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PROCLAMAȚIA DE LA NICULA.
 Unire pentru scriitori, Unire pentru literatura română!

La o sută de ani de la formarea Statului Român, e timpul să ne gândim și la formarea 
Literaturii Române.

Dacă pentru istorie e destul să apropii teritorii, consimțăminte, vrere de unire, într-un 
moment dat, pentru literatură e trebuință de generații, în care operele să crească, să se citească, să 
se așeze la locul lor, în țară sau în lume.

Poate că niciodată literatura română nu a fost atât de aproape să stea la aceeași masă cu 
literatura universală, atât de bine văzută la târguri, edituri și institute. De aceea, e timpul să mutăm 
expresia de „Românie dodoloață” la „Literatura română dodoloață”, cu conștiința unei creșteri 
atât în orizontal, cât și în vertical.

Azi, scriitorii adunați la Nicula, împreună cu starețul Mănăstirii, ocrotitor și ocrotitoare de-
a pururi pentru cuvânt, trimitem această Proclamațiecătre frații noștri scriitori, cu îndemnul de-a fi 
uniți în spiritul literaturii române adevărate, valoroase, triumfătoare acum, ca-n vremi de alte 
revoluții, de răstriște sau de căutări.

Acum, ne gândim la un Program de urmat, pe puncte:
1. A trecut vremea publicațiilor fără măsură, fără noimă, de dragul orgoliului personal 

sau de grup. E timpul unei cântăriri a valorii, a cernutului atent, a alegerii bobului de neghină. Este 
necesară prezența unui critic și a unei critici obiective, astfel încât să nu mai fie mâzgălită foaia cu 
tot felul de locuri comune, influențe flagrante, rânduri lipsite de valoare stilistică, artistică, ce 
sună, iar și iar doar „din coadă”. Să ne urmărească gândul în tot drumul scrisului: „Creația artistică 
e un proces sufletesc de esență divină”, scria Liviu Rebreanu, atât de bine și de adevărat. Să nu 
facem rabat de la literatura ca lucru sfânt, cu tot ce este nesecar unui astfel de concept, apropierii 
de el.

2. Literatura trebuie să circule. Cronicarii insistau asupra circulației cuvintelor, precum 
banii. E valabil și acum. O efervescență literară se creează doar în drumurile diverse, în  
schimburileexperiență, în evenimente organizate cu pricepere, cu scop, cu rost în mersul mai 
departe, înainte și în sus a ceea ce reprezintă prezența scriitorilor vii, cu cărțile lor, vii, în mijlocul 
cititorilor, vii, tineri, ne-tineri, în toiul altor evenimente, și ne-literare, pentru a marca latura 
literară a culturii române, pentru a-i face pe oameni să nu uite de ea și pentru a lua cartea ca însoțire 
în drumuri diferite, precum o carte de identitate.

6. În ceea ce privește limba română, rămasă „dulce și frumoasă ca un fagure de miere”,

3. Ca să fie cunoscută și în literatura universală, literatura română are nevoie de 
traduceri. Traducerile în limbile de circulație internațională asigură intrarea operelor românești 
într-un circuit de valori, mult mai bine susținut și care cu greu mai poate fi înlăturat. Pentru acest 
segment de promovare, e necesară încurajarea traducătorului, prin prezența lui în revistele 
literare. Nu doar pagini cu traduceri din autori străini, ci și pagini cu traduceri din autori români nu 
mai trebuie să lipsească din orice revistă literară, din spațiul real sau virtual.

4. Literatura e o artă care se naște. Cu care te naști. Facerea literaturii e o problemă 
personală, a fiecărui scriitor. Să nu aglomerăm talentul tinerilor creatori cu sfaturi, omorând în ei 
gramul de nebunie, de libertate a creației. Sunt buni tinerii care scriu bine, nu cei ce scriu ca noi. Să 
nu transformăm scrisul în atelier de lucru în comun, pe baza exercițiilor de scriere, la modă, care 
creează după chip și asemănare, devin apoi aserviți unor grupări. E destul să deschidem porțile 
cenaclurilor literare, cu oameni pricepuți, de formație literară.

5. Totodată, literatura este o stare, e acea ”stare de grație”, rară, dorită, meritată. Să nu 
mai facem din literatură o trufie, din gingășia ei, un scut. Cu cât sunt unii mai goi, cu atât se laudă 
mai mult. Oglinda lor literară îi înșeală. Ar trebui să vadă lucrul acesta. Ne întrec (vorba vine!) 
gălăgioșii, papițoii, trufașii, care (culmea!) se cred și ei în scurtă vreme „ouă” gata - gata să-și 
spargă ... orgoliul. Până când?!...



ASTRA DEJEANĂ pag. 4

 de-atâția ani, de-atâția ani, să n-o ciopârțim cu vulgarități, cu împrumuturi lexicale, nejustificate. 
Să păstrăm expresivitatea textelor noastre, prin grija față de cuvânt, de ceea ce el transmite, 
frumos, estetic. În literatură, mai mult decât oriunde, azi, mai mult decât oricând, în mulțimea de 
tentații, valoarea estetică este definitorie, lăsând în umbră valoarea etică.
7. Întoarcerea la/ în biserică este un lucru bun pentru literatură. Dacă nu uităm faptul că 
bisericile au constituit așezăminte de cultură, de scriere, împreună cu școlile, atunci desfășurarea 
acțiunilor literare în asemenea locuri binecuvântate ne umple de duh, de spirit și înnobilează 
gândurile, ideile, exprimările.

Reprezentant, Loredana Știrbu

Propunere spre difuzare în editorialele 
revistelor de specialitate

Reprezentant, Ion Mureșan

Cenaclul ”Conexiuni”, Bistrița,
Reprezentant, Zorin Diaconescu

Mănăstirea Nicula,

Cenaclul ”Cronograf”, Satu Mare,

Cenaclul ”Astra”, Dej,

Cenaclul UBB, Cluj- Napoca,

Reprezentant, Radu Gavrilă

Reprezentant, Starețul Nicolae

Proclamația de la Nicula, 29 martie 2018

2. Literature is meant to be spread among people indicating we should meet our readers 
more often, not to let people pass by the rich world that comes from books.

5. Literature is a state of grace, it needs neither noisy promotion nor inflated egos.

Nicula, March 29, 2018

6. Our language as any language is beatiful, let us keep it that way, let us not slaughter it 
for the sake of originality!

We, the writers that joined the literary gathering at the Monastery of Nicula, together with 
the abbot, for always guardian of the word, are addressing this manifesto to our fellow writers, 
calling for unity in the name of true literature.

1. Liviu Rebreanu used to write: “artistic creation is a process of the soul that has a 
divine essence”. Let us respect the faith and accept no compromise in the quality of our writing.

3. Literature needs translation to circulate freely in a world where borders are less and 
less significant, in a time when we usually communicate with the entire planet.

4. Literature is always re-born, so let us keep our doors open for those to come.

7. Churches have never harmed literature, on the contrary, literature was born in and 
around the houses of worship.

THE NICULA MANIFESTO.
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EDITORIAL

 Starea unei culturi este produsul întâlnirii dintre creatori și public, iar acest produs definește 
momente și perioade, școli și tendințe, în contextul complex al vieții unei națiuni în continuă 
mișcare. Despre literatura contemporană s-a scris și se va mai scrie, de la cronicarii cu textele care 
consemnează evenimentele, la criticii care laudă sau desființează o operă, un produs cultural sau o 
tendință. La noi tendința critică și mai ales cea autocritică sunt alerte și dau dovadă de multă 
energie, uneori chiar de prea multă, atunci când cu un singur gest ar dori să desființeze totul din 
temelii, cu afirmații de genul: „nu se mai citește“, „cultura este... la pământ, pe cale de dispariție, 
etc“.Știm cu toții ca nu este așa, că acestea sunt figuri de stil și că supărarea, dacă există, are cu totul 
alte motive, ca de pildă insuccesul unui eveniment prost organizat, al unei cărți scrise superficial 
sau al unui spectacol de complezență. În relația cu publicul birocrația se dovedește până la urmă 
neputincioasă, iar lamentările vor fi repede ignorate. Lumea nu mai are timp de pierdut și nu mai 
este dispusă la gesturi formale de politețe „pentru a nu se pune rău cu organizatorii“. 
 Am ajuns de mult la momentul adevărului, motiv pentru care singurul răspuns corect este 
cel proactiv, cum s-a petrecut și anul acesta la ediția 2018 a Saloanelor Radu Săplăcan, organizate 
de Despărțământul Dr. Teodor Mihali Dej al ASTRA, prin cenaclul literar Radu Săplăcan în 
colaborare cu Palatul Culturii Bistrița, prin societatea scriitorilor Conexiuni, cenaclul și revista 
Cronograf đin Satu Mare și cenaclul Universității Babeș-Bolyai condus de poetul Ion Mureșan. 
Prima parte a manifestării a fost găzduită cu generozitate de către starețul Nicolae la Mânăstirea 
Nicula, iar partea a doua a avut loc la restaurantul Parkhouse din Dej.

Dorel COSMA
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 Următorul număr (5/2018) al revistei Conexiuni Literare a demonstrat prin conținut 
realismul ideilor enunțate cu câteva săptămâni mai devreme în sala de conferințe a Mânăstirii 
Nicula. Este primul număr al revistei editat cu girul filialei Sibiu a Uniunii scriitorilor din 
România, o ediție izbutită sub toate aspectele, de la conținut la grafică, cu o participare 
internațională remarcabilă și tipărit în două limbi, română și engleză, pentru a fi accesibil 
cititorilor din străinătate. Interesul pentru această publicație aflată în al doilea an de existență este 
în continuă creștere, grupări literare din toată lumea, de la Istanbul la Alicante și de la Kuala 
Lumpur sau Singapore la New York mențin contacte permanente cu echipa redacțională, noi 
semnale venind din Serbia, Italia, Slovacia, Bulgaria, Cipru și Germania.

 În pregătire este și o colaborare cu scriitorii și folcloriștii din Banatul sârbesc, la care au 
aderat deocamdată Despărțământul Dr. Teodor Mihali al ASTRA Dej și Palatul Culturii Bistrița 
precum și participarea scriitorilor noștri la Festivalul Liceo Poetico Benindorm din Spania.

 Ridicarea ștachetei la următoarea cotă nu a fost ceva simplu și nici nu este confortabil 
pentru viitor, când va trebui menținută cel puțin la nivelul actual.

este un drept, suntem așa cum suntem fiindcă avem acest drept natural și am luptat pentru 
recunoașterea lui și fiindcă omul este cel mai frumos așa cum este el, cu datinile și obiceiurile sale.

 Așteptăm cu nerăbdare următorul număr al experimentatei echipe de la Cronograf, din Satu 
Mare, revistă care va demonstra la rândul ei ca „Proclamația“ de la Nicula este un document realist 
și sustenabil.
Între timp am primit semnale mai mult decât încurajatoare de la Deva, de la asociația scriitorilor 
din Hunedoara și revista Ardealul literar pe care o editează o valoroasă echipă condusă de Mariana 
Pândaru.
 Este pentru mine un privilegiu și o satisfacție să apar în acest număr al ASTREI dejene, în 
care se regăsesc aceleași idei – până la urmă înțelegerea faptului că identitatea noastră nu trebuie 
privită intr-o permanenta competiție, idee acreditată pe vremuri și de care nu am scăpat de tot, 
identitatea noastră 

 În prezent pregătim două antologii, una de poezie turcă și cealaltă de poezie română, e vorba 
de gruparea de poeți din jurul Universității Bahceceșir din Istanbul, de unde au fost selectați 35 de 
poeți care au optat pentru această antologie, iar în parteneriat scriitorii societății literare Conexiuni 
și invitații lor, 31 la număr, vor fi prezenți într-o antologie prilejuită de Palatul Culturii Bistrița. 
Ambele antologii vor apărea în limbile turcă, engleză și  română și vor fi lansate la Istanbul, în 
octombrie, cu prilejul festivalului internațional de poezie pentru tineret, sub auspiciile Institutului 
Cultural Român și în contextul evenimentului diplomatic prilejuit de aniversarea relațiilor 
diplomatice ale celor două țări, iar tot în toamna 2018 urmează și lansarea la București, probabil în 
Palatul Parlamentului.

 Așteptăm și sperăm să ni se alăture și confrații de la Baia Mare, din Sălaj și alții, ușa și 
sufletele noastre rămân deschise, la fel ca și brațele noastre.

 Toate acestea însemnă efort și aplauze, însemnă formarea și coordonarea unor echipe, dar 
mai ales, înseamnă dorința de a face ceva pentru ca identitatea noastră națională să rămână ce a fost 
mereu: un îndemn, o sursă de inspirație.

 Nu pot să închei această enumerare fără să amintesc festivalul de teatru și poezie Liviu 
Rebreanu  care va pregăti, tot în toamna lui 2018 surprize pe care deocamdată prefer să nu le 
dezvălui.

 Esența întâlnirii de la Nicula a rezultat în „Proclamația“ redactată și semnată de participanți, 
un program concret de acțiune pentru perioada următoare, program care cuprinde membrii 
cenaclurilor și societăților amintite, revistele Cronograf, Conexiuni Literare și ASTRA Dejeană și 
evident instituțiile care le patronează. 
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 Ca urmare a „compromisului” din 5 
februarie 1867, cunoscut sub denumirea 
„Ausgleich”, s-a format Dubla Monarhie 
Austro-Ungară, împăratul Franz Joseph, 
sancționând, în iunie 1867, legea privitoare la 
unirea Transilvaniei cu Ungaria. La aceeași 
dată au fost abrogate legile votate în Dieta de la 
Sibiu, între anii 1863-1864, privind egala 
îndreptățire a națiunii române și a limbii 
române. Parlamentul de la Budapesta, în anul 
1869, a adoptat legi precum legea minorităților, 
legea presei, legea învățământului, precum și o 
nouă lege electorală, legi care au stat la baza 
maghiarizării forțate, la înăbușirea aspirațiilor 
naționale ale românilor.
 Față de această situație, națiunea 
română, prin reprezentanții săi, se va manifesta 
printr-un protest accentuat care va culmina cu 
mișcarea memorandistă. În anul 1892 s-a 
elaborat Memorandumul prin care se solicita, 
pentru populația română, drepturi egale cu cele 
ale altor naţiuni din Transilvania (maghiară, 
germană). Printre cei 25 de membri ai 
comitetului însărcinat cu redactarea 
Memorandumului îl găsim și pe Gavril Man de 
Boereni. Acum 125 de ani, Memorandumul 
întocmit de aceştia a fost înaintat atât 
împăratului Franz Joseph, precum și 
parlamentului de la Budapesta, care însă au 
refuzat să îl primească. Ca urmare a faptului că 
documentul menționat a fost tipărit și răspândit, 
autorii acestuia au fost trimiși în judecată , 
procesul desfășurându-se la Cluj în mai 1894. 
Printre cei chemați în judecată se regăsește și 
Gavril Man. Fiind grav bolnav (cancer) este, în 
cele din urmă scos din cauză, iar în scurt timp a 
decedat. La înmormântare, canonicul Ioan 
Georgiu de la Episcopia Gherla, caracteriza 
astfel viața lui Gavril Man: „A fost un bărbat 
activ, sincer, iubitor de poporul neamului său, 
pe toate tărâmurile, care s-a pus în fruntea 
tuturor mișcărilor naționale, care a lucrat 
pentru înflorirea bisericilor, a școlilor române 

125 de ani de la prezentarea Memorandumului 
Curții Imperiale de la Viena.

Gavril Man de Boereni

Emil BURZO

dorit fericirea neamului său până la suflarea 
1)cea de pe urmă”. 

- George Clemenceau, în ziarul „La 
Justice” din 12 mai 1884, scria 
printre altele” „Românii sunt lipsiți 
de orice drepturi politice”

- Ambasadorul Belgiei la Viena, 
Borchgrave, la data de 19 noiembrie 
1892, scria ministrului său de 
externe: „Dintre popoarele care 
trăiesc sub dominația maghiară, 
românii sunt cei mai nemulțumiți. 
Acești strănepoți ai lui Traian nu pot 
uita că sunt frații românilor din 
regatul înfloritor și prosper”

 Familia Man de Boereni este o ramură a 
familiei Man de Șieu, atestată documentar încă 
din anul 1419. La această dată este consemnat 
Peter Man, nepotul lui Andrei, fiul românului 
Ioan de Rozalva a lui Iuga, cu diplomă nobiliară 
din 14 mai 1353. Mai mulți membrii ai familiei 
emigrează de-a lungul anilor în Țara Lăpușului 
(ce atunci aparținea de Comitatul Solnocul 
Mijlociu). Printre aceștia se află și Man Gergely 
(Grigore), care se stabilește la Boereni. 

 Acțiunile întreprinse de reprezentanții 
națiunii române, la sfârșitul sec. al XIX-lea, 
printre care și  Gavril  Man, pentru 
recunoașterea drepturilor poporului român din 
Transilvania, au avut un ecou larg, atât pe plan 
intern, precum și internațional, pregătind astfel 

2)Marea Unire. Aș menționa doar două: 

În contextul aniversării a 125 de ani de la 
prezentarea Memorandumului Curții Imperiale 
de la Viena, ne propunem a reda în mod succint 
activitatea desfășurată de Dr. Gavril Man în 
slujba neamului său, a ființei naționale, pentru 
apărarea limbii străbune.
 Gavril Man (Manu) s-a născut în 
localitatea Boereni, actualmente componentă a 
orașului Târgu Lăpuș, tatăl său fiind preot în 
această localitate. A avut un frate mai mare, 
Andrei.
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Este reînnobilat, în anul 1656, de 
principele Gheorghe Racoczi II. Menționăm 
faptul că în anul 1866, în Boereni, sunt 
consemnate 12 familii cu numele de Man. 3) 

Gavrilă Man și-a făcut studiile la 
Lăpușul Românesc, Baia Mare, Blaj și Cluj, 
unde a urmat științele juridice, având printre 
colegi pe Avram Iancu sau Alexandru Papiu 
Ilarian (Alexandru Maruzian-Pop). Participă la 
revoluția de la 1848, fiind unul dintre tribuni, în 
Țara Lăpușului. Documentele vremii 
menționează convocarea, în anul 1848, de către 
acesta, a unei întâlniri cu reprezentanții 
comunităților locale, la Rohia, în vederea 
coordonării acțiunilor pentru apărarea 
drepturilor românilor. În luna septembrie, 1848, 
satele din Țara Lăpușului se răscoală, formând 
tabere comune și instalează organe proprii de 
conducere. În acest context, la 15 septembrie 
1848, locuitorii mai multor sate au depus un 
jurământ pentru revoluția română, marcând 
începutul acesteia. Într-un raport al autorităților 
maghiare din 1848, se menționa faptul că toate 
satele din Țara Lăpușului se aflau sub 
„stăpânirea” românilor. Românii, deși lipsiți de 
armament, majoritatea înarmați doar cu furci și 
coase, resping atacurile armatei maghiare, fiind 
ajutați și de trupe din regimentul grăniceresc 

4)din Năsăud, comandat de lt. Atanasie Dâmbu.  

În anul 1860 se căsătorește cu una din 
frumoasele fiice ala văduvei Von Arzinger, 
aflată în fruntea unei instituții private de 
educare a tinerelor fete din Dej. Surorile soției 
se căsătoresc cu Gardezoni, judecător la 

În anul 1850, Gavril Man ocupă funcția 
de comisar la Copalnic-Mănăștur și apoi 
judecător la Târgu-Lăpuș. Își desăvârșește 
studiile juridice, o perioadă fiind cancelist la 
Sibiu. Este numit secretar pe lângă Comitele 
Solnocului Interior, Daniel Pataki, iar apoi jude 
suprem al Comitatului. În anul 1870 este 
schimbat din această funcție, în contextul 
acțiunilor întreprinse de deznaționalizare a 
românilor, după formarea statului dualist și 
încorporarea Transilvaniei la Ungaria. După 
această dată își desfășoară activitatea ca avocat 
în Dej.

 De o mare importanță se relevă „Legea 
egalei îndreptățiri a națiunii române și a 
confesiunilor ei”, adoptată după dezbaterile 
care au avut loc în perioada 26 august-7 
septembrie 1863. Deputatul Gavril Man, la data 
de 5 septembrie 1863, susține în Dietă 
adoptarea mai multor prevederi, pentru o mai 
clară interpretare a legii. În forma finală, această 
lege prevedea la art. 1: „Națiunea română, 
religiunea greco-catolică ca atare și religiunea 
greco-orientală sunt asemenea recunoscute prin 
lege, întru interesul constituțiunii Transilvaniei, 
întocmai ca și la celelalte trei națiuni și patru 
confesiuni recunoscute ale Transilvaniei”. 
Totodată, art. 6 prevedea „Toate legile țării… 
care stau în contrazicere cu determinațiunile 
acestea sunt desființate și fără putere de lege”.

Tribunalul Dej și cealaltă cu Kriza Gyula, 
secretar financiar.

Din perioada sibiană datează începuturile 
carierei sale politice. Printre cei 100 delegați la 
Conferința Națională din 8/20 – 11/23 aprilie 
1863, ambele desfășurate la Sibiu, îl regăsim și 
pe Gavril Man.

 Ca urmare a dreptului la vot acordat 
tuturor cetățenilor, care la nivelul anului 1861, 
plăteau un impozit de cel puțin 8 florini, sumă 
diminuată comparativ cu cerințele anterioare, în 
Dieta de la Sibiu sunt aleși  48 de deputați 
români (1 la 28280 locuitori), 44 deputați 
maghiari (1 la 12913 locuitori) și 33 deputați 
sași (1 la 6370 locuitori).  Gavril Man este ales 
deputat în circumscripția electorală Reteag. 
Nemulțumiți că au pierdut majoritatea, 
deputații maghiari au contestat alegerile, 
susținând că în conformitate cu legile electorale 
din 1848, care prevedeau unirea Transilvaniei 
cu Ungaria, Dieta nu este legală. Ca urmare a 
respingerii contestației, de către împăratul 
Franz Joseph, deputații maghiari boicotează 

5)lucrările Dietei. 
Dieta de la Sibiu adoptă legi importante 

pentru națiunea română atât pe plan social 
precum și economic, la elaborarea căreia a 
participat decisiv și Gavril Man.

După sancționarea legii de către împărat, 
bisericile române prin ierarhi, preoți precum și  
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și alți intelectuali, aduc la cunoștința populației 
acest eveniment important. Se solicită totodată 
de către aceștia să se folosească, în relațiile 
oficiale, limba română. În comitatul Dăbâca, 
menționăm spre exemplu circulara din 28 
martie 1865 a Capitului Episcopiei Gherla sau a 
vicarului Grigore Moisil din 4 mai 1865. Acesta 
din urmă îndemnă populația să învețe și să scrie 

6)corect românește, să citească ziare și cărți . 
Oficialitățile române se conformează, așa cum 
rezultă din multe acte notariale. Un asemenea 
document, întocmit de notarul Augustin 
Sigarteu (Agrieș), nepotul lui Gavril Man, în 
anul 1865, este anexat prezentului text.

Cu toată promulgare legii de către 
împărat, la data de 26 octombrie 1863, punerea 

7)acesteia în aplicare întâmpină multe piedici.  
Spre exemplu, la data de 13 aprilie 1864, 
solicitarea Comisiei Orfanale din Dej, redactată 
în limba română, adresată Oficiolatului pentru 
Transpunerea unor hârtii procesuale, este 
respinsă până ce „Comitetul Comunal nu va 
decide care limbă să se întrebuințeze în 
comitat”.

La data de 22 iunie 1864, un grup de 20 
deputați români, printre care Gavril Man și Ion 
Pușcariu, propun Dietei de la Sibiu proiectul de 
lege pentru „Reglementarea dreptului euductil” 
(cârciumărit), ce avea în vedere ștergerea 
dreptului regal de euductil (cârciumărit) și 
trecerea acestui drept în posesia comunelor. 
După adoptarea acelei legi, din fondurile astfel 
obținute, în mai multe comune românești, s-a 
contribuit la ridicarea unor școli sau la 
asigurarea unei bune funcționări a acestora.

La data de 22 iunie 1864, un grup de 20 
deputați români, printre care Gavril Man și Ion 
Pușcariu, propun Dietei de la Sibiu proiectul de 
lege pentru „Reglementarea dreptului euductil” 
(cârciumărit), ce avea în vedere ștergerea 
dreptului regal de euductil (cârciumărit) și 
trecerea acestui drept în posesia comunelor. 
După adoptarea acelei legi, din fondurile astfel 
obținute, în mai multe comune românești, s-a 
contribuit la ridicarea unor școli sau la 
asigurarea unei bune funcționări a acestora.La 
data de 16 septembrie 1865, Gavril Man, în 

În Dieta de la Sibiu, deputații români au 
contribuit la adoptarea și a altor legi 
importante precum cele referitoare la 
împărțirea administrativă a Transilvaniei sau 
la înființarea unui Tribunal Suprem în Marele 
Principat al Transilvaniei, ultima lege fiind 
sancționată de împărat la data de 8 octombrie 

5)1864 .Sfârșitul regimului liberal, încorporarea 
Transilvaniei în noul regat al Sf. Ștefan, 

În cuvântarea ținută la Dieta de la Sibiu, 
la data de 12 august 1864, Gavril Man prezintă 
propuneri pentru aplicarea legii referitoare la 
cumpărarea loturilor alodiale de către foștii 
iobagi sau zilieri. Aceștia ar urma să le achite, 
pe parcursul a 20 de ani, în câte două rate 
anuale. Problemele ridicate se referă la data la 
care foștii iobagi sau zilieri foloseau loturile, 
precum și la sumele ce urmau a fi plătite. În 
funcție de calitatea terenului, răscumpărarea 
era între 2 și 10 florini pentru un iugăr (0,57 
ha). Totuși, unele organe fiscale solicită prețul 
maxim și pentru terenurile slab productive. Se 
propune totodată ca terenul deținut de coloni să 
rămână în proprietatea acestora, fără a fi 
răscumpărat.

locuite numai de agricultori țărani, 
contribuțiunea personală face o sumă îndoită și 
încă mai mare față de contribuțiunea 
pământului”. Totodată se propune „ștergerea 
contribuțiunii personale și micșorarea 
contribuțiunii directe”. Această problemă este 
reluată în discuție de Gavril Man, la data de 6 
februarie 1865 în parlamentul de la Viena, cu 

6)ocazia adoptării bugetului țării .  Acesta 
solicită din nou scăderea sau anularea 
contribuțiunilor personale, deosebit de mari, 
comparativ cu cele pentru pământ. Printre 
altele, menționează situația din comuna 
Coroieni (Targu-Lăpuș), comitatul Dăbâca, 
unde contribuțiunea personală din total 
reprezintă 71%, iar cea pentru pământ 29%. 
Acest fapt defavorizează pe țăranii care posedă 
mici suprafețe de teren, țăranii plătind aceeași 
dare pe cap de locuitor, ca și marii proprietari. 
Se solicită, prin această propunere, schimbarea 
în fapt a sistemului de impozitare din 

5, 6)Transilvania  .
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În funcția de președinte este desemnat 
Ioan Rațiu, ca vicepreședinți, Gheorghe Pop de 
Băsești și Eugen Brote, secretar general Vasile 
Lucaciu, iar drept secretar Septimiu Albini. Pe 
baza propunerilor făcute de membrii 
C o m i t e t u l u i ,  f o r m a  d e f i n i t i v ă  a  
Memorandumului a fost dată spre finalizare lui 
Iuliu Coroian și Aurel Mureșan. După primirea

Ausglich-ul din 1867, au obligat elita politică 
românească din Transilvania să decidă una din 
cele două căi de urmat pentru apărarea 
drepturilor poporului român, activismul sau 
pasivismul.

La Conferința Națională de la Miercurea 
Sibiului din 7 martie 1869 se alege un comitet 
format din 25 de membri, unul la 57.000 
români, în care îl regăsim pe Gavril Man. 
Conferința este dominată de adepții liniei 
pasivismului. În anul 1872 se organizează în 
paralel două conferințe naționale, una la Sibiu 
ținută de adepții activismului, iar cea de-a doua 
de la Alba-Iulia cu participarea adepților liniei 
pasiviste. Comitetul ales la Sibiu urma să 
funcționeze până când un Congres Național va 
alege noile organe de conducere. La congresul 
ținut la data de 23 mai 1875, cei 163 deputați 
aleg un comitet format din 12 persoane, unde 
alături de George Barițiu sau Ion Rațiu îl 
regăsim și pe Gavril Man. Fiecare membru al 
Comitetului reprezenta 96.000 locuitori. Gavril 
Man, alături de ceilalți membrii ai Comitetului 
ales se implică profund în viața politică, pentru 
contracararea acțiunilor de maghiarizare.

Cea mai reprezentativă formă de luptă 
pentru recunoașterea drepturilor politice ale 
românilor din Transilvania a fost mișcarea 
memorandistă. Încă de la întemeierea 
Partidului Național Român, în anul 1881, s-a 
hotărât trimiterea unor memorii Curții 
Imperiale de la Viena, în care să se prezinte 
principalele revendicări ale românilor din 
Transilvania. Printr-un Memorandum, urma sa 
se solicite, pentru populația română, drepturi 
etnice egale cu cele ale altor naţiuni din 
Transilvania, precum și încetarea acțiunilor de 
maghiarizare forţate. Ideea înaintării unui 
memoriu politic Curții de la Viena s-a dezbătut 
și la Conferințele Naționale din anii 1887, 1889 
și 1890, hotărârea finală fiind adoptată la 
Conferința Națională din 20-21 ianuarie 1892. 
Comi te tu l  însă rc ina t  cu  redac ta rea  
Memorandumului a fost format din 25 de 
membri, printre care și Gavril Man. 

formei finale a acestuia de către Gavril Man, 
acesta îi scrie lui Aurel Mureșanu în ziua de 
Rusalii 1892 8): „M-am bucurat foarte mult 
când am înțeles că dumneavoastră încă ați 
așternut un Memoriu elaborat ,  care 
cunoscându-vă capacitatea, principiile, ideile 
clare conducătoare, l-aș fi acceptat și semnat cu 
ochii închiși”.

Procesul Memorandiștilor a avut un larg 
ecou în rândurile populației românești. Gazeta 
din Transilvania din 8 mai 1892 relata 
schimbarea Clujului: „toate colțurile locuite de 
români și-au trimis reprezentanți la Cluj”. În 
zilele procesului, un număr important de 
aderențe se transmit din toate colțurile 
Transilvaniei, ziarul Tribuna publicând doar 
360 dintre acestea, altele peste 260 neputând fi 
publicate din pricina „colosalei îmbulziri de 
materiale”.

Gavril Man de Boereni se stinge din viață 
în acest climat de acțiuni represive contra celor 
care au semnat sau și-au exprimat adeziunea la 
Memorandum, fiind urmăriți, supuși la 
percheziții, arestați, iar unii și condamnați.

Dincolo de viața politică, Gavril Man a 
desfășurat o constantă activitate pe tărâm 
cultural, social și economic. A militat neobosit 
pentru promovarea învățământului confesional 
din Comitat, contribuind la înființarea mai 
multor școli. A fost Curator Suprem și Inspector 
Școlar al Ordinariatului Episcopiei de Gherla. 
Ne referim spre exemplu la Școala Principală 
din Târgu-Lăpuș, hotărârea pentru înființarea 
acestei unități de învățământ fiind luată în anul 
1848 de un grup de intelectuali printre care și 
Gavril Man. Cursurile s-au desfășurat pentru 
început într-o casă închiriată cu 3 încăperi. În 
anul 1857, începe construcția unui local pentru 
Școala Principală din Târgu-Lăpuș. Noul 
edificiu a fost finalizat în anul 1867. Comitetul 
de organizare și avere al şcolii a fost condus de 
Gavril Man. Acesta a donat, în anul 1873, școlii 

9)din Târgu-Lăpuș, 102 iugăre și 500 florini . 
Printre învățătorii acestei școli îl întâlnim și pe 
Vasiliu Rebreanu, tatăl lui Liviu Rebreanu. 
Școala cu un etaj avea suprafața la sol de 24x18 
mp. Pe parcursul a 57 de ani (1856-1913) la 
această școală au învățat 4097 tineri (3774 
români, 240 maghiari, 51 germani și 62 evrei). A 
acordat ajutor financiar mai multor tineri pentru 
a putea continua studiile.

(continuare la pag. 39)
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 Înmânarea titlului de „Ambasador al 
culturii și civilizației someșene” de către 
președintele ASTRA Dej și a monografiei 
orașului, de către primarul Costan Morar, 
invitatului care a onorat urbea prin prezența sa, 
au fost alte două momente menite să sublinieze 
prețuirea de care se bucură părintele Ioan 
Chirilă care, „în drumul său spre înălțimi, a 
plecat de aici”. Din Dej. De la confluența 
Someșurilor.
 Pornind de la omul creat „după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu”, prelegerea 
părintelui Ioan Chirilă s-a dovedit un excelent și 
explicit incurs al istoriei desprinderii creaturii 
de creator, cu toate urmările și consecințele 
acestei detașări: pierderea „iubirii de 
aproapele” și implicit al Domnului. Cum 
dezintegrarea s-a produs (și se produce încă) la 
nivelul relațiilor inter-umane, înseamnă că 
subiecții acestor relații, oamenii, nu pot fi cu 
desăvârșire străini de fenomen. Dar, în loc să se 
acuze pe ei înșiși, oamenii au invariabil tendința 

 Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” Dej 
al ASTRA a reluat seria conferințelor 
„Ambasadori ai culturii și civilizației 
someșene”, joi 15 februarie, avându-l ca invitat 
pe Președintele Senatului UBB Cluj, prof. univ. 
dr. Ioan Chirilă. Domnia sa a susținut o 
prelegerea „Cultura unității”, urmată de 
lansarea volumului „Israel. Întoarcerea acasă”, 
volum apărut în 2017, la Editura „Bybliotek” 
din Cluj Napoca. Conferința și lansarea de carte 
au fost precedate de colocviul „ASTRA și 
Centrele de studii universitare”, în cadrul 
căruia, prof. dr. Ioan Chirilă a avut ca parteneri 
de discuție astriști din Dej, Gherla, Târgu 
Lăpuș, Beclean, Năsăud și Șomcuta Mare. 
Gazda evenimentului de joi a fost Muzeul 
Municipal Dej, în timp ce, sarcina de moderator 
i-a revenit președintelui ASTRA Dej, ec. dr. 
Radu Gavrilă, iar prezentarea de carte, Dianei 
Suciu, directoarea Editurii „Bybliotek”. 

ASTRA Dej: Conferința
 „Cultura unității” și lansare de carte

 Din păcate, comunismul a spulberat 
această devenire firească, provocând o gravă 
criză spirituală, mai ales că, o mare parte a 
intelighenției românești a pierit în închisori, în 
timp ce „elita culturală” care a supraviețuit 
adaptându-se vremurilor, a practicat fără 
scrupule un joc politic imoral, a fost deseori 
lipsită de substanță, i-a lipsit aproape în 
totalitate o minimă morală publică și a 
demonstrat o aversiune furibundă față de 
democrație, cadru legal și norme firești. 
 Am trecut prea ușor cu vederea aceste 
aspecte și  am mutat mereu cauzele 
subdezvoltării noastre către veșnicul context 
extern. Poziția geografică a României, aflată la 
confluența unor imperii cu potențial extensiv, 
străbate ca un fir  roșu istoria noastră şi

 Exemplificând ideea de unitate, cu pagini 
din istoria României, Ioan Chirilă ne atrage 
atenția asupra faptului că până în 1859, în Țările 
Române doar o limbă și o credință comună 
asigurau coeziunea, în timp ce interesele 
politico-diplomatice le poziționau adesea în 
tabere adverse. Abia odată cu instalarea 
monarhiei se va contura și conștiința națională, 
desăvârșită în 1918, când România poate spune: 
„Un Dumnezeu, un Rege, o țară” și să se 
comporte ca atare. 
 Proiectul Unirii, ideea politică a unui stat 
unitar românesc, trebuie văzut ca un proces nu 
ca un dat originar şi invariabil. Cultivată prin 
strădania unor oameni ai vremii și țării lor, care 
au avut ca trăsătură comună dorința de a impune 
o concepție înaltă cu privire la temeiurile vieții 
religioase, politice și sociale, în numele unor 
idealuri universal valabile.

să blameze fie societatea în ansamblul ei, ceea 
ce nu-i implică defel, fie pe alți oameni, căutând 
întotdeauna o vină și un vinovat, în „celălalt”. 
Prin urmare, unitatea „în cuget și simțire” se 
lovește constant de individualismul autoritar, 
care a devenit emblema civilizației noastre. 

Double M.
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 În ce privește un cartea „Israel. 
Întoarcerea acasă”, Diana Suciu care afirma că: 
„Cititorii vor fi captivați de Israelul plurivalent 
perceput de un teolog, preot în exercițiul 
credinței, mediator interreligios, filosof al 
religiei studiind cărți rare în bibliotecile 
iudaice, care i-au provocat interesul de a se 
apropia de esoterism și kabala”.

estompează toate defectele proprii. Ori, carența 
morală a unei națiuni sau cel puțin a elitei sale 
nu poate avea în permanență cauze externe, iar 
explicațiile nu pot ocoli la nesfârșit propriile 
noastre deficiențe. Asta nu înseamnă să ne 
asumăm o culpă colectivă, care induce 
unicitatea în raport cu alte națiuni, dar trebuie să 
înțelegem că în alte părți a existat un minim 
fundament moral al angajamentului public pe 
care, atât cât l-am avut, noi nu am fost în stare 
decât să-l erodăm. 
 Națiunea a fost o etapă necesară în 
evoluția umanității, dar ca orice fenomen 
istoric, este normal să cunoască un declin și să 
fie înlocuită cu alte forme, în condițiile în care 
contextul mondial s-a schimbat atât de dramatic 
în ultimele decenii. Chiar dacă se pot reproșa 
foarte multe unei formule de suprastatalitate, 
cum este Uniunea Europeană acum, cantonarea 
la nesfârșit într-un mit dacic al perfecțiunii, nu 
poate produce decât o nesincronizare cu 
realitățile epocii, care ne poate costa, din nou, 
scump. Națiunile nu trebuie să dispară, și 
probabil nici nu vor dispărea, dar este necesar să 
lăsăm ca timpul să -și urmeze cursul și să 
acceptăm inerentele schimbări pe care le 
produce. O asemenea perspectivă însă, cere să 
ne asumăm trecutul în mod realist, să-l legăm de 
noi înșine, acum și aici, privind spre viitor. 
Sigur, acest lucru cere un efort care se cultivă, 
adică, se învață. 
 Este ceea ce am reținut eu, personal, din 
prelegerea prof. dr. Ioan Chirilă, un om 
extraordinar de bine ancorat într-un prezent pe 
care îl cunoaște pentru că a studiat, nepărtinitor, 
trecutul.

 Fără îndoială, așa este , mai ales că, îl 
citez pe părintele Chirilă: „Pentru evrei, 
Ierusalimul e important datorită zidului 

plângerii, rămășițele care grăiesc despre cel de-
al doilea templu, distrus de romani. O parte din 
zidul exterior al curții templului s-a păstrat. În 
edificiul acelui zid se observă chiar pietre din 
cel dintâi templu, vestigii rămase de la templul 
distrus de Nabucodonosor, 586 î.Hr. Un 
musulman e atent la esplanada moscheilor, 
Domul Rocii și Moscheii Negre. Pe acea 
esplanadă ar trebui să fie centrul lumii deoarece, 
potrivit tradiției, acolo se află piatra pe care a 
ridicat Avraam altarul pentru jertfa lui Isaac de 
pe vârful Muntelui Moria. Creștinii merg le 
Ierusalim fiindcă acolo se află centrul de unde 
iradiază, în întreaga lume, misiunea creștină: 
Biserica Sfântului Mormânt. Inițial, în acel loc 
se aflau mai multe bisericuțe apropiate una de 
alta, construite de mama împăratului 
Constantin, Sfânta Elena, considerată 
arheologul pionier. Ea a construit, chiar acolo, 
prima bisericuță pe locul unde s-a găsit crucea, 
pe locul mormântului, al Golgotei. A mai rămas 
doar un singur edificiu, biserica mare a Învierii, 
cu numele de Sfântul Mormânt”.
 Părintele Ioan Chirilă s-a născut pe 7 
februarie 1962, în Măgoaja, comuna Chiuiești. 
A absolvit Liceul „Andrei Mureșanu” din Dej 
(promoția 1980) și Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca (promoția 1983). 
Între anii 1984-1988, a frecventat cursurile 
Institutului Teologic de grad universitar din 
Sibiu. Licențiat în teologie cu lucrarea „Fiinţa 
harului – din punct de vedere interconfesional”, 
alcătuită sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Ioan 
Ică. Între anii 1992-1993, a urmat un curs de 
specializare în limba ebraică la Universitatea 
din Budapesta, în cadrul Institutului de 
Asirologie și Babilonistică, sub îndrumarea 
prof. univ. dr. Komoroczi Geza, după care, în 
perioada 1994-1995, a fost bursier al 
Universității din Tel Aviv, studiind la Institutul 
GorenGoldstein, la École biblique et 
archéologique française de Jérusalem, la 
Studium Biblicum Franciscanum și în cadrul 
Arhivelor Sionismului. În anul 1999 a devenit 
doctor în teologie (specializarea Studiul 
Vechiului Testament și Limba ebraică) al 
Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei 
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Șaguna” din Sibiu, cu teza intitulată: Cartea 
Profetului Osea – introducere, traducere, 
comentariu și teologia cărții”, coordonată de pr. 
Prof. univ. dr. Dumitru Abrudan
 Începând cu 2004 este profesor titular al 
catedrei de Vechiul Testament, Arheologie 
Biblică şi Limba Ebraică la Facultatea de 
Teologie din Cluj-Napoca, din același an fiind 
decan al acestei facultăți. În anul 2007 a fondat 

Centrul de Bioetică şi Teologie al UBB. Este 
membru în Uniunea Bibliştilor din România, 
Comisia de Istorie Bisericească Comparată, 
Institutul de Istorie Ecclesiastică, membru în 
comisia de dialog a Consiliului Mondial al 
Bisericilor cu Bisericile Protestante (WCC) și 
membru IASSO (Institutul pentru Studii 
Avansate în Ştiinţă şi Ortodoxie). Din 2012 este 
Președintele Senatului UBB Cluj.
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 La finalul conferinței, preoții organizatori, Teodor Mureșan și Ioan Câmpean, au mulțumit 
autorităților locale prezente, profesorilor, elevilor și enoriașilor, pentru participare și pentru 
implicarea lor în acest eveniment de suflet, subliniind că:

 După săvârșirea unui Te-Deum, oficiat de părintele protopop Ioan Buftea și un sobor de 
preoți, a urmat o prelegere cu caracter istoric pe tema ,,Începuturile României Moderne” susținută 
de Colonel. Dr. Vasile Tutula, în care a fost prezentat contextul înfăptuirii Unirii din 1859 și toate 
reformele intreprinse de către Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogălniceanu 

 ,,Aniversarea de astăzi, se regăsește între două zile importante ale României, Ziua Culturii 
Naționale în data de 15 ianuarie și Ziua Unirii Principatelor Române, în data de 24 ianuarie.  
Scopul acestui eveniment este să aducă în centru misiunii Bisericii de azi unitatea de credință, 
unitatea Bisericii în fața persecuțiilor, unitatea Bisericii în fața ereziilor, unitatea Bisericii în fața 
curentelor filozofice și a ideologiilor politice. În acest sens, Parohia noastră a chemat în 
parteneriat, Despărțământul ,,Dr. Theodor Mihali” Dej al ASTRA, reprezentat prin ec. dr. Radu 
Gavrilă și Școala Gimnazială „Avram Iancu”, reprezentată de director Dana Herineanu. Astfel ne-
am unit forțele pentru a da evenimentului cinstirea cuvenită la nivelul nostru local”.
 Evenimentul aniversar  s-a încheiat cu o suită de cântece patriotice în interpretarea elevilor 
Școlii „Avram Iancu” și o scenetă inspirată din faptul istoric petrecut în urmă cu 159 de ani. 

 Parohia Ortodoxă Dej III, cu Hramul ,,Sfânta Treime”, în parteneriat cu „Despărțământul 
,,Dr. Theodor Mihali” Dej al ASTRA și Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej, au organizat 
duminică, 21 ianuarie 2018, un program cultural-misionar dedicat Unirii Principatelor Române.

Dej: Moment aniversar dedicat 
Unirii Principatelor Române

Magdalena VAIDA
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Următoarea întâlnire cu Nicolae 
Steinhardt a avut loc după un an, în 1983, tot 
toamna, dar la Beclean de data aceasta. La 
aniversarea lui Teohar Mihadaş, care împlinea 
65 de ani. Evenimentul, la care participa şi 
Părintele Nicolae, a fost organizat de Cenaclul 
Saeculum, într-un castel medieval, unde îşi 
avea sediul (şi îl are şi acum) Casa orăşenească 
de cultură (azi „Radu Săplăcan”) din localitate. 

Întâlnirea cu Steinhardt şi Mihadaş la 
Beclean a fost memorabilă!

Pe Nicolae Steinhardt l-am cunoscut la 
Dej, în anul 1982, luna septembrie, la cea de a 
III-a Sesiune Ştiinţifică, de Studii Literare şi 
Interdisciplinare, în cadrul căreia a avut loc şi 
primul Simpozion Naţional consacrat literaturii 
generaţiei '80. Lucrările acestei secţiuni au fost 
coordonate de Teohar Mihadaş şi Nicolae 
Steinhardt.

*

Încântat de invitaţie şi grăbit să nu întârzii la 
dezbateri, m-am repezit spre uşa de intrare în 
sala cu pricina, trezindu-mă, brusc, faţă în faţă 
cu un călugăr pe care-l vedeam pentru prima 
oară. Un om firav, delicat, dar cu o privire ageră 
şi iscoditoare. S-a dat la o parte şi m-a poftit 
politicos, printr-o uşoară reverenţă, să intru în 
sală. Repezit şi cam zevzec cum mi-e felul, 
recunosc, era cât pe-aci să i-o iau înainte. Dar 
m-am dezmeticit la timp şi i-am acordat 
Monahului Delarohia întâietate.

Aflasem, între timp, că Steinhardt, 
„evreul convertit la ortodoxie”, fusese botezat 
în închisoarea Jilava, că suferise ani grei de 
puşcărie şi că suferinţele lui nu luaseră sfârşit 
nici după această perioadă, continuând să fie 
supravegheat şi urmărit de Securitate. 
(Securitatea care l-a condus, cu „dragoste şi 
recunoştinţă”, până la groapă, probabil, ca sa fie 
sigură că scăpase definitiv de un „duşman al 
poporului”!) 

Amintiri despre Nicolae Steinhardt

Aurel PODARU

*

La sfârşitul aceluiaşi an, a apărut la 
Editura Cartea Românească Alchimia existenţei 
de Alexandru Paleologu, cel care, după ce-l 
„citise” ani de-a rândul prin reviste, a avut 
ocazia să-l cunoască personal în anul 1953, la 
Câmpulung Muscel, unde autorul Alchimiei se 
afla în compania lui Constantin Noica, pe care 
Steinhardt venise să-l vadă. Textul dedicat lui 
Steinhardt se intitulează Septuagenarul 
neastâmpărat. L-am citit cu sufletul la gură şi l-
am recitit de nenumărate ori, cu aceeaşi plăcere. 
Iată un fragment care conţine, poate, cel mai 
cuprinzător şi mai adevărat portret al lui 
Steinhardt:

„N. Steinhardt mă dă literalmente gata cu 
nemaipomenita lui capacitate de informaţie. 
Ştie tot, e la curent cu tot: microfizică, 
cibernetică, biologie, psihanaliză, muzică 
dodecafonică, artă abstractă, artă concretă, noul 
roman, mai ştiu eu ce. Nu pot pricepe când are 
timp şi de unde face rost. Curiozitatea lui 
intelectuală, febrilitatea lui, neastâmpărul lui, 
sunt ameţitoare. Citeşte cu o rapiditate 
electronică şi reţine totul temeinic. Eu, 
complexat de câte ştie şi câte află mereu, îi spun 
din când în când (mai mult dintr-un fel de pizmă) 
că de la o vârstă încolo nu mai are rost să citim 
prea multe noutăţi, că e timpul să recitim câteva 
din marile cărţi şi să mai medităm, să mai şi 
căscăm gura la spectacolul vieţii că nu mai avem 
mult. Dar de fiecare dată aflu că tocmai reciteşte 
Odiseea, Divina Comedie, pe Tacit, pe Suetoniu, 
pe Tacidide, pe Eminescu, pe Balzac, pe 
Shakespeare, pe Goethe, pe Platon; Biblia o ştie 
aproape pe de rost, Filocalia, Patericul, sfinţii 
Părinţi de asemenea; aflu mici fapte de viaţă pe 
care le-a observat în troleibuz, pe stradă, într-o 
administraţie publică; îmi vorbeşte de câte o 
clădire veche, de un colţ de stradă sau de 
grădină, de un incident 
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Cu Steinhardt m-am mai întâlnit, la 
Beclean, în familia foştilor mei elevi: Violeta şi 
Ioan Pintea. Apoi, ceva mai târziu, i-am făcut o 
vizită la Rohia (împreună cu acelaşi Ioan 
Pintea, de-acum ucenicul Părintelui Nicolae), 
mănăstire în care pusesem piciorul pentru 
prima oară în 1969, dus acolo de regretatul 
ziarist şi critic literar 

E de o vitalitate neînchipuită. Cu toate 
astea sănătatea lui e şubredă, ţine o dietă 
nemaipomenit de severă, o ţine cu habotnicie;  
suferă de atâtea încât ce-i e permis la una e 
contraindicat la alta (din gastronomia noastră 
de odinioară nu ne-au rămas decât evocările). E 
mereu internat, ba pentru operaţie, ba pentru 
analize, ba pentru tratament; mulţumită lui, 
vizitându-l, am ajuns să cunosc aproape toate 
spitalele din Bucureşti. Dar eu zic că aceste 
migraţiuni spitaliceşti sunt încă o probă a 
vitalităţii lui fără pereche. Presupun o 
tenacitate, un optimism, o încredere ce nu 
dezarmează; o încredere condescendentă şi în 
propriul ticălos trup omenesc. Sunt şi o dovadă 
de conştiinciozitate. Şi, poate, şi una din 
formele sociabilităţii. Şi mai cred că nu ar fi 
suportabile fără o solidă rezervă de bună 
dispoziţie (şi în definitiv de răbdare, în ciuda 
agitaţiei lui).

amuzant sau revelator. Cancanuri, dacă 
vine vorba, constat că ştie destule, dar e discret.

Fără comentaii!
*

Este în vocaţia lui de bolnav şi de pacient 
a lui N. Steinhardt acelaşi neastâmpăr şi tot 
atâta scrupul ca şi în apetenţa lui intelectuală 
nepotolită. La fel şi în viaţa de societate. 
Cunoaşte imens de multă lume […] trimite cărţi 
poştale ilustrate, felicitări, întreţine legături 
epistolare, nu uită aniversările, nu omite 
parastasele. E de o politeţe obsecvioasă, într-o 
cadenţă potopitoare. Face servicii, intervine, 
solicită pentru alţii, rareori ratează o expoziţie, 
o conferinţă, un concert. Nu stă locului: ca şi 
Alioşa Karamazov, face într-o singură zi atâtea 
vizite câte nu face altul într-o săptămână. Stă 
puţin; abia puse întrebările de sănătate şi rostite 
complimentele de rigoare, plus bineînţeles 
lucrurile totdeauna interesante pe care le are de 
spus, se ridică, îşi ia respectuos şi grăbit rămas 
bun şi porneşte ca din puşcă.” (p. 160 -162).

Dumitru Andraşoni. Graţie amicului meu, am 
fost primiţi de stareţul Iustinian Chira şi 
găzduiţi câteva zile într-una din chiliile 
mănăstirii.  Cu acest prilej, am donat mănăstirii 
volumul Fragmente despre cuvinte de Toma 
Pavel, apărut, cu un an-doi înainte, la o editură 
bucureşteană.

Ca om, era de o rară modestie. Un singur 
exemplu. Revista Antiteze, nr. 10-11-12/2001, 
de la Piatra Neamţ, publică un epistolar inedit 
între N. Steinhardt şi poetul Aurel Dumitraşcu. 
Iată ce-i mărturiseşte părintele Nicolae celui cu 
40 de ani mai tânăr decât el, adică poetului: 

Aceste rânduri au fost expediate lui Aurel 
Dumitraşcu în noiembrie 1987. Şi mă gândesc 
acum, câţi dintre „greii” de azi ai literaturii 
române ar mai „comite” un astfel de gest? Fără 
îndoială, 

Apropo de cuvinte, Steinhardt era un 
aristocrat al cuvântului. El vorbea limba română 
nu doar corect, ci nuanţat, precis, expresiv. 
Având nostalgia şi intuirea divinului (după cum 
spunea cineva), Monahul de la Rohia 
t r ans fo rma  cuvân tu l  î n  vo rbă ,  da r  
neîngăduindu-i să cadă în flecăreală.

 Uitasem, între timp, de gestul meu, cu 
totul nesemnificativ şi, poate, nu mi-aş mai fi 
amintit de el niciodată dacă n-ar fi existat acea 
întâlnire, din 1985 sau 1986, din câte îmi 
amintesc. După o plimbare prin incinta 
mănăstirii, Steinhardt ne-a invitat în bibliotecă, 
pe care, se ştie, el a aranjat-o şi, după ce ne-a 
purtat prin toate cotloanele ei, s-a oprit la unul 
dintre rafturi, de unde a extras o carte. Una 
singură: Fragmente despre cuvinte, cartea pe 
care o donasem (cu autograf) Mănăstirii Rohia, 
în urmă cu mai bine de 15 ani!

Autorul Jurnalului fericirii era perceput 
şi ca un mare scriitor, un fin şi profund eseist, un 
stilist desăvârşit. Iar când avea ceva de afirmat, 
o făcea elegant, cu acurateţe. Ştia să fie ferm 
fără să ofenseze. Era îngăduitor cu opinia 
celuilalt, fără să fie flasc. Avea umor, aplomb, 
replică, surâdea convingător. 

„Îmi scrieţi cu prea multă îngăduinţă, 
folosind cuvinte mult prea măgulitoare. Nu-s 
decât un sărman diletant în literatură, un bătrân 
şi bolnav călugăr, autor al câtorva modeste, 
copilăroase şi bătrânicioase texte, cu iz puternic 
de amatorism.” 

*
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este vorba aici de o problemă de educaţie, de 
cultură şi, nu în ultimul rând, de har.

Ultima „întâlnire” cu Nicolae Steinhardt 
a avut loc în ziua de 2 aprilie 1989, când a fost 
condus pe ultimul său drum terestru. Am plecat 
din Beclean împreună cu părintele Ioan Dâmbu, 
protopopul Năsăudului, şi cu părintele 
Georgică Cira din Mocod şi am ajuns la Rohia 
exact în momentul în care începuse slujba 
prohodului, oficiată de Prea Sfinţitul episcop-
vicar al Clujului, Iustinian Chira, fostul stareţ al 
Mănăstirii Rohia, şi un numeros sobor de 
preoţi. Era foarte multă lume, mii şi mii de 
oameni de toate vârstele şi categoriile sociale, 
de la mari personalităţi ale culturii române (din 

Părintele Nicolae mai avea însă şi alte 
calităţi: era bun, manierat, cu respect faţă de 
demnitatea semenului său, cât şi faţă de a sa. Era 
discret, avea încredere, dăruia cu generozitate. 
Nu dojenea, nu judeca pe nimeni, ci căuta în 
orice om, dincolo de păcat, fiinţa pe care 
Dumnezeu o cheamă şi o face în stare să 
iubească. Acesta era Nicolae Steinhardt, cel 
care a ştiut să reziste. Nu prin ură, ci printr-o 
forţă creatoare extraordinară.

Ţin minte că a nins de dimineaţă, a suflat un vânt 
rece, apoi a ieşit soarele. Parcă văd şi acum 
cortegiul care pornise spre micul cimitir al 
mănăstirii, pe aleea prea îngustă pentru mulţimea 
care, cu lumânări aprinse, înainta în rânduri 
strânse, cufundată într-o tristeţe şi singurătate fără 
de margini. În dangătul clopotelor care băteau 
întruna…

Bucureşti, Cluj, Baia Mare, Bistriţa, Zalău, Satu 
Mare) la oameni simpli, ţărani din Maramureş şi 
împrejurimi, veniţi să-i aducă Monahului de la 
Rohia un ultim omagiu. 

La cimitir a vorbit, emoţionant şi vizibil 
marcat, poetul Adrian Popescu. Apoi, sicriul a fost 
coborât în groapă… Şi când groparii începuseră să 
arunce deasupra pământ, cu un zgomot înfundat, 
am avut senzaţia stranie că din mijlocul acelei 
mulţimi ţâşni un vaiet sfâşietor, de parcă deasupra 
ei ar fi bătut clopotele, de parcă deasupra ei ar fi 
aruncat lopeţile de pământ, de parcă deasupra ei ar 
fi jelit întreaga lume… 
O lume mai săracă şi mai singură, prin plecarea lui 
Nicolae Steinhardt.
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 Nu putem decât să-l felicităm pe 
preşedintele Asociaţiunii Transilvană pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român, Despărţământul ASTRA „Dr. Teodor 
Mihali” Dej, ec.dr. Radu Gavrilă de a organiza 
în acest an „Saloanele literare Radu Săplăcan” 
la Sfânta Mănăstire Nicula, şi, mai ales, pentru 
tematica aleasă dezbaterii purtate acolo, adică 
„Cenaclu literar sau revistă literară?”. Cei 40 de 
oameni de litere din cele 4 cenacluri literare 
par t ic ipante ,  „Radu Săplăcan” Dej ,  
„Conexiuni” Bistriţa, „Cronograf” Satu Mare şi 
UBB din Cluj-Napoca, ultimul reprezentat de 
cunoscutul şi apreciatul poet Ion Mureşan au 
dezbătut această temă prin prisma experienţelor 
dobândite până în prezent, dar şi din punctul de 
vedere al diversificării şi îmbunătăţirii 
activităţilor organizatorice. La Mănăstirea 
Nicula oaspeţii au fost salutaţi de gazda 
întâlnirii, stareţul sfântului lăcaş de cult, 
părintele Nicolae, care a urat bun venit tuturor 
invitaţilor, după care principalul organizator al 
manifestării literare, ec.dr. Radu Gavrilă a 
punctat pe scurt importanţa acestor reuniunii

Saloanele literare “Radu Săplăcan” – 
ediţie reuşită la Mănăstirea Nicula

SZÉKELY Csaba

literare, evocând viaţa şi personalitatea 
profesorului, omului de radio şi poetului dejean 
Radu Săplăcan, un intelectual desăvârşit, care 
ne-a părăsit atât de devreme. Au onorat această 
ediţie a Saloanelor literare „Radu Săplăcan” 
poeţi şi prozatori din municipiile Cluj-Napoca, 
Bistriţa, Satu Mare şi Dej. Din partea Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Satu Mare a vorbit 
Loredana Ştirbu, reprezentantul unui grup 
literar deosebit de talentat şi activ , municipiul 
din nordul ţării lăudându-se cu mulţi poeţi şi 
prozatori de mare viitor. În prima parte a 
reuniunii au citit din creaţiile lor literare 
scriitorii dejeni Elena Mereuţă, Gina Cobărzan, 
Maria Borzaşi, Raveca Vlaşin şi Zamfira 
Toderici. Între timp au avut intervenţii critice 
prof. Gheorghe Giurgiu din Dej, cunoscutul 
scriitor, omde radio şi televiziune Zorin 
Diaconescu din Bistriţa, poetul Radu Zegrean 
din Bistriţa şi Elena M. Câmpan, tot din Bistriţa. 
Managerul Palatului Culturii din municipiul 
Bistriţa, prof.dr. Dorel Cosma a vorbit 
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oamenilor de litere, dornici de afirmare. 
Totodată, vorbitorii au subliniat că „un cenaclu 
literar fără sprit critic nu funcţionează, este 
nevoie de o comunicare vie, directă”. Aşa s-a 
întâmplat şi la ediţia din acest an a „Saloanelor 
Radu Săplăcan”, unde participanţii au venit cu 
iniţiativa de a redacta o proclamaţie sau o 
manifestare de la Nicula pe această temă. 
Propunerea a stârnit interesul publicului din 
sală, urmând ca textul să fie întocmit în curând.
 În partea a doua a manifestării de suflet, 
în modernul salon „Parkhouse” din municipiul 
Dej s-a desfăşurat o reuşită seară literară, unde 
membrii cenaclurilor literare „Conexiuni” 
Bistriţa şi „Cronograf” Satu Mare au citit din 
creaţiile proprii.Nu putem încheia rândurile 
noastre fără să scoatem în evidenţă rolul 
preşedintelui Asociaţiunii Transilvană pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român, Despărţământul ASTRA „Dr Teodor 
Mihali”, ec. Dr. Radu Gavrilă în buna 
organizare şi desfăşurare a evenimentului.

 Ca o concluzie, participanţii la această 
frumoasă întâlnire literară au recunoscut că 
„scrisul este o binecuvântare, o apă vie ce 
trebuie păstrată”. Da, toţi cei 40 de scriitori care 
au fost prezenţi la Nicula au fost de acord că 
aceste cenacluri literare au un rol important în 
menţinerea unui cadru organizatoric al 

asistenţei despre rolul cenaclurilor literare în 
viaţa cetăţii, oferind părintelui Nicolae, stareţul 
Mănăstirii Nicula cartea „”100 de ani de 
activitate culturală la Bistriţa” apărută chiar 
zilele trecute. Nu putem uita nici cuvintele pline 
de căldură suflească ale preotului gherlean, Ioan 
Morar, preşedintele ASTRA Gherla, domnia sa 
recitând şi o poezie. În final, nu putea lipsi 
poetul Ion Mureşan din Cluj-Napoca, un nume 
foarte cunoscut în breasla literară transilvană. 
Având în vedere că ne găsim în pragul 
sărbătorilor pascale domnia sa a recitat poezia 
„Învierea”, o încheiere cât se poate de elocventă 
a primei părţi a ediţiei 2018 a „Saloanelor Radu 
Săplăcan”. 
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 (Coordonatori, profesorii: dr. Valeria 
Bilț, Viorica Postenar, Claudiu Nedea), Școala 
Gimnazială  Chiuiești (Coordonator prof. Ioan 
Georgiu), Școala Gimnazială Unguraș 
(Coordonator prof. Fulop Monica), Școala 

 Desfăşurat ca activitate a proiectului 
„Din lada de zestre a satului someşean”, 
coordonat de profesorul Viorel Lăcătuş de la 
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” şi 
derulat în parteneriat cu Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj, concertul a fost deschis de 
ec.dr. Radu Gavrilă, preşedintele Astrei dejene 
şi a continuat cu prezenţa pe scenă a 
colindătorilor de la: „Junii someșeni” - ASTRA 
Dej (Coordonator: prof. Zdrâncu Daniel), 
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Dej 
(Coordonator: prof. Ioan Petruț), Clubul 
C o p i i l o r  Ș o m c u t a  M a r e ,  j u d e ț u l  
Maramureș(Coordonatori, profesorii: Alina 
Talpoș, Ionel Coteț, Corina Muntean, Gabriela 
Rusu, Crina Lup), Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Beclean (Coordonatori, profesorii:  
Anica Cîrlejean, Aurelia Baci și Ana Doroș), 
Liceul Teoretic ”Petru Rareș”  Târgu Lăpuș - 
Maramureș

 „Concertul de colinde şi obiceiuri 
tradiţionale,” organizat de Despărţământului 
„Dr. Teodor Mihali” Dej, al ASTRA, în 
colaborare cu Liceul Tehnologic „Constantin 
Brâncuşi” şi cercurile astriste din comunele 
someşene a inaugurat săptămâna trecută, în 
muncipiul de pe Someș, seria spectacolelor 
dedicate sărbătorilor de iarnă.

ASTRA Dej a venit cu primii colindători

 Un spectacol bogat în formă și conținut, 
animat de frumuseţea costumelor populare şi a 
colindelor autentice care au încântat publicul: 
primarul Costan Morar, viceprimarul Teodora 
Muncelean, consilieri locali, directori de şcoală, 
elevi, părinți şi cadre didactice.

Gimnazială Batin (Coordonator prof. Cristina 
Soporanu), Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Dej (Coordonatori: înv. Vasile 
Cernea și prof. Corina Borșan), Școala 
Gimnazială  Bobâlna (Coordonator: prof. 
Flavia Șamșudean), Școala Gimnazială Vad 
(Coordonator: Aurelia Boian), Școala 
Gimnazială Câțcău (Coordonator: prof. Iulia 
Lungu), Școala Gimnazială  Cuzdrioara 
(Coordonator: prof. Elena Copos), Școala 
Gimnazială Cășeiu (Coordonator prof.Ioana 
Daiana Pop) și „Corul Armonia” al Liceului 
Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej 
(Coordonator: ing. Claudia Bujor).

 Înmânarea unor „Diplome de Merit” 
primarului municipiului Dej, viceprimarului și 
președintelui Asociației „Stânca” Dej, Daniel 
Stan, diplome de participare elevilor și 
profesorilor coordonatori, dar şi darurile care au 
răsplătit prestaţia tinerilor artiști, au constituit 
alte câteva momente menite să completeze 
atmosfera festivă a manifestării, dedicată 
oamenilor şi tradițiilor din arealul fostului judeţ 
Someş. O manifestare de suflet, îmbogățită de 
prezența copiilor din județele vecine, 
participanți pentru prima dată la deschiderea 
„Lăzii de zestre”.

M.V.
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 După două ediții consacrate presei dejene (în 2015 și 2016), Despărțământul „Dr. Teodor 
Mihali” Dej al ASTRA a organizat la sfârșitul anului 2017 (în 29 decembrie) o întâlnire mai 
amplă, dedicată de această dată presei astriste. Astfel, în cadrul colocviului „Presa astristă în anul 
Centenarului Marii Uniri”, la restaurantul „Parkhouse” din Dej, s-a reunit un important număr de 
directori, redactori și editori de reviste ce apar sub egida unor despărțăminte ale Astrei, dar și a 
altor reviste și publicații culturale care se bucură de notorietate în Transilvania: Caiete Sălăjene, 
Mișcarea literară, Dacoromânia etc. Nu în ultimul rând, la evenimentul moderat de ec. dr. Radu 
Gavrilă, președintele ASTRA Dej, au fost prezenți președinți de despărțăminte - Silvia Pop (Blaj), 
Ioan Seni (Năsăud), Dorin Cremene (Reghin), Loila Cioica (Alba Iulia), Ligia Dănilă (Beclean), 
dr. Valeria Bilț (Târgu Lăpuș), Alina Talpoș (Șomcuta Mare), alături de alți reprezentanți de marcă 
ale Asociațiunii și vieții culturale ardelene: dr. Vasile Tutula (Cluj), Ioan Străjan (Alba Iulia), 
György Györfi-Deák (Jibou), Ilie Frandeș (Reghin), Mihai Octavian-Groza (Sebeș), Istina Sima 
(Aiud), Andrei Moldovan (Bistrița), Zorin Diaconescu (Bistrița), Floarea Pleș, Mircea Daroși, 
Ioan Borțan, Gabriela Herța, Ioana Lăpușneanu, Leon Catarig (Năsăud), Ioan Mihălțan, Ioan Brad 
(Blaj). Inclusiv, numeroși astriști dejeni, dar și o tânără solistă din Gurghiu, Daiana Suceavă, elevă 
la Liceul „Lucian Blaga” din Reghin, care a oferit un binevenit respiro muzical reuniunii.
 După o prezentare mult prea lungă a participanților și publicațiilor pe care le girează 
despărțămintele amintite, discuția s-a canalizat în fine spre aspectele ceva mai concrete pe care le 
implică la ora actuală redactarea și publicarea unor reviste, cărți sau alte materiale ce promovează 
activitatea Astrei. De la formă și conținut, până la distribuție sau publicul de nișă pe care și-l 
conservă  cu încăpățânare Asociațiunea, intervențiile au fost și ele de coloraturi diverse, aducând 
însă foarte vag în prim plan idei pragmatice, încărcate de acel suflu proaspăt pe care-l necesită 
vremurile. 

Întâlnirea presei astriste, la Dej
M.V.
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 În concluzie, nu se pune problema „demolării” unei structuri cu o fundație solidă. Nu e 
nevoie să demolăm casa în care locuim, dacă o putem restaura, moderniza și redecora...A, că toată 
acestă „modernizare” înseamnă muncă, disconfort, cheltuieli, idei, căutări, soluții, plus multe 
altele, asta este cu totul altceva. Dar merită, cred eu. La fel cum merită să salvezi și să restaurezi o 
bisericuță de lemn și s-o aduci în atenția întregii lumi, în loc s-o lași să se prăbușească pentru a face 
loc unui edificiu nou nouț, dar cu o personalitate îndoielnică. 

  Incontestabil, ASTRA secolului XIX aavut un rol imens în istoria și în cultura română și a 
contribuit cu maximă energie la realizarea Marii Uniri din 1918. Atâta doar că, momentan ne aflăm 
în anul de grație 2018, adică în secolul XXI! Cu toate cele bune sau rele pe care le adună acest 
secol, gândim, vorbim și scriem altfel decât în urmă cu o sută de ani. Mă rog, ne străduim, unii 
dintre noi...

 Cam asta a rezultat, în final, și din discuțiile colocviului astrist de la Dej.

 Și, chiar dacă principalul scop al Asociațiunii rămâne cel fixat foarte clar de ctitorii ei 
(folosirea culturii, mai ales a celei naţionale, pentru înfăptuirea prosperității şi progresului 
poporului român, pentru păstrarea şi întărirea solidarităţii tuturor românilor), „orice organism de 
genul Astrei trebuie să aibă în vedere o continuitate, o perspectivă care să permită regenerarea și 
transpunerea în viitor a idealurilor sale și a țelurilor urmărite. Modificările de structură și de 
mentalitate sunt, în anumite contexte, mai mult decât necesare pentru adaptarea respectivului 
organism la imperativele și exigențele contemporaneității. Această evidență pare să nu găsească 
nici un răsunet la nivelul fostelor și actualelor elite ale Asociațiunii (...). Ne place monotonia, ne 
place să ne auzim vorbind, ne place să ne lăudăm unii pe alții pentru cărțile și revistele pe care le-
am mai editat și... cam atât”. Cuvintele aparțin istoricului ieșean dr. Mircea Cristian Ghenghea, 
secretar general de redacție al „Revistei române” și erau valabile în 2009, când au fost scrise 
(„Revista română”, nr. 4 (58)/2009) . Au rămas valabile și azi, și vor fi valabile probabil și peste, 
cinci sau zece ani...
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În anii '80, când am început să frecventez 
Cenaclul „Saeculum”, condus de criticul Radu 
Săplăcan și poetul Teodor Mihadaș, am realizat 
nu doar necesitatea unor întâlniri amical-
literare, ci chiar imperativul existenței lor. La 
vremea aceea, când nu se publica ușor, când 
existau puține oportunități editoriale, iar 
vameșii ideologici erau cât se poate de vigilenți, 
era aproape imposibil să te manifești în 
literatură fără să treci printr-un cenaclu literar, 
fără un „debut colectiv”. Cenaclul crea 
ambianța dialogului literar, a confruntării, a 
dezbaterilor, dar mai ales, a verificării nivelului 
de competență și competiție literară. Oferea 
imboldul, căldura, camaraderia și rivalitatea 
atât de necesare creației. 

Saloanele „Radu Săplăcan”, ediția 2018

Magdalena VAIDA

 Sigur, cenaclurile comuniste aveau, în 
esenţă, rolul de „îndrumători tehnici” într-ale 
scrisului pentru aspiranții la gloria literară şi de 
„or ien tarea  ideologică”  a  c rea ţ i i lo r  
scriitoricești, fiind organizate de instituţii 
culturale în al căror caiet de sarcini intra 
înfiinţarea şi menţinerea acestora în stare de 
funcţionare. Se viza încurajarea amatorismului 
(dilentantismului,  de fapt),  ștergerea 
primejdioasă a granițelor dintre profesioniști și 
nonprofesioniști, dar și descoperirea tinerelor 
talente, menite a fi cultivate în spiritul 
vremurilor şi antrenate în diverse „montaje 
literar-artistice” prilejuite de manifestările 
omagiale.

 După decembrie 1989 însă, lumea a 
devenit mai grăbită și mai superficială. Timpul 
tot mai puțin, tentațiile tot mai multe. Pe de altă 
parte, oricine putea să-și publice creațiile 
literare, fără să resimtă nevoia unei verificări de 
către o instanță critică. Fără o confruntare 
prealabilă cu publicul și cu alți confrați. Oricine 
putea să înființeze publicații literare, putea să-și 
tipărească producțiile literare în unul sau în „n„ 
volume. Mai în glumă, mai în serios, se spunea 
că: se scrie mai mult decât se citește și se publică 
mai mult decât se scrie…

 Cu toate acestea, dezbaterile din multe 
cenacluri depăşeau, nu de puţine ori, cadrul 
controlat „de organe”, creaţiile însele 
înscriindu-se adesea în curente greu de ţinut în 
chingile rigide ale sistemului, iar dacă cenaclul 
era condus de o personalitate literară puternică 
și exigentă (greu de accesat de poeţii-ţărani și 
poeţii-muncitori ai „Cântării României”), 
roadele lui benefice pe domeniul literaturii nu 
întârziau să apară.

 În astfel de circumstanțe, cenaclurile au 
început să dispară treptat. Atât cele consacrate, 
care funcționau pe lângă revistele literare, cât și 
cele patronate de unele instituții de cultură sau 
de învățământ.
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Dar, tot în timp, cenaclurile au început să 
reapară. Și asta mă duce – privind în urmă și 
spre prezent – la cuvintele lui Ion Mureșan: „O 
societate bolnavă, secretă poeți”. Eram o 
societate bolnavă. Suntem o societate bolnavă 
din nou. Și îi dau dreptate lui Ion Mureșan când 
afirmă că „poeții sunt anticorpii unei societăți 
bolnave” deoarece, „poezia se scrie în numele 
binelui și a frumuseții”. Acum, ca și atunci, 
avem nevoie de multă poezie pentru a ne 
vindeca. În plus, dacă Cenaclul „Saeculum”, 
asemeni altor cenacluri care au făcut istorie, era 
o formă de rezistență prin cultură, s-ar părea că 
ne-am întors aproape de punctul de unde am 
plecat, cenaclurile de astăzi dovedindu-se și ele, 
forme de rezistență în vâltoarea de nonvaloare 
ce ne agresează zi, de zi. Anticorpi.

Dejul s-a înscris perfect în acest scenariu. 
Chiar dacă au existat periodic tentative de 
reanimare a vieții literare din oraș, acesta 
găzduind, în ultimii 25 de ani, câteva „întâlniri 
memorabile” cu poeți, scriitori și oameni de 
cultură din Cluj, Bistrița, Beclean, București, 
Gherla, Baia Mare, Zalău etc., cele mai multe 
dintre aceste reuniuni s-au terminat în coadă de 
pește… 

Așadar, o discuție colocvială pe tema 
cenaclurilor și revistelor literare – la timpurile 
trecut, prezent și viitor – este întotdeauna 
binevenită și întâmpinată cu interes, dat fiind că 
revistele și cenaclurile literare configurează, 
prin menirea lor, direcţii noi, cronici, 
comentarii (favorabile sau nu), interviuri, 
debuturi, polemici savuroase, amintiri, 
dezbateri, aluzii şi iluzii…Mai simplu spus: în 
lumea revistelor și cenaclurilor literare se simte 
cel mai bine „pulsul cotidian al literaturii”.

Aceasta a fost și ideea care a stat la 
temelia ediției 2018 a „Întâlnirilor Radu 
Săplăcan”, ediție devenită „Saloanele „Radu 
Săplăcan” și organizată de Despărțământul „Dr. 
Teodor Mihali” Dej, al ASTRA împreună cu 
cenaclul literar pe care îl patronează. Dedicate 
memoriei lui Radu Săplăcan (n. 2 aprilie 1954) 
„saloanele” s-au desfășurat la Mănăstirea 
Nicula și la Dej, și au reunit patru cenacluri care 
și-au câștigat deja un loc meritoriu în peisajul 
cultural de pe Văile Someșurilor: Societatea 
Scriitorilor Bistriţeni „Conexiuni”, Cenaclul 
literar „Cronograf” din Satu Mare, Cenaclul 
literar dejean „Radu Săplăcan” şi Cenaclul 
Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. 
Amfitrion și moderator al celor două „saloane” 
a fost ec. dr. Radu Gavrilă, președintele ASTRA 
Dej. Primul „salon”, găzduit de Mănăstirea 
Nicula, s-a concentrat pe subiectul „Cenaclu 
literar sau revistă literară?” – intervențiile 
aparținând managerului Palatului Culturii din 
Bistriţa, dr. Dorel Cosma, poetului Ioan 
Mureşan, preşedintelui Societăţii Scriitorilor 
Bistriţeni, Zorin Diaconescu, Loredanei Ştirbu, 
secretar literar al revistei „Cronograf”, 
stareţului mănăstirii, părintele arhimandrit 
Nicolae, preotului Ioan Morar, președintele 
ASTRA Gherla, poetei Raveca Vlașin, 
prozatorului Mark Voinescu și alții. 

O dezbatere interesantă, în urma căreia s-
a lansat ideea redactării de către cele patru 
cenacluri a „Proclamaţiei de la Nicula”, 
respectiv, realizarea unui proiect comun de 
promovare a literaturii române în anul 
Centenarului. De asemenea, printre proiectele 
propuse a fost și acela al unui cenaclu literar 
itinerant (Tren Literar) pe ruta Cluj-Dej-Bistriţa 
şi Cluj-Dej-Satu Mare (Dejul fiind un cunoscut 
nod feroviar și rutier!), precum şi colaborări mai 
strânse între revistele de cenaclu și publicațiile 
astriste, fiecare cu o mare deschidere spre 
creația artistică din toate domeniile.

 La finalul dezbaterii, dr. Dorel Cosma a 
ofer i t  bibl ioteci i  Mănăst i r i i  Nicula,  
„Monografia Palatului Culturii Bistrița”, o 
vastă lucrare ce cuprinde peste 100 de ani de 
activitate culturală la Bistriţa.
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 Societatea Scriitorilor Bistriţeni a fost 
reprezentată de Dorel Cosma, Zorin 
Diaconescu, Elena M. Cîmpan, Menuţ 
Maximinian, Victor Ştir, Maria Blaga, Niculae 
Vrășmaş, Radu Sălvan, Rodica Fercană, 
Mărioara Sigheartău, Maria Herineanu și 
graficianul Lucian Dobârtă. Din partea 
cenaclului și revistei „Cronograf” au fost 
prezenți Loredana Știrbu, Francisc Balog, 
Mark Voinescu, Gheorghe Cormoș și George 
Negrea, în ipostaza de talentat folkist. 

 Cenaclul UBB l-a avut ca reprezentant pe 
președintele său, poetul Ion Mureșan, iar 
cenaclul „Radu Săplăcan” pe poetele Elena 
Mereuță, Raveca Vlașin, Zamfira Toderici, 
Maria Borzași și Gina Cobârzan, poeții Radu 
Zăgrean și Toni Chira, graficiana Gabriela 
Meșter, precum și cîțiva pătimași astriști, 
susținători ai evenimentelor culturale din oraș: 

„ Saloanele Radu Săplăcan” au continuat 
la Dej, în restaurantul „Parkhouse”, cu o serată 
literară în care s-a citit, poezie și proză, din 
creaţiile participanților la întâlnire. 

Gheorghe Giurgiu, Vasile Cernea, Monica 
Buzași, Camelia Pușcașu și Mircea Cotuțiu.
Nu au lipsit nici părintele stareț Nicolae și 
preotul Ioan Morar.

  Reuniunea s-a încheiat într-o atmosferă 
amicală și însuflețită, nu înainte ca scriitorul 
Dorel Cosma, să-i ofere preşedintelui Astra Dej, 
dr. Radu Gavrilă, distincţia Palatului Culturii 
Bistriţa, „în semn de apreciere pentru modul în 
care ştie să creeze evenimente culturale de 
rezonanţă naţională”.

pag. 29



ASTRA DEJEANĂ pag. 30

 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, ca întotdeauna, un moment de remember pentru cel care 
„trebuia să poarte un nume”.
 Așadar, o seară „pentru minte, inimă și poezie” oferit cu suflet de astrist, publicului dejean.

 Sub genericul „Dor de Eminescu”, pe scena Cercului Militar și-au dat întâlnire formațiile 
artistice care își desfășoară activitatea sub egida Astrei dejene, respectiv: Trupa de teatru a 
Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” (coordonator, profesor Ioan Petruț), „Junii Someșeni„ 
- Liceul „Henri Coandă” (coordonator, prof. Viorel Lăcătuș), Corul Liceului Tehnologic 
„Constantin Brâncuși” (coordonator, prof. Claudia Bujor), Grupul folk al Liceului Teoretic „Al. 
Papiu Ilarian” (coordonat de profesor Kinga Nan-Farcaș) Corul „Brevis” - Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” (coordonator, prof. înv. Corina Borșan), Corul „Sunetul muzicii” - Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” (coordonator, prof. înv. Vasile Cernea) și eleva Antonia Rusu de la 
Școala Gimnazială Câțcău (îndrumător, prof. Iulia Lungu), cu un excelent text original, dedicat 
marelui nostru poet.

 Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” Dej, al ASTRA, în colaborare cu Cercul Militar Dej, a 
organizat luni, 15 ianuarie un spectacol de muzică și poezie dedicat poetului Mihai Eminescu și 
Zilei Culturii Naționale, eveniment devenit deja tradiție în calendarul de început de an al 
manifestărilor astriste.

 De asemenea, pe scena Cercului Militar au evoluat și invitații speciali ai programului: Petra 
și Marin Grad cu trei piese lirice pe versuri de Eminescu, soliștii Ioan Dordoi (romanțe) și Dana 
Feherdi (doină) și Maria Dordoi și Luminița Fodor (poezie). 

„Dor de Eminescu”, 
pe scena Cercului Militar Dej
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 Raveca Vlașin - poet,  născută în Mintiul 
Năsăudului, produs al școlilor bistrițene, 
membră a Cenaclului Literar ,,I. Pop Retegan” 
Dej, membră fondatoare a Cenaclului Literar 
,,Radu Săplăcan” al Astrei Dej, membră a Ligii 
Scriitorilor Români - filiala Cluj, prietena 
astriștilor năsăudeni, prezentă prin scrierile sale 
in revistele astriste din țară, și în zeci de 
antologii; a publicat până în prezent 7 (șapte) 
volume de versuri dintre care 4 (patru) dedicate 
copiilor.
  În cele șapte volume, citite cu mintea și 
sufletul, descoperi lumea adevărată în evoluția 
ei firească:  copil, maturitate și bătrânețe, 
pătrunzând în trăirile și sentimentele profunde 
ale autoarei, în care se cuibăresc și multe 
întrebări.
  În volumul de poezii i-ntitulat ,,Fresca 
Amintirilor Albastre”  - 2008, o carte 
autobiografică, trăită într-un tărâm fabulos al 
copilăriei din mediu rural, unde cântecul și 
versul nu pare lipsit în nici o împrejurare, la fel 
credința,  sentimentele,  ocupați i le și  
preocupările legate de ciclul anotimpurilor și a 
vieții: evocarea străbunilor, a bătrânilor-
înaintașii, a bunicilor și părinților, toate sunt 
mărturisite în Cuvântul autoarei, cu sinceritate, 
în versuri rafinate, cu întoarcere spre propria-i 
copilărie.
   Așa de exemplu:  în volumul de poezii 
,,DIN MAREEA GÂNDULUI” - 2013, în 
poemul ,,Din flori de vis” : A fost o vreme când 
copil bogat / Cu vise construiam realități / Când 
pași și gesturi mă luau argat / Nutrind secretul 
vieții să-l învăț/.
 Poeta, Raveca Vlașin este și bunică, are 
un anume fel de a fi: iubește copiii, este un om 
sensibil, inteligent, cu vorbă blândă, cu 
dragoste și frumusețe sufletească, cu vise și 
speranțe dintotdeauna pe care nu și le-a pierdut,

Raveca Vlașin
și mugurii vieții - COPIII!

Floarea PLEŞ

  Astfel, Primăvara este asociată cu ,,un 
copil”, cu ,,o sărbătoare”;  poemul 
,,Ghiocelul” - simbol al regenerării  vieții, apoi, 
poemele: ,,Ulița copilăriei”, ,,Poveste de vară", 
,,Lada cu mere” , și alte poeme din care citez 
câteva versuri: ,,NEPOȚICA” - Ce isteață și ce 
dulce / Când își pune ceva-n gând / Cu trei vorbe 
mă seduce / De mă joc cu ea la rând; 
,,TOBOȘARUL” - În baraca lui bunicu / Am dat 
peste două oale / Vechi, uitate, obosite / Groase-
n piele / Mari și goale / Pregătindu-mi două bețe 
/ Sprintene și ușurele / Îmi ziceam că-s toboșar / 
Și-ncropeam ritmuri cu ele; ,,ÎN VACANȚĂ LA 
BUNICI” - Bunii, ce faci de mâncare / Astăzi 
pentru prânzul mare / O zamă de baraboi / Cum 
se face pe la noi; ,,PRÂSNELUL" - Sfâr ... 
prâsnel nepotolit / De bunicul învârtit / Să-i 
distreze pe nepoți / Se adunară-n juru-i toți; 
,,VROIA SĂ ȘTIE” - Toți am fost copii o dată / 
Și-am făcut mici prostioare / Știm că-n perioada 
dată / Nu suntem îngeri sub soare.
 În toate, autoarea își creionează prin 
poezie afecțiunea părintească, folosind un 
limbaj original plăcut cititorului, fiind parcă, 
chemată să formeze spirite creatoare, care să 
implice prin istețime, inspirație și spontaneitate 
copilul-elevul, în joc, să-l determine să creeze.

a reușit să dea viață talentului dat de Bunul 
Dumnezeu, prin cărți și poezie, devenind o mare 
scriitoare lirică - un om de cultură.
  Cărțile dedicate copiilor prin povești și 
versuri sunt extraordinar de reușite: ,,Cartea 
copilăriei” - 2004 - ediție trilingvă româno-
franceză-engleză (RoFrEn); ,,Scame de 
zâmbet” - 2005; ,,Din mareea gândului” și 
volumul de versuri ,,Prin grădina de Povești” - 
2015, din care în poemul ,,Patru anotimpuri”, 
versurile sunt tratate de autoare cu gingășie și 
pricepere din preaplinul talentului izvorul 
creației literare din care înmugurește viața.
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  Dar Raveca Vlașin uimește cititorul și 
prin volumele de poezie ,,Decareflecți” - 2006, 
poezie cu zece versuri și rimă încrucișată și 
,,Dodecareflecții” - 2010, poezie din trei strofe, 
cu rimă încrucișată și îmbrățișată, în care ideile, 
gândurile și întrebările constituie mobilul 
poeziei, determinate de mediul și domeniile 
vieții cotidiene pe care o traversăm.
  Citez din Cuvântul autoarei: „Este 
nevoie în continuare de a ne pune întrebări; de  
a reflecta asupra binelui și răului, asupra 
frumosului și a urâtului și apoi a alege în  

Autoarea prin scrierile dedicate copiilor, a știut 
să pună pe hârtie povești și versuri adecvate 
stării lor, ele sunt un bulgăre de aur pe măsura 
trecerii vremii!

cunoștință de cauză calea pe care o dorim. 
Pentru bine și frumos este nevoie de o cheltuială 
de timp și energie mai mare, dar fără această 
luptă continuă, pentru mai bine, ce ar fi viața 
noastră?” 

  Întrebările  par a fi actuale, puse în 
versuri, cu exprimare metaforică și luciditate, 
dă versurilor o notă romantică, întemeiată pe 
dorințe și speranțe, creează un Univers liric 
interesant.
  Poeta, merită felicitări, cu urări de 
sănătate și inspirație în ale scrisului, să 
înnobileze mai departe cu aceeași pasiune și 
dăruire idealurile culturii românești. 

  O altă întrebare: ,,Oare este de folos să 
cheltuim timp la masa de scris?”. 

 Felicitări tuturor celor implicați în acest proiect al ASTREI LĂPUȘENE, prin care se 
urmărește relansarea poeziei populare originale, cultivarea gustului pentru valorile tradiționale și 
promovarea manifestărilor artistice populare, în spiritul autenticității.
 Felicitări organizatorilor, cu precădere, doamnei Valeria Bilt, președinte al ASTRA 
LĂPUȘANĂ, inițiatorul proiectului, coordonator și prezentator al acestei prime ediții a 
„Festivalului de poezie populară de dragoste”.

 Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” Dej, al ASTRA a fost reprezentat de președintele 
acestuia, ec.dr. Radu Gavrilă și astriștii: Dorina Rus, Marin Grad, Petra Grad, Antonia Rus 
(Cercul Astra Câțcău), Sorina Viman (Cercul Astra Gâlgău) și profesorii îndrumători.
 Alături de președinții și vicepreședinții despărțămintelor participante, festivalul a fost 
onorat și de prezența doamnei prof. univ. dr. Delia Suiogan, de la Catedra de Etnologie a 
Facultății de Litere-Centrul Universitar Nord Baia Mare, o competență incontestabilă în 
domeniul folclorului românesc, căreia, primarul orașului Târgu Lăpuș, Mitru Leșe, I-a acordat o 
„Diplomă de Onoare” în semn de înaltă prețuire.

 Vineri, 23 februarie, la Casa de Cultură din Târgu Lăpuș a avut loc prima ediție a 
FESTIVALULUI POEZIEI POPULARE DE DRAGOSTE, organizat Despărțământul Astra 
Lăpușană, în parteneriat cu Primăria Târgu Lăpuș, Liceul Teoretic „Petru Rareș” și Casa de 
Cultură. Un eveniment desfășurat sub semnul „excelenței prin frumusețea spectacolului oferit de 
toate ansamblurile participante”, reprezentând despărțămintele și cercurile astriste din Dej, 
Gâlgău, Câțcău, Șomcuta Mare, Romuli (Bistrița-Năsăud), Cupșeni, Lăpuș, Suciu de Sus, Groșii 
Țibleșului și liceele „Petru Rareș” și „Grigore Moisil” din Târgu Lăpuș.

 Astriștii dejeni, la 
„Festivalul poeziei populare de dragoste”

M.V.
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 Şi la noi, de zilele oraşului, s-a anunţat 
cã, dupã momentul dedicat oficialilor şi 
notabilitãţilor, adicã a tuturor celor din primul 
rând de scaune, copiii vor da un spectacol. Unii 
vor cânta, alţii vor juca, iar majoretele vor 
susţine un recital de excepţie, ceva ce nu s-a mai 
vãzut în orãşelul de la cotul Someşului. Iar dacã 
fanfara de la batalionul zãlãuan de suport 
logistic s-a retras dupã parada militarã la bãi, 
unde se gãseşte vin de Recaş, rece ca gheaţa, 
muzica va rãsuna de pe o bandã de magnetofon.
 Iatã, copilele în fustiţe scurte, roşii, tivite 
cu volãnaşe, cu coroniţe de mai în pãr, cu 
espadrile şi ciorapi albi în picioruşe, deja şi-au 
ocupat locurile şi îşi verificã emoţionate 
alinierea. Omul de la pupitru le prezintã şi 
anunţã cã „vor evolua” pe sunetele „Marşului 
someşan” de Borsay Samu. Conductoarea îşi 
balanseazã bãţul în aşteptarea primelor 
acorduri. Uşor-uşor, din vârful degetelor, 
fetiţele bat pasul pe loc. Apoi difuzoarele prind 
glas. Majoretele încep sã-şi roteascã batoanele 
cu mãciulii argintii, se deplaseazã întâi lateral, 
se încoloneazã în douã rânduri, între care îşi 
schimbã bastoanele. Le aruncã şi le prind fãrã 
nicio ezitare. Se rotesc cu un sfert, unele 
pornesc în sus, altele în jos, apoi fac stânga 
împrejur, îşi schimbã sensul de deplasare şi 
revin. Se rotesc şi rochiţele le urmeazã 
mişcarea, descriu conuri purpurii cu horbote 
lãptoase, de sub care rãsar genunchii care bat 
ritmul dat de toba mare. Alãmurile rãsunã, 
cântecul scurge, lumea stã cu respiraţia tãiatã. 
Pruncuţele fac alţi doi paşi lateral, se rotesc din 
nou, revin pe coloane, aruncã şi prind 
bastoanele trimise de colegele din dreptul 
fiecãreia. Se reia scenariul, dar cu deplasare în 
dreapta şi stânga, iar apoi înapoi. S-a refãcut 
alinierea, sfârlezele strãbat aerul, copilele se 
rãsucesc şi înainteazã acoperind tot. Orchestra 
de pe banda magneticã intoneazã acordurile 
finale. Adulţii şi copiii din faţa scenei încep sã 
aplaude. Toatã lumea se distreazã şi se simte 
bine.

ARHIMEDE ŞI MARŞUL SOMEŞAN

GYÖRFI-DEÁK György

 Cântecul e vioi, cu volute arpegiate în 
stil popular, un ceardaş plin de viaţã, acum 
segmentat şi ţinut în frâu de rigorile cazone. A 
fost sprinţar, a devenit mãsurat. Nu mai e rotit, 
ci bãtut.Şi-a pierdut avântul sufletesc, l-a 
cedat unui suflu militãros. A trecut de pe arcuş 
şi strunele ceterei în turbioanele de alamã. 
Melodia pare sã fie dinainte sau din timpul 
primului rãzboi mondial, de pe vremea când 
fiecare îşi dorea un imperiu propriu şi toatã 
lumea a rãmas fãrã niciunul. Mare hibã-i la 
etaj, nu-i bai! Câştigul tuturor: au scãpat de 
grija gripei spaniole, o boalã care a rãpus cât 
trei rãzboaie laolaltã.

 Dar cine o fi Borsay Samu?

 Borsay Samu s-a nãscut în comuna Ozun 
(comitatul Trei Scaune, azi Covasna), în 4 sau în 
14 ianuarie 1860. Tatã i-a fost doctorul Borsay 
Samu, iar mamã Borsay Eszter. A învãţat întâi la 
gimnaziul din Braşov, iar apoi în Cristuru 
Secuiesc. A studiat muzica la facultãţile din 
Budapesta, Viena şi Berlin. În toamna lui 1888, i 
s-a propus şi a acceptat postul de profesor de 
muzicã de la Colegiul Bethlen din Aiud. A 
devenit dirijorul corului bãrbãtesc de la liceul 
pedagogic, membru al comitetului central de 
învãţãmânt din Alba de Jos, membru al 
cazinoului din Aiud şi conducãtorul Cercului de 
cântãri (Daloskör) din localitate. A predat 
cursuri de muzicã vocalã şi orgã (1888—1894), 
iar apoi pian (1889-1894). S-a cãsãtorit cu 
educatoarea Dombay Mária. În 1896, a devenit 
dirijorul fanfarei Regimentului 21 de honvezi 
(infanterie) şi s-au mutat la Cluj. Aici, în paralel 
cu pregãtirea militarilor, a predat la facultatea 
de teologie calvinã (reformatã) şi a dirijat un cor 
feminin de 60 de persoane. De altfel, fata lui, 
Borsay Margit Olga, s-a cãsãtorit în 1913 cu 
viitorul episcop protestant Makkai Sándor 
(1890-1951). Este amintit şi drept conducãtorul 
corului de la cãile ferate (Vasúti Olvasó- és 
Dalkör). S-a pensionat în 1918, cu gradul de 
locotenent-colonel. A murit la Budapesta în 
1944.
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 Principala operã este volumul de cântece 
bisericeşti „Erdélyi evangelikus református 
Chorálkönyv”. A compus împreunã cu 
libretistul sãtmãrean Szabados Ede (1867-
1930) opereta într-un act „Eroi în fustã” 
(Szoknyás hõsök; prima reprezentare: Cluj, 16 
decembrie 1894), poemul muzical „Bethlen-
óda" (cântat la inaugurarea unei noi aripi a 
colegiului, în 1889) şi mai multe valsuri, polci, 
alte dansuri cu acompaniament la pian, duete şi 
mai multe piese pentru cor bãrbãtesc.
 Marşul someşan „Szamosmenti induló” 
a fost scris la Cluj. Pe internet, mai ales la vest 
de Tisa, apar uneori şi partituri atribuite 
compozitorului Lehár Ferenc. În discografie, 
precum sunt single-ul omonim (Hungaroton, 
1953) ori LP-ul „Szórakoztató dallamok” 
(Muzicã de divertisment, Hungaroton, 1978), 
se menţioneazã întotdeauna numai numele 
muzicianului clujean.
 Când vine vorba despre soarta (şi 
receptarea) cãrţilor, se citeazã adesea: „Habent 
sua fata libelli”. Se poate spune ceva similar şi 
despre piesele muzicale. Iar dupã primul rãzboi 
mondial, evoluţia cântecului de faţã a fost una 
surprinzãtoare. I s-au scris mai multe strofe şi a 
devenit un bun comun transmis pe parcursul 
mai multor generaţii de elevi, o piesã de 
rezistenţã a folclorului şcolãresc, o formulã de 
reţinere a teoremei triunghiului dreptunghic sau 
a felului cum se creeazã şi acţioneazã forţa de 
ascensiune volumicã.
 Despre Arhimede din Siracusa se 
povestesc multe. A fost considerat drept cel mai 
mare fizician din Antichitate, un geniu care 
apare doar la câteva sute de ani, precum Newton 
sau Einstein. Este primul savant care a cercetat 
manifestãrile gravitaţiei şi a pregãtit 
desprinderea de pãmânt, înãlţarea oamenilor cu 
ajutorul montgolfierelor şi baloanelor umplute 
cu hidrogen sau heliu. Arhitectul roman 
Vitruvius a relatat anecdota care a fãcut celebru 
strigãtul: „Evrika!" (Am gãsit!)

 Fizicianul a încercat multã vreme sã 

 În vremea Primul Rãzboi Punic (dintre 
Roma şi Cartagina), Siracusa era o colonie 
elenã, condusã de tiranul Hieron al II-lea. Ca sã 
dobândeascã graţia zeitãţilor în acele vremuri 
belicoase, regele a comandat o cununã din aur 
curat. Când ea a fost gata, comportarea 
bijutierului a dat de bãnuit şi monarhul l-a 
însãrcinat pe vãrul sãu sã determine, fãrã ca sã 
distrugã coroana, dacã fãurarul a folosit tot 
metalul preţios sau a înlocuit o parte din 
material cu argint.

 În cadã s-a cuibãrit, îngeraşul meu,

 Principiul lui Arhimede stabileşte cã 
orice un corp scufundat într-un fluid este împins 
de jos în sus de cãtre fluid, cu o forţã egalã cu 
greutatea volumului de fluid dislocuit de acel 
corp. Forţa arhimedicã se scade din greutatea 
corpului şi, dacã este mai mare, componenta 
ascensionalã devine preponderentã, aşa cã 
obiectul pluteşte sau chiar se înalţã. În ceea ce-l 
interesa pe Hieron, densitatea cununii era mai 
micã decât densitatea aurului pur, fapt care a 
dovedit ticãloşia orfevrierului.

 Iar atunci când a ţâşnit, uite ce-a  
 descoperit, îngeraşul meu:

 Orice corp în apã pus, îngeraşul meu,

 Arhimede cel pãţit, îngeraşul meu,

 Fi-va-mpins de jos în sus, îngeraşul  
 meu,

 Ei bine, melodia pe care se cântã „Orice 
corp în apã pus” este chiar „Marşul someşan” 
compus de Borsay Samu. Nu se ştie cine a scris 
versurile, dar în momentul când fanfara rãsunã, 
toatã lumea recunoaşte cântecul şi-i fuge gura 
pânã la urechi.
 Unele capete pãtrate din Ministerul 
Învãţãmântului au protestat: formularea nu este 
riguroasã! Corpul nu este pus, ci scufundat.Şi 
nu numai în apã, ci în orice fluid, fie el gaz ori 
lichid. Copiii trebuie sã înveţe corect definiţia, 
folosind termeni din vocabularul ştiinţific, fãrã 
infuziuni retrograde şi bigote, precum: 
„îngeraşul meu”! Educaţia este laicã, nu toatã 
lumea crede în fiinţele supranaturale, iar unele 
confesiuni creştine chiar exclud sfinţii şi 
poporul ceresc din viaţa spiritualã. Oricum, 
locul religiei este în „şcoala de duminicã”. Aşa e 
politic corect!

 Cu o forţã în minus, de apa vãrsatã-n  
 plus, îngeraşul meu."

 Cei destoinici le învaţã pe amândouã şi 

gãseascã o rezolvare. Într-o zi, când a intrat în 
cada din baie, a observat cã trupul sãu a vãrsat o 
parte din apã. Vitruvius povesteşte cã, de 
bucurie cã a gãsit rezolvarea, Arhimede a 
strigat: „Evrika!", a ţâşnit din cadã şi a fugit gol-
goluţ prin oraş ca sã-i ducã vestea regelui. 

 Folclorul şcolar maghiar perpetueazã un 
cântecel, o formulã mnemonicã, pentru a ţine 
minte teorema lui Pitagora şi legea lui 
Arhimede. Iatã traducerea versurilor transmise 
din generaţie în generaţie, pe care le-am învãţat 
şi noi, pe care le cântã şi elevii de astãzi:
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ştiu când şi cum sã le foloseascã. Ei sunt pãrinţii 
care fredoneazã versurile şi îşi aduc aminte de 
şotiile din copilãrie, în timp ce urmãresc parada 
unde fetiţa lor, împreunã cu celelalte majorete, 
defileazã perfect aliniate, în ritmul dat de 
tamburul major, atente la conducãtoarea 
defilãrii, cãreia îi urmãresc semnalele şi îi 
urmeazã indicaţiile. Ei sunt cei care sunt la fel 
de emoţionaţi ca şi copilele, conştienţi de faptul 
cã spectatorii de pe margine privesc şi judecã 
orice ezitare, cei care sar primii sã le felicite pe 
micuţele sportive dupã consumarea episodului 
artistic.
 Fetiţele de azi vor fi mãmicile de mâine, 

 Pentru cã fiecare mãmicã ştie ce 
înseamnã: „Îngeraşul meu”!

cele care vor încerca apa din cãdiţã cu vârful 
cotului, sã vadã cât este de caldã şi îşi vor îmbãia 
copilaşii, scufundându-i cu grijã, dorindu-şi ca 
niciodatã sã nu aibã parte de un rãzboi. Ce bine 
ar fi dacã fiecare marş belicos şi-ar gãsi câte un 
corespondent şcolar şi ar servi sã-i înveţe pe 
copii unde şi când se pune cratimã, cum se 
utilizeazã „si conditionnel”, care au fost 
reformele fraţilor Gracchi, câte state sunt în 
Uniunea Europeanã, ce elemente chimice 
formeazã grupa a III-a din sistemul periodic sau 
cum se înşiruie vertebrele umane. 

Arhimede din Siracuza (în greacă Αρχιμήδης, 
Archimedes; n. aprox. 287 î.Hr. în Siracusa, pe atunci 
colonie grecească, d. 212 î.Hr.) a fost un învățat al lumii 
antice. Realizările sale se înscriu în numeroase domenii 
științifice: matematică, fizică, astronomie, inginerie și 
filozofie. Carl Friedrich Gauss considera că Arhimede 
și Isaac Newton au fost cei mai mari oameni de știință 
din întreaga istorie a civilizației umane. Se cunosc 
puține detalii despre viața lui, dar este considerat drept 
unul din principalii oameni de știință din antichitate. 
Printre altele a pus bazele hidrostaticii și a explicat 
legea pârghiilor. I s-au atribuit proiectele unor noi 
invenții, inclusiv al unor mașini de asalt, precum și 
șurubul fără sfârșit. 

Borsay Samu s-a nãscut în comuna Ozun (comitatul 
Trei Scaune, azi Covasna), în 4 sau în 14 ianuarie 
1860. Tatã i-a fost doctorul Borsay Samu, iar mamã 
Borsay Eszter. A învãţat întâi la gimnaziul din Braşov, 
iar apoi în Cristuru Secuiesc. A studiat muzica la 
facultãţile din Budapesta, Viena şi Berlin. În toamna 
lui 1888, i s-a propus şi a acceptat postul de profesor 
de muzicã de la Colegiul Bethlen din Aiud. A devenit 
dirijorul corului bãrbãtesc de la liceul pedagogic, 
membru al comitetului central de învãţãmânt din Alba 
de Jos, membru al cazinoului din Aiud şi conducãtorul 
Cercului de cântãri (Daloskör) din localitate. A predat 
cursuri de muzicã vocalã şi orgã (1888—1894), iar 
apoi pian (1889-1894).
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 A doua parte a serii de joi l-a avut ca 
protagonist pe cunoscutul om de presă: Zorin 
Diaconescu. Autor al volumului „Undeva, 
cândva… 1989”, apărut la Editura ASTRA-Dej 
(2017), Zorin Diaconescu și-a prezentat cartea 
pornind de la clasica întrebare care a bântuit și 
mai bântuie prin școli, din gimnaziu și până la 
finalul liceului: „ce-a vrut să spună scriitorul în 
opera sa?” Pentru că, nu-i așa, n-a existat 
profesor care, odată ce a vorbit despre o operă 
literară, poezie sau proză, să nu fi pretins de la 
elevi, răspuns la această întrebare. Chiar dacă 
logica nu acceptă că cineva ar putea cunoaște 
gândurile sau starea de spirit a unui om doar din 
analiza câtorva metafore...

 Dar nu numai seniorii au fost sărbătoriți, 
ci și tinerii participanți la Concursul Național 
„Ocrotiți de Eminescu” (desfășurat săptămâna 
trecută la Blaj), elevi ai școlilor dejene, care au 
primit titlul de Ambasadori ai Astra Dej, 
„pentru rezultatele obținute la concursurile și 
competițiile astriste”. O pleiadă de tineri care au 
reprezentat cu brio municipiul nostru și care, 
prin spectacolul oferit seniorilor, tuturor celor 
prezenți în sală, au dovedit că și-au meritat cu 
prisosință premiile obținute. Premii, pentru 
care se cuvin felicitări și profesorilor care i-au 
îndrumat și s-au ocupat de pregătirea lor.

 Despărțământul ”Dr. Teodor Mihali” 
Dej, al ASTRA și-a sărbătorit joi, 1 februarie 
2018, cei 22 de seniori septuagenari, mare parte 
dintre ei fondatori, în urmă cu aproape 30 de 
ani, ai ASTRA Rediviva. Un eveniment care, 
începând cu acest an, se dorește a fi inclus în 
calendarul asociației dejene și care a reunit la 
Cercul Militar un public numeros, astriști și 
invitații lor. Amfitrion al reuniunii a fost 
președintele Despărțământului ASTRA Dej, 
ec.dr. Radu Gavrilă, organizator, de asemenea 
și a Expoziției de carte veche „Mihai 
Eminescu”.

 Ocolind așadar aberațiile psiho-socio-
politico-motivaționale care, cred unii-alții, 
determină un autor să scrie ceea ce a scris și nu 
altceva, Zorin Diaconescu a declarat verbal, ca 

Ziua Seniorilor Astrei
și în primele primele pagini ale cărții: „mă 
mulțumesc să vă povestesc câteva observații 
bazate pe experiențe proprii pe care încerc să le 
sistematizez, fără să exagerez cu ordonarea, atât 
cât cred eu că e necesar pentru ca ele să devină 
lizibile – fără să-și piardă totuși prospețimea – 
sau pentru a reuși eu însumi să le înțeleg”. Și 
asta a și făcut, readucând în prim plan amănunte 
dintr-o perioadă pe care am uitat-o, intenționat 
sau nu. Cu calmul și înțelepciunea malițioasă a 
scribului menit să consemneze evenimentele, și 
doar pe ici pe colo să intervină cu adnotări pe 
marginea lor. Poate punând și întrebări, dar cel 
mai adesea așezând totul sub semnul lui dubito 
ergo sum. Cum au făcut toți scribii și cronicarii 
vremurilor apuse, iar cei moderni, jurnaliștii, 
continuă s-o facă vrând nevrând..

 Ne place, nu ne place, așa a devenit 
Revoluția Română, „prima revoluție transmisă 
în direct” model perfect privind manipularea în 

 „ D u p ă  c u m  o  ș t i u  p r e a  b i n e  
revoluționarii, dacă vrei să schimbi mentalitatea 
unei țări, nu te îndrepți spre galeria de artă, spre 
ministerul Educației sau spre locuințele 
romancierilor celebri; îți îndrepți tancurile 
direct spre centrul nervos al organismului 
politic, spre cartierul general al știrilor” spune 
Alain de Botton (”Știrile”, Editura Humanitas, 
2015). Exact spre ceea ce ne îndreaptă atenția, 
printre altele, și Diaconescu. Spre media, spre 
audio-vizual, cu precădere, cu avertismentul de 
r i g o a r e :  s u n t e m  e x p u ș i  s i s t e m a t i c  
extraordinarei capacități a noilor canale de a ne 
influența simțul realității. Ele sunt forța 
individuală cea mai semnificativă, care fixează 
tonul vieții publice și modelează percepția 
noastră asupra comunității, a lumii, prin 
extensie. Exemplul cel mai bun: pașnicul orășel 
de provincie Jad, care își face în 1989 propria 
revoluție, după modelul celei văzute la 
televizor: „Toate se transmiteau prin televiziune 
și oamenii se conformau ca hipnotizați. Mie, 
acest aranjament mi se pare genial”. A fost 
genial. Timp de câtea zile, sediul televiziunii a 
fost sediul guvernului. 
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  Aproape de finalul acestei 
„incursiuni în metaficțiune” Diaconescu scrie 
că: „la două decenii distanță poți afirma orice, 
fără să-ți pese de credibilitate, probabil pentru 
mulți dintre contemporani, realitatea de 
referință este voalată sau inexistentă, iar pentru 
cei care au apucat acele vremuri, explicațiile 
mele s-ar putea să nu fie deloc mulțumitoare; nu 
exclud nici varianta că unii dintre cei care au 
apucat acele vremuri se vor enerva și mă vor 
înjura”.
 În ce mă privește, nu-l voi înjura, iar ca o 
concluzie: puțin îmi pasă „ce a vrut să spună 
autorul în cartea sa”. Contează ce am înțeles eu 
din cele citite. Contează ce credem fiecare 
dintre noi, fiecare dintre cititorii săi. 

masă și obiect de studiu politic/jurnalistic în 
marile universități. Dar, nici post-festum nu 
avem prea multe motive de mândrie, iar 
Diaconescu nu ezită să consemneze, cu punct și 
virgulă (a se citi cauză și efect) momentele, 
gesturile, intențiile, jocurile de culise care au 
urmat și care mai continuă și azi sub ochii 
noștri, într-un „d-ale carnavalului” balcanic, la 
fel ca într-un film prost. O metaficțiune.

 Zorin Diaconescu s-a născut la 11 
septembrie 1948 în Timișoara.  A absolvit 
Facultatea de Filologie din cadrul UBB Cluj, 
după care, în perioada 1973-1991 a fost 
profesor de limba engleză la Liceul „Andrei 
Mureșanu” din Dej. Din 1991, a fost jurnalist 
RTV, redactor, director adjunct al Studioului 
Regional Cluj, iar mai apoi, consilier al 
Președintelui Director General al Societății 
Române de Radiodifuziune, București.

 E s t e  m e m b r u  f o n d a t o r  a l  
Despărțământului „Dr. Teodor Mihali” Dej al 
ASTRA și președintele Cenaclului literar 
„Radu Săplăcan” al ASTRa Dej.

 A inițiat postul local de televiziune Tv. 
B i s t r i ț a  ș i  p u b l i c a ț i a  e l e c t r o n i c ă  
www.bistritaonline.ro.  

 Debut jurnalistic: revista „Astra” Brașov. 
Colaborări cu studii, recenzii, traduceri și critică 
literară la publicațiile: Tribuna, Luceafărul, 
Gazeta Someșeană, Astra dejeană.

 În prezent, este implicat în viața culturală 
a orașelor Bistrița, Dej și Cluj-Napoca.

Debut editorial: „Schimbarea la față”, Editura 
Eikon, Cluj, 2009.

M.V.
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 Spre mândria dejenilor, tinerii astriști 
participanți la concurs au revenit acasă cu 
numeroase premii și mențiuni, ca o dovadă a 
seriozității și bunei lor pregătiri, sub 
îndrumarea profesorilor Dana Herineanu, Iulia 
Lungu, Tinca Adina, Ungureșan Rozalia şi 
Petruţ Ioan, și a interpretului folk, Marin Grad.

 Sub egida Despărţământului „Dr. Teodor 
Mihali” ASTRA Dej, câţiva elevi talentaţi din 
municipiul nostru au participat la sfârșitul 
săptămânii trecute (27 ianuarie), la Concursul 
Național de Poezie „Ocrotiţi de Eminescu” – 
Ediția a XVIII -a, organizat de Despărţământul 
,,Timotei Cipariu'' ASTRA-Blaj și Cenaclul 
literar ,,Fântâni ale darurilor'' Blaj, respectiv, 
Silvia Pop – președinte Astra Blaj, prof. dr. 
Maria-Daniela Pănăzan și scriitor, prof. dr. 
Oancea-Raica Claudia.
 Juriul din acest an i-a avut în componență 
pe: criticul literar Irina Petraș, scriitorii Ion 
Buzași, Ion Brad, Virgil Todeasă, Nicolae 
Băciuț, Răzvan Lucan, Ioan Popa și directorul 
Bibliotecii Județene Albă, dr. Silvan Stâncel, 
precum și pe astriștii Silvia Pop (Blaj), Mariana 
Motora (Abrud), Floarea Pleș (Năsăud) Aurel 
Pantea (Alba Iulia).
 Desfășurat pe două secțiuni – Recitare 
din lirica eminesciană și Creaţie literară – 
poezie, actuala ediție a concursului a avut loc la 
Primăria Blaj, și a reunit aproximativ 80 de 
elevi și studenți din toată țara. Cu acest prilej, 
Despărțământul Astra Dej (și implicit, Dejul) a 
fost reprezentat de elevii: Chira Antoniu-
Danusiu – Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” 
Dej, Rusu Antonia- Maria – Şcoala Gimnazială 
Câţcău, Grad Petra – Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Dej, Tomoiagă Diana-Maria, 
Ghenea Denisa-Marcela, Füleki Maria-
Magdalena, Pop Maria-Bianca, Goja Lisa-
Maria, Banto Denisa-Cristina și Crețu Romina-
Manuela de la Liceul Tehnologic „Constantin 
Brâncuşi” Dej, Bujiță Izabela-Larisa și 
Săplăcan Patricia-Georgiana de la Liceul 
Tehnologic „Henri Coandă” Dej.

Premii numeroase obținute de 
tinerii astriști dejeni, la Blaj 

 Tuturor, dascăli, elevi și organizatori, 
multe felicitări!

 Astfel, la secțiunea recitare din lirica 
eminesciană, elevele Rusu Antonia- Maria şi 
Füleki Maria-Magdalena au obţinut Premiul I, 
eleva Grad Petra a obţinut Premiul II, iar elevele 
Tomoiagă Diana-Maria, Ghenea Denisa-
Marcela, Goja Lisa-Maria, Bujiță Izabela-
Larisa și Săplăcan Patricia-Georgiana au 
obținut mențiuni. De asemenea, eleva Pop 
Maria-Bianca, a fost răsplătită pentru prestația 
ei, cu Premiul revistei „Vatra veche” – Târgu 
Mureș.
 La secțiunea creație, elevul Chira 
Antoniu-Danusiu a obţinut Premiul III, eleva 
Banto Denisa-Cristina – Premiul revistei „Vatra 
veche”, eleva Crețu Romina-Manuela – 
Premiul Editurii „CronoLogia” – Sibiu, iar 
eleva Rusu Antonia- Maria, menţiune.

M.V.
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D u p ă  î n f i i n ț a r e a  A s o c i a ț i u n i i  
Transilvane pentru Literatura Română și 
Cultura Poporului Român (ASTRA), în anul 
1861, devine membru al acesteia începând cu 
anul 1865 și totodată colector. Odată cu 
organizarea despărțământului ASTRA-Dej, 
este ales președinte (1871), ocupând această 

10)funcție până în anul 1883 . A organizat 
Adunarea Generală ASTRA la Dej, în anul 
1882, la acea dată numărul membrilor din Dej 
fiind de 20. Cu prilejul Adunării Generale 
menționate mai sus, în Dej s-au aflat 
personalități importante ale vieții românești 
precum George Bariț, Iacob Bologa, D. 
Barcianu sau Grigore Silasi.

A desfășurat bogate activități culturale, 
atât pentru cunoașterea operelor literare ale 
scriitorilor români în rândul populaţiei române 
din comitat, precum și pentru păstrarea 
tradițiilor și obiceiurilor populare. A reînviat în 
Dej tradițiile legate de colindat, prezentări de 
carte, precum cele publicate de Vasile 
Alexandri, Mihai Eminescu, etc. sau 
abonamente la ziarele românești. S-a implicat 
în cultivarea limbii române, acţionând contra 
campaniei de deznaționalizare. Menționăm că 
în anul 1872, ministrul de justiție Percsel 
dispune ca avocații în dezbaterile procesuale să 
folosească doar limba maghiară, iar în anul 
1875 ministrul Kalman Tisza dispune ca 
întreaga corespondență oficială și toate 
protocoalele să fie scrise doar în limba oficială 
maghiară. În anul 1883, autoritățile politico-
administrative au dispus ca în toate actele 
oficiale, persoanele de naționalitate română să 
fie înscrise cu numele maghiarizat, pe baza unui 
„vocabular havasian” (redactat de un personaj 
cu numele Havasi). În adunarea comitatensă, 
unde doar 70 din cei 235 de membrii erau 
români, Gavril Man protestează vehement și 
ridiculizează această acțiune, precum și 
enormitățile lingvistice care le implică. Spre 
exemplu, numele românesc Anania a fost 
„tradus” prin Ana (nume feminin), Firoana prin 
Ferenz (nume masculin), Zamfira prin Samu. 
Acțiunile de deznaționalizare întreprinse de 
autoritățile maghiare sunt vehement contestate 

și în afara Transilvaniei, ca spre exemplu într-un 
articol a lui Mihai Eminescu, în ziarul Timpul 
din 15 iunie 1883.

A invitat totodată și a găzduit 
personalități de seamă ale naţiunii române, care 
au trecut prin Dej, ca spre exemplu fostul său 
coleg, Avram Iancu, în anul 1872 „pe vremea 
fânului”, în ultima sa călătorie înainte de deces.

Gavril Man de Boereni a fost unul din 
personajele luminoase ale istoriei românilor 
transilvăneni, apărător în justiție a celor 
nedreptățiți, ducând de-a lungul vieții o luptă 
continuă pentru apărarea limbii, a ființei 
naționale românești. Este legat de Maramureș 
atât prin locul de naștere precum și prin toate 
acțiunile desfășurate de-a lungul anilor în Țara 
Lăpușului, fiind singurul maramureșean (în 
contextul actual) printre cei care au contribuit la 
redactarea Memorandumului, în anul 1892.

Referinţe:
1) 

Ioan Sonea, Corespondență-Seplac, 12 august 
1895, în Unirea Blaj, an V, nr. 33, 17 august 1885, p. 264
2) Mihail Chiorean, Eugen Vescan, Valentin 
Vişinescu, Viișoara, studiu monografic, Editura Casa 
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2000, p. 25
3) 

I.  Kádár, Szolnok-Doboka Vármegye 
monografiaja, Des, 1905

6) 
D. Suciu (coordonator), Mișcarea Națională a 

Românilor din Transilvania între 1849-1918, 
Documente, Editura Academiei Române, București, 
2015
7) 

Telegraful Român, nr. 23, 28 aprilie 1864
8) 

Scrisoarea lui Gabriel Man către Aurel 
Mureșan, Muzeul „Arhiva Mureșenilor”, Brașov, inv. 
14470

4) Nelu Pop, Suciul de Sus, Editura Proema, Cluj-
Napoca, 1997

10) 
Constantin Albinetz, Cristina Albinetz, Dej 

Istorie și Legendă, Ed. Riseprint, Cluj-Napoca, 2014, p. 
376

9) Episcopia Gherla, Arhive, Document 
1422/1873

5) T.V. Paclisan, Cartea de aur, vol. VI, 1910, p. 13-
17, 57-60

11) Iosef Badiu, Dr. Manu Gavril de Boereni, 
promotorul culturii populare someșene și apărătorul 
limbii străbune, Samus IV, 1999, p. 13-20

(continuare de la pag.10)
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Anexa 5. Casa memoriala Gavril Man din Dej, precum şi placa 
comemorativa amintind de vizita lui Avram Iancu

Anexa 4. Scrisoarea lui Gavril Man către Aurel Mureşanu

Anexa 3. Comitetul ales pentru redactarea Memorandumului

Anexa 2. Contract notarial redactat în anul 1865 de notarul Augustin Sigarteu
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          ,,Ca trestia ne-am îndoit în vânt şi nu ne-
am rupt'', spunea Alexandru Vlahuţă, pentru că 
limba şi credinţa ne-au fost pavăză şi altar. Cei 
care au formulat pentru prima dată temeiurile 
identităţii noastre au fost cronicarii vremurilor 
îndepărtate. Una dintre consideraţiile lor 
referitoare la originea noastră latină spune că, 
muntenii, moldovenii şi transilvănenii ,,una 
sunt şi cu toţii de la Râm se trag''.
 Bogăţia de idei şi nobleţea sentimentelor 
caracteristice cronicarilor, simbolul celei dintâi 
uniri realizată de Mihai Viteazul se continuă de-
a lungul vremii printr-o largă mişcare cultural-
ştiinţifică şi social-politică. Prin cunoscutul 
manusc r i s  t r ans i lvănean  , ,SUPLEX 
LIBELLUS VALACHORUM'' din 1791 şi prin 
opera reprezentanţilor ,,Şcolii Ardelene'' s-au 
afirmat idealurile naţionale ale românilor de 
pretutindeni.
 Timotei Cipariu rosteşte în 1861 un 
cuvânt mobilizator pentru toţi românii şi 
îndeosebi pentru cei din Transilvania, unde 
lupta naţională se sprijinea pe ideea apărării 
limbii: ,,Limba e cea mai puternică legătură a 
unui neam. Ea e sufletul neamului şi fiinţa lui. 
Aceleaşi vorbe nasc, în noi, aceleaşi gânduri, iar 
toţi câţi au aceleaşi gânduri... merg pe aceeaşi 
cărare, biruiesc aceleaşi piedici şi au aceiaşi 
duşmani :  e i  fac  un neam:  unul  ş i  
nedespărţit,,..Primele încercări asupra limbii 
române se datoresc unei pleiade de ardeleni : 
Șincai, Samuil Micu și Petru Maior, a căror 
mărime trebuie măsurată nu prin ceea ce au 
făcut, ci prin ceea ce voiau să facă : a deștepta 
naționalitatea română, a o deștepta cu orice 
preț. ,,Sunteți  fii ai Romei,,, au strigat ei ; și 
românul zguduit din somn s-a pus pe gânduri,, 
(Gavril Istrate ).
 Cipariu reuşeşte să dinamizeze 
conştiinţele, să le transforme într-un crez, 
deschizând ochii tuturor asupra pericolului care 

Limba română, ,,coloana vertebrală'' 
a unităţii noastre naţionale

Mircea DAROŞI

avea să se ivească odată cu instaurarea 
regimului austro-ungar. Exagerările şi 
tendinţele de maghiarizare, n-au făcut altceva 
decât să sporească dorinţa românilor de a-şi 
apăra comoara cea mai de preţ, prin luptă. 
Coşbuc se va inspira din cuvântul lui Cipariu 
scriind poezia ,,Graiul neamului'': 

                Cum să-l dăm?''
        Prin grai, poporul nostru a rezistat şi s-a 
călit. Poetul îşi exprimă încrederea în 
generaţiile de astăzi că vor asigura perenitatea 
limbii române. ,,Nepoţii'', urmând pilda 
înaintaşilor, vor fi în stare să dea riposta 
duşmanilor care încă ţintesc ,,pierzarea 
graiului'' român : ,, Dar să piară ei cu toţii ; / Nu 
l-am dat, şi nici nepoţii / Nu-l vor da  !''

                ,,Dacă-n vreme tulburată 

           Despre partea veşniciei noastre, cum este 
numită limba, Mihai Eminescu spune atât de 
plastic în versurile sale :,,Văd poeţi ce-au scris o 
limbă ca un fagure de miere'', iar Nichita 
Stănescu o consideră  ,,ca o duminică''. 

                Azi, în ziua deşteptării,

 Testamentul lui Ienăchiţă  Văcărescu 
rămâne mereu  actual pentru toţi trăitorii pe 
aceste meleaguri străbune :  
              ,, Urmaşilor mei Văcăreşti  
                  Las vouă moştenire 

                Nu ne-am dat noi graiul ţării,

 George Bariţiu stăruia şi el la vremea 
aceea asupra cunoaşterii istoriei şi o punea în 
strânsă legătură cu limba pe care o vorbim, cu 
limba în care era imprimată ideea unităţii de 
neam, de cultură şi de interese, despre care 
spune : ,, Limba-i depozitul sacru lăsat de 
generaţiile trecute pe care se întemeiază 
naţionalitatea'', iar Timotei Cipariu o numeşte 
,,cea mai scumpă ereditate''. Necesitatea acestei 
unităţi a crescut în intensitate din momentul 
când românii au început să scrie, mai întâi în 
limba latină şi slavă şi apoi în limba română. 
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         Poemul lui Alexei Mateevici, preotul 
militar basarabean, ne convinge şi mai mult de 
acest lucru :

                Care-o plâng şi care-o cântă 

                 În aceeaşi limbă

                 Şi doar în limba ta 

                 Râde un pământ, 

                 Durerea poţi s-o mângâi,

                 Cu al tău cânt,

                 Şi -a patriei cinstire''. 

                Limba vechilor cazanii 

Creşterea limbei româneşti 

                Limba noastră-i limbă sfântă, 

                Limba noastră-i numai cântec 

                Pe la vatra lor ţăranii''. 

                ,,Limba noastră-i o comoară 

         Crezul marilor conicari și al celor care s-
au ocupat de studiul limbii române este pus în 
valoare de către oamenii de cultură și în mod 
special de către scriitori. Grigore Vieru exprimă 
în poezia sa toată bogăţia sufletească a 
românului : 

                 Ci doar în limba ta 

În limba ta ţi-i dor de mama, 
                 Şi vinul e mai vin,
                 Şi prânzul e mai prânz. 
                 Şi doar în limba ta 

                 S-o preschimbi în cânt,

                 Poţi râde singur, 

                Pe moşie revărsată ... 

                 Toată lumea plânge, 

                Un şirag de piatră rară 

                Doina dorurilor noastre ...

                În adâncuri înfundată 

                  ,, În aceeaşi limbă 

                 Iar bucuria

                 Te poţi opri din plâns. 
                 Iar când nu poţi plânge şi nici râde, 
                 Când nu poţi mângâia
                 Şi nici cânta, 

                 Cu cerul tău în faţă, 
                 Tu taci atuncea, 
                 Tot în limba ta''.
Folosind o limbă românească frumoasă și 
curată și fiind conştient de puterea impactului 
pe care versul său îl poate avea asupra 
cititorului, Octavian Goga  a ars ca o flacără vie 
pe altarul ideii naţionale, punându-şi  în valoare 

creaţia sa  literară. El este unul dintre cei mai 
activi protagonişti ai Marii Uniri. Nicolae Iorga 
îl numeşte ,,suflet de luptător, herald al visului 
nostru milenar''.

           ,,Avem un vis neîmplinit,

 Odată cu izbucnirea primului război 
mondial, Goga devine un arc voltaic care 
scapără, arde, scrie şi vorbeşte enorm'', spune I. 
Clopoţel. Acum îi apare volumul ,,Strigăte în 
pustiu'', sinteza unor patetice apeluri pentru 
eliberarea naţională a românilor subjugaţi, în 
care critica vremii vedea ,,cele mai  frumoase 
pagini de înflăcărare naţională ce s-au scris în 
româneşte''. Cuvintele lui se înfigeau adânc în 
sufletul cititorului : ,,N-o să fie atâta încăpere în 
sufletul d-voastră, câtă durere vă aduc eu din 
Ardeal'' sau ,,Viitorul Ardealului e în raniţa 
soldaţilor români''.

         V-arată drumul morţii din morminte 

     Ori veţi muri cu trupul frânt în două  !''                                                                                                             
(Latinitatea din tranşee )

      Despre contribuţia lui la înfăptuirea unităţii 
naţionale a tuturor românilor, vorbeşte presa 
acelei vremi în care publică numeroase articole 
şi poezii, făcându-se purtătorul de steag în 
bătălia pentru realizarea acestui vis, aşa cum 
spun şi versurile sale :

           Copil al suferinţii.

           Şi moşii şi părinţii'' (Noi)

         Să nu uitaţi a veacurilor carte,

         Ori vă mutaţi hotarul mai departe,

       Încă din anii studenţiei pe care îi petrece în 
capitală,  Goga este călăuzit de ideea că 
,,soarele românilor de la Bucureşti răsare'', 
devenind exponentul revoltei transilvănenilor. 
Acum publică volumul ,,Poezii''(1905), volum 
care se dovedeşte a fi expresia luptei de 
eliberare a românilor din Transilvania. În anul 
1914, numele lui este aşezat la loc de cinste între 
membrii ,,Ligii pentru unitatea politică a tuturor 
românilor''. Alături de N. Filipescu, Take 
Ionescu, N. Iorga, Vasile Lucaciu, Goga ia parte 
activă la mobilizarea generală a maselor în lupta 
pentru realizarea unităţii naţionale. Versurile 
sale sunt adevărate ordine de chemare: 
       ,,Veniţi români. Porniţi-vă spre munte, 

         Veniţi, veniţi ! Căci adevăr zic vouă 

           De dragul lui au răposat
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           În timpul neutralităţii, Goga s-a zbătut ca 
nimeni altul pentru crearea unui curent de 
opinie, publicând poezii brodate pe marea idee 
a vremii, de unire a tuturor românilor într-un 
singur stat. Sunt creaţii de înaltă vibraţie pe care 
le adună în volumul ,,Cântece fără ţară'' (1916). 
Semnificative pentru această perioadă sunt 
poeziile : ,,Pajurei cu două capete'', ,,Ţara mea 
de suflet'', ,,Latinitatea strigă din tranşeee'', 
,,Poveste''şi altele. Poezia lui Goga a produs un 
entuziasm zguduitor în rândul maselor, 
afirmându-se ca poet, dar şi ca luptător pentru 
cauza care o servea. ,,Sol al dragostei şi-al urii'', 
,,vestitor de biruinţă'', Goga acuză, într-o sacră 
mânie,, spurcata pradă'' : 

                 Ne stă pierzarea ta-n pervaz 
                 Şi ghiara ta de veci ne scrie 

                 Cât bietul meu pământ a dat'' 

                 Mai rău şi mai înfometat,

                            (Pajurei cu două capete).
          În perioada pribegiei sale la Paris a reuşit 
să facă legături preţioase cu unele puteri 
europene, îndeosebi cu Franţa, care s-a dovedit 
de mare ajutor în momentele hotărâtoare de mai 
târziu. Întors acasă, alături de intelectualii 
ardeleni refugiaţi, Goga, deşi nu-şi satisfăcuse 
serviciul militar, intră voluntar în armata 
română, cu gândul să-şi facă datoria faţă de 
patrie. Ajunge pe frontul de la Turtucaia, deşi ar 

                 Căci n-are iadul vreun balaur 

                 ,,Ca un blestem de cununie

                 Ruşinea vieţii din obraz ;

                 Să ceară sânge- atât şi aur,

               ,,Te-am dărâmat, hotar de-odinioară, 
              Brâu împletit din lacrimi şi din sânge, 
              Veriga ta de foc nu ne mai strânge 
              Şi lanţul tău a încetat să doară''.

 fi dorit să fie trimis pe cel dinspre Ardeal.  Când 
frontul se mută în Moldova este chemat de 
generalulPresan, care îl trimite la biroul de 
propagandă, în ideea că  în aceste momente, 
scrisul său este mai de folos ţării, : … ,,Câteva 
pagini scrise de dumneata echivalează cel puţin 
cu două divizii. Nu sunt dispus să distrug două 
divizii ca să-ţi fiu dumitale pe plac. Deci, veţi 
rămâne la dispoziţia noastră. Dacă nu de voie va 
fi de nevoie''. Plecat de pe front, conduce 
publicaţia ,,România'' de la Iaşi, organ al 
Apărării  naţionale, unde scrie 46 de articole şi 
multe poezii în care sunt oglindite confruntările 
de pe câmpul de luptă şi frământările întregului 
neam.
             Cu câteva luni înainte de 1 Decembrie 
1918, Goga pleacă în Franţa, încredinţându-i-se 
o serie de misiuni diplomatice în vederea 
determinării marilor puteri de a recunoaşte 
desăvârşirea unităţii statale româneşti. Actul de 
făurire a României Mari devine realitate. Într-o 
scrisoare îşi mărturiseşte regretul de-a nu putea 
participa la istorica Adunare de la Alba Iulia : 
,,Regret din tot sufletul că nu mi-a fost dat să văd 
aceste valuri de oameni şi să mă pătrund şi eu de 
bucuria cea curată care mi-ar fi răsplătit 
îndeajuns tot zbuciumul de o viaţă întreagă 
pentru triumful unei idei''. Apoi, în versuri 
inegalabile exclamă cu entuziasm şi mare 
bucurie : 
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 Evenimentul a fost organizat de 
Asociațiunea Transilvană pentru Literatura 
Română și Cultura Poporului Român-
Despărțământul „Dr. Teodor Mihali” Dej, în 
colaborare cu Liga Tinerilor Ortodocși Dej, 
reprezentând o nouă manifestare în cadrul 
proiectului „Tineri la tribuna ASTREI”.

 Sâmbătă, 9 decembrie 2017, în sala 
festivă a Protopopiatului Ortodox din Dej, a 
avut loc o întâlnire astristă la care au participat, 
alături de gazde, invitați din județele Alba și 
Bistrița-Năsăud.

 În prima parte a evenimentului a 
conferențiat istoricul Mihai-Octavian Groza, 
doctorand la UBB Cluj-Napoca, președintele 
Despărțământului ASTRA „Vasile Moga”-
Sebeș, prezentând auditoriului tema „Un ierarh 
transilvănean și epoca sa. Viața și activitatea 
episcopului Vasile Moga (1774-1845)”. 
Disertația a captivat prin ineditul informațiilor, 
prin organizarea și structurarea surselor și prin 
modul logic, obiectiv și atractiv de prezentare a 
fenomenelor social și religios din perioada la 
care se face referire.
 În continuarea acțiunii de informare, din 
perspectivă istorică-zonală, socială și 
religioasă, au susținut alocuțiuni Istina Sima, 
președinta Cercului ASTRA Gârbova de Sus-
Despărțământul Aiud, istoricul dejean 
Constantin Albineț și protopopul Dejului, Ioan 
Buftea.
 Bianca Cseke, mediator european, în 
intervenția sa, a făcut referire la procesul de 
trecere de la ortodoxism la catolicism, insistând 
asupra conotațiilor conceptului „propagandă  

 ASTRA Dej, 
conferință și lansare de carte

 În a doua parte a evenimentului, un tânăr 
membru al Cenaclului literar „Radu Săplăcan” 
Dej, Toni Chira, elev în clasa a VIII-a Scoala 
„Avram Iancu”, a recitat, din creația proprie, 
poezia „Ultimul miraj al sunetului”. Istina Sima 
a prezentat două cărți apărute cu susținere 
astristă în județul Alba, iar Gina Cobârzan, 
membră a aceluiași cenaclu dejean, „Radu 
Săplăcan”, a recitat din noua sa apariție 
editorială (Editura ASTRA-Dej, 2017), 
„Gânduri din miez de suflet”.

 La final, în cerc restrâns, Radu Gavrilă 
(președintele Despărțământului „Dr. Teodor 
Miha l i -Dej ) ,  Miha i -Octav ian  Groza  
(președintele Despărțământului „Vasile Moga”-
Sebeș), Zorin Diaconescu (membru ASTRA, 
Cercul Dej), Istina Sima (președinta Cercului 
ASTRA Gârbova de Sus, Despărțământul Aiud) 
și Gabriela-Elena Herța (Cercul ASTRA 
Romuli-Despărțământul ASTRA Năsăud) au 
dicutat despre strategia de organizare a 
Centenarului (programul ASTRA pentru anul 
2018) la nivel central, zonal, pe depărțăminte și 
cercuri.

 greco-catolică” și asupra efectelor 
procesului de catolicizare forțată în Ardeal, 
urmând a se organiza, ulterior, și o sesiune de 
dezbateri pe acestă temă.

 Volumul a fost prezentat de criticul literar 
Zorin Diconescu, președintele cenaclului, iar 
Elena Mereuță a recitat și i-a înmânat autoarei 
versurile creionate, în schiță, sub titlul „Ziua în 
care la celălalt capăt al poeziei n-a mai fost 
nimeni”. A urmat o sesiune de autografe.

Gabriela-Elena Herța
 Cercul ASTRA Romuli

Despărțământul ASTRA  Năsăud
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 Sâmbătă, 24 februarie, La Centrul 
Cultural Municipal „George Coșbuc”, din 
Bistrița, a avut loc lansarea cărții „Undeva, 
cândva… 1989”, de Zorin Diaconescu, apărută 
la Editura ,,ASTRA” Dej.

 Menuţ Maximinian a evidenţiat, la 
rândul său, amplele posibilități expresive ale 
jurnalistului Zorin Diaconescu, iar Elena M. 
Câmpan a insistat pe virtutea textului de a aduce 
anumite clarificări asupra evenimentelor, de a 
le aşeza într-o logică, iar din punct de vedere 
stilistic a arătat spre discursivitatea textului, în 
care sunt topite informații, atitudini, opinii din 
zilele „fierbinți” ale lunii decembrie 1989 sau 
de după. 
 La rândul său, președintele Astra Dej, 
doctor în economie Radu Gavrilă, s-a referit la 
,,frumoasa risipă”, am spune, amintind un titlu 
de carte al scriitorului Teohar Mihadaş, 
amintind parcursul vieții lui Zorin Diaconescu, 
unul generos, altruist, fie ca profesor la Liceul 
,,Andrei Mureșanu” din Dej, fie ca jurnalist la 
Cluj, București și Bistrița, aşezând în lucrare 
pretutindeni un exercițiu întemeietor, fondator. 
În cuvântul său, autorul a vorbit despre 
societatea românească, așa cum a cunoscut-o 
din 1968 încoace, subliniind, mai ales, tarele, 
dar și dificultățile pe care le-a parcurs. A urmat 
sesiunea de autografe, care a încheiat 
evenimentul, la care au participat numeroşi 
scriitori de la „Conexiuni”, dar și invitați de la 
Dej(mesagerul.ro).

 Întâlnirea a fost deschisă de directorul 
Centrului Cultural Municipal, prof.dr. Dorel 
Cosma, care a vorbit despre volum, socotindu-l 
o carte document, care se ocupă de 
evenimentele din Decembrie 1989 petrecute în 
orașul Dej, în conexiune cu perioada anterioară 
și mai ales cu cea ulterioară, analiza 
consecințelor a ceea ce s-a numit revoluție 
ocupând o bună parte a textului. În continuare, 
prof.univ.dr. Mircea Gelu Buta a așezat întregul 
demers al autorului sub aserțiunea generoasă 
intitulată „Luciditatea jurnalistului Zorin 
Diaconescu”, abordând textul din perspectiva 
experimentatului gazetar. 

Luciditatea jurnalistului 
Zorin Diaconescu

 Umorul pe care-l folosește scriitorul 
traduce o anumită atitudine, o ținută în fața 
realităților existenței umane, iar în volumul de 
față, a celei românești.

 Umorul sănătos face, totodată, încercarea 
de a depăși, fie și momentan, genul de trăire prin 
râs, un râs care poate căpăta cele mai variate 
sonorități, conotate, uneori, și de plâns.

 Aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că 
este necesar să îndepărtăm confuziile. Este 
vorba de folosirea sinonimă a termenilor satiră 
și humor, care s-au constituit, cu timpul, într-un 
fel de sintagmă și într-un cap de afiș atrăgător. 
De fapt, ele desemnează două atitudini 
contrare, ceea ce nu le împiedică, totuși, să 
recurgă la mijloace asemănătoare de producere 
a râsului. Adevărul e că ele alcătuiesc un întreg, 
dar numai ca două părți distincte, chiar dacă 
conviețuiesc în același text.

Despre carte, un text concludent aparține 
Prof. Dr. Mircea Gelu Buta, text apărut în 
ziarul „Răsunetul”:

 Umorul adevărat este o atitudine 
sentimental-filosofică specifică, și nu doar o 
formă de spirit redusă la debitarea de anecdote 
și vorbe de duh. Deosebirea de fond dintre umor 
și satiră este cauzată de prezența sentimentului 
tragic al existenței la cel dintâi și absența 
acestuia în satiră, care este interesată numai de 
vicii, fiind dogmatică, mereu sigură pe sine, pe 
valorile considerate morale și pe calea unică, pe 
care o persoană trebuie să se îndrepte spre 
perfecțiune.

 Psihologii ne învață că nu există 
conflicte, ci doar nevroze. Aceste nevroze, 
generate de evenimentele din anul 1989, 
încearcă jurnalistul Zorin Diaconescu să ni le 
prezinte printr-o notă analitică, critică, dar și 
umoristică.

 El nu-și intitulează scrierea „Revoluția la 
Dej”, ci „Undeva, cândva… 1989”, pentru că, 
dorind să dea valoare mesajului său, încearcă să 
ne determine ca fiecare dintre noi să  
rememorăm acele momente din anul 1989 care, 

Double M.
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 Evenimentele sociale din decembrie 
1989 au avut ca efect un șir de explozii în rândul 
oamenilor. Toate slăbiciunile au ieșit atunci 
spectacular la suprafață, devenind probleme 
critice ale sistemului economic, de învățământ, 
medico-sanitar ș.a. Tranșant, deschis, fără 
menajamente și, uneori, fără discernământ, au 
fost contestate persoane, metode de lucru, 
conținuturi. Efectul imediat a fost demisia, de 
bunăvoie sau sub presiune, a celor aflați până 
atunci la conducerea instituțiilor. Între agitatori 
se aflau foști colaboratori ai regimului înlăturat 
și care, fie intenționat sau din oportunism, au 
căutat să se impună în posturi de conducere sau 
să influențeze decizii. Așa cum se întâmplă, au 
fost contestate persoane valoroase, iar efectul 
imediat a fost indisciplina și dipariția 
ierarhiilor, care au dezorganizat, pentru mult 
vreme, instituțiile statului.

trebuie să recunoaștem, ne-au creat trăiri, 
emoții de tot felul și ne-au amprentat soarta.
 Întâmplările din fabricile, școlile și 
spitalul din Dej sunt trase la indigo cu 
întâmplările „revoluționare” din Bistrița și, sunt 
sigur, că din multe alte localități ale României.

 Priceperea lui Zorin Diaconescu de a

 așterne pe hârtie acest documentar, cum singur 
își  inti tulează scrierea,  provine din 
înțelepciunea pe care i-au dat-o soarta: originea 
socială – Zorin este fiu de profesori universitari; 
instrucția căpătată de-a lungul anilor – este 
absolvent al Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj; experiența de viață ca student, iar mai apoi 
profesor de liceu și, ulterior, cu formare 
jurnalistică temeinică.
 L-am cunoscut mai bine pe Zorin 
Diaconescu ca jurnalist, din momentul când a 
venit la Bistrița. Am conceput împreună 
proiecte și am colindat țara, luând interviuri la 
persoane pe care am încercat să le impunem ca 
modele. Aș aminti aici proiectele: „Personalități 
în dialog”, „Constantin Pavel”, „Medicii și 
Biserica” ș.a.
 În calitate de senior, Zorin Diaconescu a 
încercat să impună atât la Cluj, cât și la Bistrița, 
conduite și profesionalism, pentru a-i forma pe 
jurnaliști și a-i îndepărta de bârfa ieftină, 
manipulatorie și cu succes de moment, care face 
atâta rău oamenilor.
 Poate că în parte a reușit, iar acolo unde 
există îndărătnicie, cu siguranță vor încerca alții 
să vindece rănile rămase deschise.

pag. 46



REDACŢIA
Adresa: Dej, Str. N. Iorga, Nr. 5, Jud. Cluj, cod 405200
Telefon: 0722 994 508
E-mail: cartiradu@yahoo.com

Colegiul de redacţie:
Ec. Dr. Radu GAVRILĂ - director, SZÉLL Sándor - redactor şef, 
Magdalena VAIDA,  Zorin DIACONESCU, GYÖRFI-DÉÁK György, Aurel PODARU
Ovidiu Adrian SĂLĂJAN - fotoreporter
Colaboratori:   Ioan-Aurel POP, Emil BURZO,  Dorel COSMA, SZÉKELY Csaba, Floarea PLEŞ,
Mircea DAROŞI, Gabriela-Elena HERŢA

Cuprins:

Pag. 3   - PROCLAMAŢIA DE LA NICULA
Pag. 5   - Editorial
Pag. 7   - 125 de ani de la prezentarea Memorandumului Curţii Imperiale
                de la Viena. Gavril Man de Boereni 
Pag. 11 - ASTRA DEJ: Conferinţa “Cultura unităţii” şi lansare de carte
Pag. 14 - DEJ: Moment aniversar dedicat Unirii Principatelor Române
Pag. 15 - Amintiri despre Nicolae Steinhardt
Pag. 18 - Saloanele literare “Radu Săplăcan” - ediţie reuşită la 
                Mănăstirea Nicula
Pag. 20 - ASTRA Dej a venit cu primii colindători
Pag, 21 - Întîlnirea presei astriste, la Dej
Pag. 23 - 26  - COLAJ FOTO
Pag. 27 - Saloanele “Radu Săplăcan”, ediţia 2018
Pag. 30 - “Dor de Eminescu”, pe scena Cercului Militar Dej
Pag. 31 - Raveca Vlaşin şi mugurii vieţii -  COPIII!
Pag. 32 - Astriştii dejeni la “ Festivalul poeziei populare de dragoste”
Pag. 33 - Arhimede şi Marşul Someşan
Pag. 36 - Ziua Seniorilor Astrei
Pag. 38 - Premii numeroase obţinute de tinerii astrişti dejeni, la Blaj
Pag. 39 - 125 de ani de la prezentarea Memorandumului Curţii Imperiale
                de la Viena. Gavril Man de Boereni (continuare din pag. 10)
Pag. 41 - Limba română “ coloana vertebrală” a unităţii noastre naţionale
Pag. 44 - ASTRA Dej, conferinţă şi lansare de carte
Pag. 46 - Luciditatea jurnalistului Zorin Diaconescu



“Câtă prietenie, atâta exigenţă”

Radu SĂPLĂCAN
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