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Ideea deplasării în Slovacia, la Svinica, pe urmele lui
Gheorghe Șincai, a fost materializată de primăria din
Râciu, județul Mureș, localitate al cărei primar, Ioan
Vasu, a fost mânat de multă vreme de dorința de a face
lumină în privința morții lui Gheorghe Șincai, după ce,
cu argumente administrative (între cele două localități
Șamșud și Râciu) se afla proprietatea, casa bunicului
dinspre mamă al lui Șincai, Grecu, cunoscut și acum ca
„la Grecu”, (unde se consideră că a fost locul nașterii), a
înlăturat orice dubiu în privința locului nașterii ilustrului
cărturar, localitatea Râciu. Chiar dacă acesta a fost
revendicat și de localitatea învecinată, Șamșud, care
poartă acum numele de Șincai, locul nașterii sale este
acceptat ca fiind localitatea Râciu, mențiunea din
Enciclopedia României în acest sens creând din păcate o
eroare grosolană, fâcând din cele două localități una,
când de fapt cele două sunt unități administrative
distincte. („S-a născut în satul Râciu de Câmpie, azi
redenumit
Şincai,
în
amintirea
sa”,
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/ Gheorghe_Șincai).
Cercetători ca Mircea Tomuş, Pompiliu Teodor,
Dumitru Ghişe au admis și ei că locul nașterii este Râciu
și nu Șamșud, așa cum susțin Alexandru Papiu Ilarian,
Ovid Densuşianu, Nicolae Iorga, D. Popovici ș.a.
Pe de altă parte, și locul morții a fost disputant,
„revendicat” de o localitate, Bobota, din județul Sălaj,
fără ca în sprijinul acesteia să existe vreun document, ci
doar folclor local, ori susținerea unor localnici celebri,
între care și Corneliu Coposu, și el născut la Bobota. .
Între legendă și document, Primăria Râciu a optat
pentru sursa de arhivă, care nu poate fi anulată de tradiția
orală, de aici și asumarea misiunii de a merge la Svinica
și de a afla date care să dea substanță informației
arhivistice.
De altfel, ideea de a aduce acasă rămășițele
pământești ale lui Gheorghe Șincai e mai veche, și ea a
plecat de la discursul de recepție al lui Alexandru Papiu
Ilarian, din 24 septembrie 1869 la primirea sa în
Academia Română, când a vorbit cu entuziasm despre
„Viața, opera și ideile lui Gheorghe Șincai”, care a creat
o emoție puternică, dar însemna și acceptarea faptului
(Continuare în p. 3)
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unde a fost luat pâmânt și adus la Biserica grecocatolică din Râciu

Întâlnirea delegației mureșene cu reprezentanții
Primăriei din Svinica

2

(Urmare din p. 1)
că ilustrul cărturar a murit și este îngropat în pământ
străin. Acest lucru se întâmpla la doar puțin peste o
jumătate de veac de la moartea lui Gh. Șincai.
Sigur, putem pune în legătură cu acest gând și
informația apărută în ziarul „Concordia” nr. 51 din 1866,
care publicase copia Extrasului morților parohiei
Keletsény, de care aparţinea satul Szinnye, în care era
menționat că Georgius Sinkay a decedat la data de 2
noiembrie 1816, în vârstă dev 75 de ani, fiind
înmormântat de preotul romano-catolic Andreas
Koleszar, în satul Szinnye (azi Svinica).
Dacă vârsta nu e corectă, Gheorghe Șincai avea doar
62 de ani, e acceptabil, pentru că era greu ca să se știe cu
exactitate de către cei de la conacul familiei Vass, unde
se retrăsese Șincai în ultimii ani de viață, vârsta sa, în
privința preotului care l-a îngropat, informația se suține,
pentru că în lucrarea „Svinica vo svelte, 730. rocnej
histórie”, de Marta Ciderová, 2006, p.102, este meționat
ca preot în Svinica Andrej Kolesár, în perioada 18041830.
Nu știm să se fi efectuat în timp o cercetare la fața
locului a ahivei parohiei Keletsény, care acum, ni s-a
spus (Marta Ciderová), se află în arhivele de la Kosice.
În privința mormântului, acesta nu a fost găsit nici în
1968, când, scriitorul Romulus Rusan a aflat, de la un
preot în vârstă din Svinica, că mormântul a fost
bombardat în 1945 și că acesta a fost apoi strămutat.
(vezi Cornel Sigmirean, SIMPOZION. Comunicările
celui de al XXVI-lea Simpozion al Cecrcetătorilor
Români din Ungaria (Giula, 12–13 noiembrie 2016,
„Gheorghe Șincai şi naşterea proiectului naţional la
români, p.17)
Cercetarea noastră din 25 noiembrie 2019 la Svinica,
nu confirm informația lui Romulus Rusan, Marta
Ciderová susținând că există un singur cimitir al
localității și că nu a existat un altul, ceea ce înseamnă că
mormântul nu se putea să fi fost decât în acest cimitir.
O altă trimitere la locul morții lui Gheorghe Șincai
găsim la Virgil Cândea, (Mărturii românești peste
hotare,
p. 164, Ed. Academiei Române, Muzeul
Brărilei, Editura Istros, București- Brăila, 2014), care
menționează, (citând pe Vlaicu, Cercetări în R. S.
Cehoslovacă 1977, p. 316): „Mormântul cărturarului
român Gheorghe Şincai, decedat la 2 noiembrie 1816 la
Košický Klečenov”.
Marta Ciderová, istoric și monograf al Svinicăi, la
demersurile primăriei din Râciu a cercetat documente și
ne-a pus la dispoziție o copie a Extrasului morților
parohiei Keletsény, de care aparţinea satul Szinnye, dar a
precizat că documentul nu a fost găsit la arhiva parohiei
Keletsény, ci în altă parte, la o altă localitate.
Surpriza a fost pentru ei extraordinară pentru cei din
Svinica. Au aflat astfel, pentru prima oară de numele
Gheorghe Șincai, de relația sa cu Svinica, de faptul că
acesta a fost înmormântat în localitatea lor, devenind
mândri că un cărturar de talia lui Georghe Șincai își
leagă numele de Svinica.
Cu siguranță că viitoarele monografii ale localității

În vizită la biserica veche a localității Svinica, datând
din secolul al XII-lea, situată în apropierea conacului
familiei Vass, unde a lucuit Gheorghe Șincai
____________________________________________
Svinica vor face referire la Gheorghe Șincai și, mai mult,
prin proiectele stabilite, va deveni un nou reper cultural
al localității.
Administrația locală, preotul greco-catolic din
Svinica, nu doar ca au primit cu entuziasm descoperirea
pe care le-am făcut-o, dar au și oferit un loc în cimitir
pentru ridicarea unui monument în memoria lui
Gheorghe Șincai.
Pentru că mormântul lui Gheorghe Șincai nu a putut
fi identificat, a fost luat pământ din locul în care se va
ridica monumentul memorial Șincai de la Svinica și întro urnă a fost adus la Râciu.
În cimitirul din Svinica a fost ofociată și o slujbă
ecumenică de pomenire de către preoți ortodocși și
greco-catolici din Târgu-Mureș și Râciu și preoți grecocatoloci și reformați din Svinica.
A fost lansată și ideea înfrățirii dintre Râciu și
Svinica, precedată de vizita unei delagații la Râciu la un
moment cultural din 2020.
Din delegația română au făcut parte Ioan Vasu,
primar al comunei Râciu, Ioan Dunca, secretar al
primăriei, Alin-Ciprian Belean, consilier local, prof.
univ. dr. Cornel Sigmirean, director al Institutului de
Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", prof. dr.
Vasile Lechințan, istoric, prof.univ. dr. Eva Mârza,
președinta Comisiei mixte de istorie româno-slovacă,
prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, UMFST Tg.Mureș, conf.
univ. dr.
Nicolae Ploeșteanu, UMFST Tg.Mureș,
Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene de Cultură
Mureș, pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan, fost protopop
de Târgu-Mureș, preot. Teodor Dulău, paroh Biserica
Greco-Catolică Râciu, prof. Dimitrie Poptămaș, istoric,
Marius Belean, fotograf.
Din partea gazdelor au participat Ing. Ľubomír
Šimko, primarul localității Svinica, Marta Bugošová,
viceprimar, Marek Molnár, deputat, Darina Ňulasyová,
contabil, Jarmila Jakabová, economist, armila Jakabová,
prof. dr. Marta Ciderová, istoric, Ján Ducár, preot Grecocatolic, director al Oficiului catehetuc Košice, preot
reformat Sláviková Marianna, ing. Michal Kmek, primar
al localității Klečenov.
Trebuie să menționăm primirea deosebit de
călduroasă, amabilitatea, simpatia cu care delegația
mureșeană a fost primită la Svinica, premise ale unor
viitoare parteneriate.
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Expediţie la Svinica,
Pe urmele marelui

iluminist

Am trăit prea mult sub clopotul de
sticlă
Pur şi simplu nu mi-am putut
imagina că se poate să ajung vreodată
în satul în care şi-a găsit sfârşitul
marele nostru iluminist Gheorghe
Şincai. Am trăit prea mult sub
clopotul de sticlă cel închis al
dictaturii zise comuniste ca să mai
cred în ieşiri în lume când vrem noi.
Şi au trecut 30 de ani de la ieşirea de
sub clopot. Dar alt clopot s-a ivit:
sărăcia, lipsa de perspectivă din cauza
banilor, nu suntem ca japonezii în
vârstă, în pantaloni scurţi şi îmbrăcaţi
sportiv, cu rucsac, vizitând, milioane,
Europa, cu comorile ei. La noi ţara
este jefuită şi prădată fără milă. De
unde bani să trăim decent? În fine, s-a
ivit prilejul datorită Primăriei şi
Consiliului Local Rîciu, primarului
Ioan Vasu, pentru a merge o delegaţie
din partea comunei unde s-a născut
marele iluminist, în satul/comuna
unde a murit marele fiu al Rîciului şi
al naţiunii noastre. (Cât mai suntem
naţiune, pentru că foarte mulţi îşi
reneagă neamul, dar vorba lui
Eminescu: Fiarbă vinu-n cupe/
spumege pocalul/ Dacă fiii-ţi mândri
aste le doresc/ Căci rămâne stânca/
Deşi moare valul... ).
Surprinşi de ospitalitatea
extraordinară şi de prietenia
slovacilor
Am plecat dimineaţa devreme şi
după masa eram în Svinica. Un timp
splendid, o toamnă aurie şi extrem de
luminoasă. Emoţionaţi că suntem în
localitatea care iradia parcă lumini
strălucitoare ale prezenţei aici acum
mai bine de 200 de ani a unui mare
om de cultură român. Nu ştiam unde
să ne uităm mai mult cu puterea
iubirii noastre ca să-l găsim cumva pe
cel care a fost şi este pentru noi
Gheorghe Şincai. Mergem mai întâi
la Primărie, într-o sală mare şi
elegantă şi suntem primiţi cu o
ospitalitate extraordinară şi cu
desăvârşită prietenie de către primarul
Svinicei şi de colaboratorii Domniei
Sale, inclusiv a fost invitată un doctor
în istorie, o Doamnă care s-a pregătit
pentru venirea noastră şi – culmea –
ne-a spus că se trage din bunici sau

_____________________________
străbunici din neam de valahi care sau stabilit în acest sat cu oile, demult.
Am întrebat dacă se păstrează
matricola de stare civilă parohială
greco-catolică unde se ştie că a fost
înregistrată moartea lui Gheorghe
Şincai. Eram foarte emoţionat să văd
originalul, pentru că numai privind
originalul ai comuniunea directă cu
acel timp istoric. Aşteptam să ne
spunăcă este la Parohie. Dar Doamna
doctor în istorie ne-a spus că se află la
Arhivele Naţionale din Bratislava şi
ne-a adus o copie, spre bucuria
noastră că nu a dispărut acel
document preţios pentru noi. Iată cât
de bine s-au pregătit slovacii pentru
vizita noastră. Am fost deosebit de
încântaţi. Ne-au dat şi monografia
comunei Svinica, în care apare şi
castelul familiei Wass de Ţaga, unde
a trăit şi a studiat GheorgheŞincai.
Castelul nu mai există astăzi, era
undeva, pe deal, unde este acum o
pădurice. Înima noastră parcă era
acolo. Sigur că marele cărturar era
parcă prezent peste tot în sat, se va fi
dus pe drumul de ţară al satului, se va
fi oprit la hanul Poştei - doamna
doctor în istorie ne-a spus că era în
sat staţie de Poştă imperială, cu han -,
se va fi dus la vreo nuntă în sat, sau la
vreo înmormântare în Cimitirul
Satului, la vreun prieten slovac său
“valah”. Peste tot simţeai prezenţa lui
Şincai.
Cimitirul satului – ca un muzeu în
aer liber, semn al unei mari
civilizaţii
A doua zi am vizitat biserica
reformată veche, de prin secolele XIXIII, din vârful dealului, cu un turn
foarte înalt, de se vede de departe.
Impresionanţă legătura directă cu
Evul Mediu slovac. Fiind fostă
catolică, reformaţii au acoperit
preţioasele picturi medievale, dar
acum s-au scos la iveală pe nişte
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porţiuni ale peretelui dinspre est.
Unele sunt de influenţă a şcolii de
pictură veneţiană şi unele bizantine,
ne-a explicat cu competenţă Doamna
doctor în istorie şî Doamna pastor al
Bisericii Reformate locale, prin
desăvârşita interpretă Doamna prof.
univ. Eva Mârza, care a venit cu noi.
Am reţinut o pictură în care diavolul
îi pedepseşte pe nişte păcătoşi
spânzuraţi vii, cu capul în jos, în
infern. Am vrut să o întreb, în glumă,
pe Doamna pastor dacă acei sărmani
păcătoşi din Evul Mediu mai sunt şi
astăzi spânzuraţi, sau au fost deja
iertaţi de atunci.
La cimitirul satului, preoţii
greco-catolici, unul din localitate şi
unul pr. Dulău din Rîciu, împreună cu
preotul ortodox Nicolae Şincan din
Târgu Mureş au ţinut o slujbă de
pomenire pentru marele nostru
iluminist Şincai. (Interesant este
faptul că numele Şincai înseamnăde
fapt Şincan, ca al părintelui Şincan
din Targu Mureş. Originea străveche
a acestor familii este din Şinca, Ţara
Făgăraşului). Ceea ce m-a uimit cu
adevărat a fost curăţenia şi ordinea
perfecă din cimitir, părând a fi un
adevărat muzeu în aer liber, semn al
unei mari civilizaţii. Cu tristeţe reală
văd de acolo cu ochii minţii cât de
neglijente sunt lăsate cimitirele nostre
săteşti din România, graţie preoţilor,
primăriilor şî comunităţilor rurale de
la noi.
Poetul tot poet rămâne! O scenă
semnificativă de la Svinica
Poetul tot poet rămâne! Eram
toţi în biserica reformată nouă de pe
deal, frumoasă şi bine luminată, cu
pereţi cu geamuri mari, în Svinica, şi
după ce am ascultat cu interes
istoricul instituţiei de la Doamna
pastor (deosebit de simpatică şi de
primitoare, simpatia noastră a fost şi
mai mare faţă de dânsa când ne-a
spus că este mamă a şase copii),
domnul Băciuţ era la geamul cel larg
spre pădurice şi nu-şi deslipea ochii
de acel loc magic – păduricea de pe
panta dealului unde eram noi, până
când Doamna pastor ne-a adus
bunătăţi preparate de dânsa. Dl.
Băciuţ scruta cu ardoare păduricea,
ofta şi făcea fotografii spre acel loc
care-l atrăgea ca un magnet. Acel loc
era spaţiul unde a trăit, a studiat şi a
scris marele nostru om de cultură →
VASILE LECHINŢAN
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Pe 5 noiembrie 2019 s-au împlinit nouă ani de la trecerea în
nemurire
a
poetului
ADRIAN
PĂUNESCU, personalitatea complexă,
puternic ancorată în viaţa culturală,
socială şi politică a ţării. Trebuie să
spunem de la început faptul că e foarte
greu să vorbești la timpul trecut despre
un om drag și generos, cum a fost
ADRIAN
PĂUNESCU.
Opiniile
criticilor referitoare la viaţa şi opera
celui trecut în veșnicie sunt oarecum
împărţite. Un lucru însă nu poate fi
contestat şi anume extraordinara sa
putere de creaţie. Poet militant, profetic,
publicist şi gazetar talentat, ferment
cultural, realizator TV, o figură de mare
popularitate a ultimelor două decenii.
Unii recunosc că a fost un poet de
valoare incontestabilă, un poet de
geniu, cel mai mare după Mihai
Eminescu, ultimul mare poet social,
„luceafărul generaţiei în blugi”, că de la
Goga nu am mai avut până astăzi un
glas mai puternic în poezia civică, cu o
aşa de mare conştiinţă tulburătoare.
Totodată este considerat cel mai bun
scriitor român de după 1989 şi în mod
firesc și fericit locul său de veci se află
alături de marii clasici, pe Aleea
Scriitorilor din Cimitirul Bellu, lângă
Mihai Eminescu şi I. L.Caragiale.
A debutat în 1960 în revista
Luceafărul, în 1965 i-a apărut primul
volum de poezii „Ultrasentimente” şi
ne-a
lăsat
o
operă
originală,
impresionantă. A scris 56 de volume de
versuri, proză, publicistică, într-un tiraj
impresionant, de peste 1.600.000 de
exemplare. De aceea se consideră că în
perioada postbelică nimeni nu afăcut
atât de mult ca ADRIAN PĂUNESCU,
pentru actul cultural naţional. A fost un
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mare patriot al neamului românesc, care
a redeşteptat spiritul naţional. Dacă în
1964 activa în Cenaclul „Nicolae
Labiş” al scriitorului Eugen Barbu, în
septembrie 1973 a înfiinţat Cenaclul
Flacăra, care a activat până în 1985,
când a fost interzis. Cenaclul a adunat
690 de manifestări şi a atras peste 6
milioane de spectatori. El s-a remarcat
ca un maraton cultural-spiritual, ca o
tribună patriotică ce şi-a propussă ducă
mai departe idealurile naţionale.
Fiindcă a iubit valorile, ADRIAN
PĂUNESCU le-a promovat cu mare
curaj. În cenaclu s-a afirmat o pleiadă
strălucită de interpreţi, recitatori, care iau făcut fericiţi pe spectatori. Fiindcă
talentul poetului, sensibilitatea şi
generozitatea sa îi permiteau să ajungă
uşor la sufletul oamenilor şi să-l facă să
vibreze.
Între 1973-1985 a condus revista
„Flacăra”, iar în toamna anului 1990 a
pus bazele revistei „Totuşi Iubirea”,
care la rândul lor au apărat cu iscusinţă
şi devotament românismul. Poetul a
purtat mereu în suflet Basarabia,
pământ românesc, unde a văzut lumina
zilei la 23 iulie 1943. Şi în ultima lui
poezie „De la un cardiac cordial”, scrisă
pe patul Spitalului de Urgenţă
Floreasca, pe 31 octombrie 2010, cu
puţine zile înainte de moarte se gândea
la România. Ultima sa creaţie literară se
încheie cu versurile:„Dă-mi Doamne,

viaţă, încă nişte ani/ şi ţării mele
minima dreptate”. Calităţile sale de
adevărat om al cetăţii de mare
verticalitate i-au definit şi activitatea de
senator, în trei mandate în Parlamentul
României, de la tribuna căruia a făcut
prin declaraţii politice acide o
radiografie a societăţii româneşti.
ADRIAN PĂUNESCU a fost un
luptător, un tip vulcanic, o fire
impetuoasă care a făcut şi greşeli pe
care şi le-a recunoscut. Fiind o mare
personalitate a avut şi duşmani şi a
stârnit invidia, chiar ura unora. Pe mulţi
i-a deranjat valoarea lui incontestabilă. I
s-a reproşat apropierea de regimul
comunist pe care l-a lăudat, dar şi l-a
criticat în nenumărate rânduri și trebuie
să recunoaştem că în publicaţiile sale a
adus curajoase critici vechiului regim.
Este o realitate că Adrian Păunescu a
fost incomod şi înainte şi după 1989. Şi
să nu uităm că a pledat pentru
democratizarea vieţii literare şi pentru
studii în străinătate, la întâlnirea
reprezentanţilor scriitorilor cu Nicolae
Ceauşescu, din 6 noiembrie 1968. Mulţi
români i-au apreciat uriaşa lui
personalitate şi în clipa despărţirii
pentru totdeauna, pe 7 noiembrie 2010,
la Cimitirul Bellu din Capitală. O parte
a presei a relatat: „totul a fost grandios,
o mare de oameni, o mare de flori,
onoruri militare, aplauze şi poezie”.
Suntem convinşi că posteritatea îl va
aşeza, cu înţelepciune, pe bardul de la
Bârca acolo unde merită, iar fenomenul
ADRIAN PĂUNESCU va trăi peste
timp.
Să stăm mereu aproape de moștenirea sa și să-i cinstim cum se cuvine
memoria. Va rămâne veşnic în conştiinţa poporului român. Îți mulțumim
Maestre! Odihneşte-te în pace!

Pr. GHEORGHE NICOLAE
ȘINCAN

_____________________________________________________________________________________
decât păduricea, dar noi îl “vedem”
faptul că poate fi o religie reformată –
acolo pe Şincai scriind şi cu inima
în cazul nostru cea slovacă – deosebit
Expediţie la Svinica
bătându-i, cu ultimele ei eforturi
de prietenoasă şi de civilizată faţă de
→Gheorghe Şincai.
pământeşti şi totodată cereşti, pentru
noi, românii, care am fost atât de
Acolo a fost castelul familiei neamul său.
asupriţi de tirania reformaţilor
Wass de Ţaga, unde şi-a trăit ultimii
maghiari din Transilvania prin Dieta
ani concetăţeanul nostru cel minunat
PS. M-am minunat de prietenia cu
Ardealului,
apoi
mulţi
preoţi
şi pentru care am mers noi acolo,
care ne-a primit primarul şi
reformaţi din Transilvania i-au incitat
datorită lăudabilei iniţiative a colaboratorii Domniei Sale din
la atrocităţi pe concetăţenii maghiari
primarului Ioan Vasu şi cu efortul
Svinica şi abia aici am realizat că noi
contra românilor la 1848-1849 şi la
Primăriei şi al Consiliului Local din
nu am avut niciun conflict istoric cu
1940-1944.
satul natal al iluministului, satul
slovacii, numai relaţii de prietenie. Şi
Să sperăm că acum nu se
Rîciu, jud. Mureş.
roadele acestor relaţii s-au văzut în
propagă şovinismul antiromânesc în
Îl rog pe poet să publice şi o aceste două zile la Svinica.
bisericile reformate maghiare din
imagine pe care şi-a imortalizat-o din
România.
biserica nouă reformată, pe geam,
PSS. Am realizat, tot la Svinica, o
spre pădurice. Sigur că nu se va vedea
realitate extrem de reconfortantă:
5

La Sărmașu,
Încă un bust al poetului național,

Dacă în urmă cu două luni se
dezvelea la Năsăud, în jud. BistrițaNăsăud, un bust al poetului național,
ADRIAN PĂUNESCU, acum a venit
rândul județului Mureș să se întâmple
neîntâmplător un astfel de fapt, mai
exact în micul orășel Sărmașu, și mai
exact, pe dealul ”la comoară”, acolo
unde se înalță Mănăstirea Sf. Mina. A
fost și e un proiect al Prot. Onorific,
pr. Ilie Bucur Sărmășanul, cel care
conduce
mănăstirea,
finanțarea
proiectului fiind realizată de către
scriitorul, cadru didactic universitar și
senator de Mureș, dl. Marius Pașcan,
un mare patriot, poate singurul politician din Mureș, care luptă cu adevărat
pentru românii locului și pentru
români și România ”dodoloață”, în
general. Așa cum spunea dl. senator,
lucrarea ”se alătură celorlalte 24 de
busturi din bronz ale unor figuri
reprezentative ale neamului românesc din toate timpurile (existente
în prezent în curtea mănăstirii-n.m.).
Bustul lui Adrian Păunescu deschide
acum „Aleea scriitorilor”, pe care
părintele protopop Ilie Bucur a
gândit-o și pregătit-o pentru busturile
elitelor culturii și literaturii române,
care vor fi amplasate în continuare
pe Calea Crucii care duce către
mănăstire”. Practic, cu acest bust s-a
inaugurat proiectul
monumental
”Colina Bucuriei Neamului”, într-un
nou amplasament față de busturile de
bronz existente.
Partea artistică a lucrării aparține
artistului plastic, Ioan Astalus,
prezent, de asemenea, inclusiv cu un
scurt cuvânt.
Manifestarea a început cu intonarea
Imnului Național al României, interpretat de copilul de 9 ani, Tudor
Florin Limbean din Vințu de Jos, jud.
Alba. Dezvelirea propriu-zisă a fost
realizată de către dl. deputat Marius
Pașcan, pr. Ilie Bucur și primarul
localității, dl. Ioan Mocean. Cei doi
preoți ai locului, pr. protopop Ilie
Bucur și pr. iconom stavrofor Daniel
Camară au sfințit statuia.
Dl. primar al Sărmașului, Ioan
Mocean, în luarea sa de cuvânt, a
remarcat importanța faptului de a
dezveli un astfel de bust, al unui poet
de talia lui Adrian Păunescu, în
localitatea pe care o gestionează.

S-au perindat la microfon, de
asemenea, o serie de personalități
zonale și nu numai, care au vorbit
despre marele poet, inclusiv cu
rememorări de fapte și spuse ale
acestuia, mai ales că o parte din
aceștia l-au cunoscut și personal.
Manifestarea fost moderată de
omniprezentul
scriitor,
Nicolae
Băciuț, director al Direcției pentru
Cultură Mureș, care a vorbit de
Adrian Păunescu și dintr-o perspectivă de literatură pură, menționându-l
pe criticul Șerban Cioculescu care a
afirmat că Adrian Păunescu este ”cel
mai mare poet social, după Tudor
Arghezi”, dar și pe criticul literar
Eugen Simion, caree a afirmat că
Adrian Păunescu e „ultimul mare
poet social”.
Atunci când a luat cuvântul Sorina
Bloj, fost director al bibliotecii ”Petru
Maior” din Reghin, Nicolae Băciuț a
intervenit și a rememorat un moment
din 1981, când a fost în juriu la
festivalul de muzică folk, ”Baladele
Dunării”, unde Președinte de juriu a
fost Adrian Păunescu, când grupul
folk ”Ecoul” din Reghin, cu
Magdalena Finna și Sorina Feier
(devenită Bloj, prin căsătorie) a
câștigat locul întâi. Sorina Bloj a
vorbit și ea cu emoție de întâlnirea și
colaborarea cu Adrian Păunescu, pe
parcursul a doi ani, cât a cântat în
grupul ”Ecoul” și a fost efectiv în
cenaclul ”Flacăra”.
Au mai vorbit: poeta Tatiana Scurtu
Munteanu, prof. de Limba și Literatura Română la Sf. Gheorghe; Vasile Cornea, fost primar al localității
Iernut, prieten cu marele poet; col ®
dr. ing. Constantin Avădanei, reprezentant al Grupului de inițiativă Centenar - Marea Unire de la Alba Iulia
(grup prezent și cu un banner reprezentativ); poeții Mircea Dorin Istrate
(ce a recitat poezia proprie ”A plecat
poetul”), Gabriela Costescu, Ani
Vanda, Costel Neacșu și subsemnatul,
care am menționat câteva momente
mai importate din întâlnirile cu Adri_____________________________________________________________
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______________________________
an Păunescu, și care mi-au marcat
viața, mai ales că ...am mâncat la masa lui, am dormit în casa lui, învrednicindu-mă și cu scrierea unei cărți,
”Epistole către Adrian Păunescu-carte
de iubire”, aflată la a VI-a ediție. Am
recitat și două poezii dedicate
acestuia: ”Noiembrie cu Adrian și
fără” și ”Și iarăși vine 5 noiembrie”.
Grupul folcloric ”Crenguța de
brad” din Reghin a cântat la statuia
poetului ”generației în blugi și al
tineretului în adidași”. La finalul
manifestării , Nicolae Băciuț a recitat
cunoscuta poezie a lui Adrian
Păunescu, ”Repetabila povară”.
S-au depus coroane și jerbe de flori
cu tricolor. Manifestarea s-a desfășurat în prezența a aproape 250 de
persoane, multe venite în costume
populare românești, cu nelipsitul tricolor. Am remarcat iubitori de Adrian
Păunescu și de poezia lui din: Sărmașu, Tg.Mureș, Reghin, Târnăveni,
Alba Iulia, Cluj-Napoca, Sf. Gheorghe, Iernut, dar și din numeroase comune și sate din județul Mureș și nu
numai.
Trebuie să mai menționez faptul că
înainte de manifestarea propriu-zisă,
în biserica mănăstirii s-a oficiat o
slujbă religioasă de comemorare, în
care s-a pomenit viața și activitatea
culturală a lui Adrian Păunescu,
slujbă efectuată de cei doi preoți
amintiți. Părintele Protopop Onorific,
Ilie Bucur Sărmășanul a oferit zeci de
„Diplome de Recunoștință” persoanelor și personalităților care s-au
învrednicit să-l ajute la ridicarea
acestei statui, dar și la ”creșterea
limbii românești și a patriei cinstire”,
cum spunea Ienăchiță Văcărescu, în
testamentul său cultural.
RĂZVAN DUCAN

Mureșeni celebri
Academicianul

Când cineva ajunge la 95 de ani,
în mod instinctiv parcă, te întrebi cât
îți va fi hărăzit ție să trăiești. Și apoi,
ce ar trebui să trăiești cât mai mult, e
adevărat, nu oricum, ci în tandemul
„cantității” cu „calitatea”.
Lungimea de zile spre care năzuim își
diminuează din bucuria de a trăi, dacă
nu e însoțită de sănătatea care să nu te
facă nici să-ți fi ție și nici altora

povară.
De câțiva ani, un longeviv,
academicianul Ovidiu Bojor, vine la
Reghin să ne dea curaj că viața poate
să numere ani mulți pentru fiecare. A
făcut-o și în acest an, la o vârstă
„rotundă”, 95, omagiat de cei care
sunt mândri că el aparține, prin
naștere, Reghinului, fiindu-i una
dintre cele mai strălucite personalități
pe care le-a dat de-a lungul
veacurilor.
Ne gândim, stându-i aproape, că
ar putea să ne dezvăluie cine știe ce
secrete, ce rețete magice ale
longevității, dar ne descurajează
spunându-ne ceea ce știm cu toții, dar
mereu amânăm să ne disciplinăm
punând în practică lucruri la
îndemâna oricui.
„Sduntem ceea ce mâncăm” e
refrenul pe care ni-l pune înaintea
oricărei „taine” a longevității.
„Mâncare vie, măsură în toate
care ni se pun pe masă ori ne trag cu
ochiul”. „Să te ridici de la masă
înainte de a te sătura”, „să spui la
timp: Ajunge!”, „Să facem mișcare și

dimineața dar și seara, înainte de
culcare”....
Ce lucruri simple, cât de ușor de
asumat!
Ovidiu Bojor le respectă cu
religiozitate. Și pune peste toate:
iubire, pentru oameni, pentru cel de
Sus.
Totul în porții zilnice de opt
ore: opt ore muncă, opt ore odihnă
activă, opt ore somn.... obligatoriu.
Așa suntem programați!
Vroiam să-l întreb pe cel care a
învins viața, ce crede despre moarte.
A invocat doar știuta formulă
„Nu de moarte mă cutremur, ci de

veșnicia ei!”, lansată de Vlahuță.
I-am replicat că nu pot accepta
„sentința” lui Vlahuță, care e
anticreștină. Moartea nu e veșnică,
există înviere, și dacă nu există
înviere, ne-a spus Apostolul Pavel,
zadarnică e credința noastră. Credința
fără înviere ne face să ne prăbușim în
noi.
N-am mai materializat gândul
discuției despre moarte cu Ovidiu
Bojor, deși începusem promițător. A
fost prea încărcat de emoții aniversare
momentul ca să mai putem face loc
unei discuții pe o astfel de temă, când
celebrăm viața.
Poate reușim să extragem din
dialogurile Mariei Timuc cu Ovidiu
Bojor, ca să facem cunoscute ideile,
principiile de viață ale lui Ovidiu
Bojor.
Distinsul academician mai pune
accent pe gândirea pozitivă, pe
alungarea răului din preajma noastră.
Apoi, Ovidiu Bojor ne îndreaptă
spre natură, să căutăm acolo resurse
pentru o viață sănătoasă, în armonie
cu lumea și cu noi înșine.
NICOLAE BĂCIUȚ
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Repere de credință
La Pererîta*
Am fost să-i văd taina care l-a
apărat
și fascinat de ce-am putut înțelege,
am dat cu principiile mele de
pământ,
încolțind ceva-ul numit fărădelege.

Târgu-Mureș
Biserica de lemn, cu hramul
„Arhanghelul Mihail”, monument
istoric, este construită în 1793 şi pictată în 1814. Începutul lucrării şi săvârşirea ei sunt consemnate în pisanie: ”S-au cumpărat acest loc de biserică de dumnealui jupân Stoian Hagi
Costandin cu soţia sa Siriana. Au făcut şi biserica din temelie, au zugrăvit
altariu şi fruntariu, cu icoanele. De
împreună sunt ctitori Gherog Laslo,
Stoian
Ienachie,
Sabo
Radu,
Moldovanu Ianus, Bucura Demeter,
Sabo Demeter, Cadar Deme-ter, fiind
preot paroh şi protopop eparhii,
Vasile Pantea, zugravi Popa Nicolae,
Ban Vasilie ano 1814”.
Terenul pe care e construită
biserica a fost cumpărat de către ctitor
în anul 1793, de la văduva Ilyes
Maria. Construcţia bisericii a început
în anul 1793, dar a fost întreruptă la
scurt timp, din cauza unei reclamaţii
făcute de preotul greco-catolic din
localitate. Intervenţia personală a lui
Hagi Stoian a dus la posibilitatea de a
continua lucrările de construire a
bisericii, care a fost terminată în anul
1794.
Biserica este construită din lemn,
după planul obişnuit al bisericilor
ortodoxe româneşti din Transilvania.
Turnul bisericii are o particularitate,
el fiind construit sub formă de bulb,
lucru rar întâlnit la bisericile
româneşti din lemn.
Altarul bisericii a fost pictat în
anul 1814.
Picturile bisericii au fost renovate
în anul 1970.
Un element esențial pentru
spațiul bisericii este iconostasul.
Acesta este împărțit în patru registre
verticale. Cel de jos este alcătuit din
ușile împărătești și patru icoane mari
cu Sf. Nicolae, Maica Domnului cu
Pruncul Iisus și Arhanghelul Mihail.
Ușile împărătești sunt decorate cu
motive vegetale sculptate și aurite și
cu șase medalioane pictate. Deasupra
ușilor și icoanelor împărătești
urmează un șir de panouri mai mici
cu diverse scene din viața Domnlui
Iisus:
„Nașterea”,
„Botezul”,
„Învierea”, „Înălțarea” și din viața
Fecioarei: „Prezentarea la templu”,
„Buna-vestire”, sau „Adormirea

Unii au visat și zburat prin cosmos,
eu i-am furat taina, s-o duc peste
Prut,
grănicerii nu m-au căutat la suflet,
când dinspre acasă spre acasă am
trecut.
Maicii Domnului”. Ultimul nivel de
icoane înfățișează portretele celor
doisprezece
apostoli.
Registrul
superior al iconostasului este alcătuit
dintr-un coronament sculptat cu
forme vegetale aurite. Pe axul median
se află o cruce mare de lemn cu
brațele trilobate, pictată cu imaginea
lui Iisus răstignit. Data realizării
iconostasului nu este cunoscută, dar
stilul în care a fost realizată pictura
panourilor este tot unul specific artei
populare.
Între anii 1986-1989 fundaţia
bisericii a fost ridicată cu cca 1 metru,
pentru a o proteja, şi s-a realizat o
nouă fundaţie din beton.
Biserica de lemn este celebră
prin vechime şi prin faptul că în turla
ei ar fi dormit o noapte Mihai
Eminescu, în vremea și cu îngăduința
protopopului Partenie Trombitaș.
Biserica este situată pe strada
Mitropolit Andrei Şaguna, la numărul
13, în municipiul Târgu Mureş.
Bibliografie
Man, Ioan Eugen - Târgu-Mureş,
Istorie urbană de la începuturi până în
anul 1850, I., Editura Nico, Târgu
Mureş, 2006 ISBN (10) 973-88074-84
Traian
Popa,
Monografia
orașului Târgu Mureș,Tîrgu-Mureș,
Fundația
Culturală
"Vasile
Netea",2005 (prima ediție 1932), pp.
234-244.
Nicolae Băciuț, Nicolae Gheorghe
șincan, Biserica de lemn „Sfântu
Arhanghel Mihail”, Ed. Nico, TîrguMureș, 2006.
Șincan,
Pr.dr.Gheorghe
Micromonografii parohiale - un
demers ilustrat/Editura Reîntregirea,
Alba Iulia 2006
Preot FLAVIU ŞINCAN
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Apoi am așezat taina care l-a apărat,
lângă taina care îmi apără propriul
sine,
de a devenit o singură taină,
împrietenirea tainelor din mine.
De bună voie și de nimeni silit,
sub sutana poporului meu, invoc
ceru,
spovedindu-mă, că transfrontalier,
trafic de taină am făcut cu Grigore
Vieru.
Dintr-o parte în alta a Limbii
Române
am dus taina care l-a apărat mereu,
pe principiul vaselor comunicate,
înainte de bine, acolo unde-i mai
greu.
8 octombrie 2019
RĂZVAN DUCAN
_____
Pererîta, locul nașterii poetului
Grigore Vieru

Starea monumentelor istorice -

din judeţul Mureş
O categorie importantă de
monumente istorice din județul Mureș
o reprezintă bisericile, în principal
bisericile de lemn, care constituie un
patrimoniu
inestimabil
pentru
valoarea lor arhitecturală, pentru
pictura lor, dar și pentru istoria
credinţei şi a neamului nostru.
Dacă după cel de Al Doilea
Război Mondial în România erau
peste 1200 de biserici de lemn,
istoricul de artă Vasile Drăguţ aprecia
în 1986 că, din totalul de 762 biserici
de lemn din România, în Transilvania
erau 238, iar în judeţul Mureş, după
estimările Ioanei Cristache Panait, la
această dată erau 70 de biserici de
lemn, monumente istorice, dispărute
fiind însă anterior 154.
Se apreciază că azi în România
sunt circa 600 de biserici de lemn
monumente istorice.
nu
toate
aceste
Fireşte,
numeroase biserici de lemn au
valoare arhitecturală sau artistică
deosebită, unele sunt însă, dincolo de
valoarea lor, martori incontestabili de
existenţă, dăinuire şi continuitate
românească în zonă.
Evaluarea acestui patrimoniu a
cunoscut o preocupare constantă,
prima lucrare importantă fiind
Biserici de lemn, monumente istorice
din Episcopia Alba Iuliei, mărturii de
continuitate şi creaţie românească,
Alba Iulia, Editura Episcopiei
Ortodoxe Române a Alba Iuliei,
1987, urmată de Arhitectura de lemn
din Transilvania. I, judeţele Alba,
Mureş, Harghita, Editura Museion,
Bucureşti, 1993, realizate de Ioana
Cristache-Panait.
După
înființarea
Episcopiei
Harghitei și Covasnei, județul Mureș
a rămas la Arhiepiscopia de Alba
Iulia, iar cercetarea exclusivă a
bisericilor de lemn l-a avut pe
târgumureșeanul Ioan Eugen Man un
temerar documentarist, care a realizat
lucrarea Biserici de lemn din judeţul
Mureş, Editura Reîntregirea, 2004,
care rămâne o lucrare singulară,
fundamentală, pentru cunoaşterea
unui fenomen definitoriu pentru
istoria
credinţei
şi
evoluţia
mentalităţilor în arhitectura populară
în spaţiul religios mureşean, în

dimensiunea sa ortodoxă şi grecocatolică.
Un instrument de lucru util, în
primul rând informativ, am realizat
eu, editând primul „Dicționar de
monumente istorice. Biserici de lemn,
din
județul
Mureș”,
lucrare
actualizată și inclusă în proiectul „O
sută de cărți pentru Marea Unire”.
Lucrarea cuprinde toate cele 54
biserici
de
lemn
din
Lista
Monumentelor Istorice 2015, precum
şi celelalte repere ale unor ansambluri
monumentale, porţi de lemn şi
clopotniţe. Dintre acestea, 29 de
biserici de lemn sunt de categoria A
și restul de categoria B. Fiecare
biserică beneficiază de o descriere
minimală: codul LMI, localizarea,
hramul,
datarea
construcţiei,
descrierea elementelor de artă
arhitecturală şi bisericească, însoţite
de imagini din exterior şi din exterior
ale fiecărei biserici de lemn.
Există câteva situaţii particulare
în judeţul Mureş: bisericile de lemn
de la Band, Oroiu-Ungureni şi Deaj,
dispărute înainte de apariţia LMI
2004, dar rămase în această listă, ori
distruse ireversibil, cum e cea de la
Mura Mare sau cea de la
Sânmărghita, care s-a mistuit în
flăcări în 2016.
Nu figurează în LMI nici turnul
clopotniţă de la biserica din Cosma,
de piatră, dar preluată de ortodocşi în
sec. al XVIII-lea, care i-au ataşat la
_____________________________

Biserica de lemn din Troiţa

Biserica de lemn din Sărmașu
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Biserica de lemn din Săcalu de
Pădure
______________________________
un moment dat turnul, de lemn, fără a
exista menţiuni legate de data la care
a fost ridicat.
În schimb, a rămas în listă ca
Biserică de lemn, biserica de la
Lepindea, înlocuită în 1910, cu una
de zid.
Pe lângă aceste biserici, incluse
în LMI, există alte numeroase biserici
de lemn care ar trebui incluse pe
această listă, dar şi un număr
remarcabil de noi biserici de lemn,
ridicate după arhitectura unor biserici
de lemn din zonă. Numai TârguMureşul are două noi biserici de
lemn, biserica de la Spitalul Nou şi
cea din cartierul “Tudor”.
Procedura de clasare presupune
însă o documentație substanțială,
costisitoare, ceea ce nu face atractivă
dorința de clasare.
Responsabilitatea pentru această
moştenire
este
imensă,
iar
inventarierea ei nu poate fi decât de
bun augur, parte a unor demersuri
conjugate, instituţionale – de stat, de
cult.
Trebuie subliniat
însă
că
responsabilitatea primă în ocrotirea
acestor
monumente
revine
proprietarilor de drept, conform legii.
Iar acești proprietari de drept sunt
parohiile.
Actualmente, în județul Mureș
sunt biserici de lemn monumente
istorice în 52 de localități.
Direcția pentru Cultură Mureș a
evaluat întreg acest patrimoniu, atât
din perspectivă patriomonială, cât și
juridică, una dintre acțiunile ultime,
în colaborare cu Poliția Mureș,
trecând în revistă toate bisericile de
lemn monumente istorice.
Situația actuală este generată de
mai multe cauze, obiective și
subiective.
Între cele obiective este faptul că
bisericile de lemn, monument istoric,
aflate în principal în mediul rural, →
NICOLAE BĂCIUȚ

au fost abandonate în timp ca spații
de cult, devenind neîncăpătoare
pentru comunitățile religioase, locul
lor fiind luat de bisericile de zid,
adaptate noilor nevoi de cult.
În ultimele trei decenii însă,
populația satelor s-a redus alarmant, a
îmbătrânit, iar puterea economică a
ajuns
irelevantă,
ajunsă
în
imposibilitatea de a finanța nevoile
ambelor lăcașe de cult.
Pe de altă parte, trebuie avut în
calcul și degradarea firească a
materialelor din care au fost
construite bisericile, lemnul, în
condiţiile în care aceste biserici nu au
mai beneficiat nici de de îngrijirea
necesară, după construirea de biserici
noi, de zid.
La cauze subiective putem
menționa neglijenţa umană, neputința
în unele cazuri, generate și de
reducerea dramatică a numărului de
credincioşi.
În aceste condiții, comunitățile
religioase s-au ocupat mai mult de
noile lăcașe de cult, neglijându-le pe
cele de lemn, ignorând și răspunderea
juridică, nu doar cea morală.
S-a ajuns astfel ca unele biserici
să sufere stricăciuni mari, chiar grave
în unele cazuri.
În unele parohii, unde nu s-au
construit biserici noi, cele de lemn
care au rămas au suferit modificări
care le-au diminuat substanțial
valoarea de monument istoric.
Au fost biserici de lemn care au
fost tencuite, iar altora li s-a înlocuit
învelitoarea de draniță, cu învelitori
de țiglă ceramică sau chiar tablă.
În urma constatărilor făcute, s-au
întocmit și dosare de cercetare penală
pentru interveții neautorizate, dar cum
nu s-a putut data în timp când s-au
făcut intervențiile, de către cine, în
plus prescriindu-se faptele, dosarele
au fost clasate.
În
vederea
conștientizării
răspunderilor proprietarilor de biserici
de lemn monumente istorice, dar și
pentru găsirea de soluții pentru
atragerea
de
fonduri,
pentru
respectarea legalității intervențiilor la
bisericile de lemn monument istoric,
am organizat de-a lungul anilor
întâlniri cu preoții, cu sprijinul
Arhiepiscopiei de Alba Iulia, dar și
discuții individuale, cu diverse ocazii,
cu deținătorii de monumente istorice
biserici de lemn.
Acolo unde au existat preocupări,
bisericile au beneficiat de lucrări de

reabilitare. Biserica de lemn de la
Mănăstirea Lăpușna a fost reabilitată
integral, și construcția și pictura
interioară a fost restaurată, fiind chiar
un model de reabilitare..
Lucrări de reparaţii şi restaurare
s-a făcut şi la bisericile de lemn din
Săcalu de Pădure, Sărmaşu, Sărmăşel,
Culpiu, Nicoleşti, Răstoliţa, Abuş,
Grindeni,
Porumbeni,
Reghin,
Sânmartin,
Sântandrei,
Sânişor,
Târgu-Mureş, Vălenii, Urisiu de Sus
ş.a.
De la Subpădure, a fost adusă
biserica de lemn şi reconstruită la
Târgu-Mureş, în fosta Garnizoană de
tancuri.
Situaţia cea mai gravă, aproape
ireversibilă, este cea a bisericii de
lemn din Mura Mare, care a ajuns în
ruină, după ce în 1997 se constata,
prin Proces verbal întocmit de
responsabili bisericeşti, prăbuşirea
acesteia. Nu s-au găsit până astăzi
fonduri pentru restaurarea acesteia in
situ, având în vedere şi numărul
foarte mic de credincioşi, vârsta şi
starea lor materială.
Într-o situaţie gravă a ajuns şi
biserica de lemn de la Cuştelnic, care
în această vară a fost reabilitată cu
sprijinul Fundației prințul Charles,
creându-se astfel și condiții pentru a
fi restaurată pictura interioară.
De intervenţii de urgenţă ar mai
avea nevoie şi bisericile de lemn din
Chinciuş, Iclănzel, Sfântu Gheorghe,
Subpădure, Troiţa, Urisiu de Sus.
Dacă o componentă importantă a
protejării bisericilor de lemn,
reparaţia acoperişelor, a fost asumată
de comunităţile de credincioşi,
_____________________________

Biserica de lemn din Nadășa
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Biserica de lemn din Lăpușna
______________________________
componenta picturii interioare se
situează într-un orizont foarte
îndepărtat, date fiind costurile foarte
ridicate ale acestei operaţiuni.
Cum spuneam, doar Biserica de
lemn de la Lăpuşna a beneficiat de
fonduri pentru restaurarea picturii
interioare, iar la bisericile de lemn de
la Porumbeni şi Reghin s-au făcut
interveţii pentru conservarea picturii.
În unele dintre bisericile de lemn
din judeţul Mureş se slujeşte încă,
altele au devenit spaţii preponderent
muzeale – bisericile din Reghin,
Nadăşa şi Sărmaşu. În câteva se
slujeşte doar în zilele de hram, ori la
sărbători religioase mai importante de
peste an, pentru că în localităţi există
şi biserici de zid: Băița, Beica,
Bobohalma, Chețani, Cuci, Cuștelnic,
Moișa, Nadășa, Săcalu, Sărmășel,
Sărmașu, Urisiu de Jos.
În câteva biserici de lemn se
slujește rar și cu credincioși foarte
puțini, uneori doar preotul și diacul:
Crăciunești,
Culpiu,
Nicolești,
Sântandrei, Troița.
Orice intervenţie la biserici de
lemn, monumente istorice, conform
legii, trebuie avizată, tocmai pentru a
înlătura
riscul
intervenţiilor
neautorizate, neprofesioniste, care
duc la compromiterea valorii unui
monument istoric, sau la intervenţii
amatoare, ireversibile în consecinţele
lor.
Pentru lucrări de intervenție în
regim de urgență, există posibilitatea
eliberării avizului în 24 de ore, cu
condiția existenței unui certificate de
urbanism și a unei documentații
minimale, care urmează a fi
completată pe durata executării
lucrărilor de reparații.
Finanţarea lucrărilor de orice fel
la aceste monumente, reclamă
documentaţie specifică.
În absenţa acestor documentaţii,
nu sunt luate în considerare solicitările de finanţare la nivel judeţean,
care se fac anual, sau local, →

nu scape bastonul din mâini. În cele
din urmă reuşi să-l salveze pe băiat. Îl
luă în braţe şi-l duse repede acasă.
Copilului i-a fost de ajuns o baie
caldă, ca să-şi revină, dar pentru
bătrân această întâmplare a fost prea
mult, prea obositor. Un atac de inimă
îi puse capăt vieţii. Şi durerea celor
dragi a fost mare. Nu peste mult timp,
rudele voiau să dăruiască săracilor
toate lucrurile care aparţinuseră
bunicului.
Mihăiţă privea cu durere.
- Nu, strigă el deodată, nu
aruncaţi bastonul. Îl voi lua eu ! Cu
acest baston bunicul mi-a salvat viaţa,
în timp ce pe a sa a pierdut-o. Atât cât
voi trăi, vreau să am cu mine
bastonul, ca semn al iubirii sale faţă
de mine !
Pr. Dr. GHEORGHE NICOLAE
ȘINCAN

CUVÂNTUL DE ÎNVĂȚĂTURĂ

Bunicul şi Mihăiţă au mers
împreună la plimbare. Era într-o
după-amiază de iarnă aprigă. Mihăiţă
se bucura de gheaţă şi zăpadă, ţopăia
şi umbla greu prin zăpadă. Bunicul,
cu zâmbetul pe buze, îl urma
anevoios. Era bolnav de inimă, chiar
foarte bolnav. Mihai voia să meargă
la iaz. Acesta era acoperit cu un strat
de gheaţă.
- Trebuie să fie splendid pentru
patinaj, strigă copilul. Voi încerca cel
puţin să mă dau puţin pe gheaţă !
Bunicul îl avertiză. Când Mihăiţă îşi
puse picioarele pe gheaţă, bunicul îi
spuse insistent:
- Vino dragul meu, la mine. Nu
te du pe gheaţă !

Dar cuvintele bătrânului au venit
prea târziu. Gheaţa s-a spart, Mihăiţă
căzu în apă şi acum se ţinea de
marginea unei bucăţi de gheaţă.
Tremurând, bunicul îşi întinse
numaidecât bastonul către nepoţel.
Depuse tot efortul să nu alunece şi să
________________________________________________________________________________________
întocmirea documentaţiilor şi până la
Am reuşit editarea unor astfel de
→finanţări care trebuie prevăzute în
obţinerea avizelor şi, în final,
lucrări pentru câteva biserici de lemn
proiecţiile bugetare.
supravegherea lucrărilor de reparaţii
din judeţ, între care cele din Târgucurente, restaurare.
Mureş, Culpiu, Lăpuşna, Cuștelnic.
Perspective
Cele mai multe biserici de lemn
Nu în ultimul rând, tot ei trebuie
Am susţinut editarea unor
din judeţul Mureş se află într-o stare
să găsească surse de finanţare a
monografii ale protopopiatelor Târgurezonabilă, dar perspectiva acestora
cercetării, proiectării şi executării Mureş şi Reghin, a unui album de artă
nu stă sub cele mai bune auspicii, în
restaurărilor.
cu picturi reprezentând 60 de biserici
de lemn din judeţul Mureş, a unor
absenţa fondurilor care să facă
Sumele care se alocă la nivel
posibile intervenţii care să nu ducă la
local sau chiar județean sunt
expoziţii cu lucrări de artă
degradări grave, aici referindu-ne în
insuficiente.
reprezentând biserici de lemn din
primul rând la repararea acoperişelor
Punerea în valoare a acestor
judeţul Mureş.
de şindrilă, a căror viaţă greu trece de monumente ar putea să atragă nu doar
O eventuală punere în circuitul
trei decenii.
turiști ci și alte surse de finanțare.
unor trasee ale turismului culturalBisericile de lemn se află în
Bisericile de lemn pot însă fi religios trebuie susţinută şi de astfel
proprietate privată. Responsabilitatea
introduse în circuitul turismuluide lucrări, precum şi de editarea de
întreţinerii în bune condiţii a religios, ca mărturii de credinţă,
pliante, vederi.
monumentelor istorice revine în
civilizaţie, artă.
Doar la nivelul şcolilor s-a reuşit
exclusivitate deţinătorilor acestora,
Pentru introducerea lor în
atragerea elevilor pe astfel de
care sunt scutiţi de taxele pentru circuitul
turistic,
capitolul
itinerarii şi doar acolo unde există
avizare, dar şi de impozitul pe clădiri, infrastructură este decisiv. Spre cele
interes din partea profesorilor de
religie în primul rând.
tocmai în ideea de a putea direcţiona
mai importante biserici de lemn din
acele sume pentru lucrări de judeţ însă, drumurile publice sunt
Poate că o proiectată introducere
întreţinere, reparaţii etc., la clădirile
descurajante, ceea ce îi face pe
în programa şcolară a unei discipline
incluse pe Lista Monumentelor
operatorii de turism să nu se
despre patrimoniul cultural să poată
Istorice, a Bisericilor de lemn, a
aventureze în a include în traseele face
posibilă
reconsiderearea
clopotniţelor, în cazul nostru.
turiştilor români şi străini prin judeţul
atitudinii faţă de aceste obiective, atât
Multe lăcaşuri de cult sunt
Mureş şi bisericile de lemn.
ca finalitate creştină, cât şi turistică.
periclitate din cauza lipsei de resurse
S-au realizat indicatoare rutiere
În această interrelaţionare de
financiare a comunităţii.
pentru aceste obiective, și cele mai
factori: restaurare, infrastructură,
În absenţa unei politici naționale
multe biserici au marcaj de
agenţii de turism, liantul îl poate
coerente, a unei strategii de protejare monument istoric.
asigura doar o politică naţională de
a monumentelor istorice biserici de
Totodată e necesară promovarea punere în valoare a monumentelor
lemn
din
fonduri
publice,
și prin lucrări de popularizare, care să istorice,
dublată
de
creşterea
responsabilitatea rămâne pe umerii
adune cât mai multe date şi imagini
implicării comunităţilor locale, pentru
preoţilor parohi, care trebuie să
despre aceste monumente, la care să
acţiunile prioritare de salvare a
iniţieze toate demersurile pantru
se aibă acces și pe rețelele de
acestui patrimoniu inestimabil.
protejarea bisericilor de lemn - de la
socializare.
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Scriitori mureșeni în dialog

Sătenii se opresc la poartă și
recită din versurile mele
REPERE BIO-BIBLIOGRAFICE
M-am născut pe 24 septembrie
1959, în localitatea Borca, Judeţul
Neamţ. Sunt al doilea din cei patru
copii ai familiei. Am absolvit liceul
„Mihail Sadoveanu”, din Borca, în
1978.
Debutul meu literar a fost în
revista „Cutezătorii” în anul 1970.
Am fost pe frontul generaţiei
optzeciste, publicând în anii optzeci
în revistele „Flacăra”, „Transilvania”
şi alte publicaţii ale vremii. A urmat o
perioadă lungă de „tăcere”, revenind
în anul 2014. Colaborez cu mai multe
reviste și sunt prezentă în diferite
antologii.
În ianuarie 2017 am
devenit membră a Ligii Scriitorilor
filiala Mureş fiind şi membră de
Onoare a Societăţii Culturale
Apollon-România,
membră
a
Culturale
Creştine,
Asociaţiei
ASCIOR, din Buzău.
Am obţinut peste 18 premii la
diferite concursuri literare iar dintre
cărţile publicate, „Moire şi îngeri” a
primit Premiul Festivalului „Romulus
Guga” în 2018.
Sunt autoare volumelor : „Nu ne
mai vrea pământul” (poezie, 2014,
reeditat şi retipărit în 2017) ; „Datori
cu o ţară” (poezie, 2017.) ; „Sunt
dragoste de patria mea” (poezie,
2017, reeditat 2018) ; „Scrisorile
destinului” (proză scurtă, 2018) ;
„Moire şi îngeri” (poezie, 2018).
Se află la tipar volumul întâi al
romanului „Flavia”, având în lucru al
doilea
volum.
Pregătesc,
de
asemenea, cartea de poeme „Arena cu
fluturi.”

Liliana Moldovan: - Deşi aţi
simţit fiorul poeziei în copilărie şi
aţi publicat primele versuri, încă
din clasa a cincea (în Revista
„Cutezătorii”), aţi debutat cu
primul volum - „Nu ne mai vrea
pământul”- abia în 2015. De ce aţi
amânat
momentul
debutului
editorial?
Emilia Amariei: - Nu am avut ca
scop niciodată publicarea de volume,
fie ele de poezie, fie de proză (am
scos între timp şi o carte de proză
scurtă, „Scrisorile destinului”). Am
scris pentru că aşa am simţit, nu am
urmărit un traseu literar. Nu am avut
un scop, nu mi-am dorit să fiu un
nume, am dorit să împărtăşesc cu
oamenii trăirile mele. M-am pomenit
vorbind în versuri încă din copilărie,
făceam cuvintele să sune din coadă şi
mă
amuzam.
Profesorii
mă
considerau o minune. Scriam
scenariile pentru serbări, alcătuiam
versuri în funcţie de temele serbărilor.
Cântam dumnezeieşte. Simt că i-am
dezamăgit, pierzându-mă în turmă...
Am
debutat
în
Revista
„Cutezătorii” datorită profesorului de
matematică,
Vasile
Florescu.
Dumnealui mi-a găsit în manual
câteva foi de caiet dictando cu poezii.
Le-a şi trimis la revistă şi am avut
surpriza să-mi fie publicate.
Primul impuls de a publica o carte
l-am avut prin 1983-1985. Eram
căsătorită, o aveam deja pe fetiţa mea
şi scriam mult. Poezia venea peste
mine, mă fulgera, mă pomeneam
scriind fără să ştiu exact ce sau despre
ce scriam. Intram cumva într-un fel
de transă. Nu scriam cu mintea,
scriam cu o altă putere care-mi curgea
de undeva de sus, prin degete,
materializându-se în cuvinte şi
versuri. Alteori mă pomeneam
cântându-le. Era ca şi cum un câmp
de vibraţie înaltă se deschidea ca o
pâlnie deasupra mea şi turna poemul.
Multe din poemele mele s-au născut
cu melodia lor proprie. Când reciteam
ceea ce scriam, îmi părea ceva venit
din dimensiuni paralele. Mă simţeam
cumva cercetată, străfulgerată, uimită,
poate chiar şocată de ceea ce
descopeream, citindu-mi creaţiile.
Poeziile scrise în acea vreme s-au
pierdut în mare parte. M-am tot mutat
în tinereţe şi am avut încredere în
oameni. Au fost subtilizate, probabil,
aruncate, arse, nu ştiu. O mică parte
s-a păstrat şi anume câteva pe care leam publicat în acea perioadă în
12

paginile revistei „Flacăra”, la rubrica
„Atelier literar” a lui Geo Dumitrescu
şi alte câteva pe care mi le
dactilografiase secretara directorului
de la fabrica C.E.E.P.L din Topliţa.
Nu am publicat o carte atunci
deoarece a intervenit divorţul şi mi-au
fost luaţi de lângă mine cei doi copii,
aparent legal însă cu multe sfori trase
în spate de către fostul meu soţ, care
era conştient că aceasta ar fi lovitura
cea mai grea pentru mine. Datorită
acestei răni care nu s-a mai vindecat,
am renunţat la scris, am dus o viaţă
comună, am trudit în fabrică şi m-am
amestecat printre muncitori ascunzând adânc în mine poezia. Sufletul
mi-a fost ciuntit pentru totdeauna.
Principalul vinovat, acuzat chiar
de mine pentru răul pe care mi l-au
făcut judecătorii corupţi, împreună cu
fostul soţ, a fost, cine credeţi?
POEZIA!!! Nu doar că eu personal o
acuzam că m-a transformat într-o
victimă a societăţii dure, ci chiar au
folosit-o împotriva mea, la recursul
pe care l-am făcut: au prezentat drept
dovadă o scrisoare adresată unui
prieten,
scrisoare
în
care-i
mărturiseam acestuia că : „Acum nu
mi-a rămas decât poezia, am poezia şi
cu ea pot să rezist”. De aici concluzia
judecătorilor că eu pun mai presus
poezia decât propriii copii!?
Iată deci motivul pentru care am
amuţit atâţia ani. Am purtat poezia în
suflet. M-a măcinat, m-a invadat, m-a
îmbolnăvit faptul că nu mai voiam şi
uneori nu puteam să o scriu. Am dus
o viaţă de vibraţie joasă timp de 28 de
ani. Am călătorit cu „micul monstru”
în mine, amestecându-mă printre
oameni banali, încercând să fiu ca ei.
- Care e povestea primului volum de poezie? Cine v-a îndemnat
să îl publicaţi şi ce poezii cuprinde?
- Am început să citesc pe internet
începând cu anul
2007-2008,
„poezele” cu pretenţia de poezii. O
vreme m-am distrat, spunându-mi că
e un curent trecător. Dar de prin 2012
am început să observ că nu e chiar
trecător, că în România lua mare
amploare. Se tipăreau maculaturi cu
pretenţie de cărţi. Poezia mea „Nu ne
mai vrea pământul” scrisă în 1984 s-a
dovedit a fi o adevărată profeţie. Aici
s-a ajuns. Oricine are bani poate să-şi
publice „operele”.
Azi aşa, mâine aşa, am început să
mă simt responsabilă de starea→
LILIANA MOLDOVAN

deplorabilă a poeziei şi batjocura la
adresa ei. Nu aveam pretenţia că sunt
vreun geniu sau o stea, aveam însă
capacitatea de a distinge între o
poezie adevărată şi una care doar
sună din coadă. Am avut conversaţii
pe această teamă, cu câteva personalităţi contemporane de valoare, care
erau indignate la rândul lor de gradul
deplorabil în care a ajuns literatura
contemporană. Chiar glumeam la un
moment dat că ne-ar trebui un
I.H.Rădulescu, dar de această dată, să
dea comanda invers: „Nu mai scrieţi,
băieţi, nu mai scrieţi prostii”!
În septembrie 2015, lucram în
Germania, iar gândul de a-mi publica
poeziile mă răscolea deja. Eram
decisă. Simţeam cumva că mă îndrept
spre apus şi că sunt datoare să las după mine ceea ce am creat. Adunasem
toate materialele şi urma ca la întoarcerea în ţară să scot cartea Nu ne mai
vrea pământul. Cam în aceeaşi perioadă se făcea un sondaj despre exilul românilor. Am răspuns la întrebări, neştiind că acel sondaj va fi publicat.. Şi a fost publicat în starea în
care-l trimisesem, plin de greşeli de
tastare, deoarece eu scriu foarte repede şi nu recitesc atunci când comunic
pe chat. Autorul sondajului m-a
contactat datorită acelor răspunsuri,
spunându-mi printre altele: „Eşti şi
frumoasă şi deşteaptă”. Am aflat că
are o editură şi am decis să-mi public
cartea la editura respectivă. Şi aşa a
ieşit prima ediţie a volumului „Nu ne
mai vrea pământul”. A fost muncă de
Sisif, eu neştiind nimic despre lucrul
în word! Dar am reuşit, după nopţi şi
nopţi de trudă. Ştiţi cum este,
editurile mici nu editează fişierele, nu
corectează, nu fac nimic, autorul se
ocupă de toate, iar ei îşi pun parafa şi
sigla, iau banii şi trec la următorul.
- Ce impact a avut prietenia cu
poetul Aurel Dumitraşcu asupra
destinului dumneavoastră literar?
- Nu pot spune că Aurel
Dumitraşcu a avut vreun impact
asupra destinului meu literar. L-am
cunoscut pe când eram în liceu, el
fiind poetul cu chip de înger la care
tânjeau toate fetele din localitate. Am
avut o mică dezamăgire din partea lui.
El era deschis, iubea toate fetele care
scriau poezii sau cântau, eu nu
pricepeam pe atunci cum e cu acea
iubire. El scria, dar şi eu scriam. Ne
citeam poeziile, el publica deja prin
toate revistele mari ale vremii.

Poeziile noastre diferă mult, ale
lui sunt cifrate, codate, greu de
pătruns de către cititori şi apreciate
mult de critici. Ale mele sunt scrise
simplu, pentru inima omului. Fiecare
poezie spune o poveste. Sunt vii,
transmit un mesaj. Cea mai mare
satisfacţie a mea este când sătenii se
opresc la poartă şi îmi recită din
versurile proprii. Nu există bucurie
mai mare pentru un poet!
Am corespondat cu Aurel şi după
căsătorie, abia atunci s-a aprins o
scânteie de la distanţă între mine şi el.
Scânteie care s-a stins pe drum. Fetele
frumoase erau slăbiciunea lui, el nu se
putea dedica unei iubiri, nu putea fi al
cuiva. Aşa sunt geniile.
- În ce an aţi început colaborarea cu Cenaclul Bibliotecii „Petru
Maior” din Reghin şi ce a însemnat pentru dumneavoastră participarea la activităţile cenaclului?
- Am cele mai frumoase amintiri
din acea vreme. Am frecventat cenaclul începând cu 1983 până în 1986,
cred. Eram o mână de scriitori şi poeţi, uniţi, deschişi, frumoşi şi tineri.
Marin Şara era directorul Bibliotecii
„Petru Maior”. Mustea de poezie şi
cultură acest om. Dragostea pentru
artă îi crea un fel de aureolă, strălucea. Emana un sentiment frumos, o
emoţie curată. Noi, membrii cenaclului, ne-am ajutat să creştem reciproc.
Fiecare îşi citea creaţia, iar ceilalţi îşi
spuneau părerile, unde ar mai trebui
lucrat, etc. Ne înţelegeam bine, ne
respectam. Plecam de acolo încărcată
cu energie şi plină de entuziasm. În
acea perioadă am scris poezia „Nu ne
mai vrea pământul”, aşezată pe o
bancă a autogării din Reghin, în
aşteptarea autobuzului. Tot în acea
perioadă mă publica Geo Dumitrescu.
- Sunteţi născută într-o localitate din judeţul Neamţ dar v-aţi stabilit de câţiva ani buni la Reghin, în
Ardeal. Aţi simţit vreodată nevoia
transpuneţi
dorul
după
să
meleagurile natale în poezie?
- Da, locuiesc în satul Idicel, la o
distanţă de 14 km de Reghin. După ce
am locuit 28 de ani la Topliţa, m-am
întors pe meleagurile din tinereţe.
Motivele? Să fiu aproape de cei trei
copiii mei. Să le ofer ocazia de a
consolida liantul dintre ei, chiar dacă
între mine şi ei nu se mai poate
restabili legătura în totalitate. Golul
acesta creat de nedreptatea judecătorească şi reaua intenţie a fostului soţ,
mi-a secătuit viaţa. Eu nu mai sunt de
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atunci un om întreg. Poezia care a reînceput să curgă peste mine din 2015
este poezia acumulată în toţi anii de
tăcere. Iată de ce este una a durerii, a
chinului, a trudei, a nostalgiei, a strigătului către Dumnezeu, a singurătăţii
consimţite, a izolării de lume.
Simt că mai trebuia să aştept
totuşi. Poeziile din primele volume
sunt nelucrate, sunt în stare brută, aşa
cum au venit. Lăsatul la dospit le-ar fi
rotunjit, iar eu m-am cam grăbit să
public. Acum aş scoate câteva, aş mai
lucra la unele.
Oricât de drag mi-e Ardealul,
Borca rămâne iubirea mea! Regret că
am părăsit-o şi dacă m-aş naşte din
nou, la Borca aş vrea să mă nasc şi
acolo aş rămâne. Oamenii sunt
diferiţi. Acolo există încă sete de
cultură, de poezie, de evenimente
cultural-artistice. Lansările de carte la
Borca sunt adevărate regaluri. Pe
când aici, unde trăiesc acum, cartea
este ignorată, poezia necitită, oamenii
reci şi distanţi. La Borca mă simt
regină, la Idicel mă simt inexistentă.
Am încercat să particip la „viaţa
culturală” a satului, dar nicidecum nu
am fost primită. Iată câteva cuvinte
care spun totul despre atitudinea faţă
de cultură a satului Idicel, cuvinte ale
domnului Mircea Dorin Istrate : „Un
talent imens, într-un sat singuratic,
îmbătrânit şi obosit de timp, fără
evenimente, plat în tot şi toate”.
Însă prima mea lansare de carte a
fost la Blaj. A fost organizată de
oameni care nu cunoşteau decât
poezia mea şi a fost ceva de vis, ceva
ce nu poate fi uitat. Acolo l-am avut
ca surpriză pe actorul Florin Piersic,
invitat special de către distinsul
domn, Ioan Şolea, fost primar al
Blajului, cel ce a fost inima
evenimentului şi de către la fel de
distinsul domn, Mircea Frenţiu,
medic renumit şi prieten apropiat al
celor doi menţionaţi mai sus.
Desigur că scriu mult despre Borca, scriu despre părinţi, despre locuri,
despre prieteni. Acolo aş vrea să fiu
când voi închide ochii pentru totdeauna. O să vă răspund din nou cu un
citat din prefaţa volumului „Datori cu
o ţară”, scrisă de acelaşi distins poet,
Mircea Dorin Istrate: „Tulburătoare
sunt poemele despre părinţi, despre
locurile natale, dar mai ales despre
copilăria trăită în cuibarul ocrotitor al
satului, cel care ne-a învăţat curatul,
buna-cuviinţă, respectul, cinstea,
omenia făcându-ne oameni.”→

Sentimente desfrunzite
Vai, se sting sărmanii fluturi,
Poposind pe flori pălite;
De ce te-ai grăbit să-i scuturi
Peste vise prăvălite??
Ca o ploaie de aramă,
Frunze cad privind spre ramuri,
Iar copacii se destramă,
Caii fug scăpați din hamuri.
Tot ce-a fost îmi răscolește
Ca o rugăciune, gândul,
Când albastrul zării crește
Caii fug mâncând pământul.
Nu credeam că inocența
Poate fi doar o mireasmă
Cuprinzându-mi existența
Și pierind ca o fantasmă...
Marea de cuvinte spuse
Mă inundă, mă îneacă,
Pentru vremile apuse,
Nu găsesc vreun leac, să-mi treacă.
Sufletu-mi ascuns în frunze
Cade-n pragul tău, iubite,
Desenând pe albe pânze
Sentimente desfrunzite.
Care pline cu muțenii
Trec prin cer, ca niște umbre
De prelați, porniți pe denii
Și pe ritualuri sumbre.
Par cortegii fără număr
Printre stelele de gheață
Ce le sprijineai pe umăr,
Construindu-mi fortăreață
Unde m-ai numit regină
Doar o clipă trecătoare.
Pentru dragostea puțină,
Cine-a fost de vină oare?

Prinse de prea multe geruri
Riscă-n ierni să se termine.
Prinț străin pierdut în umblet,
Într-o toamnă de aramă,
Ți-am păstrat un colț de suflet
Sub a timpului maramă
Unde-aștept, ca și pădurea
Care plânge-n frunze moarte,
Scuturând un gând aiurea
Înspre mine să te poarte...
M-aș îmbăta de ziua mea
M-aș îmbăta de ziua mea,
Mi-aș îmbăta singurătatea
Și soarele l-aș îmbăta,
Mi-aș face criță puritatea
Și-aș tăvăli-o nopți la rând
În spume dense de șampanii,
Cu îngeri beți colaborând,
Să-i facem dragostei campanii.
M-aș îmbăta, dar n-am amici,
Niciunul nu-i să bea cu mine!
Doar mușuroiul de furnici
Și-un roi de viespi sau de albine?!
Nici diferențe nu mai fac
În tot ce mișcă, tot ce zboară,
Aghesmuită vreau să zac
Să-mi cârâie la cap o cioară.
M-aș îmbăta, de ce să nu?
M-aș îmbăta pentru senzații,
M-aș îmbăta cu eu și tu
Și-apoi să ne pupăm ca frații.
Să n-am habar de ce iubesc,
De ce-i așa frumoasă viața,
Să uit de ce îmbătrânesc,
De ce îmi fură anii hoața,

Dar nu mi-am pus nimic deoparte
M-aș îmbăta cu-adevărat,
Numai o dată, nu se pune,
De tot ce sunt, despovărat,
Să fiu, m-aș îmbăta pe bune.
Aduceți vinul cel mai vechi,
Să bem de ziua mea, cu toții,
Să tragem țara de urechi,
Să nu mai tolereze hoții.
M-aș îmbăta, m-aș îmbăta,
Căci adevărul e-n beție,
M-aș îmbăta de ziua mea,
Aș bea cu tine, Românie,
S-avem iar fluturi în stomac,
Idei năstrușnice, zălude,
Să ne-mbătăm, că e de leac,
Cu prieteni și dușmani și rude.
M-aș îmbăta, aici, sub nuc,
Cu frunzele de toamnă brună,
Însingurată ca un cuc,
M-aș îmbăta cu suc de prună.
V-aștept să umplem locul tot
Într-o beție-autumnală;
Avem cu toții drept de vot
Pentru o țară terminală!
M-aș îmbăta adeseori,
Ca să nu mai disting mizerii
Nici vameși, nici violatori
Nici nedreptățile puzderii.
Și uite-așa să ne-mbătăm
Ca delincvenții, pân la vomă,
Poate curaj am căpăta,
Sistemul, să-l bagăm în comă.

Și totuși beau de ziua mea
Veninul pur al nedreptății
În suc amar de foi de stea.
M-aș îmbăta, dar n-am cu ce!
(Nectarul care-l beau poeții).
Astrele privesc din ceruri,
Prin aer zboară sticle sparte,
EMILIA AMARIEI
Toamnele privesc din mine,
M-aș îmbăta cu orișice,
_________________________________________________________________________________________________
→Oamenii din Borca sunt
consumatori de artă, poate şi datorită
faptului că acolo cultura e o tradiţie.
Exista o şcoală de băieţi încă din anul
1859. Fiind „Domeniul Coroanei”,
avea şi un dispensar, o bibliotecă, mai
multe clădiri pentru reşedinţa de vară,
cantoane silvice şi chiar o societate
culturală
numită
„Ion
C.
Cantacuzino”. Din 1953 s-a înfiinţat
la Borca liceul numit „Mihail
Sadoveanu”, un liceu de înaltă ţinută
profesională, morală şi culturală, care
există şi astăzi.

- Ce ne puteţi spune despre
următoarele volume publicate?
- Aşadar am scos primul volum,
„Nu ne mai vrea pământul”, în 2015,
volum care a fost reeditat şi retipărit
împreună cu volumul „Datori cu o
ţară”, în februarie 2017. În decembrie
2017 am scos volumul „Sunt dragoste
de patria mea”, iar în 2018 am scos
două volume, unul de poezie intitulat
„Moire şi îngeri” şi unul de proză
intitulat „Scrisorile destinului”. În
primul volum tipărit am cca. 5 poezii
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scrise în anii 80. Celelalte sunt scrise
din 2012 încoace.
- Mai aveţi poezii nepublicate?
V-aţi gândit să le strângeţi într-o
viitoare carte?
- Am un volum de 100 de poezii,
intitulat „Arena cu fluturi” (titlu încă
în dezbatere) care este gata de tipar,
de asemenea gata de tipar şi volumul
întâi al romanului „Flavia” pe care lam trimis la câteva edituri şi aştept
evaluarea lui. Lucrez la volumul doi
al romanului.

Blocnotes

Că tot veni vorba despre, și vine
des, despre dezbinarea românilor, azi
mi-a fost atinsă din nou o coardă
sensibilă pe această temă. Dorim cu
toții ziua cea mare, când România va
fi din nou „dodoloață”. Așteptăm
reîntregirea ca pe un lucru firesc, ca
pe ceva ce ne-a fost furat, sau poate
am dat cu prea mare ușurință, din
teamă, lașitate și nesocotință.
Dau unde dau și ajung mereu la
lucrurile mici, căci deh! din lucruri
mici, sunt făcute lucrurile mari! Ca să
rotunjești din nou o țară, trebuie să ai,
neapărat, un popor„ rotunjit”. Ori
poporul despre care vorbesc acum,
este un popor dezbinat cum nu a mai
fost vreodată. Un popor în colțuri.
Dezbinarea vine de la cel rău, căci
acolo unde i se face loc, el intră, apoi
își aduce și neamurile (căci ei, nu sunt
dezbinați!) și fac împreună ravagii. Și
michiduță acesta ia când chip de
femeie, când chip de bărbat, când
chip de copil sau alte chipuri și
forme, ca să intre unde vede pace și
bucurie, spre a le desființa.
De ce scriu toate acestea? Vă
spun acum pe scurt, povestea care ma adus la ceste concluzii:
Am revenit la Idicel în 2014, după o absență de 27 de ani, fiindcă îmi
aminteam un loc în care tradiția și
obiceiurile aveau prioritate. Îmi aminteam un loc cu oameni buni, așezați
pe toate coclaurile, pe unde le fusese
hărăzit. Locuisem la Idicel-Pădure
vreo 7 ani, între 1980-1987. Pe vremea aceea am fost adoptată, pe loc,
de satul pe care nu-l cunoșteam, nici
nu auzisem despre el. Mi-am făcut
prieteni, am participat la evenimente
culturale, m-am integrat repede, căci
oamenii mi-au venit în întâmpinare.
Ce am găsit prin aceste locuri,
când m-am întors, nu se mai
aseamănă nici pe departe cu ceea ce
am lăsat. De cinci ani doresc să mă
integrez, să particip la evenimentele
culturale, însă nimeni, dar nimeni nu
mi-a răspuns la exprimarea acestei
dorințe. Cu mici excepții, oamenii
sunt reci, distanți și chiar răutăcioși.
Și o spun cu mâna pe inimă, acum,
când am aflat care este replica lor, în
ce mă privește: „AIA I O
VINITURĂ!” Acum nu-mi mai pasă
dacă se vor supăra pe mine cu toții,
oricum, am simțit acest concept din

mintea lor încă de când am venit în
sat. Și iată ce se întâmplă de fapt:
Elevii unei clase de la Școala
Brâncovenești, au primit, ca temă, să
alcătuiască un proiect despre un poetpoetă din satul lor. Cei de la IdicelPădure au ales-o, desigur, pe Rafila
Moldovan. Cei din Idicel-Sat, se
plângeau că ei nu au despre cine să
scrie, că la ei nu este niciun poet.
Bine așa! Dar chiar nu este? Distinsul
poet Lazăr Lădariu, de unde era?!
În discuțiile dintre elevi, o elevă
care avea una din cărțile mele, îi
propunei celei care nu găsea despre
ce să scrie, să scrie despre poeta
Emilia Amariei, căci este din satul ei.
La care, eleva răspunde:
-AIA-I O VINITURĂ!
Bun. Sunt o vinitură și mă doare
expresia, care, desigur, a fost auzită în
familie sau între vecini. Dilema este
următoarea: dacă o persoană venită
dintr-o altă parte a țării este tratată ca
o vinitură și exclusă din comunitate,
nu cumva asta se cheamă dezbinare?
Dacă noi, între noi, ne numim „vinituri”, dacă nu ne putem accepta și iubi creștinește, cum să așteptăm să se
schimbe lucrurile în România? Cum
să ne unească Dumnezeu, dacă noi ne
urâm și ne excludem unii pe alții?
În România, educația este
principala cauză a regresului. Apoi
urmează credința. Căci credința este
în inimi și nu în mersul la biserică
pentru a mai bârfi ceva sau a mai face
rău cuiva. Nu spun că este rău să
mergi la biserică, spun că degeaba
mergi la biserică, dacă nu ai înțeles
porunca
principală
a
Noului
Testament: IUBIREA! Și vorbesc aici
despre iubirea față de semenii noștri,
despre dărnicie, despre compasiune.
Nici mătăniile, nici rugăciunile, nimic
nu are sens, dacă nu este făcut cu
dragoste creștinească. Dacă atunci
când ieși pe ușa bisericii, revii la
gândurile rele, la ură, la separatism, la
bârfe și alte lucruri slabe, nu ești un
creștin, ești un fariseu. Și iată cum,
dezbinarea pleacă de la cei ce-și
educă copiii să fie răutăcioși,
șmecheri, necinstiți, fuduli și egoiști.
Este exact opusul a ceea ce ne învață
Domnul Iisus.
Înainte de a numi pe cineva
„vinitură”, uită-te cu atenție spre acel
om și vezi dacă nu cumva, ai putea să
înveți ceva de la el. Vezi, dacă nu
cumva, poate fi un exemplu bun pentru tine. Caută-i calitățile și nu răscoli, doar-doar, vei găsi ceva ca să-l
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______________________________
denigrezi. Gândirea fiecărui sătean,
contribuie la conștiința colectivă. De
ce să nu alegem lumina, ca să avem o
conștiință luminoasă? Căci tot ce
spunem și tot ce facem, se întoarce la
noi cu o putere mult mai mare. De
aceea și Domnul Iisus spunea
„Binecuvântați și nu blestemați.”
(Rom. 12:14 b) sau „Căci, cu ce
măsură veți măsura, cu aceea vi se va
măsura." (Luc.6:38).
Aș vrea să-l pot felicita personal
pe domnul profesor care a propus
acest proiect, în care elevii să
vorbească despre un poet din satul
lor. Îl asigur de toată considerația mea
și mi-aș dori să existe mulți profesori
ca dumnealui.
Eu îmi voi continua activitatea
mea de „vinitură”, lucrându-mi
pământul, curățind cei 70 metri de
șanț, în care trecătorii aruncă sticle,
pachete de țigări, ambalaje de
dulciuri, pungi și alte gunoaie. Este
oare tât de dificil să ne învățăm copiii
că nu e grav când te vede cineva că
arunci gunoaie, ci e grav că le
arunci?! Și îmi voi continua scrierile,
voi scrie atât cât Dumnezeu îmi va
îngădui să o fac.
Puteam să contribui la viața socio-culturală a satului și chiar am dorit să o fac. Acum, nu mai doresc asta. Doresc să nu mai fiți dezbinați, să
nu vă mai pârâți unii pe alții, să nu
mai otrăviți animalele, să nu le mai
maltratați, să fiți OAMENI! Să se vadă pe chipurile voastre lumina lui
Dumnezeu. Căci „vinitura” va pleca
și ea mai devreme sau mai târziu, la
cele veșnice, însă învățătura va rămâne. Și niciodată nu-i va fi bine țării,
dacă cetățenii ei, nu fac binele. Iar
Marea Unire, nu va fi posibilă până
când noi, nu ne vom uni în cugete și
în simțiri, ca să fim una cu țara!
EMILIA AMARIEI

Cărți de autori mureșeni

Volumul Orizonturi literare semnat de Cristina Sava e o lectură critică a unei arii literare bogate (din
perspectiva genurilor, a speciilor
literare, din perspectiva teh-nicii de
creație), din literatura română.
Este o lectură totalizantă,
focusată pe o anumită epocă culturală
românească. Există o dinamică a
întregului pe care autoarea o
valorifică, atentă la fiecare detaliu, la
fiecare autor, la fiecare operă.
Volumul este o pledoarie pentru
puterea ființei umane de a se sustrage
vitregiei
vremurilor,
nocivității
spirituale. Autoarea ne orientează ca
lectori spre o sferă de intelectuali al
căror numitor comun este verticalitea
conștiinței, deschiderea spre sine și
spre sacru: 1. ”Omul se simte, adesea,
prin natura sa, receptacol al unei
transcendenţe coborâtoare”- citim în
capitolul creației lui Nechifor Crainic.
Edificatoare, în acest sens sunt și
paginile consacrate lui Radu Gyr.
Experiența carcerală devine o
invocare a divinului, ”într-o notă de
revoltă şi sfială, de smerenie şi
împotrivire”(16). Rugăciunea devine
o formă de armonie cu transcendența,
cu Înaltul, sentimentul religios, unind
divinul cu umanitatea:”- notează
autoarea. Scrisul poetic a fost
convertit în martor al tensiunilor
comune unui întreg neam, al
suferinţei, al terorii deghizate, al
camuflării Adevărului celor „văzute
şi nevăzute”. Arta cuvântului, a
imaginii şi a sunetului a oglindit
specificul
credinţei
dreptmărturisitoare, ce a caracterizat
spaţiul naţional românesc”(21).
Osmoza dintre specificul național
și sacru, divin este un aspect bine
susținut în taxonomia volumului.
Tudor Arghezi: Metamorfoza
psalmilor
lui
Tudor
Arghezi,
tensiunea dramatică între credință și
tăgadă sunt corelate cu drama
interioară a căutării, poetul tinzând
spre ”certitudini definitive în ceea ce
privește lămurirea existenţei sau
inexistenţei lui Dumnezeu.”(43).
Descifrarea elementelor fundamentale
în reprezentarea sacrului, a detaliului
semnificativ în Psalmii arghezieni,
interpretarea dimensiunilor simbolice,
analiza tipologiei sunt doar câteva
aspecte ce reprezintă etape ale

înțelegerii subtile a adevărului
Psalmilor.
Nichifor Crainic: În capitolul
”Poeta vates, Intre negare și
recuperare”
(Nichifor
Crainic),
autoarea recunoaște faptul că
”imaginarul vine să argumenteze
ideea prospeţimii lirismului românesc
datorată unei joncțiuni necondiţionate
la realitate, al cărei înţeles e căutat
dincolo de aparenţe, dincolo de
suprafeţele vizibile ale lucrurilor…”
Vasile Voiculescu: Numeroase
alte teme din sfera creștinismului fac
obiectul
volumului:
hedonismul
vizual în energia Logosului, poezia
iconografică
(Adrian
Maniu),
experienţa religioasă concretizează
într-o comuniune ce reunește
conștiințe, dincolo de legile rigide
ale materiei (în creația lui Vasile
Voiculescu), homo religiosus etc.
Sandu Tudor : Prin Imnul Acatist,
Sandu Tudor ”reușește să reunească
într-un mod original poezia cu
bucolicul și evanghelicul”.
Cartea Cristinei Sava se adresează unui public rafinat și prin cercetarea creației unor poeți contemporani.
Petre Caramitru s-a impus” prin
fascinaţia libertăţii în duhul slovei şi
al
credinţei”,
Nicolae
Băciuț
inegalabil prin poetica unui homo
religiosus contemporan: ”Asemeni
oarecum, Anei Blandiana, Nicolae
Băciuț surprinde Absolutul depășind
finititudinea, omul în evoluția sa
depinzând de normalitatea destinului
și de libertatea cu care a fost
înzestrat..”(177).
Mesagerului
”lirismului
european”,
Ana
Blandiana, lui Any Drăgoianu,
Lucreţiei Bogdan – Ința, regretatului
poet Lazăr Lădariu, poeților Vasile
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Man și Valentin Marica, lui Aurel
Pantea autoarea le consacră capitole
generoase și o analiză profundă a
operei.
Subcapitolul Orizontul unui
destin pune în valoare creația (Am
fost publicat Proză scurtă) lui Ștefan
Goanță, romancierul satiric și omul
de cultură care poate vedea ”dincolo
de toate”. Provocarea imaginarului,
de
arhetipurile
aparținând
patriarhalitatea
locului,
tehnica
contrapunctului
reprezintă
doar
câteva dintre aspectele supuse
analizei critice.
Volumul Oameni - Repere –
Mărturii, un admirabil dialog realizat
de Nicolae Băciuț cu Veronica Pavel
Lerner reușește să aducă la lumină
emoția și trăirile omului de cultură,
într-o remarcabilă lucrare de
memorialistică. Portretul literar,
confesiunea plină de candoarea trăirii,
reveria timpului și a spațiului cultural
sunt aspecte impuse printr-o strategie
doar de Nicolae Băciuț stăpânită.
Al.
Cistelecan:
Erudiția,
subtilitatea criticului literar și a
omului de cultură Al. Cistelecan este
pusă în valoare prin volumul
Dialoguri
(aproape
teologice)
cuprinzând personalități cunoscute
(ÎPSS Nicolae Corneanu și ÎPSS
Lucian Mureșan), nume sonore de
prelați din afara granițelor României
( Pr. Tomáš Špidlík, Pr. Marko Ivan
Rupnnik, Olivier Gillet, GianPaulo
Salvini, Pr. Peter-Hans Kolvenbach,
Richard Čemuš, Michelina Tenace,
Jakov Jukié, Mons). Zece femei
(Editura Cartier Chișinău, Colecția
„Cartier Rotonda”, coord. de Em.
Galaicu-Păun, Ediția I, noiembrie,
2015), Ardelencele (Editura Eikon &
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca,
2014) sunt alte două volume semnate
de Alexandru Cistelecan care ”prin
rafinamentul,
prin
transparența
livrescă a criticii” vorbesc despre
vocația criticului și istoricului literar se menționează în volum.
Provocatoare
și
erudită,
cuprinzând numeroase nume si opere
ale poeților și oamenilor de cultură
contemporani, cartea semnată de
Cristina Sava este un volum de
analiză lipsită de prejudecăți, un
demers ce respectă rigorile unei
cercetări elevate și bine documentate.
Doina BUTIURCA
conf.univ.dr. habilit.
Universitatea „Sapientia”
Cluj-Napoca

Autorul
este un remarcabil
profesor, ziarist, teolog și bun
observator al realităților sociale,
politice, religioase, artistice și de
orice natură ar fi-subiectele pe care le
abordează sunt de interes public și
sunt prezentate în lumina adevărului
christic, cu mult bun simț și cu o
abordare critică a faptelor. S-au pus la
zid unele personaje „care ne împing
țara pe buza prăpastiei și intră cu
bocancii în sufletele noastre și a
credinței drept-slăvitoare(ortodoxe)”așa cum recunoaște însuși scriitorul.
Se prezintă cazul actriței Oana
Zăvoranu care a pretins televiziunii
Antena 1 suma de 40.000 de euro
pentru transmiterea în exclusivitate a
înmormântării mamei sale. Se susține
ideea că românii ca popor nu sunt
leneși, cu capul în nori etc ci, că
România este o țară bogată dar care
de-a lungul timpului a fost furată de
alții care au profitat de bunătatea și
ospitalitatea românilor. O recunoaște
și o spune liderul naționalist francez
Le Pen. „Îmi pare rău că v-o spun, dar
acest pământ este prea frumos și prea
bogat ca să-l puteți păstra fără luptă.
Vi-l vor lua.” Îar cum se știe din
istorie românii nu au pornit niciodată
război împotriva altor popoare, ei
doar s-au apărat- dar acum a sosit
momentul să ne apărăm țara, dac-am
avea mai multă dragoste de neam și
conducători care să ne ducă spre
victorie.
Pornesc în prezentarea succintă a
unor aspecte din carte de la relatarea
prof. univ. Anghel Rugină la Antena I
din care se citează : „Dragii mei,
lumea asta este condusă de un fel de
guvern mondial, format dintr-un grup
de circa 300 de persoane, superbogate, super-puternice și super-bine
informate, care trăiesc ca-n sânul lui
Aavram! Oamenii ăștia dețin puterea
absolută pe planetă. În afară de
accesul imediat la toate resursele
economice și la cele mai recente descoperiri tehnico-științifice, multe
ținute în secret, au la dispoziție, în
toate țările lumii, institute de cercetări
psiho-sociologice, cu ajutorul cărora
țin sub control toate popoarele
planetei. Acestea le indică personajele
politice cele mai potrivite pentru a
câștiga alegerile... Practic, toți conducătorii statelor importante ale plane-

tei sunt aleși cu binecuvântarea
acestui Grup și toți cei aleși nu fac
altceva decât să pună-n practică
directivele trasate de acesta.”„Statui
fără viitor-” pagina 188.
Planul Kalergi se înscrie și el în
perspectiva de dominație mondială a
unei noi lumi, a omului nou care
pășește în Era Vărsătorului cu o nouă
concepție de viață. Se încearcă să se
spună-de către unele ziare, oficialități
sau curente religioase că F.M.I.
conduce lumea, că statele mici
precum este România se vor
dezmembra, că le este încălcată
Constituția prin tot felul de legi date
în grabă-aprobate de Parlament
precum este Legea 217/2015, că unii
ziariști români au activat mai mulți
ani ca și spioni sub acoperire, poliția
nu-și face datoria (asta o vede și omul
de rând), se fabrică procese penale la
comandă (acest lucru se poate urmări
zilnic la T.V., în așa mod încât unii
români cu bun simț nici nu mai
urmăresc acele știri trucate), că
România prin institutul„ Elie Wiesel”
se face vinovată de crime de război și
antisemitism; se încearcă eliminarea
valorilor naționale din sistemul
educativ cum ar fi Eminescu-cel mai
mare literat, Iorga-cel mai mare
istoric,
Goga-poetul pătimirii
neamului nostru, Paulescu, Slavici,
Hașdeu, patriarhul Miron Cristea etc.
Asupra unor situații din cele
relatate mai sus unii intelectuali de la
noi din țară au luat atitudine și și-au
spus părerea: astfel criticul literar
Alex. Ștefănescu a scris că: „M-a
dezamăgit că prea puțini intelectuali
protestează împotriva Legii 217/2015,
sau omul de cultură a zonei mureșene
Lazăr Lădariu-„Din păcate, prin larga
bunăvoință a unor inși...încetul cu
încetul, după 25 de ani de„nouă
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democrație”începem să ne trezim cu
un fel de cenzură, un D.N.A. ceva
mai sofisticat, la ușa existenței
noastre cotidiene., sau Gheorghe
Zamfir-artist de renume mondial a
scris despre muzica pop„Consider
muzica americană ca fiind un W.C.
sonor.
Ne-a
distrus(dezgolit)de
emoții”etc.
În ceea ce privește ortodoxia și
patriotismul poporului român se iau
în vizor unele aspecte pertinente
strigătoare la cer prin nedreptatea lor ;
astfel „oficialii români se împotrivesc
ca autoritățile slovace să dea unui pod
numele poetului român Șiugariu, sub
pretextul(fals) că ar fi fost legionar,
ucis în luptele pentru eliberarea
Slovaciei: creștinii să fie lezați prin
retragerea titlurilor de cetățeni de
onoare acordate unor modele ale
Ortodoxiei precum părintele Iustin
Pârvu, Valeriu Gafencu și Horia
Vintilă: Istoricul Marius Oprea să își
înceteze săpăturile arheologice la
Cimitirul de la Tg. Ocna,
la
presiunea
Institutului
evreiesc
„E.Wiesel”
(cel
care
ne
monopolizează memoria creștină):o
troiță creștină cu eroi ai neamului(pe
care fusese sculptat și C. Z.
Codreanu), din parcul„ Sub arini” din
Sibiu să fie demontată: artistei Silvia
Radu, care a organizat o Expoziție cu
martiri la Universitatea Politehnică
București, i-au fost eliminate din
„Grădina cu îngeri”patru portrete
aparținând lui Vulcănescu, Gyr,
Gafencu și Ogoranu etc.”
Cu toate aceste „conjuncturi
nefavorabile poporului român care-și
are obârșia din „neamuri tracice
regești”și care de la formarea lui ca și
popor nu a părăsit aceste pământuri și
nu a avut intenții asupritoare față de
alte popoare- va trebui să ne conducă
credința-n Dumnezeu, de a ne baza pe
datoria sfântă a fiecărui cetățean să
desprindă răul de bine, să lupte pentru
țara lui până-n ultima clipă a vieții, să
știe că oamenilor de bine ca omul de
știință G. Mencinicopschi li se vor
recunoaște meritele, că se va afla
adevărul despre Codex Alimentarium
și despre acea substanță„inexium”,
dar să nu ne temem,„nici în zile de
mare prigoană, căci cu noi este
Dumnezeu! Sus inima, români!”
Vom îmbrăca cu mândrie portul
popular ori de câte ori va fi →
OLIMPIA MUREȘANmembru Liga Scriitorilor Românifiliala Maramureș

nevoie, vom protesta împotriva extragerii abuzive a aurului din Munții
Apuseni ca să nu mai fim cerșetori în
propria noastră țară(„Munții noștri
aur poartă/Noi cerșim din poartă-n
poartă”), vom ști să apreciem pe eroii
noștri, la școală se va preda istoria
cea adevărată, (deși istoricii noștri
parc-au intrat în pământ), ne vom face
semnul crucii mereu știind că suntem
buni creștini, ne vom apăra tradițiile
strămoșești și învățăturile biblice.
Cam acestea au fost unele idei de bine
și de iubire față de poporul român
exprimate în cartea„Statui fără viitor”
scrisă de distinsul scriitor analist,
realist și patriot dl. Costel Neacșu.
Dumnezeu
să
binecuvinteze
neamul românesc!

Sculptorul simte și gândește prin
marmură, muzicianul simte și
gândeșțe prin sunete iar poetul prin
cuvinte. El, poetul - trebuie să
găsească „cuvântul ce exprimă
adevărul” – cuvintele potrivite atât
sentimentelor care-l stăpânesc pe
și
atmosferei
ce
autor,
cât
caracterizează epoca socială pe care o
traversează. Un astfel de scriitor „al
cetății” este poetul Mircea Dorin
Istrate-un Ioan Alexandru al zilelor
noastre-poet contemporan imnolog.
Prin creația sa, scriitorul Mircea
Dorin Istrate se supune frământărilor
sale interioare, care fiind neliniștite
caută să iasă la lumină.
În cuvinte cu o mare putere magică
se evocă o lume-n continuă
schimbare, deși sunt folosite cu
predilecție timpurile verbale trecute
participiul și supinul, totuși, imaginile
poetice sunt ale prezentului cu unele
referiri
la un trecut nu prea
îndepărtat, care, de altfel, nu poate fi
uitat. Amintirea trecutului are reflexe
în prezent, prezentul e o continuare a
trecutului-fără de care nu se pot
înțelege vremurile de azi.
Pornind de la înțelegerea obiectivă
a istoriei, așa cum a fost ea scrisă ca
fiind a învingătorilor, de multe ori,
aceștia-învingătorii n-au câștigat prin
merite deosebite, exceptând forța, de
aceea adevărul în legătură cu finalul
luptei se găsește la omul simplu din
popor, la cel ce duce greul în această
viață, la cel ce e legat de pământ și
care nu a părăsit și nu va părăsi
niciodată această țară a noastră ce se

cheamă România.
„Nu se-nvață în istorii” că truda
agricultorului, a omului simplu din
popor, a țăranului e cea care duce țara
înainte; în țara noastră acum, ca și-n
vremurile apuse se zicea că „țara e
bogată, dacă țăranul e bogat”;
agricultura de subzistență-ferma
agricolă e aceea ce ține țara și ne dă o
speranță de „mai bine”Poezia„NOI
DESPRE NOI”este oda închinată
țăranului român care întărește
caracterul autentic al ființei noastre
românești; „Pe rodnicia lutului stă
țara/Ca-ntr-un cuibar călduț de
veșnicit,/Aici, din zori de zi și până
seara/Își duce viața omul cel trudit.
/El știe că pe-aicea îmi muncit-a/Și
moșul lui și vechii lui străbuni,/ Că
vița asta încă început-a/ Din
străvechimea trecătoarei lumi./...Că
fără el, cel nebăgat în seamă,/N-ar fi
nimic pe-aicea pe pământ,/ Da-n
fiecare zi îi este teamă/ C-o fi mereu
o biată frunză-n vânt./
N-a fost la noi în țară atâta
nimicmicie și ocară, datorate celor de
sus, celor ce ne conduc, cei ce
doar
prosperitatea
urmăresc
personală, uitând că se găsesc „acolo
sus„pentru popor, pentru a lor țară;
doar credința-n Dumnezeu ne mai
ține conștiința trează. „A noastră
urmă n-are măreție,/ O spulberă o
zbatere de vânt, /Ne vor uita urmașii
pe vecie/ Că am trăit vre-odată pe
pământ./...Că ce-i
acuma n-are
vindecare/ Și-o tot lungim de astăzi
până mâine,/ În capul țării nu-i nici o
valoare,/ Iar talpa n-are-n ea
înțelepciune./Am fost Mărite, buni
creștini odată,/ Crescuți în mare
dragoste de țară,/ Dar ce-i acum peaici, mai niciodată/ N-a fost atât de
rău și de ocară. –poezia„DIN RĂU
ÎN RĂU”.
Poetul
nu e izolat de lumea
dinafară, de aceea – asemeni lui
Eminescu sau Goga apare-n poezia
dlui. Mircea Dorin Istrate chipul
bătrânului dascăl și al preotului
alături de diac; „Bătrânul preot
vechi, de-odat cu veacul, /Puțin la
trup, smerit, bisericos,/ Mereu a stat,
alături cu diacul,/ Să-i țină strânsă
turma, lui Hristos....Suntem creștini
Mărite și oricare/ Ar fi a ta sortire
noi o ducem,/ Și-atâta cât trăim pe-a
Ta cărare/ Purta-va fiecare, a lui
cruce./ -poezia„NEDREPTATE”.
Ca subiect frecvent iubirea-iubirea
adevărată
manifestă-n
suflet
neuitarea: deși a trecut timpul, steaua
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a pierit de multă vreme „în depărtări
albastre”-dar
licărul
simțirii
dumnezeiești
a
rămas
în
subconștientul uman :„Închis mi-e
ochiul pentru –nfățișare/ Că poate-i
înșelat de-atâtea ori,/ Doar sufletul
măsura lui o are/ Și-acol te-a pus, fii
floare între flori./...Acol vei sta-n
culcuș de veșnicie/ Mireasă fii la
suflet ce te vrea,/ Cu el vei trece
lumea prin pustie,/ El te-o-nălța să-i
fii pe ceru-i stea./...Iubim cu mintea,
sufletul și ochii, /Cu ele –nfierbântăm
ades simțirea, /Înșelător e chipul, știm
cu toții./ De-aceea-n cuib de suflet stă
iubirea.(În cuibul unui suflet).
Fiind
aproape
de
muzicăprovocând aceeași atmosferă ca și
sunetele
muzicale-IUBIREA-acel
sentiment dumnezeiesc ce apropie pe
om de Dumnezeu, ce deschide ușa
raiului se regăsește în poezia: „SAVEȚI ÎN SUFLETE IUBIRE”:„
Vedeți iubirea cum înalță/ A noastre
simțuri spre ceresc?/ Cum schimbă
mincinoasa viață/ În cuib de rai
dumnezeiesc./ În suflet pune-vi-ți
iubire/
Și-apoi cu ea să faceți
toate,/ Veți fi părtași la fericire/ Cât
nici gândiți că se mai poate.”/
Doar iubirea, numai iubirea va
rămâne-n amintirea celui ce-nțelege
că-n lumea cea nemărginită e doar o
frunză-n vânt un „nimica” cum ar
zice Veronica Micle- poeta ce a fost
muza insiratoare a marelui Eminescu„Nimicul ne aduce, /Nimicul ne reia/
Nimic din tine-n urmă, nu va mai
rămânea. Aceasta e a lumii
nestrămutată lege/ iar poetul Mircea
Dorin Istrate scrie în poezia „CE
IAU
DIN
VIAȚĂ”
SĂ-MI
următoarele versuri: „ Mă voi duce,
n-avea teamă, când sătul voi fi de
toate, /Pe aicea n-oi rămâne, știu
prea bine, nu se poate,/ Îmi ascultă
numai ruga și din timpul tău îmi→
OLIMPIA MUREȘAN

lasă/ O clipită din vecie, pentru care
nici nu-ți pasă./ Te-oi urma în a ta
umbră, lăsând lumea asta-n pace,/
Ți-oi lăsa-o toată ție, fă cu ea ce vrei
a face, / Din ce fost-a a mea viață eu,
lua-voi amintire/ Timpul care-a fost
clipita îndulcită de iubire./
Atmosfera lirică ne poartă spre
amintirea vremilor trecutelor iubiri,
ea, singură-amintirea ce nu moare
niciodată și pe care nu ți-o poate lua
nimeni, cea care este„o adiere de vânt
într-o amiază de fericire”îi aduce
poetului „șoaptele îndulcite-cînd
trecând în fapt de seară pe la mine o
să vii: „Vântul vremilor trecute, prin
a vieții larg pustiu/ Aripile și lentinde ca să-mi bată cu putere,/ Sămi deștepte-n a mea minte amintiri
care le știu/ Ca frumoase clipe cares, toată strânsa mea avere./...Toate-s
duse, totul moare pic cu pic în zi și
noapte,/ Vifore ce-ai fost odată astăzi
doar de mai adii,/ Dar și-așa, din
cele vremuri adă-mi îndulcite șoapte,/
Cînd, trecând în fapt de seară pe la
mine o să vii./ poezia„VÂNTUL
VREMILOR TRECUTE”.
Poetul îmbrățișează natura care
prinde viață-n fața noastră și simțirea
lui lirică o leagă de sentimentele sale,
astfel trăim o stare lirică plină de
vibrații, pulsația interioară din
gândurile poetului ne duce-n preajma
primăverii vieții noastre care coincide
cu anotimpul primăvara-atunci când
natura revine la viață: „Șoptit îmi
spune cea cărare/ Că primăvara va
sosi,/ Că iarna ca o lumânare/ Deacum încet se va topi./Curând,
cămeși de albă floare/ Și-or pune
pomii fericiți, /Atunci, natura-n
sărbătoare/ Ne-o bucura, ca pe
iubiți”( ZVON DE PRIMĂVARĂ).
Sau din poezia : „RENAȘTE IAR
NATURA”-O rază gingașe de soare/
Obrazu-ncet mi-a mângâiat,/ Zăpezi
topite prin ponoare/ Adapă câmpul
însetat./...Mi s-a trezit din nou
natura/ Din hibernarea lungii ierni,/
Reîncepe iarăși uvertura/ La viața
începută, ieri.
Farmecul poeziei nu depinde de
imaginile întâmplătoare pe care și le
închipuie fiecare cititor, ci, el reiese
din sensul limbajului care indică un
loc și un timp anume, mesajul liric nu
e desprins de evenimentele din cetate.
Un cuvânt de blestem celor „ce-și
vând țara” pe un pumn de argințiaceasta e poezia „BLESTEM”:
Trăim sub vremi și-n vremuri de
amar și de nevoi, /Din vina noastră

toate-s, făcute cu-nvoială,/ Suntem
de-o bună vreme în suflete prea goi,/
De ziua care vine mereu ne este
teamă./ Doar banul ne e tată și cea
minciună frate/ Și pentru o nimica ne
facem chip de Iude,/ Cuvintele de
onoare prea lesne-s încălcate/ Și chip
de zână facem minciunii celei hâde/
Atunci de unde milă și sfânta cea
iertare/ Măritul să v-o deie când o
cerșiți mieros?/Nu meritați nimica,
nici pic de îndurare/ Fățarnici ce vați vinde și țara pentr-un os./Că voi
spurcat-ați neamul mișei fără simțire/
De se feresc străinii de noi, ca de
ciumați, / În fund de iad la toți v-aș
face pomenire, / Acol să-mi stați cu
toții, pe vecie încuiați./
O stare lirică plină de vibrație
existențială și optimism patriotic ne
transmite poezia „Nu se-nvață din
istorii” această poezie e ca o profesiune de credință sau un manifest.
„De-atâtea ori istoria-nțeleaptă/ Din
faptele ce oamenii făcură,/ Ne-arată
care-i calea ceea dreaptă/Ce s-o
purtăm cu noi, de-nvățătură./ Apare
frumusețea și bogăția țării:/Domnul,
pusu-ne-a de toate să ne fie în
țărână, Aur, poame, holde, sare,
pentru trai și pentru râvnă,
/Câmpuri, dealuri, munți, pădure,
ape repezi curgătoare, /Frumuseți
fără de margini, raiul mângâiat de
soare”etc.
„Toate le avem în țară, numai
liniște n-avem „Noi, în loc să fim ca
unul, pumnul pus la cea furtună,/
Stâncă-n calea unor vânturi ce din
patru părți s-adună,/Ne-mpărțim ca
mărunțișul după vorbele mieroase/
Ce promite unul-altul, cu-a lui
gânduri belicioase. ”
Poezia continuă cu o viziune
apocaliptică
asupra
poporului
român care suferă din cauza
„cozilor de topor”: „Și din ce am
fost odată preaștiuți în astă lume,/
Mari în vorbe și în fapte, făcători de
lucruri bune, Astăzi suntem o
nimica, frunze legănate-n vânt/ Ce
ca mâine nici nu
ști-vom, c-am
trăit pe-acest pământ.”
Un licăr de speranță se întrevede
la sfârșitul poeziei:„Nu se-nvață din
istorii cele bune, cele rele/ Ca să
mergem pe cărarea urcătoare către
stele,/ De-asta-n vreme tot nentoarcem și-o luăm de la-nceput/
Lăsând alții să ne-ntreacă, noi
rămânem, în trecut.”/ Poezia„ Nu
se-nvață din istorii.
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DEȘERTUL CA O STARE
Mi-e dor, mi-e greu, mă dor,
Calea, țelul, visul,
Mi-e greu, mi-e dor, mă doare
Cuvantul, cel nezisul,
Cuvantul cel ce n-are
Destin de întrebare,
N-are priviri sau stare,
Înnodate și aleatoare
Ferecă-n punct, întrebătoare
Litere tremurând a disperare,
Calea, țelul, visul,
Departe-i paradisul…
Cuvânt, veștedă floare,
În apa ta cu sare
Stă pacea din vâltoare,
Și cum se poate oare,
Și cum se poate oare,
Să iert că toate mor?
Mă doare, îmi e dor,
De țel, de vis, de cale,
Aproape numai jale
Îngroapă calea-n țeluri,
Străinele creneluri
Din turnuri fără pază,
Deșertul mi-este oază,
Deșertul ca o stare,
De dor, de greu, de soare.
26.11.2018
NEOBOSIRE
Undeva se pierde amănuntul
clipei,
În recurența valului și a aripei,
Zădărnicia neiubirii absolute
Trăiește-n clipele în care pier
minute
Iar infatuare celor ce alți privesc
plângând
Se-ntâmplă nu în cer ci pe
pământ,
O tulburare nicicum muribundă,
Nevindecabilă secundă de
secundă;
Să rupi zăgazul pentru a lăsa să
sece iazul?
E mult prea grea iertarea sau
osânda,
Tu hrana lumilor ce saturi pre
flămânda
Neobosire,
Tardivă e izbânda.
SILVANA ANDRADA
TCACENCO
05.10.20170

Noul volum de poezie intitulat
”O dragoste aproape perfectă” a văzut
lumina tiparului sub Editura ”Vatra
veche” el vine și întregește în mod
fericit cel de-a doua carte lansată în
lumea iubitorilor de poezie, a autoarei
Elena Cristea (Uța) de pământ din
Târnăveni. Lansarea volumului a
avut loc în incinta Muzeului de Istorie
Municipal din orașul Târnăveni, în
componența muzeului există o bogată
colecție de paleontologie, arheologie,
numismatică, etnografie, cât și, colecția de științele naturii cu expuneri de
păsări și animale naturalizate, putând
fi văzută expusă o valoroasă colecție
de carte veche. Iată un nou glas plin
de iubire și sinceritate îmbracă cuvântul dătător de frumos dându-i aripi
aducând ofrandă muzelor artelor prin
gingășia, tandrețea, iubirea, dar mai
cu seamă multă vibrație, multă încântare, având moto, adresat cititorului
”Ușa sufletului meu va fi deschisă,
doar pentru cei ce-L au pe Dumnezeu
și poartă-n sufletul lor un suflet, nu
inimi de oțel” Volumul lansat pe tărâmul frumosului vine să întregească
în mod fericit imaginea dezolantă unui oraș, cândva situat în fruntea
combinatelor chimice din țară, cu
rezonanță în ceea ce se producea pe
multe meridiane ale globului pământesc. În prezent orașul Târnăveni
devenind o palidă adiere de aducere
aminte, a tot ce a însemnat economic
ca statuare pentru întreg județul Mureș, pentru întreaga economie a țării,
și nu numai. Este bine când se nasc
poeți, ei sunt cei care oblojesc rănile
sufletului înnobilându-ne existența cu
cele mai alese virtuți sufletești, aducând prin cuvânt acel mirific ținut
înălțător al iubirii, sincerității, luminii
gândului preacurat, dar mai cu seamă
împărtășirii atâtor sentimente datătoare de plinătate, de armonie. Despre
carte, au vorbit poeții: Nicolae Băciuț,
Răzvan Ducan - membri al Uniunii
Scriitorilor din România, Adriana
Dandu, Gabriela Costescu, alăturându-li-se membri cenaclului ”Dumitru
D Silitră” Târnăveni, printre aceștia
aflându-se Claudia Vodă, Ani Vanda,
Viorica Șuțu, Iar poetele Gina Moldovan și Viorica Fierdan, bune prietene cu autoarea de carte, au ținut să
reliefeze calitățile umane, ardenta vocație de întrajutorare, de bun camarad, firea deschisă, altruistă, limpezi-

mea unei ființe zâmbitoare dăruită
prieteniei. Autoarea este ea însăși o
carte deschisă, o carte care trăiește iubirea, trăiește clipa, crește și înflorește în fiecare zi alături de cei ce-i
sunt aproape de inimă, iubește viața
cu toată ființa ei, apropiindu-se de oameni cu o seninătate debordantă
făcând-o accesibilă pe toate planurile
vieții . Lansarea de carte a fost pigmentată de cei doi cantautori Traian
Comșa și Anda Voican din Sighișoara. Moderatorul lansării volumului
a fost prof. de istorie Ionel Covrig –
președinte
Despărțământului
ASTRA
Târnăveni. De apreciat
prezența poetului târnăvean, Valer
Popean - membru al Ligii Scriitorilor
din România , filiala Mureș, o fire
jovială, prietenos, fără ifose de mare
vedetă în lumea poeților, cel care nu
demult a participat la concursul
internațional de poezie organizat de
Uniunea Mondială a Poeților din
România și Editura ”liric Graph”București , fiind declarat Poetul
anului 2019. După poetul Răzvan
Ducan, la adresa autoarei de carte, în
versul poemelor, iubirea mustește în
toată plenitudinea ei, trăiește prin toți
porii sufletului, iubirea este scrisă
într-un jurnal a fiecărei zile, o iubire
amplă, descătușată, nu se oprește la o
anumită stare a iubirii ci este redată,
trăind-o așa cum o simte poetul:
iubirea de natură, iubirea de părinte,
iubirea de viață, iubirea de iubire,
visând iubirea, dăruind iubirea. Poetul
Nicolae Băciuț la finalul lansării de
carte, a ținut să adauge unele note din
chiar editarea volumului, dând girul
autoarei prin însăși poemele scrise,
asemuind apariția volumului Elenei
Cârstea, o reușită, o adevărată sărbătoare prin însăși numărul mare de
participanți la un astfel de eveniment,
într-un oraș care ”părea că și-a
pierdut busola și drumul” regăsind
valențe nebănuite în scrisul timbrat
atâtor poeți ai urbei, vorbind despre o
”axă a poeziei între Sighișoara, Târnăveni și Reghin. Sub sceptrul poe______________________________
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ziei se întâlnesc ciclic cu diferite
ocazii oameni iubitori poezie, oameni
care scriu poezie, oameni care
comunică, dialoghează prin poezie,
unde cuvântul devine liră. Vorbind
despre un ”front al poeziei” între
aceste valori ale poeziei mureșene,
există loc pentru toată lumea, nimeni
nu e mai important decât celălalt,
fiecare este în competiție cu el însuși,
o pledoarie la adresa celor ce scriu
poezie, urmând ca timpul să
decanteze statuarea unuia sau altuia
pe firmamentul valorilor. Cu această
ocazie, Nicolae Băciuț a prezentat
noua apariție a revistei în format
electronic
”Cadran
Mureșean”
invitând în acest maraton cultural, să
vină toți care au ceva de spus, ca o
nevoie de recuperare, de inserție
pentru a câștiga noi energii, a face ca
închistarea, nonvaloarea, lucrurile
inerte, păguboase, să dispară în
detrimentul omului nou, omului
ancorat în cotidian. Așa cum spunea
Băciuț, despre autoarea cărții,
”aceasta
ne
demonstrează
că
niciodată șansa pe care o avem nu
este pierdută oricând putem să
resuscităm, să repunem în circulație
talanții pe care îi avem” Cartea Elenei
Cristea este aproape un jurnal care
vorbește despre o ”dragoste aproape
perfectă” aflată la granița dintre două
lumi, aproape că nici nu ști ce să-ți
dorești, să devină ”acel aproape” , să
dispară, sau să rămână ca o așteptare
continuă care întreține o stare
extraordinar de frumoasă despre ceea
ce înseamnă iubirea, despre ceea ce
înseamnă sentimentul iubirii, un
experiment după cum se constată
reușit, de vreme ce poeta a găsit prin
poezie
să-și
răspundă
multor
întrebări, trăind acel sentiment de
iubire ce și-l dorește împărtășit prin
însă-și volumul de poezie recent
editat.
Felicitări, pentru ceea ce reprezintă
cartea pentru autor, pentru așteptările
lui!
VASILE LUCA

Evocări

– DASCĂL EMERIT,
MODEL AL GENERAȚIEI MELE
Sunt copleșită de emoția ce mă cuprinde când mă întorc în timp și mă
surprind
răsfoind albumul amintirilor…
Cei mai frumoși și mai animați ani
rămân, numai, anii în care am învățat
să buchisesc cuvintele și să le aștern
pe hârtie, să percep sensurile lor, să
îndrăznesc să mă joc cu imaginația
sau să memorez legi ale științelor
exacte. Deseori mă visez în banca
mea, la școală, în clasă, în pauzele
care mi se păreau destul de lungi
pentru a-mi permite un joc sau o
recapitulare a lecției înainte de
intrarea profesorului la oră.
Pășind cu sfială pe coridorul școlii
– Liceul Teoretic nr. 2, actualmente
Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu - prima imagine care mi se
reînchipuiește și care mă întâmpină
pretutindeni (pe coridoare, în clase, la
sala profesorală, în curte…), chiar
înaintea dnei învățătoare (Sabina
Gherlan, Dumnezeu s-o odihnească în
pace!), e imaginea doamnei profesoare de limba franceză Maria Piștănilă.
Frumoasă și plăcută la chip și trup,
sprintenă și permanent juvenilă în
în
atitudine, rafinată și elegantă
gesturi și port, primul nostru model
cu mare stil în modă, profesoara
Maria Piștănilă mi-a fost și diriginte
în ciclul gimnazial. Și asta nu
însemna puțin: toți elevii doreau să-i
fie în preajmă cât mai mult, toți elevii
doreau să-i câștige atenția.
Sufletul – dimensiune pe care o
proteja în spatele unui zâmbet
întârziat la colț de buză, a unei
sprâncene ușor ridicate în semn de
uimire-ncântare, a unei priviri care nu
mi-a permis niciodată să-i deslușesc
culoarea misterioasă a ochilor… –
mi-am asumat să i-l intuiesc, mult
mai târziu, îndrăznind un crochiu:
extrem de sensibil și mereu în
căutarea provocării impulsionabile acordaj reflectat în afectă trupească,
blând și îngăduitor cu duioșia spre
disipare, timid însă îndrăzneț până la
retranspunerea vibrației în altă
personalitate (parcă), impulsionat de
dârzenia scânteii ineditului
care
incită înflăcărarea – capabil să
pârjolească dar definit numai înspre a
ilumina.

Trăsături distinse de caracter:
noblețe încadrată în hotărâre; cinste și
sinceritate în relația profesor – elev;
deschidere înspre a nu pierde nicio
ocazie prielnică de a construi punți de
prietenie raportate la respect,
altruism, răspundere, civism.
În plinul desăvârșirii mi s-a dus
activității profesionale, și din
perspectiva unui elev obișnuit cum
eram, mi-o reamintesc sârguincioasă,
conștiincioasă, intuitivă, prima în
inițiativă, echilibrat exigentă, onestă,
integră.
În raport cu propria-i persoană,
îmi apare că permanent a îmbrățișat
optimismul, demnitatea, încrederea caracteristici împrumutate, probabil,
și de la semnul zodiacal sub care s-a
născut - bravul berbec: lider de
opinie,
inițiator
în
acțiune,
responsabil, luptător, mult prea
încrezător în semeni, modest doar în
raport cu divinitatea, greu de
convertit în afara spiritului social
căruia i se dăruiește total (berbecul
conduce turma numai după legi
dovedite a fi utile, niciodată
atrăgând-o în abatere pe căi străine,
viclene).
Nu mă pot mândri cu note foarte
mari la limba franceză. Deși am
ureche muzicală, nu am avut talent în
a-mi însuși limbile străine. Am
îndrăgit-o pe profesoara mea nu
pentru că-mi dădea note mari ci
pentru că era specială, era altfel.
Am avut satisfacția să primesc mici
roluri în brigăzile artistice pe care le
concepea (text și muzică) și să
descopăr, și datorită dumneaei, acea
atragere misterioasă a scenei,
permițându-mi să experimentez prin examenele în fața profesorilor,
părinților și elevilor - copleșitoarele
frământări ale emoției dar și antidotul
necesar întru a le stăpâni.
Pe bună dreptate, numită de noi
profesor emerit, Maria Piștănilă este
o personalitate complexă, bine
ancorată și în viața culturală a
_________________________________
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orașului, prin prezență și susținere a
evenimentelor organizate în toate
instituțiile, dar și în calitate de
redactor
fondator
al
Gazetei
Reghinului – în care a publicat
numeroase articole de mare interes.
Însuflețirea pe care o stârnea între
elevii săi în a-și descoperi cu adevărat
propria identitate și a o pune în
valoare, a-și îmbogățiri permanent
cultura generală și a-și rezolva în
favoarea lor
exercițiul propriei
acceptări dar
și al aceptării
aproapelui, a stârnit și în mine nevoia
autoevaluării permanente.
Deși mi-am dorit mereu să-i semăn
în atitudine, eleganță, istețime,
diplomație, curaj, nu am reușit să o
imit. Oricum, n-aș fi putut depăși
condiția de umbră. Admirând-o însă,
mi-am descoperit propria fire și m-am
corectat mereu în raport cu modelul
ce mi-a fost în perioada de formare.
Cu siguranță, Maria Piștănilă rămâne
modelul unei mari proporții ale
generațiilor pe care le-a educat. Un
dascăl minunat, aparținând dinastiei
dascălilor prin vocație, din păcate, tot
mai puțini.
Iată de ce, noi, mult prea puțini
foști elevi (dar cum să dai de toți ?)
care-i datorăm prețioase momente
decizionale și definitorii ivite în
adolescență, dar și alți profesori și
colaboratori – colegi ai Mariei
Piștănilă, ne-am gândit să așternem
pe hârtie, ca într-un Carnet de
Excelență întru Bună Purtare întru
Onoare a Titlului de Dascăl și Om,
câteva gânduri sincere, adresate din
toată inima și cu mare recunoștință,
profesorului nostru emerit, distinsei
doamne profesoare de limba franceză.
SORINA BLOJ –
fostă Feier

Dumnezeu îl înzestrează pe fiecare
om ce se naște cu un anumit dar și cu
fiecare are un anumit plan. Valoarea
desăvârșită a darului primit de la
Dumnezeu se împlinește când noi ne
străduim să așezăm peste el harul care
este aureola cu care ne îmbrăcăm aici
pe pământ întru neuitare, iar în
veșnicie în lumina Creatorului.
Darurile sunt felurite, și dacă cel pe
care l-am primit nu-l păstrăm și nu-l
înmulțim, îl putem pierde. La
chemarea pe care ne-o face Creatorul
trebuie să răspundem cu toată puterea
noastră și energiile văzute și
nevăzute.
De fiecare dată când mă gândesc ce
responsabilitate are dascălul mă
cutremur, pentru că el este omul care
îți pornește și conduce moara minții și
deschide ferestrele spre cunoaștere.
Te treia din brațele părinților și-ți
șlefuiește gândirea, comportarea, din
cei mai fragezi ani ai vieții, ducândute la maturitate și responsabilitate.
Am trecut de 60 de ani dar și azi când
întâlnesc un dascăl mă întorc cu
mintea și recunoștința la foștii mei
învățători și profesori și le văd și azi
chipul și le aud glasul.
Dascălii noștri au fost, sunt și vor
rămâne Apostolii neamului românesc,
căci din darul cu care au fost
înzestrați revarsă în generații după
generații lumina care îmbogățește
mintea și suflete , modelându-le.
Pe lângă slujirea preoțească nimic
nu mi se pare mai nobil decât slujirea
învățătorească pe care o pot numi fără
pic de rezervă apostolat.
Toți trebuie să rodim în noi ce este
mai bun, să lăsăm o urmă de lumină
spre folosul tuturor. Chemarea dăscălească nu este un serviciu oarecare, nu
e o profesie obișnuită, ci e o chemare
sfântă ce presupune dăruire și jertfă.
Un proverb latinesc spune : Cine nu
arde nu poate să aprindă. Ori, preotul, doctorul și dascălul trebuie să fie
un foc continuu ce trebuie să ardă, să
cultive, să tămăduiască și să mântuiască. Aceasta este ordinea pe care
o văd în aceste misiuni înalte și unice.
Ca slujitori ai adevărului și ai
luminii, pentru binele aproapelui tău,
acesta este țelul cel mai înalt al
dăinuirii noastre.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a
fost numit de nenumărate ori
Învățător. Poate că din acest motiv s-a

transmis generațiilor următoare acest
termen de învățător.
In această muncă nobilă trebuie să
ai îndelungă răbdare, pasiune și
migală, dar acestea nu le poți avea
dacă nu ai dragoste față de copil și de
om.
În fiecare copil afli ceva nou, iar ca
dascăl te înarmezi cu răbdare și nu
mai simți oboseala, ci deasupra ei stă
bucuria, bucuria de a împărtăși.
Dascălul, devenind al doilea părinte
al elevului atinge bucuria părinților
celor pe care îi învață sau îi educă.
El e luminător dincolo de zidurile
școlii și dă povețe tuturor din jurul
său, tineri și vârstnici în mijlocul în
care-și desfășoară activitatea.
Cu alte cuvinte nu e numai dascăl
în școală, ci în întreaga societate, ca
preotul sau medicul. Pentru această
clasă de slujitori nu există program ca
în alte instituții, ei trebuie să răspundă
la orice chemare, tot timpul.
Prin definiția de slujitori ai
oamenilor dascălul este și slujitor cu
dragoste de părinte până la jertfa
supremă, atunci când se cere.
Cunoscând-o
pe
profesoara
Piștănilă Maria ca un om plin de
energie și dăruire în slujba
cuvântului, dar și a faptelor, am găsit
de cuviință să fac acest mic tablou
prin cuvinte în care o punem la loc de
cinste pentru activitatea de-o viață ca
dascăl, soție și mamă, dar și devotată
cauzei naționale,
prin prezența
neîntreruptă la toate acțiunile pentru
binele, liniștea și pacea cetății, ca o
promotoare iscusită și vrednică
româncă. La toate întrunirile la care
se discutau și înfăptuiau lucruri bune
și frumoase pentru obștea noastră,
avea un cuvânt frumos și o
verticalitate ce o așează în panteonul
vrednicilor dascăli ostenitori pentru
neam și țară. Noi vă aducem
recunoștință, iar răsplata este de la
Dumnezeu, pentru slujirea neamului
tău. Închei cu cuvintele Sfântului
Apostol Pavel, care se adresa celor
din Tesalonic: Vă rugăm, fraților, să
aveți luare aminte pentru cei ce se
ostenesc întru voi…și bine vă
sfătuiesc. Și pentru munca lor, să-i
socotiți pe ei vrednici de prisoselnică
dragoste. (ITes.5,12 – 13).
Încheind cu aceste cuvinte sfinte,
vă dorim multă sănătate și puteri
sporite cu alese împliniri întru
frumoasa și binecuvântata familie pe
care v-a dăruit-o Dumnezeu.
Pr. prot. DUMITRU GHERMAN
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1990. Întâlnire cu scriitori
mureșeni – Nicolae Băciuț.
Dialog despre lectură și rolul ei în
formarea și dezvoltarea
personalității copiilor (însoțit de
Huza Iacob - bibliotecar și Maria
Piștănilă –director de școală).
Sunt oameni care fac parte din viaţa
ta cu discreţie, dar pe care-i simţi
mereu aproape, mereu în miezul
fierbinte al lucrurilor.
Un astfel de om este profesoara
Maria Piştănilă.
Ajunsă la un prag existenţial, simţi
cum profesorul Maria Piştănilă
priveşte înapoi cu nostalgie, cu un fel
aparte de a se întoarce la cei cu care
s-a întovărăşit la drum lung.
Au fost ani în care profesoara
Maria Piştănilă a ars ca o flacără,
dând faptului de cultură la Reghin un
plus de strălucire, de consistenţă.
Nu a dărâmat munţi, dar dacă şi-ar
fi propus, ar fi reuşit.
Dar ceea ce şi-a propus a făcut cu
asupra de măsură într-un oraş bun
conducător de cultură şi în care şi-a
făcut simţită prezenţa în două
orizonturi de interes - al celor tineri
şi al femeilor, categorii pe care le-a
antrenat cu entuziasm în fapte de
cultură şi în fapte de apărare a
demnităţii naţionale, fără să se sperie
de cuvinte mari.
La Reghin, prof. Maria Piştănilă a
apărat limba română predând limba
franceză, a impus femeia în conştiinţa
publică prin gesturi fără ostentaţie,
dar de substanţă şi de efect.
A vorbi despre prof. Maria
Piştănilă la trecut înseamnă a vorbi
despre ea la viitor, fiindcă ea rămâne
un model de viaţă şi profesiune, un
model de cetăţean... de ONOARE!
Fiindcă şi-a făcut mereu făcută
prezenţa simţită cu onoare.
Mă-nclin în faţa sa şi eu, cu onoare!
NICOLAE BĂCIUȚ

de Lăsata Seculului
La Sighișoara, în somptuoasa Sală a
Oglinzilor din incinta complexului
Hotel – restaurant ”Imperial”, a avut
loc cea de-a V-a ediție a sărbătorii
”Lăsata seculului”, pregătirea intrării
creștinilor ortodocși în sfântul post al
crăciunului, în vederea sărbătorii
Nașterii Domnului Iisus,un timp al
penitenței și rugăciunii și postului
începând cu data de 15 noiembrie și
sfârșind cu data de 25 decembrie, dată
ce coincide cu patruzeci de zile, timp în
care creștinii, abținându-se de la dulce,
se pregătesc să întâmpine sărbătorile
sfântului crăciun. Cu ocazia aceasta am
avut parte de-o sărbătoare mai degrabă
a nevoii de iubire, de drag și respect,
pentru ce avem noi românii mai de preț
ca odoare nepieritoare, vorbind despre:
cântec, joc, straie românești purtate cu
fală și pioșenie, despre nevoia
imperioasă de a fi împreună, a ne iubi
portul, obiceiurile pământului dat nouă
românilor ca cel mai de preț dar, de a
simții din plin bucuria nezdruncinatei
apartenențe la o istorie milenară ce
vine și întregește în mod fericit un
popor ales a căror virtuți alese ne-a
ajutat de-a lungul vremurilor vitregite
să nu ne risipim credința și neamul.
Acest ritual anual pe lângă alte
sărbători, vine și întregește în mod
fericit o sărbătoare a inimii, grație unui
proiect ce a căpătat viață și consistență
prin inițiativa vrednicului părinte Ioan,
Cosmin-Boian, cel care, fiind ctitor de
biserică, a pornit odată cu harul și darul
Lui Dumnezeu, purtându-și crucea
smereniei pe Golgota iubirii de Hristos,
având de înfăptuit un proiect în plin
avânt ce a căpătat aripi, odată cu
construcția din temelie a sfintei biserici
ce poartă hramul ”Înălțarea Sfintei
Cruci” Părintele Cosmin-Boian este
artizanul acestei sărbători a românilor
sighișoreni și nu numai, o sărbătoare
prin care voia bună, iubirea de

aproapele tău, morala creștină, se
revarsă ca un balsam peste cei care au
socotit să participe la un astfel de
eveniment. Întâlnirea a fost organizată
Culturală
2016
de
”Asociația
Sighișoara” Alaiul sărbătoresc, parada
portului popular a pornit din fața
catedralei
”Sfânta
Treime”
din
Sighișoara, printre cei îmbrăcați în
haine românești s-a aflat Ovidiu
Dumitru Mălăncrăvean – Primarul
Municipiului Sighișoara, alături de a
lui frumoasă soție. Însoțitor pe tot
parcursul din centrul orașului și apoi în
Cetatea Medievală, a fost cunoscutul
taragotist Gheorghiță Radu, discipol
al regretatului taragotist Dumitru
Fărcaș, alături de o trupă de muzicanți
profesioniști, tot unul și unul –
profesori, licențiați în arta muzicii,
sosiți tocmai de la Cluj, dând întâlnirii
o deosebită valoare prin însăși
repertoriul ales întregii petreceri. Având
ca invitată specială pe îndrăgita
interpretă de cântec românesc Ina
Todoran, o voce sublimă a Ardealului,
venită să încânte mesenii tocmai din
țara Blajului și Albei Iulia, cea care prin
frumusețea, naturalețea debordantă, dar
mai cu seamă a cântecelor neaoș
românești, a îmbrăcat în emoție inimile
celor ce i-au ascultat și-i îndrăgesc
cântecele. În cadrul programului
artistic, pe parcursul întâlnirii au
evoluat scenic copiii din Daneș, cei ce
alcătuiesc asociația „Țara cântecelor
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mele” o asociație condusă până mai ieri
de Ștefan Costea, instructor al copiilor
fiind
Ieronim
Pascu,
aceștia
interpretând scenic o suită de dansuri de
pe
Valea
Târnavelor.
Prezența
interpretei de cântec românesc Ștefania Pârlea cât și a mai tânărului
Mathias Belean, în repertoriu cărora
și-au aflat loc cântece a multor
interpreți consacrați, a adus poftă de joc
multor meseni. Da salutat prezența mai
mult decât onorantă a membrilor
Asociației ”Junii Cetății Rupea”
adevărați români ce-și trag seva
dăinuirii precum izvoarele munților,
purtând în suflet dragostea nepieritoare
pentru frumos, pentru cântec și joc,
nemaipunând la socoteală frumusețea,
sobrietatea straielor la femei, costumul
împănat cu ”chieptar și ”cârpă” la gâtul
bărbaților, aducând prin port și culoare,
o lume a ineditului prin chiar felul lor,
mândru, sociabil și deschiși de a fi. O
deosebită apreciere la adresa celui mai
mic interpret, venit cu părinții lui, tatăl
preot, tot din partea Rupei, la cei nici
opt ani, urcat pe un scaun, elevul de
clasa I-a, Nicolae Ioan Comșa,cel care
ne-a ținut o lecție de istorie încântând la
propriu auditoriu prin interpretarea cu
patos și glas dulce, unor cântece
patriotice, finalul revenind imnului
”Lumină lină” printr-o interpretare
magistrală,
curată,
fără
cusur,
preaslăvind prin glas de copil măreția,
bunătatea
dumnezeiască,
lumina
ducătoare de bucurie,
văzând sub
geană de ochi multora dintre cei
prezenți cât și părinților acestui minunat
copil, lacrimi de bucurie. Am avut parte
de o sărbătoare deosebită cu bucate
alese, dar mai cu seamă o sărbătoare
mult așteptată în care nevoia de bucurie
împărtășită și-a aflat sălaș în inimile
celor ce iubesc tot ce are românul mai
frumos, mai înălțător, oameni ce își
iubesc neamul, credința, limba și
obârșia, făcându-ne unici, sfințitori prin
jertfă și dăruire, pe acest binecuvântat
pământ românesc.
VASILE LUCA

Blocnotes

Gesturile
asistenţiale
sunt
costisitoare şi obositoare. Pentru a nu
fi întrerupte, ele trebuie susţinute de o
motivaţie puternică. Iată câteva dintre
scopurile, mobilurile generale ce
justificau intervenţiile de asistare în
satul tradiţional. Un prim scop, pe
care l-am putea eticheta drept cel mai
general, era cel de asistare pentru
asigurarea normalităţii indivizilor şi
comunităţii. În rând cu lumea
însemna starea de echilibru din punct
de vedere economic, moral, religios,
fizic, mintal etc. Dacă normalitatea
comunităţii săteşti era în funcţie de
normalitatea
membrilor
ce
o
compuneau, atunci conduita de
asistare a cazurilor deviante apărea ca
o formă colectivă de apărare. Să nu
uităm că indivizii erau organic legaţi
în comunitate, iar atitudinea de
indiferenţă faţă de situaţiile anormale
era percepută ca o cale de extindere a
vulnerabilităţii sau ca un păcat.
Adoptarea conduitei de asistare
socială ar mai putea fi motivată fie de
impulsivitatea moralei naturale,
exprimată de indivizi în mod spontan
prin „omenie”, fie de nevoia realizării
unei jertfe cu caracter mistic, ca
semn de recunoştinţă faţă de generozitatea divinităţii. În această ultimă
situaţie, intervenţia socială îmbrăca
forma milosteniei şi era indusă de
ordinea creştină a vieţii sociale potrivit căreia ajutorul acordat în „această
existenţă” urma să se metamorfozeze
într-o garanţie a unei post-existenţe
faste. Una dintre motivaţiile cele mai
profunde exprimate în formele
tradiţionale de asistare era nevoia
individului de a se face util şi de a
demonstra că are o poziţie activă,
însemnată în ansamblul comunitar.
Renumele personal – ca şi prestigiul
familial sau al neamului din care făcea parte – era sprijinit pe dovedirea
unor abilităţi (în special economice)
care să se prelungească în raţionalitate şi înţelepciune în comportamentul cotidian, omenie şi milostenie faţă
de starea de vulnerabilitate a vecinilor, rudelor şi săracilor satului,
promptitudine în sprijinirea tuturor
actelor de caritate iniţiate de Biserică
etc.
Asistarea socială din ruralul

tradiţional românesc se motiva şi
prin atitudinea de respect deosebit
faţă de strămoşi. Aceasta reprezenta o
obligaţie care se înfăptuia prin
acordarea de ajutor semenilor în viaţă
pentru „a fi primit”, „văzut” de rudele
decedate. Mai mult, solicitantul
ajutorului era echivalat de cel care îl
oferea cu un trimis sau un semn de la
divinitate ori un intermediar între cei
aflaţi în viaţă şi cei decedaţi. Exista,
astfel, reprezentarea eternului familial
care păstra nealterată relaţia dintre vii
şi morţi: cei morţi şi sfinţi vegheau la
liniştea ţi împlinirile celor vii, iar
aceştia din urmă trebuiau să-şi
dovedească recunoştinţa faţă de cei
morţi (sau chiar să le optimizeze
calitatea
post-existenţei)
prin
trimiterea de daruri. În consecinţă,
respectul faţă de strămoşi a
determinat
declanşarea
unor
proceduri de asistare, pe de o parte,
şi, pe de altă parte, obţinerea de către
cei care asistau a unor garanţii
confortabile potrivit cărora vor fi la
rândul lor asistaţi de divinitate şi de
strămoşi. Mai exista o motivaţie care,
raportată la individ şi la familia din
care el făcea parte, constituia un
mobil deosebit de consistent:
ispăşirea păcatelor proprii şi ale
strămoşilor familiei. În comunitatea
tradiţională exista o reprezentare
exactă asupra a ceea ce era permis şi
ceea ce era interzis. În accepţiunea
obişnuită, încălcarea unor interdicţii,
chiar dacă nu era sancţionată de
semeni, nu putea scăpa de sancţiunea
divină. De aceea, se încerca
înduplecarea divinităţii prin forme
radicale de „căinţă”: retragerea în
singurătate, expunerea benevolă la
diferite
suplicii,
abandonarea
obiectivelor personale şi dedicarea
totală scopurilor colectivităţii etc.
Pentru delicte minore, ispăşirea lua
forma înstrăinării unor bunuri către
cei
nevoiaşi,
ca
gest
de
autosancţionare. În această situaţie,
bunurile reprezentau ajutoare doar
pentru cei care beneficiau de ele, în
timp ce pentru cel care le oferea ele
aveau forma unui cost ce se repercuta
în
beneficii multiple:
iertarea
păcatelor, dobândirea normalităţii
comunitare, înduplecarea clemenţei
divine etc. De această dată, acordarea
ajutorului era rezultatul interesului
într-o măsură mult mai mare decât în
restul situaţiilor înfăţişate.
FLORIN BENGEAN
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În componența comunei Laslea,
localitate aflată la interferența dintre
județul Mureș și Sibiu, se află satul
Mălăncrav, unde an de an, se ține ca
sărbătoare ”Ziua mărului” ziua din
mijlocul lunii octombrie , după
bogăția evenimentelor culturale o
cataloga plină de muzică, destindere
și voie bună, nelipsind lichiul copt
pe vatră, bucatele alese care de care
mai apetisante și rumenite, o zi cu
fast purtând amprenta produselor
tradiționale, alcătuind o bogată paletă
de cocături, expuse pe ștanduri de
prezentare. De fapt această zi
dedicată mărului,de-a lungul anilor a
purtat diferite denumiri: primăvara –
Sărbătoarea florii de măr, apoi s-a
numit ”Ziua recoltei” ca în prezent să
fie numită ”Sărbătoarea mărului”
Ca un corolar acestei zile, Caroline
Fernolend –Președinta Fundației
”Mihai
Eminescu
Trust”
–
promotoarea acestei întâlniri, intr-un
scurt interviu își arăta bucuria,
satisfacția lucrului bine făcut, reușind
printr-un proiect bine gândit să atragă
, tinerii din întreaga localitate în
programul fundației. Spunându-ne că
”simte o anumită armonie, oamenii
încep
să
conștientizeze
doar
împreună, printr-un dialog constructiv
se pot realiza multe, chiar dacă pe
alocuri segregarea încă există” O zi
cum nu se poate mai frumoasă,
implicarea localnicilor, a producătorilor din zonă cu produsele lor bio,
având mare căutare, de la: pâine de
casă până la renumitul lichiu săsesc,
mustul din mere și struguri, sortimentele de brânzeturi, →
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toate acestea, împletindu-se atât de
armonios cu recitalul susținut la pian
de mai tânăra studentă la medicină
Valeria Guțuleag.. La Mălâncrav, în
prezența multor privitori,frumoasa
studentă a susținut un veritabil
concert în incinta bibliotecii din
Conacul Apofi. Încă din ani fragezi
ai copilăriei a urmat Școala de
muzică, ”din clasa I-a”, așa cum îi
place să spună ”până în clasa XII-a”,
S-a apropiat de pian, instrumentul
care o înțelege, căruia i se dedică,
căruia i se destăinuie, ”pot glumii, mă
ascultă”, apropiindu-se de oameni
prin muzică, împărtășind totodată din
experiența muzicală pe care a avut-o
cu copiii acestor binecuvântate
ținuturi din inima bătrânului Ardeal
Scena ad-hoc amenajată, a fost
copleșită la propriu de numărul mare
de copii ai localnicilor, începând cu
cei de grădiniță până la cei din clasele
gimnaziale De subliniat, spectatorii
mai numeroși ca nicicând, au putut
admira dansurile copiilor din sat, iar
la final, nu aveau cum să lipsească
interpreții locali de muzică populară.
Cu ocazia Zilei Mărului,
copiii
implicați
în
proiectul
„Micul
Arhitect” și-au expus lucrările
realizate în timpul taberei de vară și al
atelierelor
creative,construind
machete de locuințe după viziunea
despre satul lor.
De remarcat
frumusețea
dansului
copiilor
mălncrăveni la prima lor apariție,
coordonați fiind, de cunoscutul
profesor Cornel Câmpian, cel care
se ocupă de celebrele trupe de dans
de la Clubul copiilor din Sighișoara.
Printre dansatori am remarcat
prezența plurivalentă a elevei
sighișorence Maria Savu, o eminentă
pianistă cu
rezultate deosebite
obținute la diferite concursuri de gen
din țară. Atât localnicii cât și turiștii
au avut parte de o sărbătoare reușită
care se vrea repetată, într-un sat în
care prințul Charles al Marii
Britanii și-a lăsat amprenta pașilor,
revenind nu odată pe aceste mirifice
meleaguri transilvane.

Ajungând în centrul satului
Prod și mergând înainte, spre nord, pe
strada Principală, dincolo de Lacul lui
Bodea, după ce drumeagul forestier
se bifurcă la câteva sute de pași, între
păduri mănoase de fagi, carpeni și
stejari, chiar sub pădure se deschide
o minunată vâlcea al cărei mic câmp
este plin cu lanuri de porumb. Nu
departe de Dealul Batjocurii, pe care
trebuie urcate cele 11 serpentine până
să cobori în Senereuș, curge un izvor
cu apă rece și tare bună. Legenda
spune că în vremuri de demult, un
crai, stăpânul acestor locuri de vis,
plănuia întâlniri vânătorești, la care
invita mulți cavaleri din ținuturile
învecinate. Aceștia, de fiecare dată
când ajungeau de treceau pe la acest
izvor, își trăgeau câteva momente,
sufletele și se ospătau din plin cu apă
proaspătă, cristalină.
Așa se face că la o vânătoare mult
făgăduită de mărețul crai, printre
oaspeți se numără și un conte ceva
mai sărac decât toți cei adunați la
curtea gazdei, un tânăr deosebit de
chipeș, de care fata craiului, cum îl
văzuse, se îndrăgosti peste măsură de
tare. Cum tatăl fetei nu vedea cu ochi
buni legătura amoroasă a celor doi,
într-una din zile, hotărî să curme
marea lor dragoste, care parcă, pe
timp ce trecea, era tot mai nebună.
Într-o zi, craiul îl tocmi pe unul dintre
slujitorii săi să-l urmărească pe conte
și să-l reducă la tăcere, crezând că
numai așa va putea risipi dragostea
ieșită din comun a fetei lui. Slujitorul,
știind că locul de întâlnire al celor doi
îndrăgostiți era chiar fântâna cu cea
mai bună apă din tot împrejurul, se
ascunse undeva, în tufișuri, ca să nu
fie zărit, și așteptă cu mare răbdare să
apară tânărul conte. Nu stete mult la
pândă, că tânărul și apăru lângă izvor,
așa cum se înțelesese, cu iubita sa.
Cum ajunse la fântână, contele
descălecă, își trase sufletul și se
______________________________
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______________________________
aplecă să bea apă. Atunci, omul
craiului se apropie tiptil pe dinapoia
contelui și-i împlântă acestuia în
spate, un pumnal. Căzut la pământ,
îndrăgostitul conte se zvârvoli ce se
zvârcoli și curând își dete duhul.
Ucigașul își primi arginții lui de
sânge, de la crai care acum era extrem
de bucuros că scăpase de iubitul
considerat nepotrivit pentru fiica sa.
După vânătoare, fata își întrebă tatăl
unde este tânărul conte de nu mai
apare nicicum. Tatăl îi răspunse că nu
știe unde se află. Nu după mult timp,
apăru și fata la izvor și își găsi iubitul
fără suflare într-o baltă de sânge, iar
apa în care i se răsturnase capul,
înroșită. Atunci, fata îl întoarse pe
conte cu fața-n sus, îl mai sărută încă
o dată, ca de bun rămas în această
lume și smulse pumnalul din spinarea
mortului, pe care și-l împlântă în
inimă. Imediat privirile-i fură
cuprinse de apa morții și, căzând
peste cadavrul iubitului său, își dădu
ultima suflare. De atunci, fântâna
lângă care se întâlneau cei doi
îndrăgostiți, fu numită Fântâna
Craiului, iar vâlceaua dintre pădurile
seculare se numi Groapa Fântânii
Craiului, Klesdaul în săsește (1).
Deși mulți dintre sătenii de azi nu
știu unde se află exact Fântâna
Craiului, povestea ei este dusă și
îmbogățită mai departe de cei care
urcă sau coboară Hula Senereușului,
cărând lemne sau chiar păzind de urși
și de porci, noapte de noapte, culturile
de porumb din Groapa Fântânii
Craiului.→
NICOLAE SUCIU

Așezată
undeva,
la
finele
Monografiei Prod pe care acum un an
o citisem într-o răsuflare pentru a o
corecta, legenda extrasă din ziarul
Neuer Weg (iulie 1987), este și astăzi
o veritabilă mărturie că în urmă cu 78 veacuri, sașii stabiliți aici, departe
de 6-7 km de albia Târnavei Mari (ea
și localitățile, astăzi încadrate în
județul Mureș, Hundorf, Sântioana,
Gogan, Cund și altele, în care
localnicii erau nevoiți să lucreze
dublu pământul de coastă, pentru a
produce bucatele necesare existenței),
prețuiau izvoarele, fortificând solul
din care li se ivea porneala și
îngrijindu-le ca pe lumina ochilor,
apa lor reprezentând însăși viața și
bunăstarea comunității.
Cu astfel de gânduri urc în dacia
Stepway a Primăriei din Hoghilag și,
însoțit
de
însuși
primarul
Hoghilagului, inginerul Nicu Lazăr,
pornesc înspre satul Prod, în căutarea
miraculosului izvor. Șoseaua care
leagă Hoghilagul (localitatea cea mai
înstărită din zonă, grație bogatei lunci
a Târnavei Mari) de Prod suie când
domol, când brusc, croindu-și cale pe
dealurile împădurite de foioase.
Pentru mine care în aceste momente
mă consideram aproape un neinițiat,
cu toate că mai fusesem cu alte varii
ocazii în această localitate, urcușul
acesta pare un drum inițiatic spre
cunoaștere, format din trei trepte
(Cercul Venerei, Cercul lui Mercur și
Cercul Soarelui), pe timpul căruia
novicele este supus în primul rând
probei răbdării. Deodată, drumul
nostru intră pe Meleagul cailor (dat
fiind faptul că, în urmă cu puțini ani,
aici se desfășurau competițiile de
hipism, la care participau călăreții cu
caii lor veniți din toate colțurile
lumii), adică satul Prod.
Chiar înainte de a trece prin satul
nou, construit de coloniștii moți, veniți aici în urmă cu mai bine de 70 de
ani, îmi fulgeră prin minte ideea inițierii celui care, părăsind Hoghilagul,
ca prim Cerc al Venerei care simbolizează cunoașterea prin simțuri, cu
prosperitatea materială, proprie lui,
prin cultivarea tuberozelor, ajung în
cel de-al doilea cerc al Venerei- Produl, gazdă a concursurilor de echitație
și al pașilor de aur pe care atât Noii
Prozeni, nemți veniți în Prod cu idei
novatoare, cât și Primăria Hoghilag iau făcut schimbând definitiv fața buricului Pământului, cum e numit
Produl.

Ajunși la intersecția principală, de
unde toate drumurile supravegheate
de semeața Catedrală Evanghelică,
mărturie fidelă a altor timpuri, se
grăbesc să împânzească întregul sat
aciuat în jurul unei văi, primarul îmi
propune să vizităm mai întâi moara
și-mi explică că e vorba de vechea
moară de bucate a satului (oare n-o fi
fost chiar vechea moară la care
veneau cu mult timp înainte, peste
deal și hundorfenii mei, să macine
grăunțe?), care, devenită de zeci de
ani ruină, fusese preluată pe jumătate,
nu demult, de Noii Prozeni, prin
Fundația Restore și tansformată întro „oază de relaxare”. În curte, dar și
în moara propriu-zisă, o echipă de
câțiva oameni lucrează gratis și de
plăcere făcând ultimele retușuri,
inclusiv finalizarea săpării unei
fântâni. Toate vor trebui să fie gata în
9 zile, adică pe 19 octombrie 2019, cu
ocazia inaugurării acestui deosebit
spațiu. Moara, o clădire nu prea mare,
dar cu interiorul foarte bine
proporționat, are trei niveluri: la
parter încăperea fiind ocupată de
moara propriu-zisă, situată pe un
postament solid din lemn, azi frumos
șlefuită și lăcuită, dotată cu jgheabul
pe unde apărea măcinișul; la nivelul
următor, un veritabil dormitor de
hotel cu mai multe paturi, așa cum am
mai văzut la cabanele din munți, iar la
ultimul nivel, musafirul este așteptat
de o sală de conferințe, cu mobilierul
pe un venghe care tocmai bine
contrastează cu albul pereților.
Alături, un bar mic unde se poate
prepara o cafea, un ceai, etc. Această
sală, mi se spune, va fi destinată
momentelor de relaxare a sătenilor.
Va fi destinată lecturii, poveștilor și
discuțiilor amicale. Pe scurt, aici toată
lumea va avea deschidere pentru
socializare (va depinde totuși și în ce
măsură vor mai fi tentați de telefonul
mobil). Prin urmare, însăși dispunerea
clădirii noii mori provoacă vizitatorul
la meditație, dar mai ales la
descifrarea unei hermeneutici aparte:
în timp ce parterul și primul nivel îl
_____________________________

CHIPUL MEU
Chipul meu e oceanul înghețat,
După o viață întunecată.
E lacrima durerii,
Pe obrazul brăzdat de trecerea
anilor.
E ridul din frunte,
Un drum anevoios și dur
Încercat de timpul prezent
Și trecut.
Frământat de iubirile neîmplinite,
Sau pierdute,
Chipul meu
Este în ochii albaștri, limpezi,
După atâta beznă și întuneric,
Luminos și senin
Ca o zi de toamnă măreață,
După atâta furtună, ploaie
Și gheață.
GINA MOLDOVAN
(Din volumul „Iubirea, enigma
vieții”, care va fi lansat marți, 26
noiembrie,ora 17,00, la Muzeul
Orășenesc de Istorie, Târnăveni

atenționează pe vizitator că încă n-a
părăsit Cercul Venerei, sugerând
cunoașterea prin simțuri, ultimul
nivel, fiind dominat de Cercul lui
Mercur, sala de conferințe și de
lectură fiind mai mult decât o
provocare a solicitarii intelectului.
Coborând
scările
și
apoi
depărtându-ne de moară, mă întreb
care ar fi cel de-al treilea cerc al
traseului cunoașterii la care fusesem
solicitat când părăsisem Hoghilagul.
Până la urmă avea să fie totuși foarte
ușor de intuit unde ar putea fi Cercul
Soarelui, cercul absolutului, al
gândirii, al ideilor pure. Simplu de
intuit. El este însăși ideea Fântânii
Craiului, oglindă-simbol a sufletului
bântuit de sacrificiul pentru dragoste.
Și, chiar dacă pare ambiguă existența
acestei fântâni, ea există tacit,
asemenea tumultului unui izbuc
montan, doar că va trebui cândva
eliberată din chingile straturilor grele
de uitare și de pământ, care între timp
au redus-o la tăcere. Așadar, cine știe
cui i se va arăta cândva, oglinda
cristalină a apei, chipurile îngemănate
ale celor doi îndrăgostiți, Tristan și
Isolda ai Prodului.
_________
1. Adaptare după textul german, publicat în
ziarul Neuer Weg, nr. și mai apoi, în
Monografia satului Prod / Produl în mijlocul
lumii a lui Lukas Geddert.
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Apărut în 1982, sub egida
Bibliotecii Municipale “Petru Maior”,
“Reghinul cultural” reprezintă o
contribuție la redescoperirea și
diseminarea bogatei și valoroasei
moșteniri istorice și spirituale
multiculturale a localității noastre,
care împreună cu volumele care au
urmat , au dus pretutindeni renumele
„oraşului de pe deal”. Dintotdeauna
Reghinul a reprezentat pentru această
zonă un centru cultural, istoric și
social constituind un model pentru
întregul spațiu transilvănean, valorile
sale rămânând perene în timp.
“Reghinul cultural” încununează o serie amplă de cercetări atât a istoriei seculare a așezării atestate în
1228, cât și a arealului istorico –
geografic înconjurător, consemnând
un demers cultural în care s-au
implicat numeroși colaboratori din
diferite domenii de activitate. Acest
proiect cultural a pornit la drum în
1982, din osârdia unui grup restrâns
de initiați în istoria Reghinului
adunați în jurul lui Marin Șara, care
timp de 3 decenii a fost directorul
Bibliotecii Municipale „Petru Maior”.
După primul volum, apărut în plin
regim comunist, cu un număr restrâns
de pagini, „Reghinul cultural”, a
renăscut după revoluţia din 1989, tot
mai bogat, cu studii şi articole
diversificate şi de o înaltă calitate
ştiinţifică. Marin Şara şi colaboratorul
său apropiat, istoricul Grigore
Ploieşteanu, au meritul de a fi reuşit,
cu apariţia fiecărui volum în parte, să
atragă un număr tot mai mare de
autori şi de a deschide aria
subiectelor destinate aprofundării
civilizaţiei Reghinului, ca centru
cultural al Mureşului superior.
Seriei de 10 volume coordonate
de Marin Şara i se alătură volumul XI
realizat în 2010, în colaborare cu
Sorina Bloj, noua directoare a
Bibliotecii Municipale „Petru Maior”,
volum apărut cu prilejul aniversării a
150 de ani de când Reghinului i s-a
oferit statutul de Oraş Liber Regesc.
Marți, 29 octombrie 2019, biblioteca
reghineană a lansat sub coordonarea
prof. dr. Florin Bengean, managerul
actual al bibliotecii, “Reghinul
cultural studii și articole XII”, volum
care continuă tradiția memorabilelor
volume din acestă serie.

Evenimentul moderat de prof.
dr. Florin Bengean s-a desfășurat în
cadrul intim al sălii de lectură și s-a
bucurat de prezența a numeroși oameni de cultură, preoți, profesori, jurnaliști, scriitori, istorici, bibliotecari.
Despre această carte, au susținut
alocuțiuni, comunicări, expuneri
primarul municipiului Reghin, ec.
Maria Precup, care împreună cu
Primăria și Consiliul Local Reghin, a
sprijinit realizarea acestui volum,
precum și renumiți oameni de cultură.
Dimitrie Poptămaș, președintele
Fundației culturale “Vasile Netea”, a
adus un omagiu ințiatorului acestei
serii de volume care de zeci de ani
stimulează interesul pentru istoria
multiseculară a Reghinului, Marin
Șara, trecut recent în eternitate. În
continuare domnul Nicolae Băciuț,
director al Direcției Județene pentru
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural
Național Mureș, a subliniat importanța acestui volum coordonat de
biblioteca municipală, susținerea de
către aceasta a acțiunilor culturale
locale și implicarea sa în viața cultural-socială a municipiului Reghin.
Despre importanța acestui volum a

27

vorbit și prof. dr. Valentin Marica,
despre care citându-l pe poetul Ioan
Alexandru, spunea că este „pasărea
albă a bucuriei”. În încheiere,
cunoscutul scriitor toplițean, Ilie
Șandru a făcut un emotionant periplu
printre
amintirile
despre
personalitățile evocate în volum .
Apărut din statornicul interes al
autorilor pentru cunoaşterea trecutului său si din preţuirea faptelor şi
valorilor înaintaşilor, pe care noile
generaţii le îmbogăţesc, “Reghinul
cultural” înnobilează și înfrumusețează viața reghinenilor conferind personalitate municipiului , într-o lume
aflată în permanentă schimbare. La
demersul întreprins pentru cunoaşterea şi reconstituirea cât mai riguroasă a moştenirii Reghinului şi a
Văii Superioare a Mureşului și-au
adus contribuția numeroși cercetători,
istorici, oameni de cultură care și-au
unit eforturile pentru a publica
această valoroasă serie de volume,
care speră să devină un anuar al
bibliotecii. Volumul XII omagiază fii
ai Reghinului ca Florea Bogdan,
Eugen Nicoară, personalități ale Văii
Superioare a Mureşului ca Octavian
Tăslăuanu, Vasile Netea precum și pe
marele Miron Cristea. De asemenea,
momente esențiale ale istoriei
multiseculare a Reghinului și
împrejurimilor sale, ideile care i-au
însuflețit pe înaintași și activitatea pe
care au desfășurat-o pe diferite
planuri constituie obiectul analizei și
prezentării competente înreprinsă de
autorii studiilor și articolelor cuprinse
în acest volum.
Prin personalităţile de marcă pe
care le-a dat de-a lungul timpului,
prin istoria, cultura, tradiţiile şi
bogata sa spiritualitate, Reghinul
continuă să reprezinte o vatră de
cultură şi civilizaţie pentru întregul
popor român.
CARMEN LIHĂT

• O grămadă de pescăruși la mare,
dar n-am văzut nici măcar un Cehov.
• După ideea că minus cu minus
dau plus, ruperea blugilor gata rupți
înseamnă blugi întregi?
• Am luat Marea Neagră și am
pus-o în picioare. Și, deodată, guvizii
au învățat să zboare.
• Soarele de dimineață lungește
umbra Mării Negre până la Carei.
• Pentru orice filosof, privirea
mării înseamnă o cură de cumințire.
• Fiecare cireașă care se vrea pe
tortul mării, trebuie să aibă
flotabilitate. Nu vă dați cireașă, dacă
nu știți să înotați.
• Sunt pești pe post de salvapești.
Aceștia desfac din undițe peștii prinși.
• Geamandura de la mare este din
punctul de vedere al peștilor, locul pe
care aceștia nu trebuie să-l treacă,
existând riscul să se înece de oameni.
• Am să dau sonorul mării mai
încet, ca niște vecini de plajă să se
poată auzi în toată splendoarea
mitocăniei.
• Ăștia (de la S.T.S.) nu pot
localiza nici propriile funduri, grase și
bine plătite.
RĂZVAN DUCAN

Aforisme, panseuri, viziuni, ironii,
șuruburi, sârme, alte lemne
• S-a dilatat atât de tare de la
căldură, încât ziua de 2 iulie devenit o
lebădă.
• Mor, mor, mor …și nimeni nu
mă crede că nu sunt urs.
• Pe fațada imobilul în care am
locuit, când nu voi mai fi, aș vrea să
se scrie: Aici, unde au căzut
trăznetele, s-a ridicat o față umană!
______________________________
• Sângele este un aer cu hematii,
proiecția tridimensională a atomului
Venele sunt tuburi de diverse grosimi,
de gaz metan, simțea adrenalina la
Sistemul circulator este o orgă,
cote maxime.
Muzică în biserica trupului.
• La mare, un salvamar a salvat un
Pune urechea la locul injecţiei
salvamont. La munte, salvamontul l-a
intravenoase
salvat pe salvamar. Poetul este salvat
Ca să auzi cum în tine
de medic în sala de operație, iar
Se cântă "Der Freischütz" de Carl medicul e salvat de poet cu inspirație.
Maria von Weber.
Ce nu e clar?
Sfat pentru căldura de afară: nu
• Când intru în mare, intru în
lăsați prea mult cheia în broasca porții
lichidul amniotic primordial.
în aceeași poziție.
• Îi doresc Târnavei Mici, când va
• Am văzut un melc pe asfaltul
crește mare, să fie fericită.
încins. Dâra lui mirosea a mici.
• La mare se joacă alba-neagra• Am văzut la mare un stabilopod
troșii?
de beton, având 3 tone, tras de un
• Stau și privesc marea. Atâta ser
skyjet. În interiorul stabilopodului, fiziologic nu am văzut în viața mea.
________________________________________________________________________________________

Bucuria audiției muzicii de calitate a făcut să se
întâlnească la Tg. Mureș, în sala de spectacole a Palatului
Culturii –renumit templu al artelor - vineri 18 octombrie
2019, melomani și muzicieni, într-o adevărată dimensiune
a terapiei prin muzică.
Sub bagheta maestrului Iosif Ion Prunner,
sunetele s-au armonizat feeric deoarece instrumentiștii
Orchestrei Medicilor din București dr. Ermil Nichifor
stăpânesc deopotrivă arta interpretării instrumentale
precum și arta mânuirii instrumentarului medical.
(violonist,
Spania)
și
Ștefan
Cazacu
(violoncelist) au prezentat împreună cu renumita orchestră
lucrări semnate de : Mozart (Uvertura la Directorul de
scenă și Concertul nr. 3 pentru Vioară și Orchestră ),
Verdi (Aria lui Rodrigo - O, Carlo, ascolta) , Brahms
(Dans ungar), Dimitrescu (Dans țărănesc), Schubert
(Uvertura în stil italian), Haydn (Concertul nr. 2 pentru
Violoncel și orchestră), Cardillo (Core-ngrato) și
Ivanovici (Valurile Dunării).
Spectacolul a fost prezentat de actrița Steliana
Balacianu , feminitatea si parfumul stilului său aducând o
notă în plus gamei de toamnă muzicală târgumureșeană.

Soliștii: Ionuț Pascu (bariton - ), Jose Fraguas
____________________________________________ .
Inițiatorul acestui eveniment de excepție, aflat la
a doua ediție (prima desfășurându-se la Reghin anul
trecut), i se datorează unui om special, atins de aripa
blândă a celui ce sfințește și minunile medicale ale
medicilor români – doamna Smaranda Balacianu. Ca pe
un omagiu adus valorilor autentice ale artelor, dintre care
și medicina face parte, și pentru o reușită deplină,
Smaranda a apelat, din nou, la un grup de prieteni
armonizați cu ea în idealul promovării frumosului:
Fundația Medicina și Muzica din București și Consiliul
Județean Mureș.
SORINA BLOJ
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Sărbătoare la Sărmașu jud. Mureș,
în cadrul Zilele Bibliotecii Orășenești
„Liviu Rusu”, ediția a IX-a în anul
omagial 2019, Duminică 3 noiembrie.
Evenimentele au început dimineața
la ora 9,00, pe Dealul Comoarei la
Mănăstirea „Sf. Mina”, cu slujba de
Liturghie oficiată de pr. Iconom
Stavrofor Daniel Camamră și protopop
onorific Ilie Bucur Sărmășanul, în care
preoții au subliniat că este aproape și
sărbătorirea Marelui Mucenic „Sf.
Mina”, ocrotitorul celor păgubiți, 11
nov, deci ne aflăm într-o sărbătoare.
După toate cele bisericești, preotul
protopop Ilie Bucur a invitat enoriașii la
evenimentul de inaugurare a proiectului
monumental
„Colina
Bucuriei
neamului”, unde a fost dezvelit bustul
marelui poet Adrian Păunescu, care,
deschide acum „Aleea scriitorilor”, pe
care părintele protopop Ilie Bucur a
gândit-o și pregătit-o pentru busturile
elitelor culturii și literaturii române,
care vor fi amplasate în continuare pe
„Calea Crucii” care duce către
mănăstire. Finanțarea acestui bust a fost
asigurată de scriitorul deputat Marius
Pașcan, realizat de prietenul și artistul
Ioan Astăluș, operă de artă care se
alătură celorlalte 24 de busturi din
bronz ale unor figuri reprezentative ale
neamului românesc din toate timpurile.
A fost invitat să cânte, copilul de 8
ani, Tudor Limbean din Vințu de Jos,
județul Alba care știe perfect Imnul
Național al României!
Preotul Protopop Ilie Bucur a dat
cuvântul domnului primar Ioan Mocean
care s-a implicat în organizarea acestui
eveniment, apoi scriitorul Nicolae
Băciuț, director al Direcției Județene
pentru Cultură Mureș, care a vorbit
despre prietenia și legătura culturală pe
care a întreținut-o cu scriitorul Adrian
Păunescu, după care, i-a invitat pe toți

cei care au avut conexiuni culturale cu
acesta: deputat Marius Pașcan, col. (r)
Valentin-Constantin Bretfelean, apoi
poetul Răzvan Ducan care a recitat
poeme dedicate lui Adrian Păunescu și
a vorbit despre strânsa lor prietenie și
colaborare, Sorina Bloj membră a Cenaclului „Flacăra” care a cântat în formula Grupul „Ecou” cu Magda Pușcaș,
a vorbit și ea despre atașamentul față de
poet, amabilitatea acestuia de a-i găzdui
cu plăcere ori de câte ori era nevoie,
mai ales faptul că a fost un om cu
personalitate puternică, ceea te îndemna
la un profund respect și prețuire. A vorbit apoi Mircea Istrate, președintele
Ligii Scriitorilor Filiala Mureș,
A cântat grupul Crenguță de brad,
membri ai Asociației „Casa Dinainte”,
au participat grupuri folclorice din: Reghin, Ibănești, Șerbeni, Giaca și Sărmașu, în costume populare aferente
zonelor.
Au fost oferite diplome de recunoștință participanților la eveniment,
anul 2019 fiind an omagial al Satului
Românesc, al preoților, învățătorilor și
primarilor gospodari.
Invitată la microfon, am făcut referire în afara sărbătorilor mai sus menționate, că Armata Română sărbătorește
în fiecare an la 3 nov., ziua Vânătorilor
de munte, printre noi aflându-se și Col
(r) Ilie Chiorean – brigada 61 Vânători
de munte M-Ciuc, fiu al satului
Sărmașu, urându-i la mulți ani.
De la mănăstire s-a format un alai
al grupurilor folclorice, condus de
doamna Dinuca Burian, precedat de
care trase de cai împodobiți de
sărbătoare, în care fiind zestrea miresei,
alai care a coborât la Casa de Cultură
unde, s-a chiuit obiceiul găinii, al
nunții, după care s-a intrat în sală. Pe
scenă a fost realizată o cameră de zestre
cu perini, lepedee, ștergare și costume
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populare românești foarte vechi, mesele
așezate în careu, aveau pe ele fețe de
masă cusute tradițional pe care se aflau
roadele toamnei, pâini de casă, scorușe
și colaci, preparate culinare, sucuri,
pălăniețe, toate pe tipsii tradiționale din
partea locului. Reprezentanții Bisericii
Advenitste AZS au etalat prodese row
vegan și ai oferit gratui biblii. Au avut
loc lansări de carte: Prof. Costel
Neacșu, Tatiana S. Munteanu și Nadia
Urian Linul.
Dinuca Burian a făcut oficiile de
primire, după care a prezentat
programul stabilit, iar în continuare a
fost moderator domnul Nicolae Băciuț,
care a vorbit despre cărțile prezentate și
despre autori. A dau cuvântul poetului
Razvan Ducan, care a recitat din
creațiile personale, a vorbit Constantin
Avadanei (redactor Radio Tv Unirea),
Nadia Urian Linul, Tudor Florin, Farcas
Nadia editor „Ecou Transilvan”.
Portul Popular Românesc a fost
pus la loc de cinste. Persoane de toate
vârstele care au participat, la parada a
portului popular, au fost prezente și la
programul artistic „Obicei de nuntă”.
Au participat grupuri folclorice:
„Crenguță de brad”-Reghin, grupul
„Ibășteana și Ecou” - Ibănești, grupul
„Urmașele Dacilor” - Șerbeni, grupul
folcloric Geaca și grupul „Graiul
Câmpiei” - Sărmașu, Formația de
dansuri populare „Zorile – Mociu și
soliștii: Narcisa Balla, Ana Gerogeta
Balla, și taraful din Sărmașu.
Tradiții și obiceiuri românești Sârmașu de Câmpie - 2019 - Nuntă tradițională în cadrul grupului ,,Crenguța
de brad” - Asociația „Casa Dinainte”.
Mulțumim doamnei Dinuca Burian
pentru invitația la aceste evenimente,
care, a dat dovadă încă odată de o
prestanță fără egal și profesionalism.

GABRIELLA COSTESCU

„Omul poate deveni om numai prin
educaţie.
El nu e nimic decât ceea ce face
educaţia din el.”
(Immanuel Kant)
Simpozionul științific „Pro-cultura
pentru o Românie educată” și
workshop-ul „Politici educative și
metodologia predării” înseamnă o
manifestare științifică, un „proiect al
viitorului” care să devină tradiţie la
Școala Gimnazială Cristești (Mureș).
Activitatea științifică a primit un
dublu caracter, teoretic - instructiv și
practic – aplicativ, dat fiind
colaborarea cu mediile academice din
Tîrgu-Mureș, respectiv Universitatea
de Arte, Universitatea
„Dimitrie
Cantemir”
și
Universitatea
„Sapientia”, pe de o parte, iar pe de
alta, contribuția cadrelor didactice de
la școlile partenere. Subliniem, în
acest context, importanța legitimității
venită din partea Inspectoratului
Școlar
Județean
Mureș,
prin
contribuția
eminamente
a
inspectorului școlar general, prof.
Ioan Macarie și a inspectorului școlar,
prof.
Camelia
Irimie
Matei.
Manifestarea s-a desfășurat, fără
echivoc, sub egida Direcției Județene
de Cultură Mures, prin prezența
directorui, dr. Nicolae Băciuț și a
președintelui
Uniunii
Ziariștilor
Profesioniști din România, filiala
Mureș,
dr.
Nicolae
Șincan,
promovându-se
principiului
că
educația este aceea care „dă direcția
unei vieți, a unei țări”.
Fără îndoială că varietatea de
propuneri de subiecte din partea
participanților au reliefat valoarea
formării competențelor cognitive și
volitive, și ca elemente de structură
bine determinată și finalități ale
procesului educativ pe arii de interes,
respectiv literatură, literatură pentru
copii, știinte ale educației, știinte
sociale. Ocazia de a testa calitatea şi
nivelul actului educaţional, asigurat
elevilor, a fost pe măsura scopului
propus:
„profesionalizarea
managementului
educațional”.
Coordonatele educației – viziune și
continuitate - au fost pe deplin
respectate prin conținutul științific și
aplicativ al fiecărei lucrări prezentate,
accentuându-se
relaţia
dintre
comunicare și competitivitate şi

______________________________
problematica
interdisciplinarităţii,
astfel că tematica simpozionului s-a
constituit într-un moment important
de împlinire şi bilanţ al cercetării
ştiinţifico-educative,
sociale
și
culturale de un înalt nivel.
Prima ediție a simpozionului
științific și workshop-ului educativ a
fost susținută prin implicarea directă,
în primul rând, a Consiliului Local;
prezența edililor, primar Kovács
Edith și viceprimar Anghel Chiorean,
au adus o notă de sustenabilitate a
acestui proiect, propus de prof. dr.
Cristina Sava. Asociația
P. E. P.
Cristești, a cărei președinte este
secretar de școala Doinița Șuteu, a
implementat inițiativa în circuitul de
proiecte. Experienţa managerului
școlii organizatoare, în persoana
directorului, prof. Albert Zoltán, a
demonstrat experiența în domeniul
organizării de manifestări ştiinţifice și
educative din anii trecuţi (conferințe
internaționale), ceea ce demonstrează
că simpozionul științific, prima ediție,
a răspuns cerințelor unui standard
înalt, de calitate, benefic atât
educaților, cât și educabililor, în
genere întregii comunități.
Deschiderea
manifestării
științifice a avut loc în cadrul unei
ceremonii festive, în prezența
secretarului de proiect, director adj.,
prof. Dan Velichea, a comitetului de
organizare, prof. în înv. primar
Deleanu Ionela, Găzdac Cristina,
Marc Carmen și Răcean Ionela și, nu
în ultimul rând, a comitetului
științific, conf. univ. habilit. dr. Doina
Butiurca, conf. univ. dr. Doina David
și conf. univ. dr. Cristinela Olăreanu,
prof. dr. Lucreția Bogdan-Ința, prof.
dr. Cristina Sava, prof. dr. Angelica
Stoica și prof. Laura Mátyás, a
președintelui de onoare, dr. Nicolae
Băciuț, directoul Direcției Județene
de Cultură Mureș. Domnia sa a
demonstrat că rolul culturii într-o
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comunitate educată influențează
construirea edificiului care pune drept
temelie onestitatea, știința și bunele
politici educative în formarea
caracterului și dezvoltarea stimei de
sine a elevului de „tip nou” la
„timpuri noi”.
În cadrul festiv al primei ediții a
simpozionului a avut loc lansarea de
carte „Orizonturi literare” (cuvânt
inainte de Nicolae Băciuț, referent
științific conf. univ. habilit. dr. Doina
Butiurca, Univ. „Sapientia” TîrguMureș), carte apărută în cadrul
Proiectului „100 de cărţi pentru
Marea Unire – 1918-2018”, inițiator
dr. Nicolae Băciuț, poet, scriitor,
directorul editurii „Vatra Veche”
Tîrgu- Mureș. Au luat cuvântul preot
dr. Nicolae Șincan, președintele
filialei Mureș a Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România, a urmat
prof. dr. Lucreția Bogdan-Ința, Școala
Gimnazială „Al. I. Cuza” Tg. Mureș
care a subliniat rolul literaturii în
formarea de caractere.
Simpozionul științific „Procultura pentru o Românie educată” și
workshop-ul „Politici educative și
metodologia predării”, organizat la
Școala Gimnazială Cristești vizează
dezvoltarea direcţiilor de cercetare
incluse în secţiunile manifestării, a reactualizării competențelor „cheie”
stabilite de Uniunea Europeană, în
mod expres competența „a învăța să
înveți”, competență aflată în strânsă
legatură cu promovarea elevului a
cărui dezvoltare educativă are loc atât
pe verticală, cât și pe orizontală,
astfel
încât
să
își
asume
responsabilitatea pentru informațiile
dobândite, să poată selecta materialul
primit de la profesor în cadrul
activităților formale și nonformale,
într-o instituție școlară și, deopotrivă,
în afara școlii, dar sub supravegherea
cadrelor didactice specializate, și
chiar în cadrul informal, să manifeste
interes pentru capacitatea de selecție a
elementelor „pro-cultură” prin arta
cuvântului.
Simpozionul științific al cadrelor
didactice din județul Mureș, îşi propune: să expună cercetările științifice
și educative, realizările profesionale
în spiritul evoluției procesului de
învățământ de viitor; să promoveze
rezultatele cercetărilor,→
CRISTINA SAVA

studiilor de specialitate pe arii de
interes din care să rezulte politicile
educative și metodologia predării; să
identifice noi teme de cercetare şi
studiu, direcţii de instruire adaptate
nevoilor învățământului românesc și
implicit elevului de „tip nou”; să
promoveze extinderea manifestării la
nivel naţional şi să atingă dezideratele
care vizează informarea și formarea
mediului cognitiv și atitudinal propice
pentru o Românie educată.
Workshop-ul „Politici educative
și metodologia predării”, din cadrul
aceleiași manifestări științifice, urmărește: să promoveze managementul
educațional prin responsabilizarea
elevilor în cadrul procesului de
învățare; să detalieze tehnici de
dezvoltare a interesului pentru
cunoaștere și ințiere în actele de
cultură; să desfășoare activități
practice care să stimuleze creșterea
competitivității a studiului elevilor,
pe baza metodelor prezentate; să
propună noi posibilități de încurajare
a muncii individuale și a implicării
civice într- Românie normală.
Moderatorii lucrărilor științifice a
celor două secțiuni, literatură și
literatură pentru copii, științe ale
educației și științe sociale, respectiv
dr. Nicolae Băciuț, prof. dr. Angelica
Stoica și conf. univ. habilit. dr.
Doina Butiurca, prof. Laura Mátyás,
împreună cu echipa de organizare au
facilitat prezentarea materialelelor cu
ajutorul mijloacelor power-point prin
care s-au repus în actualitate metode
de dezvoltare critică, dezvoltare
atitudinală,
interdisciplinaritate,
predare integrată, de stimulare a
stimei de sine și a autonomiei elevilor
la nivel teoretic și practic, constructiv
și eficient.
Participanții
au
prezentat
lucrările științifice și studiile de
specialitate în ppt (maxim 10 slideuri). Menționăm depotrivă subiectele
propuse: Ioan Macarie, Camelia
Irimie Matei, I.S.J. Mureș –
Pledoarie pentru educație în mileniul
al III-lea; Doina Butiurca, Univ.
„Sapientia” Tg. Mureș – Despre rolul
culturii în nemurirea unei nații;
Doina David, Univ. „Dimitrie
Cantemir” Tg. Mureș - Educație vs
inteligența emoțională; Bogdan – Ința
Lucreția, Școala Gimnazială „Al. I.
Cuza” Tg. Mureș – Reminiscențe ale
mitului în epoca contemporană; Buta
Gabriela, Școala Gimnazială „Sfîntu
Gheorghe” Sîngeorgiu de Mureș –

Școala între învățământul tradițional
și modern; Cismaș Alexandra, Școala
Gimnazială Sîncraiu de Mureș Povestirea, cea mai frumoasă cale;
Deleanu Doina - Ionela, Școala
Gimnazială Cristești – Abordarea
interdisciplinară a conținuturilor
învățării la ciclul primar Exemple din
practica școlară; Ferenți Angela,
Grădinița cu program prelungit
„Albinuța” Tg. Mureș – Analiza
politicii naționale în domeniul
educației: România; Gașpar Ioana,
Florea Iuliana - Gabriela, Școala
Gimnazială
Cristești,
Școala
Gimnazială Ideciu de Jos - Prietenia
într-o salată de legume Parteneriat
școală - grădiniță; Găzdac CristinaSabina, Școala Gimnazială Cristești –
Factorii psihologici implicați în
formarea intenției de abandon școlar
la elevii de gimnaziu; Grif Simona,
Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tg.
Mureș – Scenarii de evaluare a
competențelor de producere a
mesajului oral De la teorie la
practică;
Hădărean
Adela
Florentina,
Școala
Gimnaziala
Cristești – Comunicarea în școală:
rolul profesorului și al elevului îm
sala de curs; Horga Caterina – Maria,
Școala Gimnazială „Florea-Bogdan”
Reghin – Povestirea în cadarul
orelor de științe ale naturii; Lungu
Gianina Bianca, Școala Gimnazială
„Ghorghe Șincai” Rîciu – Rolul
educației în recuperarea specificului
Mărginean
Minodora,
național;
Școala Gimnazială „Sîncraiu de
Mureș” – Modalități de valorificare a
mijloacelor de exprimare artistică în
studiul textului literar la clasa a III-a;
Mátyás Laura Alina Maria, Școala
Gimnazială Cristești – Metode de
predare a acordului în limba
română;
Pápai
Annamária,
Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie – Noi
competențe
pentru
generațiile
viitoare; Pop Dorina, Dulan Raluca
Nicoleta,
Liceul
Tehnologic
„Electromureș”
–
Grădinița
„Paradisul copilăriei” – Hai să ne
jucăm !; Pop Mădălina Georgiana,
____________________________
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______________________________
Centrul de zi „Rozmarin” Tg. Mureș
– Stimularea potențialului creativ la
preșcolari; Pop Nina Carolina, Școala
Gimnazială Sîncraiu de Mureș –
Valorificaea
elementelor
de
transdisciplinaritate în predarea
textelor lirice; Răcean Ionela-Iuliana,
Școala Gimnazială Cristești –
Dezvoltarea
competențelor
de
comunicare și lectură la elevii din
ciclul primar; Sava Cristina, Școala
Gimnazială Cristești – Vasile
Voiculescu și Ultimele sonete ... ;
Sava Cristina, Școala Gimnazială
Cristești – Particularități ale poeziei
eminesciene Formă și limbaj; Stoica
Angelica, Școala Gimnazială Cristești
– Mariana Marin Confesiune și
conștiință critică vigilentă, Szabó
Bernadette
Beáta,
Școala
Gimnazială „Török János” Bălăușeri
– Comunicare în educație; Togănel
Alina, Școala Gimnazială Sîncraiu de
Mureș – Rolul metodelor interactive
utilizate în cadrul lecțiilor de limba și
literatura română.
Participanții și invitații au avut
posibilitatea de a interveni/ a pune
întrebări exprimând viziuni/ păreri
personale cu privire la eficiența
lucrărilor/ metodelor prezentate.
Profesorii-formatori, conf. univ. dr.
Doina David și conf. univ. dr.
Cristinela Olăreanu, în cadrul
workshop-ului
„Modalități
de
cunoaștere și autocunoaștere Fereastra lui Johari” și „Joc și
mișcare – Modalitate de comunicare”,
au putut prezenta materialele sub
formă de poster (mărimea posterului ,
70 cm× 100 cm); profesorii-formatori
au realizat, după caz, echipe formate
din 3-6 cadre didactice care să
conceapă activități, pornind de la
tehnicile
dezvoltate
anterior.
Participanții au construit comentarii
critice și de management educațional.

învățământului de altădată, calitatea Chiar dacă s-ar găsi astfel de soluții,
educației, verificate prin produsele „materialul” asupra
căruia se
acesteia, prin performanțele la nivel
operează are atât de multe
E un truism faptul că educația național și internațional.
particularități încât soluțiile nu mai
pleacă de la altitudinea educației
Dar se uită prea ușor că timpul sunt aplicabile. Nu poți face într-o
educatorilor.
Înafara acesteia, nu stă în loc și că instrumentele de
instituție de învățământ rural ce poți
eforturile educaționale sunt zădărnicie
sorginte educațională cu nuanțe
face într-una din oricare oraș mare.
a zădărniciilor, costurile vor fi
ideologice sunt depășite, inaplicabile
Apoi, elevii au vulnerabilitățile lor
enorme, rezultatele minime.
sociale, șansele unora de a accede la
și păguboase prin menținerea lor în
În plus, nevoia adaptării la uz. E adevărat, nici soluțiile cele mai
educație performantă sunt grav
evoluția societății este imperios potrivite nu se descoperă cu ușurință, diminuate, calitatea dascălilor, cu sau
necesară, ca să nu ne trezim că am
experimentele devin sufocante în fără studii de specialitate, alocările
intrat pe o autostradă, cu o mașină
registrele provizoratului, iar de aici bugetare pentru învățământ intră întrveche, dar vrem să ne întrecem
vine și sentimentul resimțit de toată
o ecuație matematic imposibilă.
partenerii de drum, care conduc bolizi
lumea – elevi, părinți, educatori,
Și pentru că nu există soluții
de ultimă generație.
societate
–
că
lucrurile
nu
infailibile,
instrumente
generalComponentele
mecanismelor
funcționează cum trebuie, că în valabile, rămâne ca fiecare dintre cei
care sunt armonizate în funcționarea absența unei strategii coerente pe implicați în fenomenul educațional să
motorului cunoașterii – care cred că termen lung, educația riscă să intre în
caute soluții prin mijloace proprii, să
stă la baza educației – sunt numeroase
colaps, că un întreg sistem intră într-o aibă abordări comparative, pentru ca
și trebuie mereu adaptate la suferință patologică. Toată lumea are
traiectoria pe care se înscriu să ducă
exigențele situate și ele într-o așteptări: elevii de la părinți și
acolo unde trebuie.
dinamică imprevizibilă. Evoluția
Simpozionul și workshop-ul
dascăli, părinții de la educatori și
societății este spectaculoasă și de
administrație, cadrele didactice de la organizate la Școala Gimnazială din
aceea educația trebuie să intre în
legislație, care să le apere și interesele Cristești se circumscriu tocmai
ritmul acesteia, monitorizându-se
lor dar și cele ale învățământului.
acestor preocupări de a căuta soluții
permanent un orizont extins de
Aproape că se creează senzația că specifice locului, dar consubstanțiale
așteptări, de la cele personale, la cele
toată lumea așteaptă de la toată
cadrului general. Pasul important se
generale, ale societății.
lumea. Toată lumea visează soluții
face. Sunt de așteptat și următorii.
prejudecăți
destule, ideale, deși fiecare e conștient că
Există
NICOLAE BĂCIUȚ
nostalgii chiar, care elogiază eficiența
acestea nu există, nu sunt posibile.
_________________________________________________________________________________________________
→
Echipa organizatoare a monitorizat activitățile desfășurate; pentru
evaluarea externă, participanții au
primit diplome de participare cu/fară
lucrare și volumul simpozionului,
volum îngrijit de prof. dr. Cristina
Sava, cuvânt de deschidere prof.
Albert Zoltan, referent științific, dr.
Nicolae Băciuț, postfață, prof. Ioan
Macarie, inspector școlar general,
editura „Vatra veche”, 2019, TîrguMureș, I.S.B.N. 978-606-9014-35-6.
La finalul manifestării științifice
de formare și informare a cadrelor
didactice invitate și participante, s-a
organizat o masă rotundă de concluzii
și finalități, unde s-au precizat păreri/
puncte de vedere critice și
constructive în vederea promovării
unor politici educative care să
conducă la desăvârșirea aplicării
acelor metode și tenhici prin care
elevul poate/ dorește „ a învăța să
învețe”.
Prima edițe a simpozionului
științific „Pro-cultura pentru o
Românie educată” și a workshop-ului
„Politici educative și metodologia

predării” beneficiază de următoarele
oportunități: integrarea manifestării în
circuitul de colaborări și parteneriate
educative și culturale la nivel
județean; deschiderea comunicărilor
științifice și practic-aplicative spre
alte colaborări și parteneriate la nivel
național;
stimularea
cercetării
științifice și a studiului de specialitate
pentru a răspunde competențelor
impuse de Uniunea Europenă în
interesul
eficientizării
actului
educațional, a interesului pentru „a
învăța să înveți”; promovarea
colaborării cu mediile academice la
nivel județean și extinderea la nivel
național.
Simpozionul științific „Procultura pentru o Românie educată” și
workshop-ul „Politici educative și
metodologia predării” beneficiază de
sprijinul direct al editurii „Vatra
veche” din Tîrgu-Mureș, realizânduse volumul primei ediții, cu lucrările
prezentate
de
participanți,
de
publicarea
realizării
acestei
manifestări în paginile revistei de
cultură „Vatra veche”, o revistă de
mare prestigiu la nivel județean,
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național și internațional, în jurnalul
mureșean „Cadran”, un trio editorial
condus de directorul și editorul șef,
Nicolae Băciuț și redactorul-șef, dr.
Șincan,
personalități
Nicolae
marcante în spațiul cultural, social și
educativ.
Le mulțumim celor care s-au
competiție
înscris
în
această
științifică,
respectiv
cercetători
științifici,
doctoranzi,
profesori,
instituții, reprezentanți ai comunității
locale și județene, deopotrivă celor
care au participat, într-o formă sau
alta, la această manifestare științifică,
organizată în cadrul Proiectului „Procultura pentru o Românie educată”/
„Politici educative și metodologia
predării”, cu aplicaţie pe domeniul
instructiv-educativ.
Rămâne deschisă invitația de a
ne implica în mod și timp real și activ
în desiminarea acestui proiect și a
achizițiilor dobândite pentru ca
educația în școli să devină un reper
asumat de fiecare educat și educabil
de care România are nevoie.

„România Educată” este un
proiect inițiat cu scopul de a susține
reașezarea societății românești pe
valori reale de educație, cultură și
civilizație, având la bază performanța
în muncă, talent, onestitate și
integritate. Se consideră că societatea
românească în cel de al doilea secol
de existenţă, ca stat modern şi unitar,
are nevoie prioritar de o educație
dobândită
prin
cunoaștere
și
descoperire care să asigure o
dezvoltare solidă și predictibilă și
care să conducă la împlinirea
dezideratelor unei educații de calitate,
cu principii și oportunități viabile,
desăvârșind construirea a ceea ce se
vrea: „România Educată”. Sistemul
actual de valori educaționale își
propune schimbări majore privind
organizarea şi structura procesului
didactic, promovând metode și
tehnici de predare innovatoare, drept
pentru care Simpozionul județean
„Pro-cultura pentru o Românie
Educată” și workshopul „Politici
educative și metodologia predării”
vin în sprijinul cadrelor didactice ca o
oportunitate de stimulare a capacităţii
creative a educaților, în beneficiul
educabililor.
Prezentul proiect educațional,
structurat pe două paliere de interes
general, științific și practic-aplicativ,
oferă
cadrul
propice
pentru
cunoașterea și dezbaterea aspectelor
de principiu, în contextul „proiectelor
de viitor”, încercând să se răspundă
provocărilor ce se impun pentru a
împlini o justă implicare în actul
educațional. În acest context, Școala
Gimnazială Cristești, în parteneriat cu
I.S.J. Mureș, D. J. C. Mureș,
Consiliul Local al comunei Cristești,
Asociația P. E. P. Cristești, în
colaborare cu Universitatea de ARTE
din
Tîrgu-Mureș,
Universitatea
„Dimitrie Cantemir” Tîrgu-Mureș,
Universitatea „Sapientia” TîrguMureș și Editura „Vatra Veche”
Tîrgu-Mureș, a organizat, la nivel
județean,
prima
ediție
a
simpozionului „Pro-Cultura pentru o
Românie educată” și workshopul
„Politici educative și metodologia
predării” – ateliere. Simpozionul și
workshopul se integrează, prin paleta
largă de teme şi subiecte abordate, în
preocupările constante ale comunităţii
preuniversitare
mureşene
și

______________________________
favorizează derularea manifestării
științifice care pune în discuţie
probleme de strictă actualitate pentru
o „Românie normală”. Simpozionul
beneficiază de participarea directă a
unor profesori cu reputaţie în sistemul
universitar și preuniversitar.
Școala Gimnazială Cristești a
beneficiat de sprijinul direct al
Consiliului Local al comunei Cristești
și Asociației de P. E. P. Cristești,
reprezentat prin participarea directă și
implicită a președintelui, Doina
Șuteu, secretar școlar. Prezența
primarului, jurist Kovacs Edith și a
viceprimarului,
inginer
Anghel
Chiorean
au
subliniat
strânsa
colaborare dintre școală și edilii
comunei ca liant de comunicare
benefic în sprijinul comunității, prin
implicarea directă a directorului
unității, prof. Albert Zoltán, și în
calitate de profesor de istoriegeografie, care deține un rol deosebit
de important pentru reușita educației
în viața comunității școlare, și nu
numai.
Organizează
conferințe
științifice internaționale, în domeniul
educativ, conferinţe care s-au bucurat
de un real succes, prestigiu şi notorietate. La an centenar, Inspectoratul Școlar Județean Mureș i-a oferit
Medalia și Diploma „Ieronim Puia”
pentru merite deosebite în educație și
comunitatea pe care o slujește cu
profesionalism și abnegație.
Varietatea de propuneri de
subiecte din partea participanților
construiește piramida competențelor
ca elemente de legitimitate și finalități
ale procesului educativ pe arii de
interes, respectiv literatură, literatură
pentru copii, știinte ale educației,
științe sociale. Fiecare dintre lucrările
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științifice subliniază relaţia dintre
comunicare și competitivitate şi
problematica
interdisciplinarităţii,
constituindu-se
într-un
moment
important de împlinire şi bilanţ al
cercetării ştiinţifico-educative, sociale
și culturale de un înalt nivel.
Trebuie remarcat faptul că
materialele înscrise la prima ediție a
simpozionului „Pro-cultura pentru o
Românie educată” se vor constitui
într-un volum valoros, indexat
I.S.B.N., intrând în baza de date a
Bibliotecii Naționale a României,
publicat la Editura „Vatra veche”
Târgu-Mureș. Prin amploarea dezbaterilor şi prin anvergura personalităţilor participante, simpozionul și
lucrările workshopului se vor constitui, suntem convinşi, într-un moment de referinţă al cercetării ştiinţifice din comunitatea preuniversitară
din spaţiul cultural românesc.
Diseminarea
activității
metodico-științifice beneficiază de
sprijinul direct al revistei de cultură
„Vatra veche”, o revistă de prestigiu
la nivel județean, național și
internațional, al cărui redactor-șef
este Nicolae Băciuț, reputat om de
litere, cultură și onestitate, purtător și
evocator al spațiului educativ, cultural
și social, realizând adevărate „punți
de cunoaștere”.
Considerăm că manifestarea
ştiinţifică organizată în cadrul
„Proiectului
România
educată”
răspunde
cerințelor
domeniului
educativ
„Profesionalizarea
managementului educațional” și prin
colaborarea merituoasă a cadrelor
didactice din instituţiile partenere
acestui proiect.
Prof. dr. CRISTINA SAVA
Școala Gimnazială Cristești, Mureș
membru A.C.S.R., L.S.R., U.Z.P.R.
______
Felicitări
organizatorilor
si
colaboratorilor in acest proiect pentru
reușita acestei zile! Azi am devenit alt
OM.,,Cuvântul" încărcat de valoarea
dată de OAMENI pro-cultura ne-a
modelat minunat. Ne- au innobilat
gândul, slova, sufletul si ne- au
deschis noi orizonturi. Am invatat
unii de la ceilalti si ne- am bucurat
prin excelența de momente si
crâmpeie din entitatea fiecăruia. Am
fost
o
,,FAMILIE"
fericită.
Jos
pălăria,
stimații
mei!
Multumim pentru această lecție
minunată, Cristina Sava!
Dorina Pop

BASTONUL DE MAREȘAL
Pentru veteranul de război

Am avut onoarea să fiu invitată
la aniversarea celor 100 de ani a
veteranului din cel de-al Doilea
Război Mondial, Teodor Iclodean
Col. (retr.) din Balda, Jud. Mureș, în
21 sept. 2019. Cu emoție am asistat la
ceremonia solemnă de înmânare a
distincțiilor de onoare, a drapelului
României, cărții de onoare și a
bastonului de mareșal, alături de alte
150 de persoane, rude și prieteni ai
distinsului Teodor Iclodean, care, din
2018 se află și printre cetățenii de
onoare
ai
Orașului
Sărmașu,
propunere
venită
din
partea
primarului din Sărmașu, Mocean
Ioan. Primarul a vorbit despre
prețuirea pe care trebui să o avem față
de veteranii de război, motiv pentru
care Primăria și Consiliul Local al
Orașului Sărmașu, i-au acordat
veteranului Teodor Iclodean medalia
Centenarului României, titlul de
Cetățean de Onoare, fiind consemnat
și în „Cartea – Album” a cetățenilor
de onoare din Sărmașu. Doamna
Dinuca Burian reprezentant a
Bibliotecii orășenești „Liviu Rusu”
din Sărmașu, cât și viceprimarul
Sallai Imre, au fost prezenți la
eveniment.
Din biografia lui Teodor Iclodean

României la 2 iulie 1941, divizia
trece la forțarea Prutului, pentru
eliberarea nordului Basarabiei, până
în 8 iulie 1941. După această dată,
unitatea în care a lupata Teodor
Iclodean,
este
redislocată
și
subordonată Armatei 4 Române și
acționează ofensiv pe direcția Bălți,
Chișinău, eliberând acest oraș
românesc. După o temeinică pregătire
de artilerie la care participă și
regimentul său, trece la forțarea
Nistrului și se duc lupte în ofensivă
până în 9 august 1941, ajungând la
primul cerc din cele patru care apărau
orașul Odessa.
În
perioada
9
august-16
octombrie 1941 se duc lupte grele
pentru apărarea orașului Odessa,
rupând
succesiv
aliniamentele
puternic fortificate care apărau orașul.
Divizia 1 Blindată fiind în primul
eșalon, acționa pe flancul stâng al
Armatei 4 Române. La 4 km de
Odessa, Teodor Iclodean este rănit la
piciorul stâng de schijele unui
proiectil de artilerie, fiind evacuat la
Spitalul de campanie din Tiraspol,
apoi trimis la București. Fiind în
convalescență, nu mai pleacă pe front,
primind misiunea să-i pregătească din
punct de vedere militar pe studenții
de la Politehnica București, tineri care
urmau să fie avansați la gradul de
sublocotenet în rezervă și trimiși pe
front.
Această activitate a continuat până

___________________________

S-a născut în 12 noiembrie
1919, din părinții Silvia și Dumitru
Iclodean. Este al doilea din cei șapte
copii, cinci băieți și două fete. A
absolvit 4 clase la Balda, jud. Mureș.
În 1941 a fost chemat în armată. În
primul concediu s-a căsătorit cu
Floarea cu care a avut un fiu Melian,
născut în 1944.
A fost încorporat în armată în
15 februarie 1941, la Regimentul 1
Artilerie moto din Garnizoana Turda,
ca
cercetaș-observator.
Intrarea
României în al Doilea Război
Mondial în 22 iunie 1941, coincide cu
plecare lui pe front, este trimis pe
Prut, împreună cu unitatea în cadrul
Diviziei 1 Blindată, subordonată
atunci Armatei 1 Germane.
Între 22 iunie -1 iulie 1941,
unitatea e detașată pe Prut la
Ștefănești, în „așteptare strategică”,
timp în care s-a executat pregătirea de
artilerie pentru ofensivă. În ofensiva
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_________________________
în 15 februarie 1943, când este lăsat
la vatră. După 1944 trece în rezervă.
Își continuă viața și începe să
lucreze în agricultură. Se căsătoreșre
cu Maria Sărac în 1947, iar din
căsătorie rezultă fiul Valer născut în
1948. Lucrează ca morar, la moara
din Balda, iar în 1985 iese la pensie.
S-a ocupat, măcelărie, tăind porci în
sat, a lucrat pământul după ieșirea la
pensie, apoi și-a cumpărat un cal,
două vaci, să aibă ocupație. Pentru că
avea pământ, pe la 70 de ani și-a
cumpărat tractor, să aibă cu ce aduce
de pe hotar recolta.
A crescut copii, nepoți și se
bucură de strănepoți. Oamenii în sat îl
știu de om cumsecade. De câte ori își
căuta vreun vecin care nu răspundea
la poartă, ducea mâinile la gură și
imita cucul.
Din
partea
Ministerului
Apărării Naționale au fost prezenți:
General-Maior – Popa Gheorghe,
președintele Asociației Naționale a
Veteranilor de Război filiala Mureș,
care i-a înmânat diploma aniversară
acordată de ANVR cu prilejul
împlinirii a 100 de ani, document
semnat de generalul de armată (r)
Marin Dragnea, un tort, un buchet de
trandafiri albi și un album foto. A
precizat: „Timpul curge doar într-un
sens și acum au mai rămas câțiva
veterani de război, doar trei ajung în
acest an la vârdta de 100”.
Coloneii: Popovici Sever, președintele subfilialei Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Luduș,
Ionel Costin și Ion Frunză. →
GABRIELLA COSTESCU
Membru UZPR – filiala Mureș

Colonel (r) - Chiorean Ilie (fiu al
satului Sărmașu) – i-a oferit
simbolic
BASTONUL
DE
MAREȘAL.
Din partea Instituției Prefectului
județului Mureș a ținut un discurs
domnul prefect Mircea Dușa, fost
ministru al Apărării.
Preoții: Vasile Călugăr din Balda
și Ilie Bucur din Sărmașu, au spus
cuvinte de suflet despre creștinul
Teodor Iclodean. Preotul Ilie Bucur
Sărmășanul a vorbit despre „nenea”
Iclodean cum îl numeau în sat, despre
faptul că până la 73 de ani a muncit și
alături de consăteni la consolidarea
diferitelor lucrări ale bisericii
ortodoxe din sat. A derulat cu emoție
și câteva întâmplări din viața
veteranului Iclodean, cuvinte de preț
față de o viață de om trăită exemplar.
Formația de dansuri populare „Doina
Sărmașului” au dansat, iar câteva
rude și prieteni au vorbit despre
consăteanul lor.
Personal
i-am
oferit
sărbătoritului o Carte de Onoare cu
numele, vârsta și o fotgrafie înrămată
de la ceremonia de investire ca
Cetățean de Onoare a Sărmașului,
după care am recitat un poem.
Sărbătoarea a fost cu dublă
însemnătate, deoarece a fost dedicată
omagierii glorioasei Armate Române
care, în toamna anului 1944, adică
acum 75 de ani, a eliberat, cu prețul
unor mari jertfe umane, Ardealul
românesc,
readucându-l
între
granițele firești ale României de
astăzi.
M-am bucurat alături de 150 de
persoane, rude și prieteni, la un
moment înălțător, acela de a celebra
viața unui om care de emoșue, la final
a sous doar: „Vă mulțumesc!”
______________________________

1 Octombrie - Ziua Internațională a
Persoanelor
Vârstnice,
a
fost
sărbătorită la Sighișoara, ca de fiecare
dată cu respect pentru cei vârstnici,
acordarea
diplomelor oferite de
Primăria Sighișoara cuplurilor ce au
atins familial vârsta de 50 de ani Cu
prilejul acestei de suflet sărbători, a
fost invitat la Sighișoara, Gabriel
Dorobanțu renumitul interpret de
muzică ușoară, cel care de-a lungul
anilor a făcut prin lirica și muzica
cântecelor magistral interpretate, să
vibreze inimi, nu rareori cântând la un
ison cu spectatorii, fiind primit la
Sighișoara cu multă căldură și
prietenie, având parte de o primire
deosebită. Multe din melodiile lui
sunt fredonate de generații de iubitori
ai muzicii ușoare. Acest medalion
concertistic a fost posibil grație
parteneriatului încheiat între Liga
Pensionarilor filiala Sighișoara a
cărei președintă este Maria Mosora
și Primăria
- Gheorghiu,
Sighișoara Președinta acestui for al
oamenilor vârstnici se poate mândri
cu o realizare de marcă, este cea care
a pus pe roate un proiect cultural sub
titulatura ”Cufărul cuvintelor de
suflet” anul acesta ajuns la a VI-a
ediție. Câteva detalieri, în cadrul
acestui act cultural, se citesc de către
tineri autori cele mai reușite lucrări
premiate de-a lungul anului, incluși în
acest proiect sunt artiști plastici
locali, ale căror lucrări colective văd
lumina simezelor în cadrul unor
expoziții realizate în diferite săli
expoziționale Potrivit primarului
Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean,
prezent în Sala de concerte, în scurtui interviu spunându-ne
”este
generația care a făcut lucrurile
temeinic, chiar și în ceea ce privește
familia, viața de zi cu zi” Potrivit
primarului Ovidiu Mălăncrăvean,
căsniciile erau mai stabile, oameni cu
mai puțin răsfăț, având dragoste de
muncă, de viață, cu mult mai multă
încredere unii în alții” zicem noi, un
exemplu pozitiv demn de urmat
zilelor noastre. Prin acest concert
pliat pe inimile și sentimentele celor
prezenți, s-a reușit să se aducă o
frântură de lumină, de zâmbet, de
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bucurie, pe fețele pensionarilor
sighișoreni.
Potrivit
primarului
Ovidiu Mălăncrăvean, este mult mai
civilizat, mai frumos, mai elegant și
mai onest, cu prilejul astfel de
sărbători, să oferi un spectacol reușit,
cum cel prezent, decât pe vremuri tot
felul de mese cu iz de a te lăuda
electoral cineva, până la urmă faptele
vorbesc. Spectatorii s-au simțit bine,
au cântat împreună cu îndrăgitul artist
Gabriel Dorobanțu, i s-au oferit flori
la scenă deschisă, s-au făcut poze,
într-un cuvânt corolarul primei zile
din octombrie a adus zâmbet și soare
pe fețele spectatorilor sighișoreni,
prin însă-și cerul senin, aerul înșelător
primăvăratec, știind, iarna cu zăpezile
și viscolele ei, este de noi tot mai
aproape
_

VASILE LUCA
______________________________
La închiderea ediției:
INVITAȚIE LA REGHIN

Moisei,
locul
cel
mereu
înlăcrimat pe harta jertfeliciei
românești, care, alăturea de atâtea
altele ale Apusenilor ca: Ip, Trăznea,
Câmpeni, Abrud, doar rostindu-le
numele, vor îndolia într-o străfulgerare de gând, sufletele nostre.
În fiecare an, Societatea CulturalPatriotică ,,Avram Iancu” filiala
Mureș, condusă de președintele,
domnul jrs. IOAN BERȚA, își face o
datorie de onoare în a organizeaza o
excursie la Moisei, pentru a
comemora martirajul celor 29 de
români , din care 24 erau din județul
Mureș, uciși nevinovați, cu o
barbarie greu de închipuit de trupele
maghiare de ocupație. Consiluil
Local al Primăriei Moisei a hotărât
ca această manifestare să aibă loc în
fiecare an la data de 21. Octombrie.
În delegația celor 5o de participanți din Tg.Mureș au fost cuprinși,
pe lângă membrii filialei Mureș a
Societății Cultural – Patriotice
,,Avram Iancu” și cei ai Asociației
Naționale Cultul Eroilor -,,Regina
Maria”, conduși de domnul prof.
univ. ANDREI ȘIMON, cei ai Ligii
Pensionarilor conduși de doamna
prof. FLOAREA PERȚA, nepoți și
nepoate ai acelora uciși atunci.
După sjujba de pomenire ținută în
biserica localității, manifestările
comemorative s-au desfășurat la
Monumentul închinat memoriei celor
uciși. Aici, în prezența unui număr
mare de localnici și personae din alte
localități din țară, au ținut scurte
alocuțiuni, dar cu o încărcătură
sufletească
deosebită:
Prefectul
județului Maramureș, Vice-primarul
comunei Moisei, un Consilier
Eparhial, domnii Ioan Berța, Andrei
Șimon și Comandantul Garnizoanei
Militare din Baia Mare. Un grup de
copii de la școala din localitate au
pregătit un program de cântece
patriotice, apoi, după depunerea de
coronae, militarii din Garnizoana
Baia Mare au prezentat onorul și au
defilat prin fața Monumentului.
Acesta a fost omagiul adus, ca și în
anii precedenți, de unele societăți
cultural-patriotice din Tg.Mureș,
memoriei celor care, ca atâțea alții,
au fost sacrificați pe altarul țării,
pentru singura lor vină că erau
români trăitori în această țară.
MIRCEA DORIN ISTRATE

Mai veche decât vechimea,
rămas de pe vremea începuturilor
noastre,
cultul
comemorării
morţilor ne-a însoţit şi ne va însoţi
mereu vremelnica existenţă, pentru
că mereu şi mereu vom avea pe
cineva drag nouă plecat să-şi
veşnicească somnul sub coasta unui
deal, în umbroase ţintirime din
frumosul, doritul şi pătimitul nostru
Ardeal. Acolo, neuitaţii noştri îşi
torc somnul de veci, dimpreună cu
toţi cei pe care neamul acesta i-a
avut, născând şi umplând din
fântâna timpului acea neştiută lume
pe care noi ne-o dorim mai bună şi
mai frumoasă decât cea în care
vieţuim acum.
Pe ei, lăcrimaţii noştri cei dragi
îi purtăm mereu în umbra
tăinuitului gând, cerându-le cu
creştinească smerenie şi sfiiciune
iertare dacă le-am greşit cu ceva, iar
în rugile noastre cele curate şi
adevărate înălţate la Măritul,
nădăjduim ca El, Iertătorul nostru
cel bun, să-i fi pus pe toţi în raiurile
Sale cele fără de sfârşit, spre veşnica
lor odihnă.
Şi poate tocmai de aceea în
datina
noastră
străbună
s-a
statornicit din neam în neam, ca în
miez de toamnă, lor, celor plecaţi
spre necuprinsele ceruri, să le fie
hărăzit o zi anume de cinstire, zi în
care noi, norocoşii cei vii să-i
căutăm pe ei veşniciţii nemuririi,
pentru a sta o clipită vremelnică
împreună. Şi acolo, la umbra crucii
lor, în boaba lacrimilor venite din
fântâna sufletului nostru, să punem
rugă şi iertare, smerenie şi
recunoştinţă pentru tot şi toate câte
ei ne-au dat şi ne-au lăsat în
trecătoarea lor viaţă prin această
mincinoasă şi nemernică lume, să ne
mai povestim în gând de câte le-am
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mai făcut şi desfăcut pe-aici în
mişcătoarea vreme cea plină de
trudă şi nenoroc. Şi aşa, împăcaţi că
ne-am făcut datoria creştinească, să
nădăjduim că vom fi pentru o clipă
parte din marea bunătate cerească,
cea din care izvorăsc toate cele pe
care Măritul le aşteaptă să le facem
în faptele noastre cele de zi cu zi.
Iar dacă noi, cei întomnaţi
în vreme suntem îmbucuraţi de
Domnul cu nepoţi, să-i ducem şi pe
ei la însfinţitele morminte, pentru a-i
învăţa că neamul nostru dimpreună
cu toți cei mutați la ceruri, trebuie
cinstit şi preţuit pentru toate câte a
făcut pentru noi în această lume,
pentru toate comorile de gând şi
faptă pe care ni-i le-au lăsat, pentru
mierea de învăţătură strânsă din
florile timpului lor, pentru tot şi
toate cele câte nu au murit odată cu
ei. Iar mai presus de toate să-i
învăţăm pe nepoți a simţi că pe
umerii lor stăm noi şi vor sta
deopotrivă şi ei, că din firava lor
urmă am făcut astăzi cărarea vieţii
noastre, că exemplul lor ne dă
îmbărbătarea, curajul şi tăria
trebuincioasă pentru a trece prin
cumpene de vreme. Lor le
destăinuim în taină necazurile şi
nevoile prin care trecem şi uneori de
la ei aşteptăm povaţa cea salvatoare
care să ne scoată la liman. Dacă
toate astea fi-vor învăţate de urmaşi,
să fiţi siguri că vom fi mereu legaţi
de însfinţita noastră ţărână, de bunii
şi străbunii noştri, cei mereu trăitori
aici în veşnicia locului care ne va
nemuri peste veacurile ce vor veni,
că fără ei, fără această sfântă avere
ce ne-au lăsat-o, noi am fi nimicuri,
rătăcită turmă în furtuna vremilor
cele mereu schimbătoare.
Făce-ţi-vă aşadar dreapta
şi cuvenita voastră datorie faţă de
memoria acelor care până mai ieri
mai erau prin preajma voastră,
bucuroşi că viaţa îi mai ţine prin
acestă lume, pentru că nu se ştie
când veţi fi şi voi în lumea lor. Şi
dacă în fierbinţela lacrimi voastre va
fi şi-o rugă de iertare faţă ei, fiţi
siguri că, în bunătatea lor, cei duşi
la ceruri vă vor ierta, sărutându-vă
sufletul vostru cel bun cu un dulce
mângâiat
şi
o
descătuşare
creştinească ce va veni să vămbuneze viaţa şi numai pentru o
clipă.
MIRCEA DORIN ISTRATE

au ridicat cândva în fala lumii”,
,,marii patrioți sunt făcători de
memorabile evenimente”, ,,patrioții
care se nimeresc a fi și conducători,
contaminează masele, însuflându-le
curaj, speranță, spirit de sacrificiu,
clădind și înfierbântând conștiința
națională”, ,,patriotismul formează
noi virtuți, animă și mobilizează
masele”, ,,dăinuirea nației ține de
valorea patriotismului elitelor sale”,
,,patriotismul
suprem
este
patriotismul de masă” etc.
Patriotismul are trei piloni pe
care se sprijină: familia, școala, societatea, fiind motivat de istoria neamului, de jertfelnicia înaintașilor, de
nivelul de conștiință colecivă. Fără
el ne-am pierde în negura și în colbul istoriei ce va să vină. Tocmai de
aceea, pentru a dăinui el trebuie ridicat la rang de religie și alimentat
mereu cu argumente viabile și cu oameni vrednici de fapte mari și înălțătoare, veniți din rândul poporului
și exprimând doleanțele acestuia.
Astăzi, patriotismul românesc e
în cădere liberă, batjocorim tot ceea

ce e românesc, minimalizăm virtuțile acestui popor mistificând adevărul, denigrăm personalitățile, istoria
este o bătaie de joc, românii aflați în
conducerea unor foruri europene cer
condamnarea propriei țări, suntem
servili și trădători notorii, ne dezagregăm țara și nația din interior, suntem apatici, delăsători, fără voință,
nu ne implicăm, nu sprijinm puținii
românii patrioți pe care îi mai avem,
într-un cuvânt suntem frunze-n vântul istoriei, aflați de-acum la voia
sorții.
Toate afirmațiile făcute au fost
susținute și întărite cu argumente și
exemple semnificative din istoria
noastră, ele generând vii discuți și
completări la materialul prezentat,
venite din partea participanților la
activitate: dr. Voica Foișoreanu,
ristian Ieparu, Mircea Dorin Istrate,
Floarea Perța, iar ,,clipa de poezie” a
fost punctată cu poeziile poeților
SILVIU RAȚIU și subsemnatul.
MIRCEA DORIN ISTRATE

forma și conținutul o plasează între
publicațiile cu generice și comentarii
de acest fel - măcar din câte știu eu tot mai puține, de fapt, spre cale de
dispariție. Din păcate.
Doresc din tot sufletul ca viața
revistei CADRAN, ca și Vatra veche,
să aibă viață lungă și frumoasă.
Doamne-ajută și să fie într-un ceas
bun! Încă o dată, FELICITĂRI!
Cu drag și prietenie,
Dumitru Hurubă

ca pe o altă oază de bucurie în
cultură. Felicitări pentru munca
depusă, noi am răspândit deja și altor
iubitori de cultură această revistă.
Conținutul este de calitate, semnatarii
sunt de apreciat, aducând în față noi
realizări.
Inspirație și creație.
Gabriella Costescu - președinte

Motto:,,PATRIOTISMUL este
sentimentul
de
dragoste
și
devotament față de patrie și popor,
statornicit în sufletul omului în
decursul istoriei” (DEX)
Acest sentiment profund și
înălțător cândva, pe care s-a clădit o
mare parte a istoriei noastre, este deacum în cădere liberă la poporul român, el fiind atât de vizibil în comprtamentul său, în exprimare, în lipsa acțiunii și în multe altele. Este
motivul pentru care, miercuri, 9.10.
2019 la Casa Iancului, a conferențiat
pe această temă, domnul jrs. IOAN
BERȚA, materialul prezentat fiind
extrem de concis și convingător axât
pe exemple concrete, extrase din
istoria noastră, mai precis pe cea din
perioada de la 1848 și până astăzi.
Iată câteva din ideile reeșite din
contextul conferinței: ,,Istoria noastră este o lungă succesiune de lupte,
neajunsuri, neîmpliniri, speranțe și
idealuri, care au născut oameni cu
un înalt patriotism și acțiuni ce ne_______________________________________________________________________________________________

Va felicit din toata inima pentru
initiativa! Foarte frumos arata revista
"Cadran" și sper că va fi un succes, așa
cum e și "Vatra veche!"
Cu stimă,
VPL, Canada

Vă mulțumesc pentru spațiul acordat
și pentru onoarea de a fi numită
redactor. Această publicație mă
uimește, deși este la început. Este o
adevărată lecție de cultură, istorie,
credință. Oricând pot contribui, o fac
cu drag. Felicitări întregii echipe și
colaboratorilor! Cu prețuire,
Emilia Amariei
Domnule Băciuț, bună dimineața!
Am primit ambele numere ale Revistei
CADRAN și, ca să fie clare lucrurile de
la început, vă felicit sincer și vă
invidiez pentru colosala putere de
muncă.
Ideea în sine mi se pare excelentă, iar
materializarea - pe măsură, având în
vedere conținutului Revistei. Nu mă
îndoiesc, câtuși de puțin, că publicația
se va bucura de prezența în paginile
sale de prezența unor colaboratori

importanți care îi vor asigura un statut
de ținută. Sper că nu mă înșel, dar

Domnule Nicolae Băciuț,
Mi-ați făcut o a surpriză deosebit de
plăcută, că spiritul românesc se
mișcă.
Felicitări!
În reciprocitate, vă propun să citiți
ediția a 30-a a cărții mele, Blestemele
nației române, în anexă, Editura Ecou
transilvan.
Cu prietenie,
Niculae Grosu
Stimate domnule Băciuț
Desigur celor ce nu le ajunge cultura,
sunt nesățioși să facă și mai mult. De
aceea consider că meritați felicitări
din partea Asociației Literare
„Creneluri Sighișorene”, apreciem
noua revistă CADRAN MUREȘEAN
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Bună ziua, stimate domn,
Abia acum am reușit să intru pe mail.
Am primit revista.
Atât cât am avut timp să răsfoiesc
revista, nu am găsit greșeli care să-mi
atragă atenția.
Vă felicit pentru minunata activitate
literară avută în R.Moldova.
Regret mult că nu am putut participa.
Vă mulțumesc mult pentru încredere
și
publicarea
grupajului
de
acrostihuri.
Este un număr bogat în activități
culturale de înaltă clasă.
Aprecieri și respectele mele pentru tot
ce faceți pentru cultură.
Sănătate și izbândă în toate.
Cu prețuire,
Mihaela Aionesei.
Mulțumesc frumos pentru revista și
sincere felicitări!
N. Suciu

Scena. File de jurnal

La 10 noiembrie 1962, cu premiera piesei Dacă vei fi întrebat de
Dorel Dorian, a avut loc spectacolul
inaugural al Secției Române a
Teatrului de Stat din Târgu-Mureș
(actuala Companie „Liviu Rebreanu”
a Teatrului Național). Pentru cei care
au pus bazele, cu entuziasm, acestui
nou colectiv teatral, adică pentru cei
13 proaspeți absolvenți ai Institutului
de Artă Teatrală și Cinematografică
din București și cei 11 „vârstnici”
(printre care mă număram și eu, ca
secretar literar cu o „vechime” de 4
ani), sub oblăduirea minunatului om
de teatru care a fost regizorul și
directorul Miklós Tompa, începea o
superbă aventură care a rodit multe
spectacole de mare valoare. Martorii
acestui eveniment și al spectacolelor
ce au urmat își amintesc cu siguranță
de creațiile realizate cu talent și
dăruire de Valentino Dain, Eugen
Mercus, Maya Indrieș, Nae Floca,
Mihai Gingulescu, Constantin Diplan,
Anca Roșu, Camelia Zorlescu, Vasile
Vasiliu și ceilalți împătimiți și
credincioși slujitori ai Thaliei
târgumureșene.
Au trecut de atunci 57 de ani și
cei care mai suntem dintre cei ce au
trăit acea seară emoționantă, unică
din viața noastră, putem spune că nu
am trăit degeaba.
x
Cinci ani mai târziu, într-o altă zi de
noiembrie, am asistat cu încântare la
premiera piesei lui Horia Lovinescu
Petru Rareș, montată la secția
maghiară
a
teatrului
nostru.
Colaborând cu regizorul George
Teodorescu la documentarea pentru
această valoroasă frescă istorică (dar
cu evidente trimiteri la realitatea
zilelor noastre), am aflat lucruri
interesante despre legăturile orașului
nostru cu viteazul Domn moldovean.
Trădat de boieri în vara anului 1538,
în lupta de la Ștefănești, Petru Rareș
este nevoit să fugă și să ia drumul
pribegiei. El trece Carpații în Ardeal,
pentru a găsi adăpost și ajutor la
prietenii săi secui. Rătăcit în munții
Ciucului, obosit și flămând, voevodul
e găsit de niște pescari care îl aduc la
Târgu-Mureș, unde - după cum atestă
mai multe documente din epocă - este
primit cu cinste și prietenie de
primarul orașului, Tamásy Bernard, la

___________________________
care ia masa în ziua de 26 septembrie.
A doua zi Petru pornește mai departe,
pentru a ajunge la familia sa, refugiată din vreme în cetatea Ciceului.
Reocupându-și tronul în 1541, Rareș
pătrunde cu oștile sale în Ardeal,
pentru a-și recuceri cetățile pe care le
stăpânise aici și care îi fuseseră luate
în timpul pribegiei. Cu acest prilej
emite documentul de mai jos, al cărui
original s-a păstrat timp îndelungat în
arhivele primăriei orașului nostru:
„Petru, din mila lui Dumnezeu
Voevod, Domn și moștenitor adevărat
al Țării Moldovei etc. Facem
cunoscut celor de față, tuturor și
fiecăruia, salutul nostru și tot binele.
Primim orașul Târgu-Mureș sub
oblăduirea noastră. Pe toți cei ce vor
vedea sau vor auzi cetindu-se această
carte a noastră, îi îndemnăm și cu
asprime le poruncim, tuturor celor ce
vor avea drum, din neamul nostru,
spre Târgu-Mureș, să nu cuteze a
face vreo stricăciune locuitorilor, fie
prin foc, fie prin sabie, fie prin fier.
Dacă însă vom înțelege că cineva ar
fi făcut vreo pagubă, cu capul va
plăti. Spre întărire și mărturie am
poruncit să se pună sigiliul nostru.
Dat în cetatea noastră a Făgărașului,
în ziua apostolului Iacob, în anul
Domnului 1541.”
Așa a înțeles Domnul Țării Moldovei
să-i răsplătească pe prietenii săi din
Transilvania, români și secui, pentru
ajutorul primit în vremuri de restriște.
x
La 26 noiembrie 1977 a avut loc
premiera pe țară a unuia dintre cele
mai importante și mai valoroase
spectacole din întreaga istorie a
Companiei „Liviu Rebreanu” a
Teatrului Național: farsa atroce A
murit Tarelkin! a clasicului rus A. V.
Suhovo-Kobâlin, în regia magistrală a
lui Gheorghe Harag. Eminentul artist
- „unul dintre cei mai importanți
regizori ai noștri în momentul de față,
comparabil cu Liviu Ciulei prin
maturitate artistică și spirit de finețe”
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(Marius Robescu) - s-a întrecut pe
sine, realizând, cu această piesă,
considerată la vremea scrierii ei, în
urmă cu un secol și jumătate,
„revoluție curată” - un spectacol de o
acută semnificație, cu trimiteri
limpezi în actualitate.
Ion Cocora, într-o excelentă analiză a
spectacolului, atrage de alt fel atenția
că avem de-a face, în viziunea lui
Harag, cu „un pamflet alegoric de un
teribil sarcasm și de o amară revoltă,
violent demascator și cinic parodic”.
În continuare el detaliază scriind:
„Convertirea comicului apăsat grotesc
într-un tragic straniu, trimițând prin
tensiune și spațiu la Procesul lui
Kafka, dar și la evenimente care încă
își mai execută rondul prin conștiințe
încercate, încă le mai dau bobârnace,
rămâne întru totul în spiritul a ceea ce
dramaturgul însuși a considerat că
reprezintă esența satirei sale: «nu
provoacă, din păcate, râsul, ci
cutremură».
[...]
Universul
spectacolului,
ca
tensiune
și
atmosferă,
nu
se
suprapune
anecdoticii textului. E mult mai bogat
decât
acesta.
Materia
lui
transfigurează,
din
perspectivă
contemporană, experiența istorică.
Trimite gândul la anonimii striviți de
două războaie mondiale, supuși la
caznele interogatoriilor, înghesuiți
între sârmele ghimpate ale lagărelor
de concentrare, „cumințiți” de cravașe
ș.a.m.d. Spațiul de teatralitate în A
murit Tarelkin! nu e deci o chestiune
de formă, ci una de conținut.
Imaginile nu ilustrează, ci dezvăluie
dinlăuntru. Creează de fiecare dată
care
adâncesc
și
situații
particularizează viziunea regizorului”.
Această lume de coșmar, pe cât de
stupidă pe atât de înfiorătoare (despre
care azi putem să spunem - ceea ce
Cocora nu putea scrie la data
premierei - că reprezenta, atât pentru
realizatorii spectacolului, cât și pentru
spectatori, și lumea comunistă) e
întruchipată de Varravin, Oh,
Raspliuev și Tarelkin, personaje
interpretate absolut excepțional de un
cvartet actoricesc admirabil: Mihai
Gingulescu, Cornel Popescu, Ion
Fiscuteanu și Aurel Ștefănescu.
Nu intru în detalii, vreau doar să
amintesc o minunată coincidență: cu
exact o săptămână înaintea premierei,
Ion Fiscuteanu împlinea 40 de ani.
Minunatul actor și-a sărbătorit
aniversarea cu o creație de excepție.
ZENO FODOR

La biserica din Vaidacuta
(Comuna Suplac, jud. Mureș) a avut loc
o Sfântă Liturghie, prilejuită de
sărbătorirea hramului Bisericii ”Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil”. Apoi, de
prăznuirea Sf. ierarh Nectarie de la
Eghiba, la aceeași biserică, a avut loc
Sfânta Liturghie, ținută de către un
sobor de preoți ortodocși din Suplac și
Târnăveni, unde am recunoscut pe pr.
Ioan Macarie, de la Parohia ortodoxă
din Suplac ( Vaidacuta fiind o filie a
acesteia) și pe părintele Gligor Eugen,
pensionar, care în tinerețe a slujit la
biserica din Vaidacuta, apoi la Laslăul
Mare și Târnăveni și care slujește în
prezent (până la venirea unui preot
tânăr) la Biserica din Laslăul Mare.
În fața a aproape 100 de participanți
din Vaidacuta, Suplac, Coroisânmărtin,
Târnăveni, Tg.Mureș etc. a avut loc un
concert de muzică religioasă, în special
pricesne, dar și un moment de poezie.
Manifestarea a fost un bun prilej de a
reuni din nou fiii acestui sat, sat în care
mai locuiesc efectiv în jur de 10-15
persoane, mai toate aflate la vârsta
senectuții.
Despre sat, în general, și satul
Vaidacuta, în particular, a vorbit
scriitorul Nicolae Băciuț, în stilul său
doct
și
atractiv,
deopotrivă,
”plombându-și” discursul cu versuri de
Grigore Vieru, Radu Gyr, Adrian
Păunescu, Nichita Stănescu. A făcut-o,
mai ales că ne aflam în plin proces de
omagiere a satului românesc, într-un
proiect demarat de Patriarhia Română,
unde 2019 a fost intitulat ”An omagial
al satului românesc (al preoților,
învățătorilor și primarilor gospodari)”.
Nicolae Băciuț a fost cel care a și
moderat manifestarea. Partea poetică a
fost susținută și prin două poezii de
Mircea Dorin Istrate, citite de către dl.
js. Ioan Berța, de la Asociația. CulturalPatriotică ”Avram Iancu” Tg.Mureș,
dar și de subsemnatul, care am vorbit,
mai ales despre partea ”goală a
paharului”, în ceea ce privește satul
românesc, care se află într-un proces
accelerat de depopulare. Am citit
poeziile proprii: ” Satul care și-a pierdut
veșnicia” și ”Pâmânt în troacă”.
Corul de elevi, ”Bunavestire”, de
la
Școala
Gimnazială
din
Coroisânmărtin și Parohia Suplac,
coordonat de d-nele profesoare Datui
Emilia și Macarie Ana-Maria a
interpretat
mai
multe
pricesne.

Asociația Culturală ”Grai Ardelean”,
condusa de către dl. Ovidiu Furnea, a
fost prezentă cu 5 tineri, foarte
înzestrați pentru acest gen ( 3 fete și 2
băieți), care au interpretat minunate
pricesne. Finalul a aparținut cunoscutei
interprete de muzică populara, Leotina
Pop, cea care a înregistrat nu mai puțin
de 84 de pricesne! În finalul recitalului,
acesta a chemat lângă ea atât pe cei
din grupul ”Grai Ardelean”, cât și pe
preoții prezenți, pentru a-și uni vocile în
cântece dedicate Măicuței Preacurate,
Domnului Iisus și lui Dumnezeu.
Manifestarea a fost organizată, de
facto, de către ing. Vasile Chirilă, prin
bunăvoința de adevărat meccenat a
domnului ing, Ioan Sita și a asociației
sale, ”Vaidacuta-satul meu”, cei care în
final i-au invitat pe tot cei prezenți la o
agapă în aer liber, mai ales că timpul
frumos a permis acest lucru.
RĂZVAN DUCAN
P.S. La 1733 se știa de VAIDACUTA,
existând consemnări, însă satul este se pare
mult mai vechi. O informație „la cald” de la
ing. Vasile Baciu din Tg.Mureș, care a locuit o
vreme în localitate, tatăl său fiind de aici,
vorbește de 76 de săteni, care s-ar fi înrolat în
armata lui Avram Iancu în timpul Revoluției de
la 1848-49, în contextul în care din fiecare sat
românesc din Ardeal s-au înrolat sub stindardul
”Crăișorului”, în medie, 4-6 persoane. Satul șia adus contribuție de sânge și în cel de Al
Doilea Război Mondial, un număr de 14 săteni
murind în armata română, pe frontul de onoare.
Din respect și pentru neuitare le redau și
numele, nume aflate pe un monument aflat în
curtea Bisericii ”Sf. Arhangheli Mihail și
Gavril” din mijlocul satului: Bucur Vasile,
Chirilă Gheorghe (Părcu), Chirilă Gheorghe
(Sănduc), Chirilă Ioan (Sănduc), Chirilă
Ioan (Artimon), Chirilă Ștefan (Uanea),
Furnea Gligor (Șuteița), Furnea Ioan
(Marișca), Morar Augustin, Morar Ioan,
Sita Gheorghe (Sâta Ilie), Sita Ilie (Benga),
Sita Teodor și Tolan Ioan. (La ridicarea
acestui monument și-a adus contribuția și
Cooperativa
Agricolă
postdecembristă
”Fântâna Voievodului” din zonă).
Până prin anii 70 satul era plin de viață,
având școală și biserică, având sute de
locuitori, ce-și ducea viața și traiul, ocupânduse de agricultura de subzistență și creșterea
animalelor. Apoi a început depopularea lui
accelerată
și
aceasta
și
datorită
inconvenientului de a fi așezat într-o zonă
retrasă, mai greu accesibilă, dar și acela politic
de a aduce la oraș pe țărani, pentru a-i face
muncitori, în fabricile regimului comunist.
Astăzi satul are majoritatea caselor părăsite, în
el trăind efectiv sub 10-15 de locuitori, în
majoritatea
absolută
septuagenari
și
octogenari.
O încercare de a fi adus în sfera de interes a
fost atunci când Tg.Mureș-ul spera de a fi
Capitală Culturală Europeană în 2021,
Consiliul Județean Mureș, introducând și satul
Vaidacuta într-un proiect intitulat ”Satul
autentic transilvănean - Vaidacuta”. Totul s-a
terminat când acest deziderat nu a fost atins.

39

______________________________
Așa cum spuneam este meritul d-lui ing. Ionică
Sita, de a coagula, an de an, în jurul unei case
țărănești cumpărate și dotată ca un veritabil
muzeu, a unor activități de rememorare istorică
și culturală a Vaidacutei de odinioară, dar și
activități culturale, menite de a face din
localitate, cel puțin, din când în când , un
centru de interes.

.

Călin Bogătean și biserica din copac
_____________________________________________________________________________________________
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