși ASTRA a dispărut oficial, spiritul ei a rămas totuși viu prin manifestările culturale 
organizate de-a lungul anilor, în spirit astrist. Astfel de manifestări au fost numeroase și la Dej şi s-
au datorat unor oameni, instituţii şi societăţi care, sfidând vremurile, au continuat să acorde credit 
valorii și elitelor (din toate domeniile), opunându-se pe cât posibil nivelării intelectuale dorită 
prin formarea „omului nou”.
 Cea mai bună dovadă că spiritul Astrei a rămas viu la Dej, îl constituie faptul că la începutul 
lunii ianuarie 1990, un grup de intelectuali dejeni au hotărât înfiinţarea unei societăţi culturale cu 
numele de ASTRA, având ca scop promovarea culturii şi activităţilor culturale din oraş, ca o 
continuare a dezideratelor vechii Astre. La 18 ianuarie 1990 a avut loc adunarea generală de 
constituire, iar cei 145 de participanţi au adoptat statutul, programul de activitate şi au ales primul 
comitet al asociaţiei, avându-l ca preşedinte pe Dan Mârza, Tiberiu Morariu şi Grigore Petruţiu, 
vicepreşedinţi, Petre Codoreanu, secretar, Iosif Bâtiu, Ştefan Mihuţ, Ligia Clinciu, şi Nicolae 
Moioş, membri. În paralel cu acţiunea dejeană, ASTRA se reorganizează şi la nivel național, în 
diferite localităţi, independente unele faţă de celelalte (Orăştie, Blaj, Năsăud, Sibiu etc.), astfel că, 
în aprilie 1990 are loc Adunarea Generală de la Sibiu care consfinţeşte reînființarea Asociaţiunii. 
Dejul aderă imediat și devine Despărţămîntul Dej al ASTRA, luând mai tîrziu numele de dr. 
Teodor Mihali, în memoria marelui astrist someşean.
 Momentele care au precedat renașterea Astrei dejene și constituirea noii societăți culturale, 
ASTRA Rediviva, au fost evocate de președintele Despărțământului „Dr. Teodor Mihali”, ec. dr. 
Radu Gavrilă și doi dintre membrii fondatori ai asociației: Emilia Buculei și Ligia Clinciu.
 Sărbătoarea Astrei dejene a continuat cu o conferință pe tema: „Societăți, reuniuni, 
antologii” susținută de istoricul și criticul Andrei Moldovan, președintele Societății Scritorilor din 
Bistrița-Năsăud. 
 Portretizând ambientul cultural românesc de la finele secolului al XIX – lea, Andrei 
Moldovan a oferit un scurt incurs în evoluția atitudinii estetice „preeminesciene” față de poezie, 
evocând desigur, rolul avut de „Junimea” și Titu Maiorescu în începuturile vieții literare 
românești moderne. Un rol semnificativ, care s-a extins înspre educație și învățământ, întru 
dobândirea acelor deprinderi care duc la cristalizarea noțiunii de valoare și la formarea unei elite 
culturale, sau nu doar culturale. 
 Succinta și excelenta expunere a criticului bistrițean a fost urmată de lansarea volumului 
„Semne și sensuri – antologie literară a astriștilor dejeni” recent publicat la Editura ASTRA-Dej, 
cu sprijinul Despărțământului „Dr. Teodor Mihali” Dej al ASTRA și Primăriei și Consiliului 
Local Dej. Cuprinzând teatru, poezie și proză, volumul prefațat de Elena-Valeria Ciura reunește 
21 de autori, unii debutanți, alții cu volume publicate sau prezenți, fie în antologiile anterioare, fie 
în paginile unor reviste literare: Ștefan Mihuț, Dorina Rus, Constantin Albinetz, Cristina 
Albinetz, Vasile Cernea, Elena-Valeria Ciura, Zorin Diaconescu, Marian Horvat, Baboș Carol, 
Maria Borzași, Gina Cobârzan, Mihaela Dimitriu, Lucian Gruia, Nicolai Maxim, Elena Mereuță, 
Maria Săplăcan, Szell Sandor, Ioan Șimon, Zamfira Toderici, Raveca Vlașin, Vica Zeitler. Lor li 
se alătură și Gabriela Meșter, cea care semnează ilustrația grafică a cărții.

ASTRA Dej a sărbătorit 
27 de ani de la reînființare

Magdalena VAIDA
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Închei spunând doar că, într-o societate ca a noastră - apăsată mereu de „urgențele” cotidianului, 
dar și prea puțin înclinată spre a savura expresivitatea unui text literar sau profunzimea unei ideii 
poetice – și într-un un oraș tipic de provincie, ca al nostru, apariţia unei antologii a astriștilor 
dejeni sigur este un eveniment. Poate și fiindcă, reuşeşte performanţa de a fi un „tablou vivant” al 
preocupărilor acelor oameni care nu vor să renunțe la căutarea unei anume poeticităţi a firescului. 
 Nu în ultimul rând, pentru toți cei care iubind pătimaș cartea, ca obiect-tezaur, au fost 
împreună în după-amiaza de miercuri, expoziția de carte veche „Mihai Eminescu”, a constituit un 
binemeritat bonus oferit de familia Gavrilă.
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