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Crăciun pandemic 

Vin în sat cu bucurie
Frați, cumnați, copii, nepoți,
Că-i atâta sărăcie
De ajunge pentru toți.

La nepoți le-am spus aseară:
Nu fiți triști că n-o să vină 
Moșul, că e-n carantină,
Însă va veni la vară.

Ce păcat că Moș Crăciun,
Pe care toți copiii-l plac 
Fiindcă-i moșul cel mai bun,
Din an în an e mai sărac.

Moșii ăștia, eu vă spun,
Sunt total nedemocrați,
Că și-n seara de Crăciun
Merg doar pe la cei bogați.

Sărbători prin epigrame
de Eugen ALBU

Milostenie de Crăciun

Să nu mă creadă om zgârcit
I-am dat toți banii și paltonul,
Inelul, ceasul, telefonul,
C-avea doar masca și-un … cuțit.

Pe cerșetorul care vine
La ușa mea, de sărbători,
Îl văd prin urbe-adeseori,
Dar numai în mașini străine.

Scrisoarea copiilor (de la Casa de copii) către 
Moș Crăciun

Moșule, să nu ne-aduci,
Chiar de-am fost copii cuminți,
Dulciuri, haine sau papuci;
Mai bine adă-ne părinți.

Continuare în pag.15

Călătorie în lumea cărţilor
de Adrian ŢION   

de Horia BĂDESCU
Poezii 

La Bușteni, pe urmele lui Icu Crăciun 
de  Aurel PODARU

Ioan Nicolae Popa – Profesorul
Emil Popa, un dascăl de „românie”
în Țara Moților
recenzie de prof. Ioan BEMBEA

 Mesteacănul este simbolul meu
de Constanța Abălașei-DONOSĂ

Revista română - o nouă ediție
de Aurel PODARU

De la moara lui Clement
la cărțile lui Mircea Daroși
de  Aurel PODARU

Evoluția teritorială a Turzii din
Evul Mediu până în epoca modernă

de Horațiu GROZA



Memoria slovelorMemoria slovelorMemoria slovelor

Departe de vuietul trepidant al 
cotidianului îşi duc viaţa oamenii cărţilor, 
fără să iasă totuşi din compartimentele 
comunicării cu semenii, dar tânjind cu toată 
fiinţa după tihna lecturii şi a bibliotecii. Un 
lector de asemenea factură intelectuală este 
doamna profesoară Antonia Bodea, 
nemulţumită însă cu statutul de cititoare 
pasivă. Ambianţa lecturii, dialogul cu textul 
scris şi însuşit cu ardoare în complexa lui 
exponenţialitate, sunt în măsură să 
stârnească disponibilitatea  unui feedback 
exegetic valorizator, la care doamna 
Antonia Bodea înţelege să răspundă cu 
aplicaţie şi  exigenţă de cercetător 
profesionist. 

Înzestrată cu evidente abilităţi analitice, 
autoarea acestei cărţi, sedusă de vraja 
cuvintelor, rătăcind prin cuvine, respirând 
aromele lor învăluitoare, porneşte o 
cutezătoare experienţă personală de 
decriptare a fascinaţiei lăuntrice incluse în 
substanţa textului literar. De unde ostentaţia 
subiectivă de a scoate la lumină noi 
Constelaţii sub cifru, adăugate firesc şi 
complementar altor serii de „eseuri critice” 
publicate în anii din urmă. Activând în 
cenaclurile clujene „Octavian Goga” sau 
„Artur Silvestri”, Antonia Bodea şi-a 
fosrmat un gust literar mai presus de orice 

rigurozitate făcându-şi un bun renume de 
comentatror literar printre congeneri prin 
studii scrise cu scrupulozitate şi talent 
argumentativ. 

În  cartea  de  faţă,  conţinutul 
demonstrativ-argumentativ al scrierilor se 
îndreaptă spre discutarea şi analizarea unor 
cazuri specifice din literatura noastră 
actuală, cum ar fi explicitarea „epocii 
Nicolae Manolescu” în ansamblul mişcării 
literare, nuanţările epigramatice din scrierile 
medievalistice ale lui Ovidiu Pecican, 
„negativismul sublimat” al lui Cioran, 
evocările prozastice ale lui Varujan 
Vosganian, la care se adaugă diferite cărţi 
care au făcut sau nu istorie, prelegeri despre 
Coşbuc şi Hasdeu sau despre creaţie şi 
religie în modernitate. Un evantai bogat 
tematic, incitant, oglindind preocupări de 
strictă actualitate în dezbaterea de idei. 

Este foarte interesant cum Antonia 
Bodea ajunge să extragă din substanţa 
convorbirilor dintre Daniel Cristea-Enache 
şi Nicolae Manolescu acele elemente 
edificatoare pentru biografia şi teoriile 
criticului, puse în evidenţă cu dibăcie 
didactică. Mai mult chiar, secţiunea 
Colocvialităţi relevă virtuţile interviului ca 
artă între reportaj şi memorialistică. Mai 
întâi sunt fixate coordonatele teoretice de 
încadrare a speciei interviului ca specie 
literară. Tot cu acribie profesorală, autoarea 
insistă pe calitatea întrebării în tehnica 
dialogului. Trimiterea spre maieutica 
socratică e evident povăţuitoare: „Întrebarea 
trebuie să provoace gândirea, să cultive 
raţionamentul, să solicite argumentaţia”. 
Cea mai consistentă parte a volumului îl 
constituie introspecţia amănunţită în 
universul critic manolescian, cu profeţiile, 
direcţiile şi determinările constitutive bine 
structurate.  Autoarea  extrage  din 
răspunsurile lui Nicolae Manolescu acele 
principii fundamentale care formează 
sistemul valoric al criticului, argumentând 
pe marginea celui intervievat: „singurul 
Dumnezeu în atributul funcţiei criticii 
literare rămâne Adevărul”. 

Cartea de interviuri parcursă şi analizată 
în trei secvenţe este completată cu un amplu 
studiu despre Epoca Nicolae Manolescu 
desprinsă din comentarea celor „5 secole de 
literatură” oglindite în Istoria critică a 
literaturii române. În exces demonstrativ-

sintetic, gustat de cititor ca rafinament 
funcţional concluziv, eseista citează din 
Sorin Alexandrescu, pentru a fixa în 
memoria cititorului importanţa criticului 
astfel portretizat între celelalte personalităţi 
diriguitoare ale literaturii  române: 
„Maiorescu ne apără de demagogie, 
Lovinescu de păşunism, Călinescu de 
naţionalism şi antisemitism (...) iar 
Manolescu respinge asalturile staliniste şi 
neaoşiste”. Desigur, „importanţa celor patru 
este enormă”, asta pentru a sublinia 
contribuţia fiecăruia la deschiderea căilor 
spre pătrundere în „sufletul nemuritor al 
literaturii”. Cu amendamentul paradoxal 
ataşat, explicat şi el, reprodus din Istoria 
critică a literaturii române conform căruia 
criticul stipulează pragmatic, deliberat, 
definitiv,  insinuând perisabilitatea: 
„Literatura nu mai este considerată 
universală, ci istorică. Se naşte şi moare ca 
toate formele din istorie.” 

Pornind de la reperul fundamental 
reprezentat de un critic literar de mărimea 
lui Nicolae Manolescu, eseista Antonia 
Bodea glosează inteligent şi inspirat în 
interpretarea textelor analizate, dovedind că 
deţine instinctul primordial al criticului 
literar (ca şi modelul exemplar avut în 
vedere) de a ordona haosul din producţia de 
carte actuală. Autoarea se dovedeşte demnă 
de a urma direcţiile critice trasate, însuşite 
cu metodă şi de a practica o critică de 
identificare simţind empatic „freamătul 
existenţial al textului”, după cum se 
exprima Mircea Petean în prezentarea cărţii 
Gravuri pe obrazul clipei, titlu aluziv tot la 
o formă de perisabilitate asumată cu 
probitate scriitoricească.   

Odată cu intrarea în scenă a lui Ovidiu 
Pecican, intervievat de Ştefan Şuteu, 
comentariul face loc extincţiei spre 
acceptarea factorului ludic, relevant din 
punct de vedere estetic, desenat cu 
dezinvoltură specifică prin formula „jocul 
cu cartea”. Antonia Bodea se lansează, ca şi 
Ovidiu Pecican însuşi în „pasiunea 
descifrării misteriozităţii cuvântului ca 
fenomen însumând constelaţii de litere şi 
structuri de propoziţii, ci mai ales ca un 
captator de idei”. Dibăcia de a empatiza cu 
autorul portretizat scoate la iveală reale 
praticularităţi ale scrisului acestuia. Citindu-
l pe medievalistul Ovidiu Pecican, eseista 

descoperă că întunecatul Ev Mediu e mai 
luminos decât şi-l imaginase, adică „are o 
latură luminoasă”. E limpede că pentru 
Ovidiu Pecican istoria este „o poveste, o 
naraţiune”. Dar eseista adaugă: el scrie 
istorie „fără să observe că în propria 
abordare face din istorie o frumoasă 
poezie”. De pildă, în romanul epistolar 
Lumea care n-a fost, poezia se gudură galeş 
pe lângă eroii-stăpâni intraţi în legenda 
evocărilor şi invocărilor exhibate mimetic în 
fluctuaţii baroce. Aprecieri de asemenea 
anvergură fac deliciul cititorului, dornic şi el 
să se desprindă din rigiditatea discursului 
ştiinţific sec, îngheţat în formule rigide. 
Ovidiu Pecican oferă această şansă prin 
cărţile lui, subliniază autoarea. 

Toate textele din această carte sunt 
deosebit de instructive, întrucât eseista ştie 
să îmbine armonios informaţia brută cu 
exigenţele conturării ideilor într-un demers 
analitic unitar şi atrăgător. Ştie să îmbine 
sagacitatea observaţiilor cu eleganţa 
îmbinării cuvintelor în farze cuprinzătoare, 
adesea memorabile. Ştie să îmbine rigoarea 
actului critic exersat ca necesară metodă de 
configurare a valorilor cu ornamentaţia 
stilului eseistic extins în expresivitatea 
metaforei. Volumul acesta, Constelaţii sub 
cifru, scris de Antonia Bodea cu pasiunea 
nedezminţită a slujirii cuvântului întru 
deschiderea spre strategii estetice etern 
valabile, oferă cititorului prilejul descifrarii 
unor teme şi dezbateri de mare importanţă 
în actualitatea nostră literară. Antonia Bodea 
este o călătoare exemplară prin lumea 
cărţilor. 

Călătorie în lumea cărţilor
de Adrian ŢION   



cuvintelor şchioape, cuvintelor oarbe,
cuvintelor gri sau negre,
însă cu mult 
mai luminoase decât oricare astru
şi mai nemărginite ca mare,
poemul,
tărâm în care zămisleşte tăcerea
şi uneori mâna lui Dumnezeu
caută un pumn de  ţărână
să plămădească acest cuvânt minunat:
Omul!

*
Ne-apasă vremea, ne-ncovoaie timpul,
ne dă prin oase iarba, încolţind ;
precum mistreţii bălţilor pe grind
simţim mişcând în sânge anotimpul.
Dă-n toamnă lumea, se zbârceşte clipa,
curg pieile luminii pe pământ,
în părul rar al cerului, pe rând,
mătreaţa stelelor se înfiripă.
Incet se şubrezeşte schelăria,
cariul tăcerii roade dedesubt
şi cu făina cursă ne-ntrerupt
îşi ghiftuieşte moartea brutăria
         adulmecând veciilor reversul.
         Ne micşorăm sau creşte universul?

*
Ne zbatem între strigăt şi tăcere
şi aşteptăm prostia să ne joace,
cum peştii în tăioasele carmace
îşi irosesc sălbatica putere.
Inghesuiţi sub stranii carapace
ne roadem trupul, precum lemnul carii,
şi-ngăduim în lume jugănarii
luminii, în slinoase-le cojoace.
Mişei cu rând, eroi cu socoteală,
de gură şi de-agoniseală buni,
în târla noastră plină de minciuni
ne-am aşezat aceeaşi rânduială
             şi, prinţi ai adevărului în rate
             ne pute gura a eternitate.

*

A mai rămas ceva ne murdărit?
Irozii vorbei joacă Vicleiemul;
peste haznaua minţilor totemul
ninsorii tâmpe s-a întroienit.
Un timp fără de timp s-a-nstăpânit
în noima unei limbii fără de limbă;
un univers umflat de verb îşi plimbă
hidosul pântec către infinit.
Cum s-a făcut de încă n-am murit ?
Ce ne mai ţine, Doamne, încă-n lume?
Nu ne-ajung mâinile să ne sugrume
şi nu ne-am râs de noi pân' la sfârşit ?
          Ne linge printre gratii Paradisul 
          şi-n urmă creşte greaţa şi plictisul!

*
S-a răzvrătit dimineața-n fereastră;
în curând
învelită-n 
binecuvântata răcoare 
pe care sufletul tău dintotdeaun a o știe
lumea va fi.
Dimpreună cu plopul
lumina abia născută
tremură în lacrima acelei dimineți
de demult în care tu,
tu și îngerul vă scăldați
împreună.

*

Născut în anul 1943, Horia Bădescu, 
licențiat al Facultății de Filologie a 
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
și-a luat doctoratul în litere în nul 1977, cu 
teza Memoria Ființei - Poezie și Sacru. 
Redactor la Studioul Teritorial de Radio din 
Cluj, iar din 1987 director al Teatrului 
Național din același oraș,  după 1990 Horia 

Bădescu a fost director al Centrului 

Diligenţa de ceaţă
�     
Se dedică poeţilor părtaşi 
ai Serilor de la Deseşti

Pe unde oare sunt poeţii,
copiii cerului, drumeţii
trecând în diligenţa ceţii?

Pe unde, unde îngerii
căzuţi în valea plângerii
să-nsângereze sângerii?

Pe unde oare e Nichita
care sfinţea cu stihul pita
şi patimile cu ursita?
Pe unde, unde Teohar
lăsând să curgă în pahar
amaru-amestecat cu har?
Und' Laurenţiu cel Ulici
cu mintea iute ca un brici,
Marin cel hâtru rătăcit
în burta miticului chit
cu verbul lui apelpisit,
ursul Pituţ, Cezar Baltagul
îngenunchind madonei pragul,
Ciobanu Mircea, cilibiu,
cu cântecu-i de chirigiu?
Unde poeţii de pe-atunci
cu sufletele ca de prunci
hrăniţi cu orfice porunci?
 
Unde s-a risipit cuvântul
pe care îl spunea doar vântul
când de tăceri era pământul

şi pe sub geana dimineţii
treceau în diligenţa ceţii
copiii cerului, poeţii?
*

Tu scrii cu un peşte pe mare

cu o pasăre scrii tu pe vânt,
cu setea pe stâlpul de sare
cu tăcerea scrii pe cuvânt, 

cu degetul scrii pe nisip,
în  palma luminii cu umbrele vii,
cu mâna uitării pe chip
pe moarte cu viaţa ta scrii.

*

Poemul ce merge cu pasul tăcerii,
poemul care tace vorbind
e dansul morţii-n vecernia serii
abisu-n abisuri nuntind.

Poemul îngenunchiat pe pragul uitării 
unde ziua de  mâine-i stăpână
e acu-nroşit care-ţi  sfârtecă ochii,
lacrima cerului care-ţi arde pe mână.

*

„Omul! Ce minunat sună acest cuvânt!”
                                                     
Maxim Gorki      

Omul! Ce cuvânt minunat!
Ce mândru sună el 
în azilurile noastre de noapte!
Ce victorie-n zdrenţe,
ce triumf în noroi!
Milenii de suferinţă şi lacrimi,
munţi de scuipat pe chipul lui,
şi fluvii de sânge
în care–şi scaldă tinereţea ei veşnică
moartea.
Omul!
Fiară şi înger 
fără-a şti prea bine care din două.

Omul!
Vast şi puternic cuvânt
pe care poemul nu-l mai poate adăposti
dar pe care îl poartă, nevăzut,
în inima lui.
O, bietul poem
care dă viaţă cuvintelor atâta de simple,

Horia Bădescu
Cultural Român de la Paris și atașat 
cultural la Ambasada României în 
Franța. 

Debutul absolut cu poezie al lui 
Horia Bădescu s-a consemnat în anul 
1964, în revista Tribuna. Din 1971 
(Marile Eleusii, Cluj, editura Dacia) și 
până azi, Horia Bădescu a publicat peste 
23 de volume de poeme. Horia Bădescu 
a mai scris eseuri, publicistică și romane 
( , București, Editura Joia patimilor
Cartea Românească, 1981; reeditare, 
Editura Libra, 1993; Zborul gâștei 
sălbatice, București, Editura Eminescu, 
1989; reeditare, Cluj, Editura Școala 
Ardeleană, 2016; O noapte cât o mie de 
nopți, Cluj, Editura Limes, 2011).

Este tradus și publicat în reviste 
literare din Franța, Belgia, Spania, SUA, 
Canada, Rusia, India, Bulgaria, Italia, 
Macedonia, Armenia, Vietnam, Peru. 
Este distins cu Ordinul Național 
„Meritul cultural” în grad de Comandor 
în anul 2004. 

Ai risipit totul:
pașii, drumul, cuvintele,
lumina din care naște
ziua
în care tu nu mai ești,
nu mai ai nimic de spus
nimănui,
sângele tău nu mai are
memorie.
Ai risipit totul:
viața,
iubirile,
moartea.

*

Ploaia pe geam
șiroind:
picătură după picătură,
șuvoi după șuvoi,
riduri pe obrazul obosit
al luminii.
Ploaia pe geam.
Fără nisip clepsidra
întoarsă.
Ploaia pe geam
șiroind:
picătură după picătură,
șuvoi după șuvoi;
așa s-a scurs viața ta.
Mâine, o mână nevăzută
va șterge de lacrimi
 ochiul lui Dumnezeu.

*

Pulberea de pe tălpile tale,
pe care vântul o va purta
de-a  lungul și de-a latul tăcerii.
Atât.
Semnele, urmele unde?
Pe ce să se-așeze țărâna,
pe ce să se cearnă 
cenușa
vorbelor care ținură ființa
și viața.
Întinde palma, Doamne,
și prinde licărul de lumină
care  se-ntoarce
acasă!

de Horia Bădescu

Poezii 

Ziditori în cuvântZiditori în cuvântZiditori în cuvânt



De Icu Crăciun, profesorul, auzisem 
înainte de a-l fi văzut "în carne și oase", 
cum se zice. Bunul și regretatul meu 
prieten, poetul Sandu Al. Rașiu, din 
Maieru, mi-a povestit de multe ori și 
mul te  luc ru r i  f rumoase  despre 
consăteanul său, eram și eu curios să-l 
cunosc. Astfel că, aflându-mă odată, într-o 
zi de iarnă, la Maieru, în interes de 
serviciu, țin să precizez, l-am căutat acasă.

 În poartă, m-a întâmpinat o doamnă 
tânără și drăguță, pe care n-o cunoșteam, 
dar bănuiam că este soția celui pe care îl 
căutam. Mi-a deschis poarta și m-a poftit 
înăuntru.

- Intrați, vă rog, Icu e la bușteni.
- Unde?!
 - La bușteni, de ce vă mirați?
 Credeam că glumește sau că vrea să-și 

râdă de mine, dar m-am convins curând că 
distinsa doamnă adevărul grăia. M-a 
condus într-o magazie cu lemne de foc, 
unde un bărbat, cam de aceeași vârstă cu 
tânăra lui soție, se căznea să despice, cu 
securea, un buștean. Partea nostimă era 
că, la fiecare lovitură  a lui, cu securea, 
căciula îi cădea pe ochi. Și asta îl cam 
enerva.

Ei, dar din ziua aceea trecuseră 
aproape 30 de ani și profesorul Icu 
Crăciun este, astăzi, scriitor în cel mai 
deplin înțeles al cuvântului. Adică: 
prozator, dramaturg, eseist, istoric și critic 
literar, publicist. Drept dovadă stau cărțile 
lui. Nici nu-mi dau seama când a avut 
timp să le scrie.

Debutul său literar s-a produs în 1971, 
cu proză scurtă, în ziarul "Ecoul", iar cel 
editorial, după 32 de ani!  În 2003, cu 
volumul de publicistică literară "În 
căutarea Graalului", Editura Clubul 
Saeculum Beclean. În cei 17 ani, câți au 

trecut de la debutul său editorial, Icu 
Crăciun a semnat 21 de cărți, dacă bine le-
am numărat. Cărți de proză scurtă, 
romane, piese de teatru, publicistică, 
aforisme, istorie literară și, nu în ultimul 
rând,  recenzii și cronici literare. 

"Scrieri referențiale" este titlul celei 
mai recente cărți, o carte de 300 de pagini, 
unde pune sub lupă 55 de volume care 
poartă semnătura a peste 30 de autori 
români și străini. Printre ei se află: Irina 
Petraș,  Andrei  Moldovan,  Ileana 
Mălăncioiu, Vasile Gogea, Menuț 
Maximinian, Andrea H. Hedeș, Adrian 
Țion, Leon-Iosif Grapini, Grigore Cotul, 
Daniel Moșoiu, Dariu Pop, Iacob Naroș, 
Yasunari Kawabata,  Henri Miller, Vasile 
Dragomir, Virgil Diaconu și, cu voia 
dumneavoastră, la coada listei: Aurel 
Podaru.

Sumarul acestui volum începe cu 
Adrian Țion, "un scriitor al citadinului 
contemporan", susține recenzentul, după 
care urmează amintirile din copilărie ale 
lui Leon-Iosif Grapini, "Anatemnele" lui 
Vasile Gogea, despre care Icu Crăciun 
precizează că "Generația de astăzi trebuie 
să știe că, printre mulți alții, și Vasile 
Gogea a contribuit la libertatea de creație 
și de gândire contemporană, de aceea veți 
găsi în cartea aeasta multe referiri la 
revolta brașovenilor la care a participat 
activ, nu a fost un martor pasiv al acelor 
evenimente, având de suferit din cauza 
sinistrei Securități. (...) De aceea, ori câtă 
apă ar bea din râul Lethe, el nu se poate 
desprinde de trecut, deși unii «amici» i-ar 
dori stigmatizarea. Salutăm cu căldură 
introducerea celor două tablete dedicare 
neînfricatei  luptătoare împotriva 
regimului comunist, a celor de la cârma 
țării, Doina Cornea și fiica acesteia, 
Ariadna, amândouă trecute în lumea 
drepților." (p. 21). Bibliografia Pavel Dan 
este alcătuită de Aurel Podaru, Prefață de 
Ion Vlad; Calendarul Ardealului, din 
1943, este întocmit de Constantin Hagea, 
Iustin Ilieșiu și Corneliu Coposu; presa 
literară românească într-o expoziție unică, 
deschisă la Arhivele Naționale Bistrița-
Năsăud, din colecțiile lui Andrei 
Moldovan; o recenzie la "Țara zăpezilor", 
celebrul roman al lui Yasunari Kawabata; 
convorbirile lui Daniel Moșoiu cu 
Alexandru Vlad; Dariu Pop, dramaturgul; 
Irina Petraș cu al său volum "De veghe 
între cărți – scriitori contemporani"; 
EPHEMERIDE, vol. II, de Andrei 
Moldovan,  "Puterea secretă a cărților" de 
Menuț Maximinian, eseurile politice ale 
Ilenei Mălăncioiu, după care autorul sare 
la gâtul lui Grigore Cotul, epigramistul, 
noroc cu Henry Miller și lumea sexului; 
dar nu-l iartă nici pe consăteanul și 
prietenul său Iacob Naroș, publicistul, și o 
spune în gura mare: "Citindu-i cartea veți 
constata și de această dată că recenzentul 
de serviciu de la "Mișcarea literară"și 
"Cuibul visurilor", Iacob Naroș, își face 
datoria cu sârg și migală". Auzi soro: "cu 
sârg și migală!" Dar, mă rog, să trecem 
mai departe, fiindcă urmează un volum 
omagial cât o viață de OM: ."Ion Vlad sub 
imperiul lecturii", la 85 de ani, coordonat 
de Laura Zăvălean. Profesorul este 
omagiat, în această carte, de "artileria 

grea" a Literelor Române, printre care: 
Niculae Gheran, D. R. Popescu, Ioan-
Aurel Pop, Irina Patraș, Ștefan Manasia, 
Ion Brad,  Ilie Rad, Ileana Mălăncioiu, 
Ion Cocora, Cornel Ungureanu, Olimpiu 
Nușfelean,  Horia Bădescu, Constantin 
Cubleșan, Petru Poantă, Ștefan Borbely, 
Ion Buzași, Nicolae Prelipceanu, Ion 
Istrate, Andrei Moldovan, Ion Pop, Aurel 
Sasu,  Mircea  Muthu,  Gheorghe 
Glodeanu, Iulian Boldea, Ion Pop.

Ca să ajungi pe strada Hazard, 
bunăoară, la întâlnirea cu  Andrea H. 
Hedeș, musai să treci peste "Iubirile" lui 
Hemingwai, să-l ocolești puțin pe Iustin 
Sohorca, să urci MUNTELE - personajul 
comun din "Ceața" Soniei Elvireanu și  
"Muntele din noi" de Ramona Mũller. 
Chestiunea e ca și rezolvată! Ai de a face 
apoi cu Lazăr Avram și "însemnele 
copilăriei", traversezi literatura de 
frontieră a lui Adrian Țion și dai peste 
"Rânduielile Paștelui în județul Bistrița-
Năsăud" de Menuț Maximinian, că tot ne 
aflăm noi în Postul Crăciunului, dai peste 
"Mircea Măluț, un autor militant"(ca toți 
măluțenii!), apoi ai de a face cu "mitul 
androginului în poezia de dragoste a lui 
Constantin Râpă", ca să simți apoi din plin 
nevoia de frumos în creația Veronicăi 
Oșorheian.                        

Fără comentarii!
Dacă vei insista, ascultă la mine, o să 

dai peste o nouă carte a lui Andrei 
Moldovan: "Fragmente critice" (Editura 
Charmides, 2019). "Andrei Moldovan, 
scrie Icu Crăciun, este un critic literar 
consacrat, competent și cu prestanță în 
peisajul literaturii române contemporane. 
Fie că scrie despre cărți de istorie și critică 
literară, fie despre cele de poezie sau 
proză, modul său de lucru este același: 
documentare riguroasă  cu privire la 
opera celui vizat, dar și la opiniile altor 
confrați pentru aceasta, pe care, mai apoi, 
le trece prin grila gândirii sale, le 
distilează, storcând seva și parfumul 
roadelor autorului (chiar dacă acesta este, 
mai mult sau mai puțin, un răsfățat al 
criticilor), după care le nuanțează și ni le 
livrează nouă cu ingrediente noi și 
plăcute." (p. 225). OK!

Dacă nu i-aș fi oferit lui Icu Crăciun 
ediția "Pavel Dan și Tulcea", coordonată 
de subsemnatul, acesta ar fi fost în stare să 
dea o fugă până pe malul Dunării, în 
localitatea  pomenită  deja,  să  se 
documenteze asupra chestiunii în cauză. 
Se vede că a citit cartea, căci scrie despre 
ea în termeni elogioși. Ca și despre 
volumul lui Mircea Muthu, intitulat 
"Liviu  Rebreanu  sau  paradoxul 
organicului", ediția a III-a.  Definitivă! 
Icu este de-a dreptul entuziasmat de 
ultimul roman al lui Yasunari Kawabata, 
"Păpădiile". Dar nu scapă nici ocazia de a-
și da cu părerea despre "Frumusețe și 
întristare", de același autor, carte apărută 
în 2009, la Humanitas, în traducerea lui 
Sorin Mărculescu, despre care Icu 
Crăciun spune, printre altele, că "are un 
deznodământ tragic, are iubiri, are gelozii, 
are încercări de sinuciere, are regrete, 
adică toate ingredientele unui roman 
tradițional, fără, însă, a putea fi acuzat că 
este lipsit de naturalețe."

Icu Crăciun a citit și "Zeghea" lui 
Vasile Dragomir. Altfel, n-ar scrie ceea ce 
scrie despre acest roman. "Dacă se vor 
găsi voci care să spună că umorul lui 
Dragomir (în care ironia și satira ocupă un 
loc bine determinat) îndepărtrtează faptul 
tragic din atenția cititorului, deoarece nu a 
existat în istoria umanității o perioadă mai 
cruntă și mai dezumanizantă decât cea 
comunistă, le atrag atenția că romancierul 
nici nu și-a propus să scrie o carte gravă, 
ci una cu un limbaj savuros, deseori 
argotic, specific locatarilor care au trecut 
pe la pârnaie de mai multe ori." Ce v-am 
zis eu?

În final, o nouă întâlnire cu Andrea H. 
Hedeș, de data aceasta în ipostază de 
prozatoare: "Povestiri de pe malul 
celălalt" (Editura Neuma, 2019). Cităm 
din opinia recenzentului: "La prima 
ochire, aceste proze scurte par a fi niște 
texte didactice, scrise pentru cei mici și 
spuse acestora înainte de culcare (unele 
chiar pot fi recomandate puștilor), însă 
temele lor sunt doar aparent simple și 
sturlubatice, tâlcul fiind, de fapt, mult mai 
complex, mai profund, mai grav și merită 
să zăbovim mai mult asupra acestuia. Eu, 
unul, mizez pe acest lucru." (p. 294)

Tu spune ce vrei, Icu, fă cum crezi, nu 
mă bag. Dar mizez și eu pe screrile tale!

La Bușteni, pe urmele lui Icu Crăciun 
de  Aurel PODARU

Cronică literarăCronică literarăCronică literară
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Citind o proaspătă carte, cu încă miros 
de tipar, apărută în condiții grafice 
excelente la Editura din Cluj-Curs 
Napoca, cu titlul de mai sus, mi-a venit în 
minte zicătoarea „Sângele apă nu se face” 
precum și emoționantul vers „Frații în veci 
vor fi frați” (din păcate, cu prea multe 
excepții la noi, la români), repet, mi-am 
amintit aceste adevăruri fiindcă Ioan-
Nicolae Popa, autorul cărții menționate, se 
simte dator să pună în valoare munca de 
cercetare de ani de zile în domeniul 
lingvistic al toponimiei din zona 
Abrudului cu localitățile învecinate Roșia 
Montană, Bucium, Cărpiniș, Corna, 
Ciuruleasa și Buninginea a fratelui său, 
prestigiosul profesor de limba și literatura 
română de la Liceul „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Abrud.

Pe lângă activitatea didactică și cea de 
diriginte și de director adjunct, domenii în 
care a strălucit și și-a creat un meritat 
prestigiu, profesorul Emil Popa, prin 
cercetări directe, nemijlocite, pe teren dar 
și cu sprijinul elevilor săi de liceu, a 
întocmit o valoroasă lucrare științifică 
Glosarul numelor topice din bazinul 
Abrudului, ce cuprinde aproape 2 mii de 
cuvinte toponime cu temeinice explicații 
referitoare la etimologia și la semnificația 
lor. Sunt menționate și inventariate 
denumirile minelor, ale galeriilor, ale 
pâraielor, ale culmilor, poienilor și 
stâncilor, ale izvoarelor și ale tuturor 
pământurilor; fânaț, arabil, pășunat sau 
pădure așa cum sunt percepute de 
localnici. Acest glosar rămas, după 
moartea timpurie, în 1999, a autorului, 
într-un dosar dactilografiat pe 250 de 
pagini, a fost tipărit  abia acum, prin grija 
fratelui său.

Fără a greși, putem spune că volumul 
menționat cuprinde două cărți aproape 
distincte și totuși inseparabile. În prima 
parte, ca într-o cuprinzătoare monografie, 
este prezentat profesorul Emil Popa, fiul 
unei familii de învățători din satul Mușca, 
încadrat în familie, în spațiul geografic al 
Țării Moților și în vremurile în care i-a fost 

dat să trăiască, 1933-1999, iar partea a 
doua prezintă glosarul de toponime. Sigur, 
glosarul nu se citește, așa cam nu citim un 
dicționar sau cartea de telefon, dar se 
consultă și oferă informații valoroase și 
adesea  surprinzătoare,  mai  ales 
curiozitățile etimologice.

Foarte atractivă este prima parte a 
cărții, denumită de autor „Comentarii, 
evocări, note” ce totalizează 146 de 
pagini. Aici autorul prezintă satul Mușca 
(aparținător comunei Lupșa de pe Valea 
Arieșului) cu oamenii și cu obiceiurile lor 
de la jumătatea secolului trecut, dar, 
treptat, însemnările se focalizează pe 
personalitatea lui Emil; elev la Gimnaziul 
„Petru Șpan” din Baia de Arieș, student  la 
Facultatea de Filologie din Cluj apoi 
profesor la Abrud.

Pe lângă cei apropiați din familie, 
despre profesorul Emil Popa, în volum, se 
exprimă elogios mulți din foștii săi elevi 
cărora, în calitate de profesor sau diriginte, 
cunoscându-i în profunzime, le-a 
îndrumat pașii spre cariere de performanță 
profesională în domeniul filologic, dar și 
în alte specializări. Pentru a culege astfel 
de opinii, fratele său recurge la cele două 
volume ale cărții Normaliști la Abrud – 
Dascăli pe Ape,   de Ioan Bembea și Remus 
Hădărean,  publicate în 2008 la Editura  
Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, 
prin care foștii absolvenți ai Școlii 
Pedagogice deapănă amintiri despre anii 
de școală și despre profesorii lor, între care 
un loc aparte, prin numeroasele sale 
calități și prestigiu profesional, l-a ocupat 
„Domnul Profesor” de română Emil Popa. 
Sunt redate, în ample citate, valoroase 
aprecieri ale unor profesoare sau 
învățătoare precum   – Elena Gaja
Scărișoara,  (n. Leahu) din Elena Furdui
Avram Iancu,  (n. Burz) din Sofia Petruse
Gârda,  (n. Simina) din Emilia Crișan
Abrud (pag. 100-104). Caracterizări 
aparte, incluse în volum, aparțin lui Sabin 
Andrieș ,  profesorul  din  Lupșa, 
scriitorului , din Ion Popescu Topolog
Brașov, coleg de facultate cu , Emil Popa
profesoarei  și prof univ. dr. Doina Blaga
Pamfil Matei din Sibiu (originar din 
Albacul lui Horea), surorii sale, profesoara 
Lucia Simionaș, din Cluj-Napoca și 
Lilianei Maria Popa, din Sibiu, soția 
autorului cărții, .Ioan Nicolae Popa

Ca dascăl, Emil Popa a dăruit, cu 
dragoste și pasiune, copiilor din Țara 
Moților, bogate cunoștințe de specialitate 
lucrând cu aceeași convingere și la 
educația lor pentru care Profesorul a fost 
un adevărat model, prin hărnicie, 
corectitudine și prin întreaga sa conduită.

Aceeași  a t i tudine  demnă,  de 
verticalitate, a manifestat-o Emil Popa în 
toate împrejurările, mai ales după 
evenimentele politice în schimbare de 
după 1989. Nu a fost un oportunist care să-
și nege propria activitate din anii anteriori, 
așa cum a constatat, cu dezgust, despre un 
apropiat al său care „făcuse carieră 

universitară ca istoric al mișcării socialiste 
și muncitorești din România, care elogiase 
Partidul și istoria lui glorioasă, iar acum nu 
știa cum să-l înnegrească mai abitir (…)” 
Pe astfel  de oameni îi  consideră 
„impostori și mincinoși” (pag. 108-109). 
Cazul acesta este doar un exemplu pentru 
o întreagă categorie, din păcate destul de 
numeroasă…

În paginile acestui volum nu găsim 
doar informații biografice referitoare la 
protagonistul cărții ci și multe secvențe de 
autentică literatură beletristică. Vorbind 
despre Emil, fratele său mai mare, autorul, 
îl încadrează în viața plină de culoare și 
mișcare a satului. Vedem casa părintească 
cu toți ai casei, adulți și copii în plină 
activitate; ducând vitele la păscut, cositul 
și uscatul fânului, stâna de oi, ograda casei 
plină de vite și de alte orătănii. O excelentă 
imagine a familiei și a satului o realizează 
sora lui Emil, profesoara Lucia Simionaș 
(p. 122-130). Iată un exemplu în acest 
sens: „Noi, cei mai mărunței, învățam de 
la el să facem câte și de toate, pe măsura 
vârstei și a puterilor fiecăruia, de la 
adunatul ouălor din cuibare, la scosul 
vitelor din poiată, la dusul vacilor și al 
oilor la păscut, până la găsirea locurilor cu 
afine și cu zmeură și la recunoașterea 
ciupercilor bune de tocăniță din mulțimea 
de „bureți bolunzi” prăsiți prin umezeala 
pădurilor din jurul satului.” Mai târziu 
când devin elevi la Baia de Arieș, sâmbăta, 
în drumul lung spre casă „la urechile mele 
ajungeau comentarii despre Lev Tolstoi cu 
ale sale  și , Război și pace Ana Karenina
despre Șolohov și lumea exotică a 
cazacilor de pe Don din , Pe Donul liniștit
despre miraculosul univers al scrierilor lui 
Sadoveanu…” Astfel de preocupări aveau 
elevii pe atunci.

Amuzantă și cu mult umor este relatată 
prima călătorie la Mușca făcută de 
viitoarea soție a lui Ioan Nicolae, 
domnișoara Liliana Maria, când au mers 
„pe vedere” la viitorii socri. Ca studentă la 
filologie este surprinsă de particularitățile 
lingvistice ale graiului local. Când aude pe 
un localnic care le-a oferit mere spunând 
că „s-a gurit” (urcat) în măr, intrigată îl 
întreabă pe Nicu al ei dacă le-a cules cu 
gura.  s-a gurit? De ce spune că Ca să le 
culeagă cu gura?  (Raționamente 
etimologice de care cu siguranță ar fi râs 
zgomotos chiar și sobrul său  profesor de 
dialectologie,  dr. Romulus Todoran, de la 
Filologia din Cluj).

Din modestie, ori poate chiar cu 
sinceritate, autorul, în prefață, se 
adresează cititorului cunoscut ori 
necunoscut: „Ți-aș fi recunoscător dacă 
mi-ai semnala cu bunăvoință posibilele 
scăderi existente în carte, iar dacă vei găsi 
în ea ceva demn de luat în seamă, 
înseamnă că nu am pierdut vremea de 
pomană.”

Soarele, cât e el de strălucitor, tot mai 
are pete, deci departe de a umbri lumina 
cărții, dacă tot ne cere autorul să 

semnalăm vreo „zăticneală”, cum îi spune,  
cu permisiunea dumnealui, menționând că 
este doar opinia unui singur cititor, o vom 
face:

 Încă la început, la pagina 4 ne 
întâmpină o somație: „Reproducerea 
parțială sau totală a conținutului acestei 
lucrări, inclusiv a materialului foto, este 
permisă numai cu acordul scris al 
autorului.” Această mențiune sugerează 
un avarism sau, mai îngăduitor, o lipsă de 
generozitate. O carte publicată intră în 
patrimoniul cultural, devine un bun 
public, sigur, nu pentru a fi plagiată! 
Personal, pe niciuna din cărțile mele nu 
am plasat un astfel de avertisment, ba mai 
mult, sunt încântat când constat că ele sunt 
cunoscute și folosite ca documentare de 
cei interesați.

Tot nepotrivit ni se pare titlul prefeței  
„În loc de precuvântare”, fiindcă nu e 
câtuși de puțin „în loc de” ci e chiar un 
„cuvânt înainte” adică o . precuvântare
Oricum cele două observații sunt minore, 
ele nu știrbesc valoarea cărții.

Prezentul volum este al VIII-lea în 
seria  colecție Lupșa – Aur și oameni,
pornită cu mare forță în 2006 printr-o 
antologie monografică a comunei, în patru 
volume, coordonator fiind prof. univ. dr. 
Ioan Vlad. A apărut deja, tot în această 
serie, încă o monografie a satului 
Geamăna în două volume (pe care o aștept 
cu interes) semnată de Ioan Dumitraș, 
profesorul de istorie din Bucium, originar 
din satul Geamăna. De aici rezultă că în 
această localitate, în Lupșa din Țara 
Moților, s-au ridicat mulți oameni 
vrednici, oameni de aur, cu mare dragoste 
pentru locurile natale, calități pentru care 
merită tot respectul nostru. 

Să ne aducem mereu aminte cu respect 
și admirație de profesorul Emil Popa,  
pentru tot ce a lăsat posterității,  și 
cuvenite de laudă fratelui său, fiindcă „nu 
a pierdut vremea de pomană” trudind la 
această valoroasă carte.

Ioan Nicolae Popa – Profesorul Emil Popa,
un dascăl de „românie” în Țara Moților
recenzie de prof. Ioan BEMBEA
Turda, 15 noiembrie 2020 



Astăzi, știind că iubirea mea se 
învârtește între sori și stele, păduri și 
vâlcele deoarece ne-am împrietenit 
toamna în octombrie, m-am dus pe malul 
Dunării, să-mi potolesc sufletul  de 
căldura nepotrivită care s-a așternut deja 
spre sfârșitul lunii iunie. Peste două zile, 
29, va fi ziua lui de naștere! Aș vrea să fie 
aici, să-i spun o urare simplă din suflet; 
știu că nu-mi acordă nici o importanță! El 
cântă ce scrie. Eu, spune el, măzgălesc 
hârtiile! Și pe malul Dunării era același 
soare, dar inima curentului dintre cele 
două maluri parcă-ți dau o anumită 
detașare, simțindu-te mai bine în pielea ta. 
Am desenat de pe mal pașii iubitului meu 
făcuți pe dealurile de unde este, dar și pe 
lângă fluviu în foșnetul de frunze de unde 
aș vrea să fie acum și să nu mai plece 
niciodată. Privesc Dunărea dincolo de 
mal, dincolo de Insula Mare a Brăilei, 
dincolo de Munții Măcinului, cei mai 
vechi din Răsăritul Europei, dincolo de 
toate apele ce-i cad la picioare, dincolo de 

 Mesteacănul este simbolul meu
de Constanța Abălașei-DONOSĂ

Munții Pădurea Neagră, pe lângă care am 
trecut adeseori, locul de unde-și trage seva 
venind la Brăila. Dunărea iubește Brăila, 
mai ales la asfințit, când se vede precum o 
îndrăgostită arzând până la mistuire. Și eu 
sunt îndrăgostită de apa Dunării, dar și de 
văile și pădurile, locurile natale de unde 
este iubitul meu pe care le colindă 
aproape zilnic! Lui îi place toamna, așa 
mi-a spus cândva! Adoră anotimpul, 
culorile sale geniale, dar și oamenii 
tomnatici! Niciodată nu am înțeles 
povestea cu oamenii tomnatici. 

Privesc Dunărea și văd în fiecare val, 
broderii de argint spre desfătarea 
pescărușilor. Privesc Dunărea și mai văd 
din când în când, câte un șlep trăgând 
după el alene o dragoste nemărturisită; să 
nu se risipească în neliniștea valurilor și 
dusă încet la mal să o plângă sălciile 
pletoase. Privesc Dunărea și merg agale 
pe lângă mal spre locul care-mi place, la 
umbra unui mesteacăn. Mesteacănul, este 
simbolul meu, fiindcă-mi place scoarța lui 

semănând cu sufletul iubitului meu, 
seamănă cu harul iubirii lui. Uneori, el mă 
necăjește, însă știu că mă iubește mult! 
Îmi place mesteacănul, fiindcă părul lui 
din frunze maure seamănă cu părul 
iubitului meu. Aș sta ore în șir pe o bancă 
sub umbra lui să-l văd cum își gătește, în 
adierea vântului, frunză cu frunză cântând 
parcă din violină, un cântec topit în 
năluciri de doruri nebune. Pe furiș, l-am 
ascultat cântând, cum își depăna oful 
inimii! Haide frunză rămâi verde, dorul 
inimii se vede. Privindu-l, atât de frumos 
mi s-a părut încât am plâns!

Acum, spre sfârșit de iunie, sub viforul 
de tufe galbene-nflorite și iriși pastelați, 
sub cearcăne de flori trecute, privesc de pe 
această bancă nestăpânita apă a Dunării, 
urmându-și drumul pe lângă malurile 
înverzite, sau pe lângă unele dumbrăvi 
pierdute în minunatele aventuri, martori 
fiind doar norii misterioși și păsările 
tulburate de îndrăgostiții coborâți în iarbă. 
Privesc totul în jur și mă gândesc la poezia 

iubitului meu ce mi-o spune prin cântec. 
După câteva ceasuri bune de nevorbire, 
stând în preajma mesteacănului meu drag, 
asemenea unei curtezane, mă ridic, 
trăgând în piept parfumul scoarței  și plec 
gândind de voi vedea curând ochii 
iubitului meu, ochii lui mari și adânci 
precum copacii cu frunzele lor toamna!   

Așa cum am promis, am revenit cu 
altă zi de naștere deosebită. Ziua asta, ce 
se întâmpla după vreo patru ani de la 
prima mea aniversare ”cu public”  urma 
să mi-o serbez iarăși cu colegii și 
prietenii. Părinții mei credeau că ”m-am 
mai copt” așa că mi-au dat iarăși voie să 
îmi serbez ziua de naștere. 

Pregătirile au început cu o zi înaintea 
datei cu pricina. Mama mi-a făcut 
prăjitura cu mere și tortul, ce trebuia să 
fie suficient de mare și nemaipomenit de 
frumos ornat. În dimineața zilei 
aniversare mama urma să se ocupe doar 
de sandwich-uri, de prepararea unor 
chifteluțe și a niscaiva șnițele mititele, 
așa ca pentru pentru copii. Pentru că în 
vremea aceea  mama muncea la 
Întreprinderea de Comercializare și 
Industrializare a Laptelui, în secția de 
îmbuteliere, unde se lucra doar în 
schimbul de noapte și-a luat liber că să 
poată pregăti, în liniște, bunătățile 
pentru ziua mea și să poată fi și odihnită 
când ajungeau musafirii. 

Cu o seară înainte, mama a pus tortul 
pe raftul de sus din cămară, iar prăjitura 
a așezat-o ceva mai jos, fiindcă încăpea 
între două rafturi pentru borcane. 
Șnițelele și sandwich-urile au încăput în 
frigiderul cu compresor, marca Obodin, 
de care familia mea era foarte mândră. 

Ne-am culcat fericiți și am dormit 
bine. Dimineața, tata s-a trezit să meargă 
la lucru și inițial a vrut să își lase soția sa 
mai doarmă puțin, până mă trezea și pe 
mine să merg la școală. Dar planul nu s-a 
potrivit, fiindcă în momentul când a 
deschis cămara să își pună pachetul, a 
văzut că de la vecinul de sus picura apă. 
Într-o secundă a fost lângă pat și, 
scuturând-o ușor, i-a spus mamei:

- Scoală-te Mariță, că ne inundă 
vecinul!

Mama a sărit că arsă din pat și primul 

de Emilia NEAG

gând i-a zburat la tortul meu. A deschis 
ușa cămării în mare viteză și, într-
adevăr, tortul arăta jalnic. Apa spălase 
crema, ce zăcea  adunată pe raft, iar 
blatul era umflat într-o parte.

-Du-te și te îmbracă că eu când ies să 
merg la serviciu o să bat la ușa lor să îi 
trezesc. Scoal-o și pe Adriana și spune-i 
să nu se supere, că o să faci alt tort până 
la amiază. 

M-a trezit mama, m-a pupat și mi-a 
urat ”La mulți ani" dar când am auzit că 
tortul meu era distrus lacrimile au 
început să îmi curgă involuntar. Cu toate 
că mama mă asigură că va face alt tort, 
eu nu mă puteam abține. Deodată, mama 
izbucnește:

- Să nu cumva să îți aud gura când o 
să vină vecinii să își ceară scuze! Ai 
înțeles? 

Am dat din cap afirmativ. 
Când am putut să râdem de incident, 

mama mi-a povestit că, în urmă cu o 
vară, ea și tata au fost la o nuntă de 
noaptea. Dimineața, când s-au întors ai 
mei de la nuntă, nu curgea apă și tata, 
însetat, a umblat la robinet și l-a lăsat 
deschis. Cum eu nu eram acasă fiind la 
bunica în vacanță, au profitat că era 
liberă camera mică și s-au culcat acolo, 
pentru că nu se auzeau zgomotele de pe 
casa scării. Când a venit apa, l-au 
inundat pe vecinul de la parter. Acesta a 
bătut în ușă, cu disperare, însă ei erau 
protejați de zgomote în camera mică. 
Alți câțiva vecini, care știau că părinții 
mei au fost la nuntă, au presupus că încă 
nu s-au întors și au hotărât să le spargă 
ușa și să oprească apa. Zis și făcut: 
vecinii au spart ușa, au închis robinetul, 
au ridicat covoarele și le-au dus afară și 
vreo două vecine au început să șteargă 
apa. Tata s-a trezit, a pornit spre baie și în 
acel moment a dat cu ochii de vecinele 
cu mături și cârpe. A făcut rapid stânga 
împrejur și și-a informat nevasta:

-Mariță, la noi în casă sunt niște 
oameni care mătură!

Nu a mai primit răspuns, fiindcă 
doamnele vecine, care au înțeles ce s-a 

întâmplat, au început să râdă de nu se 
puteau opri. Totul s-a sfârșit cu o mică 
petrecere, la care a participat și 
inundatul. Așa că, acum, când părinții 
mei erau inundați, trebuiau să se poarte 
și ei cu omenie.

În apartamentul de deasupra noastră 
locuia cel mai frumos cuplu pe care îi 
văzusem vreodată. Erau relativ nou 
mutați în bloc și îmi plăcea mult de ei. 
Aveau frumoșii ăștia și o fetiță, care, la 
trei ani, citea perfect și era și ea 
frumușică foc. Domnul era întotdeauna 
îmbrăcat la costum și saluta atât de 
respectuos cum nu mai văzusem, cu 
capul ușor aplecat într-o parte și cu un 
zâmbet perfect. Doamna era și ea 
îmbrăcată mereu elegant, însă vă spun 
drept că rochiile ei de casă mă fascinau; 
erau din cele mai fine mătăsuri și aveau 
cele mai frumoase flori imprimate.

A coborât mai întâi vecinul și, 
cerându-și scuze, o asigura pe mama că e 
gata să suporte plata daunelor. Mama i-a 
spus că nu e cazul, fiindcă s-a

udat doar peretele în cămară si în hol 
și o să se usuce. Domnul pășește în 
bucătărie să vadă dacă apa nu a ajuns și 
acolo și în momentul următor fața lui 
frumoasă s-a luminat ca o lună plină și 
privind spre masa noastră, o întreabă pe 
mama:

-Doamnă, în borcanul acela aveți 
gogoșari în oțet? 

-Da, răspunde mama. Vreți să vă 
dau?

- Vă rog mult, sunt preferații mei!
Mama a luat o farfurie din bufet și a 

scos cu o furculiță trei gogoșari obezi 
din borcanul de cinci litri, ținut special 
pentru ziua mea. Domnul S, o să îi scriu 
doar inițiala numelui de familie, a luat 
farfuria în mână și a început să muște cu 
mare poftă dintr-un gogoșar.

În acel moment a ajuns și doamna S 
la ușă și după ce a Salutat-o pe mama 
dădu cu ochii de soțul său, care mânca de 
zor la gogoșari.

- Extraordinar, nu pot să cred! Tu faci 
inundație și vii și mănânci gogoșari în 

oțet. 
-Lăsați, doamnă, mă bucur că i-au 

plăcut, a încercat mama să calmeze 
situația. 

Domnul, care a terminat de mâncat 
gogoșarul a vrut să pună farfuria cu 
ceilalți gogoșari pe masă însă mama, 
amabilă:

- Vă rog să îi duceți acasă și să îi 
mâncați mai târziu!

- Așa, merită să îi puneți și pachet, 
continuă doamna S zâmbind de data 
asta. Cum de mai aveți gogoșari în oțet 
pe vremea asta? 

-I-am păstrat special pentru ziua 
fiicei mele, a răspuns mama.

-Azi e ziua Adrianei? Îi doresc ”La 
mulți ani!” Și parcă bănuind că s-a mai 
întâmplat ceva, a deschis brusc ușa de la 
cămară și a văzut tortul distrus.

-Doamnă, voi rezolva problema, a 
mai spus domnul S și luându-și farfuria 
cu gogoșari a plecat în grabă, împreună 
cu soția sa.

Mama a încercat să spună că va face 
alt tort, însă vecinul i-a spus să se ocupe 
doar de curățarea cămării. 

Eu nu m-am arătat deloc în bucătărie, 
fiindcă nu am vrut să vadă nimeni că am 
plâns. M-am îmbrăcat și am plecat la 
școală și nu am spus nimănui de tortul 
meu insiropat cu apă de la inundație. 

Când am ajuns acasă, mă aștepta cel 
mai frumos și mai mare tort pe care l-am 
văzut vreodată. Era dreptunghiular și 
avea atât de mulți trandafiri roz și albi 
încât toți invitații au primit câte unul.

Ziua mea II a fost super și la sfârșit, 
mama m-a pus să duc câte o feliuță de 
tort vecinilor de pe palier și fiicei 
domnilor S. Doar vecina care locuia în 
diagonală cu noi a comentat:

-Ați văzut ce tort i-a cumpărat lui 
Adi? Dacă are bani și pile, normal!

Tata, care nu putea suferi bârfele, i-a 
răspuns:

-I-a cumpărat fiindcă-i un domn și 
pentru că Adi e o fată bună, tu Floroaie! 
Ai priceput?

Ziua mea II
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După război şi Marea Unire a început 
o perioadă de elan social şi economic, o 
efervescenţă culturală remarcabilă, iar 
lumea bibliotecilor a cunoscut o etapă de 
dezvoltare în care sistemul propriu-zis al 
acestor instituţii s-a extins la nivelul 
întregii ţări. 

În Transilvania, Astra şi-a continuat 
drumul şi în anii de după Unire convinsă 
că rolul ei nu s-a sfârşit  ci dimpotrivă, 

crescând orizontul posibilităţilor de 
realizări culturale, este nevoie să îşi 
lărgească şi să-şi revizuiască programul. 
Dacă prima jumătate de veac din 
existenţa Astrei a fost timpul înfiinţării şi 
al încercărilor, a doua jumătate a fost cea 
a muncii sistematice şi conştiente.

Deşi societatea interbelică evolua 
spre democraţie, atmosfera epocii, în 
special cea politică, pentru marea masă a 
populaţiei, nu era dintre cele mai 
fericite.  Epoca era considerată tulbure, 
decadentă, bântuită de crize ce atacau 
toate ramurile vieţii umane,  se vorbea 
despre anarhismul cultural al epocii, de 
dezordine spir i tuală ,  iar  pentru 
transformarea societăţii era nevoie de 
cultură.

După război, cartea se vindea foarte 
greu, singurele care se cumpărau fiind 
cele şcolare, ca urmare a obligaţiilor 
legate de şcoală, iar scriitorii şi alte 
categorii de intelectuali au ajuns la 
concluzia că responsabile de această 
situaţie erau greutăţile sporite ale 
traiului zilnic, lipsa siguranţei pentru 
viitorul apropiat, lipsa unui nou ideal în 
pragul epocii ce se deschidea, pierderea 
credinţei în puterea ideologiei şi a 
năzuinţelor spre o umanitate mai bună. 

Deoarece pentru marele public cartea 
simboliza gândul superior, ideea, 
sentimentul, idealismul şi mai ales toate 
zădărniciile omeneşti, exista o adevărată 
spaimă fa . Orice problemă ță de carte
era cântărită cu întrebarea: Cât rentează? 
Şi astfel era dat la o parte tot ceea ce nu 
aducea un serviciu imediat palpabil. 
Situaţia nu s-a schimbat nici după zece 
ani de la război, iar cei care mai citeau 

doreau doar „ l i teratură uşoară, 
amuzantă, cu pasagii picante. [...] 
Literatura serioasă, ca şi cartea de 
ştiinţă, au proscris-o cei mai mulţi. Nu 
frământarea intelectului şi a spiritului 
sunt căutate, ci amuzamentul uşor sau 
gluma cu două înţelesuri”.

După dezorientarea firească de după 
război Astra a început să se reorganizeze 
şi să se adapteze la noua situaţie, să 
adopte un nou statut ,  să atragă 
intelectualii în rândurile ei şi să acorde 
atenţ ie  unei  noi  pătur i  sociale: 
muncitorimea industrială. Se dorea o 
reformă desăvârşită a bibliotecii 
„poporale”, precum şi publicarea unei 
foi săptămânale cu rol de enciclopedie, 
care să lumineze şi să dea orientări în 
orice problemă.

 Activitatea acestei asocia ii  a ț
continuat până în anii `50, care au adus 
instaurarea regimului comunist. Marea 
Unire de la 1 decembrie 1918, care a fost 
una dintre cele mai importante realizări 
ale  Asociaţunii constituie momentul de , 
descătuşare a vieţii culturale româneşti 
din Ardeal, inclusiv din Turda, în 
contextul transformării acestei străvechi 
localităţi  într-un important centru 
cultural.

Între 1918 şi 1944, de bibliotecile 
destinate publicului s-au ocupat cel mai 
mult  Fundaţiile Culturale Regale şi 
Astra, iar de cele destinate învăţătorilor 
şi elevilor s-a îngrijit Casa Şcoalelor. 
Într-o primă etapă, aceste biblioteci erau 
mai mult pentru decor, deoarece cărţile 
nu erau citite, fiind nepotrivite atât 
pentru elevi, cât şi pentru săteni, ceea ce 
a necesi tat  reorganizarea lor  ş i 
selecţionarea cărţilor, o ameliorare a 
acestei situaţii survenind abia după 1940 
.

După Primul Război Mondial,  lupta 
împotriva analfabetismului cu ajutorul 
cărţilor şi al bibliotecilor publice, în 
special în rândul populaţiei de la ţară, a 
fost unul din scopurile de bază ale 
Astrei. Erau considerate mijloace 
eficace broşurile cu texte accesibile şi cu  
ilustraţii ajutătoare. La acestea se 
adăugau şezătorile populare şi referatele 
publicate în revista , care Transilvania
arătau rolul instituţiilor culturale în 
răspândirea ştiinţelor, respectiv muzee, 
expoziţii, societăţi de lectură, biblioteci 
publice, tipărirea de cărţi pentru copii, 
analize despre tendinţele bibliotecilor şi 
rezultatele frumoase din străinătate în 
privinţa acestor institu ii.ț

La mijlocul celui de-al doilea 
deceniu bibliotecile s-au înmulţit, fiind 
organizate, pe lângă Astra, şi de alte 
asociaţii şi societăţi culturale: Fundaţia 
Culturală Regală „Principele Carol”, 
Liga Culturală, Societatea Caselor 
Naţ ionale ,  Asocia ţ i i le  c le ru lu i , 
Asociaţiile învăţătoreşti, Societăţile 

studenţilor universitari, Biblioteca I. G. 
Bibicescu. Toate aceste începuturi de 
biblioteci însemnau însă foarte puţin şi 
erau nepotrivite pentru diversele 
categorii de public. În 1925, dar şi în anii 
u rmător i ,  As t ra  p leda  pent ru  o 
colaborare între organizaţiile culturale 
prin  solidarizarea şi armonizarea 
acţiunii tuturor pentru constituirea unor 
biblioteci cu secţii bine precizate, fiind 
mult mai util să existe o singură 
bibliotecă bună decât o mulţime de 
biblioteci inutile.

 În anul 1922, prin Circulara nr. 1675 
din 28 noiembrie, despărţămintele 
Astrei trebuie „să înfiinţeze biblioteci 
poporale şi case de cetire, să ţină, mai 
ales în timpul iernii, prelegeri şi şezători 
culturale”. 

Pentru  conducătorii de biblioteci se 
transmite rugămintea de a trimite 
periodic rapoarte despre experienţele 
lor, cu menţiunea că cele mai bune dintre 
acestea se  vor  t ipăr i  în  revis ta 
T r a n s i l v a n i a .  B i b l i o t e c a r i i 
despărţămintelor erau rugaţi să trimită 
câte o dare de seamă ce trebuia să 
cuprindă date despre toate bibliotecile 
existente în fiecare comună din 
despărţământul lor, date despre ce se 
citeşte mai mult, cu nume de autori şi 
operă, cu numărul împrumuturilor şi 
vîrstele cititorilor şi date despre 
dorinţele speciale ale bibliotecarului sau 
ale cititorilor, de care urma să se ţină 
cont.

Bibliotecarul nu era deloc un 
personaj lipsit de importanţă în acea 
epocă. În cadrul despărţămintelor el 
făcea parte din comitetul de conducere 
a l  acestora ,  fiind considerat  ca 
funcţionar al despărţământului cu titlu 
onorific. Avea nu doar misiunea grijii 
materiale pentru bibliotecă, ci trebuia să 
se intereseze în mod continuu de 
circulaţia cărţilor şi de atragerea la 
lectură a populaţiei, începând cu copiii 
din ciclul primar până la adulţii de toate 
vârstele, mai ales în rândul populaţiei de 
la ţară.

Către sfârşitul anilor `20 importanţa 
bibliotecilor ca instituţii care pot 
dezvolta gustul pentru lectură al 
populaţiei era incontestabilă. Într-un 
interviu acordat de secretarul general al 
Ministerului de instrucţie, C. Kiriţescu, 
săptămânalului , răspunsul Vremea
acestuia la întrebarea reporterului: „Ce 
ar trebui să se facă pentru ridicarea 
gustului de cetit?” „Să se  a fost : 
tipărească cărţi bune cât mai multe – 
niciodată nu vor fi prea multe [...] Să se 
înfiinţeze biblioteci: de şcoală, de clasă, 
de cartier, de oraş şi de sat. [...] Să se 
încurajeze prin premii formarea de 
biblioteci individuale.” 

Cu toată mulţimea de biblioteci 
existente, ceea ce s-a constatat înainte de 

1918 era valabil şi acum: cărţile din 
bibliotecile săteşti se citeau prea puţin, 
iar majoritatea locuitorilor nu ştiau 
nimic despre existenţa  acestora. Prin 
urmare, s-au propus o serie de măsuri 
pentru a se putea ajunge la folosirea lor: 
păstrarea separată a cărţilor ce formau 
bibliotecile poporale, numerotate şi 
introduse într-un catalog în casa 
naţională, în casa de cetire sau, acolo 
unde acestea nu existau, în şcoală; în 
satele cu mai multe biblioteci poporale, 
organizate de diferite societăţi şi 
asociaţii culturale, să se păstreze toate în 
acelaşi loc, să aibă registre şi cataloge 
despre fiecare şi un singur bibliotecar; 
bibliotecarul avea misiunea de a citi 
auditoriului la şezătorile culturale, de a 
le explica şi comenta cărţile ţăranilor 
înainte de a le da spre lectură .

 Intelectualii erau însă conştienţi că 
aceste măsuri nu vor aduce rezultate 
apreciabile. Măsura radicală era una 
singură:  schimbarea  sufletească, 
schimbarea preocupărilor. „Cititul are o 

Cultură, lectură şi biblioteci  în perioada 1918-1929.
Dezvoltarea bibliotecilor turdene în contextul
mi  a Astrei (III)șcării	culturale
de Nicolina HALGAȘ
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singură poruncitoare: nevoia sufletească a 
omului. Când vom ajunge să se discute în 
societatea noastră literatura, ştiinţa, - 
ideia peste tot, - pe cât se discută azi 
politica, vom avea cititori cu zecile de mii” 
.

Publicaţia de bază a Astrei revista , 
lunară  ce apărea la Sibiu, Transilvania
înfiinţată în anul 1868, a fost, în toată 
perioada apariţiei sale, un mijloc eficient 
de propagandă culturală,  şi chiar un organ 
director al activităţii de teren iar subiectele 
abordate erau de o mare varietate.  Pe 
lângă istorie, tiin e, gramatică, lingvistică, ș ț
pedagogie, erau publicate pagini din 
literatura epocii, scrise de autori consacraţi, 
se prezentau frecvent aspecte din viaţa 
Asociaţiunii, activitatea despărţămintelor, 
bibliotecilor, muzeelor, activitatea Şcolii 
civile de fete a Asociaţiunii, liste ale 
membrilor fondatori şi ale bursierilori pe 
ani şcolari.

Activitatea Despărţământului Turda 
este frecvent menţionată în paginile acestei 
reviste. În anii 1918 şi 1919 apar listele 
membrilor fondatori şi ale membrilor 
activi din Turda, printre aceştia fiind şi 
preotul protopop Nicolae Raţiu care a 
desfăşurat o bogată activitate politică, 
socială şi culturală, implicându-se în 
ridicarea turdenilor prin cultură, fiind 
membru fondator şi activ al Societăţii 
Astra, al Societăţii de Teatru Românesc şi 
al Reuniunii Învăţătorilor din arhidieceza 
Blajului.

Î n  m a j o r i t a t e a  l o c a l i t ă ţ i l o r 
despărţământului Turda, precum şi în oraş, 
activitatea culturală era bogată. Astfel, în 
anul 1920, la Turda s-a ţinut o Conferinţă 
organizată de Asociaţiune, la care a 
conferenţiat Alexandru I. Lapedatu, prof. 
universitar la Cluj. 

În 1921 despărţământul Turda este 
menţionat alături de altele care s-au 
remarcat prin activitatea lor, iar în anul 

1923 sunt publicate, în multe numere ale 
revistei, poezii ale lui Teodor Murăşanu, 
poet născut în apropierea Turzii, 
conducător al revistelor turdene Abecedar, 
Pagini literare Arieşul şi editor al ziarului . 
Volumul său de versuri „Fum de jertfă” 
este prezentat cu aprecierile: „aceste 
versuri ale tânărului poet ardelean ne 
înfăţişează calităţi reale: dragoste de 
natură, adâncă şi mişcătoare, sbucium 
sufletesc intens, cugetare înaltă şi senină. 
Le recomandăm călduros.”

În  1923, dar şi în 1924, conducătorul 
despărţământului Turda, d-nul Petru 
Suciu,  este eviden iat pentru activitatea sa ț
lăudabilă.  Turda este menţionată ca având 
36 de comune, 19 biblioteci şi o bogată 
activitate a Asociaţiunii de aici, constând 
în:  8 prelegeri populare, 7 şezători 
culturale pentru meseriaşii din Turda 
Veche şi 4 şezători culturale pentru 
meseriaşii şi muncitorii din Turda Nouă. 
„Fiecare şezătoare a avut un program 
potrivit de declamări, muzică şi cântece. 
N`au lipsit proiecţiunile luminoase de la 
nici o şezătoare.” 

Pentru publicul intelectual din Turda s-
au ţinut 3 şezători literare, iar  la partea 
artistică a acestor şezători se menţionează 
concursul d-lui profesor Ioan Caranica cu 
corul elevilor de liceu şi al „Societăţii 
corale române”, al cărei conducător era. 

Printre cei care ineau  conferinţe la ț
întâlnirile men ionate s-a remarcat d-nul ț
Petre Suciu, director de liceu,  şi preşedinte 
al Despărţământului Turda al Asociaţiunii, 
poetul Teodor Murăşanu, dr. Augustin 
Raţiu - remarcat prin activitatea politică de 
artizan al Marii Uniri, prin activitatea 
juridică şi mai ales ca preşedinte al 
Reuniunii Meseriaşilor Români din Turda 
şi Ardeal, dr. Valer Moldovan – avocat din 
Turda, profesor la Facultatea de Drept din 
Cluj, participant la Marea Unire şi  
corespondent încă din perioada studenţiei 
la ziarele: Gazeta de Transilvania, 
Tribuna, Solia satelor, Românul , (Arad)
Patria , Turda, Arieşul, Lumina (Cluj)
plugarului  Gazeta de la Turda, (Turda),

revista şi   Masca, Orizontul Orientul latin
(Cluj).

Pentru anul următor Astra şi-a propus 
înfiinţarea unei biblioteci regionale în 
fiecare sediu de despărţământ, astfel că în 
bugetul Asociaţiunii prevăzut pentru anul 
1924 s-a alocat suma de 10.000 lei în acest 
scop. 

În anul 1924 Despărţământul Turda 
avea 21 de biblioteci, iar profesorul Teodor 
Murăşanu era secretarul acestuia. Se 
inaugurase o Casă Naţională Culturală (în 
fosta Casă Princiară), unde s-au ţinut 
conferinţe pentru intelectuali pe teme de 
educaţie, limbă şi istorie, istoria dreptului, 
religie etc. de către profesori universitari 
din Cluj şi Bucureşti (Nicolae Drăganu, 
George Vâlsan) şi intelectuali turdeni. În 
satele despărţământului s-au ţinut prelegeri 
populare .

Unii dintre membrii Astrei au înfiinţat, 
fără a beneficia de ajutor material din 
partea Asociaţiunii, reviste literare şi 
ştiinţifice la care şi-au adus contribuţia 
mulţi alţi „ ”. La Turda, profesorul astrişti
Teodor Murăşanu a organizat şi a fost 
redactor al revistei .Pagini literare

Preocupările pentru literatură şi pentru 
lectură nu lipseau nici din rândul tinerilor. 
Astfel, în 1924 -1925 tinerii de la Liceul 
„Regele Ferdinand” din Turda aveau o 
Socie ta te  l i terară  numită  „Ti tu 
Maiorescu”, care beneficia de îndrumarea 
profesorului  Teodor Murăşanu i care ș
dispunea de o bibliotecă despre care, din 
raportul bibliotecarului, aflăm că totaliza 
670 de volume. Biblioteca a sporit în 
cursul anului cu 126 de volume, unele 
fiind donate de elevi. Circulaţia cărţilor, 
spune raportul, era bună, cei mai pasionaţi 
cititori fiind cei din clasa a VIII-a.

După cum şi-a propus, revista 
Transilvania a început să publice articole 
din lumea bibliotecilor care îi ţineau la 
curent pe cei interesaţi cu cele mai noi 
preocupări pe plan mondial în acest 
domeniu. Dintr-un asemenea articol aflăm 
că, în anul 1917, în Germania existau deja 
biblioteci mobile. Cărţile erau transportate 
în trăsuri şi erau aranjate în geamantane 
mari  de fier care li se deschideau 
doritorilor în satele pe unde treceau. 
Ingenioasa idee a „ ” bibliotecilor de câmp
aparţinea preotului militar Hope şi  a 
rămas şi după încheierea păcii ca o 
modalitate de răspândire a culturii.

 Bibliotecarii bibliotecilor publice din 
oraşele mari, dar şi de provincie ale 
Europei, au simţit nevoia existenţei unor 
cataloage de cărţi bune, „căci altfel munca 
lor ar fi fost – de cele mai multe ori – 
ingrată, având să împartă cărţile fără de 
nici un sistem, în mijlocul unei populaţii 
desorientate.” Astfel,  Subcomisiunea 
Comisiunii Societăţii Naţiunilor pentru 
colaborarea intelectuală şi-a propus să 
editeze o listă a celor mai bune 600 de cărţi 
ale lumii. Asemenea călăuze pentru 
bibliotecari se publicau în Anglia, în Franţa 

şi Germania. Pentru România este 
menţionat profesorul Grimm de la Cluj, 
care a recomandat ceea ce a crezut că este 
mai valoros în literatura universală. În anul 
1925 a apărut un Buletin intitulat Ia-mă cu 
tine, editat de despărţământul Sibiu, ce 
cuprindea o listă de 100 de lucrări ieftine şi 
bune, compuse de profesori şi scriitori. 
Acest Buletin s-a epuizat rapid, tipărindu-
se două ediţii, ceea ce demonstrează 
utilitatea şi necesitatea unor asemenea 
recomandări. 

Activitatea Despărţământului Turda 
este menţionată şi în revista  Transilvania
din anii următori ca fiind ”meritorie”, iar 
numărul bibliotecilor, al şezătorilor literare 
şi al conferinţelor de popularizare din 
literatura şi istoria românilor era în 
continuă creştere. 

În anul 1926 numărul bibliotecilor din 
Despărţământul Turda a crescut la 23. 
Despărţământul a aranjat, cu concursul 
Extensiunei Universitare din Cluj, un ciclu 
de 6 conferinţe literare pentru intelectuali, 
împreunate cu coruri executate de 
Reuniunea corală şi cele ale elevilor sub 
conducerea profesorului I. Caranica, iar 
pentru popor s-au ţinut, în 18 comune, 
prelegeri poporale despre foloasele cărţii, 
importanţa şi foloasele Astrei, despre 
ţesăturile româneşti, sentimentul patriotic , 
alcoolul etc.

 Astra nu a rămas neobservată peste 
hotare. În urma unei vizite efectuate în ţara 
noastră de către Eleonora E. Leadbetter, 
bibliotecară în oraşul Ohio din statul 
american Cleveland, întreaga activitate a 
Astrei (biblioteci, muzee, conferinţe, burse 
de studiu,  case culturale,  revista 
Transilvania etc.) este apreciată ca un 
program de educaţie a adulţilor din 
România şi semnalată într-un articol 
apărut în ziarul american The Christian 
Science Moritor  din Boston, la 7 
septembrie 1927 .

În anul 1927 d-nul Petru Suciu, 
preşedintele despărţământului Turda, a 
înaintat un Proiect al Asociaţiunii pentru 
un program de reorganizare economică-
culturală la sate, s-a îngrijit de renovarea 
Casei Naţionale din Turda, iar activitatea 
despărţământului Turda este apreciată în 
1928 ca „ . mulţumitoare”

Pentru 1929 există o prezentare detaliată 
a activităţii Despărţământului central 

Cultură, lectură şi biblioteci  în perioada 1918-1929.
Dezvoltarea bibliotecilor turdene în contextul
mi  a Astrei (III)șcării	culturale
de Nicolina HALGAȘ
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cunoscându-le nu le îndreaptă este pierdut”. 
În anul urmăror despărţământul a editat 
Monografia Judeţului Turda, publicată cu 
prilejul serbărilor dedicate  doctorului Ioan 
Raţiu. 

Societatea sfîrşitului anilor `20 se 
confrunta în continuare cu criza cititului şi a 
cititorilor. „Se ceteşte cu mult mai puţină 
literatură ca înainte de răsboiu, sau ca în 
epoca ce a urmat imediat răsboiului. Deşi 
populaţia de azi e aproape întreită acelei 
din 1915, numărul cetitorilor abea a crescut 
pentru cărţi, iar pentru reviste a rămas 
aceeaşi” .

Articolele referitoare  la bibliotecile 
turdene au fost  scrise și trimise pentru 
publicare în revista  în scopul Ecouri
marcării a 70 de ani de existență a 
instituției. Biblioteca publică s-a constituit 
la sfârșitul anului 1950 și a început să 
funcționeze în anul următor, 1951.

judeţean Turda, din care aflăm că exista în 
fiecare sat aparţinător o agentură a Astrei  
numită Cerc Cultural, biblioteci în fiecare 
sat, amestecate cu bibliotecile şcolare dar, 
din păcate, cărţile nu se citeau aproape de 
loc. Casa Culturală a oraşului era trecută 
contractual în folosinţa Despărţământului, 
care a suportat şi lucrările urgente de 
reparaţii. Se propunea o creştere a colecţiilor 
bibliotecii şi a muzeului, precum şi 
reorganizarea acestuia. În acest an Adunarea 
Generală a Astrei s-a ţinut la Turda, în ziua 
de 6 octombrie, în sala Prefecturii. În 
cuvântul de deschidere, preşedintele Vasile 
Goldiş aminteşte activitatea remarcabilă a 
lui  Ioan  Raţiu  ca  preşedinte  al 
despărţământului Turda : „[...] în 1880 se 
ţinea tot aici, la Turda adunarea generală a 
„Asociaţiunii”. Ioan Raţiu ca preşedinte al 
despărţământului Turda o bineventează şi 
spune între altele: „un popor ca şi un 
individ care nu-şi cunoaşte greşelile şi 

Cultură, lectură şi biblioteci  în perioada 1918-1929.
Dezvoltarea bibliotecilor turdene în contextul
mi  a Astrei (III)șcării	culturale
de Nicolina HALGAȘ

„Revista română" este editată de 
Asociațiunea ASTRA, Despărțământul 
"Mihail Kogălniceanu" Iași. Director: Areta 
Moșu, Vicepreședinte al Asociațiunii 
ASTRA și Președinte al Despărțământului 
"Mihail Kogălniceanu" Iași. Fondată în 
1861 de A. I. Obobescu. De 26 de ani, 
revista apare trimestrial, fără întreupere. Nr. 
3-4  (101-102), este cel mai recent număr 
apărut. 

La 135 de ani de la nașterea lui Liviu 
Rebreanu, Mircea Coloșenco oferă 
cititorilor  eseul  "Liviu Rebreanu. 
«Crăișorul» - Romanul Răscoalei lui Horia, 
Clișca șu Crișan".

"«Crăișorul» este o carte de tip epopeic, 
susține dumnealui, autorul acestui eseu, cu 
figuri contrastante, care nu și-a pierdut 
accesul la public, caracterul de stare eroică 
pe care îl impune." 

Înțelegeți ce vreau să zic ?
"Scriitorul Victor Isac sub totalitarism" 

este titlul unui  alt text semnat de Daniel 
Lăcătuș, de la care aflăm, printre multe 
altele: "Personalitatea sa (a lui Victor Isac, 
n.n.) va rămâne în mod sigur în memoria 
generațiilor viitoare, prin lucrările tipărite 
după anul 1989 și care constituie un izvor 
istoric  însemnat  în  documentarea 
fenomenului totalitar la noi în țară." 

"Floare sfântă a iubirii de limba română" 
de Luminița Cornea, de citit cu voce tare, ca 
să audă și dușmanul, care nu doarme!: 
"Limba română din cărțile religioase, 
folosite permanent de-a lungul veacurilor, în 
biserica străbună, în toate regiunile locuite 
de români, a reușit să săvârșească pe 
îndelete și cu o impresionantă discreție, 
unitatea graiului românesc." Și fiinscă am 
pomenit-o pe Luminița Cornea, să mai 
spunem că tot dumneaei scrie în acest 
număr și despre  "o carte cu valențe 
interdisciplinare". Mai exact, e vorba de teza 
de doctorat a părintelui dr. Iuliu Morariu, 
tipărită la Editura Limes, 2019. "Este o 
lucrare ce va avea rezonanțe în lumea 

Revista română - o nouă ediție
de Aurel PODARU

teologilor, în rândul filologilor și al tuturor 
acelora interesați de subiect", concluzioneă 
Luminița Cornea, în deplină cunoștință de 
cauză.

Subscriem și noi!
"Proiecții din «noaptea timpurilor»: 

Maiorescu și Junimea", în care Doru 
Scărlătescu mărturisește, printre altele: "... 
după cum T. Maiorescu e cea mai înaltă 
espresie a întregii ideologii junimiste, Mihai 
Eminescu este expresia ei literară cea mai 
înaltă. "

Foarte adevărat!!
"Creangă și izgonirea din paradis" un alt 

text, de pus în ramă, în care Valentin 
Talpalaru se referă și la evenimentele din 3 
septembrie 1866:  "Are loc la Iași o 
manifestație separatistă. În fruntea mulțimii 
care pleacă din curtea Mitropoliei și se 
îndreaptă spre Palat se află Mitropolitul 
Calinic Miclescu. La Palat, gărzile trag în 
mulțime. Calinic este rănit și se ascunde în 
pivnițele bisericii Sfânta Vineri, cu ajutorul 
lui Ion Creangă și Gh. Ienăchescu.» 
Informația vine pe sursa G. Sion. După șase 
ani, ca mulțumire, același Mitropolit îl 
izgonește  din  rândul  clericilor  și 
învățătorilor..." 

Pe Creangă, firește!
"Cât vei mai fi hotar între frați, Prutule?" 

de Ion Domenco, Republica Moldova.
28 iunie 1940, cea mai neagră zi din 

istoria poporului român. Armata Roșie a 
ocupat vechile teritorii ale Basarabiei, 
nordului Bucovinei și Țnutului Harța. O 
suprafață de aproape 51.000 de kilometri 
patrați și 4 milioane  de locuitori, 
majoritatea etnici români. Luptele de la 
Capul de Pod Țiganca au fost cumplite. Vă 
oferim doar o secvență: 

"Foc și fum, explozii, comenzi, strigăte, 
vaiete și gemete.. E infernul! Îl caut, cu 
înfrigurare pe bunicul meu. Vreau să-l scot 
de acolo, să-l salvez. Dar nu știu care este 
bunicul meu, nu-i recunosc chipul, toate 
chipurile sunt bunicul meu. Dar nu, el este 

doar unul, inconfundabilul meu bunel, 
caporalul–erou, Gheorghe Vasile Huma, 
contingentul 1929, Regimentul 24 
Infanterie, născut la 11 iulie 1907, la 
Dumești, Vaslui. Căzut pentru patrie la 9 
iulie 1941, Capul de Pod Țiganca..."

Recenzia lui Vasile Filip: "Viața în culori 
naturale" depune mărturie despre o carte: 
Vavila Popovici, "Articole, eseuri", vol. X, 
apărută în 2019. " Astfel stând lucrurile, mie 
unuia – care nu le am cu politica nici în clin, 
nici în mânecă – nu-mi rămâne decât să mă 
întreb oare să fie vorba și despre România 
de azi în cele scrise de Eminescu... hă, hă?! 
Ajutor! Și în ajutor îmi sare chiar Vavila 
Popovici: «Viața publică și morala 
românească este vădit inspirată și din opera 
dramaturgului I. L. Caragiale.» Rezon! Doar 
cei doi corifei ai literatirii române au fost 
contemporani. Eu cred că sunt și cu noi, cei 
de acum, care o ducem tot într-o comedie și 
într-o dramă.."

Și eu cred la fel.
Cornel Cotuțiu: "Și totuși, până când?"
Acest titlu îmi amintește de un banc cu 

Ceaușescu. Care, vrând să afle ce gândește 
poporul român despre el, se prezintă la un 
preot, mare căutător în pravilă. Preotul, 
aflând despre ce este  vorba, ia Biblia și îi 
spune lui Ceaușescu ce are de făcut. De 
fiecare dată când întoarce fila Sfintei 
Scripturi, Ceaușescu să așeze acolo bacnota 
de 100 de lei. Și începe o adevărată cursă 
contra cronometru: fila și suta de lei. După o 
vreme, Ceaușescu, exasperat, întreabă: 
"Până când, tovarășe?" 

"Ați ghicit, domnule Ceaușescu!, îi 
răspunde preotul. Tocmai asta se întreabă șu 
poporul român: Până când?" 

Cezara Mucenic: "Mircea Filip cel 
necunoscut"

"Mircea Filip a fost, este pentru noi 
imaginea scriitorului român contemporan, 
om bun și plin de dragoste, talentat, 
dăruindu-se vocației sale, iubindu-și soția, 
copiii, familia  și visând mereu la 

următoarea carte."
Soția, copiii, familia...Hmmm!
Petru Zugun: "O poveste a Bojdeucii", 

recenzia lvolumului lui lIulian Pruteanu 
Isăcescu, "Bojdeuca Ion Creangă. Din 
istoria primului muzeu literar din România", 
Ediția a II-a revăzută și adăugită, Prefață de 
Mircea Coloșnco, Iași, Editura Muzeelor 
Literare, 2019.

"Să se citească și să se recitească ce ne-a 
lăsat Ion Creangă și exegeții săi, ca să se 
întărească, între altele, și observația că pot fi 
scrise, numai excepțional,  însă, și 
capodopere literare de valoare universală fie 
numai pe baza fondului intelectual și 
sufletesc proprie." 

Mai semnează (cu condei de aur!): 
Beatrice Panțâru, Vadim Bacinschi, Aculina 
Mihaluța și Elena Cristian, Gheorghe Iutiș, 
Mihai Octavian Groza, Despina Stanciu, 
Emilian Marcu (poezie), Valeriu Stancu 
(proză), Elena Macavei și Elena Frumosu, la 
rubrica In memoriam: Prof. Univ. dr. DHC 
Victor V. Grecu și Lidia Frumosu.

O revistă de substanță, elegantă și sobră. 
O revistă care se respectă și își respectă 
cititorii. Nici nu se poate altfel când destinele 
ei se află în mâinile Doamnei Areta Moșu.
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„Moara lui Clement am zis?" La loc 
comanda! Corect ar fi "moara din Nepos", 
căci pe vremea respectivă, în scumpa 
nostră patrie nu exista, Doamne ferește!, 
proprietate personală. Și mai ales o moară! 
Moara despre care vobim, moară de apă, a 
trecut, după naționalizare, în administrarea 
Consiliului Popular al comunei Feldru și 
era amplasată pe malul stâng al Someșului 
Mare, între Feldru și Nepos, iar Clement, 
morarul, era un simplu slujbaș al statului, 
dacă nu vă supărați! Ca și mine, dar cu 
deosebirea că eu prestam o activitate de 
îndrumare și control în sectorul cu pricina. 
Repet: îndrumare și control! Eram 
inspector de mori, dacă vreți să știți, și 
aveam în subordine toate morile de pe 
Valea Someșului Mare, de la Beclean și 
până la Șanț. Eram și eu cineva pe Valea 
Someșului Mare, dacă nu cumva sintagma 
deranjează.

Așa am ajuns și eu în Nepos. Satul cu 
nume de legendă, cum susține, cu 
argumente convingătoare, Mircea Daroși, în 
cărțile sale, dar înainte de asta, aș dori să 
spun câteva cuvinte despre profesorul și 
scriitorul Mircea Daroși, mai puțin cunoscut 
prin părțile Turzii. El este absolvent al 
Institutului Pedagogic din Târgu-. Mureș și 
al Facultăţii de Istorie-–Filozofie a 
Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. A 
fost profesor și director al școlilor 
gimnaziale din Parva și Nepos, iar în 
prezent este pensionar ("pensionar" e un fel 
de a spune, fiindcă Mircea muncește din 
greu, de parcă el ar moșteni pământul!), cu 
domiciliul în Nepos, judeţul Bistriţa-
Năsăud.  Activitatea didactică și-a 
completat-o cu cea de scriitor, fiind membru 
al Asociației Societății Scriitorilor din 
Bistrița-Năsăud,  membru al  Ligii 
Scriitorilor din România, membru al 
Ziariștilor Profesioniști din România și 
redactorul-șef  al  revistei  ,,Astra 
năsăudeană".

În calitatea sa de profesor de istorie și 
limba română la școlile în care a lucrat 
peste 40 de ani, a fost preocupat de trecutul 
istoric al acestor localități, de tradițiile și 
obiceiurile lor, scriind sute dacă nu chiar 
mii de pagini monografice pe care le-a 
tipărit în decursul anilor. Lucrările sale 
monografice se referă la istoria localităților 
în care a lucrat de-a lungul anilor, dar și la 

oamenii de cultură care s-au ridicat de aici 
în decursul vremii. Pentru Mircea Daroși, 
istoria Țării Năsăudului a constituit 
întotdeauna un prilej de cercetare și 
documentare, aducându-și astfel o 
însemnată contribuție la îmbogățirea 
istoriogafiei acestui ținut de legendă.  Dacă 
nu mă credeți pe mine, vă poftesc să citiți 
ce au scris alții, înaintea mea, despre 
Mircea Daroși. Eforturile lui fiind răsplătite 
cu diferite premii literare și distincții: 
"Cetățean de Onoare" al comunelor: Parva, 
Feldru, Rebra.

Mircea Daroși este ,,un monografist 
autentic, publicist și cercetător dedicat 
fenomenului istoric, cultural și spiritual, 
analist competent și fin, dar și scriitor cu 
vocația evocării, care își construiește, cu 
fiecare carte scrisă și publicată, o identitate 
literară vizibilă, adevărată și originală. 
Modest în apariții publice, el este un nume 
de referință în arealul rebreniano-
coșbucian'' (Dumitru Munteanu, scriitor și 
director al Editurii George Coșbuc din 
Bistrița)

 Mircea Daroși a scris 16 monografii și 
studii monografice, dintre care 3 sunt 
dedicate profesorului universitar doctor 
docent Gavril Istrate: "Gavril Istrate – 
decanul filologilor români" (2013) ,  ; 
"Gavril Istrate. Evocări  " (2015 Gavril );  "
Istrate. Ardeleanul moldovenizat"  (2020).

"Mircea Daroşi dă dovada maturităţii 
sale creatoare, a experienţei acumulate în 
cercetarea  monografică,  printr-o 
remarcabilă capacitate de sinteză, printr-o 
judicioasă  relevare  şi  îmbinare  a 
e lementu lu i  b iografic  major  a l 
personalităţilor culturale evocate, cu cel 
mărunt, dar semnificativ, şi nu în ultimul 
rând, printr-un discurs narativ atractiv''. Asta 
o spune profesorul, scriitorul și colegul său 
de cancelarie Ion Radu Zăgreanu, în opiniile 
căruia credem cu tărie..

,,Cartea închinată lui Gavril Istrate, 
după părerea lui  Ion Buzași, universitarul, 
istoricul și criticul literar din Blaj, este mai 
mult decât o biografie documentară, este şi 
un portret literar şi o carte omagială în 
întâmpinarea unei dorite aniversări 
centenare''.

Ei, dar  Mircea Daroși este și autorul 
unor cărți de poezie, proză, critică literară. 
Scriitor, autentic, care va să zică, ipostază în 

care prof. Vasile Găurean îl surprinde (sau 
îl ia prin surprindere!) când afirmă că 
"Mircea Daroşi scrie o poezie sensibilă, cu 
o largă deschidere și respirație spre 
frumusețea gândului curat, mereu încărcat 
cu disponibilități și sensuri  multiple. Este 
poetul vârstei sale, simplu, curat și 
autentic." Fără comentarii!

Ca să nu mai vorbim despre  opinia 
excelentului scriitor și jurnalist Menuț 
Maximinian, directorul cotidianului 
"Răsunetul" din Bistrița, când vorbește 
despre o altă carte a lui Mircea Daroși:  
,,Un actor grăbit''este povestea tragică a lui 
Uţu Strugari, conjudeţeanul nostru, cu 
rădăcini adânci  în comuna Parva, dar şi în 
Câmpia Banatului, la Şandra, lângă 
Timişoara. Devenind actor, el cucereşte 
publicul spectator printr-un talent înnăscut, 
dar se stinge din viaţă la numai 29 de ani. 
Mircea Daroşi surprinde într-un mod 
emoţionant momentele vieţii sale, şi mai 
ales clipele de mare durere de care este 
cuprinsă familia sa, colegii lui de la Teatrul 
Naţional din Timişoara, prietenii şi publicul 
spectator care îl iubea atât de mult. Mircea 
Daroşi stăpâneşte bine arta evocării şi a 
structurii acestui gen literar".  

Tragică poveste!
Cea mai recentă "ispravă" a scriitorului 

Mircea Daroși se intitulează "Gavril Istrate. 
Ardeleanul moldovenizat", Editura Ecou 
Transilvan, Cluj-Napoca, 2020. Două 
lucruri rețin atenția de la bun început: 
excelentele condiții grafice și tipografice și 
conținutul cărții.

Cele peste 250 de pagini "grăiesc" 
despre cea mai mare personalitate a satului 
Nepos și unul dintre cei mai importanți 
profesori ai Universității "Alexandru Ioan 
Cuza" din Iași, căruia Mircea Daroși i-a 
dedicat, până în prezent, trei cărți, 
menționate deja ceva mai sus. Cartea 
aceasta cuprinde următoarele patru 
capitole: Arc peste timp, Filologie și 
lingvistică, Comori ale prieteniei și 
Caligrafii critice. 

Satul natal și lumea copilăriei lui Gavril 
Istrate sunt magistral evocate în această 
carte, ca și figura lui Gavrilă Istrate, tatăl 
savantului, țăranul cu cinci clase, care avea 
o bibliotecă de 500 de volume, o raritate, 
dacă nu chiar unicat, în acele vremuri. 

"Un mesager al etosului popular, cum 
spune Mircea Daroși, creator al unui gen 
literar care a suscitat un mare interes în 
ultima vreme din partea cercetătorilor. 
Scrisorile versificate sunt un mod de 
exprimare a sentimentelor de dor și jale a 
celor plecați pe front pentru interese străine 
idealurilor de viață. El are simțul versului 
încărcat de muzicalitate, dar și măiestrie 
artistică. Prin versurile sale curge fiorul 
poeziei lui Coșbuc, ritmul dulce sl lui 
Alecsandri și încărcătura filosofică a 
verbului românesc, ne spune tot Mircea 
Daroși.

Că Gavril Istrate avea o exprimare 
clară, concisă și semnificativă, nu mai 
încape nici o îndoială pentru cei care l-au 
cunoscut; un debit verbal de "să sparie 
gândul!", vorba cronicarului, un pasionat 
bibliofil, un entuziasm niciodată potolit 
pentru carte i-au dat puterea să strângă o 
veritabilă comoară spirituală, peste 2000 de 
volume cu autografe și dedicați. Un mare 
filolog, un lingvist, un apărător al limbi 
române, un evocator de excepție. Pagini 

memorabile despre Sărbătorile de iarnă 
petrecute în satul natal, Nepos. Evocarea 
profesorilor săi din liceul năsăudean: Aurel 
Șorobetea, Iuliu Moisil, Ioan Tomuța, 
Nicolae Drăganu, Vasile Bichigean, apoi 
cei universitari: Ibrăileanu, Iorgu Iordan, 
George Călinescu, Octav Botez și alții. 
Gavril Istrate a plecat la Iași să facă 
literatură, dar după moartea lui Ibrăileanu 
se orientează spre cursurile de lingvistică 
ale lui Iorgu Iordan, căruia îi va datora în 
cea mai mare măsură formația sa științifică.

Plecat de multă vreme la Iași, Gavril 
Istrate așteaptă Crăciunul cu nerăbdare, dar 
acesta nu mai are farmecul celui din 
copilărie.. "Nimeni nu ne-a mai bătut la ușă 
să ne pună pe urma magilor, călăuziți după 
o stea, își amintește Gavril Istrate, cu regret. 
Copiii n-au mai fost auziți colindând: 
zadarnic i-au așteptat. Seara Crăciunului nu 
se deosebește cu nimic de celelalte seri. 
Trăiam marele eveniment doar din amintiri 
și ne mângâiam, parcurgând pagini de 
literatură" (Mircea Daroși

În 1949 Gavril Istrate își susține 
doctoratul cu teza: "Limba lui George 
Coșbuc", sub conducerea lui Iorgu Iordan. 
A urcat apoi toate treptele ierarhiei 
universitare: asistent, conferențiar, profesor, 
doctor docent și a deținut, vreme de 
aproape 20 de ani, funcția de decan al 
facultății de Filologie din Iași, iar un timp 
mai îndelungat șef al catedrei de limba 
română.

Paralel cu munca de la catedră a 
desfășurat o prodigioasă activitate de 
cercetător în domeniul lingvisticii și 
fi lo logie i ,  a  i s tor ie i  l i te rare  ș i 
memorialisticii,  fiind autorul unor 
numeroase lucrări de certă valoare 
științifică, care l-au consacrat ca important 
om de cultură.

Important de reținut este și faptul că 
deși a trăit aproape toată viața la Iași, el nu 
și-a pierdut graiul de acasă, "deși mai scăpa 
câte-o  vorbă  cu  un  ușor  accent 
moldovenesc" (Mircea Daroși).

A trecut la cele veșnice cu trei 
săptămâni înainte de a împlini vârsta de 
100 de ani!

Cartea aceasta este un prețios document 
de istorie literară, o carte de evocări și 
memorialistică. O carte care se citește cu 
multă plăcere și real interes.

Mulţumim, coane Mircea!                                                                                   

De la moara lui Clement la cărțile lui Mircea Daroși
de  Aurel PODARU

LiteraturăLiteraturăLiteratură



Turda, considerată una dintre cele mai 
vechi localități ale Transilvaniei, a înglobat 
de-a lungul istoriei sale, o serie de alte mici 
așezări care au marcat profund evoluția sa 
teritorială. În proximitate și mai cu seamă în 
preajma exploatărilor de sare din Evul 
Mediu, au existat mai multe așezări 
menționate documentar dintre care unele au 
dispărut iar altele au fost înglobate orașului 
încă din perioada medievală. Deși 
arheologic majoritatea neidentificate, aceste 
așezări au existat, relația lor de dependență 
față de Turda Veche, localitate atestată încă 
din anul 1075, fiind pentru unele de 
necontestat. 

Am considerat necesară prezentarea 
așezărilor mai importante menționate în 
documentele medievale, ce au marcat 
ulterior evoluția urbanistică a localității. 
Demersul nostru, bazat pe bibliografia 
consultată și pe rezultatul cercetărilor 
arheologice efectuate în decursul ultimelor 
două decenii, a încercat și identificarea 
acestor localități în teren.

Turda Veche este localitatea care a 
înglobat o parte a acestor așezări. Cercetările 
arheologice din ultimii ani au confirmat 
existența locuirii în perioada medievală în 
actuala zonă centrală a orașului. Existența 
acestei localități și cel puțin a unui lăcaș de 
cult ridicat la cumpăna veacurilor al XIII-lea 
și al XIV-lea nu poate fi pusă la îndoială.

Localități din apropierea exploatărilor de 
sare

Este greu de crezut că nucleul de bază al 
orașului medieval Turda l-ar fi constituit 
așezarea din jurul ocnelor de sare cum s-a 
susținut, dar care fără îndoială a deținut un 
rol important în prima jumătate a secolului 
al XIII-lea. Se pare că în apropierea ocnelor 
existau chiar mai multe așezări, legate în 
mod direct de exploatările de sare din zonă. 
Numai pentru teritoriul cuprins între ocnele 
medievale și până la vărsarea Văii Sărate în 
Arieș, au fost identificate, conform surselor 
istoriografice, mai multe localități, astăzi 
dispărute. Printre acestea se numără 
localități  precum: Vizelmenttelek, 
Udvarnoktelek (Sesia Udvornicului) sau 
Kölked, urmele lor fiind vizibile la sfârșitul 
secolului al XIX-lea. Cercetările efectuate în  
ultimul deceniu au avut drept scop 
identificarea uneia dintre așezările 
menționate, Kölked, ce apare  într-una 
dintre diplomele emise de către ultimul 
monarh arpadian.

Localitatea apare menționată într-un 
document emis de cancelaria regelui 
Ungariei, Andrei al III-lea Venețianul (1290-
1301), în anul 1291 ca fiind nelocuită. 

Situată la mică distanță de exploatările de 
sare, așezarea împreună cu terenurile 
aparținătoare situate în zona Văii Sărate a 
fost donată de rege orașului Turda. Alte 
localități precum: Tordaakna și cetatea 
banului Mikud (Sânmiclăuș), apar în 
documente în contextul pustiirii așezărilor 
menționate anterior și distruse în timpul 
celei de a doua invazii tătaro-mongole, din 
anul 1285. 

Cercetarea arheologică efectuată în anul 
2009 nu a reușit identificarea așezărilor 
medievale menționate documentar, acest 
fapt datorându-se și intervențiilor de terasare 
care au fost efectuate în perioada modernă. 
În anul anterior cercetării, zona a fost 
afectată de lucrările neautorizate ale unei 
firme, prin care s-au distrus o necropolă din 
această perioadă istorică.

La vest de necropola descoperită, la o 
distanță de cca. 0,5 - 1 km.,  au fost 
observate după arătura de toamnă a 
terenului, numeroase fragmente ceramice 
răspândite pe o suprafață întinsă, ce pot fi 
atribuite mai multor perioade istorice. Nu 
este exclusă posibilitatea existenței unei(or) 
așezări locuite o perioadă mai îndelungată.

Localități înglobate orașului Turda 
Dependent de cetatea Turda și ulterior 

înglobat localității, a fost satul Sînmiclăuș 
(Szentmiklos). Aflat în posesia banului 
Mikud, acesta a fost cedat în anul 1288 
episcopului Transilvaniei. O altă așezare 
alipită orașului aflată pentru o bună perioadă 
în posesia Capitlului din Arad a fost satul 
Bisericani (Egyhazfalva sau Satul Bisericii). 
Localizarea primei așezări amintite, era la 
sud de orașul actual, iar a celeilalte puțin mai 
spre nord, ambele fiind situate pe malul 
stâng al Arieșului. Un document din anul 
1276 face precizări legate de hotarele dintre 
cele două localități.

Pentru Sânmiclăuș deținem informații 
despre existența unei biserici (azi dispărută), 
și a unor proprietăți pe care episcopul 
Transilvaniei le deținea aici în anul 1406 (o 
casă din piatră, o curie și o moară). Într-un 
act de donație emis în anul 1440 de regele 
Ungariei, Vladislav I (1440-1444), 
Sânmiclăușul era localizat pe malul râului 
Arieș, lângă locul unde se vămuia sarea 
extrasă de la ocnele din Turda.

În cursul unor periegheze efectuate de 
către Orbán Balázs în 1886, au fost 
identificate ruinele unei cetăți pe malul 
râului Arieș din a cărei ziduri s-a folosit 
piatră pentru construirea unei mori din 
apropiere. Dacă ar fi să-l credem pe istoricul 
ungur, construcția, de formă patrulateră, 
avea, pe direcția Est-Vest, 120 de pași, iar pe 

Nord-Sud, 70 de pași.  Orban văzuse tot 
atunci și urme ale unei fortificații în jurul 
ruinelor acestei cetății. 

Un alt pasionat al istoriei orașului, 
Csipkés Elek, menționează la începutul 
secolului al XIX-lea în monografia orașului, 
o cetate lângă Arieş, pe şesul de la poalele 
dealului unde a fost edificat castrul roman. 
Aceasta apare menționată și în documentele 
medievale. Cetatea fost distrusă de invaziile 
tătare de la mijlocul secolului al XIII-lea și 
părăsită cel mai probabil la scurt timp de la 
derularea evenimentelor. Donată în repetate 
rânduri de regii Ungariei: Vladislav I (1441) 
și urmașii acestuia Ladislau V Postumul 
(1453) și Matia Corvin (1465), unor familii 
nobiliare, cetatea nu a mai fost refăcută. 

Sânmiclăușul ar putea fi localizat în zona 
cuprinsă între râul Arieș (malul stâng), 
Fabrica de Bere, Pârâul Săndulești, străzile: 
Panait Cerna, Cheii și fosta Piață Ecaterina 
Varga, acolo unde odinioară fusese edificat 
orașul roman.

Localitatea Bisericani a fost menţionată  
prima dată în 1391, într-o copie a unei 
diplome din anul 1177. Localitatea este 
amintită în mod repetat, la sfârșitul secolului 
al XIV-lea și în cel următor, în contextul 
unor litigii cu Turda Veche, privind 
posesiunile și hotarele satului, disensiuni 
care s-au amplificat pe parcursul secolului al 
XVI-lea.

Biserica, atestată documentar într-un act 
de donație al regelui Ungariei, Bela IV 
(1235-1270),  este  singurul,  care 
menționează hramul acesteia - Sf. Nicolae. 
Existența lăcașului de cult nu poate fi pusă la 
îndoială, fiind menționat alături de casa 
preotului și de cimitir, de către trei principi ai 
Transilavaniei: Gabriel Bethlen (1627), 
Gheorghe Rákóczi I (1631) și Gheorghe 
Rákóczi II (1656). Așezarea presupunea cel 
mai probabil și existența altor construcții 
care până în prezent nu au fost identificate 
arheologic. Totuși documentele vorbesc 
despre prezența unui învățător și a unei școli, 
menționată în contextul unei donații a 
principelui Gheorghe Rákóczi I, în anul 
1634. Alte construcții de mai mică 
importanță, precum locuințele curatorilor 
bisericii, sunt menționate în documente 

emise de același principe șase ani mai târziu.
S-au păstrat puţine date despre clădirea 

de cult în sine. Multe informații au fost 
preluate din istoriografia secolului al XIX-
lea, de la istoricii unguri Kővári László și 
Orbán Balázs. În acest context este 
menționată și incinta de apărare din jurul 
lăcașului de cult. 

După preluarea bisericii de către 
enoriașii lutherani, în secolul al XVIII-lea, 
aceasta fost reconstruită. Biserica a fost 
demolată de către autoritățile comuniste în 
anul 1986 (Fig. 1).

Așezarea a fost înglobată orașului Turda 
Veche în anul 1602. Ea ar putea fi localizată 
în zona Parcului Central și în cea a străzilor: 
Războieni, Aurel Vlaicu și Libertății.

O altă așezare menționată pe malul stâng 
al Arieșului lângă Sânmiclăuș, dar mai spre 
vest, situată undeva între Turda și Cheile 
Turzii și înglobată orașului, a fost 
Kerekegyház. Orbán Balázs presupune că 
satul se unea cu Turda şi trebuie căutat în 
hotarul sud-vestic al oraşului. Toponimul 
kerekegyház biserică rotundă,, în traducere,  
se referă cel mai probabil la forma lăcașului 
de cult şi are numeroase analogii. Orbán a 
observat pe hotarul denumit atunci 
S  urmele unei biserici cu plan zentlélek
circular. Chiar dacă aceasta nu a fost 
identificată în teren, pe baza toponimelor 
păstrate, putem presupune totuși existența ei.

Localitatea a fost menţionată în anii 
1279 şi 1288. În 1291 Kerekegyház apare 
printre localităţile care aparţineau cetăţii 
Turda şi care au fost donate de regele 
Ungariei, Andrei III Venețianul, secuilor din 
Scaunul Arieșului. Ultima men  a ționare
localităţii cunoscută nouă datează din anul 
1311. 

Altă așezare care a fost alipită orașului și 
asupra căreia nu vom insista, a fost Turda 
Nouă.  La cumpăna secolelor al XIII-lea şi 
al XIV-lea, necesitatea deschiderii unor noi 
exploatări de sare a dus la colonizarea unei 
populații și la formarea unei noi entități 
teritoriale, Turda Nouă. Aflată la cca 2 km 
distanță nord-vest de Turda Veche, aceasta 
este atestată în registrul dijmelor papale din 
anii 1332-1336. Localitatea s-a unificat cu 
Turda Veche în anul 1665. 

Evoluția teritorială a Turzii, din Evul Mediu
până în epoca modernă
de Horațiu GROZA
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Protopopul martir Aurel Munteanu al 
Huedinului a trecut în ultima vreme, atât 
datorită unor antreprize editoriale, cât și a 
celor edilitare, printr-un adevărat proces de 
readucere în atenție. Între cei care au făcut 
frumoase demersuri în acest sens se numără 
și domnul dr. Mircea Gheorghe Abrudan, 
cercetător în cadrul Institutului „George 
Barițiu” din Cluj-Napoca, al Academiei 
Române.

Autor al unor lucrări de referință în 
spațiul istoriografic și cel teologic, distins de 
instituții precum Academia Română, 
Fundația Alexandrion, Fundația Culturală 
„Magazin Istoric”, Academia Oamenilor de 
Ștință din România, Mitropolia Ardealului, 
sau Mitropolia Clujului, Maramureșului și 
Sălajului, dânsul vine de această dată în fața 
cititorilor cu o amplă biografie dedicată 
părintelui martir. 

Demersul este prefațat de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și 
Mitropolit Andrei (p. 91-12), care plasează 
actul martiric al celui evocat în contextul 
mai larg al atrocităților comise în acea 
perioadă și ține să arate că:

„Martirul Aurel Munteanu, protopop de 
Huedin, a fost un ostaș a lui Hristos și, așa 
cum a consemnat Ministerul Afacerilor 
Străine, a fost omorât bestial: „În plină zi, în 

mijlocul orașului și în văzul mulțimii care 
vocifera, asasinii l-au trântit la pământ, l-au 
bătut cu pumnii și ciomegele, i-au smuls 
părul și barba cu carne cu tot, iar unul dintre 
ei i-a înfipt un par în gură până a ieșit prin 
ceafă”.�

Atrocităţi au avut loc și-n alte localităţi: 
la Trăznea au fost uciși 100 de români, la Ip 
au fost asasinaţi 155 de români și-n alte 
localităţi un număr mai mic. Aceste lucruri 
le amintim nu pentru a-i învrăjbi pe oameni, 
pentru că românii cu celelalte naţionalităţi 
au trăit în pace, ci cu dorinţa de a-i face să 
trăiască în bună înţelegere și asemenea 
lucruri să nu se mai întâmple. Și apoi, 
Sfântul Apostol Pavel ne cere să ne aducem 
aminte de ei: „priviţi cu luare-aminte, zice 
el, cum și-au încheiat viaţa și urmaţi-le 
credinţa” (Evrei 13, 7)”. (p. 9-10).

De asemenea,  domnul profesor 
universitar dr. Vasile Pușcaș, semnează un 
text cu caracter de postfață (p. 245-250), în 
cadrul căruia realizează, între altele, o 
frumoasă caracterizare a protoiereului 
martir, arătând că: 

„Protopoul Aurel Munteanu a fost 
asasinat mișelește pentru că se impusese ca 
un adevărat lider în zona Apusenilor, 
Meseșului, Gilăului și Feleacului. El a 
dovedit, în toată perioada interbelică, dar și 

Mircea Gheorghe Abrudan,
Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al
poporului român și mucenic al Bisericii Ortodoxe,
Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020
de Maxim MORARIU 

Preoteasa Lucreția Murășianu a fost cu 
certitudine o personalitate de prim rang a 
Turzii. Dacă de numele soțului dânsei, 
protopopul Jovian, se leagă frumoasa 
catedrală din această localitate, de cel al 
harnicei presbitere se leagă o mulțime de 
activități cu caracter social-filantropic.

În ciuda importanței ei și a moștenirii 
bogate pe care a lăsat-o, dumneaei nu a 
beneficiat, însă, până în anul 2020, de o 
cercetare monografică. De aceea, demersul 
părintelui Dorin Sas (p.9-14), el însuși fiu al 
acestor meleaguri, se constituie într-unul ce 
merită semnalat și salutat. Frumoasa 
antologie documentară este deschisă de 
cuvântul mărturie al editorului, care descrie 
întregul demers, vorbește despre travaliul 
de cercetare și despre necesitatea unei astfel 
de ediții. Dânsul arată că: 

„Încercând să reconstitui biografia 
acestui personaj emblematic pentru 
istoriografia locală și să expun punctele 
esențiale din activitatea instituțiilor în 
fruntea cărora s-a aflat, în capitolul 
principal  am expus cronologic Documente
articole elocvente din presa vremii, în 
majoritatea lor reproduse din periodicele 
aflate în arhiva Bibliotecii Centrale 
Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-
Napoca, și nu numai. Acestea s-au pliat cu 
transcrierea originalelor selectate din prima 
secțiune a fondului arhivistic al SONFR de 
la ANR, cu precădere cele care am 
considerat că prezintă un interes major 

pentru cititorii vizați, și care constituie de 
fapt corespondența purtată între filiala 
turdeană și forul tutelar central din Capitală. 
Împărțit în trei părți (Comitetul Central, 
Contencios și Contabilitate), fondul se 
întinde pe perioada anilor 1910-1948”. (p. 
10).

Apoi, cuvântul dânsului este urmat de 
de cel al doamnei Anemari Monica Negru 
(p. 15-19), care vorbește despre Societatea 
Ortodoxă Națională a Femeilor Române, 
realizând o amplă și bine documentată 
trecere în revistă a activității acesteia și 
plasându-o pe preoteasa Lucreția în 
contextul mai amplu al activității acestei 
instituții. Dânsa ține să menționeze cu 
privire la aceasta că:

„La  Turda,  Lucreția  Protopop 
Murășianu – o altă eroină română uitată de 
istorici – a fost o lideră valoroasă și de 
necontestat a SONFR, dedicată „cu totul 
operei samaritene, îngrijind de locașurile 
sfinte, iar prin societățile feminine de 
împodobirea interioară a acestora, precum 
și de alinarea suferințelor celor în suferință, 
în special a răniților de războiu', a 
văduvelor și orfanilor.” (p. 19). 

Textul lor este urmat de o biografie 
dedicată celei evocate, semnată de 
cunoscutul istoric turdean Mihai Răzvan 
Neagu (p. 27-47). Cu acribia-i cunoscută, 
acesta reușește să reconstituie profilul 
moral și istoriografic al celei evocate, să 
vorbească, pe baza documentelor, despre 

mai înainte, că era un creator de valori 
morale, religioase, sociale, economice și 
chiar politice. A îndreptat aceste valori către 
națiunea română deoarece aceasta fusese 
oprimată și dezavantajată, chiar discriminată 
rasial, până la Primul Război Mondial. 
Considera că elita intelectuală din 
Transilvania și din întreaga Românie, 
inclusiv cea bisericească, avea datoria să 
lucreze din răsputeri pentru ca națiunea 
română să recupereze înapoierile la care a 
fost supusă de Budapesta și de alți asupritori 
și să se înscrie constructiv în europenitate și 
universalitate”. (p. 247).

Apoi, Mircea Gheorghe Abrudan vine să 
prezinte viața celui evocat în ordine 
cronologică. Vorbește despre prima parte a 
vieții acestuia (p. 23-28) și evenimentele 
care i-au marcat și determinat parcursul 
ulterior, despre activitatea pastorală la Valea 
Drăganului (p. 29-44), cea de protopop al 
Huedinului (p. 45-72) și martiriul lui (p. 73-
92). O frumoasă analiză oferă autorul atunci 
când vorbește despre chipul lui în posteritate 
(p. 93-106). De asemenea, epilogul (p. 93-
106), anexele documentare (p. 109-192) și 
cele fotografice (p. 193-223), vin să 
întregească demersul anamnetic cu caracter 
restitutiv.

Scopul lucrării este și el bine subliniat de 
către autor în partea introductivă, atunci 

când acesta ține să aducă în atenție faptul că:
„Mai întâi, vreau să subliniez că această 

monografie nu este doar un exercițiu 
istoriografic, ci și o mărturie de cuget și 
simțire românească, menită să readucă în 
atenția cititorilor contemporani profilul 
iconic al unui sacerdot exemplar din prima 
jumătate a secolului XX. Apoi, aș dori să se 
rețină că acest volum nu este îndreptat 
împotriva unei anumite etnii sau a unei țări, 
și cu toate că restituie o filă de istorie scrisă 
cu sudori și sânge, nu urmărește să 
învrăjbească pe unii împotriva altora prin 
redeschiderea unor răni cicatrizate, ci are 
menirea de a omagia o personalitate care și-
a iubit din toată inima Neamul românesc și 
Biserica Ortodoxă, crezând, în același timp 
cu tărie, că în Transilvania au loc și pot trăi 
în pace, respect reciproc și frățietate creștină 
toate națiunile și confesiunile care consideră 
acest pământ patria lor natală”. (p. 16).

Bine documentată și aducând în atenție o 
personalitate culturală și eclesiastică a 
secolului trecut ce nu trebuie uitată, lucrarea 
dedicată de către Mircea Gheorghe Abrudan 
protopopului Aurel Munteanu se constituie 
așadar într-o monografie valoroasă, ce-și va 
găsi cu certitudine locul atât în bibliotecile 
iubitorilor istoriei recente, cât și în cele ale 
cititorilor dornici de a afla mai multe în 
legătură cu istoria Huedinului.

Preot Dorin Sas (ed.), Preoteasa Lucreţia Murăşianu şi
Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române Turda,
Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2020.

realizările dânsei și să arate care au fost cele 
mai importante momente care i-au definit 
activitatea. În centrul investigației se găsesc 
inițiativele cu caracter umanitar pe care 
aceasta le-a coordonat. Autorul arată cum s-
au născut ele, care au fost mijloacele pe 
care protopopeasa le-a folosit pentru a-și 
disemina proiectele și cum s-au pus ele în 
aplicare. Cu alte cuvinte, vorbește despre 
calitatea de filantrop a celei evocate. 
Desigur, nu uită să menționeze că episodul 
turdean a fost unul de o relevanță aparte, 
atât pentru viața familiei, cât și pentru cea 
personală a faimoasei doamne: 

„Viaţa Lucreţiei Mureşan a luat o un 
nou curs o dată cu numirea lui Iovian 
Mureşan protopop al Turzii (1901). El a 
fost cel care a mutat sediul Protopopiatului 
Ortodox al Turzii de la Viişoara (sat în 
apropierea oraşului Câmpia Turzii) în 
Turda, important centru regional al 
Transilvaniei, reşedinţa comitatului Turda-
Arieş. În acest mod tânăra preoteasă făcea 
pasul din lumea rurală în cea urbană a 
Transilvaniei epocii, fapt care îi va deschide 
ample perspective şi oportunităţi de 
afirmare, de care Lucreţia Mureşan a ştiut 
să profite la maxim.” (p. 29).

Apoi, doamna Luminița Andreea 
Popescu dedică un alt frumos medalion 
preotesei Lucreția (p. 46-38), vorbind 
despre implicarea ei în viața comunității din 
Turda în perioada interbelică. Textul dânsei 
este cel care crează preambulul ca 

documentele să vorbească despre ceea ce a 
realizat această femeie extraordinară (p. 49-
206). După metehnele științifice îndătinate, 
părintele Dorin Sas oferă o listă a 
documentelor ce fac obiectul restituirii 
istorice pe care o coordonează, apoi oferă 
cititorilor chipul unei femei aparte, dând la 
iveală mărturii ce nu pot fi contestate. 
Calitatea științifică a lucrării este dată de 
asemenea de existența a doi indici, unul 
antroponimic (p. 207-215) și unul 
toponimic (p. 216-218), dar și a unei așa-
zise addende (p. 221-242), ce conține 
frumoase ilustrații și facsimiluri, menite să-
l transpună pe cititor în epoca în care a trăit 
faimoasa femei ce a lăsat Turzii o imagine 
de neșters și un model de apostolat feminin 
în Biserică. 

Rod al unui efort documentar aparte, 
volumul dedicat preotesei Lucreția 
Mureșanu, o femeie care a știut nu doar să-
și susțină soțul în efortul de ctitorire 
edilitară și sufletească a credincioșilor săi, 
ci și să contribuie la emanciparea culturală 
și socială a turdenilor și la crearea unor 
inițiative cu valoare aparte, vine ca o 
frumoasă și necesară contribuție, menită să 
ne aducă în atenție chipul unei femei ce nu 
trebuie uitate. E meritul părintelui Dorin 
Sas, acela de a fi reușit să conjuge atâtea 
forțe în realizarea unei frumoase restituiri 
istoriografice și de a fi reliefat o frumoasă 
perspectivă Ortodoxă asupra feminismului.  

recenzie de Maxim MORARIU
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Spre sfârșitul anului 1902, o știre 
publicată de „Foaia poporului” din 
Sibiu, avea să producă puternice emoții 
și regrete tuturor românilor: „Stegarul 
poporului nostru, presidentul Partidului 
Naţional Român, Dr. Ioan Raţiu, a 
răposat fără veste în 4 Dec. la 5 ½ d. a.”  
„Un stâlp puternic al naţiunii noastre s-
a dărâmat; o stea conducătoare de pe 
orizontul naţional al poporului român a 
apus în noianul veciniciei. Dr. Ioan Raţiu 
nu mai este între cei vii! Dr. Ioan Raţiu a 
dispărut trupeşte din  sânul poporului 
român, pe care atât de mult l-a iubit şi 
pentru care o viaţă de om a luptat!” 

Născut la Turda, în 19 august 1828, 
într-o veche familie nobiliară de români, 
dr. Ioan Rațiu și-a dedicat întreaga viață, 
chiar cu riscul asumat al pierderii 
libertății, luptei pentru drepturile politice 
și sociale ale românilor ardeleni. Este 
„părintele” Memorandului din 1892, 
prin care se cereau împăratului Franz 
Josef, pentru români, drepturi etnice 
egale cu ale populației maghiare, precum 
și încetarea persecuțiilor și a încercărilor 
de maghiarizare forțată, întreprinse de 
guvernul de la Budapesta. 

În câteva cuvinte, necrologul din 
„Foaia poporului” demonstrează 
caracterul, curajul și corectitudinea dr. 
Ioan Rațiu, în toate acțiunile sale 
întreprinse în slujba neamului său: „în 
lunga sa carieră politică şi în grelele 
lupte ce a avut să le suporte pentru neam, 
stăpânit a fost între altele de tăria  de  
caracter înnăscută, de perseveranţă 
neînfrântă, de curagiu şi corectitate în 
toate acţiunile sale.” 

În aceeași notă, Iosif Șterca Şuluţiu, 
vice-președinte al ASTRA, consemna, în 
„Gazeta Transilvaniei”: „Întreaga viaţă 
a lui Raţiu, din tinereţe până în adâncile 
bătrâneţe, a fost o luptă energică pentru 
drepturile poporului român, pentru care 
a luptat cu sabia, cu graiul şi cu 
condeiul.”

A fost înmormântat la Sibiu, acolo 
unde se stabilise, împreună cu familia sa, 
în anul 1892, după ce, întorcându-se de 
la Viena, unde depusese Memorandul, îi 
fusese devastată casa din Turda, fiindu-i 

pusă în pericol chiar viața.
La înmormântarea dr. Ioan Rațiu, 

care a fost „frumoasă și demnă” a 
participat o mare mulțime de oameni, din 
Sibiu și din împrejurimi, ba chiar și din 
localități mai îndepărtate.

Însuşi Excelenţa Sa Mitropolitul 
Bisericii Române Unite cu Roma, dr. 
Victor Mihályi, a pontificat serviciul 
funerar. A participat și Prea Sfinţia Sa 
Mitropolitul  Ortodox al Ardealului, 
Ioan Meţianu.

În ziua înmormântării, la Turda, 
orașul său natal, preoții Artemie 
Codarcea și Ioan Nicoară au oficiat o 
slujbă de pomenire la biserica Rățeștilor 
„fiind de faţă toţi Românii din Turda, in-
teligenţă şi popor. S-au ţinut asemenea 
parastase în Veştem şi în Peneşul 
săsesc.” la  De asemenea, în aceeași zi, și 
biserica Albă din București s-a ținut 
parastas pentru odihna sufletului lui 
Ioan Raţiu, organizat de Liga Culturală 
a tuturor Românilor ... oficiat de cei trei 
preoţi ai bisericii. La această ceremonie 
au asistat  între alţ i i  D-1 Petre 
Grădişteanu, preşedintele, Gheorghe 
Popovici, vice-preşedintele Ligii, 
generalul Balaban etc.” („Gazeta 
Transilvaniei”)

                                                               
***

În buna tradiție creștinească, cei 
adormiți în Domnul sunt pomeniți 
veșnic, și se înalță rugăciuni către 
Dumnezeu pentru liniștea sufletelor lor.

În cele ce urmează voi prezenta parte 
din parastasele ținute în memoria 
bravului bărbat născut la Turda, până la 
anul centenarului nașterii sale.

Probabil primul parastas de pomenire 
a dr. Ioan Rațiu, consemnat de presa 
vremii, oficiat în biserica greco-catolică, 
în prezența unui numeros public, 
intelectuali și oameni simpli,

a avut loc la Sibiu, de Boboteaza 
anului 1903, A doua zi, 7 ianuarie 1903, 
de Sfântul Ioan Botezătorul, la Biserica 
„Rățeștilor” din Turda „după terminul 
liturghiei s-a celebrat un părăstas întru 
memoria lui Dr. I. Raţiu, prin o. d. 
protopop A. Codarcea şi preoţii Ioan 

Pătăcean din Copand, şi Simeon Luca 
din Mischiu.”

Trista  veste  a  morț i i  eroului 
memorandist turdean a îndurerat chiar și 
comunitățile de români din Statele 
Unite, în rândul cărora s-a bucurat de 
multă prețuire și dragoste. Două scrisori 
sosite pe adresa „Foii poporului” la 
începutul anului 1903, chiar dacă nu 
pomenesc de slujbe de parastas în 
amintirea dr. Ioan Rațiu, exprimă 
tristețea pentru pierderea „bunului Tată” 
și merită atenție.

Prima scrisoare este trimisă din 
Alliance (Ohio), la 4 ianuarie 1903: 
„Românii depărtaţi în Lumea nouă, 
unesc lacrămile lor fierbinţi cu  ale 
fraţilor de acasă, pentru  marea pierdere 
a bunului Tată al poporului român, Dr. I. 
Raţiu:  N. Suciu  din  Agârbiciu, G. Filip  
din Bartan, I. Vlăduţu din Valchid, I. 
Sălcăian, N. Meheţu din Richişdorf, N. 
Popovici  din  Bertan, N. Roman din  
Berchiş, I. Rotariu,  din Valchid.”

A doua scrisoare, expediată din 
Lisbon, Ohio: „Cuprinşi de durere 
pentru pierderea marelui nostru bărbat 
care s-a luptat din tinereţe până în 
ultimul moment al vieţii sale, ne alătu-
răm și noi la jalea poporului nostru.”  

Semnează Emanuil Rohan.
Tot în anul 1903, în ziua de Rusalii, în 

biserica greco-catolică din Sibiu s-a 
slujit un parastas întru  pomenirea lui 
Ioan Raţiu, „pentru  odihna  sufletului  
marelui răposat. Au fost de faţă doamna 
Dr. Rațiu cu  domnişoarele şi alţi 
membri ai familiei, apoi inteligenţă  şi 
popor  numeros. Serviciul  divin l-a 
celebrat rev. d. protopop  Nicolae Togan 
şi dl Arseniu Bunea ... Cântările le-a 
executat corul  studenţilor  gimnaziului 
sub conducerea învăţătorului  local. 
După terminarea serviciului,  s-au citit 
la moment rugăciunile de dezlegare, 
apoi s-a dat celor de faţă colivă după 
obiceiul local.” 

O notă de doar câteva rânduri din 
„Gazeta Transilvaniei” informează 
cititorii că în 4 decembrie 1912, la 
împlinirea a „10 ani de la moartea lui Dr. 
Ioan Rațiu, fost avocat în Turda, care ne-
a făcut bisericei şi şcoalei de aci multe 
lucruri bune” în biserica familiei din 
Turda s-a slujit un parastas solemn 
„pentru repausul şi odihna sufletească a 
fostului preşedinte al Partidului 
Naţional Dr. Ioan Raţiu.”

Parastase pentru Ioan Rațiu 
de Petru SUCIU

Continuare în pag.14
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Un an mai târziu, în a treia zi de Paști, 
adică marţi, 29 aprilie 1913, un parastas 
pentru sufletul fericitului dr. Ioan Raţiu 
s-a oficiat în biserica parohială greco-
catolică din Sibiu. „Parastasul a fost 
celebrat de mandatarul Ex. Sale d-lui 
Arhiepiscop şi Mitropolit de Alba Iulia şi 
Făgăraş Dr. Victor Mihályi, canonicul 
Dr. Vasile Suciu din Blaj, asistat de 
protopopii: Nicolae Toganu, Arseniu 
Bunea şi Valeriu Florianu, în prezenţa 
întregii familii a răposatului şi a unui 
public numeros, remarcându-se şi 
prezenţa d-lui Iuliu Maniu, advocat din 
Blaj, a inspectorului de şcoale în 
retragere Iuliu de Bardosy etc. După 
parastas s-a făcut un pelerinaj la mor-
mântul fericitului Dr. I. Raţiu citindu-se 
şi acolo rugăciunile obicinuite pentru 
răposaţi şi cântându-se În veci po-
menirea lui!Panegiricul l-a rostit în 
biserică canonicul Dr. Suciu relevând 
constanţa intrepridă a principiilor ce l-a 
caracterizat în întreaga viaţă pe Dr. Ioan 
Raţiu.” 

La acest parastas, canonicul Dr. Vasile 
Suciu a rostit un discurs în care spunea că 
Dr. Ioan Raţiu este „una din figurile 
măreţe ale neamului nostru” și a încheiat 
cu îndemnul, adresat nu numai celor 
prezenți dar, în special, generațiilor 
viitoare: „Să ne gravăm şi noi în inimile 
noastre pline de căldură figura, faptele 
suferinţele şi dragostea de neam ale lui 
Dr. Ioan Raţiu, pe cari să le avem şi să ie 
purtăm pururea cu noi, pentru că şi nouă, 
ba poate mai mult decât altora, ne sună 
porunca apostolului: Aduceţi-vă aminte 
de mai marii voştri şi să le urmaţi 
credinţa.  (Gazeta Transilvaniei)”

1928 a fost anul centenarului nașterii 
dr. Ioan Rațiu și era de așteptat să aibă loc 
importante manifestări aniversare. 

În Gazeta Transilvaniei, din 15 
august 1928, Baroul avocaților din 
Turda, prin dr. Valer Moldovan și dr. 
Emil Chețianu, anunța că „Împlinindu-
se Duminecă la 19 August una sută ani 
de la naşterea marelui patriot Dr. Ioan 
Raţiu, rugăm pe toţi românii de bine să 
participe la serbările de comemorare, 
cari se vor desfăşura la această dată.” În 
program, de la ora 10, „parastas solemn 
în biserica gr. cat. din Turda veche”, iar 

de la ora 12 „procesiune la fosta casă a 
lui Dr Ioan Raţiu, unde se va dezveli 
placheta comemorativă.”

Acestui apel i-a răspuns un numeros 
public, alături de întreaga organizaţie a 
Partidului Național Ţărănesc din oraşul 
şi judeţul Turda. Evocând viața și 
personalitatea celui omagiat, decanul 
Baroului Turda, dr. Valer Moldovan a 
spus: „Temperament pozitiv frământat 
mereu de probleme şi neobosit întru a le 
înfăptui, Dr. Ioan Raţiu a lăsat urme 
dăinuitoare în toate domeniile vieţii 
publice, fie cele de natură culturală 
economică sau politică.” În încheierea 
discursului său propunea „ridicarea 
unei statui monumentale în mijlocul 
oraşului Turda.”

D e s p r e  a c e a s t ă  m a n i f e s t a r e 
„sărbătoarea întregului neam româ-
nesc” avea să se scrie și în publicația 
arădeană Românul, menționându-se că a 
avut loc „un parastas solemn în biserica 
greco-catolică românească şi o pro-
cesiune la fosta casă a Dr-ului Ioan 
Rațiu, distrusă în 1892 de furia plebei 
maghiare din Turda, unde s-a dezvelit o 
plachetă comemorativă” și că Ştefan C. 
Pop, prin discursul său, în care a 
evidențiat viața zbuciumată şi plină de 
lupte glorioase a marii personalități care 
a fost Dr. I. Rațiu, „de numele căruia se 
leagă paginile cele mai glorioase ale 
Ardealului dinainte de război…a făcut 
adâncă impresie asupra numeroasei 
asistențe de ţărani şi intelectuali veniţi 
din toate părţile Ardealului.”

Și de la Sibiu se informau cititorii 
Gazetei că „Duminecă, 19 August 1928, 
împlinindu-se 100 ani de la naşterea 
acestui mare bărbat al Neamului (Dr. 
Ioan Rațiu), se va ţine în Sibiu un 
parastas pentru odihna răposatului. 
Parastasul va avea loc la orele 11 a. m. 
în biserica unită veche, în al cărei cimitir 
se află şi mormântul neuitatului luptător 
naţional. La această pioasă solemnitate 
sunt invitaţi toţi românii de bine. După 
informaţiile ce le avem, parastasul va fi 
celebrat de persoane din înaltul cler 
unit. Partidul Naţional Român azi 
Naţional Ţărănesc va fi reprezentat prin 
o delegaţie în frunte cu însuşi actualul 
preşedinte Dl Iuliu Maniu. Din partea 
organizaţiei Sibiu a P. N. Ţ. se va depune 
o coroană pe mormântul răposatului, 
alte persoane vor depune cununi şi jerbe 
de flori.”

La sărbătoarea anunțată, alături de 
marele politician Iuliu Maniu, au luat 
parte membrii familiei Raţiu și întreaga 
organizaţie a P.N.Ţ. din Sibiu, în frunte 
cu generalul de divizie (r). Boeriu, 
preşedintele organizației Sibiu. 

Dacă cele petrecute și prezentate mai 
sus s-au desfășurat în cele două orașe ale 
vieții dr. Ioan Rațiu, respectiv Turda și 
Sibiu, nu înseamnă că memorandistul nu 
a fost pomenit și în alte localități din 
Tr a n s i l v a n i a  ș i  d i n  R o m â n i a . 
Pretutindeni, românii se adunau în 
biserici și se rugau pentru mântuirea 
s u fl e t u l u i  m a r e l u i  d e c e d a t ,  c a 
recunoștință a meritelor sale în apărarea 

Parastase pentru Ioan Rațiu 
de Petru SUCIU

nației române. La centenarul nașterii sale, 
în duminica de 19 august 1928, s-au mai 
oficiat slujbe de pomenire a memoriei dr. 
Ioan Rațiu la Arad, Cluj și în alte părţi. 

Unele comunități erau recunoscătoare 
pentru că le-au apărat în fața instanțelor, 
în procese pe care le-au câștigat. Pentru 
că vestitul avocat turdean și-a dedicat 
cauzei naționale, pe lângă activitatea 
politică și profesia de avocat, pe care și-a 
exercitat-o cu aceeași pasiune și 
abnegație, apărând drepturile ţăranilor 
români apăsaţi de maghiari.

Un astfel de caz s-a întâmplat cu 
țăranii din Bicaz, din comitatul Ciuc, 
astăzi în județul. Neamț, în vremea când 
dr. Ioan Rațiu locuia încă în Turda, așa 
cum este  consemnat  în  „Gazeta 
Transilvaniei” (decembrie 1911 – 
ianuarie 1912)

Români „din comuna aceasta (Bicaz) 
şi cele vecine s-au aşezat … pe locurile 
acestea sălbatice şi nefolosite de nimeni, 
pe cari cu multă trudă le-au curăţit de 
pădure şi pietre, făcându-le fructifere. 
Mai târziu a început a se manifesta tot 
mai mult relaţiunea de drept dintre 
proprietarul pământurilor (comitatul) şi 
coloniştii români, cari erau ameninţaţi cu 
scoaterea afară chiar şi din casele lor, 
s a u  c u  s o l v i re a  u n e i  t a x e  d e 
răscumpărare, care întrecea puterile 
lor.”

Sub această amenințare, românii din 
Bicaz au luat hotărârea de a intenta proces 
comitatului, dar pentru a spera într-un 
verdict favorabil aveau nevoie de un 
avocat cu prestigiu, cunoscut pentru 
cauzele în care a pledat cu mult succes. 
Notorietatea lui Ioan Rațiu i-a determinat 
să încerce să-l convingă să le accepte 
cauza. Teodor Crușit, tânăr locuitor din 
Bicaz, notează: 

„Românii s au hotărât a intenta pro-
ces proprietarului şi au mers 42 de inşi la 
Turda, pentru a încredinţa pe advocatul 
de pie memorie Dr. Ioan Raţiu cu pur-
tarea procesului, care a decurs 2 ani cu 
prospecte foarte bune pentru locuitorii de 
aicea.

În timpul cât a reprezentat cauza 
noastră, a dezvoltat un zel neobosit, o 
atragere cătră Românii aceştia, aievea 

părintească. Nu a fost numai advocatul 
nostru, ci părintele, pe care-l doare 
inima pentru năcazul fiilor săi. Nu a 
pregetat a osteni pe locurile acestea, pe 
atunci abia accesibile, de multe ori chiar 
pe jos trecând munţii gigantici.

A înfruntat cu abnegaţiune ura şi 
şicanele secuilor, pentru dragostea de 
neam ce a manifestat-o şi a făcut un bine 
nepreţuit oamenilor de pe aici.”

În amintirea acelor vremuri și 
întâmplări, la Bicaz, în biserica noastră 
gr. cat. din Valea Jidanului liturghia şi pa-
rastasul îndatinat a se servi pentru fe-
ricitul Dr. Ioan Raţiu s-a îndeplinit şi în 
anul acesta, în 26 Noemvrie v., ziua 
Sfântului Ioan Gură de Aur, la care a 
asistat un public numeros. Comunicatul 
frumoasei așezări din județul Neamț era 
adus la cunoștința cititorilor „Gazetei 
Transilvaniei” astfel: Memoria prea „
fericitului Dr. Ioan Raţiu e vie încă în 
inimile credincioşilor de aici, căci prin 
mijlocirea şi conlucrarea dânsului au 
ajuns locuitorii acestor comune a fi 
stabiliţi pe aceste locuri. Trebuie ca şi 
generaţiunile mai tinere, cunoscând 
faptele şi meritele decedatului, să se 
dedeie la o viaţă mai rodnică, năzuindu-
se să-l imiteze. Acesta e scopul, care s-a 
ţintit prin iniţierea acestei sărbători, căci 
altcum multele şi feluritele valuri, ce se 
ridică asupră-ne, ne vor slăbi mult. În 
veci pomenirea lui!...Servirea liturgiei şi 
parastasului a fost iniţiată de învăţătorul 
pensionat d-1 Augustin Rişoiţă. Dintre 
preoţii invitaţi au servit pe iângă d-nul 
Pompei Butnariu, preot în loc şi dl 
Demetriu Drăganu preot in Dămuc, fiind 
prezente mai multe familii fruntaşe.”

 Tânărul Teodor Crușit îți încheia 
scrisoarea mulțumindu-i lui Rișoiță 
pentru această „idee norocoasă şi de 
adânc înţeles faptă nobilă”  exprimându-
și speranța continuării și în viitor a acestui 
„act de pietate” față de binefăcătorului 
lor: „să reîmprospătăm memoria 
binefăcătorului nostru”,  „un deoarece
spirit  mai  bun,  un luptător mai 
dezinteresat, un exemplu mai demn de 
urmat, ca fericitul Dr. Ioan Raţiu pentru 
noi Românii şi în special pentru aceştia 
din părţile acestea — nu este.”
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De Ignat

De Ignat am vrut să tai
Un porc frumos cum altul nu-i.
Însă vecinul meu, Mihai,
Mi-a interzis … E porcul lui.

De porc, ca să ne bucurăm,
Depinde foarte mult de rasă.
Că una-i să-l avem la masă 
Și alta-i să-l aplaudăm.

Există-o nedreptate crasă
Chiar între porci de-aceeași rasă.
Cei mulți ajung bucate-n case
Și-o parte-ajung aleși de mase

Jalba porcului

O voi sfârși-o de cuțit,
Înjunghiat apoi pârlit.
Și-n zeci de feluri mă gătiți
Să mă mănânce alți pârliți.

De vreți să-mi colindați la geam
Veniți cu geamul de acasă.
CA Geamuri, eu, la casă n-am,
Dar, recunosc, nu am nici casă.

Prin nămeți și prin troiene
Noi umblăm la colindate
Pe la porți europene,
Dar ni-s ușile-ncuiate.

Moș Crăciun cu sania
La români le-aduce-n dar
Euroi din Spania
Unde bietu-i căpșunar.

Vine Moșul prin troiene
Mai la toate casele
De prin țări europene
Unde spală vasele.

Ninsorile chiar de persistă
Și drumurile sunt blocate
Sărmanul Moș, cu sacu-n spate
Tot vine, chiar de nu există.

Sărbători prin epigrame
de Eugen ALBU

Revistei ECOURI

Să vă aducă Moș Crăciun
Tot ce e frumos și bun.
Și în revistă pagini pline
Cu talente ce scriu bine.

2020/2021�

Un an, parcă abia venit,
Ca într-un zbor a și trecut.
Dar dacă zilnic ai zâmbit
Sigur n-a fost un an pierdut.

Cu anul ce deja s-a dus
E fapt real și dovedit;
Avem cu toții unu-n plus
Și unu-n minus de trăit.

Deși-s total dezamăgit
De anul care i-a sfârșit,
Mă tem c-am dus-o chiar mai bine
Decât în anul care vine.

Lăsând în urmă vechi dureri
O nouă primăvară vine
Și chiar de-o duc mai rău ca ieri,
Ca mâine sigur mi-e mai bine.

Nu-s trist că n-am de revelion
Nici buzunare la palton.
Ci-s trist că-i frigul tot mai mare
Și n-am palton la buzunare.

Vecinii noștri, an de an,
Fac tot la noi revelionul.
Noi dăm antreuri, vin, curcan,
Iar dumnealor aduc sifonul.

Vecinul meu, care-i patron,
Deși nu suntem chiar amici,
M-a invitat, de revelion,
Să-i îngrijesc pe ăia mici.

Îmi duc și eu, să par galant,
Nevasta la restaurant.
Și dacă n-am destul bănet
O las acolo, amanet.

Revelioane la localuri publice

Îmi plac aceste revelioane
Că la ieșire dau paltoane.
Și fiind de fel mai friguros
Îl iau pe cel care-i mai gros.
Soția, și mai friguroasă
Cu două-trei se-ntoarce acasă.

Revelion la domiciliu

La mine-n casă se adună
Doar oameni fini, din lumea bună.
Iar înspre ziuă toți sunt tun,
Iar bietul meu salon, „saloon”.

Fumul gros inundă casa,
Se sparg vase și pahare.
Iar spre ziuă, cel mult masa
Se mai ține pe picioare.

Când îi vezi pe toți cum beau,
Chiar de-i vremea să se culce,
Zici în gând: ăștia mai stau,
Băutura doar se duce.

Am constatat, de multe ori,
În special de sărbători,
Când este vorba despre vin
Deși e mult, tot e puțin.

Când oaspeții s-au dus acasă
Și-am vrut s-aspir și eu covorul,
Mi s-a-nfundat aspiratorul
Cu-n oaspete rămas sub masă.

Urări și rugăminți de Anul Nou

Doamne, dacă recunoști
Că suntem creați de tine,
Dă-ne-o criză și de proști,
Că te fac mulți de rușine.

Te rog, Doamne, fă-mă-un pic
Un ministru cât de mic.
Că nici eu nu sunt mai prost
Ca atâția care-au fost.

Să nu mai fie ce-a mai fost
Dar nici cum e să nu rămână.
Că mult prea mulți o ducem prost
Și prea mulți lupi sunt baci la stână.

Te rog, Doamne, fă ce știi
Și-mi dă bani pe criza asta
Doar cât poate cheltui
Fiica mea și cu nevasta.

Fiind așa lipsit de bani
Soacrei mele îi urez:
Să trăiască! La mulți ani!
Că n-am bani s-o-nmormântez.

Urări Parlamentarilor

Înainte să votați
Legi și ordonanțe noi,
Să le experimentați
Măcar doi – trei ani pe voi.

Urări Guvernanților

Să v-ajute Dumnezeu
Ca din anul care vine 
Să aveți salariul meu
Și s-o duceți ca și mine.

Urări Președintelui

Ca Președinte-al României
Vă fac urări și-n epigrame:
Să puneți capăt sărăciei
Că ne-am cam săturat de foame.

Revistei ECOURI

Deși se-oferă fără lei
Chiar și la oameni plini de bani
Revistei și la servii ei
Le spun din suflet: La Mulți Ani!

EpigrameEpigrameEpigrame



Galeria de artă ,,Valer Suciu” găzduiește o expoziție de 
grup,  organizată în scop caritabil de Asociația ,,Potaissa 
Art”. Sub  titlul ,,Arta este despre oameni – Împreună 
pentru Horațiu” s-au reunit pe simeze lucrări din creația 
unor artiști plastici din mai multe zone ale țării, astfel: Anca 
Petran, Anica Pojar, Claudia Macarie, Adela Kostyal, 
Victor Apostu (Cluj-Napoca), Gabriela Meșter (Dej), 
Alexandra Lupașcu (Dorna Candrenilor - Vatra Dornei), 
respectiv Cornel Vana, Maria Cristea, Sebastian Vasile 
Luca și Adela Simina Man (Turda), cu dorința de a ajuta, 
prin creațiile lor,  un tânăr turdean,  Horațiu Lazăr, în vârstă 
de 17 ani, care a suferit un accident și are nevoie de un 
aparat antispasmic în valoare de 6 mii de euro. În același 
scop, Clubul Rotary Turda va organiza o licitație, pe 
platforma online 24 Action a companiei Life is Hard din 
Cluj-Napoca, prin care se vor vinde lucrări din creația 
pictorilor amintiți, 

Expozițai deschisă până în 2 decembrie, la Galeria de 
Artă Vsler Suciu, din Turda, cuprinde peste 25 de  picturi. 
Anca Petran, în cele trei compoziții pleacă de la figuri 
alegorice, ce transmit starea interioară a pictoriței și ajunge 
într-un labirint, simbol al vieții și al căutărilor. De la o 
cromatică cu o anumită suavitate ajunge într-o concretețe, 
unde pe tonurile brune ale pământului se evidențiază 

verdele crud al vegetației. Ființa umană pare a fi supusă 
unor interogații interioare.

Anica Pojar oferă publicului un frumos buchet de flori 
ca apoi să se oprească asupra unei ilustrații a lecturării 
profunde a spațiului montan atât de generos prin faună și 
floră, ca ulterior să stocheze pe pânză un peisaj solitar din 
zona transilvană.

Claudia Macarie aduce în fața publicului trei lucrări ce 
au ca tematică natura statică, florile, în mediul lor natural și 
peisajul din anotimpul cel mai generos cu albul, ce pune 
probleme de echilibru vizual, peisajul de iarnă. 

Maria Cristea își compune și recompune peisajele, cu 
măiestrie trece de la peisajul solitar de toamnă, la cel în care 
apar elemente de arhitectură tradițională, ca apoi să 
transmită un fior spiritual, prin întâlnirea dintre spațiul laic 
și cel sacru.

Gabriela Meșter, în tușe largi și o gamă cromatică 
simplă, își propune a studia buchetul de flori, dar dintr-o 
altă perspectivă, oferindu-ne o cheie de descifrare a ceea ce 
a vrut să reprezinte, prin modul de redare al  florilor, cât și a 
fundalului. În următoarea lucrare expusă putem descifra 
simbolul ochiului care plânge, prin cromatica folosită, 
adică ochiul pământului care plânge pe bolta cerească. Și 
aici putem să ne gândim la un simbol sacru foarte des 
întâlnit de-a lungul timpului, dar pe care pictorița l-a 
materializat în culoare prin modul său propriu.

Adela Simina Man expune două peisaje, unul auster, de 
toamnă pictat într-o gamă caldă, un peisaj auster și altul, o 
imagine a unei margini de sat transilvan, peste care 
frumoasa iarnă și-a întins aripile încărcate de nea.

Adela Kostyal atrage atenția privitorului prin 
intermediul a două peisaje de toamnă, unde natura se zbate 
între a rămâne și a pleca, unde galbenul și oranjul i-au încet, 
locul verdelui. Modul de așternere a petelor aduc în prim-
plan dragostea pictoriței pentru acest anotimp. 

Alexandra Lupașcu prezentă cu trei tablouri, atrage 
atenția prin solitudinea copacului înflorit surprins în razele 
lunii, la flori, cărora le creează o anumită atmosferă prin 
gamele cromatice, calde sau reci.

Cornel Vana alege să ofere publicului un peisaj din 
ciclul de lucrări ,,Peisaj transilvan ă,  ” unde,  pe vertical
creează un ,,dialog” între peisajul zonal și elemente de 
arhitectură tradițională, fie laică sau sacră. Apoi cu 
lejeritate, pictează un buchet de flori de câmp în maniera-i 
bine cunoscută, flori de toamnă ce bucură întreaga 
atmosferă prin jocul corolelor florale. 

Vicor Apostu pictează cu lejeritate o fărâmă din 
minunatul peisaj de iarnă, unde între griurile monotone 
specific,e apar tușe calde, iar pata și linia dialoghează 
vizual,  atât pe verticala tabloului, cât și pe orizontala 
acestuia. Compoziția figurativă cu multe personaje, ce se 
detașează pe fundal, este intersantă prin modul de gândire 
al artistului, ce o structurează pe scene, dar care, la final are 
un numitor comun. 

Sebastian Vasile Luca, un pasionat de fotografie, 
transpune parcă, imagini fotografice, în tablouri, atât prin 
griurile neutre, pe care, prin masa picturală le poate reliefa, 
cât și prin modul de compunere, de joc, între linie și formă.  

Eveniment expozițional caritabil:
”Împreună pentru Horațiu”
de Cristina OPREA

Ultima expoziție de arte plastice a anului 2020 și prima 
din anul viitor, organizată de Casa de Cultură din Turda, 
găzduită de Galeria de Artă Valer Suciu (strada Libertății 
nr. 2), oferă publicului interesat posibilitatea de a admira 
diverse ipostaze ale iernii, anotimp înfățișat în majoritatea 
picturilor, fotografiilor și lucrărilor de grafică, ce rămân pe 
simezele  galeriei turdene mai bine de o lună de zile, până 
în 6 ianuarie 2021.

Ca și noutăți în materie de expozanți, pe lângă Cătălin 
Timoșca, lansat de curând în lumea artiștilor plastici 
turdeni, asociația culturală locală Filarmonia mai propune 
spre amatorilor de artă, spre validare, încă un nume: cel al 

lui Adrian Mocan, angajat la Poliția locală, pictor în timpul 
liber, care a ”spart gheața” la Salonul de iarnă, cu două 
lucrări. Alături de debutanți sau cvasi-debutanți, lucrările 
expuse la ediția 2020 a Salonului de iarnă al Filarmoniei 
din Turda poartă semnătura unor artiști plastici consacrați: 
Maria Cristea, Cornelia Vidrașcu, Alida Nagy, Larisa 
Oniș, Anca Kiș, Doina Bircea, Felicia Răcean, Vasile 
Tașcă, Manole Ciui, Nicușor Țigănilă, Ioan Crișan, 
Ovidiu Tabără, Oleg Rusnac, Flaviu Bugnariu și 
Gavril Nechifor Dorina . Invitata filarmoniștilor turdeni, 
Pop, de la Asociația Artiștilor Plastici Cluj, întregește 
grupul expozanților de la Salonul de iarnă.  

Picturile, realizate în tehnici precum uleiul pe pânză, 

vopseaua acrilică sau în pastel ( ), fac ”casă Oleg Rusnac
bună” la Salonul de iarnă al Filarmoniei turdene, cu 
lucrările de artă cusută ale . Diversitatea Feliciei Răcean
modurilor folosite pentru realizarea picturilor înfățișate 
publicului în Salonul de iarnă o întregește , Larisa Oniș
care a adoptat tehnica colajului. Grafica  și Doinei Bircea
fotografiile lui  completează peisajul Nicușor Țigănilă
diversificat al anotimpului rece, oferit de Salonul de iarnă, 
expoziție organizată de Asociația culturală Filarmonia din 
Turda, la Galeria de Artă Valer Suciu din aceeași localitate. 

Expoziția, deschisă până în 6 ianuarie 2021, se poate 
vizita de  până , între  și , lunea vinerea orele 10-16 sâmbăta
respectiv , în intervalul orar .           duminica 11-16

     

Salonul de iarnă al Filarmoniei, expoziție dintre
ani, la Galeria de Artă Valer Suciu, din Turda
de Emil HĂLĂȘTUAN

Arte plasticeArte plasticeArte plastice
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