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Poesis decembrie 2022 LECTURI PE CONTRASENS

Ce ne facem cu eroii na\iunii rom]ne?

Dumitru P[curaru

Titu Maiorescu și Vasile Lucaciu.  
Doi eroi pentru aceeași cauză, dar pe baricade 
diferite 
 
         Pentru a înţelege personalitatea complexă a 
unui personaj ca Dr. Vasile Lucaciu, cunoscut în 
epocă îndeobște ca “Leul de la Șișești” trebuie pus în 
relaţie cu cineva cu o notoritate net superioară lui.  
         Încape o paralelă între un Vasile Lucaciu, fost 
profesor religie, de limba și literatrura română într-
un orășel puternic maghiarizat, Satu Mare, și un Titu 
Maiorescu, reformatorul limbii literare române? 
Desigur. Dar numai cu condiţia să le privim vieţile 
dinspre sfârșit spre început, luând ca reper  sfârșitul 
primului război mondial și unirea Transilvaniei cu 
România.  
         Dacă Titu Maiorescu a apărut într-un moment 
de confuzie a valorilor, Vasile Lucaciu s-a ivit într-un 
moment de cumpănă, de pasivitate, de amorţire a 
spiritului naţional. 
         Când, unde și în ce fel s-au confruntat cele 
două figuri istorice? Sunt două momente clar 
delimitate în timp. Prima: polemica pe marginea noii 
ortografii a limbii române propusă de Titu Maiorescu, 
variantă puternic combătută de adepţii școlii latiniste 
a lui Bărnuţiu. Printre aceștia îl regăsim și pe   dr. 
Vasile Lucaciu, alături de un preot, Ioane Marcu, 
sătmărean ca și el.  
         Maiorescu le va răspunde celor doi ardeleni, 
într-un mod care îi va nemulţumi profund, obligându-
i pe cei doi sătmăreni care și-au permis să critice 
varianta reformării limbii române să-i răspundă 
academicianului de la București într-un mod destul 
de nedelicat.  
         A doua confruntare Maiorescu-Lucaciu avea să 
se petreacă între anii 1914-1916, în timpul 
neutralităţii României. 
         Dacă Titu Maiorescu, după izbucnirea primului 
război mondial, nu a înţeles evoluţia istorică, firească, 
a naţiunii române, Vasile Lucaciu nu a înţeles evoluţia 
naturală, firească, a limbii române propusă de 
Maiorescu în anii 1880. 
         Și totuși amândoi și-au atins ţintele.  Titu 
Maiorescu a impus normele ortografice ale limbii 
române, iar Vasile Lucaciu a pariat pe unirea tuturor 
românilor în interiorul acelorași hotare și a câștigat.  
         Dacă bătălia pe tărâm lingvistic este net 
câștigată de Titu Maiorescu, ca om politic Vasile 
Lucaciu s-a dovedit a fi un adevărat vizionar. Prin 
urmare, unuia i s-a acordat titlul de erou al naţiunii 

române, iar celuilalt nici măcar nu-i este pomenit 
numele de Ziua Naţională.  
         Primului ministru Maiorescu i se datorează 
dobândirea Cadrilaterului, însă parlamentarii români 
nu s-au gândit să-i acorde titlul de erou al naţiunii 
române la împlinirea unui veac de la războiul 
victorios al României împotriva Bulgariei.  
         Ca filozofi nu reușesc să se impună nici unul, 
nici altul. Nu duce cursul istoriei până la zi, scrie Ion 
Popovici, un admirator al profesorului Maiorescu, dar 
nici la logică nu se mai ţinea la curent.  “Lecturile sale 
nu trecuseră de Trendelenburg, Mill și Bain”, notează 
studentul său, Ion Petrovici. 
         Mai târziu, în 1943, Constantin Noica se 
întreba dacă Titu Maiorescu mai este actual. “Noi nu 
l-am cunoscut și nu-l putem înţelege. Îi căutăm cărţile 
și găsim doar frânturi din creaţiile cele mari pe care 
nu le-a dat. Îi citim însemnările zilnice și ne trudim 
să nu ne lăsăm amăgiţi de puţinătatea lor. Dar vedem 
mai ales deformările, da, deformările pe care le-a 
produs în câteva cazuri, și atunci simţim că a fost într-
adevăr un om mare. Când sunt mari, oamenii 
desfigurează realitatea dimprejurul lor.”  
         Constantin Noica nu-l menajează nici ca 
filozof. “Întâlnești în volumul doi al Însemnărilor 
(este vorba despre ediţia Rădulescu- Pogăneanu, din 
1939 - n.n.) mărturisirea filozofului cum că se ocupă 
de cursul său de la universitate și că “în sfârșit am 
priceput pe Fichte; acum însă Schelling; mă așteaptă 
încă, ameninţător, Hegel”. (18/30ianuarie 1885) 
“Cum, abia pentru curs își limpezește Maiorescu 
noţiunile?” exclamă Constantin Noica. Iar aceste 
observaţii veneau în contextul sărbătorii Centenarului 
Titu Maiorescu.  
         După mărturisirile lui Vasile Sav, ce purcese la 
decriptarea “Instituţiunilor filozofice”, scrise într-o 
excesivă grafie latinizantă, apărute prin 1885-1886, 
Vasile Lucaciu intrase în atenţia lui Constantin Noica  
prin ontologia “entelui” ce o explicase doct și 
scolastic profesorul-filozof de la Liceul regesc din 
Satu Mare.  
         Autorul celor trei volume, Logica, Metafizica 
și Filosofia Morală — apărute cu ortografia la zi în 
anul 2018 la editura EIKON — nu va face carieră de 
filozof sau literară. În schimb preotul Lucaciu se va 
arunca într-o luptă politică aparent fără sorţi de 
izbândă, dar sfârșită triumfal, prin unirea din 
decembrie 1918. 
         Acest dr.Vasile Lucaciu, “Leul de la Șișești”, 
“marele luptător pentru drepturi și libertate a 
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poporului român”, a fost comemorat la o sută de ani 
de la moarte. Nu profesorul, nu filozoful, nu preotul.   
         Dacă ideile lui Titu Maiorescu au avut parte 
deopotrivă de admiraţie și vehemente contestări, 
niciuna din acţiunile lui Vasile Lucaciu, după moartea 
lui, nu a fost pusă niciodată la îndoială. Pentru că erau 
simple, naturale, firești, în consens cu adevărul 
istoric. 
         Recunoscut ca o mare figură istorică doar într-
o anumită zonă a ţării, mai cu seamă în Transilvania 
și la el acasă, în Satu Mare și Maramureș,  în cazul 
dr. Vasile Lucaciu avem nevoie să-l punem în relaţie 
cu mari figuri istorice pentru a-i redescoperi și 
redefini rolul jucat în devenirea istorică a României 
de azi. 
         Vasile Lucaciu l-a declasat pe Titu Maiorescu 
în modul de a simţi pulsul istoriei, de a prevedea 
viitorul, dar nimeni nu-i poate contesta liderului 
Junimii rolul jucat de el în devenirea cultural-
literarară a României.  
         Pentru a înţelege personalitatea și activitatea dr. 
Vasile Lucaciu în context istoric  era nevoie de o 
alăturare, aparent forţată, a celui declarat de 
parlamentul României “erou al naţiunii române” cu 
un personaj de mare notorietate  precum Titu 
Maiorescu, dar trecut cu vederea ca om politic.  
          Un element de legătură între cei doi este Regele 
Ferdinand. Lucaciu se întâlnește, desigur mult mai rar 
decât Maiorescu cu Regele Carol, dar are un scop 
precis: cauza românilor din Transilvania.  
         În perioada neutralităţii României, 1914-1916, 
se vor afla pe baricade diferite. Titu Maiorescu va 
susţine “o neutralitate binevoitoare” faţă de ambele 
tabere. Iar, în caz extrem, intrarea în război alături de 
Germania. Logicianul analiza puterea de foc a celor 
două tabere și după socotelile lui Germania nu avea 
cum să fie învinsă. În același timp, ca prim ministru, 
reînnoise tratatul de alianţă cu Austro-Ungaria 
semnat, în secret de regele Carol în 1886.    
         Jurnalul lui Maiorescu din perioada 1914-1916 
face dese trimiteri la cuplul Goga-Lucaci și la “gașca” 
din jurul lor, printre aceștia regăsindu-se un 
Delavrancea, un Nicolae Ionescu, un Nicolae 
Titulescu.  
         Vasile Lucaciu pleacă, în decembrie 1914, la 
Roma pentru a face diligenţe pe lângă Papa Benedict 
al XV, cu care fusese coleg și prieten pentru a 
determina Italia să intre în război împotriva Austro- 
Ungariei. 
         După intrarea României în război, în 1917, 
pornește într-o călătorie de aproape o sută de zile spre 
Statele Unite traversând Rusia în revoluţie, China, 
Japonia, pentru a face demersuri pe lângă Casa Albă 
pentru a include și românii din Transilvania în rândul 
popoarelor care au dreptul la autodeterminare.  
         Nu participă la Marea Adunare Populară de la 
Alba Iulia, aflându-se la Paris, ca vicepreșinte, alături 
de Octavian Goga, al Consiliului Naţional Român, 
condus de Take Ionescu.  
         Până la urmă orice alăturare a două elemente, 
fie că este vorba despre un lucru neînsufleţit, fie de 
fiinţe, este menit să scoată în evidenţă superioritatea 
unuia faţă de celălalt. 

         Fără îndoială, Vasile Lucaciu, ca om politic, îi 
este net superior unui Titu Maiorescu din ultima parte 
a vieţii sale. În timp ce fostul mare reformator al 
limbii române se chinuia, în ultimii săi ani de viaţă să 
traducă un insipid roman “Vechilul moșiei Sintala” al 
unui obscur scriitor suedez, dar în același timp se lăsa 
manipulat de contele Czernin, ambasador al Austro-
Ungariei la București, care, prin încă influentul fost 
prim ministru,   încerca să-l determine pe regele 
Ferdinand să nu intre în război alături de Antanta, 
popa  Lucaciu mobiliza populaţia Bucureștiului, 
alături de un Ocatvian Goga, de un Nicolae Filipescu, 
un Take Ionescu, să iasă și să ceară intrarea imediată 
în război alături de Antanta.   
         Nu trebuie să ni-i imaginăm pe acești romantici 
oameni politici, adversari ai lui Titu Maiorescu și 
Marghiloman, ca pe niște  arhangheli deschizând, 
călare pe cai albi, porţile viitorului, dar nici ca pe niște 
precursori ai Dianei Șoșoacă. Oamenii aceia aveau o 
viziune clară despre cum trebuia să arate după război 
harta României. Aveau un fix: recuperarea 
Transilvaniei și Bucovinei. Această viziune îi lipsea 
lui Titu Maiorescu. Dar își avea și el partea lui de 
glorie: recuperase, când deţinea funcţia de prim 
ministru, Cadrilaterul.  
         Așa cum Vasile Lucaciu nu a fost un strălucit 
parlamentar, menţinându-se atât la Budapesta, cât și 
la București, în limitele unui constant opozant, Titu 
Maiorescu nu a devenit niciodată un bun scriitor. “N-
am dispoziţii pentru scris... Moi je suis un mauvais 
ecrivain” îi mărturisește el aceluiași Ion Petrovici. 
         Dar odată la un secol, cu ocazia centenarelor, a 
împlinirii unor ani rotunzi, au azi instituţiile statului 
capacitatea de a marca așa cum se cuvine 
personalităţile culturale, atâtea câte sunt?  
         Mai există un cult al eroilor sau ne-a mai rămas 
doar pasul de defilare, tehnica de luptă scoasă în pieţe 
pentru a impresiona copiii?  
         Dincolo de huruitul tehnicii de luptă scoasă în 
pieţe pentru a impresiona copiii de Ziua Naţională, 
ceva îi deosebește radical pe cele două personaje: 
funeraliile la moartea lor. Dacă marele Titu 
Maiorescu a fost condus pe ultimul drum de o mână 
de oameni, așa cum de altfel și-a dorit, la moartea dr. 
Vasile Lucaciu s-a declarat doliu naţional și a avut 
parte de funeralii naţionale. Regele a trimis mesaje de 
condoleanţe și o coroană, iar primul ministru Brătianu 
a sosit la Satu Mare în trenul regal, în fruntea unui 
numeros grup de personalităţi politice și culturale.   
         La modesta înmormântare a lui Titu Maiorescu, 
așa cum și-a dorit, deși condus pe ultimul drum de o 
mare mulţime de admiratori, dar în tăcere și 
respectuoasă reculegere, ultima lui secretară, Olga 
Neuman, notează că în timp ce trupul său neînsufleţit 
era depus la locul de veci s-a auzit  cântând o 
privighetoare.   
         În schimb, datorită afluxului de public, la sujba 
de înmormântare a părintelui Lucaciu nu s-a mai auzit 
plânsul mierlei cântând prin păduri “Rob îi Lucaci la 
unguri”.

decembrie 2022Poesis LECTURI PE CONTRASENS
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Sonetul − mereu t]n[r (cu Adrian Munteanu)

George Vulturescu

           Critica literar[ se pronun\[ greu asupra celor care 
taie razant modernitatea str[b[t]nd-o cu izbucniri de 
gheizer, re-aduc]nd la suprafa\[ purit[\i ale magnei 
poetice, re-gener]nd genuri pe care noua estetic[ a 
contemporaneit[\ii le credea uzate, `nchise `n cavoul 
istoriei literare. Tot cu greu se apropie criticii ;i de un poet 
precum Adrian Munteanu - multi proteic (actor, regizor, 
ini\iator al unor evenimente culturale) care str[bate s[lile 
de spectacol, sfid]nd moda zilei, cu clasicul sonet, re-
inspirat cu formule ale postmodernit[\ii - muzic[, 
imagine, gestic[, performan\e. 
           Fire independent[, travers]nd cenacluri 
inovatoare, rebele, el deruteaz[ prin sonetele sale `n care 
“schimb[ drona” (cum zic poe\ii francezi), cobor]ndu-le 
subiectul `ntr-o realitate neortodox[, ocolit[ de sficio;i, 
nu pentru c[ aduce `n versuri cramele, cer;etorii, pacien\ii 
spitalelor, ci pentru c[ nu se las[ clasat, c]nt[rit, etichetat. 
Ipostazele sale nu suport[ cli;ee< prea actor pentru a nu-
;i regiza singur scenariile, prea arghezian, cu 
“mucegaiurile”’ linbii de lemn, pentru a deveni rapsod, 
prea umblat prin lumea crizei contemporane, ca s[-l crezi 
`ndatorat unui limbaj provincial, el evit[ exhibi\iile 
l[s]ndu-se `n voia naturii sale eruptive, clocotind de via\[.  
           E, `n textele sale, o necenzurat[ pl[cere, de a se da 
cu tifla, de a zg]nd[ri limbajele zilei, care-l fac sonetul, pe 
alocuri n[prasnic, iar `n alte locuri `l apropie de magicienii 
artelor jocului, de zarjorii s[biilor miraculoase, de 
jonglerii care `ndoaie bare de metal `n fl[c[ri, a 
ritualurilor stranii a transfuzion[rii nisipului `n sticl[. 
Tristan Tzara vorbea de o asemenea “poezie latent[” ;i nu 
e de mirare c[ un mare poet precum :erban Foar\[ `l 
nume;te un maestru al eudecasilabilului `nmul\it cu 14”. 
Cum s[ nu te la;i contaminat de aceast[ art[ a unei 
virtuozit[\i care tope;te `n ...... sale, prin asociere, cuv]nt 
cu cuv]nt, `ntr-o jerb[ de imagini nea;teptate  
 

v-a\i a;teptat s[ scot din gu;[ triluri 
torent de ;oapte armonii celeste 

dar din g]tlej c]nd m[-n[l\am pe cre;te  
ie;eau v[p[i pentru aprins trotiluri 

am r[gu;it de-at]tea flori oneste 
s[dite-n colb slinos l]ng[ aziluri 

;i de-nghi\it necrotice fitiluri 
r[mase-n plex ;i splin[ indigestie 

nu mai sunt mierla g]ngurind spre astre 
cu sunet cald `n trup de-a pururi viu 

iar susurul cu unduiri albastre 
s-a pref[cut `ntr-un stupit s[lciu 
ademenind `n jurul lui dezastre 
prea ostenit de-un \ip[t pustiu 

(v-a\i a;teptat s[ scot din gu;[ triluri) 
 
           Vom detecta repede din acest fluid de lav[ o 
apropiere de efectul sound poetry (poezia de sunet) care 
implic[ gesturile, vizualul (de altfel poetul `;i `nso\e;te 

recitalurile sale cu imagini ;i muzic[, adev[rate tendoane 
cu care, prinde `n “plas[“ publicul ca un paing), de 
performance, re-prezentare `n fa\a publicului. 
           Un astfel de recitativ implic[ total autorul ;i ca 
voce, ;i ca gestic[ ;i ca imagine `ntr-un decor.  
Dac[ Baudelaire ne `ndemna s[ rupem g]tul elocin\ei, 
sonetisul bra;ovean ne `ndeamn[ s[... sucim g]tul 
realit[\ii< e o invita\ie pentru a se str[punge realitatea - 
Blaj din jurul nostru, pentru a se face auzit[, v[zut[ o 
nou[ sensibilitate ;i noile ... 
           E inclus[ aici acea conjura\ie dintre muzic[ ;i ochi, 
care tradus pune cuv]ntul scris pe pagină, ca ;i notele de 
pe portativ, `n configura\ii ale realului, a transfuzion[rii 
`n eveniment, `n happenina, `ntr-o spontanietate care se 
dezvolt[ `n timpul producerii sale.  
 
           Sonetul lui Adrian Munteanu nu se mai adreseaz[ 
unei audien\e camerale, romantice -precum ne spune ;i 
Eminescu “S[ stai vis]nd la foc, de somn s[ picuri” 
(Sonete I) - ci prime;te un rol de a suprinde realitatea, de 
reflector vizual al mersului lumii. De aici aceast[ imagine 
derutant[  a poetului cu rol de “coco; de tabl[“ 
 

r[m]n coco;ul pus pe-acoperi;uri 
din tabl[ sur[ `nfrunt]nd furtuna 

nu `l `nmoaie vipia nebun[ 
nu se `ncurc[-n oarbele desi;uri 

de sus ora;ul mi se pare duna 
`n care surzii `;i `mpl]nt[ ;i;uri 
un soi bizar de umbre ;i h[\i;uri 

`n care scurm[ necurmat minciuna 
dar casa mea b[tr]n[ ;i-a dus veacul 

;indrila curge moale `n r[stimp 
rugina groas[ mi-a t[iat hamacul 

m[ `ncovoi sub orice anotimp 
;i peste noaptea ce-a pornit atacul 

picioarele mi s-au desprins de timp 
(r[m]n coco;ul pus pe -acoperi;uri) 

 
           Cu aceste imagini poetul scoate sonetul din letargia 
interioarelor ;i-l plaseaz[ `n lume, `n mijlocul realit[\ii 
crude a socialului. 
           “M[ zbat cumplit s[ scap de sub l[cate” ( mi-au 
`mpl]ntat un ac ad]nc `n spate), zice poetul dar nu 
referindu-se la chingile sonetului, ci merg]nd spre 
adev[rurile limbajelor din straturile cele mai diverse ale 
societ[\ii< strada, parcul cu aurolacii (~\i zace-n parc 
aurolacul gesturi), stafiile pe blocuri. (m-am r[t[cit pe 
uli\i insipide) 
           Mai avem `n poezia rom]neasc[ un poet de 
excep\ie Marian Dr[ghici, care recurge la acest simbol al 
scrisului “de tabl[“’ (vezi vol. Lunetisul ;i Coco;ul de 
tabl[), Cartea Rom]neasc[, 1996). Privi\i separat, ele dau 
m[sura zaliilor poetice contemporane, a diversit[\ii 
stilurilor. 
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Nici Marian Dr[ghici nu se vrea `nseriat, clasei (…”ehei 
c]t timp sunt coco;ul de tabl[ de pe cas[), nu pune\i voi 
;aua pe mine - / iarna vara sc]r\ii ;i nici nu-mi pas[, 
sc]r\]ii ;i at]t”) vol. citat, p. 42), iar Adrian Munteanu 
transform]nd “sc]r\]itul metalic al coco;ului `ntr-o 
plonjare `n umbrele ora;ului, o privire care r[scole;te 
critic, realitatea social[ s[rindu-i” din \]\]n[ poarta/ ca 
statul [sta doar venin produce” (Am s[ ajung odat[ s[ 
sparg poarta). Scena cer;itului aduce sonetul `ntr-un 
original unghi al poeziei sociale< 
 

d[-mi b[nu\ s[-mi iau un kil de lapte 
;i [l de sus s[-\i \ie-n bine pruncii 
mai bine-ai face s[ te d[rui muncii 

orin organisme care-acum sunt apte 
s[-\i dea ceva poate pe firul luncii 

s[ iei un ban sau chiar mai mul\i de ;apte 
pe s[pt[m]n[ ;i-o s[ po\i prin fatpte 

s[ fii ;i tu acolo-n fruntea fruncii 
s[ po\i s[-\i cre;ti copilul mult mai bine 

c-a;a r[m]i cer;ind la col\ spre to\i 
s[ te `n\epe-n cur zece albine 

c[ e;ti zg]rcit ;i-un ban s[ dai nu po\i 
;i-n casa ta c[m[rile sunt pline 
c-a;a sunte\i cu to\ii ni;te ho\i 

(da-mi un b[nu\ s[-mi iau un kil de lapte) 
 
           Sunt o galerie de “portete” care se `ntrev[d prin 
jerba rimelor - care nu le poleie;te ca un staniol - ci le 
scoate `n relief precum ...... `n pictur[< g[sim un ochi ...., 
cu o voce groas[“ (p. 14 Sonetul 3) negustorul care-;i 
mestec[ halvi\a’’ (p. 68 ibidem), “femei poftind s[ treac[-
n pat la fapte” (p. 78, Sonetul 2), sau “’Iugorul cu fata sa 
astral[“ (p. 75 Sonetul 1). Nu e o parodie, ci o multiplicare 
a eului s[u iscoditor care suprinde polifoni vocilor ;i ni  
le expune ca `ntr-un cortegiu de carnaval. Dar poetul nu 
e unul al desf[t[rilor la carnavale ;i oaspete, ci unul care 
caut[ `n ad]ncime prin via\ă dezv[luind teme capitale ale 
artei sale< “Tema, R[scrucea, Spaima, Panica, |ip[tul, 
Risipa, Durerea” - cum ne indic[ el `nsu;i `ntr-un “Cuv]nt 
al autorului” la volumul Orele T[cerii (Ed. Dacia XXI, 
2010), p. 7. Sunt “’experien\e’’, cobor]ri `n pergatoriile ;i 
iadurile clipelor din via\a unui om. 
           O mare parte a sonetelor sale este aceea a credin\ei 
a unor “dialoguri” imaginare cu Creatorul. 
           “Fii, Doamne m]na ce-mi arat[ drumul” spune 
`ntr-un sonet (p. 46, Sonete 3) cer]ndu-i, ca de la egal la 
egal, s[-i indice “pragul” acelei colibe n care-l a;teapt[ 
femeia “ad[postind bucate cu duimul”. Nu e acel strig[t 
arghezian “Vreau s[ te pip[i ;i s[ urli”, ci o `ndoial[ c[ nu 
este auzit< “N-am ce s[ fac, te-ntreb< `mi auzi glasul?/ Te-
ai alipit de somnul ce supune/ S-au te-a r[pit cu a lui 
de;ert[ciune / Ca s[-\i alunge din r[runchi impasul?>  
“(...`n, orele t[cerii).  
           Cel mai adesea, sonetistul pune ̀ n vers sentimentul 
`ndoielii c[ dialogul / strig[tul s[u este `n de;ert, c[ ruga 
nu-i poate hr[ni credin\a 
 

“Nu m-am rugat de mult. Doar mi-e team[ 
M[ v[d rostind dorin\a de-a m[ prinde 

De m]na Ta care blajin se-ntinde 
Spre cel ce grav la chinuti se `nham[.” (Rug[). 

 

           Pe aceast[ treapt[ a “sc[rii”’ dintre lut ;i cer, poetul 
nu instituie acea rivalitate titanian[, nu trece la 
binecunoscutele “...lui Satan’’, ci se las[ cu prisos de acea 
`n\elepciune multisecular[, de intrare, acceptat[, `n 
r]nduiala lumii’’, precum o avem la Eminescu în Povestea 
magului c[l[tor `n stele. Aici poetul `ntre\ese percepte 
filosofice, etimoane culturale, p[trunse de presentimentul 
mor\ii care imprim[ o not[ grav[ a sonetelor. ~ns[ 
spontanietatea rostirii nu se “`nmoaie’’ niciodat[, palparea 
ce\ii prevestind sf]r;itul “(Vezi Paingul Orb, Ed. Aramia, 
2022, p. 20) nu las[ impresia unui tragic care s[ oripileze 
via\a, ci par mai apropiate de o nun\ire, ca Miori\a, un 
imn divin’’ din ‘’armonii de gaure’’, ca `n acest sonet greu 
de egalat< 
 

“fluturi de-o zi sau poate de-o suflare 
filigrante `ntrup[ri suave 

pictate-n forme simple sau concave 
nu ve\i r[m]ne semne oarecare 
;i f]lf]iri de aripi seci bolnave 

o m]nmg]uerte pe un um[r care 
abia s-a smuls din plumbuite-altare 

;i din mirosul l]nced de otave 
fluturi frumo;i prea delicate scame 
fluturi pl[p]nzi voi mirilor de flori 
ce-a\i `n[l\at din armonii de game 
un imn divin din ierburi c[tre nori 
voi ce-a\i fugit din ferec[ri de rame 
c]t v[ iubesc c[ a\i sc[pat de sfori” 

(fluturi de-o zi sau poate de-o suflare) 
 
           Sonetul lui Adrian Munteanu, forjat, pe aceste teme 
general-umane, e o \es[tur[ fin[ `n care se conjug[, printr-
o intens[ ardere, dar ;i “filogicale” din catehiseme ;i c[r\i 
de `nv[\[tur[, l[s]nd `n voia lor complicitatea ;i 
ingeniozitatea culorilor crude din natur[ dar ;i din 
arganul str[zii, un viguros al bijuteriilor cu care ne-am 
`nt]lnit la Emil Brumaru. 
 
           ~n sonetul s[u cuvinte prin `n mreja rimelor nu se 
sf];ie, nu se pastiseaz[, nu se separ[ ca ;i valurile la 
t[r]muri, ci se dezv[luie - ca `n arta armonit[\ii unui 
buchet `ntr-o \es[tur[ magic[ de atlaze orientale. 
Astfel c[ “p]nza” i se potrive;te ca o m[nu;[, 
singulariz]ndu-l `ntre soneti;i< pentru c[ poetul i-a 
transformat metafora `ntr-o pecete regal[ proprie care-i 
asigur[ intrarea `n literatur[< 
 

“cu plasa-ntins[ p]nă c[tre poale 
te-apleci firav nesigur ;i se mir[ 

fiin\a mea c[ firul se de;ir[ 
;i se-npreun[-n vasta rotocoale 
c[te-ntreb[ri t]rzii se ad]ncir[ 

c]nd am v[zut c[-n lan\urile goale 
se prind decis bondari cu corpul moale 

pe care-n soare ochiul `i admir[ 
dar `nc-un pas ;i din re\eaua dens[ 

te-ai pr[bu;it cu acelea;i sumbru morb 
nu ai cerut de la \]n\ari dispnes[ 

priviri pustii lumina-ncet \i-o sorb 
erai paingul de pe-o stea imens[ 
hulupav m[re\ dar urgisit ;i orb” 

(Cu plasa-ntins[ p]n[ c[tre poale)

decembrie 2022Poesis CRONICĂ LITERARĂ
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Cine garantează succesul – Elsa Dorval Tofan

Gela Enea

Dacă pornesc de la titlul Afacerile merg bine, 
trebuie să admit că deviza sau concluzia garanției 
unui succes, firesc ar fi să se concretizeze în 
circumstanțele sugerate de titlu. 

Poeta româno-canadiană, Elsa Dorval Tofan, 
autoarea volumului Afacerile merg bine, apărut la 
Editura craiovaenă Aius, în 2022, cu o prefață amplă, 
analitică și convingătoare a Adei Stuparu, ne asigură, 
în urma parcurgerii, prin lectură, poem cu poem, că 
titlul, deși rezonabil în viața cotidiană, la Elsa capătă 
conotații ironic-nostalgice. 

Volumul Afacerile merg bine conține, la final, 
și câteva referințe critice semnate, printre alții, de 
Ioan Lascu, Simona Popescu, Eugenia Țarălungă și 
Iulian Cătălui, din care aflăm că Elsa nu este o 
debutantă și că a scris nu doar poezie, ci și proză. 

Atmosfera creată de autoare în această carte 
este una tensionată, cu accente realiste, tușate chiar 
și de aspecte ce țin de naturalism, unde descopăr 
tema emigrantului, ca și la alți poeți contemporani și 
nu numai, tema falsei împăcări cu sinele, 
incompatiblitatea cu o anumită lume exterioară, 
bazată pe mercantilism. 

Ca structură, textele, în număr de șaptezeci și 
șase, sunt puse în ordinea alfabetică a inițialei 
titlurilor, având, unele dintre ele, completări așezate 
între paranteze rotunde, dar există și titluri ce, ele 
înseși, stau cuminți între paranteze, singura excepție 
a ordinii alfabetice fiind ultimul poem, al cărui titlu 

spune destul despre un fel de gândire matematică al 
autoarei: Terminus (singura abatere de la ordine). 

Dacă la poetul Petru Poiană, cel mai recent 
lecturat de mine, am descoperit că acasă înseamnă 
“un țărm îndepărtat de care trebuie să uiți” (volumul 
Prețioase ultimele scântei) pentru Elsa, ipostaza 
patriei-mame, ca să folosesc o sintagmă uzitată, este 
cea a unei voite dezrădăcinări, a asumării unui rol 
într-o piesă de teatru despre care nu știi dacă vei fi 
protagonistul sau doar o umbră în armata de 
figuranți: “când am plecat de-acasă (trebuia făcut 
ceva), am plecat ca să mă pierd și, poate, să mă 
amestec cu /alte strigăte cu  alți răniți, trebuie să faci 
și tu ceva, îmi spunea mama”. (Actrița imigrantă) 

Lirismul autoarei este unul care pretinde lector 
inițiat, lexicul resemantizat se axează pe o anume 
intelectualitate, pe Elsa nu o interesează căile 
bătătorite, convenționalul, fiecare poem, reflexiv în 
cea mai mare parte, jonglează cu metafore, cu 
subînțelesurile fiecărei fraze poetice, așa cum se 
observă și în poemul Accente în unghiul mort, din 
care citez: “interesul global este în mărime absolută 
egal cu/ indiferența colectivă, dar se constată că/ 
distanța față de unghiul mort s-a mărit atât de mult/ 
încât impactul s-a convertit în nerăbdare”. 

Dacă Arghezi făcea versuri “din bube, 
mucegaiuri și noroi”, introducând în poezia 
românească, de la începutul secolului al XX-lea, 
conceptul de estetică a urâtului, Elsa Dorval Tofan 
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folosește termeni din limbajul științific și tehnic, 
înnobilânu-i cu un lirism de bună calitate, urmarea 
fiind că descoperim expresii metaforice care transmit 
mesaje ambigue, că se folosesc și enumerații ample, 
actanții, când se întâmplă să se întâlnească, pe o 
bancă, într-un parc, de exemplu, vorbesc despre 
“speranță, lumină, roboți, viață”, culmea că 
intermediarul acestor întâlniri este spitalul, devenit 
un fel de spațiu poetic și o supratemă a volumului 
citat. 

Pentru Elsa DorvalTofan, timpul ia diferite 
forme de exprimare, de la cea de ”bandă comprimată/ 
program virusat funcționând în buclă,/ un artefact” 
(Afacerile merg bine), până la o relativizare în care 
orice obiect își pierde conturul. 

Nu se putea ca Elsa, în Afacerile merg bine, să 
nu abordeze și “afacerea” relației cu cititorii, cu 
propria creație, într-un manifest liric numit Album de 
gânduri: “nu este poemul meu citit într-o pauză de 
masă devine/ coproprietatea comesenilor. Obligații, 
drepturi, dizidență colectivă, construcția unui pod 
suspendat, flexibil în vremuri de puternice vânturi”.  

Poeta are multe Griji, după cum ni se 
confesează într-un ciclu de unsprezece poeme, sunt, 
astfel, griji recuperate, cronicizate, anatomice, 
geometrice, nemenționate, permeabile, în sfârșit, 
multe, multe griji pentru un biet suflet de poet, 
utimele având arie de acoperire universală, pentru că 
sunt griji terestre. 

Alături de atât de variatele griji existențiale, 
poeta își alimentează egoul și cu amintiri, lăsându-
ne să înțelegem că legătura sa cu trecutul nu este 
definitiv ruptă (nici nu cred că ar fi posibil) și  
numește trei dintre poemele volumului Unele 
amintiri, numerotându-le cu cifre romane. 

Citez un fragment din poemul numerotat în 
paranteză (III), pentru a evidenția că, în ciuda unei 
naturi exterioare generoase, dătătoare de cadre 
primăvăratice, unde se colorează universul de 
zambile, lalele, lăcămioare și unde chiar usturoiul dă 
bine în peisajul proaspăt, deci în ciuda acestei 
luxuriante vegetații, “omul secătuit, vrea să plângă,/ 
dar nu sunt lacrimi, vrea să strige, dar nu ies sunete.” 

Lumea Elsei pare a funcționa ancronic, fixată 
definitiv între niște borne ce nu-i mai permit 
clarviziunea, capacitatea de a-și proiecta un viitor 
luminos, aproape că îți vine să spui lumea poetei 
este, de fapt, un Spital ale cărui etaje ajung până 
la cer. 

Percepția Elsei Dorval Tofan rămâne una 
pesonală, dar orice pasionat de literatură descoperă 
în Afacerile merg bine o poezie ce îți creează fiori, 
generând întrebarea Și care este urmarea?  

Nu putem ști cu certitudine dacă Afacerile 
merg bine, toate afacerile, dar Poezia Elsei Dorval 
Tofan, chiar merge bine și lectorii se pot convinge 
singuri de acest adevăr. 

decembrie 2022Poesis CRONICĂ LITERARĂ
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Sinele ;i murmurul metaforei – Eugen D. Popin

:tefan Vida Marinescu

Egal cu sine, pe ton melancolic (dar și polemic, 
moralizator și satiric), lucid și, deci, cerebral, poetul 
Alternanțe-lor româno-germane Eugen D. Popin 
provoacă, aproape monologal, în orice caz intim, 
confesivul și privirea înlăuntru. Cu avânt declarativ, 
conferind justețe lui Baudelaire: „Spiritul este mai viu 
decât materia”, deviză a cărții sale „Murmur dincolo de 
tăcere”, Ed. Limes, 2021.  

Lirica aceasta, în cele 87 de alcătuiri, concentrează 
gânduri în expresii ale solitudinii și ale însingurării de sine, 
sublimând simplitatea de o anume dialectică, în versuri 
albe, aritmice, într-o zbatere continuă prin laconismul 
tăcerii, miza dramatică a acestei poezii. Murmurul fiențial, 
delicat și însoțit de îngeri, situat între plecări și întoarceri 
(obsesii ale memoriei afective, ultragiată într-o nesfârșire 
metaforică). Grav, cu repere și căutări de (în) amurg, 
lapidar consens al sinelui, în această carte, de atentă 
reflexivitate și suavitate a expresiei.  

Poetul recurge la abstractul neologic, discret, 
dincolo de orice urmă de prolix, cu frecvență a-temporală 
pe mundan, recurență, regăsire, cu reverberații în replay, 
ca o inițiere ce invocă ideea că „viața nu e un paragraf” 
(apud. Cummings). Poemele sunt o transparență și o 
întoarcere la geneză și la căință, o meditație ce-și arogă 
păstrarea valorilor morale, într-o vibrație continuă 
remarcată și de regretatul Andrei Zanca în delicata-i 
Postfață.  

„Jocul” așteptării e unul al revelației, căci lirismul 
refuză cosmetizarea, rezonând cu idealul de a rămâne în 
(de) sine. Evocarea unor unice făpturi (a mamei, a tatălui) 
se insinuează aici într-o simbolistică revelatorie a unei 
poezii marcată de început și de netrecere, într-un 
pretutindeni invocat fără stridențe, fără geamăt, în cinci 
memento-uri dincolo de ficțional.  

Poetul Eugen D. Popin acordă credit lui Shelley 
(printr-un fel de lait-motiv și subtitlul volumului „Cor 
cordium”), inducând introspectiv sugestia că iubirea e 
totul, fiindcă e mai presus de sine.  

Eul poetic e răvășit de imagini, de rememorări, iar 
senzația copilăririi este și ea interiorizată, dincolo de 
impulsiunile satirice, de spinii trandafirii. Lira e contrasă 
ca în haiku, solitară, poetul revigorând legătura sa cu 
strămoșii, acea mirabilă înveșnicire exhibată în popasul de 
„răstimp”, între mană și strălumină, ca într-o „regăsire”, 
în regim de litanie.  

Repudiind mucavaua, elegiac, liricul sancționează 
minciuna și duplicitatea în zvon etic și într-o „descindere 
controlată”, în profunzimi melancolice ale Ființei, păstrând 
resurse de firesc, demne de colecția editorială Magister; 
fără a friza didacticismul.  

Cu toate simțurile la pândă, în crispări de gând, 
meditativ, poetul Eugen D. Popin are viziunea cărții-
cadavru din cauză de orgoliu (de vanitate, mai degrabă), 
întrezărind calea de după: risipiri, rătăciri, însingurări. 
Împotriva cărora el, poetul, ridică o baricadă pe un „Pont 
au Change” care, plastic, reunește un râu de lumini, de 

umbre, o mirabilă curgere a reflexivității, onirică cel puțin.  
Orgoliul creator e blând, înnobilând un discurs 

primenitor, închinătoriu muzei, în căutarea certitudinilor, 
consecvent cu sine, în inocență și îngăduință. Dacă 
desăvârșirea e departe iar liniștea e pierdută, sinonimă 
îngândurării, opțiunea poetică e pentru jertfa de sine, 
emoția fiind clamată printr-o spirală imperfectă, sugerând 
o prima verba și un alt replay... în pas de deux.  

Liricul repudiază golul, frica, demonicul, bezna, 
glosând analitic și psihologic, refulatoriu și temporal, în 
ciuda spațiului închis, invocând totuși o resurecție ca imn 
al visătoriei ce suprimă involuntar filosofarea înțelepțirii. 
Când vorbele risipite au devenit cenușă iar sărutul, fie și 
telefonic, e o cădere în gol.  

Cele două stampe lirice salvează recluziunea, 
nevoia de opis mundan, cadrul selenar conferind 
romantism nocturnului și nemărginirii, silind auctorial la 
o mea culpa, oferind libertate întoarcerii spre și la sine. 
Într-o ardere post-festum când un măr e o ofrandă fecundă. 
Simplitatea e expresă, în contra limbii de lemn dar și exod 
ce urmează o cale aurită către: izvorul razei, nemărginirea, 
dincolo de amurg. 

De reținut metafora târâtului (fluture fără aripi), ca 
o programare a unui rictus al imperfecțiunii, o căutare a 
limpezirii dincolo de risipă și de pierzanie, refuzând 
trădarea sinelui. În adevăr, supremul gest este când cel 
îngenuncheat se caută pe sine. Poetul Eugen D. Popin 
evocă din nou pe cei plecați în veșnicie, sugerând că 
somnul rațiunii e nociv și că divinul e esențial. Iar 
Murmur-ul acestei lirici e un capital emoțional cu 
meandre și tulburări, căci dincolo de tăcere, într-adevăr, se 
aude murmurul poeziei sale. Parafrazând: după chipul și 
asemănarea poetului.  
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Duminicile agreste ;i modernismul poetic – Julien Caragea

Toma Grigorie

Un poet singuratic, Julien Caragea, își 
mistuie intelectulitatea și modernitatea poetică 
invazivă ca profesor în localitatea rurală Piscu 
Vechi din județul Dolj. Deși fizic izolat de 
furnicarul urban, este conectat acut, prin 
tehnologia actuală, la universul cultural de 
pretutindeni, dovedind acest lucru prin creația lui 
expansivă și dezmărginită temporal și spațial, 
îmbinând inteligent profanul și sacrul în proporții 
temperate și uneori abrupte.  

Este autorul volumelor de poezie, apreciate: 
Aria clopotarului nebun (Editura Genessa, 
Craiova, 2002), Biciclistul sălbatic (Editura Tracus 
Arte, București, 2012) Poveste de adormit maturii 
(Editura Diacritic, Timișoara, 2015) și volumul 
recent Duminici post-restant (Editura Pavcon, 
București, 2021). Este prezent și în antologia, 
Carte în cinci: O mână de poeți: Paul Aretzu, 
Julien Caragea, Nicolae Coande, Anton Jurebie 
(Editura Măiastra, 2019) 

După cum se poate deduce din titrările 
volumelor și desigur din textele poetice, Julien 
Caragea ne livrează profilul unui poet ca personaj 
șugubăț, ironic, dar empatic și simpatic în același 
timp, în toate zilele și în special duminicile, pe care 
ni le lasă la post-restant, împachetate în volumul 
pe care l-am primit de curând. M-a impresionat 
cartea aceasta prin originalitate și expresivitate 
convingătoare, cu poeme în proză sau prozopoeme 
cum însuși și le numește, narative, umoristice 
subtil și moraliste. 

Cartea este gardată pe pagina a IV-a de doi 
poeți exponențiali pentru literatura română actuală: 
Liviu Antonesei și Nicolae Coande. Lui Liviu 
Antonesei îi place poezia lui Julien Caragea, 
pentru că revelează „un rod al unei arte poetice 
elaborate, rafinate”, neeliminând, în acest registru, 
„inspirația, nici democrația lexicală”, sau chiar la 
nevoie, „nici asperitățile”. 

La rândul său, Nicolae Coande, într-un text 
mai extins, îl vede pe rusticul poet (doar pentru 
arealul locuit, desigur) ca pe “un ludic, 
imprevizibil și în același timp îngândurat”, ca pe 
un neobacovian al nostru, “izolat acolo unde 
scapără flama poeziei în nopțile lungi , fără lună”. 

Și Aurel Cărășel, cunoscut ca scriitor de 
literatură sceince fiction, îi apreciază, în prefață, 
“farmecul poveștilor adevărate” constând “tocmai 
în misterul pe care-l ascund dincolo de cuvinte”.  

Pornind de la pecețile acordate (cu care 
consunăm), urmează să iscodim unele texte 
poetice dintre cele reprezentative pentru a elibera, 
pe cât ne stă în putință, valorile lor veritabile, care, 
după prima lectură, se dovedesc a fi îmbelșugate.. 

O primă curiozitate formală este așezarea 
titlurilor la finalul poemelor, în paranteze, care 
uneori trimit imaginația dincolo de complexul 
ideatic și poetic al textului. Par exemple, pe limba 
lui de profesor de limba franceză, în poemul 
liminar al volumului, după ce descrie un areal 
campestru, locuit “de mari bazine cimentate și cu 
miros de alge și canale” (de irigație abandonate, 
desigur) care, trecând la alt nivel de reprezentare, 
în imaginarul său poetic neoromantic și oarecum 
absurdist, poartă “vechi corăbii” și pe cel care-l 
caută, “cu un ochi albit” de pirat se pare, care 
subînțeles ar fi destinul. Intervine cu titlul postpus 
(Trufia nimănui este umilă), transportându-ne în 
universul moralist aforistic. cu sens oximoronic, 
despre umilitatea trufiei! Semnificațiile logice, 
ascunse volițional, nu sunt ușor de devoalat, dar 
cu atât mai captivante. Schițele lui literale 
dobândesc aspect vizual, de esență exăresionistă. 

În alt poem ne imprimă celor născuți și 
copilăriți la țară, nostalgia trifoiului pe care îl vede  
în cer, a „picioarelor pline de rouă”, a privirii 
soarelui căruia trebuie „să-i povestești cu o 
seriozitate de cărămidă”. În plină admirație a 
liniștii patriarhale, „vin barbarii, urcă de undeva, 
din orașe și de la calculatoare, ca un sac de oase și 
lițe”. (Amintirea va citi cărțile disperării), Similare 
posibil, în memoria sa, aceste cărți anamnezice ale 
poetului cu cele ale lui Cioran, ale lui Bacovia și 
ale altor scriitori din categoria damnaților, în 
sensul mai larg al noțiunii. Din punct de vedere al 
construcțiilor bizare, îl putem apropria de Urmuz. 
Un poem exemplificativ: „Un cub mare, zar cu 
muchiile mulcomite și oranj înfiate, azvârlit în 
spațiul sidefiu de intermundii (…) Sunetul este al 
unui cutremur prăvălind încontinuu știuleți de 
porumb în pătul, Mirosul − al unui fluviu acum 
oarecum retras, și rămas zâmbitor, Evenimentele 
aparțin micii istorii familiare. (Tiresias). Și nu este 
singurul. 

Dispersarea aceasta a gândirii din texte, de 
la un univers la altul, de sens și de răspândire 
spațială și temporală, îi este proprie poetului 
cugetător, condamnat la izolarea asumată. Al. 
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Cistelecan observă prob la Julien Caragea vorbirea 
cu eliptice, contorsionarea topicii jocul de-a 
vocabularul învechit ori rafinat culturalicește. Îi 
confirmă pe drept calitatea de literat și “propria 
cultură poetică pe care nu se ruşinează s-o etaleze 
prin decalcuri (de orice tip) ce fac aluzie la 
obiceiele de versificaţie ale lui Barbu, Arghezi ori 
Stănescu”. 

Julien Caragea este un poet relocat după 
studiile universitare în spațiul încă mirific al naturii 
pe care-l descrie cu vorbe frumoase, pastelate, în 
culorile Câmpiei de Sud a Olteniei, dar și aspre în 
defulările lui atidunale, cu spirit justițiar. Poemele 
lui sunt de regulă concentrate, imbricate cu idei și 
reprezentări semantice fracturate sau eliptice, cum 
s-a spus, aparent absconse, dar împlinind esențe 
intrinseci codate inteligent. Recunoaștem 
similaritatea cu atmosfera bacoviană, însă expresia 
ușor ermetizată ne duce cu gândul la Ion Barbu, 
diferența făcând-o localizarea preponderent 
rustică, dar în nici un fel retro, care să ne trimită, 
de exemplu, la unii scriitori înaintași care idilizau 
viața la țară. El n-o face, ba din contră ironizează 
aspectele astuțioase ale acestui areal. 

Venerează elementele atractive, impunătoare 
de simboluri specifice existenței naturale 
reprezentative pentru satul care încă mai inspiră 
liniște și puritate atmosferică. Este înamorat de 
plopul rotat, de fântâna din câmp, de struțul 

imaginar, de ciorile croncănitoare de pe crengile 
uscate, de șoprul cu „principii morale”, de batoza 
cu „valțuri dințoase”, uluci inegale, drumuri verzi, 
nelipsitul cocoș, ornicul satului după cum ni-l 
amintim etc.  

O întreagă galerie muzeală incinerează 
vizualul, reprezentată prin construcții substantivale 
înșiruite fără determinante atributive, legate între 
ele doar de parcimonioase epitete metaforice 
potențate puternic de idei și atitudini aprobatoare 
sau reprobative. Aflăm în poezia lui Julien Caragea 
și similitudin cu dicteul automat al suprarealiștilor. 

Spațiul poetic e dezmărginit, neoprit, 
străbate distanțe nemăsurate terestre și celeste 
simbolice. Un „cal vechi” mai trece pe strada 
vecină cu căminul studențesc (craiovean) și poartă 
„o panglică de pirat”, apoi dintr-un salt metafizic 
ne trezim la mare cu „o pereche de orfani pe țărm”, 
(cu încărcătura emoțională respectivă). Iar titlul ne 
proiectează frust în (Căruța cu nori.)  

Se lasă uneori purtat de jocul ispititor al 
vocabulelor arhaice, neologice sau folclorice, (pe 
care intenționează să le revalorifice) scăpând 
uneori hățurile poemului abraș, dar posibil de 
oprit. Cu acestea zise, cartea Duminici post-
restant, semnată de Julien Caragea, este una 
apreciabilă, de situat printre cărțile bune ale anului 
tipografic respectiv și nu numai.

George Vulturescu a dus revista 
Poesis pe culmile Machu Picchu
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Doi poeți, Abhay K. ;i Mircea Petean,  
publicați la Editura Limes

Ioan Nistor

Editura Limes ne-a obișnuit să editeze 
volume bilingve sau multilingve, promovând în 
limba română poeți de pe alte meridiane și 
facilitând accesul poeziei noastre peste hotare. Este 
o preocupare mai veche, salutară. 

De data aceasta, au fost aleși doi poeți, 
Abhay K. și Mircea Petean, prezentați în versiuni 
semnate de doi traducători cu vastă experiență și 
cu o colaborare unanim recunoscută în România și 
în spațiul anglo-saxon: Olimpia Iacob și Bill 
Wolak. Acestora li s-au alăturat Mose Nijo, pentru 
limba malgașă, și Abhay K., pentru limba hindi.  

Volumul în discuție poartă două titluri: 
Abhay K., Haiku (trad. în lb. română: Olimpia 
Iacob), și Mircea Petean, Bunicul și marea / 
Grandfather and the sea / Idababe sy ny riaka 
(trad. în lb. engleză: Olimpia Iacob & Bill Wolak; 
trad în hindi: Abhay K.; trad. în lb. malgașă: Mose 
Nijo), Cartea apare la Editura LIMES, Florești-
Cluj, 2022.  

Despre cei doi autori, câteva informații 
preluate din scurtele biobibliografii pe care le 
conține volumul: 

Abhay Kumar (pseudonim:Abhay K.) este 
poet și diplomat indian născut în 1980, autorul 
unui număr de nouă antologii de versuri, dintre 
care amintesc doar câteva: Magia Madagascarului 
(LʼHarmattan Paris, 20021); Alfabetele Americii 
Latine (Bloomsbury, India, 2020), Antologia 
marilor poeme indiene și Cartea marilor poeme 
indiene de dragoste (ambele la Editura 
Bloomsbury). Este editorul Cărții de literatură 
Bihari (Harper Collins, 2022). A apărut în peste 
100 de reviste, iar poemul lui, Imnul Pământului, 
a fost tradus în peste 150 de limbi. Recent i-a 
apărut un volum de poeme proprii, Musonul. Din 
sanscrită, a tradus Meghaduta și Ritusamhara, 
ambele apărute în 2021, premiate de KLF Poetry 
Book of the Year Award 2020-2021; 

Mircea Petean este cunoscut mai ales ca 
poet, prozator și eseist, dar și ca editor, fondator al 
Editurii Limes din Florești-Cluj (1998) cu o 
prodigioasă producție de carte. Poemele sale au 
fost traduse în numeroase limbi: italiană, franceză, 
spaniolă, germană, maghiară, albaneză, cehă, 

slovacă, coreeană, hindi, malgașă și, evident, în 
engleză. 

Haiku-urile lui Mircea Petean scot la iveală 
însăși viața: viața  din jurul nostru, din natură, și 
viața din inimile altora și din inimile noastre. 
Realizate într-o manieră plină de firesc, care 
adaugă simplitate, naturalețe, suplețe versurilor, 
aceste micropoeme sunt fulgurații lirice, accesibile 
cititorului. 

Haiku-ul nu este ușor de interpretat, fiind 
asemănător fracțiunii de timp care nu poate fi nici 
măcar „fotografiată” înainte de a intra în zestrea 
memoriei. El surprinde clipa, ca o fulgurație, este 
imaginea care a rămas pe retină, după ce fulgerul 
și-a consumat menirea de fulger. Multe frumuseți 
se trec înainte de a avea răgazul de a le admira. 
Abia debutează și se sting. Dar importantă este 
săgeata pe care o trimite din arc într-o clipă celor 
cu sufletul deschis la săgețile iubirii.  

În haiku-urile lui Abhay K. facem cunoștință 
cu natura exotică a Madagascarului, cu papagalii 
Vasa, cu „jakaranda străvezie”, „ochii lemurului”, 
boababul, plumeria, cu „păsările elefant”, cu 
„musonul malgaș”, „sifaka de mătase”, sau cu 
Indri Indri (cea mai periclitată specie de lemur), cu 
molia cometă din Parcul Ranomafana de lângă 
Antananarivo,  dar și cu familiarii greieri și fluturi, 
cu pupăza, egretele și cocorii. Este un adevărat 
caleidoscop al spațiului poetic al lui Abhay K., 
prilej de a transmite sentimentul ordonator al 
armoniei.  

Iată câteva imagini: de simplitate 
molipsitoare: „greieri cântând/ zi și noapte – / ce 
anotimp e?” (p. 11); de gingășie a unui surâs al 
florilor sau delicatețe molipsitoare a vietăților: 
„hei, fluture,/ ascunde-te pe undeva!/ furtună” (p. 
21); de transcriere a unui mesaj al trecutului sau 
contraste ale vieții, de sacrificiu matern, dar și de 
triumf al vieții: „copii la joacă/ pe lângă groapa de 
gunoi – hohote de râs” (p. 46), sau: „un sac pe cap/ 
un prunc în spate/ o mamă din Tana” (p. 45); de 
gravitate a unei situații: „un șarpe boa/ încolăcit pe 
o creangă – / focul pădurii” (p. 24); de adâncime a 
unor semne sau emoții sugerate de lucrurile 
înconjurătoare: „ramuri golașe/ străpung cerul 
albastru/ iarnă în Tana” (p. 51) etc. 
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La Mircea Petean, scurtissimele sunt grupate 
în trei: Bunicul și marea, Tăcerile bunicului și 
Întâmplări din grădinile Anei. Motivele sunt, în 
aparență, familiale, inspirate de celebra și 
simpatica Ana, invocată în mai multe poeme ale 
lui Mircea Petean, dar tematica poate fi extinsă la 
tot ce înseamnă copil și copilărie, la universul 
genuin, juvenil, atât de acaparator pentru lumea 
maturilor. Poetul se dăruiește efuziunii de 
sentimente prin gesturi simple, dar atât de 
profunde și semnificative pentru universul său 
liric. Poetul nu ezită să se bucure, să se joace cu 
păpușile împreună cu Ana, să se tăvălească prin 
iarbă și printre flori, pentru a i se prinde frunzele 
și scaieții în păr.  

Marea este o vastă pictură în cuvinte, care 
devine o atracție greu stăpânită de cel ce se îmbată 
cu teluricii trandafiri care-i pun la îndemână 
acuarelele: „roi de fluturi albi pe mare/ în depărtare 
–/ voi zăbovi aici printre trandafiri” (p. 59). 

Surprindem aici efectul singurătății 
devastatoare, când acesteia i se ridică zăvorul. 
Simțim golul acaparator, vântul care risipește atât 
polenul aromat, cât și zgura pustiului agresiv, și 
poezia caută refugiul în basmul numit Copilărie. 
Cu asemenea replici, contrariile se potolesc: „nu a 

reușit să nimicească/ panseluțele și azaleea din 
Grădinile Anei/ crudul aprilie” (p. 80). 

Haiku-urile lui Mircea Petean se ivesc între 
„buruieni”. De leac! Din dialogul fetiței, în grădina 
ei, cu plantele ei ca o ikebana vie. Asta se întâmplă, 
spune poetul, „…de la Paști până-n Crăciun. De 
câte ori mă uit la această japonezărie, îmi trece prin 
cap câte un haiku!” (p. 76).  

Bucuria împlinirii, extazul în fața 
frumuseților acestei lumi sunt recurente: „în 
fiecare dimineață/ cobor în Grădinile Anei – / în 
fapt de seară urc treptele” (p. 78). Sau: „un pumn 
de bănuței/ pentru un pâlc de păpădii – / troc de 
aprilie” (p. 82). 

Când glasul armoniei nu e ascultat, fâlfâie 
aripile pustietății. Vântul poate aduce tristețea, dar 
poate și risipi scrumul singurătății: „fumează 
tânăra/ privind în gol – / vântul golește scrumiera” 
(p. 72).  

Desigur, numărul exemplarelor acestei 
bijuterii editoriale este limitat, dar o recomand 
iubitorilor de poezie, fiind o pledoarie pentru 
frumusețea și măreția poeziei ca limbaj universal. 
Este un popas în doi, sub ochii grijulii ai celor 
patru traducători:Olimpia Iacob, Bill Wolak 
(SUA), Abhay K. (India) și Mose Nijo 
(Madagascar). 
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Cristina Rhea

Rhea Cristina s-a născut la 6 aprilie 1973 în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa. Poetă şi 
jurnalistă. Membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Poezie, București. Licenţiată a 
Facultăţii de Jurnalism şi Ştiintele Comunicării, Universitatea din Bucureşti. Admisă la 
Programul de Master în Jurnalism al Universităţii Indiana, Facultatea de Jurnalism, SUA, 
Graduate Studies (ofertă declinată). 

A publicat beletristică, dar și lucrări de specialitate. Ambele volume de poezie au fost 
prefațate de Ana Blandiana și Irina Mavrodin, patru sunt cărţi de interviuri (în domeniul istoriei 
politice), două lucrări de cercetare academică în Ştiinţele Comunicării şi o carte de tip 
„biography”. 

Poezie: Ochiul străinului (1996) și Unde dragostea și moartea nu există/ Where Love and 
Death Do Not Exist/ Où l’amour et la mort n’existent pas (2006). Interviuri: Europeni la noi 
acasă (1998), 22 de martori la Destin (2000), Romania care a dispărut (2002), ROMÂNII 
SECOLULUI XXI. Interviuri-document cu personalități românești (2013). Biografie: Stela 
Popescu (2002). Cercetare academică: Introducere în Știintele Comunicării. Suport de studiu 
pentru seminar (2012), Rolul și locul culturii în televiziune. Un model de lucrare de licență în 
domeniile Jurnalism, Comunicare și Relații Publice (2012).  

Din 2002, este membru al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Poezie, Bucureşti). 
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Când mi-e dor de tine 
 
 
Iubesc Mirosul de Viață dimineața. 
Lumina taie în fâșii aerul, respirația ocrotitoare și neliniștea primului sărut. 
Aș putea merge în urma pașilor tăi știind unde te am, unde mă găsești. 
Neliniștea surâsului ispititoare în cuvinte, ca un leopard fierbinte și iute. 
Ca pe o gură de soare stă inima mea aplecată în fântâni. 
Cuvintele rostogolindu-se în depărtarea care se apropie.  
Iubesc mirosul de naștere seara. 
Când niciodată nu plouă când mi-e dor de tine. 
Când niciodată nu vino când vino la mine.  
Doi pași acoperindu-se iute din paduri. Doi ochi uitați în noi, două 
respirații cu albastru pe calcâie. 
niciodată eu. niciodată tu.  
 
 
 
Țipătul Luminii, din nou, pe Pământ  
  
 
Avem o inimă de acoperit o durere surdă care pășește paralel cu noi 
neliniștea tremur neștiut căderea albă 
Avem cuvinte de rostit care nu vor să fie auzite 
Lumina sparge ochiul de ziuă sufletele.  
Avem respirația plăpândă din ce în ce mai aproape  
Dumnezeu rupe în fâșii aspre lumea.  
Un timp al zămislirii umane trece peste noi grăbit 
Suntem mai mult de noi. 
Avem un ecou al cuvintelor din ce în ce mai aproape de noi 
Țipătul Luminii, din nou, pe Pământ vorbind 
Despre noi, eu, tu, noi, voi, în mișcarea circulară, biunivocă, permanentă 
Renaștere blândă, acoperă-mi inima întru Cuvântul celui PreaÎnalt! 
  
 
 
O neliniște de sfârșit de lume   
  
 
Să mă îngădui pe mine să mă apropii de Tine, 
Iata visul meu în ziua aspră a lumii Tale. 
Țipătul Luminii, din nou, pe Pământ. Suflete întregi 
În straturi înalte. Lumina pâlpâie  
Îndelung. Privirea se încăpățânează să fie. Neliniștea 
albă respiră din mâzga putredă a vieții. Stări,  
răni ce râd. Când vorbesc cu oamenii, alunec pe lângă ziduri trupurile 
Îmi cad în inimă. Lumina aduce calea spre Tine. 
Vin clipele arzând golul vieții, firul ierbii 
se naște tomnatic odată cu primele respirații ale Iubirii, 
Călăuza unică în suflet, călăuza supremă în trup. 
Toate acestea, zi de zi, le șoptim, le simțim, le trăim pe 
Iubirea Ta, e o neliniște de sfârșit de lume, 
De început de Viață peste tot. Venim, plecăm, sunteți UNUL  
Toți când mă uit în urmă văd primii pasi ai vieții primii 
Pași ai morții în luminare renăscută. 
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În adâncul inimii tale 
 
 
Pe inima ta aș putea respira sălbatic noaptea  
Când mirosul de viață vine în vârful picioarelor. 
Când între ochii tai și ai mei sălbăticiune vie e respirația din tine. 
Când cuvintele acoperă golul dintre secunde iar aerul miroase iute.  
Nu aș putea vorbi fără să adun mersul cerbilor între silabe 
între degetele mele iubitoare dintre inimile tale călătoare. 
Iubesc neliniștea sufletului meu căutând în adâncul inimii tale. 
Într-o parte a lumii țipă iute timpul între noi 
Aducând în furtuni că eu sunt că tu ești. 
Pe inima mea scrie sălbatic numele tau, cu litere fine și puternice. 
Între ochii mei și ai tăi o rădăcină.  
Calea se alege iute aurul coboară blând și greu în suflete. Viața vorbește. 
 
 
 
În zilele și nopțile care vin după tine 
 
 
Avem moartea și avem viața.  
Țipătul nopții îmbată ziua. 
Neliniștea nopții îmi lasă urme pe trup. 
Orașul îmi vorbește în zilele și nopțile care vin după tine. 
Respirația inimii vine odată cu toamna iubind aleile nocturne. 
Când nu știm de noi, un aer rece, cât o poezie, îmi umblă prin vene.  
Tu surâzi șăgalnic în puterea nopții. Amintire? Uitare? 
Vom fi fost doi aștri, două călătorii întâmplătoare în apus de Pământ. 
Doi îndrăgostiți de propria lor Inimă, de propria lor Teamă. 
Sărutând sălbatic ecoul Timpului nostru, orașul Inimii noastre renaște. 
Nu fugi de cuvinte, te rog, suntem doi într-Unul, aproape nemișcați 
Tulburatoare este Toamna, zic și alerg acolo unde sunt plină de tine. 
Neliniștea mea tu o știi vine tiptil în cotloanele suferinței tale până la Iubire.  
  
 
  
Sufletele noastre 
 
 
Niciodată nu e târziu să vii în venele mele.  
Lasă-mi jumătatea de inimă să se odihnească lângă jumatatea ta de inimă. 
Să mă îngădui pe mine să mă apropii de tine. Iata visul meu în ziua aspră a lumii tale. 
Niciodată nu e târziu să vii în sângele meu. 
Un admirabil Soare mușcă sufletele noastre. 
Eu sunt împreună în tine oricând, în toate zilele și nopțile acestui cer de ianuarie. 
Sorbi încet din ceai și îmi povestești de inima ta. Eu te ascult și tu știi. 
Știi că vom vorbi împreună în curând: eu, în inima ta, tu în sufletul meu. 
Tainic, pașii noștri pe străzi aduc nori de lumină și țipăt de albastru pe călcâie. 
Niciodată nu e târziu să vii în venele mele. 
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Angela Baciu

Angela BACIU, s-a născut pe 14 martie în Brăila, România. Este poetă, prozatoare, publicistă, trainer. 
Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. Membră PEN CLUB România. A publicat 21 
cărţi, printre care:  Maci în noiembrie (1997), Trei zile din acel septembrie (2003), Tinereţe cu o singură 
ieşire (2004), De mîine pînă mai ieri alaltăieri (2007), Mărturii dintre milenii (2012),  Despre cum nu 
am ratat o literatură grozavă (2015), 4 zile cu nora (2015),  mai drăguț decît dostoievski (2017) - carte 
scrisă împreună cu Nora Iuga, ,  Hotel Camberi (2017),  Charli. Rue Sainte – Catherine 34 (2017),  Mic 
dejun la Frida  (2020), Spiegel scrie peste tot (2021). 
 
Spectacole:  
*mai drăguț decît dostoievski - adaptare după poemul dramatic cu același nume (carte publicată la editura 
Polirom), de Nora Iuga și Angela Baciu; regizor Chris Simion-Mercurian - în cadrul Festivalului 
Internațional de teatru Independent “Undercloud”, ediţiile din 2018 și 2020, București;  
*ce-i aia apă verde pe cerul gurii – text de Nora Iuga și Angela Baciu scris pentru Grivița 53; regizor 
Chris Simion-Mercurian - în cadrul Festivalului Internațional de teatru Independent “Undercloud”, ediţia 
2021, București.  
 
Selecție premii: 2008 Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași - pentru eseu și publicistică 
volumul „Mărturii dintre milenii”; 2015 Premiu pentru Publicistică la Concursul de Creație Literară 
“Vasile Voiculescu” (Buzău); 2016 Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Literatură „Lucian Blaga” 
(Sebeş-Lancrăm), 2016 Premiul Balcanica pentru poezie românească la „Festivalul Poeţilor din Balcani”, 
ed. a X-a; 2017 Premiul I la Concursul Național de Poezie “Lidia Vianu Translates”- în urma căruia a 
fost publicat volumul de poezie “Charli. Rue Sainte-Catherine 34” în ediție româno-engleză; 2018 
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași - pentru calitatea operei și activitatea scriitoricească; 
2021 Premiu pentru volumul ”Mic dejun la Frida” la Festivalul Național de Poezie „George Coșbuc” 
(Bistrița); Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași „Cezar Ivănescu” pentru volumul „Mic 
dejun la Frida”; 2022 Diploma de Onoare din partea Universitatii Umaniste de Stat din Ismail & Centrul 
de Informare al Romaniei la Ismail pentru dialog cultural romano-ucrainean; 2022 Titlul „Refugiat prin 
Poezie” – Festivalul „Poezia la Iasi”.
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1. lună 
scrâșnind 
printre copacii 
goi de iarnă 
 
 
2. solzi de pește 
oase uscate 
vârtej de 
decembrie. 
 
 
3. sunetul  
clopotniței 
cruce de frică 
cruce de apus 
 
 
4. pași în 
zăpada înghețată 
descântec la 
malul mării  
song 
 
5. incantație 
miez de  
noapte 
femeia stinge 
focul 
călugăr surd 
 
 
6. preoteasa 
așază cununa pe cap 
bolborosește apa 
„sfințească-se-n  
numele tău...” 
 
 
7. în palma ei 
ciori de pământ 
ascultă 

pădurea 
mistralul citește 
 
 
8. inel verde 
luna pe dos 
lumea pe dos 
moarte. nu 
 
 
9. pe fruntea ei 
apele lumii 
răsărit 
potcoave de  
cai morți 
 
 
 
10. meteorit 
șarpe pe zid 
apus în peștera 
muierii 
 
 
11. pământ   
cutremurat 
mătrăgună 
busuioc 
vântul le duce   
acasă 
 
 
12. iute 
amar 
pământ 
proaspăt 
cosit 
 
 
13. lună pe cer 
stelele 
nu-s  

la 
locul lor 
rugăciune 
 
 
14. (ultima) 
preoteasă 
face  ordinea 
lumii 
prima zăpadă 
 
 
15. lumînare  
aprinsă: 
la capătul 
lumii 
semnul crucii 
dormi 
 
 
16. liniște 
-n cioburi 
fă loc 
elefantului 
gata să 
zboare 
 
 
17. duce  
cu ea 
durerea  
lumii 
ș ș, ș, nu trezi  
peștii... 
 
 
18. într-un 
cimitir 
părăsit 
cioară 
adiere de vânt  
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Hellmut Seiler

Bunicul meu si cu mine 
 
 

După ce bunicul meu la 80 de ani bătuți pe muche 
A scăpat ca pe muche de cuțit de închisoarea de tortură 
Din Jilava, s-a înființat aproape ostășește în fața 
Veterinarului, căruia între timp îi aparținea casa lui 
Situată în fața fortificației bisericii, și care după 
Desproprietărire s-a instalat ebenda de-a binelea 
În numele dreptății; cu mâna întinsă, se spune 
Aproape că l-ar fi îmbrățișat. 

 
Această casă, cea mai demnă de respect 
Din comună, am dat-o de două ori, ușuratic 
Cum sunt, și cu douăzeci de ani mai târziu, în urma 
Retrocedării prin cel de-al doilea stat de nedrept 
La prețul unei bude de curte; și asta chiar fiicei lui 
și am bătut palma cu ea în onoarea acestei 
afaceri curate și a tranzitului blând de valori 
materiale în devalorizare. 
„Viața se lasă înțeleasă doar frunzărită 
Din urmă; de trăit trebuie însă 
Să trăiești mereu înainte.” 

 
 
          
                                                Î�ncurajare (1976) 
 
 
                                                       Se pare stimate colega 
                                                       cӑ sunteti iarӑşi 
                                                       ȋntr-o fazӑ neproductivӑ 
                                                       vӑd cӑ 
                                                       scrieţi poezii 
         
                                                                                             (traducere de Andrei Zanca) 

  
 
 
 

Curaj! 
 
 

mӑ ȋmbӑrbӑteazӑ scaunul 
pe cӑnd eu darӑ 

sunt pierdut 
ȋntre douӑ 

 
 

                                                                                                      (ȋn traducerea autorului) 
 
 



20

Dedicată ție 
 
 
Există buze, ce-mi amintesc 
De țara mamă. 
Există buze, ce-mi amintesc de  
Cele ale fântânii. 
Și există buze ce-mi amintesc 
De tine. 
 
Există voci, ce-mi amintesc 
De cântul păsării 
Există voci, ce-mi amintesc 
De glasul clopotelor 
Și există voci, ce-mi amintesc 
De tine 
 
Există ochi pe potriva fundului mării 
Și ochi pestriți ca un caleidoscop 
Nu însă 
Ca ai tăi. 
 
 
 
Am visat 
 
 
Am visat că aș fi murit. 
Fii me se holbau la mormânt 
Care la rândul lui se zgăia la ei 
Femeia scâncea 
 
Își freca ochii. La margine, însă 
În fagi șușoteau frunzele  - 
Ori șoptea vântul un nume? 
 
Amici dădeau preotului, care 
Părea a nu se sinchisi de asta, mâna. 
Cu toții se bucurau că vor mânca 
Pâinea uscată a pomenii 
De după, undeva în apropiere, totul 
În deplină relaxare. Cineva m-a bătut  
în gând pe umăr, altminteri  - 
 
Sub dalba  
Cădere a frunzelor 
 
În afara unui scrășnet 
De dinți, nimic. 
 
 
                                      Transpunere de Andrei Zanca
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Adriana Iliescu

Stanțe cu soare și cu nori 
                                                                                  

Elizei mele 
 

                                      Motto: “Soarele rotund și palid se prevede pintre nori 
                                      Ca un vis de tinerețe pintre anii trecători” 

 
Vasile Alecsandri Pasteluri- Iarna în revista Convorbiri literare  

nr. 3, 1868 
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I 
 
Eminescu: “Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă...” 
 

(Melancolie, 1876, 1 septembrie) 
Și pânze gri cad înfășurându-mă  
         încet dar statornic 
ca un prim veșmânt pentru o viitoare călătorie 
începută demult, începută dintotdeauna 
spre care ne întoarcem privirea în 
        cealaltă jumătate a zilei 
spre o altă pădure, alte animale, necunoscute flori, 
necunoscute stele, lună, soare și luceferi 
 
… Și se ridică un fum gri, subtil, 
Pufos ca blana unui iepure – prieten 
a cărui inimă bate în ritm cu a ta 
și în timp ce mâna ta mângâie trupul lui 
gri, blând, temător 
o spumă roșie îneacă orizontul 
înghiți spuma roz a unei dulceți 
din fructe ideale, să zicem — 
un fel de căpșuni și un fel de zmeură, și un fel de vișine 
și inima ta bate în ritm cu sufletul 
unui animal ideal: 
blând, săltăreț, curios și tandru 
 
 

II 
 

Eminescu: “...s-împlu norii de zăpadă  
cu himere...”  

       (Cugetările sărmanului Dionis, decembrie 1872) 
 

Văd soarele răsărind 
la rădăcina unor arbori 
cufundați în apă 
și deasupra apelor alți arbori 
care străpung munții  
și un fluviu pe care plutesc 
păsări Phoenix… 
 
 
… și mai e o frunză de fag roșie 
pe care călătorește un nor de vis 
și iată un sâmbure de sidef incendiat 
și o pasăre singură zburând în dans 
ce peisaj? Este un basm 
în care Făt-Frumos cade, uite-l 
din pricina iepurelui-șchiop-spirit demonic 
dar, de fapt, fiindcă nu ascultă  
de înțelepciunea unui cal- suflet de înger 
ce începuse să fie răpciugos de bătrânețe 
dar apoi s-a răzgândit  
și s-a întors în lumea copilăroasă a basmului 
la pădurea fermecată ca aceea de pe cer, desigur 
dar nu ascultă de zână și nu respectă marginile, hotarele,  
trece de limite 
și se duce la palatul… cu praful și pulberea 
(cine cunoaște basmul, a înțeles) 

decembrie 2022Poesis POEMUL CONTEMPORAN
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III 
 
Eminescu: “Eu te fac s-auzi în taină 
                   Mersul cârdului de cerbi.” 
 

(O, rămâi, 1 februarie, 1879) 
 
 
Iară cârdul de cerbi cu coarnele de sidef! 
mersul lor îl aud în taină, 
ochiul mi-l cufund gol în ape 
și un alt ochi, ca o piatră 
tremură aruncând sulițe galbene care orbesc 
O! Zice-se, ar fi fost niște sălăți din grădina cerbului 
și un cap de cerb decapitat 
care se vaită cerând fiului de împărat să-l privească 
O, zice-se că avea cerbul o piatră nestemată 
                          în frunte care te orbea 
ca soarele acesta galben… 
 
iar acum un cârd de cerbi 
cerbii doar pe cer mai aleargă 
calcă în picioare un soare 
mai albulic decât Hamlet cel tânăr… 
un cârd de cerbi plini de sidef  
calcă în copite un soare hamletic… 
 
 
 

IV 
 

Eminescu: “Ș-acel rege-al poeziei, vecinic tânăr și ferice, 
Ce din frunze  îți doinește, ce cu fluierul îți zice, 
Ce cu basmul povestește — veselul Alecsandri, 
Ce-nșirând mărgăritare pe a stelei blondă rază, 
Acum secolii străbate, o minune luminoasă, …” 

(Epigonii, 1870, 15 august) 
 
…Se vorbește despre vagabondaj 
și despre solitudine în legătură cu noi 
Regi, fiecare, ai unei alte constelații 
dar noi, vagabonzii, 
noi, cei nepereche, 
noi aiuriții marilor aiurări exacte, fidele, corecte 
noi, da, suntem cei statornici, 
noi, vagabonzii în zdrențe de ceață și aur, 
înconjurați de făpturi felurite 
ce se rotesc în jurul meu 
bucurându-se de marea noastră lumină 
de marea noastră putere, 
de zâmbetul nostru regal și aiurit și vagabond 
 
Eminescu: “Noi amândoi avem același dascăl 
                   Școlari suntem aceleiași păreri… 
                   Unitul gând oricine recunoască-l. 
                   Ce știi tu azi, eu am știut de ieri…”  
(Noi amândoi avem același dascăl, 1879) 
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George Marius Nicoară

Aplauze, bis 
 
 
Coroană desprinsă de fruntea senină, 
e împărăția cerurilor 
în haine de cerșetor, 
e pliscul vulturului purtător de arginți. 
 
Vreau să mă recâștig  
precum Ulise locuința sa din mâna vrăjmașilor. 
 
Vreau unu, doi, trei,  
start, 
aplauze, bis. 
 
 
 
Casa din lumină 
 
 
Domesticită la auzul stăpânului, 
la văzul întunericului adânc, 
pasivă putința prin capetele de sub tavan, 
abisul din abis, 
din crăpătura pietrei de temelie  
râu, 
mare întinsă pe pânza numită pământ. 
 
Șarpele cu clopoței înghite veninul și adapă cu lapte pruncii noștri. 

decembrie 2022Poesis POEMUL CONTEMPORAN

Născut în Baia mare în 11 martie 1988, preot dr. 
George Marius Nicoară este consilier cultural al 
Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică 
de Maramureș. În anul 2016 obține titlul de doctor în 
teologie la Universitatea Pontificală Gregoriana din 
Roma. Licențiat în teologie la Roma, dar și în 
filologie la Facultatea de Litere, Universitatea de 
Nord, Baia Mare. Volume de poezii publicate: Icarus 
cu aripi de bronz, Editura Universității de Nord, Baia 
Mare, 2010. Tăcerea timpului, Editura Sapientia, Iași, 
2012. Trupul cuvântului, Editura Sapientia, Iași, 2016. 
Premii și distincții obținute: Premiul „Mihai Olos” din 
partea Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
Maramureș, anul 2017. Premiul „Tânăr Scriitor” din 
partea Primăriei Municipiului Baia Mare, anul 2020. 
Medalia de Excelență din partea Primăriei 
Municipiului Baia Mare pentru merite deosebite la 
nivel cultural și literar, anul 2020.



25

Poesis decembrie 2022 POEMUL CONTEMPORAN

Domnul, Dumnezeul tău 
 
 
Stingher, 
încă respirația ultimă 
o aștept. 
 
Fii ultima respirație înainte să trăiesc, 
fii căldura din gheața ce mă împresoară, 
singur prin fiecare respirație rămasă. 
 
Liber nu mai sunt de când nu îmi mai respiri în inimă, 
liber nu mai sunt de când nu mai ești. 
 
Un alt Iov, 
pe grămada de moloz, 
toate făuririle din mine s-au năruit din pricina necredinței tale. 
 
Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, 
să nu ai alți dumnezei afară de mine, 
chip cioplit să nu îți faci, 
nici să te închini lor. 
 
Necredinței să nu i te închini. 
 
Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău: 
am spus-o amândoi. 
 
Cioplește-mă, 
dacă mai sunt, 
Domnul, Dumnezeul tău, 
după chipul și asemănarea ta, 
pune-mi credința în frunte, 
în coroana de spini. 
 
 
 
Haide să ne cunoaștem mai bine 
 
 
Vino în același loc în care ne-am întâlnit ultima oară, 
vino să ne privim numai cu ochii, 
vino fără cuvinte,  
fără veștminte,  
fără siguranțe,  
fără lucruri dinainte făcute, 
vino fără gânduri, 
vino fără pregătire. 
 
Să ne construim din temelii, 
să ne punem piatra de temelie, 
să punem cu sudoarea frunții fiecare cărămidă, 
fiecare fereastră prin care să privim steaua noastră preferată, 
bolta casei noastre, 
piatra din capul unghiului, 
sunt locuri în care devenim una. 
Una cu noi. 
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Vino să devenim doar doi pași prin zăpezile 
Siberiei, 
mi-e dor să îmi vorbești despre zăpezile Siberiei. 
 
Să te învelești cu un val de omăt, 
să ne ascundem amândoi sub zăpezi, 
cum ai vrut dintotdeauna. 
 
Va fi cald. 
 
Ne vom topi în zăpezile Siberiei, 
le vom topi. 
 
 
 
Nu pot 
 
 
Nu pot să te scot din mine, 
zidită cum ești în mâinile mele. 
 
Nu pot să mă spăl, 
ca un anahoret prin cămara unei peșteri, 
ascuns cu tine printre bolovani, 
moartea se apropie liniștită. 
 
Nu pot să nu fiu liniștit, 
nu pot să nu știu că viața e unde ești, 
că moartea e doar o viață cu tine. 
 
Moartea e numai o viață cu tine. 
 
Nu pot să mă desprind de mine, 
când tu ești ca firele de sânge prin venele mele, 
mă consumi; 
 
Nu pot să nu vreau, 
nu pot să nu vreau să mă consumi, 
nu pot să nu știu că mă consumi. 
 
Nu pot să nu trăiesc din viață în viață. 
 
 
 
Iară și iară 

 
 
Să tot fi fost vreo nouă luni  
de când mi-e dor de mine. 
 
Nu mai sunt omul cu plete în vânt. 
Nu mai sunt omul ce vorbea cu sfinții din icoane. 
Nu mai sunt omul ce credeam că voi fi. 
 
Sunt ca baba Dochia: 
întineresc când lepăd ceva din mine, 
vreun gând aproape uitat, 
strada copilăriei, 

ziua de duminică, 
mirosul de mere din cuptor. 
 
 
 
Aveau privirea ta 
 

 
M-am trezit cu durere surdă de cap. 
 
Încă din noaptea cu lună plină de săptămâna 
trecută, 
de pe pereții pictați cu îngeri de toate culorile, 
de toate formele, de toate stările sufletești, 
în fiecare dimineață 
schimb îngerul păzitor. 
 
Dimineață s-a întâmplat ceva straniu cu îngerii de 
pe tavan. 
Încă neridicat în capul oaselor, 
îngerul pentru astăzi, 
îl căutam cu răbdare. 
 
... 
Minune. 
... 
 
Toți îngerii erau identici, 
toți îngerii aveau privirea ta. 
 
 
 
Același strop, altă ploaie 
 
 
Cine ar fi știut că pe locul de îngropăciune al tatălui 
meu, 
cu ani în urmă am învățat să merg pe bicicletă. 
 
Pe atunci era acolo un teren de fotbal; 
se jucau pe-acolo duhuri de-a v-ați ascunselea, 
pedalam să îi prind. 
 
Pedeapsa era să-mi spună: 
frânturi de povești 
povețe 
prorocii. 
 
Însă și unele și altele 
tot neînțelese se desprind de mine, 
fiecare își ia un drum și devin trecători 
printre pietrele din bronzul înaripat, 
printre ce e mai de preț din mine, 
țipete de fericire, 
idealuri, 
urcă dinspre locul în care am învățat  
să merg pe bicicletă.
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Poezia lui :tefan Aug. Doina;< o privire autoreferențială

Adrian Lesenciuc

Am citit mai multe studii dedicate operei lui 
Doinaș scrise în linia arborescenței sale poetice din 
perioada baladescă. Cumva, critica literară a simțit 
nevoia să continue, in intentio operis, ceea ce fusese 
considerată luxurianța și voluptatea poetică a 
primelor volume doinașiene. Am în minte, în primul 
rând, studiul „Introducere în poezia lui Ștefan Aug. 
Doinaș” al lui Gheorghe Grigurcu1, care însoțește  
antologia Născut în Utopia, dar și teza de doctorat a 
lui George Vulturescu, publicată sub numele Ștefan 
Aug. Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica 
orizontalității la Editura Școala Ardeleană2. Poetului 
arădean nu i-a servit arborescența baladescă pentru a 
fundamenta un demers explicativ convergent cu 
hermeneuticile noi (un sistem de explicare a lumii), 
care permiteau interpretarea continuă a operei aperta, 
în termenii lui Umberto Eco, ci doar pentru a acoperi, 
proteja, ascunde nucleul care nu exclude 
interpretările succesive, dezvoltările de perspectivă, 
deschiderea seriilor semiotice generative. Opera lui 
Ștefan Aug. Doinaș, în special prin volumele din 
tinerețe, face posibilă această extensie arborescentă 
pentru a disimula, pentru a se îndepărta de real, 
pentru a excede tematic o anumită cantonare 
interpretativă, pentru a îndepărta demersul 
hermeneutic al catalogării tematice, rar pigmentate 
de inserții privitoare la stil, după cum el însuși afirmă, 
pentru a putea încadra, categorisi, ordona, face 
accesibilă literatura română: 

 
Să pornim de la un fapt: se observă că în cele 
mai multe cronici literare, poeziile sunt 
inventariate astăzi după criteriul implicit al unui 
realism înțeles ca mimesis (imitare a naturii). De 
obicei, criticii întocmesc lungi liste tematice, 
pigmentate cu câte o considerație asupra 
stilului; aceste liste ar vrea să epuizeze 
„universul” poetului, contribuind la 
caracterizarea lui. [...] Câți dintre criticii noștri 
literari nu au iscălit asemenea aserțiuni eliptice 
de conținut? Din ele se desprinde, tacit, o 
invitație la „oglindirea realității”, care – pentru 
poeți – echivalează cu tendința de a instaura o 

adevărată tiranie a obiectului real. Or, obiectul 
poeziei nu este realul obiectiv; obiectul poeziei 
este raportul specific, particular fiecărui poet, 
între subiect și obiect; adică relația emoțională 
aparte între eul subiectiv și realitatea din jur 
(natură, lucruri, ființe, evenimente, idei etc.). Ni 
se va răspunde că acest raport este, în genere, 
obiectul oricărei arte. Da; dar în poezie el are un 
caracter specific3.  

 
Chiar dacă prin textul „Obiect real și limbaj 

realist în poezie” Doinaș voia să se îndepărteze de 
o anumită formă de impunere realistă, care 
macerase literatura unui deceniu și continua să 
dizolve în realism-socialist textele solubile în 
ideologie, poziția lui este importantă în raport cu 
două mari deschideri interpretative (focalizate pe 
procesul hermeneutic, nu pe înțelesul asociat de 
critic): una privitoare la necesitatea luxurianței 
poetice din etapa baladescă, cealaltă privitoare la 
reperele semnificării înseși, pe care o înțelege în 
dinamica semnificării multiple a operei (în paralel 
cu înțelesul de opera aperta a lui Eco), așa cum 
rezultă din poezia sa metareferențială. Cu alte 
cuvinte, Doinaș ne previne asupra lipsei de sens a 
disecției critice, fără a se opune realului: „realism 
în poezie înseamnă, așadar, orientare spre real, dar 
selectare a semnelor realului, în funcție de legile 
tainice ale personalității creatoare”4. Realul nu 
obturează accesul la poezie, nu obstrucționează 
parcursul, dar el trebuie privit ca potențialitate, ca 
asimptotă a alinierii ficționale, mai precis a tendinței 
de aliniere. Trebuie înțeles din perspectivă 
vectorială, ca organizare a câmpului de potențialități 
poetice, și nu ca reflectare. Apoi, în ceea ce privește 
dezvoltarea de potențialități, dezvoltările fractale ale 
arborescenței poetice la Doinaș au la bază principiul 
de autosimilaritate (care nu are cum să se rezume la 
o simplă înșiruire tematică), ci la dimensiunea 
fractală întotdeauna mai mare decât cea topologică, 
întotdeauna cu rest (în înțeles semiotic raportându-
ne la desfășurări). Nu este o eroare interpretarea 
operei doinașiene în linia arborescenței sale poetice, 

1  Gheorghe Grigurcu. (1992). Introducere în poezia lui Ștefan Aug. Doinaș. În Ștefan Aug. Doinaș. Născut în Utopia. Antologie 
lirică. Prefață de Gheorghe Grigurcu. Ilustrații de Geta Manea. București: Editura Fundației Culturale Române. 5-45.
2  George Vulturescu. (2018). Ștefan Aug. Doinaș. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității. Cluj-Napoca: Editur Școala Ar-
deleană. 402p.
3  Ștefan Aug. Doinaș. (1970). Lampa lui Diogene. București: Editura Eminescu. p.10. 
4  Idem, p.14.
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dar dacă îl privim cu atenție pe eseistul Doinaș 
constatăm că limbajul său este eliberat de 
dezvoltările fractale din opera poetică și se relevă 
simplu, explicit, proiectând niște idei de forță 
traductibile la dimensiunea de autosimilaritate sau 
de capacitate fractală. În eseu, Doinaș nu produce 
imaginea încărcată, spectaculoasă, densă a 
dezvoltării fractale, ci doar simpla rezumare la 
formule care descriu logic fenomenul. Odată 
înțelegând universul concret (și rece) al acestei 
rezumări la esențe, se poate proiecta „universul 
emoțional” al poetului, viziunea acestuia: „cuvintele 
lui au o concretețe, un relief comun, care pe unii îi 
împiedică să vadă raporturile intime ale universului 
emoțional, îndărătul suprafeței eufonice explorate: 
carnea vegetală a cuvântului maschează sâmburele 
de fildeș”5. Căutarea în poezia lui Doinaș nu poate 
fi decât în acord cu propria viziune, cu propria 
ordonare și cu universul său emoțional, adică 
necesită a nu zăbovi critic asupra arborescenței, 
luxurianței sale poetice, a nu învăța reproducerea 
ornamentației sale la altă scară sau în alt registru, ci 
de a coborî spre tâlcuri, în plin proces al semnificării 
(asupra căruia poetul se oprește din când în când 
pentru a da seamă din punct de vedere 
metalingvistic): „maeștrii știu că viața are adâncime 
și folosesc limbajul concret pentru a „coji” 
fenomenul, pentru a explora drumul spre tâlcuri”6. 
Drumul spre tâlcurile doinașiene duce prin vegetația 
arborescentă a propriilor versuri, prin voluptoasa 
materie poetică în dantelăria baladescului către 
explicativul doinașian pe care Grigurcu îl vede ca 
limbaj al „crudității” poetice7. Dar despre nevoia 
acestei dezvoltări luxuriante la Doinaș a adus 
explicațiile necesare eseistul și criticul literar Virgil 
Nemoianu. Pus în raport cu îmbogățirea percepției 
realului în propria limbă, Ștefan Aug. Doinaș trebuie 
reconsiderat în literatura română, subliniază 
Nemoianu în chiar „Observațiile introductive” la 
ediția a treia a Surâsului abundenței:   

 
Într-adevăr, dacă valoarea oricărui poet constă 

în a îmbogăți, prin intervenție, percepția nuanțată a 
realului de către comunitatea lingvistică în care s-a 
născut și trăiește, de a spori, prin explorare, 
cunoașterea adâncurilor psihice (straturi și 
mecanisme de gânduri, de afecte, de sensibilități), 
de a conserva și îngriji autoidentificările omului 
(printre care nu în ultimul rând și deschiderile 

acestuia spre transcendent), atunci rolul unui poet 
ca Doinaș va fi recunoscut imediat ca fiind dintre 
cele mai importante8.  

 
Nemoianu îl așază pe Doinaș, așadar, sub 

semnul sintezelor multiple, succesive, conectând 
vârste și generații literare, în condițiile în care aceste 
sinteze nu se realizează sub auspiciile unității 
stilistice, ci într-o diversitate de expresie care 
surprinde, care nu are egal în literatura română și 
care își exprimă unitatea „nu în stil, ci în ton”9. Prin 
această unitate tonală și prin luxurianța expresiei, 
poezia lui Doinaș poate mai întâi să reziste în 
ariditatea epocii – era nevoie de o producție amplă 
și complexă pentru a rezista –, apoi poate să întindă 
ramificațiile către vârstele și etapele creației, 
asigurând o continuitate lirică aproape imposibil de 
închipuit astăzi, din interbelic până în postceaușism. 
Doinaș nu este doar supraviețuitorul, ci și cel care 
pregătește solul arid al deceniilor marcate de 
interdicții pentru culturile ulterioare. Baladescul 
arborescent produce suficientă umbră și umezeală 
necesare germinării unei literaturi.  

Servind conștient unei asemenea adaptări, 
poate intuitiv în primele două etape poetice, cu 
certitudine conștient începând cu Vânătoarea cu 
șoim (1985), Ștefan Aug. Doinaș nu este simplul 
poet al formelor și normelor pure, nu este căutătorul 
hölderlinian de dragul hălăduirii prin vârstele 
romantice ale creației, nici pitagoreicul sau 
platonianul raportat la esențe numerice sau ideatice. 
El este poetul asumat al înțelegerii profund culturale 
a locului, al raportării la potențialitățile limbii și la 
deschiderile culturale, pe care le îmbogățește printr-
un continuu dialog cultural. Doinaș scrie o poezie 
reflectând livrescul (uneori în spirit borgesian; 
Doinaș l-a admirat și promovat în limba română pe 
poetul argentinian), înlocuind treptat romantismul 
târziu nu numai cu inserțiile morale sugerate de 
noua lui poezie, ci și cu o mai bogată oglindire a 
literaturii pentru a putea ancora rădăcinile operei 
sale, care în primii ani a strălucit prin luxurianță. 
Coborând spre rădăcini, nu ordinea realității 
imediate în reflectare este cea care îl interesează pe 
Ștefan Aug. Doinaș, ci ordinea așezării culturale. 
Gh. Grigurcu notează: „Doinaș apelează la un adânc 
strat cultural ca o reflexă legitimare”10. Ancorându-
și rădăcinile operei prin coborârea în straturile 
adânci ale literaturii (universale), Ștefan Aug. 

5  Idem, p.15.
6  Ibidem.
7  Gheorghe Grigurcu, op.cit., p.7. 
8  Virgil Nemoianu. (2016). Opere. Vol.6. Surâsul abundenței. Cunoaștere lirică și modele ideologice la Ștefan Aug. Doinaș. 
Ediția a III-a, revizuită și adăugită. București: Editura Spandugino. p.11. 
9  Idem, p.93. 
10  Gheorghe Grigurcu, op.cit., p.25. 
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Doinaș renunță voluntar la prevalența funcției 
referențiale a poeziei (pe care o neagă în baladescul 
de început și pe care o mimează în următoarele 
vârste ale propriei opere, în ultima corodând-o 
ironic), pentru a face trimitere, tot mai frecvent și 
tot mai profund la resorturile funcției 
metareferențiale. Dar această continuă raportare la 
sine mai are un rol: acela de a evalua continuu, ca 
după întoarcerea semnalului de răspuns pe bucla de 
feed-back, dacă dimensiunea fractală a propriei 
opere nu tinde spre autosuficiență, spre dimensiunea 
topologică. Conștient de posibilitatea alunecării 
înspre interior, a umplerii cu sine a ceea cea ar fi 
trebuit să fie poezia sa cu rest, Ștefan Aug. Doinaș 
împrumută din derulările reflectat epice ale istoriei 
umanității eroi care să dea seama de sine și de rest. 
Două sunt căile de ieșire din această autosuficiență: 
prima prin amintita raportare la eroii care descoperă 
drumul spre propria conștiință și spre raportarea 
conștientă la lume (Alexandru refuzând apa, de 
pildă), a doua prin devoalarea umplerii de sine, de 
unde se întrevede drumul pastișei, apoi, mai târziu, 
cel al ironiei, sarcasmului, ieșirii impulsive din sine. 
În primul caz, explicația complexă a reflectării în 
sine, înțeleasă ca imperfecțiune a modelului de 
univers propus, este dată de același Virgil 
Nemoianu:  

 
Eșecul este acela de sinteză gnoseologică 

absolută […] Așa ia naștere cea mai cumplită dintre 
imperfecțiunile modelului de univers oferit de 
Doinaș – teama că Eul privește numai în Eu. Este o 
teamă de gol aceasta, teama că însușii efortul 
gnoseologic (piatra unghiulară a poeziei lui Doinaș) 
este caduc, ca simplul joc al autoreflectării, fără 
valoare. Dacă acest lucru este adevărat, atunci întreg 
universul ar fi inexistent, atunci neantului i s-ar 
deschide larg porțile, solul ne-ar fugi de sub picioare 
și ne-am prăbuși în vid11.  

 
Boala solipsismului rezultat din eșecul unei 

sinteze (de ordin gnoseologic) trebuie tratată, dar 
mai întâi trebuie investigată. Apoi trebuie 
identificate formele pe care le poate lua, trebuie 
identificate posibilele tulpini dezvoltate din 
suficiența de sine. Autoreflectarea în propria poezie 
servește acestui scop în splendidul poem Păunul 
albastru12, în care regăsim nu doar în rivalitatea 
păsării cu soarele, în delirul încercării de răspuns 
fenomenal la esențe, ci și ieșirea prin diferență, prin 
înțelegerea nevoii de rest: „Acum, coada lui era cu 
totul/ desfășurată. Soarele – pe boltă./ Rivalitatea lor 

se dovedea / doar aparență: limită a cerului/ ce 
pastișându-se pe sine însuși/ reduce infinitul cu-o 
fărâmă” (p.77). Autoreflectarea servește, pe de o 
parte, convertirii misterului, pe de alta ieșirii prin 
copia imperfectă, lipsită de originalitate și valoare, 
a esențelor. Calea aceasta este consonantă cu cea a 
sintezei în plinătatea de sine. Alunecarea (ca 
rivalitate, ca ambiție auctorială) spre perfecțiunea 
dimensiunii topologice nu poate fi salvată decât prin 
diferență, prin rest, prin ramificațiile care conduc la 
o dimensiune fractală întotdeauna diferită de cea 
topologică.  

În această ordine, modelele propriei sinteze, 
sau modelele poetice („veșminte” poetice, le 
numește Nicolae Manolescu în Istoria critică…, 
raportându-se la vârstele poeziei doinașiene13) au 
nevoie de o însoțire de parcurs, pe care poetul – de 
altminteri și eseist, și critic literar – nu a lăsat-o în 
seama celor care îl vor interpreta, ci a căutat, 
începând cu a doua etapă a creației sale, să se 
raporteze critic la arcul hermeneutic întins prin 
propria poezie. Aceste inserții critice, 
metalingvistice, dând seama de codul propriei 
produceri: „să lași, în față, cercul să-ți repete/ 
priveliștea: o dată, înc-o dată./ Abia atunci poți jupui 
simbolul” (Trei ipostaze ale mării, p.78), sunt în 
măsură să devoaleze un parcurs, o viziune, un sens, 
o potențială conexiune semiotică: „sub marile-i 
culori curgând ca zdrențe,/ scheletul unei viziuni 
sticli-va/ necruțător de alb, arhitectură/ a unui zeu 
în irisul căruia/ noi întreținem șansa unei lacrimi…
” (Trei ipostaze ale mării, p.78). Simbolul devine 
zenit, asimptotă, reper de parcurs, dar abia odată ce 
s-a dezbrăcat de formele cu care arta imitativă îl 
corporalizează. Reîntoarcerea la esențe este 
necesară. Dar această reîntoarcere nu trebuie făcută 
printr-o dezbrăcare a poeziei de lirism – Doinaș a 
experimentat o formă de concretism în vârsta 
secundă a propriei opere –, ci prin ajustarea în plan 
intențional. Nu o reflectare fidelă a esențelor este 
ceea ce trebuie căutat, ci o cultivare a parcursului 
cu conștiința limpede asupra neputinței de a plonja 
în apele reci și îndepărtate ale acestora. Între 
fenomenal și esențe se întinde, și Doinaș o resimte 
și transpune începând cu acest al doilea ciclu, o zonă 
interzisă, un spațiu al misterului care trebuie 
potențat (tot prin conștientizarea, semiotic privind, 
parcursului hermeneutic). Ilustrativ în acest sens e 
Orfica, poem care propune o dublă eliberare, ca 
retragere din lume (intens comentată) și ca retragere 
din semn, dar care, odată coborând din misterele 
antice grecești, deschide drumul interpretării 

11  Virgil Nemoianu, op.cit, p.35. 
12  Ștefan Aug. Doinaș. (1992). Născut în Utopia. Antologie lirică. Prefață de Gheorghe Grigurcu. Ilustrații de Geta Manea. Bu-
curești: Editura Fundației Culturale Române. 270p.
13 Nicolae Manolescu. (2019). Istoria critică a literarii române. 5 secole de literatură (ediția a II-a, revăzută și adăugită. Bucu-
rești: Ed. Cartea Românească, p.895.
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(paralele) și în raport cu repoziționarea blagiană față 
de misterele de potențat:  

 
Îmi place dintre semni treptat să mă retrag:/ 

în infinitul mare o arie să trag,/ să știu un loc de 
umbră cu trepied și trepte/ în care șapte tineri în togă 
să m-aștepte,/ un clopoțel s-anunțe pe ganguri reci, 
pe dale, sosirea mea ghicită din zgomot de sandale./ 
Cu magica formulă și cabalistic semn/ să-nconjur 
sanctuarul secret și să-l însemn./ Iar din pleiada arsă 
lăuntric de mistere/ s-aleg pe cel mai vrednic, și să-
i pretind tăcere. Apoi, cu pietate, integru și fanatic, 
să iau vestmântul sacru și mersul hieratic,/ și numai 
noi ns-atingem adânca lămurire/ că sufletu-i, ca zeii, 
părtaș la nemurire,/ că răsuflarea-i pură se strecură 
prin om/ ca vântul dimineții trecând din pom în 
pom,/ că ne aprindem viața timidă sau semeață,/ cu 
semeții sau temeri venind din altă viață,/ că a căzut 
în corpul de lut ca-ntr-un mormânt/ în care ispășește 
un aspru legământ,/ că viața e pedeapsă, iar trupul 
închisoare./ Și numai noi, în cercul extaticului 
soare,/ s-alegem traiul simplu și sacerdoțiul pur/ 
curățitor cu baia-ntr-un golf vibrând de-azur./ Căci 
pentru toată fapta e plată și răsplată./ O, fericirea 
celor inițiați e dată!/ Iar noi o vom cunoaște în 
ceasul fără nume/ alături de zeii puternici din eter,/ 
când focul va cuprinde această tristă lume/ 
desăvârșind tăcerea supremului mister (pp.107-
108).  

 
Orfica propune o ieșire din semn pentru a ieși 

din lume, o situare extralingvistică pentru 
resemnificare, o remodelare semiotică a luminii 
înainte de remodelarea ei morală. Reforma 
semiotică precede, așadar, reașezarea lumii. O 
schimbare la față a lumii e posibilă printr-o 
schimbare la față a semnului: „Schimbare la față 
sunt toate: timpanul/ hrănit cu silabele mele 
confiscă/ tărâțele supunerii, chipul sub care/ 
cuvintele Patriei veșnice stau,/ ca oaspeți de-o clipă, 
la masa luminii” (Izvoarele, p.94), care, purtând 
saussurian, pe recto gândirea și pe verso sunetul 
(„La langue est encore comparable à une feuille de 
papier: la pensée est le recto et le son le verso; on 
ne peut découper le recto sans découper en même 
temps le verso”14), ar trebui să separe cele două fețe 
ale foii de hârtie: „Să tragem, deci, còpii. Sau să 
trecem pe verso/ unde – sunt sigur – se poate încă-
mpușca de la/ distanță. Eu, unul, contez pe un reflex 
visceral/ al spațiului, pe o rugăciune inversă” (Verso, 
p.111). Re-semnificarea ca rugăciune inversă e 
forma de re-instituire. Dar, până acolo, o 
complicitate colectivă asupra neputinței de retragere 
din semn este cea care domină: „Unde să mergem? 
Orice drum e-nchis./ Ca Dumnezeu, prin ubicuitate,/ 
Suntem complici la tot ce-a fost ucis./ Complici ai 

cui? Ah, înfundați cu cârpe/ gâtlejul meu – să nu mai 
pot vorbi!… / Cei nenăscuți în mândra noastră 
stirpe/ dorm liniștiți: ei au un alibi” (Alibi, p.117). 
Ieșirea din semn (precedând ieșirea din lume) are 
drept țintă tăcerea. Semnul decupat din relația de 
semnificare și redat ca nou ar putea fi începutul: 
„Crude, ca sâmburii unei religii,/ picură clipele. 
Râsul tău nu e/ ah! Decât limita arderii, semnul/ de 
la care începem să fim” (Repetiția, p.150). Tăcerea, 
golul, neantul sunt recuperările din Interiorul unui 
poem: „că însuși adevărul delirează/ ca nimb al 
literelor într-o frază” (p.257); „mormane de povești 
târzii se zbat/ ca limbi tăiate-ntr-un discurs turbat” 
(p.261); „în raiul/ unor absențe înflorește graiul” 
(p.263). În lumea potențialităților semiotice 
doinașiene, limba se retrage alveolar în goluri. Ceea 
ce fusese cândva exuberanță în baladesc devine o 
simplă retragere din contururi, din forme, după 
aceleași legi fractale multiplicate, magnificate sau 
micșorate după caz, pentru a da naștere unui nou 
haos, cel al propriei opere, și unei noi ordonări, 
structurări, sistematizări – unei noi sinteze, în 
termenii lui Virgil Nemoianu, uneia de ordin 
semiotic – cea a scrierii ca imitație intenționată, ca 
înțelegere a unei relații de semnificare angelice, 
date, care include în ea sau măcar presupune și 
eroarea de copiere, și plăcerea vinovată:  

 
Eu, însă, vai! Confisc și secunda și locul,/ ard 

liturghii și sorb izvoare ce n-au/ învoire să dea 
frumusețe/ decât aparențele;// haosul pur, sfânta 
materie-a Domnului,/ naște sub mâna mea; copiez 
pipăind/ - cu dospite vocale – intacta/ rotire de 
sunete;// parcă un alter ego al celui ce singur/ judecă 
mi-ar fi dat, ca osândă aici,/ plăsmuirea: gelos – ar 
fi rupt un/ sigiliu al Facerii.// Ce-a mai rămas, din 
sufletul meu, pentru marea/ zi a mâniei, nedevorat? 
Ronțăit/ e, ca orzul de cai, de flămânda/ lăcustă a 
paginei.// Mult am râvnit, dar numai puțin reușit-
am./ Dacă mi-ar pune scrumul respins pe cântar,/ 
mântuit aș fi – chiar în eșecul/ de-a scrie ca îngerii… 
(A scrie ca îngerii) 

 
Abia această sinteză nu are cum să ducă la 

implozia propriului univers, înrădăcinându-se, 
culmea, în cea mai blamată dintre etapele scrierii lui 
Doinaș. Iar dacă mântuirea e posibilă astfel, ea nu 
se datorează eroismului prometeic de a fura arta 
scrierii angelice, ci autoreflectării, prevalenței 
funcției metalingvistice în raport cu cea referențială, 
la care Doinaș renunță explicit, dar de care nu 
reușesc să-l dezbrace criticii. 

14  Ferdinand de Saussure. (1972). Cours de linguistique générale. Paris: Bibliothèque scientifique Payot. p.157.
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Denis Emorine

”Rezonanța de o prețioasă precizie dă acestor texte 
grația necesară pentru a atinge,reține și câteodată 
seduce lectorul.Plăcerea și angoasa se mulează pe acest 
^ voiaj singular în patrusprezece dimensiuni^,un voiaj 
imobil la care Denis Emorine vă invită” 

                                          Chloe Radiquet 
 
 
                                 x 
 
 
       În fiecare noapte visez același vis.Mă plimb prin grădină. 
Noaptea e atât de întunecată,încât avansez pe dibuite și fără  
zgomot pentru a nu fi auzit.Din camera mea unde fereastra este 
deschisă,un om mă contemplă,nemișcat. 
      În fiecare noapte visez același vis.Din camera mea,nemișcat, 
observ un om care se plimbă prin grădină.Noaptea este atât de 
întunecată încât el înaintează pe dibuite și fără să facă zgomot. 
     Într-o zi,poate,acești doi oameni vor fi unul singur. 
În acea zi,voi înceta să visez. 
     Și cei doi oameni la fel,să sperăm. 
 
 
                              x 
 
 
Măsor drumul parcurs prin fundăturile lumii.Oriunde aș 
hălădui,rămân aidoma.Drumuri marcate riguros,bulevarde 
largi,căi bătătorite mi-au stârnit aversiunea.De mic,aveam 
un rictus amar la vederea lor dar,prin forța împrejurărilor, 
fobia mea s-a accentuat. 
Sunt nerăbdător câteodată să ajung la capătul ultimului  
șleah al lumii.În acea zi,probabil,inima mea va bate mai 
tare.O voi recunoaște cu siguranță deoarece ea va exista  
datorită mie.Mă voi angaja cu pași lenți prelungind astfel 
plăcerea; o plăcere atât de relativă,desigur. 
Cred că voi avea,totuși,o ultimă tresărire spre a reveni la 
bulevardul atât de apropiat.Lipsa acestui exercițiu îmi va juca, 
probabil,feste.Și apoi,se va găsi cu necesitate un suflet 
caritabil care să-mi bareze trecerea. 
Mereu am măsurat drumul parcurs prin fundăturile lumii. 
Așa este. 
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                               x 
 
 
      Fluturii negri care zboară,uneori,în craniul meu, 
vrând să iasă cu orice preț spre a descoperi nemărginirea 
lumii.Înțelegător,n-am făcut nimic spre a-i opri. 
Am holbat ochii spre a le face loc.Pur și simplu. 
      Lepidopterele mele s-au așezat pe hârtia albă care 
se află mereu înainte-mi pe masa de scris,în caz de nevoie. 
      Irațional,le-am izgonit cu dosul mâinii. 
Schițaseră un soi de grafie  pe care n-am avut timp s-o 
descifrez.Răul m-a luat astfel în posesie.Ajung subiectul 
unei violente dureri cervicale și n-ajung să mai scriu. 
      Ambetat,zbor de-a lungul lumii,înzestrat cu o imensă 
plasă de fluturi multicolori,în căutarea inspirației. 
      În zadar,până azi. 
 
 
                             x 
 
Un strigăt lung traversează uneori viața mea. 
Ignor unde-și are obârșia. 
N-am fost niciodată înzestrat pentru a-mi stabili reperele 
geografice ale existenței.N-am reușit să descopăr 
cu precizie originea acestui strigăt: e poate în Europa 
de Est într-un oraș încă necunoscut de mine. 
    Când strigătul mi se încrustează în carne, 
nu mai sunt cu adevărat același.Și mă exprim într-o 
limbă imaginară.Citesc frica din ochii apropiaților mei. 
Poate e o manieră originală de a cădea în nebunie... 
    Un țipăt lung străbate uneori viața mea. 
Până-n prezent,mereu a sfârșit prin a se estompa. 
Dar știu că nu se va mulțumi mult timp cu aceste  
incursiuni fără consecințe.Într-o zi, 
nu se va lăsa prins cu atâta ușurință. 
    Ne-am confrunta până la moarte,am acest presentiment. 
Și cine știe dacă am într-adevăr poftă să înving? 
 

                        Traducere de Claudia Pintescu 
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Dacă istoria și critica literară interbelică au fost 
dominate de două personalități de excepție precum G. 
Călinescu și E. Lovinescu, exegeza literară postbelică 
a adus în prim-plan alte două figuri majore: Eugen 
Simion și Nicolae Manolescu. Moștenirea spirituală 
pe care ne-o lasă fostul președinte al Academiei 
Române se dovedește impresionantă. Publicate în anii 
70 și 80, cele patru volume din Scriitori români de azi 
au constituit niște repere importante în exegeza 
literaturii române contemporane. Ele au fost 
continuate de o amplă serie de Fragmente critice. 
Cărți precum Dimineața poeților, Sfidarea retoricii, 
Întoarcerea autorului, Mircea Eliade, un spirit al 
amplitudinii, Ficțiunea jurnalului intim, Genurile 
biograficului, Mircea Eliade, nodurile și semnele 
prozei, Tânărul Eugen Ionescu, Ion Creangă. 
Cruzimile unui moralist jovial, Cioran – o mitologie 
a nedesăvârșirilor reprezintă o moștenire spirituală 
greu de egalat.  

Situată la interferenţa dintre teoria şi critica 
literară, Sfidarea retoricii (1985) rămâne una dintre 
lucrările majore consacrate literaturii contemporane. 
Expusă într-un amplu cuvânt înainte, premisa de la 
care porneşte Eugen Simion este aceea că arta literară 
a secolului XX s-a constituit ca un permanent refuz, 
scriitorii moderni afirmându-se, în mod paradoxal, 
printr-un violent proces de negaţie. Scriitorul (şi cu 
atât mai mult romancierul) a devenit un destructeur 
(în accepţie sartreană), care concepe literatura sub 
forma unei rupturi creatoare. Arta se transformă, prin 
urmare, într-o permanentă sfidare a tradiţiei, negaţia 
vizând retorica pe care ea a fost clădită. Des-făcând 
ceva acceptat, antiretorica generează inevitabil o nouă 
retorică, şi anume una a refuzului. Anarhia celei mai 
gălăgioase avangarde este doar aparentă, criticul 
descoperind prezenţa normei până şi în străfundurile 
anormalului. Iată de ce un titlu precum Sfidarea 
retoricii, retorica sfidării... ar fi sugerat mai bine 
dialectica internă a lucrării lui Eugen Simion. 
Ocupându-se de multiplele metamorfoze ale literaturii 
secolului XX, autorul remarcă declinul unuia dintre 
marile mituri care au animat timp îndelungat 
literatura, mitul marelui scriitor. Motivul ar consta în 
faptul că, dispărând interesul pentru creator, dispare, 
în mod treptat, şi mitul care 1-a propulsat timp de 
câteva secole. Eseistul nu acceptă ideea degradării 
acestui mit, ci avansează ideea prefacerii lui datorită 
coborârii prestigiului genialităţii în literatură. Vechiul 
concept romantic al genialităţii a devenit altceva, 
scriitorul transformându-se într-o conștiință, într-un 
adevărat filosof al existenței. 

Tot la jumătatea drumului dintre teoria şi critica 
literară se situează o altă carte purtând prestigioasa 
semnătură a lui Eugen Simion, Întoarcerea autorului 
(1981). Lucrarea analizează relaţia dintre creator şi 
operă în critica secolului XX şi urmăreşte statutul 
autorului în noile forme de interpretare. Deşi iniţial a 
acceptat şi el disocierea lui Proust dintre omul care 
scrie şi omul care trăieşte, lecturile ulterioare îi 
demonstrează criticului faptul că, sub diferite forme, 
autorul revine în text şi că prăpastia proclamată nu 
este de netrecut. În plus, strălucirea operei nu este în 
măsură să şteargă dorinţa de a cunoaşte câte ceva 
despre autorul ei. Examinând relaţia dintre autor şi 
operă, Eugen Simion realizează o dublă distanţare: 
atât faţă de excesele criticii biografice (avându-l drept 
principal exponent pe Sainte-Beuve), cât şi faţă de 
absolutizarea disocierii realizate de Proust. Prin 
Întoarcerea autorului, Eugen Simion înţelege 
„întoarcerea autorului în text: în textul/discursul 
literar şi în textul/discursul analitic”. Scopul său este 
acela de a elimina excesele, corectând atât exageratul 
biografism beuvian care explica opera prin viaţa 
autorului, cât şi poziţia extremă a „noii critici”, care 
elimină persoana autorului din cadrul analizei. 
Aceasta nu înseamnă însă că teoreticianul Sfidării 
retoricii nu acceptă ideea priorităţii operei şi a 
autonomiei ei. Eugen Simion este de părere că, „de la 
un anumit grad al valorii estetice, opera îşi reclamă şi 
îşi creează autorul de care are nevoie. O operă mare 
fabrică un creator pe măsură şi, când acesta nu are o 
existenţă determinabilă (cazul lui Shakespeare), 
lectorul îşi imaginează unul”. Într-o altă formulare, 
aceeaşi idee este exprimată în felul următor: „opera 
creează un mit al autorului, după ce autorul a creat o 
operă care, prin forţa ei, a intrat în mit”. 

Fără îndoială, Ficțiunea jurnalului intim 
reprezintă o lucrare de referinţă nu numai în creaţia 
lui Eugen Simion, ci şi într-o bibliografie destul de 
bogată consacrată la noi, în ultimul timp, diarismului. 
Prima ediţie a cărţii a văzut lumina tiparului în 2001, 
în timp ce ediţia a doua a apărut patru ani mai târziu. 
Investigaţia este concepută ca o triadă bine articulată, 
în sensul că primul volum este eminamente teoretic, 
al doilea se ocupă de Intimismul european, în timp ce 
ultimul vizează Diarismul românesc. În fruntea 
lucrării se găsesc trei citate elocvente din însemnările 
zilnice ale unor autori extrem de diferiţi (Montaigne, 
Eugen Ionescu şi Radu Petrescu), tot atâtea pledoarii 
în favoarea jurnalului intim. Fragmentul ales din 
Montaigne ne anunţă că autorul însuşi este substanţa 
cărţii sale. La rândul lui, autorul Rinocerilor ne 
avertizează că un jurnal sau un document este mult 

Despărțirea de un mare cărturar – Eugen Simion

Gheorghe Glodeanu
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mai interesant şi mai expresiv decât o operă de artă, 
care nu este altceva decât un document ornat sau un 
document scos în afară de viaţă. La rândul lui, Radu 
Petrescu insistă asupra caracterului fictiv al jurnalului 
intim.  

Motivele care l-au determinat pe Eugen Simion 
să îşi retipărească studiul au fost expuse într-un 
succint Cuvânt înainte. Exegetul remarcă succesul de 
stimă pe care l-a repurtat prima ediţie în rândul celor 
interesaţi de jurnalul intim şi de „ficţiunile” sale, chiar 
dacă lucrarea sa viza un public mult mai larg. Noua 
versiune a lucrării conţine trei capitole noi şi aduce o 
serie de precizări de ordin teoretic inexistente în 
demonstraţia anterioară. Unde a fost cazul, exegetul a 
adăugat o serie de comentarii suplimentare. Este 
vorba, cu predilecţie, de ultimele două volume ale 
Agendelor lui E. Lovinescu, netipărite încă la apariţia 
primei ediţii a studiului. În ciuda aspectelor inedite, 
Eugen Simion ţine să ne prevină că „structura 
studiului şi elementele esenţiale rămân aceleaşi”. 
Aceasta deoarece teoreticianul literar nu a descoperit 
idei care să îi răstoarne scenariul teoretic şi critic, deşi 
tema jurnalului intim, a biograficului, rămâne extrem 
de disputată în eseistica occidentală. Relevarea 
cantităţii imense de jurnale intime, autobiografii, 
memorii, biografii ce apar săptămânal în librăriile din 
Occident îl determină pe exeget să vorbească despre 
existenţa unei crize a ficțiunii, care, adesea, 
subminează hegemonia romanului în preferinţele 
cititorului postmodern. Opera nonfictivă începe să 
dobândească prioritate în ochii cititorului, deşi – 
relevă criticul – „nu este firesc ca un document de 
viaţă să fie mai convingător, în spiritul şi în imaginarul 
nostru, decât un mare roman”. Aceasta cu atât mai 
mult, cu cât documentul îşi epuizează surpriza pe 
măsură ce este cunoscut, în timp ce romanul reuşeşte 
să învingă timpul şi să stârnească interesul cititorilor 
şi la mai multe secole după ce a fost scris. Pe termen 
scurt însă – remarcă Eugen Simion – documentul 
poate să bată ficţiunea. Istoria zbuciumată a secolului 
al XX-lea a creat o anumită neîncredere în opera de 
ficţiune, ducând la redescoperirea documentului, a 
autenticităţii faptului trăit. Studiul demonstrează însă 
faptul că jurnalul intim, confesiunea, ajunge o formă 
a ficţiunii. Aceasta deoarece imaginarul pătrunde într-
o scriitură ce îşi propune să respingă din start orice 
formă de ficţiune. Criticul reţine avalanşa de jurnale 
intime ce apare pe piaţa cărţii, unele credibile, 
interesante, în timp ce altele sunt mondene, trucate, 
aranjate în asemenea manieră, încât să impresioneze 
publicul. Unde sfârşeşte sinceritatea şi unde începe 
mistificarea? – întreabă, pe bună dreptate, Eugen 
Simion. În ciuda numeroaselor cazuri de impostură, 
exegetul rămâne optimist în privinţa destinului 
diarismului românesc, care conţine numeroase 
surprize pozitive; arhivele autohtone continuând să 
deţină secrete importante în ceea ce priveşte genurile 
biograficului. Este şi cazul lucrărilor memorialistice 
semnate de către Petre Pandrea, discutat în noua 

versiune a studiului în paralel cu N. Steinhardt şi I.D. 
Sîrbu. 

Prin întreaga sa argumentație, Eugen Simion 
încearcă să răspundă la o întrebare esenţială: „Este 
posibil să stabilim o tipologie a jurnalului intim?” Din 
păcate, concluziile exegetului se dovedesc destul de 
pesimiste: „nu avem criterii ferme pentru a întocmi o 
compartimentare clară într-un gen care nu are reguli. 
Aşa încât orice tipologie este provizorie, contestabilă, 
inoperantă în plan general”. Tipologia jurnalului intim 
este relativă şi vulnerabilă – spune Eugen Simion – 
pentru că acolo unde nu există legi e greu să găsim 
criteriile necesare grupării produselor ce sfidează 
legea. Fiind un teritoriu al oamenilor singuratici, 
revoltaţi, inclasabili, rămâne extrem de dificil să se 
stabilească o tipologie a scrierilor lor nonconformiste. 
Concluzia exegetului este aceea că e mai uşor de 
stabilit o tipologie a diariştilor decât a jurnalelor. 

Meditaţiile lui Eugen Simion despre literatura 
subiectivă din Ficțiunea jurnalului intim continuă într-
o altă lucrare importantă: Genurile biograficului 
(2002). O variantă mai amplă a cărţii a apărut în 2008. 
Criticul însuşi mărturiseşte că lucrarea sa face parte 
dintr-un ciclu tematic ce reuneşte o serie de studii şi 
însemnări zilnice precum Timpul trăirii, timpul 
mărturisirii (1977), Întoarcerea autorului (1981), 
Sfidarea retoricii. Jurnal german (1987) şi Ficțiunea 
jurnalului intim (2001). Ideea de a scrie despre 
formele memorialisticii îi vine ţinând el însuşi un 
jurnal; notaţiile zilnice declanşând o serie de 
interogaţii majore privind condiţia destul de 
controversată a literaturii de frontieră. Lectura 
scrierilor teoretice de referinţă şi parcurgerea operelor 
diaristice reprezentative din literatura română şi 
universală îl determină pe criticul literar să 
dovedească existenţa unei ficţiuni incipiente în 
jurnalul intim, specie care respinge prin definiţie 
convenţiile literaturii. Mai mult, scriitura intimă are 
propria ei poetică, ce se revendică de la ideea de 
spontaneitate. Curios este însă faptul că o scriere 
neliterară prin definiţie, o operă socotită de mâna a 
doua, i se poate substitui marii literaturi, poate să ia 
locul cărţilor de ficţiune. Exemplul elocvent îl 
constituie André Gide, citit şi citat azi din ce în ce mai 
puţin pentru creaţia sa romanescă şi tot mai mult 
pentru fascinantul său jurnal. Dar ierarhiile au început 
să se schimbe şi în cazul altor scriitori, cum ar fi 
Simone de Beauvoir sau chiar Jean-Paul Sartre. În 
literatura română, autori, precum: Mihail Sebastian 
sau I.D. Sîrbu sunt tot mai mult citiţi pentru literatura 
lor confesivă, în detrimentul operelor de imaginaţie. 
Genurile biograficului continuă meditaţia critică 
începută în sfera însemnărilor zilnice, aducând noi 
dovezi din domeniul memoriilor, autobiografiilor, 
eseului autobiografic şi al biografiei propriu-zise. 

Cărțile lui Eugen Simion au marcat o epocă. 
Lucrările reputatului exeget au contribuit din plin la 
formarea noilor generații de studenți, profesori și 
critici literari. Prin dispariția sa, literatura română 
devine mult mai săracă.

decembrie 2022Poesis IN MEMORIAM
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Spre neuitare

Alexandru Zotta

Bucuria de a-l întâlni pe Eugen Simion „în 
carne și oase” s-a produs fără o pregătire prealabilă. 
S-a întâmplat în 1983 când a venit la Satu Mare 
împreună cu profesorul Alexandru Piru, ca răspuns 
la o invitație a Inspectoratului școlar județean. Se 
organizau pe atunci, în cadrul unor activități de 
perfecționare profesională, întâlniri ale dascălilor cu 
specialiști de renume în domeniu. Pentru literatura 
română  se apela la scriitori apreciați, la critici și 
istorici literari, întâlnirile devenind deseori adevărate 
dezbateri de specialitate, anticipând și chiar depășind 
uneori programe care acum abia se proiectează. 

La sala Filarmonicii „Dinu Lippatti”, 
profesorul Piru a vorbit despre poezia „atomică”, 
adică a lui A. Toma și a altor mai mici „breslași”din 
stirpea literară a lui Macel Breslașu, provocând, cu 
ironia sa proverbială, valuri de râsete în întreaga 
asistență. Eugen Simion, care pe atunci era doar 
lector universitar, a vorbit despre poezia modernă, a 
insistat pe valoarea lui Tudor Arghezi, insuficient 
dezvăluită și recunoscută, dar și despre Nichita 
Stănescu și Marin Sorescu, mai mult despre ei ca 
oameni și prieteni.   

A urmat o întâlnire cu elevii la Colegiul „Mihai 
Eminescu” unde mi-a revenit îndatorirea de onoare 
să-l prezint. Nu i-am menționat nici gradul 
universitar, nici condiția de critic literar, nici 
realizările deosebite din palmaresul deja  
impresionant la acea dată; cu îndrăzneala abaterii de 
la obișnuitul protocol i-am rostit numele: Eugen 
Simion și am adăugat imediat că eu pun în acest 
nume tot respectul de care sunt în stare. La întâlnirea 
cu scriitorii sătmăreni de la Tabac-bar, (acum nu mai 
există) care a urmat la scurt timp, mi-a mărturisit că 
l-a surprins plăcut simplitatea acestei soluții.  
Discursul a cucerit și chiar a uimit pe alocuri un 
auditoriu mai puțin experimentat, impresionant prin 
sinceritate și spontaneitate. Emoția a fost sporită de  
intervenția corului sindicatului învățământului, cu 
deosebire de Imnul dascălilor sătmăreni care a făcut 
să răsune urarea: Mulți ani trăiască / școala 
românească. Mândria ei / dascălii săi.  

A poposit a doua oară în Satu Mare unde am 
avut îndrăzneala să-l invit la propunerea colegilor 
profesori de limba și literatura română, printre ei și 
câțiva scriitori care nu depășiseră cu mult  momentul 
debutului: Radu Ulmeanu, Ion Ghiur, Ion Vădan, dar 
și George Vulturescu, Emil Matei, ziariștii Ovidiu 
Suciu, Vasile Savinescu s.a. În convorbirea telefonică 
am spus că îl așteptăm „sub streașina de apus a țării”,  
expresie care l-a surprins plăcut prin metaforismul 

care reușise să substituie prea cunoscutul „loc unde 
se agață harta-n cui”, când se vorbește despre orașul 
nostru nord-vestic. De data asta întâlnirea a avut loc 
la Colegiul „Ioan Slavici” într-o atmosferă solemnă 
de la început. Țin minte și acum că am fost puternic 
impresionat de sala arhiplină ridicată spontan în 
picioare și aplaudând la intrarea distinsului oaspete.  

Menționez aceste aspecte tocmai pentru că nu 
au fost regizate anterior; nici eu, nici colegii de la 
inspectoratul școlar, care am avut și îndatoriri 
organizatorice, nu le-am solicitat; totul a izvorât din 
inițiativa dascălilor sătmăreni în semn de sinceră 
prețuire pentru distinsa lui personalitate. Atenția cu 
care a fost urmărit discursul oaspetelui de onoare al 
dăscălimii sătmărene a îmbinat permanent 
recceptarea intelectivă cu emotivitatea spre o deplină 
satisfacție.  

A doua zi am făcut o mică agapă la Călinești, 
pe vaporașul „Oșanul” (demult eșuat și acesta) 
împreună cu câțiva colegi printre care regretatul 
George Achim, Gheorghe Glodeanu, Cornel 
Munteanu, Ioan Nistor, și al unor profesori din zonă, 
plini de solicitudine și de-a dreptul uimiți de 
împrejurarea că aceasta se petrecea tocmai într-o 
însorită zi de 25 mai, ziua în care Eugen Simion 
împlinea 55 de ani. Acestei bucurii i-am adăugat 
ulterior și pe aceea că a călcat pragul casei mele și a 
adăstat o noapte sub acoperământul ei modest. Simt 
și acum că amintirea acelor momente poartă urmele 
unei binecuvântări.    

Și când relata împrejurări neplăcute, întreținea  
încrederea în depășirea lor; pe Corso, în apropiere de  
ceasul electric mi-a mărturisit: încerc să-mi scot din 
cap, ca pe o cărămidă, ideea că voi ajunge vreodată 
profesor. Nu peste mult timp a ajuns nu numai 
profesor, ci și academician și apoi Președinte al 
Academiei Române, calitate în care a adăugat 
impresionantului palmares personal și unul la fel de 
impresionant în istoria înaltei instituții naționale, 
împlinind și o înaltă chemare și datorie patriotică.  

Am trăit bucuria de a petrece în preajma 
distinsului oaspete clipe puține dar de o intensitate 
rară, de-a dreptul de neuitat. Prezența dânsului 
îmbina deschiderea spre un interlocutor mai puțin 
competent, dar avid de a-i asculta și recepta ideile, 
cu o distincție deosebită, rod al sintezei personale 
între înzestrarea naturală și elevația educației și 
culturii de ridicată altitudine. Am înțeles că din 
discuțiile cu astfel de oameni e suficient să reții 
câteva propoziții ca să-ți îmbogățești cunoașterea și 
personalitatea cu valori noi. Pentru mine unele au 
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devenit reale îndemnuri de continuitate și împlinire 
profesională. Peste cîțiva ani m-am bucurat de o nouă 
întâlnire, de data asta la Academie, unde mi-a acordat 
aproape două ore din timpul dânsului și al Academiei 
pentru o consultare privind pregătirea doctoratului în 
filologie cu o temă, mai rar abordată până atunci, 
despre parabola literară. O altă întâlnire la domiciliul 
dânsului dintr-un bloc din apropierea Teatrului de 
Operetă, ne-a lăsat și mie și soției, imaginea unui om 
înconjurat nu numai de cărți ci și de numeroase și 
valoroase tablouri, multe dăruite de autori în semn 
de înaltă prețuire.  

Am prezentat unele dimensiuni ale sistemului 
critic al lui Eugen Simion, conceput ca mod de 

lectură și practicat în activitatea de peste jumătate de 
veac, în câteva Adnotări la un portret academic 
din numărul din mai 2013 al revistei Poesis, unele  
momente și dimensiuni ale activității sale de critic și 
istoric literar, precum și din alte domenii de 
importanță deosebită pentru cultura românească. Dar 
contribuția lui Eugen Simion la performarea criticii 
și istoriei literare  trebuie cuprinsă cel puțin într-o 
carte: una deosebită, pe măsura personalității sale. 
Cine va întreprinde un astfel de demers va trăi, fără 
îndoială, momente de reală satisfacție spirituală, de  
împlinire și îmbogățire a propriei personalități și va 
oferi posterității o valoare care va rezista timpului. 

decembrie 2022Poesis IN MEMORIAM



37

Poesis decembrie 2022 IN MEMORIAM

Nicholas Catanoy
         Nicholas Catanoy s-a născut la Brașov – 10 noiembrie 1925. Membru al PEN-Clubului Canadian, 
al Academiei Internaționale de Poezie din India, al Academiei Americano-Române de Științe și Arte din 
SUA. A fost afiliat grupului de poeți din Canada – Langage poetry, a fost redactor la reviste precum: 
Crosscurrent (Noua Zeelandă), Miorița (SUA), Macedonian Studiens (India), Correspondance (Elveția). 
A tradus în românește din poezia americană – Valum Olum (Dacia, 1982), a tradus în engleză alcătuind o 
antologie a poeziei românești – Modern Romanian Poetry – “Mosaic Press”, Ottawa, Canada, 1977. A 
publicat volume de versuri în germană, engleză, franceză. Dintre volumele românești am primit de la 
Domnia sa: Surâsul Pandorei, Ed. Paralela 45, 1996; Indian Summer, Ed. Paralela 45, 1999 (primită în 
20.06.2011); Recviem pentru Sandy, Ed. Napoca Star, 2002 (primită în 27.01, 2003); Tablele lui 
Zalmoxis, Napoca Star, 2001; Vederi de pe aripa lui Icar (Ed. Galateea, 2004 (primită în 30.XII.2004); 
Orfeu și Mașina, Ed. Criterion Publisching, 2008 (primită în 8.06.2008); Cârja lui Sisif, Ed. Aula, 2007 
(primită în 25.02.2008); Oglinzile lui Narcis, Ed. Napoca Star, 2012 (primită în 10.09.2012); Alambicul 
lui Ianus, Napoca Star, 2018.  
 
         Este laureat al premiului Robert-Lucien Geeraert,1992 (pentru vol. bilingv, română franceză – 
Requiem pour Sandy; al Premiului Internațional de poezie de la Montreal – 1967. Poesis a primit, la 
vreme, și cele două cărți îngrijite / editate de Ion Cristofor: Scrisori către Nicholas Catanoy, Napoca Star, 
2003 / ediție îngrijită de Maria Pal, prefață de Ion Cristofor; Ion Cristofor – Nicholas Catanoy sau Avatarii 
unui peregrin, Napoca Star, 2003. De asemenea am primit numărul revistei Antilethe dedicat lui Nicolas 
Catanoy de către Mihaela Albu – nr. 2(8), Anul III, 2020. În revista Poesis a publicat, peste 10 ani, 
fragmente din cărțile Orfeu și Mașina, din Oglinzile lui Narcis și Cârja lui Sisif.

x 
 
Brasso, 
Kronstadt, 
Brașov, 
Stalinescul oraș blestemat... 
Detestând pterodacticul, 
ptialismul, ptoza 
și mustăcioara nasolului Djugavili 
am părăsit orașul natal 
colindând lumea în lung și-n lat, 
printre dunele lybiene și cocotierii angolezi, 
când pe jos,când călare pe-o iapă chioară, 
când cu transsiberianul ofticos, 
de la samarcand până la Vladivostoc. 
Pe caldarâmul natal reântors odată cu fotomontajul 
elegant al erei post-decembriste. 
Îmi amintesc cum a fost aievea 
când urcam panta pe livada Poștei mergând 
până la Gherghinești 
înfofoliți în cărți și-n flori albastre,admirând 
lebăda lui Lucian 
și papillonul lui Tudor, 
recitând baladele lui Villon până-n zori, 
croindu-mi o nouă haină a vieții, 
trecând zâmbitor peste abise,prins în versul 
catifelat și dospit din cap până-n picioare, 
uite așa m-am trezit înflorit de-un început de mai, 
înălțat spre un cer durabil 
în care forfotesc amintiri și nostalgii 
bombate 
 
(din vol. Vederi de pe aripa lui Icar) 

Cuvintele 
 
 
Cuvintele 
vorbind de una de alta 
la extremitatea 
zilei. 
 
și tu, 
asediată de iriși 
înainte de zori... 
 
Această clipă 
pleacă sau revine? 
 
 
x 
 
În afara noastră 
nu există foc 
 
Uită  
visul de-a fi joc 
al luminii. 
 
Să mori. 
 
Să mori 
înseamnă să te identifici 
cu tine însuți. 
           
           (din vol. Recviem pentru Sandy) 
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          “...Tablele lui Zalmoxis e o “redefinire onirică” a poeticii lui Nicholas Catanoy “pe o coordonată strămo-
șească”: imaginarul geto-dacic.Viziunile par a avea în substrat structura unei panorame (accea eminesciană din 
Memento mori) a unui timp imemorial (illo tempore), un locus amoenus unde “lucrurile toate / erau la locul / lor”: 
“Orz, orez, ovăz, / mazăre, măceș, mușețel, mălai / lapte ,brânză, miere / și extaz” (pag. 26). Dar peste pastelatul 
curcubeu al Daciei se strecoară, ca o “mână belicioasă”, “nori rotitori”, “ca un ecou al răului”, ca o profeție “neagră”. 
Traian (“neiertător”, “umflat de vise”), și invazia romană par a fi în viziunea poetului nu o  intruziune în “raiul 
dacic” peste “băștinașii / adânciți în misterele anonime” (pag. 33), ci un moment dinamic, de descătușare a unor 
energii telurice neștiute ale acestui spațiu. Sfârșitul potențează un nou început. Canavaua textului ascunde o parabolă 
la adresa istoriei noastre tihnite (“mioritice”), cu tâlcuri lăsate să “muște” peste vreme... /...Zalmoxis al lui N. Ca-
tanoy nu are violența paginilor lui F. Nietzche, dar are, cu siguranță, accente ale profetismului din “Așa grăit-a Za-
rathustra” în structuyra discursului sibilinic, concentrat, ca al unor versete,cu care își prevede / descrie loculk 
urmașilor săi sub astre: “Zbârnâie / coada de aur privind peste / vârful “Babelor” (pag. 13). Limbajul este criptic, 
trebuie descifrat de cei aleși, dar tonul este imperativ, de legatar al destinelor acestui neam și pare a reconstrui de-
calogul unui popor olimpian. Forța perceptelor se transmite printr-un prezent etern al verbelor (cu Z-ul dur al cu-
vintelor dacice: buză, mânz, mazăre etc.) care șuieră precum steagul cu lup: zgâlțâie, zdrumică, zgândăre, zgurifică, 
zorește, zincuiește, zvârle... etc. etc. 
          Sunt în aceste versete (de 3 rânduri) învățături incifrate ale unei instanțe divine detectabilă în “privirea de 
pasăre” de veghe, parcă, deasupra neamului: 
          “...cifrul /era sinonim cu aripa șoimilor / ce-și purtau semeția / peste întreg trecutul/înaintașilor” (p. 30). 
Totul îndeamnă la acțiune (contrar mioritismului asumat de istorie), la ieșirea de sub roata istoriei. “Zburlește-te / 
la dedesubturile memoriei / conjunctural topite” (p. 12); “Zdroncăne / monadele coapte de psaltiri / stalactifice” 
(p. 15). Trebuie totul zguduit din temelii pentru o nouă alcătuire, pare să profetizeze Zalmoxe. Dar, din aceste în-
vățături, nu întrevedem o prefigurare în cadrul idilic al dacilor înainte de sosirea romanilor dinamizatori de destin: 
“Mândrele stau la poartă. / Alții ciugulesc ciorchinii albaștri / din pridvor. / Claca îi face buni / din pudoare, / în 
timp ce zicala îi înalță așișderea / soarelui săltat în nadir” (p. 26). Tonul sibilinic păcătuiește adesea de o anumită 
ariditate a concentrării, dând impresia unui dialog de pe munte care nu trebuie înțeles da vulgul din vale. Are 
dreptate Alexandru Lungu când scrie: “Rezultă texte eliptice sau enunțuri aforistice,uneori compoziții, ce ar cores-
punde în domeniul plastic abstracțiunilor lui Mondrian” (Argo, nr. 10/1995)... /.... /....Tablele lui Zalmoxis sunt nu-
mite de autor “fantezie dacică”, dar pot fi citite ca un decalog al unui zeu care-și privește poporul “prin pupila celui 
de-al treielea ochi”, sever, când iritat de “cețurile levantine” de peste prispele strămoșești, când mucalit și mizantrop, 
“zdrumicând fuduliile lumii”.  

George Vulturescu 
(fragment din vol. “Cronicar pe Frontiera Poesis”, Ed. Princeps Edit, 2005, pag. 360-362) 
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Tucu Moro;anu

Ion MUREȘAN  
 
         “... Lumea veche și frumoasă e în declin. “Zeii melancoliei” părăsesc munții. Patria, transhumanța, 
pădurile, basmele, iubirea, ba chiar și cârciuma au ajuns simple parodii a ceea ce a fost odată. Așa se face că 
poetul decide că e nevoie de o “mântuire galopantă”. Poate fi poezia aceea “galopantă mântuire”? Să scrii, 
sau să vorbești singur? poți să fii grav într-o lume parodică? Sub aceste semne,sub această neliniște stă poezia 
lui Tucu Moroșanu. Poemele din “Iarna în bucătăria de vară” (un titlu foarte frumos), când ironice, când 
imnice, când colțoase, ne fac cunoștința unui poet, fără îndoială, autentic” 

(Postfață la “Iarna în bucătăria de vară”, Ed. Princeps Edit, 2008) 
 
 
Nichita Danilov: 
 
         “Tucu Moroșanu își concepe poeziile ca pe niște exerciții largi de respirație, executate în aer liber, 
călăuzindu-se după semnele pe care le trimit norii ce se perindă pe cer, după foșnetul vântului la ceas de seară 
sau după puzderia de stele ce acoperă bolta cerească înainte de revărsatul zilei. Scrie, deopotrivă, și în vers 
clasic și în vers alb,în funcție de cum se înalță sau se coboară ceața serii peste vale...” 

(prefață la vol. “Viața de noapte în cimitirul eroilor”, pag. 5, Princeps Edit, 2012) 
 
 

George Vulturescu 
 
         “...Autorul de sub Rarău e un venerator al muntelui,un trufaș contemplativ al imaterialității și inefabilului 
suitelor de toamnă... Imaginile sale plastice nu sunt de împrumut, sunt ale vigorii ochiului său, grele de 
materialitatea energetică a locului...” 

(prefață la vol. Iarna în bucătăria de vară, 2008) 
 
 
 
 
 
         Tucu Moroșanu (n. 12 aprilie 1954, Câmpulung Moldovenesc) a publicat cărțile: Drumuri de rouă, 
2000, Exulat în toamnă, 2003, Ed. “Al.Bogza”, Câmpulung; Iarna în bucătăria de vară, 2008; Când zâmbeau 
a râde sfinții, proză scurtă, Ed. Miorița, Câmpulung; Fiare vechi și-nmiresmate, Ed. Feed Back, 2009; 
Talismanul singuratic, Princeps Edit, 2010; Magie catapultată peste ape, Criterion Publishing, 2010; Viața de 
noapte în cimitirul eroilor, 201; Lapidat de cuvinte, Ed. Junimea, 2015; Zăpezi prohibite, Princeps Multimedia, 
2015; Cu moartea-n hang de alăute, Princeps Edit, 2016; Transplant de vise, Zona Publishers, 2019, Proză: 
În legea lor, 2015; Guzganii de apă, 2018. 
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Ion Baias (1950-2006)

Haideți fraților 
 
 
Haide\i fra\ilor s[ mergem 
~ntr-o \ar[ f[r[ timp 
La un \[rm de mare moart[ 
Unde ceru-i f[r[ dor 
Unde pietrele-s de piatr[ 
:i t[cerea-i o c[rare 
Dac[ mergi pe ea spre moarte 
Ins[;i moartea va disp[rea 
 
Haide\i fra\ilor departe 
In gr[dinile din vis 
S[ culegem buze ro;ii 
:i s[ ne sc[ld[m `n vis 
Dinadins s-o facem lat[ 
S[ bem vis ;i s[ bem moarte 
S[ bem tot ce ne e scris... 
 
Haide\i fra\ilor s[ mergem 
Undea... nici nu-mi mai pas[... 
Hai, b[iatule... s-o dregem 
P]n[ nu e prea t]rziu 
C[ci ne-a;teapt[ Doamna Coas[ 
 
Ne a;teapt-un dor str[bun 
Haide, nu mai sta pe g`nduri. 
Vino prietene nebun... 
Haide\i fra\ilor s[ mergem 
To\i pe-acela;i tragic drum 
:i g]ndind la o \igar[ 
S[ ne transform[m `n fum 
 
 
 
~nchis-am ochii de atâtea ori 
 
 
~nchis-am ochii de at]tea ori 
M[ speriau 
C[ci ei erau lumina 
Dar n-am v[zut prin ei dec`t un drum 
At`t de str`mt 
;i-ntortocheat ;i-at`t de mic 
Totu;i, 
un drum frumos... 
(la vreo zece metri spre st]nga, cum mergi c[tre Lun[, 
st[teai tu, `ntins[ `n pielea goal[ pe du;umea ;i fumai 
chi;toace ;i Jim Morrison `\i lingea cu poemele lui 
obosite de at`ta muzic[ fruntea din care cre;tea 

`n[l\]ndu-se spre tavan un nuc uria;> 
picurau din el peste `ntregul p[m]nt cu mii ;i mii de 
poe\i geniali ;i vreo trei, patru Esenini ;i cinci, ;ase-
;apte baia;i ;i vreo, unsprezece epigoni gata, gata s[ 
bat[ cu degetele lor `n pieptul t[u at]t de bogat, iar tu 
s[ `ncepi dintr-odat[ s[ te transformi `ntr-o colib[ de 
stele... Hai – mi-am zis – hai s[ m[ culc l]ng[ femeia 
aceasta, s[ m[ pr[bu;esc peste ea ca un copac obosit... 
;i-apoi s[ `nchid ochii 
;i dup[ vreo zece ani s[-i deschid 
;i s[ v[d cum `n fa\a mea 
cineva din alt ora;, din alt[ \ar[, 
de pe alt continent 
`;i m]n]nc[ propria-i umbr[, propriul cadavru 
propria-i \ar[ ;i dup[ aia 
`ncepe s[ arunce cu propriu-i schelet 
`n ochii mei> 
ochi ai mei gata oric]nd s[ `nfulece 
cu o poft[ demen\ial[ 
tot ce e;ti tu, 
`ntregul p[m]nt, 
toat[ harababura..) 
~nchis-am ochii de at]tea ori 
M[ speriau c[ci ei erau lumina 
Dar n-am v[zut prin ei dec]t un drum 
At]t de str]mt ;i-ntortocheat ;i-at]t de mic... 
:i-nchis-am ochii 
:i-am v[zut... nimic. 
 
 
 
Cad frunzele 
 
 
Cad frunzele din copaci 
Cad ca ni;te lacrimi 
~n paharul de be\iv 
Ast[zi sunt mai trist ca oric]nd 
Sunt trist ca o m[cel[rie gigantic[ ;i pustie 
Trist ca un nor f[r[ umbr[ 
Ca funia unei sp]nzur[tori 
At]rn]nd goal[ `ntre ghearele unei Sodome defuncte 
Toamna ;i sexul femeilor este mai atroce 
:i pare mai trist ;i mai obosit 
Dec]t `n alte anotimpuri 
~n care vulgarit[\ile `;i `mbl]nzesc disperarea 
Cu desf[t[ri alcoolice ;i amurguri fierbin\i 
:i cople;itoare 
Un m[r plin de dorin\e 
Pic[ din cer rostogolindu-se beat 
Ca o stea la picioarele tale lungi 
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“Eu `ntocmesc lumina ;i fac `ntunericul. 
Eu dau prop[;irea, ;i aduc restri;tea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri’’ (Isaia)
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:i `ntotdeauna at]t de frumoase 
Tu `l culegi de pe jos 
Ca pe un bulg[re de z[pad[ 
~l prive;ti o secund[ 
Apoi `l arunci  
~n fereastra mea `n care de c]teva nop\i 
Luna se pr[bu;e;te 
Ca `ntr-o oglind[ veche ;i spart[. 
 
 
 
Mi-a s[rit din ureche un cal 
 
 
Mi-a s[rit din ureche un cal 
Din gur[ mi s-a prelins la picioare 
o c]mpie `nz[pezit[. 
Oasele m[ purtau ca pe o sanie 
pe t[r]mul de ghea\[ 
de sub fusta t[cerii 
Un copac a r[s[rit `naintea mea 
Ca o Fata Morgana. 
Eu eram umbra lui prelung[ cu cap[tul `nfipt sub 
ro\ile unui tren 
ce tocmai traversau un amurg  
mai trufa; dec]t omul 
;i mai seme\ dec]t moartea 
 
 
 
Fluturi de cear[  
 
 
De pe fruntea mortului se `nal\[-n  
tavan fluturi de cear[ 
Noaptea se scurge pe c[rarea plin[ de ghimpi 
Oar[ ;i trist[, ad]nc[ ;i rece 
Gardul ros de ploi st[ s[ cad[ `n uli\a umed[ 
Plou[ ;i e tot mai t]rziu 
:i focul din sob[ s-a stins 
Moartea at]rn[ de grind[ ca un l[mpa;  
C[rarea ce duce la r]u este pustie  
Din ;an\ul ad]nc c]teva trestii `i fac cu m]na 
Trec[torului singuratic 
Luminile ora;ului s-au aprins 
Toate se `ndep[rteaz[ de toate 
C]teva lum]n[ri se plimb[ pe c]mp obosite de frig 
Trei fulgi de z[pad[ s-au a;ezat pe buzele mortului 
Care z]mbe;te amar ;i tace profund 
Tata doarme cu fruntea pe mas[ 
 
 
 
Pământul 
 
 
Mare ;i `nalt e P[m]ntul, 
Turl[ str[bun[ ;i c`ntec ascuns  
~l poate cuprinde numai cuv]ntul, 
Dar niciodata-ndeajuns.... 
 

Ninge 
 
 
Ninge f[r[ prejudec[\i, 
Ninge albastru, 
Parc[ toate m[rile `nghe\ate 
S-ar surpa ast[zi din atele 
In gura mea larg c[scat[ 
Spre moarte ;i fericire 
 
O p[dure de `ntreb[ri 
A `nceput s[ danseze-n fereastr[. 
De pe pere\i singur[t[\ilor mele 
Se scurg `n p[rul meu verde 
Topite-amintiri ;i dezmor\ite speran\e 
 
L]ng[ mine, `n pat, 
O femeie `n pielea goal[ z`mbe;te `n somn 
Vis`nd cum 
~n timp ce culege de pe fruntea mea flori ;i pahare de 
ghea\[ 
 
Din turla unei biserici de lemn 
O violeaz[ cu aripile un om de z[pad[.  
 
 
 
Poporul meu  
 
 
Poporul meu, lumin[ din lumin[ 
Lumina vie\ii mele foarte trist[ 
Eu n-am lumin[, 
N-am dec]t popor 
:i-at]t de tare `l iubesc pe El 
:i-at]t de tare pentru el mi-e dor 
Mi-e dor de dor 
Fantastic mi-e dor... 
O, ce p[cat de lumea asta proast[ 
O, ce frumos era 
C]nd eram buni 
O, ce p[cat c[-n \ara Rom]neasc[ 
Conduc ma;ini ;i c]nt[ doar nebuni 
Tot felul de nemernici ;i de pro;ti 
Conduc ma;ini pe drumurile \[rii 
:i ne t`r[sc din bez[-n alt[ bezn[... 
M[ latr[ cu dosare ancestrale 
:i-mi fur[ p`inea de pe masa mea 
:i de la munte `nspre t[r]mul m[rii 
Ace;ti bandi\i t`r[sc `n urma lor 
Pe banii \[rii un `ntreg popor... 
Poporul meu azi ron\[ie o stea 
Ca ;i cum ar m]nca o `nghe\at[... 
Ca un copil orfan poporul meu 
St[ trist la margine de continent 
M`nc`nd felii de stele ;i-nghe\at[ 
:i se tot roag[ la un dumnezeu 
Ce nu exist[ ;i n-a existat 
Poporul meu ar trebui s[ ;tie 
C[ e Popor ;i nu nemernicie! 
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Trec zilele, trec 
Svetlanei TELEUCA 

 
 
Trec zilele, trec  
:i eu trec odat[ cu ele - 
Mai citesc c[r\i, mai petrecem  
S`nt singur ;i obosit ;i 
Oftatul meu orb ca o p[dure de bufni\e 
Se `nal\[ t[cut ;i sc`rbit 
P`n[ la stele. 
 
Un dor uscat m[ cuprinde 
Dup[ tat[l meu mort 
:i dup[ mama mea de departe 
:i m[ g]ndesc tot mai des la femeia aceea frumoas[ 
Al c[rei nume cuprinde `n el 
O stea de z[pad[, trei nori albi 
:i adierea trist[ a unui v`nt 
Ce vine de ni[rieri ;i se `ndreapt[ c[tre niciunde 
 
M[ uit `n urm[, 
M[ uit pe fereastr[, 
M[ uit pepere\i ;i nu mai suport 
Cum dau buzna `n mine 
Ca o hait[ de be\ivani 
Amintirile, toate 
Zilele, nop\ile ;i imaginea ta 
~n care st[ ascuns[ la p`nd[ o floare cu \epi 
 
Uneori cred c[ sunt mort, 
Alteori cred c[ abia m-am n[scut- 
Mi-a; face din stele un cort, 

O corabie beat[ sau un 
Singuratic ;i invizibil morm]nt... 
 
Trec zilele, trec 
:i eu trec odat[ cu ele 
Mi-s g`ndurile `n[bu;ite de insomnii, 
Stau singur ;i pl]ng - 
Gura mi se umple de stele, 
Carnea mi-e plin[ de poezie ;i moarte ;i 
Cred uneori c]nd m[ g]ndesc la trecut 
C[ sunt o bestie citadin[ deghizat[ `n sf`nt 
 
Fug de to\i ;i de toate, 
M[ ascund prin c`rciumi 
:i parcuri obscure, 
Acolo din nou m[ cuprinde melancolia 
:i un dor s[lbatic 
De munte ;i de p[dure 
 
Beau ap[ chioar[, beau v]nt 
:i reflectez la via\a mea toat[ 
Ce-a r[mas Doamne din ea, 
Ce-a r[mas? 
O fereastr[ `mb[tr`nit[ 
:i spart[ 
 
V`ntul trece prin mine 
:i eu m[ t`r[sc dup[ el obosit 
Stau at`rnat ca o cruce pe un perete de c[r\i 
G`ndindu-m[ la tine ;i 
~ntreb`ndu-m[ pentru a nu ;tiu c]ta oar[< 
M-am n[scut? Am murit?

decembrie 2022Poesis IN MEMORIAM



Centenarul mor\ii  
dr. Vasile Lucaciu 

(1922-2022) 
 
 

Omagiu  
Satu Mare ;i Maramure;
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Centenarul morții dr. Vasile Lucaciu, încununat printr-un 
spectacol omagial la Teatrul de Nord 
În deschidere au rostit discursuri peste 15 reprezentanți ai autorităților, 
politicieni, preoți și oameni de cultură 

          Luni, 28 noiembrie 2022, în chiar ziua trecerii 
întru cele veşnice în urmă cu 100 de ani a tribunului dr. 
Vasile Lucaciu, preot greco-catolic, profesor, om de 
cultură, om politic, născut pe 22 ianuarie 1852, în 
comuna Apa, fiu al dascălului şi cântăreţului bisericesc 
Mihail Lucaciu, în Sala Teatrului de Nord din Satu 
Mare s-a tras cortina ultimelor manifestări de la Satu 
Mare menite a marca Centenarul dr. Vasile Lucaciu. 
 
          Aşa cum aţi putut remarca din coloanele ziarului 
nostru, locurile pentru manifestarea comemorativă şi 
apoi spectacolul de excepţie susţinut de Grigore Leşe, 
au fost distribuite gratuit prin intermediul Biroului de 
Mică Publicitate al ziarului Informaţia Zilei. Principiul 
de eliberare a tichetelor a fost primul venit, primul 
servit. Faţă de cererea deosebit de mare de locuri, sala 
Teatrului s-a dovedit neîncăpătoare. 
 
          La “gongul” deschiderii acestui moment cu 
profundă încărcătură emoţională, în lumina 
reflectoarelor şi-au făcut apariţia actorii Carmen Frăţilă 
şi Vlad Munteanu, slujitori de ani de zile ai acestei 
instituţii. De această dată, rolul celor doi actori a fost 
de prezentatori. Dar înainte de a prezenta vorbitorii la 
această comemorare, cei doi actori au prezentat câteva 
secvenţe istorice din a doua jumătate a secolului al XIX 
- lea şi începutul secolului XX, cu citirea unor paragrafe 
din Rezoluţia de la Alba Iulia. 
 

Discursuri în sala Teatrului de Nord 
 
          A fost apoi invitat la microfon prefectul Radu 
Roca, cel care a dat citire mesajului transmis de către 
Guvernul României. 
          Prefectul Radu Roca a rostit o alocuţiune şi în 
calitate de prefect, spunând printre altele: “... Acum 100 
de ani, la înmormântarea lui din 1 decembrie 1922 au 
participat cele mai de seamă personalităţi iar Regele 
Ferdinand a declarat doliu naţional în memoria marelui 
nostru patriot. Din discursul emoţionant rostit de bunul 
său prieten, Octavian Goga la înmormântarea lui Vasile 
Lucaciu aş dori să amintesc un scurt fragment: “s-a dus 
din mijlocul nostru părintele Vasile Lucaciu, închizând 
în sicriul lui protestarea istoriei Ardealului românesc de 
o jumătate de veac. Sunt oameni predestinaţi să 
concentreze în sufletele lor aspiraţiunile publice, 
oameni care se ivesc pe toate câmpurile de luptă 
aducând parcă de sus mistica flacără a credinţei. 
          E datoria noastră ca acum la 100 de ani de la 
moartea lui Vasile Lucaciu să încercăm să nu-l 
îngropăm a doua  oară şi să nu-l lăsăm în uitare... să-i 
facem cunoscută mai departe activitatea, opera şi 
dragostea lui pentru români şi România...nu prin 
festivisme o dată la 10 sau 100 de ani ci în fiecare zi în 
fiecare săptămână în fiecare şcoal[ din Satu Mare şi-n 
fiecare oră de istorie.” 
 

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă transmis în contextul manifestărilor 
dedicate comemorării dr. Vasile Lucaciu  
 
          Sunt onorat să-i aduc omagiul meu preotului dr. Vasile Lucaciu, personalitate a cărei activitate politică și 
civică a fost dedicată apărării drepturilor românilor din Transilvania și idealului naţional de realizare a Marii Uniri. 
 
          Curajul său politic și tenacitatea au făcut ca oamenii să-l numească ”Leul din Sisești”, erou cu dragostea de 
neam și de ţară.  
 
          Salut iniţiativa autorităţilor locale din Satu Mare și a Centrului Multicultural Poesis de a-i comemora viaţa 
și activitatea și a readuce în atenţia tinerilor dârzenia înaintașilor noștri și lupta neînfricată pentru libertatea naţiunii. 
Este important să educăm tinerele generaţii în spiritul respectului faţă de valorile naţionale și faţă de eroii cărora 
le datorăm libertatea și unitatea noastră, iar apoi întreg parcursul României moderne. 
 
          Lecţia istorică pe care o învăţăm de la preotul dr. Vasile Lucaciu, ca, de altfel, de la toţi oamenii de stat, este 
aceea că politica și guvernarea se fac pentru oameni, cu dragoste și dedicare pentru comunitatea și ţara pe care le 
servim! 

Nicolae-Ionel Ciucă, 
Prim-ministru al României
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          Permiteți-mi pentru început să-i felicit pe toți cei 
care și-au adus contribuția la reușita evenimentelor 
culturale care au avut loc în aceste zile în județul Satu 
Mare și care au evocat personalitatea marcantă a dr. 
Vasile Lucaciu.  
          Consiliul Județean Satu Mare este preocupat în 
permanență să readucă în conștiința publică oameni, 
fapte, evenimente care au scris istoria acestor 
meleaguri. În ultimii ani, majoritatea evenimentelor 
dedicate evocării vieții și activității dr. Vasile Lucaciu, 
s-au desfășurat sub patronajul Consiliului Județean Satu 
Mare prin instituțiile din subordine – Muzeul Județean, 
Biblioteca Județeană și Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Ne-
am îngrijit de construcția, restaurarea și punerea în 
valoare a unor monumente ridicate în memoria acestei 
mari personalități.  
          Casa Memorială Dr. Vasile Lucaciu din 
localitatea Apa a fost restaurată integral de Muzeul 
Județean Satu Mare prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria–România 2007–2013 și a fost 
dotată cu facilități moderne pentru primirea turiștilor.  
          Biserica de lemn din localitatea Apa, 
reconstruită în memoria lui Vasile Lucaciu, a fost 
inaugurată în 21 ianuarie 2019 și a fost realizată tot 

printr-un proiect al Muzeului Județean, cu fonduri 
asigurate de Consiliul Judetean Satu Mare. 
Unul dintre proiectele implementate de Muzeul 
Județean cu ocazia Centenarului Marii Uniri, s-a numit 
“Dr. Vasile Lucaciu și moștenirea sa culturală - 
Reuniunea de cântări și muzică Vasile Lucaciu din 
Satu Mare”. De asemenea, Biblioteca Județeană a 
susținut un număr de 3 evenimente dedicate împlinirii 
a 165 de ani, respectiv a 166 de ani de la nașterea lui 
Vasile Lucaciu. 
          Un proiect important este monumentul “Poarta 
Recunoștinţei”, ridicat cu ocazia Centenarului dr. 
Vasile Lucaciu, finanţat, de asemenea, de Consiliul 
Judeţean Satu Mare. Tot cu ocazia acestui centenar am 
organizat expoziţia “Dr. Vasile Lucaciu un erou al 
naţiunii române”, expoziţie care poate fi vizitată la 
Secţia de Artă a Muzeului Judeţean. 
          Consiliul Județean Satu Mare va continua 
organizarea manifestărilor pentru promovarea 
personalităților culturale și istorice care și-au pus 
amprenta asupra acestor meleaguri și va susține acele 
evenimente care promovează tradițiile și valorile 
noastre autentice. 

Pataki Csaba 

Președintele Consiliului Județean Satu Mare 
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          Viceprimarul municipiului Satu Mare, Adelin 
Ghiarfaş, a prezentat salutul primarului Kereskenyi 
Gabor, care din motive de sănătate nu a putut participa 
la acest eveniment, care în sinea sa este încă o invitaţie 
la înţelegere şi unitate. 
          Prezent la această manifestare, europarlamentarul 
PNŢ-CD - Cristian Terheş a creionat un portret al 
preotului Vasile Lucaciu, omul care putea foarte bine să 
stea în biserică în genunchi şi să se roage pentru poporul 
român. Toate acestea le-a făcut, dar nu s-a mulţumit cu 
atât, ieşind la luptă pentru drepturile românilor din 
Transilvania. 
          Au urmat apoi câteva alocuţiuni ale unor lideri 
politici, printre care Mircea Govor, preşedintele 
Organizaţiei Judeţene a PSD, cel care şi-a exprimat 
convingerea că românii sunt suficient de înţelepţi pentru 
a găsi soluţia de a trăi în înţelegere, unitate şi pace. La 
rândul său, deputatul Adrian Cozma, preşedintele 
Organizaţiei Judeţene a PNL Satu Mare, a felicitat 
organizatorii acestui eveniment deosebit de important 
pentru toată clasa politică, o adevărată lecţie de 
demnitate, comportament şi mai ales de sacrificii pentru 
marea masă a populaţiei din Transilvania. 
          Vlad Nistor Baculescu, președinte al Organizației 
Municipale Satu Mare - Forța Dreptei, a subliniat faptul 
că, prin tot ceea ce a întreprins dr. Vasile Lucaciu, 
Biserica a fost ridicată devenind un pilon al valorilor 
naţionale. 
          Preotul greco-catolic Florin Fodoruţ a vorbit în 
numele Episcopiei de Maramureș despre marea 
satisfacţie în ceea ce priveşte recuperarea integrală a 
personalităţii preotului dr. Vasile Lucaciu, în vreme ce 
protopopul greco-catolic de Satu Mare, Dumitru 
Roman, a punctat unele aspecte din perioada studenţiei 
lui Vasile Lucaciu la Roma. 
          Profesorul clujean dr. Toader Nicoară, de la 
Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, a 
prezentat contextul socio-politic din perioada de la 
1850, până la Primul Răboi Mondial. În alocuţiunea sa, 
universitarul clujean a punctat printre altele că Vasile 
Lucaciu a fost un vizionar, un tribun, dar şi un eminent 
om politic. 
          Dr. Adriana Zaharia, redactor șef la Informația 
Zilei, a făcut o trecere în revistă a activităţii pe mai 
multe planuri a dr. Vasile Lucaciu, prezentând detalii 
mai puţin cunoscute din perioada revenirii la Satu Mare, 
iar apoi perioada în care, îmbătrânit, cu puterile mult 
diminuate şi bolnav, Vasile Lucaciu îşi găseşte sfârşitul 
acolo unde, în tinereţe, era şi preot şi profesor de Limba 
Română. 
          Robert Laszlo, directorul Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 
a prezentat un volum reeditat “Leul de la Şişeşti”, de 
Tiron Albani, cu prefaţa semnată de Dumitru Păcuraru 
şi dr. Adriana Zaharia, despre viaţa lui Vasile Lucaciu, 
în vreme ce Liviu Marta, directorul Muzeului Judeţean 
Satu Mare, a adus în atenţia participanţilor câteva 
aspecte legate de evenimentele organizate la Satu Mare 
şi nu numai, pentru a marca aşa cum se cuvine 
împlinirea a 100 de ani de la moartea tribunului Vasile 
Lucaciu. 

          Zamfir Danciu, directorul Direcției de Cultură, 
citând afirmaţii ale unor contemporani, a  creionat un 
portret cuprinzător al dr. Vasile Lucaciu, cel care a 
devenit prin acţiunile sale un adevărat simbol, un model 
demn de urmat de clasa politică actuală. 
          Aș începe cu un citat al părintelui spiritual al 
Despărţământului ASTRA Carei, președintele acestuia, 
Aurel Coza, care spunea: ”Înflăcăratul apostol și tribun 
dr. Vasile Lucaciu prin care geniul românesc și-a purtat 
facla redeșteptării și întregirei neamului, fiind tu pururi 
treaz pentru nevoile neamului, drept recunoștinţă îţi 
făgăduim că vei trăi vecinic, mai ales în sufletul nostru”. 
Noi, urmașii marelui patriot îi păstrăm memoria cu 
sfinţenie, fiind mereu un exemplu demn de urmat și 
pentru generaţiile viitoare. 
          O caracterizare a distinsului om politic și al 
epocii în care a trăit este făcută de președintele 
Academiei Române, Ion Aurel Pop: ”Vasile Lucaciu a 
trăit într-o perioadă frământată și grea, în care dispăreau 
mituri și se împlineau mari idealuri colective. Era 
vremea când dascălii erau apostolii neamului, iar preoţii 
puteau fi oratori, savanţi, oameni politici de anvergură 
naţională și mondială. Vasile Lucaciu a fost toate 
acestea la un loc”.  
          Pe supranumitul ”Leu de la Șișești” l-a 
caracterizat mereu dorinţa de schimbare și progres. În 
acest sens încă din fragedă tinereţe, luând contact cu 
mișcarea pentru emanciparea social-politică și naţională 
a românilor din Transilvania, a publicat articole 
îndrăzneţe și de mare valoare istorică în diverse ziare și 
reviste. Cunoscător a șase limbi, om de vastă cultură, 
Vasile Lucaciu s-a afirmat și ca un luptător pentru 
introducerea limbii române în gimnaziu și liceu, 
realizând numeroase intervenţii la guvernul de la 
Budapesta pentru drepturile românilor din Transilvania.  
Vasile Lucaciu a fost cel care a ţinut nestinsă flacăra 
ideii reîntregirii ţării asumându-și riscuri extreme, 
dedicându-și întreaga viaţă luptei românilor pentru 
unitate, fiind condamnat la ani grei de închisoare pentru 
crezul său. Nu putem ignora dimensiunea internaţională 
a personalităţii marelui patriot, care a fost unul dintre 
făuritorii Unirii, devenind un model pentru noi, ce 
putem și trebuie să transmitem generaţiilor viitoare. 
Doresc să închei cu un citat de Nicolae Iorga, care 
spunea despre Vasile Lucaciu: ”…Era un om ca oricare 
și – mare dovadă de înţelepciune – nu și-a dat osteneala 
să pară a fi mai mult decât era”. 
 
          Daniela Ciută, preşedinta Despărţământulu Astra 
Carei, a subliniat câteva aspecte demne de luat în seamă 
cu referire la ultima parte a vieţii lui Vasile Lucaciu şi 
preoţimea careiană, legăturile tribunului cu anumiţi 
prelaţi. Desigur, vorbitoarea nu a omis să spună că, la 
Carei, şi azi trebuie să lupte românii pentru drepturi 
egale cu maghiarii, într-un municipiu în care a existat 
un liceu cu numele Vasile Lucaciu, iar în prezent este o 
şcoală gimnazială cu acelaşi nume. 
          Bogdan Georgescu, directorul Direcţiei de 
Cultură Carei, a menţionat câteva din activităţile 
organizate în scopul de a marca aşa cum se cuvine 
scurgerea a 100 de ani de la trecerea întru cele veşnice 
a preotului greco-catolic dr. Vasile Lucaciu.  

CENTENAR DR. VASILE LUCACIU
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Bogdan Georgescu – Direcția de 
Cultură Carei 

 

Dr. Vasile Lucaciu, prin faptele sale memorabile, 
a fost fără îndoială una dintre cele mai mari personalități 
din istoria întregii țări. 

Îl comemorăm în fiecare an, purtându-l peste 
timp în amintire cu venerație, pentru ceea ce a făcut 
posibil pentru generațiile noastre, pentru a ne naște deja 
cu valorile naționale și identitare. 

A fost un caracter neînfrânt, care a trăit îmbinând 
credința în Dumnezeu și dragostea de țară, știind că nu 
poți separa patriotismul de Dumnezeu, că a te ruga 
pentru păstrarea și afirmarea identității naționale a 
românilor este un act creștinesc și patriotic, de renaștere 
românească, întru iubirea neamului și cinstirea nației.   

Pentru Vasile Lucaciu credința, istoria și limba 
au constituit însăși ființa neamului, care la un loc au 
reprezentat unitatea națională, ce uneori, nu putea fi 
altfel afirmată.  

Prin astfel de evenimente, începând de la cele 
organizate în școlile din cele mai mici comunități și 
până la această manifestare de mare anvergură, nu 
facem altceva decât să demonstrăm că sacrificiul lui 

suprem nu a fost uitat. Mai ales fiindcă, au fost vremuri 
în care, din motive bine cunoscute azi, înaintașii noștri, 
făuritori a Unirii românilor și luptători pentru identitatea 
națională, fie au fost dați uitării, fie au fost scoși din 
manualele de istorie, fie au fost aruncați în temnițe sau  
chiar condamnați la moarte. Este de datoria noastră, ca 
asemenea lucruri să nu se mai repete niciodată.  

Revenind la Vasile Lucaciu, Nicolae Iorga, 
spunea despre el ”a fost în fruntea mișcărilor culturale 
și politice de la noi, a ajuns să fie venerat și iubit de 
toată suflarea românească, ca nimeni altul, fiind 
considerat ca un înainte-mergător al unității naționale. 
Războiul național își avea în persoana lui, peste 
căpeteniile adevărate, icoana consacrată, zeul după 
vedenia căruia aleargă cetele credincioșilor. Și pe urmă, 
.... pe urmă nimic. Era un om ca oricare și, mare dovadă 
de înțelepciune, nu și-a dat osteneala să pară a fi mai 
mult decât era. ” (citat adaptat).  

Și poate acesta cel mai important mesaj pe care 
ni-l transmite, în timp, marele patriot, eroul național 
Vasile Lucaciu: propriul exemplu. 

 
Dr. Viorel Câmpean de la Biblioteca Județeană Satu 
Mare a menţionat printre altele faptul că s-a subliniat 
prea puţin calitatea lui dr. Vasile Lucaciu de om al 
rugăciunii.  

Actorul Romul Moru\an, `n rolul 
p[rintelui Lucaciu din piesa “R[scolitorul 

de suflete, scene din via\a dr. Vasile 
Lucaciu”, `n regia lui Andrei Mihalache
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dr. Viorel Câmpean, Biblioteca 
Județeană Satu Mare 
 
Dr. Vasile Lucaciu, om al rugăciunii pentru unitate 
 
          S-a subliniat prea puțin calitatea lui dr. Vasile 
Lucaciu de om al rugăciunii. După cum se știe este 
autorul, printre altele, a cărții de rugăciune Pietatea, 
apărută în anul 1882 în Satu Mare. 
          Un episod mai puţin cunoscut din biografia 
„Leului de la ȘIșești”, relatat în paginile „Familiei” lui 
Iosif Vulcan, s-a întâmplat în primăvara anului 1894 la 
Bucureşti. După grațierea oferită de împărat, părintele 
a mers la București, spre a-și revedea fetele și prietenii. 
A slujit la biserica Sf. Gheorghe, unde a ţinut o 
frumoasă cuvântare, fiind ovaţionat. A fost oficiat cu 
această ocazie şi un parastas în memoria lui Grigore 
Brătianu, cel care fusese preşedinte al Ligii Culturale 
pentru Unitatea Tuturor Românilor, de la a cărui moarte 
se împlinise un an. Părintele Lucaciu a citit atunci o 
frumoasă rugăciune, al cărei conţinut îl redăm în 
continuare.  
          Din lectura textului ne este lesne să ne închipuim 
atmosfera frăţească dintre reprezentanţii celor două 
Biserici Româneşti și dintre românii pe care, în aparență 
versanții Carpaților îi despart. Fără această frățietate 
credem că nu ar fi fost posibil să apară în istoria noastră 
acea zi astrală de 1 Decembrie 1918, Marea Unire. 
Considerăm că vremurile pe care le trăim ar trebui să 
impună aceeaşi unitate, singura dătătoare de nădejde 
fiinţei neamului românesc. 
          Textul rugăciunii a fost publicat în volumul lui 
Voicu Șichet, „Eroii Neamului” la al XXV-lea pas. 
Indici bibliografici și popas de suflet, apărut la editura 
sătmăreană „Citadela” în anul 2015. 
          „Adorabilă Providenţă! Tu, care ai măsurat 
cursul vremurilor ce se succed! Tu, care conduci 
destinele popoarelor, ascultă pe iubitul Tău popor 
românesc care îngenuncheat înaintea Majestăţii Tale 
divine, cu dragoste şi încredere se închină Ţie. Ai tăi 
suntem, Doamne! Tu ai aşezat popoarele în lume ca să 
te laude pe Tine. Tu ne-ai susţinut pe noi în cursul 
vremurilor. Tu ne-ai apărat împotriva duşmanilor. Tu 
ne-ai scutit în mijlocul pornirilor nimicitoare ale 
vrăjmaşilor. Tu cunoşti slăbiciunile şi virtuţile noastre, 
stârpeşte slăbiciunile, şi ne întăreşte în virtuţi, oh 
Doamne al popoarelor! Tu ştii, cu câtă credinţă Te-am 
servit în mijlocul năvălirilor barbare: «limba, legea, 

vorbe sfinte la străbuni erau». Tu ştii, că braţul 
Românului numai pentru apărarea libertăţii popoarelor 
s-a ridicat; nu lăsa ca acest braţ să fie rupt de cei ce 
vreau să ne robească. Tu ştii, că Românul n-a lovit 
decât în crunta tiranie; nu lăsa ca tiranii să insulte în 
noi numele Tău cel sfânt. Tu ştii, că Românul numai 
pentru onoarea sa se luptă; nu lăsa, ca onoarea noastră 
să fie călcată de cei orbiţi de trufie. Oh Doamne! 
Curmă suferinţele poporului Tău ca în pace să-ţi putem 
servi Ţie, părintele nostru! şi ca în ziua cea mare, când 
seamă ne vei cere despre viaţa noastră pe pământ, cu 
conştiinţă liniştită să-Ţi putem răspunde: 
«O Doamne în lume cât am stat, 
În ochii ei plini de-admirare, 
Pe tine te-am reprezentat»”. 
          Luările de cuvânt au fost încheiate de profesorul 
Ioan Corneanu, cel care a făcut câteva punctări privind 
viaţa şi activitatea mai ales politică a preotului şi omului 
de cultură dr. Vasile Lucaciu, în vreme ce Dumitru 
Păcuraru, unul dintre “vinovaţii morali” ai acestor 
manifestări organizate cu prilejul marcării a 100 de ani 
de la moartea tribunului Vasile Lucaciu, a subliniat 
printre altele că şirul manifestărilor comemorative 
continuă şi în judeţul Maramureş. 
 
Piesa de teatru și spectacolul lui Grigore Leșe 
 
          Cea de a doua parte a manifestării comemorative 
a continuat cu reprezentaţia teatrală în regia lui Andrei 
Mihalache - “Răscolitorul de suflete. Scene din viaţa dr. 
Vasile Lucaciu”. Scenografia – Cristian Gătina, 
Distribuția spectacolului: Vasile Lucaciu – Romul 
Moruțan; Paulina, soția lui – Andreea Mureșan; 
Gardianul – Cristian But; Maria – Alina Negrău; 
Avocatul – Stelian Roșian; Țăranul – Ciprian Vultur; 
Tânărul – Bianco Erdei (Szabo – fost elev al lui V. 
Lucaciu); Judecătorul, Președintele, Funcționarul – 
Tibor Székely; Procurorul – Sorin Oros / Vlad Mureșan; 
Traducătorul – Gabriel Pop / Cosmin Domnișan; 
Grefierul – Cosmin Domnișan. 
          Punctul culminant al spectacolului omagial l-a 
reprezentat concertul extraordinar susţinut de marele 
artist Girgore Leşe, care a și intervenit în piesa de teatru. 
Alături de marele artist, pe scenă a urcat și Zamfira 
Mureșan, profesoară de istorie în Satulung. Grigore 
Leșe a promis că anul viitor va susține un spectacol 
alături de orchestra filarmonicii sătmărene. 

 
 Ioan Aniţaş  
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PS Vasile Bizău la Simpozionul Centenar “Pr. Dr. Vasile 
Lucaciu”< Preotul dr. Vasile Lucaciu este mândria neamului 
nostru, este mândria Bisericii noastre

           „Îmi revine onoarea de a deschide acest moment 
cultural Centenar „Pr. Dr. Vasile Lucaciu”, încercând să 
recompunem, la un secol după trecerea sa la Domnul, 
profilul spiritual, caracterial al unui om național”, a 
afirmat Preasfinția Sa Vasile Vasile Bizău în deschiderea 
simpozionului dedicat Părintelui Dr. Vasile Lucaciu, 
care s-a desfășurat la Baia Mare, pe data de 29 octombrie 
2022, la 100 de ani de la moartea celui care a fost cel mai 
neobosit luptător și comunicator a drepturilor 
românilor în țară și în străinătate, trecut la Domnul pe 
29 noiembrie 1922. Evenimentul, organizat de către 
Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, s-a desfășurat 
la Sala Millenium din Baia Mare și a avut conferențiari 
de seamă precum: Profesorul universitar dr. Toader 
Nicoară, domnișoara dr. Adriana Zaharia, pr. Alin Vara, 
fiind moderat de pr. dr. George Nicoară. Pauza și finalul 
simpozionului au fost îmbogățite de frumoase momente 
muzicale susținute de Cvartetul Euroart din Baia Mare. 
A fost un eveniment cultural de mare finețe și 
însemnătate, dedicat părintelui Vasile Lucaciu, cunoscut 
sub apelativul „Leul din Șișești”, pentru marele curaj și 
perseverența de care a dat dovadă pe toată durata vieții 
și activității sale și care, în acest an, a fost declarat „Erou 
al Națiunii Române”. 
           „În timpul vieții, dar în special după ce a trecut 
la cele veșnice, părintele Lucaciu a rămas o figură atât 
de proeminentă încât românii au voit mereu să-l aibă ca 
și punct de reper în ceea ce a însemnat eroismul și în 

acelaș timp promovarea celor care au luptat pentru un 
ideal și s-au jerftit pentru acel ideal”, a afirmat 
Preasfințitul Vasile, aducând foarte frumos în lumină 
itinerarul statuii lui Vasile Lucaciu, ridicată la Satu Mare 
în 1936 și amplasată în centru orașului. „Au fost 
prezenți 30 de mii de oameni la inaugurarea acelei statui 
și a fost prezent Episcopul Alexandru Rusu”, a afirmat 
Ierarhul, explicând cum, la o perioadă relativ scurtă de 
la moartea Leului din Șișești, românii au simțit nevoia 
să-i permanentizeze memoria prin ridicarea primei 
statui la Satu Mare. În 1940, odată cu dictatul de la Viena 
și cedarea Ardealului de Nord, un grup de credincioși 
au dus statuia la Lugoj și după 2 ani a fost amplasată al 
Alba Iulia, tot în spațiu public, până în 1948. Acest 
itinerar ne arată cum „chiar și după moartea lui, Lucaciu 
urmează destinul comunității românești din părțile 
unde s-a născut, a activat și cu care se identifică, atât 
sătmăreni cât și maramureșeni, fiind revendicat de toți”, 
întrucât a fost paroh de Șișești, dar s-a născut, a activat 
și a murit la Satu Mare. „În 1948, prin suprimarea 
Bisericii noastre, statuia este dusă într-un spațiu privat, 
în magazia unui muzeu și în 1956, mutată la București 
și pusă în incinta unui muzeu, Cornel Negrea, cel care 
este sculptorul statuii. Din curtea muzeului este adusă 
în 1968 în Satu Mare, pe Strada Republicii. După 
revoluția din 1989, va fi mutată din nou în centrul 
orașului Satu Mare. Omul-statuie Vasile Lucaciu 
urmează astfel toate etapele deținuților politici din acea 
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vreme”. „Acest lucru ne arată faptul că marii eroi se 
identifică și în timpul vieții, dar și după moarte cu 
idealul pe care l-au servit și l-au deservit. Preotul dr. 
Vasile Lucaciu este mândria neamului nostru, mândria 
Bisericii noastre, este mândria maramureșenilor și a 
sătmărenilor. O mândrie care ne obligă la căutarea 
libertății și a demnității”, a afirmat Ierarhul de 
Maramureș, explicând cum acest lucru este posibil doar 
păstrând vii și actuale valorile înaintașilor noștri.   
           „Lucaciu a fost cel mai neobosit dintre luptătorii 
pentru cauza României Mari, prin logica și gravitatea 
discursului, el a devenit comunicatorul Cauzei 
Românești în Ardeal, în Ungaria, în România și în 
Europa, dar și în Statele Unite ale Americii...  Lucaciu a 
fost și printre fericiții români care, după persecuții și 
umilințe personale și colective a trăit împlinirea marelui 
ideal național, România Mare. Prin moartea sa, a 
anticipat soarta celor mai buni din corifeii Unirii Celei 
Mari, care au sfârșit dureros în temnițele comuniste”, așa 
cum a declarat în conferința sa profesorul Toader 
Nicoară. 
           Tăria caracterului și curajul lui Vasile Lucaciu au 
fost foarte frumos surprinse în conferința domnișoarei 
dr. Adriana Zaharia, explicând cum părintele Lucaciu, 
la procesul de la Cluj intentat memorandiștilor, a intrat 
și a ieșit cu fruntea sus, asumându-și cu mare demnitate 
și curaj crezul. „Părintele Lucaciu a fost comunicatorul 
principal în timpul procesului, întrucât toată presa 
românească și străină era cu ochii pe el deoarece el 
făcuse deja un an de pușcărie la Seghedin, pentru că a 
avut dreptul să vorbească în limba română la tribunanul 
din Debrecen. Toată presa din Budapesta îl considera 
un agitator periculos și astfel toată presa europeană a 
urmărit acțiunile sale”. Adriana Zaharia a vorbit despre 
sfârșitul tragic al lui Lucaciu, pe care el și l-a asumat în 
numele visului de a vedea Transilvania unită la 
România. 

           Un Lucaciu însetat de dreptate și românist, 
perfect adaptat perioadei istorice în care a trăit, a fost 
adus în lumină în conferința părintelui Alin Vara. 
           „Memoria trebuie cultivată pentru că este 
Magistra Vitae, prezentul e în mâinile noastre pentru a 
făuri ceea ce credem și știm că este datoria noastră și 
viitorul este al lui Dumnezeu, căruia i-l și încredințăm”, 
a concluzionat Preasfințitul Vasile Bizău, salutând 
publicul și conferențiarii cu creștinescul salut „Lăudat 
să fie Isus!”, invitându-i să participe și la următoarele 
evenimente dedicate cultivării memoriei părintelui 
Vasile Lucaciu și sărbătoririi Zilei Naționale a României. 

 
Biroul eparhial de presă 
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Din activitatea cultural[ ;i politic[ a dr. Vasile Lucaciu 

Adriana Zaharia

         Ca să înțelegem mai bine viața și activitatea 
celui lui Vasile Lucaciu, trebuie să-l plasăm în 
contextul extins al familiei sale, o familie tipică de 
intelectuali, de învățători și preoți, el însuși 
continuând această tradiție. Tatăl său, Mihail 
Lucaciu, învățător în comitatul Satu Mare, în 
comunele Racova, Apa și mai târziu în orașul Baia 
Mare. Mama sa, Iuliana Toth este fiică de învățător 
și sora lui Nicolae Toth, profesor la Liceul teologic 
din Ungvár, viitor episcop de Eperjes (1876-1882). 
Fratele mai mic al mamei, Alexis Toth, preot 
misionar în Statele Unite ale Americii în secolul 19 
(1889-1909), a fost canonizat de Biserica Ortodoxă 
în anul 1994. Cei doi frați mai mici ai lui Vasile, 
Constantin și Petre Lucaciu, fac și ei parte din elita 
românească transilvană. În anul 2021 fratelui 
Constantin, i-am dedicat o scurtă monografie 
publicată la editurile Solstițiu și Școala Ardeleană, cu 
titlul Constantin Lucaciu - o figură istorică 
necunoscută. Petre Lucaciu, inginer în domeniul 
minier, a adunat o semnificativă avere, 15.000.000 
lei, pe care a lăsat-o prin testament Academiei 
Române, pentru acordarea de burse studenților de la 
secția minieră.  
         Vasile Lucaciu, după un parcurs nu tocmai lin 
al studiilor, Apa, Baia Mare, Ungvár, Oradea, Roma, 
Gherla, cu un doctorat în filosofie la Roma se 
căsătorește în 1874 cu Paulina Șerbac, fiică de preot. 
În anul 1875 primește postul de preot în parohia Eriu 
Sâncrai din comitatul Sălaj. Conștient de valoarea și 
de menirea sa, se implică în activitățile culturale din 
zonă, luând contact cu liderii mișcării naționale din 
Transilvania. 
         În anul 1878, cu ajutorul episcopului Mihail 
Pavel este numit  „Profesor de religlie și de limba 
română la Liceul Regesc din Satu Mare”. Cei șapte 
ani de activitate la catedră, sunt definitorii pentru 
personalitatea lui Vasile Lucaciu în plan profesional 
și cultural. Urmaș al lui Petru Bran la catedra de 
limba română la Liceul regesc, dr. Vasile Lucaciu se 
preocupă de viața culturală a românilor sătmăreni: 
încearcă, fără succes, să înființeze un ziar românesc, 
pune bazele „Reuniunii Învățătorilor” și a „Reuniunii 
Femeilor Române”. Consideră „Societatea 
Széchenyi” principala organizație care se opunea 
emancipării românilor sătmăreni. Continuator al 
tradiției Școlii Ardelene, împreună cu alți intelectuali 
români din zonă, se angajează într-o polemică în 
privința ortografiei cu Titu Maiorescu.  

Își consolidează prietenia cu George Barițiu 
și devine un bun colaborator al ziarului Observatorul. 
În anul 1885 fondează Revista Catolică, publicație 
periodică religioasă și socială în care printre studii de 
drept canonic, dogmatică și filosofie sunt presărate 
idei despre drepturile naționale și libertățile 
popoarelor. Lucru extrem de important în devenirea 
intelectuală a lui Vasile Lucaciu, la Satu Mare 
elaborează și publică, în fascicole, 
lucrarea Instituțiuni filosofice (1881–1884), care se 
vor concretiza în trei volume distincte: Logica, 
Metafizica și Filosofia morală. Chiar dacă sunt bazate 
pe traducerea unor texte, pe prelucrarea acestora, 
după cum se specifică pe fiecare fascicol, specialiștii 
în domeniu recunosc opera de pionierat pe care a 
întreprins-o dr. Vasile Lucaciu în elaborarea 
volumelor sale. Din păcate, opera sa filosofică nu a 
intrat în circuitul cultural românesc când a 
fost  elaborată.  În timp, activitatea intelectualului 
Lucaciu în quasi-totalitatea ei a fost umbrită de 
acțiunile omului politic, a militantului, rămânându-i 
ca însemn al extraordinarei sale capacități 
intelectuale, a preocupărilor sale din timpul studenției 
la Roma, doar acel „dr.” care l-a consacrat ca „dr. 
Vasile Lucaciu”.  

 
Profesor la Liceul regesc  
 
         Preocupările sale pentru drepturile românilor 
din Sătmar și pentru ridicarea nivelului lor cultural 
vor atrage atenția autorităților locale, deschizând un 
conflict interetnic ce îl va determina să părăsească 
orașul de pe Someș, un aspect al biografiei sale mai 
puțin cercetat. 
         Profesor la Liceul regesc, în același timp și 
proprietarul casei aflată pe actuala stradă Vasile 
Lucaciu nr. 29, plătea anual impozit dublu față de cel 
obișnuit, având dreptul să intre ca membru în 
consiliul orășenesc. Adunarea generală a orașului 
Satu Mare i-a refuzat cererea, în ședința ținută la data 
de 3 noiembrie 1884. Cazul profesorului Vasile 
Lucaciu este dezbătut în presă, ample articole sunt 
publicate în ziarele Gazeta Transilvaniei și Tribuna, 
dar mai ales în presa maghiară. Cunoscându-și 
drepturile ca cetățean și contribuabil, contestă decizia 
adunării generale și se adresează ministrului Tisza 
Kálmán. Prin ordonanța nr. 23497 din 12 ianuarie 
1885 Ministrului de Interne declară nefondate 
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învinuirile împotriva dr. Vasile Lucaciu, îi dă dreptate 
și cere adunării generale să-l primească în forul 
orașului. În toamna anului 1885 este nevoit să 
părăsească definitiv orașul Satu Mare, autoritățile 
locale cerând desființarea catedrei de limba română 
de la Liceul regesc. Personalitatea lui nu poate fi pe 
deplin înțeleasă dacă omitem această perioadă plină 
de conflicte interminabile, dar care i-au consolidat 
ideile și atitudinea sa fermă pe care și-o va menține 
și în anii următori. 
 
Preot în Șișești 
 
         În anul 1885 ajunge preot în comuna care îi 
consacră supranumele –„Leul de la Șișești”. 
Construiește o biserică mare, modernă, din piatră, cu 
ajutorul protopopului de Seini, Alexiu Berinde. 
Adevărată catedrală într-un sătuc precum Șișești, 
uriașa biserică, este sfințită la 27 august 1891, dar 
fără participarea episcopului care a refuzat sfințească 
biserica, acest lucru fiind făcut în 1 decembrie 2018, 
cu ocazia Centenarului, de episcopul Maramureșului 
Vasile Bizău. Preotul Lucaciu intră în atenția 
autorităților bisericești și este investigat pentru așa-
numitele „intențiuni misale” și pentru absența din 
parohie, în interes politic, fără aprobare. Printr-un 

decret emis în 6 septembrie 1892 și semnat de 
episcopul Ioan Szabó, este suspendat din postul de 
paroh al comunei. Datorită scandalului iscat în urma 
suspendării din preoție, a avut șansa de a se face 
cunoscut în toată țara, dincolo de munți, în România, 
dar și la Vatican, de unde va fi repus în funcția de 
paroh în decembrie 1895. Ziarul Tribuna publică 
zilnic adrese de susținere pentru preotul Vasile 
Lucaciu și atacuri foarte dure la adresa episcopului.  
         La rândul lor, autoritățile ripostând în presa 
maghiară și prin adrese oficiale trimise Vaticanului.  
Cel mai dur articol scris vreodată în presa maghiară 
despre dr. Vasile Lucaciu este, publicat în Budapesti 
Hírlap, în numărul de vineri  25 noiembrie 1892, cu 
titlul sugestiv „Catilina”. Articolul vrea să demoleze 
mitul „marelui român” cu origini romane: „Lucaciu 
se declară român, ceea ce nu corespunde adevărului, 
fiindcă pe linie paternă este de origine țigănească, iar 
pe linie maternă este rutean. Datorită originii sale 
țigănești este născocitor, iar datorită originii rutene 
este șiret.” Episcopul Ioan Szabó, în vara anului 
1899, se folosește de acest articol, și preluând 
informațiile ca veritabile datorită faptului că au 
apărut „în cel mai citit ziar din Ungaria” trimite o 
informare în limba latină la Vatican. Îi face preotului 
din Șișești o amplă prezentare a activității, cerând 
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intervenția Vaticanului pentru pedepsirea lui. Traduce 
în limba latină până și pasajul în care arată că Vasile 
Lucaciu este pe linie paternă țigan, iar pe linie 
maternă rutean. Relațiile tensionate dintre preot și 
ierarhul său vor continua ani la rând.  Până în anul 
1903, de la Blaj, de la Lugoj și chiar de la Roma, s-
au emis 12 sentințe dând dreptate când episcopului 
Szabó, când preotului Lucaciu. 
 
Primele procese politice 
 
         Vasile Lucaciu a fost judecat între anii 1887–
1893, la Satu Mare și Debrețin. Prima confruntare 
directă cu justiția maghiară a avut loc în 26 august 
1887. Găsit vinovat pentru „tulburări contra statului, 
guvernului și altor persoane”, Vasile Lucaciu a fost 
arestat preventiv de Tribunalul din Satu Mare timp 
de 35 de zile, dar va fi achitat la 1 octombrie 1887. 
Doi ani mai târziu, în vara anului 1889, este judecat 
„pentru ațâțare împotriva unei naționalități”, tot la 
Tribunalul din Satu Mare unde va fi din nou achitat, 
în data de 8 iulie 1889. Urmează unul dintre cele mai 
murdare procese: în noaptea de 5 spre 6 mai 1892, 
când jumătate din locuința notarului Papp Zsigmond 
din Ferneziu a fost aruncată în aer, fără să se 
înregistreze vreo victimă, cel acuzat a fost dr. Vasile 
Lucaciu. Procesul atentatului cu dinamită se judecă 
în 27 septembrie 1892, tot la Satu Mare, Lucaciu a 
fost din nou achitat, dar în urma declarațiilor făcute 
în fața judecătorului de instrucție i se va deschide un 
nou proces, pentru „calomnierea publică a 
guvernului”. Va fi acuzat și de „agitație la ură contra 
naționalităților”, proces în care va fi judecat de 
Curtea cu jurați din Debrețin și va fi condamnat în 12 
noiembrie 1892 la un an de închisoare de stat, 500 de 
florini amendă și 49 florini cheltuieli de judecată. 
Întemnițat la Seghedin, dr. Vasile Lucaciu devine  cel 
mai celebru condamnat din închisorile ungurești, el 
fiind subiectul a numeroase articole de presă. În 27 
ianuarie 1893, tot la Satu Mare este judecat pentru 
„calomnierea publică a guvernului” și va fi transferat 
în penitenciarul Tribunalului din Satu Mare, în 
condiții mizere. În timpul detenției de la Satu Mare 
și din Seghedin, se îmbolnăvește și este transferat și 
tratat la Budapesta, de unde va fi eliberat în februarie 
1894. 
 
Memorandul si procesul Memorandului 
 
         În calitatea sa de secretar general al Partidului 
Național Român din Transilvania și Ungaria, dr. 
Vasile Lucaciu este direct implicat la redactarea 
Memorandului. Organizează uriașa delegație care va 
merge la Viena. Ține legătura cu liderii politici din 
regatul României până la cel mai înalt nivel, fiind 
primit în audiență de însuși Majestatea Sa, Carol I. 
Un rol important în activitatea de susținere a cauzei 
românești l-a avut „Liga Culturală. Alături de presă 

și opinia publică, diplomații străini prezenți la 
București au contribuit la internaționalizarea 
evenimentelor din Transilvania și România. După 
arestarea dr. Vasile Lucaciu la Seghedin s-au 
organizat numeroase mitinguri de protest. Eliberat în 
februarie 1894, va trăi bucuria reîntâlnirii cu familia, 
dar nu va dura prea mult, în primăvara aceluiași an 
va fi adus din nou în banca acuzaților, în celebrul 
proces al Memorandului judecat la Cluj, ale cărui 
dezbateri au durat nu mai puțin de șaptesprezece zile.  
         În timpul procesului de la Cluj, Vasile Lucaciu 
a avut ideea de a chema românii în oraș. În cele 17 
zile ale dezbaterilor, s-au adunat peste 20 000 de 
români înțesând străzile și piețele Clujului. La proces 
au asistat zeci de ziariști, români, maghiari, străini. 
         În timpul procesului, ochii tuturor: public și 
ziariști, erau ațintiți asupra „Leului de la Șișești”, de 
data aceasta în postura de expert în traducerea unui 
text dintr-o limbă în alta. Pot aprecia că inculpatul 
Lucaciu a deturnat sensul întregului proces etalându-
și cunoștințele lingvistice. Dr. Vasile Lucaciu a fost 
în centrul atenției atât în sala de judecată, cât și pe 
stradă. La ieșirea din sala de judecată dr. Vasile 
Lucaciu „trece mândru, cu fruntea ridicată, purtând 
în mână un teanc de acte așezate toate într-o broșură, 
pe ale cărei table verzi ca titlu se cetește 
Memorandul.” („Și acum...”, Tribuna, anul XI, nr. 94, 
sâmbătă 7/19 mai 1894, p. 374. ) Pledoaria lui, 
intervențiile lui punctuale, mai ales pe traducerea 
incorectă a textelor,  primirea care i se făcea la ieșirea 
din sala de judecată, atenția acordată din partea 
presei, l-a impus ca lider incontestabil al întregii 
mișcări memorandiste, acuzatul Lucaciu primind 
condamnarea cea mai grea, cinci ani de temniță. Dr. 
Vasile Lucaciu este conștient că, mai mult decât 
Memorandul în sine, tocmai lipsirea de liberate 
devine garanția succesului cauzei românești.  
         Memorandul și mișcarea memorandistă 
reprezintă sfârșitul unei generații, dar ideea de unitate 
și conștiința națională promovate de mișcarea 
memorandistă formează noua generație de politicieni 
ce se vor implica activ în politică și vor pregăti Marea 
Unire de la 1918. 
 
Perioada anilor 1895-1914 
 
         După eliberarea memorandiștilor din 
închisoare în septembrie 1895, urmează o perioadă 
frământată din viața politică a Partidului Național 
Român și implicit și din viața dr. Vasile Lucaciu. 
După dizolvarea de către autoritățile maghiare, și 
după ședința din ianuarie 1896, partidul intră într-o 
etapă de criză și se formează două grupări, una în 
jurul lui Ioan Rațiu și alta, în jurul lui Vasile Lucaciu, 
constant atacat în ziarul Tribuna. Secretar general al 
Partidului Național Român din Transilvania și 
Ungaria, dr. Vasile Lucaciu își va face cunoscute 
opiniile în  Revista Orăștiei și Tribuna Poporului de 
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la Arad. După moartea președintelui Ioan Rațiu, în 
anul 1902,  dr. Vasile Lucaciu se luptă pentru unitatea 
partidului, dar în cele din urmă rămâne cu gruparea 
activistă de la Arad. În anul 1907, este ales deputat 
de Beiuș. Începe o nouă etapă a activității sale, 
deputat în Parlamentul de la Budapesta. Își face 
intrarea în parlament cu un discurs despre patrie și 
patriotism, dorind să joace rolul unui politician 
conciliant. Românii sunt dezamăgiți se așteptau să fie 
la fel de necruțător cum era pe vremea 
Memorandului. Tribuna de sâmbătă 10/23 noiembrie 
1907 scrie: Toată lumea știe că „un combatant mai 
strașnic n’avem decât părintele Lucaciu: voce, 
prestație, duh, cultură, ripostă bogată, intransigenţă 
si̧ hotărâre energică, iată arsenalul său.” Prin urmare 
toată lumea se aștepta ca Leul din Șisești, „să-și ia 
acum revanșa: să atace fără cruțare, să tune și să 
fulgere, să scuture oligarhia și să provoace în dietă o 
învălmăşală mai cumplită decât pe vremea lui 
Vaida...” Dar toți au fost surprinși de discursul său 
diplomatic, inclusiv maghiarii.  
         În octombrie 1909, i se ridică imunitatea 
parlamentară și este trimis în judecată pentru un 
articol publicat în ziarul Lupta de la Budapesta, al 
cărui director a fost pentru o scurtă perioadă. 
Participă la „Congresul raselor” din Londra, 
organizat în iulie 1911 la Institutul Imperial și sub 
patronajul Universității din Londra. La alegerile din 
1910 nu mai intră în Parlament, Părintele Lucaciu 
intră în luptă pentru o altă cauză, una religioasă, dar 
în spatele căreia se ascundeau tot interese majore de 
ordin național: înființarea episcopiei de Hajdúdorog. 
Aceasta va fi printre ultimele confruntări deschise 
cu guvernele de la Budapesta. A urmat atentatul de 
la Sarajevo și izbucnirea primului război mondial.   
 
Activitatea de diplomat 
 
         Împreună cu Octavian Goga și cu fratele său 
Constantin se va refugia la București, unde, alături 
de mari personalități, Nicolae Filipescu, Take 
Ionescu, Barbu Delavrancea, Nicolae Iorga și mulți 
alții va începe o nouă luptă care, după doi ani de 
proteste de stradă, de mitinguri,  discursuri în fața a 
mii și mii de români, va decide ieșirea din 
neutralitate și intrarea României în război alături de 
Antanta, împotriva Puterilor Centrale. Va fi una 
dintre marile victorii morale, și nu numai, pe care dr. 
Vasile Lucaciu o va câștiga înainte de punctul final 
al străduințelor sale, unirea tuturor românilor sub un 
singur steag, așa cum profetic a scris pe frontispiciul 
bisericii din Șișești.  
         În România anilor 1914–1916 s-a purtat un 
adevărat război hibrid. Presa este cumpărată, cu 
precădere de Germania, dacă nu în întregime, om cu 
om, dosarul Gunther fiind edificator în acest sens. 
Din perspectiva adversarilor, așa cum rezultă din 
însemnările lui Titu Maiorescu și din notele politice 

ale lui Alexandru Marghiloman, perechea 
emblematică Lucaci-Goga va fi considerată una 
toxică, de „gogoși patriotice”. În tabăra pro-
unionistă, reprezentată de organizațiile „Acțiunea 
Națională”, „Federația Unionistă” și „Liga 
Culturală” condusă de Vasile Lucaciu, cei doi vor fi 
priviți ca soli ai Ardealului care așteaptă să fie 
dezrobit. Federația Unioniste i-a desemnat pe 
Lucaciu și Goga candidați la alegerile parțiale din 
Galați și Caracal din anul 1916. Ambii candidați se 
situează pe primul loc, dar nu au majoritatea 
voturilor, prin urmare urmează balotajul. Berlinul, 
Viena și Budapesta consideră depunerea 
candidaturilor celor doi un gest de ostilitate, Lucaciu 
și Goga fiind, în final, nevoiți să se retragă din cursă.  
         Datorită propagandei germane, Vasile Lucaciu 
va întâmpina la Galați o situație cu totul  aparte. Au 
loc o serie de proteste ale muncitorilor. Ele trec drept 
proteste anti-guvernamentale, dar adevărul este că 
nu erau decât manevre ale uriașei mașini de 
propagandă plătită din fonduri germane.  
         La protest au participat și un număr mare cu 
femei care strigau „Jos războiul” și cereau demisia 
primarului Mitescu.  Din păcate, confruntarea a 
degenerat, un manifestant a lovit un ofițer, iar 
soldații au tras focuri de armă pentru a-i dispersa pe 
cei aproximativ o mie de manifestanți. „După ce 
manifestanții au fugit, au venit câteva femei 
sindicaliste, din cele mai agresive și întorcându-și 
spatele spre soldați și ridicându-și poalele în cap, au 
strigat: Na mobilizare. Na Ardealul. Mai trageți 
acum și aici!” Sindicaliștii l-au huiduit pe părintele 
Lucaciu, „nelăsându-l să vorbească la statuia lui 
Negri, spre a mulțumi cetățenilor de succesul 
obținut”, au rupt steagul românesc, l-au călcat în 
picioare”. („Adevărul asupra tulburărilor de la 
Galați”, Tribuna, București, anul II, nr. 26-27, 
duminecă 3 iulie 1916, pp. 453- 456.) 
         La sfârșitul lunii decembrie 1914, dr. Lucaciu 
este trimis de premierul Brătianu în Italia, într-o 
misiune la Vatican, în ianuarie 1915, fiind primit în 
audiență de Suveranul Pontif, Benedict al XV-lea. În 
aprilie 1917, împreună cu Ioan Moța și Vasile Stoica 
pleacă într-o „misiune patriotică” în Statele Unite ale 
Americii, unde îl avea stabilit pe fiul său 
Epaminonda. Membrii delegației s-au întâlnit cu 
autoritățile americane, cu înalți oficiali, inclusiv de 
la Casa Albă, cerând posibilitatea organizării 
românilor în unități militare. S-au organizat 
conferințe și adunări publice, s-au tipărit broșuri și 
s-au publicat numeroase articole în presă, pentru 
cauza românească. În vara anului 1918, la chemarea 
ministrului de externe al Franței, Lucaciu ajunge la 
Paris, unde se va constitui Consiliul Național. Take 
Ionescu este numit președinte iar Lucaciu și Goga, 
vicepreședinți, din partea transilvănenilor. Nu va 
participa la marea adunare de la Alba Iulia de la 1 
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Decembrie 1918, rămânând în străinătate la Paris, 
Roma și Geneva.  
         Take Ionescu, președintele Consiliului 
Național Român, înainte de retragerea delegației 
române de la Conferința de Pace scria: „Peste tot o 
inerție, o rea alegere de oameni, ca de exemplu 
numirea d-lui Diamandy la Liga Națiunilor [...] Apoi 
neglijarea totală a lui Goga și Lucaci, singurii 
români ardeleni care cunosc Occidentul.” 
         Dr. Lucaciu, se întoarce în țară în vara anului 
1919, doar după ce s-a convins că diplomația marilor 
puteri a recunoscut dreptatea cauzei românilor, iar 
marele ideal pentru care a luptat întreaga viață avea 
șanse să fie consfințit şi prin tratatele de pace. Lupta 
lui s-a sfârșit. Începea o nouă eră. Era pregătit dr. 
Vasile Lucaciu pentru ceea ce avea să urmeze? Deși 
istovit de drumuri, Vasile Lucaciu a participat pe 
măsura puterilor sale, la politica țării, mai întâi la 
câteva ședințe ale Consiliului Dirigent. În ședința din 
1 august 1919 vorbește despre luptele din trecut ale 
românilor din Transilvania și de unirea pe care a făcut-
o Partidul Național Român la Alba Iulia.  
          În discuția asupra legii electorale, nu este de 
acord cu propunerea de a se acorda drept de vot 
femeilor și „face psihologia țărănimii care ar refuza o 
astfel de sarcină”. Votează proiectul în „chestia 
minorităților”. Intră în cursa electorală pentru 
alegerile parlamentare de la 3 noiembrie 1919 și este 
ales deputat de Maramureș, în colegiul electoral 
Sighet.  
          În frământata viață politică de după 1918, 
vechii luptători pentru unire nu şi-au mai găsit locul. 
Partidul Naţional Liberal s-a impus în Transilvania 
foarte repede, prin metode nu tocmai cinstite. Ajuns 
în parlamentul României, ca un ultim semn al ideii de 
unitate națională, va semna un proiect de lege prin 
care ziua de 24 Ianuarie să fie considerată sărbătoare 
națională a tuturor Românilor.  
          Într-un fel sau altul toți ardelenii au intrat în 
conflict cu partidele și politicienii din vechiul Regat. 
În același timp ardelenii s-au certat între ei pentru că 
au părăsit Partidul Național. În această situație s-a 
găsit și dr. Vasile Lucaciu. El s-a înscris în Partidul 
Poporului care atrăgea mulți simpatizanți. 
          Ziarul Patria, în ediția din 24 iulie 1920 titrează 
mare pe prima pagină „Partidul național țintă de atac”. 
Articolul de fond analizează situația foștilor deputați 
naționaliști trecuți la Partidul Poporului. Oameni în 
vârstă și mai tineri, unii cu un trecut frumos în istoria 
partidului „ca domnul Lucaciu”. Deputații ardeleni 
din partidul lui Averescu, într-o ședință a Camerei „au 
ținut să arate țării de ce s-au despărțit de Partidul 
Național.” Liderii partidului, Iuliu Maniu și Alexandru 
Vaida-Voevod „au ținut să le răspundă”. Iuliu Maniu, 
președintele partidului, i s-a adresat bătrânului 
Lucaciu cu următoarele cuvinte: „Respectăm 
tinerețile d-tale părinte; fă-ne să-ți putem respecta și 
bătrânețele”.  

Sfârșitul tragic și păstrarea memoriei 
 
         Slăbit de boala de inimă ce se agrava zi de zi, 
marginalizat de noii lideri politici, Vasile Lucaciu se 
întoarce în Baia Mare în 1920, după șase ani de 
absență. La gară nu este așteptat de oficialitățile 
orașului, ci doar de un inginer de mine, Alexandru 
Vanca. Revine apoi la Satu Mare unde, la 24 aprilie 
1921, în ziua de Florii, este instalat preot la parohia 
greco-catolică. La înscăunare a participat vicarul 
Episcopiei din Oradea, Romul Marchiș.  
         În martie 1922 au loc noi alegeri parlamentare. 
Campania electorală a fost una extrem de dură. Dr. 
Vasile Lucaciu a candidat din partea Partidului 
Poporului. În timpul campaniei este agresat fizic de 
adversarii politici şi lăsat pe marginea drumului. 
         Bătrân, bolnav și uitat de toți, se retrage la 
Satu Mare, orașul din care a pornit odiseea „Leului 
de la Șișești”. În avara anului 1922 Octavian Goga 
și Petru Groza l-au vizitat în locuința modestă de la 
Satu Mare. Alexandru Vaida-Voevod a rămas 
surprins de cămăruța mică din Sătmar, unde l-a găsit 
pe Lucaciu bolnav și părăsit de toți. I-a trimis ulterior 
20.000 lei „când medicii și tratamentul costau mai 
mult”. Revoltat de condițiile în care trăia Lucaciu, 
Vaida a transmis Guvernului „o vorbă de 
nereprodus.”  
         La 28 noiembrie 1922, bătrânul luptător moare 
la Satu Mare, acolo de unde a pornit şi aventura 
vieții sale. Este înmormântat în ziua de 1 decembrie 
1922, cu funeralii naționale.  
         După dispariția lui fizică, sătmărenii au 
încercat în diverse moduri să-i păstreze vie memoria. 
Vasile Lucaciu a fost proprietarul casei de la numărul 
29 de pe bulevardul care astăzi îi poartă numele în 
municipiul Satu Mare. În perioada interbelică, după 
moartea lui, s-a încercat înființarea unui muzeu în 
cinstea marelui tribun. Orașul Satu Mare a cumpărat 
casa și terenul ce aparținuse familiei Lucaciu, cu 
suma de 850.000 lei. Din motive pierdute în negura 
timpului, muzeul Lucaciu nu s-a mai realizat. Din 
fericire și azi locuința respectivă este în proprietatea 
municipiului Satu Mare, în 2016, la inițiativa 
redacției Informația Zilei și a Centrului Multicultural 
Poesis din Satu Mare, pe fațada clădirii s-a amplasat 
o placă memorială. 
         Sătmărenii nu au reușit să înființeze muzeul 
Lucaciu dar i-au ridicat o statuie impunătoare, care 
domină şi azi centrul orașului.  
         Cu ocazia centenarului morții sale, la Satu 
Mare s-a proiectat un nou monument, o carte a 
recunoștinței, realizat artistic de Oana Păcurar. 
Monumentul amplasat în parcul de pe bulevardul 
Vasile Lucaciu la câțiva zeci de metri de casa în care 
a murit va fi inaugurat în ianuarie 2023, de Ziua 
Culturii Naționale.
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Dr. Vasile Lucaciu, filosof

           ~n anii petrecu\i la Satu Mare (1878-1885), dr. 
Vasile Lucaciu a elaborat ;i publicat `n trei volume 
“Institu\iuni filosofice” (1881-1884). Lucrarea a fost bine 
primit[ de opinia public[ rom]neasc[. G. Bari\iu a fost 
printre primii care au anun\at `n Observatorul ;i 
Transilvania apari\ia volumelor. Red[m mai jos o 
recenzie ap[rut[ `ntr-unul din numerele ziarului 
Observatorul din vara anului 1882. Am `ncercat s[ 
aducem la zi textul, p[str]nd `ns[, pentru savoare, multe 
cuvinte `n original. 
 
 
“Recensiune asupra logicei domnului dr. 
profesor Vasile Lucaciu 
 
Onorat[ Redac\iune! 
           Via\a spriritual[ a unei na\iuni este `n rela\iune 
intim[ cu starea ei politic[, ;i este fapt[ nedubitat[ c[ 
geniul na\ional a;a `;i arat[ vitalitatea sa, dac[ face s[ 
str[luceasc[ spiritul na\ional `n acea parte, ce se arat[ 
mai tare atacat[ ;i este expus[ la mai mari pericole. De 
aici se poate explica fenomenul c[ la noi rom]nii partea 
cea mai `nsemnat[ din via\a noastr[ spiritual[ se 
consum[ `n sus\inerea ;i ap[rarea existen\ei noastre 
na\ionale, care este mai tare periclitat[. To\i oamenii de 
valoare ;i cu reputa\ie `;i dau toat[ silin\a a face politic[, 
`n interesul existen\ei vie\ii noastre na\ionale. Urmarea 
este c[ ;tiin\ele speciale r[m]n necultivate, contra 
preten\iunei progresului din zilele secolului nostru, ba 
chiar vedem cu durere c[ ;i acele `ncerc[ri ce se fac ici 
colo, r[m]n neobservate, nesprijinite. Avem `ns[ 
speran\a c[ toate acestea vor veni `n echilibru, ;i dac[ se 
va `nt[ri ;i asigura rom]nismul nostru `n privin\a 
politic[, va ar[ta faptele dorite ;i pe terenul ;tiin\elor 
speciale. 
           Totu;i avem datoria de a petrece cu aten\iunea 
cuvenit[ toate mi;c[rile intelectuale, c]te apar `n 
anumite ramuri al ;tiin\ei. 
           E lucru recunoscut c[ `ntre toate ;tiin\ele de ordin 
naturale, filosofia ocup[ locul `nt]i. Ea este d[t[toare de 
ton `n toate ;tiin\ele, fie teoretice, fie practice> ;i ;tim din 
istorie, c[ revolu\iile cele mari, politice ;i sociale au fost 
totdeauna preparate de revolu\iile ;tiin\ifice concepute 
`n spiritele unor oameni cu rol epocal `n istoria 
omenirei. :i chiar `n timpurile noastre, toat[ politica, 
legisla\iunea, via\a social[, chestiunile cele mari ce agit[ 
spiritele, toate sunt informate prin ;tiin\a filosofic[. 
Multe ;i mari sunt p[catele ce se comit `n numele ;i sub 
scutul filosofiei, `ns[ medita\iunea ;i studiul serios ;i 
nepreocupat ne pot conduce pe calea adev[rului, ne ;i 
pot preserva de erorile periculoase. 
           La noi rom]nii, pu\ini s-au ocupat din adins cu 
cultivarea filosofiei, iar un sistem de sine st[t[tor nu se 
afl[ la scriitorii rom]ni. Idei filosofice sunt adeseori 
sem[nate ici-colo `n scrierile autorilor rom]ni. Caracter 

folosofic au opurile frumoase ale nemuritorului Simion 
B[rnu\iu, care ar merita un studiu special din partea 
vreunui literat de-al nostru. Veneratul nostru literat 
Timotei Cipariu ne-a prezentat un op ;i din aceast[ 
specialitate `n traducerea filosofiei lui Krug, care precum 
;tim ;i ast[zi se folose;te `n gimnaziul superior din Blaj. 
           Dincolo de Carpa\i `n timpurile din urm[ vedem 
un av]nt `mbucur[tor ;i pe terenul ;tiin\elor filosofice. 
Profesorii de la licee ;i de la facult[\i sunt nevoi\i din 
pozi\iunea lor a se ocupa `nadins cu acest studiu special, 
dintre care unii, ca de exemplu domnul Leonardescu ar 
face onoare ;i celei mai `naintate literaturi a lumii. 
           Dup[ organizarea studiilor la gimnaziile din 
patrie, studiul filosofiei este restr]ns numai la 
propedeutica filosofiei, cum o numesc ei, adic[ la logic[ 
;i la psihologia experimental[. 
           Durere, c[ de;i avem mai multe gimnazii `n 
patrie, pe c]t cunoa;tem `nc[ nu s-a tip[rit nicio 
propedeutic[ de acestea.  
           Domnul Dr. Vasile Lucaciu, profesor la gimnaziul 
superior de stat `n Satu Mare a `nceput a publica `n 
fascicole un op sub titlul< “Institu\iuni filosofice” ;i p]n[ 
acum au ;i ie;it patru fascicole ce compun un volum, 
adic[ cartea prim[ “Logica”. Despre acest op a; vrea  s[ 
amintesc c]teva cuvinte. 
           Domnul autor aminte;te `n prefa\a opului c[ 
voie;te a urma `ntru toate principiile exprese din 
enciclica papal[ datat[ din 4 august 1870 cu `nceputul 
“Aeterni Patris”. ~n decursul opului se arat[ apoi destul 
de consecvent, `nc]t, adic[ `n tot decursul logicii sale 
las[ a se vedea axioma scolasticilor, c[ filosofia este serva 
teologiei.  
           Nu voiesc cu aceast[ ocazie a critica `ndrept[\irea 
acestui principiu, pentru c[ prea tare m[ bucur c[ `n 
literatura noastr[ rom]n[ se vede un studiu serios `n 
specialitatea ;tiin\ei filosofice. Exprim mai v]rtos 
dorin\a ca opul `nceput s[ continue p]n[ la cap[t, ca a;a 
s[ putem enun\a verdictul final asupra `ncerc[rii 
autorului de a deslega toate cestiunile filosofiei `n 
consonan\[ cu teologia catolic[. 
           No\iunea fundamnetal[, diviziunea, modul 
pertract[rei sunt toate dup[ calapodul scolasticii.  
           De aceasta nici c[ ne putem mira foarte, de vom 
considera c[ autorul ;i-a f[cut studiile sale `n Roma 
unde fire;te c[ numai `n aceast[ direc\iune ;i-a dezvoltat 
cuno;tin\ele filosofice. 
           Ne m]ng]ie mai presus de toate aceea c[ el `nsu;i 
m[rturise;te `n prefa\a opului s[u c[< «voiesc a face prin 
opul acesta un serviciu pl[cut mult amatei mele 
na\iuni». Semn bun ce ne dovede;te destul spiritul 
autorului. 
           E drept c[ scolasticismul din Evul Mediu are 
mul\i inamici `ntre `nv[\a\ii timpurilor mai moderne> ;i 
`ntr-adev[r nu se pot accepta f[r[ de rezerv[ ;i critica 
toate p[r\ile acelui sistem. Ei bine, `ns[, sistemul este 
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numai forma> esen\a lucrului trebuie s[ o c[ut[m. Mul\i 
dintre filosofii moderni deodat[ cu scolasticismul 
leap[d[ toate adev[rurile propuse ;i ap[rate `n acel 
sistem> ;i cred c[ nu aber[m c]nd judec[m c[ 
pozitivi;tii, materiali;tii, ra\ionali;tii moderni etc. 
combat `nt]i adev[rurile sus\inute de scolasticii evului 
de mijloc ;i fabric[ argumente de ur[ `n contra 
sistemului scolastic, ar[t]nd unele abuzuri ca apoi cu 
forma cu tot s[ exileze ;i con\inutul. Mie-mi place 
sistemul scolastic, principalmente pentru aceea, c[ `n 
acest sistem aflu rezultate ;tiin\ifice reale, satisf[c[toare, 
la care spiritul uman afl[ lini;tea dorit[ prin cercet[rile 
;tiin\ifice. :i cu alte sisteme putem veni la asemenea 
rezultate, `ns[ cei mai mul\i au observat c[ ele `n loc de 
a `ndestuli dorul ;tiin\ei, `ntind numai veninul 
scepticismului.  
           A preserva societatea uman[ de atari lucruri este 
scopul restaur[rii filosofiei, `nceput de Pontificele roman 
Leon XIII. S[ adopte orice metod[, s[ accepte orice 
sistem de pertractare, pu\in ne import[. Scopul e ca 
adev[rurile ce se con\in `n sistemul scolasticilor, s[ se 
propage cu mai mult[ virtute `n societatea modern[, s[ 
se combat[ abera\iunile monstruaose ale filosofilor 
moderni.  
           Mie-mi plac[ c[ domnul Lucaciu ;i-a ales metoda 
scolastic[ c[ci `l judec[ un mijloc forte apt spre ajungere 
la adev[rul nedubitat. 
           Spre l[murirea celor descrise rog pe on. Red. s[ 
lase s[ urmeze aici< 1) prefa\iunea> 2) articolul despre 
utilitatea dialecticii, pag. 120> 3) despre criteriul suprem 
al verit[\ii ;i al certe\ei *) (pag. 241-250) **) 

Notele Redac\ei Observatorului 
 
*) Doar voi\i s[ zice\i certitudine? Certe\ea ar sem[na 
cu certa> 
**) Rug[m pe domnul recensente s[ ia `n considera\iune 
c[ un ziar politic ce dispune numai de spa\iu c]t este al 
nostru, reflect]nd ;i la cerin\ele ;i lipsele imperioase ale 
publicului s[u, cum am zice la moment, nicidecum nu 
poate s[ deschid[ coloanele sale `nc[ ;i la studiul 
filosofiei, ci se bucur[ dac[ poate s[ anun\e publicului 
apari\iunea unor opuri ca acestea, prin c]te o recensiune 
scurt[. Numai ziarele cele mari, cotidiane cu c]te 10.000 
p]n[ la 100.000 de abona\i se pot lansa ;i `n discu\iuni 
filosofice> `ns[ chiar ;i acelea mai rar ;i mai mult numai 
`n suplimente. 
           Opul are `ns[ ;i un defect ce nu-l pot trece cu 
vederea, precum nici nu mi-l pot explica. Sunt `n el prea 
multe erori tipografice, `n litere ;i `n interpunc\iuni. Nu 
zic c[ acelea tulbur[ `n\elesul, ci mai de multe ori dau 
de lucru ca s[ se corecteze confuziunea produs[ prin 
acele erori. Sapienti satis. 
           Exteriorul c[r\ii nu las[ nimic de dorit, h]rtie 
fin[, caractere clare ;i legibile, ;i a;a nu se poate zice c[ 
opul ce const[ din cele 20 de coale tip[rite este scump 
`n pre\ul de 2 fl. 
           Eu din parte-mi `l recomand amatorilor ;tiin\ei. 
           De ce clerurile nu deschid vreo foaie periodic[ 
special[ pentru scopuri de acestea?”
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Dr. Vasile Lucaciu 
Despre societatea interna\ional[ sau a popoarelor

          Natura `ns[;i `l dispune pe om a se uni `n 
societate cu al\i oameni, ca s[ formeze o familie, o 
na\iune, un stat. Ci nu numai at]ta. Omul `n virtutea 
naturii sale face parte dintr-o societate universal[, 
care cuprinde `n s]nul s[u tot genul omenesc, ;i 
constituie o societate, care cu tot dreptul se nume;te 
societatea interna\ional[ a popoarelor. Precum 
indivizii, din fapta natural[ sunt uni\i `ntre ei pe baza 
naturii umane, ;i precum printr-un pact pozitiv se 
pot uni ;i mai `ndeaproape ca s[ constituie o na\iune 
particular[, a;a na\iunile diferite sunt reunite 
naturalmente ca tot at]tea individualit[\i distincte, ;i 
se pot `nso\i `ntre ele printr-un act pozitiv, s[ formeze 
din toate popoarele o singur[ na\iune. 
          Aceast[ reuniune a popoarelor, reunite `ntre ele 
prin faptul simplu al naturii, constituie societatea 
interna\ional[ natural[, iar conven\iile speciale, prin 
care popoarele diverse se pot reuni `ntr-o asocia\ie 
universal[ pozitiv[, dau societ[\ii acesteia caracterul 
de societate interna\ional[ pozitiv[, ;i `i `mprumut[ 
numele de societate federal[ sau etnarhic[.  
          Societatea interna\ional[ consider[ natural-
mente uniunea na\iunilor diverse din lume, care 
;tiind ;i voind conlucr[ la binele comun al genului 
omenesc. 
 
          Din aceast[ defini\ie rezult[< 
          1) C[ materia acestei societ[\i nu sunt numai 
familiile, cum e cazul `n societatea politic[, ci 
popoarele diferite care locuiesc pe fa\a p[m]ntului. 
          2) Scopul sau cauza final[ a acestei societ[\i 
este tot acela, care este al individului sau altor 
societ[\i particulare, adic[ binele propriu ;i comun 
material ;i moral, cum cere natura. 
          3) Forma ;i principiul fundamental al acestei 
societ[\i sunt justi\ia ;i bun[voin\a social[, deoarece 
statele au `ntre ele rela\ii de egalitate, cum au indivizii 
simpli fa\[ de stat, ;i de aceea de independen\[ 
reciproc[, de libertate ;i de respect moral ;i juridic. 
          4) Fundamentul ;i originea acestei societ[\i, 
precum ;i al rela\iilor juridice dintre na\iuni, este 
`ns[;i legea moral[ sau dreptul natural, care pe cale 
natur[, f[r[ de vreun pact pozitiv na;te succesiv 
societatea domestic[, politic[ ;i pe cea interna\ional[ 
;i `n toate perioadele acestea sociale cere a recunoa;te 
fiin\a `n ordinea sa, adic[ a respecta pe fiecare 
na\ionalitate ca pe o persoan[ moral[, ce are ra\iune 
de scop. 
          Na\iunile `ntre ele sunt ca ;i indivizii diferi\i, 
de aceea au acelea;i drepturi ;i datorii reciproce 
morale ;i juridice. Aceste datorii, ca ;i cele ale 
indivizilor se divid `n negative ;i pozitive. 
Datoriile negative impun fiec[rei na\iuni, s[ nu fac[ 

alteia ceea ce nici ea nu ar dori s[-i fac[ al\ii. 
Cele pozitive cer a face altora ceea ce fiecare cu drept 
ar dori s[ i se fac[. 
          Datoriile negative voiesc ca na\iunile s[ nu-;i 
fac[ nici o daun[, de aceea fiecare na\iune este 
obligat[<  
          a) A se respecta cu sinceritate autonomia ;i 
libertatea altor state, a recunoa;te dreptul lor de a 
exista ;i a se constitui, ;i a se feri de orice procedur[ 
ce ar d[una sau nedrept[\i alte state ;i independen\a 
lor na\ional[. 
          b) Trebuie s[ se ab\in[ de la orice fapt[, prin 
care alte na\iuni se despoaie de bunurile sufletului, ;i 
de toate mijloacele, prin care s-ar induce `n eroare, `n 
viciu, sau la separa\ii ;i discordie intestin[. 
          c) A respecta integritatea teritorial[ altei \[ri, 
adic[ proprietatea altei na\iuni. 
          d) A restitui integritatea teritorului altei \[ri, 
adic[ proprietatea altei \[ri. 
          e) ~n fine trebuie s[ se fereasc[ de credin\a rea, 
de faptele `n;el[toare, de ipocrizie `n pertract[ri, prin 
care s-ar induce `n eroare cealalt[ na\iune cu care se 
fac negocierile. Se pricepe de la sine, c[ ;i daunele 
cauzate sunt a se repara dup[ cerin\ele exacte ale 
justi\iei. 
          Datoriile pozitive prescriu ca na\iunile 
reciproce s[-;i fac[ bine `ntre ele. De aceea fiecare 
popor este dator< 
          a) S[ se fac[, pe c]t `i st[ `n putin\[ ca s[ 
conserve cu celelalte popoare rela\ii de amici\ie 
reciproc[ ;i de convie\uire pacific[, ;i spre acest scop 
s[ promoveze binele moral, s[ le protejeze renumele 
cel bun, ;i pe c]t se poate s[ favorizeze interesele lor 
materiale. 
          b) Precum indivizii priva\i sunt datori a 
promova ;i conserva pacea ;i buna `n\elegere `ntre ei 
prins fapturi sincere, a;a ;i na\iunile `n caz de 
necesitate trebuie s[ se ajute reciproc cu sfaturi bune 
;i unde va cere `mprejurarea ;i cu conlucrarea. 
          c) Guvernele caut[ s[ fie cu deplin[ bun[ 
credin\[ ;i cu lealitate `n toate rela\iile reciproce ce le 
pot avea `ntre ele statele diferite, ;i s[ evite orice fapte 
ce ar fi de natur[ a cauza dizarmonia ;i ne`n\elegerea 
sau chiar conflictele `ntre popoare. 
          De aici se deduce c[, reprezentan\ii guvernelor 
pe la statele str[ine, au s[ fie oameni drep\i, de 
caracter nep[tat ;i demni `n toat[ `ncrederea, ;tiind 
c[ ei sunt mijloace ordinare prin care guvernele 
cumunic[ `ntre ele. 
 
Despre r[zboi 
          Se `nt]mpl[ nu arareori, ca `n ciuda tuturor 
`ncerc[rilor serioase ale oamenilor de stat, vreun 

decembrie 2022Poesis CENTENAR DR. VASILE LUCACIU



63

Poesis decembrie 2022

popor nu-;i poate conserva existen\a f[r[ de 
v[t[marea altui popor, care atenteaz[ cu nedrept la 
via\a lui, sau refuz[ vindecarea unei injurii sau 
repararea unei daune f[cute cu nedrept. ~n aceste 
cazuri lu[m drept baz[ dreptul individului, s[ zicem, 
c[ precum individului `i este permis a respinge for\a 
cu for\a, `nc[ ;i cu moartea agresorului nedrept, a;a 
trebuie s[ fie conces ;i unei na\iuni a-\i ap[ra via\a ;i 
existen\a, chiar ;i cu pericolul de moarte politic[ a 
na\iunii inamice.  
          De aceea, precum, individul numai sub 
modera\ia ap[r[rii neculpabile poate s[ ucid[ 
agresorul nedrept, a;a nu poate `ntreprinde nici o 
na\iune un r[zboi, dac[ acela nu este absolut necesar 
spre ap[rarea propus[ sau spre repararea vreunei 
daune f[cute sau a unei injurii grave. Pentru aceea, 
`nainte de a `ncepe specific[ ;i spre armoniozarea 
amical[ a tuturor diferen\elor. Spre atingerea scopului 
p[cii, de multe ori poate fi indicat[ ;i folosirea 
interven\iei vreunei puteri vecine. ~n tot cazul, `nainte 
de  a `ncepe r[zboiul `n fapt, trebuie s[ se anun\e, 
dup[ regula `n numele na\iunii. Pe timpul r[zboiului 
fiecare guvern ;i popor trebuia s[ se fereasc[ de a face 
inamicului mai multe daune dec]t e necesar spre 
ap[rarea proprie ;i spre repararea daunei cauzate, sau 
spre pedepsirea injurie suferite, sau c]t[ urmeaz[ 
naturalmente din pericolele r[zboiului. Numai acele 
mijloace se pot folosi, care sunt juste ;i permise `n 
dreptul popoarelor ;i trebuie s[ se cru\e pe c]t numai 
se poate averea indivizilor, a cet[\enilor.  
          ~n fine, condi\ia esen\ial[ este, ca scopul ;i 
inten\ia r[zboiului s[ fie pacea, care s[ se `ncheie 
`ndat[ ce a `ncetat cauza ;i s-a ob\inut satisfac\ia 
dorit[ ;i tot respectul drepturilor proprii ;i va fi 
asigurat[ speran\a c[ mai mult nu se vor ivi asemenea 
atentate. 
          Pe scurt, dup[ `nv\[tura sf]ntului Toma, 
r[zboiul trebuie s[ fie `ntreprins prin autoritatea 
legitim guvernatoare, s[ fie f[cut din cauza just[, care 
nu s-a putut ap[ra altfel, ;i s[ fie purtat[ cu inten\ie 
dreapt[ ;i spre asigurarea p[cii. 
~n r[zboi o parte `nvinge, iar alta pierde. 
          E de notat c[, victoria de la sine nu d[ `nc[ nici 
un drept, ci numai `nl[tur[ obstacole, care-l 
`mpiedic[ pe lupt[torul cel drept `n ap[rarea 
obstacolelor, care-l `mpiedic[ pe lupt[torul cel drept 
`n ap[rarea ;i `nt[rirea drepturilor sale. Ra\iunea e 
clar[. Pentru c[ victoria este eliminarea puterilor 
inamice sau un atare succes al puterilor r[zboinice 
din care urmeaz[ c[ inamicul mai mult nu poate 
rezista. Acest cap[t al r[zboiului urmeaz[ din putere 
;i din art[ ;i de multe ori chiar numai din noroc. 
Aceasta `ns[ de la sine nu decide `n care parte st[ 
dreptul, nici nu constituie de la sine titlu de drept. 
A;adar victoria numai `ndep[rteaz[ piedica pus[ de 
puterea inamic[ `n calea exercit[rii dreptului s[u. 
Cum spuser[m rezultatul r[zboiului trebuie s[ fie 
pacea, adic[ conven\ia dintre popoarele beligerante, 
prin care se pune cap[t r[zboiului, compun]ndu-se 

prin concedii reciproce controversa, cea  fost cauza 
r[zboiului. 
 
          ~ntre condi\iile pactului de pace mai `nsemnate 
sunt urm[toarele< 
          a). Deoarece pactul de pace este un contract, `n 
`ncheierea lui trebuie s[ se observe toate condi\iile 
acelea cerute, ca contractul s[ fie valid ;i licit. 
          b). Contractul, prin care se stabile;te pace, este 
o tranzac\ie, deoarece `ns[;i, beligeran\ii pun cap[t 
controversei dubioase, d]nd unele, re\in]nd altele din 
preteniile f[cute. 
          c). Acest pact de pace se deosebe;te de 
armisti\iu, fiindc[ prin acesta beligeran\ii numai la 
at]ta se oblig[, c[ `ntr-un anumit interval de timp se 
vor re\ine de la opera\iuni r[zboinice> pacea `ns[ este 
prin natura sa un contract cu valoare perpetu[. 
          d). Fiindc[ pacea este bunul cel mai mare al 
popoarelor, pactele de pace sunt a se \ine ;i observa 
cu toat[ t[ria, chiar de;i s-ar v[di unei p[r\i c[ a fost 
limitat[ `n drepturile sale. Tranzac\ia tur]nd ambele 
p[r\i controversa, cauza r[zboiului, prin consens 
reciproc determin[ drepturile, ce vor fi a se \ine din 
partea ambelor guverne ;i popoare.
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Reflexiuni la insultele unor corifei maghiari și la încercările 
lor de maghiarizare din comitatul Satumarelui 

Motto: „«Senatus populusque romanus 
beneficiorum iniuriamuque memor esse solet». 
(Senatul și poporul roman obișnuiește să țină minte 
binefacerile și nedreptățile.)  

 
Auzind națiunea română de insultele nespuse, 

de calomniile răutăcioase aruncate în fața fiilor ei din 
acest comitat; văzând încercările fortiate [fortuite], 
mijloacele brutale de maghiarizare, aplicate contra 
românilor, și observând că insultații, calomniații, 
asupriții nu arată niciun semn de viață, nu pășesc pe 
terenul de apărare: cu drept cuvânt poate fi [oricine] 
Îngrijorat de soarta vinetoare [viitoare] a acestor 
români, cu tot dreptul [unii membri ai națiunii române] 
se pot teme de pieirea acestor fii ai săi. Cauza tăcerii a 
fost patriotismul și prudenția.  

Patriotismul, fiindcă am dorit și ne-am și năzuit, 
ca buna înțelegere și amorul frățesc să nu se turbure 
prin încercările fantastice și prin uneltirile unor oameni 
nepricepuți și corupți în convingerile și în inima lor, și 
care pierzându-și averea și stima publică, cu aceste 
uneltiri doresc a-și reabilita reputațiunea.  

Prudenția, pentru că n-au voit a contribui la 
nutrirea focului aprins de pasiunile oarbe ale unor 
oameni. Durere însă, atât în patriotismul, cat și în 
prudenția noastră furăm amar înșelați prin ținuta și 
procedura vătămătoare a maghiarilor, și nouă nu ne-a 
rămas decât dezamăgirea dureroasă și unu dubiu 
întristător despre lealitatea lor. Ei au umplut pocalul 
vieții noastre cu veninul netoleranției, au înfipt 
pumnalul ucigător în inima noastră, au anunțat în 
contra noastră cuvântul teribil: exterminare!  

Este așadară timpul suprem ca să luăm și noi 
posizițiune de apărare. Asupririle aproape milenare ce 
au îndurat românii, sistemul barbar de iobăgie, aplicat 
în contra românilor cu toată brutalitatea, legile 
infernale ce au oprit pe români de la cultura limbii lor, 
cu un cuvânt, toate furiile, ce pasiunea de maghiarizare 
a asmuțit asupra românilor, au rămas rușinate și 
învinse prin virtutea românilor, expresă unde iubirea 
limbii și a națiunii lor.  

Că nu vorbim fără de temei, ne dovedesc chiar 
ungurii, într-un ziar periodic de știință, sub titlul: 
«Tudományos gyüjtémények», anul 1821, unde un 
scriitor renumit maghiar, br. Kemény, își propune 
întrebarea, că pentru ce oare românii se arată străini de 
către noi?  

Și răspunde zicând, că aceasta nu e mirare, 
fiindcă noi înșine (maghiarii), i-am înstrăinat, 
aducându-l legi și ordinațiuni barbare contra lor. Apoi 
citează mai multe puncte din acele legi. Astăzi suferim 
tot acele asupriri și persecuțiuni în numele și sub titlul 
ideii de stat maghiar. Pierderea românilor a fost o parte 

a inteligenței care a fost atrasă, sau mai bine zicând, 
moralmente forțată de spiritul maghiarismlui pentru 
asecurarea soartei lor, s-au renegat.  

Această reprivire istorică ne umple de mândrie. 
Văzând aceasta maghiarii, orbiți de pasiunea lor astăzi, 
în secolul luminilor, în secolul naționalităților, pe baza 
principiului național, încearcă toate mijloacele spre a 
extermina limba și naționalitatea românilor, deși 
aceștia nu vor să știe de maghiarizare. Spre a-și masca 
tendința lor, se servesc de mijloace meschine, adică de 
falsificarea etnografiei comitatului, afirmând în 
contrerealității învederate și comprobate că în acest 
comitat ei ar fi în majoritate, apoi de suspicionare, de 
calomnie. Iaca cum, așa-numita opiniune publică 
maghiară din acest comitat și-a aflat expresiune în 
două corespondențe apărute în ziarul «Bpesti Hirlap», 
nr. 104 și 106, și în înfiinațarea unei societăți de 
maghairizare cu titlul „Széchényi társoság”.  

Spiritul sau conținutul articolelor menite se 
poate rezuma prescurtat în următoarele: în secoli 
trecuți, o mulțime de maghiari sau românizat, în cetăți 
însă s-a întâmplat din contră, acolo, sub influența 
inteligenței maghiare, sau maghiarizat toate 
naționalitățile, așa și românii.  

Astăzi însă, zic corespondentele anonime (pe 
care toți le cunoaștem), chiar cetățile s-au făcut 
focarele de românizare, iar la aceasta a dat mînă de 
ajutor chiar statul maghiar, denumind dregători 
români, profesori gimnaziali, și respectând în 
denumirea dirigătoriilor relațiunile etnografice ale 
comitatului. preste tot apoi, zice bazibusucul, biserica 
și școala românească sunt astăzi mijloacele de 
românizare în mâna proțimii și a învățătorilor, care 
sunt dacoromâni, care gravitează în afară, care opresc 
pe prunci să nu vorbească ungurește etc.  

Consecința a toate aceste este că află de 
necesitate înființarea unei societăți care să spioneze pe 
cale socială asupra românilor, să se extermine tot ce e 
românesc, iar unde nu va afla capul plecat, să alarmeze 
guvernul și țara și să strige crima de trădare, apoi 
pedeapsa și prinsoarea. Iaca logica, conștiința și 
sentimentul de om onest, argumentele cu care vor să-
și proptească planurile lor, sunt toate false. Ei zic între 
altele că locuitorii maghiari ar fi dispărut din multe 
comune, și respectiv s-ar fi românizat, iar acea 
românizare s-ar cunoaște chiar și limpede, după cum 
vroiesc bazibusucii din împrejuirea, că la organizarea 
urbariului, contrafăcându-se numele locuitorilor de 
astăzi cu iobagii de pe timpurile Mariei Tereza, nu s-
au mai aflat denimirile de Demgelegi, Szilagyi, Erdelyi 
etc. și în locul lor se aflau Dindeleganu, Sălăgianu, 
Ardeleanu etc. Ergo [prin urmare] s-au românizat! 
Neștiința cutezătoare în afirmațiuni.  
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Au nu știe bazibusucul, că românii nu au 
comune după nomenclaturii ungurești, ci fiul se 
numește cu numele de botez al său și al tatălui său, că 
unde din conformitatea [asemănarea] numelor s-ar 
naște confuziuni, se mai pune locul originii, sau ceva 
calitate fizică sau sufletească, ca semn de distincțiune. 
Așa zicem: Văsălica lui Ioanu, Petrea lui Nicoară, 
vasilica Lucoaiei; sau Ioan Someșianul, Nuțiu 
Baiașului etc. Chiar ca latinește. Cu ocazia 
conscrierilor apoi, venind în comunele române câte un 
unguraș, a cugetat că aduce jertfe lui Dumnezeu, dacă 
în locul numirii românești va pune un conume 
maghiarizat. Dar omul tot român a rămas, și asta-i pare 
rău bazibusucului nostru.  

Dar el se arăta foarte necunoscător chiar și de 
istoria rasei proprii, când presupune un număr atât de 
mare de maghiari în toate timpurile. să caute însă în 
istorie, câți au fost maghiari cu toți la număr, pe când 
au trecut mai întâi în Panonia, după înfricoșatele 
măceluri suferite de la alte popoare între teritoriile 
dintre Nipru, Nistru, Prut și Bistrița. Se vede chair din 
timpii moderni, statistici și se auzia desele plânsuri ale 
ungurilor, că în toată țara rasa lor se sporește mai puțin 
între popoarele conlocuitoare. Și totuși ce lacrime de 
crocodil varsă el pentru deznaționalizarea atâtor 
unguri, care numai în fantazia lui au existat.  

Recunoaște apoi, că mii și mii de români s-au 
maghiarizat prin cetăți și se maghiarizează neîncetat, 
așa că sucrescenția părinților români nu-și mai cunosc 
limba națională. ce logică are însă anonimul, când 
înjură și calomniază biserica greco-catolică, care se 
îngrijește de interesele maghiarismului, și în Ungaria 
s-a identificat cu rasa maghiară? Într-adevăr, că pe cine 
vrea să-l bată D-zeu, întâi îi ia mintea, ca să nu vadă 
mormântul ce a preparat altora ca el însuși să cadă în 
cursă. 

Alte argumente n-am aflat în articolele amintite. 
Sunt însă calomnii infame și răutăcioase cu ridicata. 
El adecă scrie între alte blasfemii: «Nu este stat, afară 
de statul maghiar, care să sufere că existența și legile 
lui să fie atacat sub pretextul religiunii, și că servitorii 
religiunii să poată juca rol a ceea ce joacă în țara 
noastră preoțimea greco-catolică română.» („Bpesti 
Hirlap”, nr. 106).  

Auziți români, auziți arhierei români, auzi cerule 
înalt și vă moderați dacă puteți, față cu atâta răutate și 
ură înflăcărată nutrită asupra bisericii noastre. Mai zice 
apoi, că inteligenția română lucra cu puteri unite, în 
spiritul daco-românismului, și în contra ungurilor, în 
contra ideii de stat maghiar, și așa „toți sunt trădători 
de patrie”. Dorul lui și al lor expres în corespondența 
s-a și îndeplinit, încât societatea de maghiarizare 
Széchényi társulat s-a și înființat sub auspiciile 
episcopului rom. cat. de aici, a comitetului suprem și 
a celor mai de frunte din societatea maghiară a 
comitatului. Mai zice apoi, că inteligența română lucra 
cu puteri unite, în spiritul daco-românismului, și în 
contra ungurilor, în contra ideii de stat maghiar, și așa 
„toți sunt trădători de patrie”.  

Dorul lui și al lor expres în corespondența s-a și 
îndeplinit, încât societatea de maghiarizare Szécsényi 

társulat s-a și înființat sub auspiciile episcopului rom. 
cat. de aici, a comitelui suprem și a celor mai de frunte 
din societatea maghiară a comitatului. Simțind ei că 
stau pe un teren nedrept, și temându-se de reacțiunea 
românilor din comitat, s-au încercat a da una aparență 
și un titlu acceptabil întrunirii lor, zicând că această 
societate nu atacă limba nimănui, nici nu împiedică pe 
nimeni cultivarea limbii sale și în iubirea naționalității 
sale, înlăuntrul ideii de stat maghiar.  

Știind însă noi că scopul lor este maghiarizarea 
completă a românilor, și văzând că toate frazele sunt 
numai masca spre acoperirea tendinței lor de  a 
deznaționaliza pe români, și în fine, văzând cu ce 
nerușinare oarbă ne calomniază pe toți, trebuie să li se 
spună odată curat și răspicat de către inteligența și 
poporul român din acel comitat:  

1. Că suntem și voim a rămâne români, și ne 
vom apăra din răsputeri de orice încercare  de 
maghiarizare;  

2. Fericirea patriei noastre nu o aflăm în 
maghiarizarea locuitorilor, ce este o tendință 
nedreaptă, ci o aflăm în îndreptățirea egală a tuturor 
naționalităților.  

De aceea pretindem respectarea limbii noastre 
naționale în toate ramurile administrațiunii statului. 
Istoria patriei ne este martora și conștiința noastră ne 
dictează, că pretențiunea noastră justă este. Nu pentru 
aceea contribuim noi cu bani și sânge în emolumentul 
[folosul] statului, că cu puterea căpătată să ne sugrume 
și să ne deznaționalizeze, ci să ne scutească interesele 
culturale pe baza naționalității noastre, căci nu poporul 
există pentru stat, ci statul pentru popor.  

3. Le declarăm cu toată solemnitatea, că 
procedura politicii de astăzi, după care statul maghiar 
se monopolizează în emolumentul și în favoarea unei 
rase, o ținem de nedreaptă, și prin urmare îi ținem de 
inamicii patriei comune pe toți aceia care în numele 
maghiarismului asupresc naționalitățile nemaghiare.  

4. Să protestăm în contra calomniilor aruncate 
în fața noastră cu toată imprudența, chiar din partea 
conducătorilor societății lor, și îi declarăm de 
calomniatori, de inamicii noștri și de agitatori în contra 
păcii și a liniștiei publice.  

5. Fiindcă societatea înființată Szécsényi társulat 
se bazează pe presupusul fals și vătămător, că românii 
sunt contrarii și inamicii patriei comune, îi negăm 
dreptul de existență, și ne declarăm că totdeauna și pe 
toate terenurile vom sta cu putere morală spre a 
combate în tendințele sale de a deznaționaliza pe 
români, și o considerăm de inamica culturii române.  

6. În fine le aducem aminte maghiarilor aceea 
ce înainte de aceasta cu secoli a însemnat istoria și ce 
și astăzi stă scris cu caractere neșterse în inima fiecărui 
român, adică: „Valachi autem plus pro linguae, quam 
pro vitae incolumitate certasse videntur”. (Bonfinius, 
Hist. rerum hungaricarum). („Românii însă se pară că 
s-au păstrat mai mult pentru păstrarea limbii decât 
pentru viață”.) Mai bine moarte decât deznaționalizare. 
Unul pentru toți și toți pentru unul.” 

 

Observatorul, anul V, nr. 54, 10/22 iulie 1882, 
pp. 214-215. 
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Dr. Vasile Lucaciu, jurnalist 

          “Mintea omeneasc[ a `mp[r\it `n termene 
cursul nesf]r;it al vremilor. 
          Minute, ore, zile, s[pt[m]ni, luni, ani ;i 
veacuri, se perind[ `ntr-o urmare f[r[ sf]r;it. 
          :i pentru ce aceast[ `mp[r\ire `n puncte ;i 
linii m[runte a firului nev[zut al vremilor? 
          Deodat[ cu r[spunsul, ce-l d[m la aceast[ 
`ntrebare, vr]nd-nevr]nd trecem pe terenul moral, 
ce cuprinde `n sine ideea m[sur[rii vremilor. 
          Slabi ;i trec[tori, cum suntem din fire, cum 
am putea s[ ne d[m seama de ispr[vile, ce le 
s[v]r;im `n decursul zilelor, c]te le petrecem pe 
acest p[m]nt? 
          Din valurile ve;nic mi;c[toare ale existen\ei, 
f[r[ de `nceput, pentru trecutul nep[truns de noi, 
;i f[r[ de sf]r;it, st[ `nainte, se `nal\[ fiin\a moral[ 
a omului. 
          Trecutul a disp[rut, ;i nu mai poate exista, 
prezentul e o clip[, ce zboar[, viitorul nu are fiin\[ 
pentru noi. 
          :i `n aceast[ succesiune ne`ntrerupt[ a 
fenomenelor fizice, care constituie universul, 
singur omul st[ ca o st]nc[ neclintit[, de care se 
fr]ng valurile vremilor, ;i singur omul scoate la 
iveal[ `nsemnarea evenimentelor m[rg[ritarele 
zilelor, pe care le nume;te apoi istorice. 
          Aici ni se arat[ chipul m[re\ ;i tainic al 
omului, care cu puterea sa sufleteasc[ `mbr[\i;eaz[ 
`ntr-o singur[ ;i unic[ concep\iune ;i timpul ;i 
universul `ntreg. 
          Mintea l[murit `i arat[, c[ are parte de via\[, 
pe care o ;tie c[ e f[r[ de `nceput, ;i c[ nu are 
sf]r;it, ;i totu;i simte, c[ pentru el aceast[ via\[ 
exist[ numai din momentul c]nd s-a de;teptat la 
con;tiin\a de sine, pronun\]nd m[rturisirea acestei 
con;tiin\e `n dou[ vorbe< eu sunt! 
          :i fiindc[ aceast[ m[rturisire a con;tiin\ei nu 
se mai poate ascunde, nici nu se mai poate opri `n 
expresiunile sale, ;i nu se mai poate `mpiedica 
p[trunderea ei `n tainicul viitor, p]n[ unde g[se;te 
ideea ve;niciei< urmeaz[ de la sine c[-n aceast[ 
con;tiin\[ a individualit[\ii omului, `n leg[tur[ cu 
idea eternit[\ii, ce i se impune, f[r[ a o cerca, 
fatalmente. Ea izvor]t[ din `ns[;i r[d[cina vie\ii lui, 
se afl[ resolvat[ chestia nemurirei sufletului 
omenesc! 
          Aceast[ lege inatacabil[ a firei omene;ti, 
gravat[ cu slove ne;terse `n inima, `n con;tiin\a 
omului, prin `nv[\[turile sublime ale credin\ei, prin 

descoperirea dumnezeiasc[, ca printr-un cuv]nt de 
`n\elepciune suprafireasc[ nu numai c[ se `nt[re;te, 
ci cap[t[ ;i o sanc\iune hot[r]t[, pe care cuv]ntul 
naturei numai o z[re;te `n oft[rile sale tainice. 
          A;a se combin[ `n sufletul omului vremea cu 
ve;nicia, nimicirea cu nemurirea. Oh, cum sim\im 
dorul, arz[tor, neadormit, dup[ stabilitate, dup[ 
fericire. 
          :i `n lume nu le g[sim. :i totu;i, ;tiind bine, 
c[ nu le g[sim, `n loc s[ abzicem de ele, mai v]rtos 
le cerc[m, mai st[ruitor le dorim! 
          Dar cine a s[dit `n inima, `n con;tiin\a 
omului dorul de fericire? 
          I l-a s[dit oare ca s[-;i bat[ joc de el? 
          Nu se poate cugeta o tir[nie mai `ngrozitoare, 
dec]t aceast[ isprav[ a firei, care `;i planteaz[ `n 
suflet dorul de fericire, ca apoi s[-\i `ntind[ paharul 
amarnic a nimicirei! 
          Nemurirea ;i fericirea nu sunt idei inventate 
de oameni `mbuiba\i, ci sunt cuv]ntul ;i postulatul 
naturii, care ne duc, ne `nal\[ peste lumea, peste 
universul, ce-l putem noi p[trunde, ;i ne descoper[ 
ca printr-o lucrare fermec[toare a puterilor 
suflete;ti< ideea mare ;i atotcuprinz[toare a 
Dumnezeirii. :i iat[ sublima unire a `nceputului ;i 
sf]r;itului `n fiin\a des[v]r;it[ a fiin\ei celei mai 
des[v]r;ite, a ve;nicului Dumnezeu! 
          Acum `ncepem a `n\elege acea armonie, ce se 
arat[ `n universul fiin\elor, ce ne `nconjoar[. Nimic 
nu e `nt[mpl[tor, nimic neprev[zut, toate sunt 
coordonate ;i supuse unor rela\iuni normale, a 
c[ror stabilitate apriori ne dovede;te, c[ o 
inteligen\[ prea `n\eleapt[ a stabilit acele norme de 
succesiuni uniforme, de transform[ri, de 
evolu\iuni, de forma\iuni deosebite, ori norme, 
apoi se prezint[ ca manifesta\iuni a aceleia;i voin\e 
nestr[mutate ;i ordinatoare, p]n[ c]nd `n sufletul 
omului con;tient ;i `n\eleg[tor, se constat[ ca o lege 
mare ;i ob;teasc[ a naturii, care statore;te ordine 
;i corela\iune `ntre fiin\ele deosebite. 
          Iat[ ideea grandioas[ a adev[rului despre 
Dumnezeu. 
          Astfel apare omul cu priceperea destinului `n 
mijlocul fiin\elor din jurul s[u, ;i prin urmare cu 
con;tiin\a responsabilit[\ii pentru toate faptele sale. 
          Omul, centrul ;i st[p]nul lumii, cu povara 
mare a responsabilit[\ii morale, cum ;i `n ce mod 
`;i exprim[ puterea sa spiritual[? 
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          R[spunderea urmeaz[ din rela\iunile fire;ti 
cu lumea ;i cu semenii s[i, ;i `ndat[ se na;te ideea 
social[, familie, popor, na\iune, stat, ;i cununa 
tuturor, biserica, semnul din afar[ a sentimentului 
religios, nedesp[r\it de firea omeneasc[. 
          Nu sunt dar[ oamenii, familiile, popoarele, 
na\iunile aruncate numai a;a din `nt]mplare oarb[ 
pe p[m]ntul acesta. Nu, ci sunt a;ezate `n lume de 
m]na Providen\ei Dumnezeie;ti, pentru scopuri 
`nalte, pentru realizarea unor idealuri de 
perfec\iune cultural[ ;i moral[, spre scopul de a 
ajunge la gradul de perfec\iune des[v]r;it[ dup[ 
capacitatea sa prin cunoa;terea ;i prin iubirea 
adev[rului ;i a drept[\ii. 
          Aceast[ fiin\[ moral[, omul, capabil de un 
progres f[r[ margini c[tre perfec\iune, adic[ 
perfectibil, f[r[ m[rginie, foarte frumos ;i corect 
`;i poate preciza locul, via\a ;i destinul. 
          Omul e chemat la via\a familiar[, dar `n 
familie nu se pierde, nu se distruge, nu se absoarbe 
individul. Omul e fiin\[ social[, chemat de la 
natur[ la via\[ social[. Dar `n via\a social[ nu se 
pierde, nu se distruge, nu se absoarbe nici familia, 
nici individul. Din contr[, prin rela\iunile 
`mprumutate, prin contactul social, prin 
concuren\a fireasc[ a inteligen\elor, se 
perfec\ioneaz[ ;i familia, ;i individul. 
          ~n mul\imea de rudenii, `n via\a public[ a 
unui popor, iar[;i, nu se distrug rudeniile, familiile, 
indivizii, asemenea nici `n via\a de stat. 
          A;adar legea mare fireasc[ a determinat 
modul cel mai `n\elept ;i a hot[r]t normele 
convie\uirei oamenilor, ca familii, ca na\iuni, ca 
state. Cu un cuv]nt cuprinz[tor putem constata, c[ 
societatea nu e alc[tuit[ spre v[t[marea sau 
m[rginirea drepturilor ;i a facult[\ilor fire;ti, ci din 
contr[ spre des[v]r;irea, spre perfec\ionarea 
acelora. Legea moral[ fireasc[ pretinde aceasta. 
          De acea trebuie s[ fie, autoritatea p[rinteasc[, 
legile, spre binele comun> beneficiile, r[splata 
virtu\ilor> sanc\iunea pedeapsa v[t[m[rii ordinei 
sociale. 
          Unde se respect[ aceste `nv[\[turi ;i principii 
– societatea tr[ie;te `n pace ;i se desvolt[ spre bine. 
~n cazul contrar< dec[dere, demoralizare ;i pustiire. 
          O cas[ s[n[toas[ nu se poate ridica pe 
temelie ;ubred[, pe mla;tini ;i pe surp[turi. 
          Statele tot at]t de pu\in. 
          Se vede, care e cl[dire tare, bine `ntemeiat[, 
cu prospecte de statornicie. Tot a;a se cunoa;te, 
care alc[tuire de stat e a;ezat[ pe temelii putrede, 
nestatornice. 
          :i acum s[ vedem, s[ scrut[m ;i noi 
Rom]nii, ca familie, popor, ca na\iune ce rost avem 
`n marea societate a popoarelor, `ntre na\iunile 
patriei noastre? 

          Mai `nainte de toate avem dreptul ;i 
datorin\a de a ne prezenta `n fa\a lumii cu 
con;tiin\a individualit[\ii noastre na\ionale. 
          Cu aceast[ con;tiin\[ na\ional[ avem rostul 
de via\[ proprie `n marea familie omeneasc[, ;i `n 
special `ntre popoarele statului, din care facem 
parte. Aici avem rolul ;i chemarea de a ne afirma 
ca un element de ordine ;i de civiliza\iune. Spre 
acest scop, prima porunc[ ;i condi\ie este 
conservarea ;i desvoltarea individualit[\ii noastre 
na\ionale, politice ;i culturale. A;a putem fi, ;i 
suntem pururea un factor vrednic de a fi b[gat `n 
seam[. Altfel am fi un popor `n descompunere, 
decaden\[, ;i demoralizare, ru;inea omenimei, ;i 
vrednici de dispre\ul neamurilor. 
          C]nd ne afirm[m cu con;tiin\a noastr[ 
na\ional[, ;i pretindem respectarea drepturilor 
noastre, ca na\iune< ne `mplinim o datorin\[ mare 
;i sf]nt[. 
          Nici o exagerare, nici o preten\iune 
nedreapt[, ci o m[sur[ just[, precum trebuie s[ 
derive din cuno;tin\a pozi\iei noastre coordonate 
cu celelalte popoare, cu care `mpreun[ form[m 
statul. 
          Prin urmare statul are datoria de a ne 
respecta aceste drepturi, a se `ngriji, ca justele 
noastre postulate s[ fie `mplinite. 
          Asta pretinde legea mare fireasc[, pe care se 
`ntemeiaz[ via\a popoarelor. 
          :i statele tot numai pe aceast[ temelie pot s[ 
tr[iasc[. Cine vrea s[ falsifice aceste principii, acela 
distruge statul `nsu;i ;i este du;man al statului. 
          Politica noastr[ na\ional[ nu este o apuc[tur[ 
de ni;te oameni `mbuiba\i ;i nelini;ti\i, ci este 
expresiunea fireasc[ a con;tiin\ei na\ionale care are 
dreptul s[ aspire net[g[duit la existen\[ ;i la 
desvoltare, a;a, cum bunul Dumnezeu l-a l[sat `n 
virtutea legilor fire;ti. 
          Cel ce ne apreciaz[ `n luptele noastre drepte, 
dovede;te, c[ respect[ legile naturii, ;i vrea s[ vad[ 
statul `nt[rit pe temelie tare ;i solid[. Cel ce ne 
combate, ;i ne du;m[ne;te pe noi, se r[sboie;te cu 
legile firii, ;i surp[ temelia statului, duce \ara la 
pierire. 
          Datorin\a noastr[ na\ional[ ;i patriotic[ ne 
impune deci, s[ st[ruim cu toat[ energia ;i 
hot[r]rea pe calea luptelor m[re\e, `ntreprinse 
pentru realizarea programului politic-cultural-
na\ional. 
          Totdeauna se cuvine s[ d[m sam[ fa\[ de 
marile datorin\e ce le avem fa\[ de biserica, fa\[ de 
na\iunea, fa\[ de patria noastr[“. 
 

(Lupta, Budapesta, anul IV,  14 ianuarie 1910, 
paginile 1-2)
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Părintelui Vasile Lucaciu  
de George Coșbuc 

 
 
Neînfrânt erou din luptă-n luptă  
Tu poartă steagul biruind, 
Te-admiră zeci de milioane  

Din Tisa pân-la Pind. 
  
Bordei, palat, acum răsună  
De-a tale fapte vitejești,  
Și nasc sublimele iluzii 

În inimile românești. 
 
Te luptă, nobilă odraslă,  
Precum străbunii s-au luptat, 
Pe lângă tine, tot românul 

Se simte brav soldat.  
 
Nu vei cădea decât atuncia,  
Tu primul între patrioți  
Când vei vedea cum cad în juru-ți 

Trumfători, soldații toții! 
 
 
Tribuna, anul IX, nr. 289,  
vineri 25 decembrie 1892/6 ianuarie 1893 
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Doina lui Lucaciu 
  
„Cântă mierla prin păduri,  

of, of, of,  
Robu-i Lucaciu la unguri  
Pentru sfânta libertate  
De care noi n-avem parte,  
Pentru sfânta libertate  
De care noi n-avem parte.  
  
Nu fi mierlă supărată,  

of, of, of,  
Nu-i robia ne-ncetată,  
Vine dalba primăvară 
Fi-va Lucaciu liber iară,  
Vine dalba primăvară  
Fi-va Lucaciu liber iară.  
  
Nu suspina în zadar,  

of, of, of,  

Du-mi-te pân-la Sătmar,  
Unde-i Lucaciu la-nchisoare,  
Nu vede nici cer, nici soare,  
Unde-i Lucaciu la-nchisoare,  
Nu vede nici cer, nici soare.  
  
Vântul bate, frunza pică,  

of, of, of,  
Inima mi se despică,  
De durere și de chin 
 Că-i Lucaciu la Seghedin,  
De durere și de chin  
Că-i Lucaciu la Seghedin.  
  
Seghedine, Seghedine,  

of, of, of,  
Dumnezeu cum te mai ține?  
Mureș, Tisa până când  
Te mai ține pe pământ?  
Mureș, Tisa până când 
Te mai ține pe pământ?” 

Maestrul Grigore Le;e a interpretat “Doina lui Lucaciu” pe scena Teatrului de Nord la 
spectacolul omagial dedicat Centenarului Dr. Lucaciu din 28 noiembrie 2022
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Primul discurs al deputatului dr. Vasile Lucaciu în 
Parlamentul de la Budapesta

         „După un discurs destul de lung început în 
limba maghiară și sfârșit în cea croată, se ridică Dr. 
Vasile Lucaciu. Putem să cuprindem în două cuvinte 
efectul celui dintâi discurs parlamentar al părintelui 
Lucaciu: a fascinat și a dezarmat. Lăsăm să urmeze 
discursul. 
         Vasile Lucaciu: Onorată Cameră! Când cu 
ocaziunea primei mele pășiri am onoare a saluta cu 
respect acest parlament, cred, că nu votăm legile 
modestiei, dacă accentuez, că atât eu, cât și mult 
stimații mei colegi, când am primit încrederea 
alegătorilor, ne-am pus în serviciul unui ideal măreț. 
         Și acest ideal măreț, este idealul nostru al 
tuturora. Acest ideal m-a călăuzit când am intrat în 
acest parlament, și acest ideal mă conduce, când e 
vorba despre împlinirea dorinței mele de legislator. 
Acest ideal, onorată Cameră nu poate fi altceva, 
decât cea mai curată iubire de patrie. (Aprobări în 
stânga.) E datorința noastră a tuturora să iubim 
patria! (Așa-i. Aprobări în stânga, zgomot, s-auzim, 
s-auzim!) 
         Această datorință sfântă noi o înșirăm între 
cele dintâi virtuți cetățenești, iar neiubirea patriei o 
considerăm, de un păcat ce totdeauna trebuie 
condamnat. (Așa-i. Aplauze.) Cu acest ideal am 
crescut ca copil, acest ideal m-a condus în faptele 
mele publice, (mișcare), acest ideal l-am văzut 
întrupat în sufletul poporului meu iubit și tot acest 
ideal vreau să-l văz prosperând și în partidul de care 
am fericirea să mă țiu, în partidul național. (Zgomot.) 
Acest ideal trebuie să fie steaua conducătoare, baza, 
dreptul de existență al activității noastre 
parlamentare, ca partid național. 
         Hoffmann Otto: Un astfel de partid nu există. 
(Zgomot, s-auzim, s-auzim.) 
         V. Lucaciu: Domnilor deputați, dacă așa partid 
există sau nu există (nu există) nu voi aduce nici un 
argument, ci rog pe d-nul deputat de mare renume 
Hoits Pàl - și nu cred că-mi va nega cererea-mi, ca 
să poftească să-mi răspundă la întrerupere, că nici 
de față oare nu există partid național parlamentar? 
(Zgomot mare.)  
         Președintele (Sună.) Rog liniște!  
         V. Lucaciu: Cum putem explica fenomenul 
acesta curios, că între noi și între partidele constituite 
pe baza altor programe există un contrast atât de 
mare, atunci, când e vorba de realizarea principiului 
de față, în viața politică a dulcei noastre patrii. Oare 
Ungaria nu-i patria noastră (Mișcare), și noi nu 
suntem fiii ei credincioși? (Zgomot. Mișcare. 

Clopoțelul sună. Strigăte din stânga: Nu-i drept. Ai 
fost credincios, de aceia te-or condamnat.) 
         Bologh Mihály: De aceea ai stat un an de zile, 
fiindcă erai tare credincios!  
         Brediceanu C.: Întrerupe.  
         Markos G.: Gratia fides.  
         Președintele (Sună.): Pentru expresiunea 
aceasta îndrum pe domnul deputat la ordine. 
         Lucaciu: Atunci de unde provine faptul că 
între noi și între celelalte partide politice, e un 
antagonism atât de puternic ce de multe ori, mai ales 
în unele articole ale ziarelor, ducem o luptă pe viață 
și moarte? Căci pe acei on. Colegi ai mei, care sunt 
de aceeași naționalitate cu noi, care sunt aceiași fi ai 
națiunii noastre, ca și noi, însă de partidă politică 
contrară, care șed în prezent în băncile partidului 
guvernamental, poftiți ai întreba, că oare poporul 
român, nu tot aceleași principii le profesează în 
interesul dezvoltării culturale, naționale și politice 
ale naționalității române, ca și cele, pe care le 
profesăm noi, ca fii credincioși ai acestei patrii? 
Pentru aceea zic și ei atât în coloanele ziarelor, cât 
și în vorbirile lor politice, că iată sunt gata să 
viețuiască sau să moară pentru binele poporului 
român și sunt capabili să facă totul pentru 
naționalitatea română, pentru înaintarea și 
dezvoltarea culturală și materială a poporului român 
și consideră de dușman al lor, fie un individ de ori și 
ce partid, ori cine ar fi pe lume, acela, care 
păcătuiește contra acestor sfinte cauze, acela este și 
dușmanul lor, căci totodată este și dușmanul acestei 
patrii. (Mișcare). Ca să aduc un viu exemplu, aici 
este ca și o ilustrație interesantă cazul deputatului 
Burdea Szilárd. (Aprobări). Din partea presei 
românești a fost atacat, că din punct de vedere de 
partid nu-și poate îndeplini aceea dorință, pe care 
patria și naționalitatea română o pretinde de la 
dânsul, nu-o poate îndeplini tocmai din punctul de 
vedere al situației de partid. (Mișcare). Și d-nul 
deputat Constantin Burdea a pășit pe față și cu capul 
ridicat a publicat atât în ziaristică, cât și în darea de 
samă ținută în zilele trecute, că da în adevăr el 
iubește acel popor român și naționalitatea română al 
cărui membru este. (Esclamări: Așa și este, da și noi 
o iubim!) 
         Farkasházy Zsigmond: Noi facem pentru 
naționalitatea română mai mult decât D-voastră! 
(Larmă.) 
         Dr. Vasile Lucaciu: Că el va face totul ce-i va 
sta în putință pentru dezvoltarea culturală și 
materială a acestui popor. (Aprobări.) Și că așa dară 
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sunt lipsite de bază acele acuze, care s-au ridicat 
contra lui, când au zis, că în urma poziției de partid, 
n-ar fi capabil sau n-ar voi, sau dacă ar voi, ar fi 
împiedecat, ca el în interesul propriei sale 
naționalități să facă totul ceea ce pretinde legea 
divină și omenească, ca în interesul poporului său să 
o facă și să o ducă la lumină. Căci onorată Cameră, 
noi nu voim altceva căci aceasta este și litera 
începătoare și scopul final al programului nostru 
politic. Cum stă deci faptul, că pe iubitul nostru 
tovarăș, care în decursul verii – ca să mă folosesc de 
cuvintele sale – după cum a zis este capabil și gata a 
face totul în interesul naționalității române, sau al 
poporului român îl priviți de prieten în chestia 
naționalităților, iar pe noi – care tot binele poporului 
românesc îl vrem – ne priviți de dușmani. (Larmă.) 
Dar merg mai departe pe acest teren. Ați cugetat că 
niște întreruperi mă pot împiedeca, dar nu aflu 
consult ca să reflectez, ci îmi continu dezvoltarea pe 
acest fir. Nu numai acei stimați domni deputați care 
stau aici ca fii ai naționalității române, ci am 
experiat, că înșiși stimații domni bărbați ai 
guvernului de la începutul dualismului, până chiar 
în zilele noastre, în acele vorbiri politice de program, 
cu care s-au prezentat înaintea camerei, despre 
chestia română, sau despre chestia naționalităților 
așa de frumos au vorbit, astfel de principii au 
accentuat și au stabilit... că dacă și acele principii și 
păreri nu ne-ar mulțumi pe deplin, la tot cazul ar 
contribui câtuși de puțin la găsirea celei adevărate 
pentru realizarea chestiei naționale. (Zgomot. Să 
auzim, să auzim.) 
         Unii bărbați de frunte ai guvernului de la 
început și până în ziua de azi, dar și unele partide, 
partidul poporal, guvernamental, fostul partid 
liberal, cel independent, toate partidele când își 
dezvoltă programul înaintea alegătorilor se ocupă cu 
chestia naționalităților, totdeauna cetim, că cu cea 
mai mare dragoste îmbrățișează naționalitățile, voim 
sincer dezvoltarea individualității, culturii, dorim 
progresul material și moral al naționalităților, 
(Zgomot. Așa-i de fapt!), cu toții am contribuit 
serios, cu puterile noastre, la dezvoltarea interesului 
general al culturii, la progresul material, moral al 
cetățenilor. Dar nici noi nu voim altă-ce, onor. 
Colegi! (Zgomot. Strigăte: Cum?). Dacă lucrul stă 
așa că între principiile noastre nu este și nici nu poate 
fi o deosebire de unde provine totuși că în realitate, 
în aplicația politicei, în realizarea ideilor politice 
există un contrast mare, un antagonism, o dușmănie 
putem zice și suntem dușmani politici? (Zgomot). 
Markos Gy.: Revolver valah, dinamită valahă, (Oláh 
revolver, oláh dinamit!) (Zgomot. Președintele 
sună.) 
         Lucaciu: Aceasta în orice caz ne silește la o 
explicație și acela care vrea să se ocupe în mod 
serios cu politica, trebuie să-și dea seama de legile 
evoluției de situația patriei, precum și de viitorul ei 

și să vadă, care este cauza acestei blestemate stări de 
lucruri. Pentru că toți suntem în clar, că situația 
actuală nu este spre folosul patriei noastre ci 
dimpotrivă spre paguba ei. (Așa e, în stânga.) De 
aceea trebuie să vedem, care sunt motivele care au 
provocat aceasta stare de lucruri, care au adus-o cu 
sine sau care o susțin? 
         On. Cameră! Aceasta este o întrebare destul de 
temeinică. De aceea n-am îndrăznit singur, în 
modestia mea să dau însumi răspunsul, ci mă voi 
provoca la o persoană distinsă pe care și On. Cameră 
o ține ca atare și pe care o stimez. Este vorba de Ex. 
Sa contele Apponyi. O reflecție curată a sa ne va 
lumina asupra cauzelor, care susțin aceste triste stări 
de lucruri. În vorbirea despre chestiunile politice 
care există între noi și Austria ci zice: Explicarea 
înțelegerilor greșite, a dușmăniei, care de fapt există, 
de multe-ori dacă nu întotdeauna, o aflăm în faptul 
acela că unele expresii, care determină relațiile 
respective în ceea ce privește legile, viața politică, 
organizarea dreptului public, se înțeleg greșit, și din 
expresiile, din explicațiile false, greșite se nasc unele 
curente politice, care întrupându-se în instituțiuni, 
opresc împăciuirea naturală a lucrurilor. De aceia 
vedem, că în decursul pactului prezent chiar aceste 
stări, aceste drepturi publice ș. a. se năzuiesc a fi 
explicate, a fi determinate mai precis – întocmai cum 
s-a exprimat Ex. Sa contele Apponyi, iar din acestea 
rezultă, că curentele false ale politicei vor înceta și 
în locul acestora vor urma stări accesibile.  
         Așa suntem on. Cameră și cu chestia amintită 
deja. Chiar pentru aceia m-am folosit de reflexiile 
înțelepte, adevărate, pe care le-am auzit de la 
excelența Sa contele Apponyi, și care le-am pus în 
legătură cu relații de chestia existentă. Așa-i on. 
Cameră! Toate lucrurile din lume sunt supuse legilor 
dezvoltării, progresului, însă totdeauna să ținem 
seama de principiile fundamentale de unde 
purcedem și zicem că o instituție numai pe baza 
acelor principii fundamentale va înflori, va progresa, 
va exista, pe baza căror principii fundamentale s-a 
născut, s-a făcut. Așa suntem noi în țara aceasta on. 
Cameră! Aceasta ni se spune zi de zi, aceasta o 
auzim în vorbirile de program și în declarațiile 
bărbaților din guvern și în privința aceasta nu face 
excepție nici excelența sa Bánffy Dezső, despre care 
însă știm cum a tractat chestia naționalităților. 
(Strigăte și zbierături puternice în stânga: Bine a 
făcut, trăiască Bánffy!) N-a avut vreme să 
săvârșească, ce a voit și mulțămită Domnului s-a 
înecat în politica sa proprie, iar politica lui încă și-a 
dat duhul în mâinile celui, ce a creat-o.  
         Președintele: Liniște domnilor deputați! 
         V. Lucaciu: On. Cameră! Voiesc să folosesc ca 
punct de mânecare al vorbirii mele principiul, despre 
care am amintit la început adecă iubirea de patrie sau 
patriotismul. Niciodată și nici într-o țară nu au luat 
în deșert și nu au mistificat mai mult înțelesul acestui 
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principiu ca noi (Zgomot și strigăte în stânga 
extremă.) Poftim onorată Cameră aduceți-vă aminte 
de vremea aceea, când patrioții își ziceau unul altuia 
«Peciovici».  
         Poftim aduceți-vă aminte de vremea, când așa 
zisul partid liberal își ajunsese apogeul în activitatea 
politică, oare ce ziceau bărbații acestui partid despre 
patrioții 48-iști. Desigur nu-i considerau de buni 
patrioți. De câte ori nu i-au suspicionat, de câte ori 
nu i-au numit trădători numai fiindcă nu aveau 
aceleași păreri politice. Aduceți-vă aminte de cele 
întâmplate acum 3 ani. Eu așa cred, că colegul meu 
Holló Lajos – mi-ar plăcea mult să fie de față, ca să 
mă audă – e un reprezentant al patriotismului.  
         Și știți ce a zis acest domn înainte de asta cu 3 
ani despre un ziar patentat patriot, care apăra o altă 
direcție politică, despre Budapesti Hirlap? Nici mai 
mult, nici mai puțin decât, că e trădător de patrie, și 
că stă în intime relații cu ceilalți trădători și cu 
«patrioții» de 5 pițule. I-au tăgăduit patriotismul, 
pentru că apăra ceva formulă Széll Körber – iară și... 
pe Apponyi. Și în acest hal ne aflăm și astăzi onorată 
Cameră. Astăzi cinstita coaliție și ziarele ei după 
cum a spus-o ieri colegul Thaly Kálmán presupun 
orice despre rămășițele sau ruinele guvernului 
anterior, numai aceea nu voiesc să creadă odată cu 
capul, că și între dânșii s-ar afla unguri și patrioți 
buni. Dacă cineva e darabant, urmează eo ipso, că 
nu poate fi bun patriot. (Așa-i! în stânga extremă, 
zgomot.)  
         Președintele: Vă rog liniște. 
         Lucaciu: Eu zic și susțin că majoritatea 
guvernului și jurnalistica coalițională, desigur n-a 
numit și nu numește de patriotic guvernul precedent. 
(Zgomot.) Că aveți sau n-aveți drept eu nu-s chemat 
să judec ci va judeca istoria, dar până atunci noi 
putem să ne avem judecata noastră personală ci 
suntem ori prea mici ori prea mari dar în acest joc 
eu văd mai mult defăimarea ideilor decât 
statornicirea lor. Așadar vă întreb că patriotismul ca 
ideal care te îmboldește la fapte mărețe și care ca 
atare formează fericirea cetățeanului poate fi supus, 
poate fi subjugat poate să se schimbe cu fiecare 
partid în fiecare guvern sau poate să depindă de la 
pana unuia sau celuilalt jurnalist? Iubirea mea de 
patrie e cu mult mai mare decât să se schimbe cum 
să schimbă vremea. (La stânga zgomot.) 
         În patria noastră în împrejurările noastre 
speciale în aceea cred că manifestă iubirea de patrie 
că sunt întru toate supuși loiali ai regelui nostru 
apostolic, (zgomot la stânga) acesta e lucrul cel 
dintâi (zgomot continuu la stânga), aceasta este 
ideea fundamentală a statului monarhic, criteriul 
nerăsturnabil al iubirii de patrie, mai este și 
îndeplinirea legilor sancționate de acest parlament, 
care legi nu-i iertat să fie supuse schimbărilor 
politice și care legi trebuie aduse în îndeplinire în 
orice împrejurări. (Aplauze la naționaliști.) Se poate 

că nouă nu ne convin, se poate că s-au adus în contra 
voinței noastre, putem să luptăm în contra lor dar de 
respectat trebuie să le respectăm până legea e lege. 
(Aplauze la mijloc.) În acestea văd eu adevăratul 
patriotism, acestea sunt ideile fundamentale ale 
iubirii de patrie care nu e iertat să fie supuse 
schimbărilor politice și părerilor jurnaliștilor. Iar 
dacă așa stă lucrul, pentru că nu poate fi altcum, 
atunci e semn, că să poate esplica aceia, că între noi 
totuși sunt păreri contrare. (Zgomot continuu).  
         Președintele (Sună): Rog liniște. 
         Lucaciu: Deci acesta e punctul nostru de 
vedere, acesta pe baza patriotismului nostru, așa dară 
acesta trebuie să fie și al d-voastră, deci între noi nu 
pot fi păreri contrare, și nici nu e permis să fie. 
(Zgomot. S-auzim.). Așa s-a dezvoltat ... (Zgomot 
continuu).  
         Președintele: Rog liniște.  
         Lucaciu: Din o înțelegere rea o anumită 
direcțiune politică, din care ar urma apoi că 
patriotism numai unul singur poate fi, și anume 
acela, care e în stare să contopească și care voiește 
această contopire în sânul națiunii maghiare. 
(Contraziceri.) Această explicare a patriotismului nu 
am acceptat-o nicicând, ba nici nu o vom primi, chiar 
pentru aceia sunt divergențe politice între noi. 
(Zgomot continuu.) 
         Președintele (Sună.): Rog pe d-nii deputați, să 
nu întrerupă încontinuu pe vorbitor, căci ba din 
contră îi voi numi pe nume pe deputații, care 
încontinuu întrerup.  
         Lucaciu: O altă divergență de păreri, mai este 
între noi, așa numit conceptul «națiune»  și 
«naționalitate». Să luăm lucrul de la început, să 
vedem cum s-a dezvoltat lucrul acesta în viața 
publică a Ungariei până în zilele noastre, așa că până 
acolo am ajuns, în ce privește chestia naționalităților, 
că pe mine, și colegii mei ne priviți ca dușmani de 
moarte. (Zgomot.) On. Cameră! În zilele trecute a 
fost dezvelirea chipului unui distins bărbat de stat, 
la congresul advocaților s-a întâmplat aceasta 
dezvelire a chipului lui Verbőczy. Nu voiesc să intru 
mai adânc în criticarea dreptului făcut de el, l-au 
criticat nu popii, dară advocații. Să deschidem dară 
cartea acestui mare autor, despre care ministrul de 
justiție a vorbit cu atâta căldură înaintea tuturor 
advocaților din Ungaria. Acolo este cartea a III-a, 
capitolul 25, alineatul 2, în care Verbőczy în mod 
taxativ înșiră națiunile din Ungaria «nations regni 
Hungariae». În mod taxativ înșiră, că în Ungaria sunt 
– firește în limba latină, unguri, valahi, germani, 
slovaci, cu un cuvânt le înșiră pe toate națiunile, care 
sunt în Ungaria. Vorbește și în special despre fiecare 
națiune. Deci vedem, On. Cameră, că Verbőczy în 
cartea sa le înșira națiunile după limbă. Aceste 
națiuni locuitoare în Ungaria alcătuiesc statul. 
(Zgomot).  
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         S. Zslinsky: Spune-mi ce înseamnă latinește 
naționalitate. 
         Lucaciu: On. Cameră! Eu le aduc aceste 
argumente, că aceste idei politice sunt supuse 
dezvoltării legilor. Punctul de mânecare, deci e acela, 
că așa zic, că nu au fost atunci națiuni în Ungaria. 
Bine, dar Ungurii, Slovacii, Românii ce au fost? 
(Zgomot.) Același popor, ba dacă, vreți aceeași 
naționalitate, care au locuit atunci, locuiesc și acuma. 
Însă în evoluția de mai târziu, conceptului «națiune» 
au voit să-i dea altă explicare, anume Kölcsey, 
Kazinczy F., baronul Eötvös Iosif în opurile lor 
politice și literare, vorbesc despre naționalitățile 
maghiare și vorbesc despre națiunea maghiară, chiar 
așa ca despre națiunea și naționalitatea română, deci 
le-au folosit deopotrivă expresiunea aceasta. Însă cu 
ocaziunea aducerii legilor din 1848, și din 1866-’68, 
să deschidem buletinele parlamentare și vom afla că 
s-au năzuit ca aceste două expresiuni să fie cât mai 
bine determinate și cât mai precis și totdeauna așa s-
au exprimat, că în Ungaria există o națiune politică 
nedespărțită, pe aceasta o numesc națiunea 
maghiară, și la această națiune politică aparțin ca 
membrii, atât maghiarul cât și românul slovacul, și 
celelalte naționalități. (Aplauze.) Ei bine noi aceasta 
o primim și o stimăm până e lege. Deci pentru ce 
sunt atâtea frecări între noi chiar în ce privește 
chestia naționalităților?  
         Pap Z.: Pentru că d-voastră nu vă place. 
         Lucaciu: Deci observ că națiunea maghiară, 
voiește să contopească în sânul ei pe celelalte 
naționalități, și să nege individualitatea 
naționalităților. (Strigăte: Nu e drept).  
         P. Zoltan: Nu stă!  
         Președintele: Rog pe domnul deputat ca să nu 
întrerupă.  
         Lucaciu: Eu sunt martor că atunci când 
vorbești în saloane cu bărbați de stat ai Ungariei sau 
cu un fișpan mai cu minte, totdeauna dau dreptul 
acestei deosebiri și nici când n-am aflat nici chiar 
baronul Bánfy care așa să fi dat definiția 
naționalităților precum am dezvoltat-o eu. Dar voi 
ne întrebați de plângerile de durerile noastre! Așadar 
ascultați. Ne doare, că pe baza unor vorbe rău 
înțelese, pe care așa zicând zi de zi călăriți, vă îndoiți 
în patriotismul nostru și voiți să ne luați nu numai 
drepturile politice, dar ne declarați chiar de trădători 
de patrie pentru că ne iubim poporul nostru...  
         Eber Antal: Nu pentru acea! Pentru 
Memorand! 
         Lucaciu: Vă rog domnilor deputați să vă 
reîmprospătați în minte programul politic al lui Szell 
Kalman, care chiar în ce privește chestiunea 
naționalităților ne-a sunat ca o simfonie divină și a 
cărei rezultat a fost o decepție foarte dureroasă. 
Totdeauna când văd aceste idei expuse în vorbirile 
de program ale deputaților totdeauna spun că își 
iubesc pe frații lor români, slovaci, sârbi, dar 

totdeauna amenință cu cele mai teribile pedepse pe 
așa numiții agitatori. Aceasta ar fi în regulă, dar când 
noi ne exprimăm iubirea față de popor, de limba de 
cultura noastră, cu gura mare strigă, țipă, că suntem 
trădători de patrie și neam contra unității de stat 
maghiar.  
         Farkasházi: Asta nu stă. 
         Lucaciu: Dacă am înțeles bine, această 
întrerupere patriotică, doresc să stea în fața 
publicului și să expună, că nu e așa. Și pe mine mă 
vei afla atunci între aceia, care să secundeze pe D-
ta! (Zgomot în stânga. Președ. Sună.) 
         Nagy György: Dar în zadar negați, știm noi, că 
v-ați sfătuit cu miniștrii români. Președintele: Rog 
pe domnul Nagy, ca cu întreruperile sale să nu 
conturbe pe orator.  
         V. Lucaciu: Așa stă lucrul cu ideea de stat 
maghiar, așa se nasc pervertirile politice prin munca 
fără suflet a ziariștilor. Onoare foarte puținelor 
excepții, care nu se lasă seduși. 
         Ce înțelegem, d-lor sub ideea de stat maghiar? 
Ideea de stat maghiar e codificarea celor două 
principii, despre care am vorbit mai înainte. Dar dacă 
e vorba despre înghițirea naționalităților, dacă 
înțelegeți sub ideea de stat nimicirea culturii 
naționalităților, atunci noi suntem contrari acestei 
idei, pentru că e antipatriotică. Cu conștiința liniștită 
și cu fruntea ridicată susținem, că noi gândim, 
cugetăm și lucrăm în cel mai spiritual, cel mai 
patriotic și că principiile noastre conduc la 
consolidarea păcii și la fericirea țării.  
         Eber Antal: Vorbește ceva despre Memorand! 
(Zgomot. Președintele sună.) 
         Lucaciu: Nu tare de mult am avut onoarea a 
asculta – nu din locul acesta, ci de pe galerie – 
vorbirea excelenței sale Andrássy, în chestia 
naționalităților, care vorbire a avut bunătatea a o 
tipări și în limba română și a o împărți în câteva mii 
de exemplare. Vorbirea aceasta a fost considerată ca 
un fel de capitis diminutis a naționalităților, a voit dl 
ministru să ne arate pe noi, ca pe niște trădători de 
patrie și pe sine a voit să se afirme, ca un binefăcător 
al naționalităților, că vezi, el iubește poporul, îi 
dorește binele, dar urăște agitatorii. (Așa-i. Zgomot 
în stânga). Dar d-lor, cine iubește agitatorii? Am 
înțeles însă, că D-voastră și domnul ministru greșiți, 
căci de fapt noi nu agităm împotriva patriei și a 
națiunii maghiare, ci da agităm împotriva 
întortocherii și pervertirii concepțiilor politice. 
         Președintele: Rog pe d-nul deputat Vlad să fie 
în liniște.  
         Lucaciu: Alt motiv pentru care denegăm 
votarea indemnității de la acest guvern, cu toată 
onoarea și cinstea cu care ne poartă față de membri 
acestui cabinet și în deosebi cei care recunosc 
capacitatea lor genială ca bărbați de stat este modul 
de guvernare care a cauzat ura deplorabilă cu care 
ne purtăm unii față de ceilalți în această țară și care 

CENTENAR DR. VASILE LUCACIU



74

n-ar fi permis să fie. Acestor contrași, acestor pasiuni 
dușmănoase n-ar fi permis să domine între fiii 
acestei patrii. 
         Ațâțăm în contra acelor idei care sunt în stare 
să provoace ceartă și ură; care ne fac dușmani pe fiii 
acestei patrii, care se năzuiesc să nimicească dacă 
cândva se va putea prin ajutorul acestei lozinci falșe 
dar nu se va putea. Că până când e cu noi iubirea 
poporului, până când ne iubim limba, până când 
simțim zvârcolind în pieptul nostru conștiința 
națională, și până când și cel din urmă strop de 
sânge, e sânge de român, nu ne temem. (Aplauze 
între naționalități. Zgomot la stânga).  
         V. Lucaciu: Să privim de exemplu punctul de 
vedere al sistemului de guvernare cu privire la 
dreptul de alegere. Recunoaștem că prin jurisdicția 
curială, sistemele vechi nesuferite cu privire la 
dreptul de alegere s-au îmbunătățit. Să nu vorbim 
însă despre acele sisteme de alegere. Căci doară noi 
am exprimat atunci, că iată nu suntem capabili a 
întreprinde lupta parlamentară față de forța brutală 
exercitată fără de nici o rușine, și pentru aceia am 
fost necesitați să ne retragem în pasivitate. Pe timpul 
pășirii în vigoare a jurisdicției curiale, cugetând că 
libertățile politice se vor respecta pe un teren mai 
extins, am pășit din nou pe terenul activității. 
Scaunul prezidențial îl ocupă Rakovsky István. Și ce 
experiem onorată cameră? Eu care îmi iubesc patria 
cu adevărat, am voit ca să ocup loc în camera aceasta 
și ca aici să dau expresie abuzurilor comise contra 
noastră și să cer aici revindecare pentru abuzuri 
existente, – iar după alții neexistente , – aici aflu de 
bine să le aduc pe tapet și să conlucreze spre 
prosperarea patriei. Colo în partea nordică a 
Transilvaniei în Lăpușul unguresc, am aflat 
nenumărate baionete, acolo am aflat pe comitele 
suprem, pe vice-comitele cu intriga administrației, 
acolo am aflat sacul cu bani, cu un cuvânt am văzut 
împiedecarea liberului exercițiu al drepturilor 
publice. Prin urmare în Ungaria n-avem ce să vorbim 
despre viața constituțională! Aceasta este plângerea 
cea mai mare și nu numai a naționalităților, ci este 
și plângerea contrarilor noștri, căci doară am auzit-
o de la un mare bărbat de stat independentist, că 
partidul liberal într-atâta a dus abuzurile și părerile 
anticonstituționale, că chiar și dreptul de existență și 
drepturile omenești le-au retras și pentru aceia s-au 
văetat, și noi să nu ne văetăm atunci, în timp ce după 
zisele mai nouă și D-voastră ne denegați chiar și 
drepturile omenești? Domnilor: Quod justum, alteri 
aequm. Nu pretindeți a ocupa totul în favorul unor 
oameni favorizați, sau clase, sau națiuni, sau mai știu 
eu în favorul cui, când aici este vorba despre un stat 
poliglot! (Contraziceri zgomotoase în partea 
stângă.) (Contraziceri în stânga. Strigăte: Statul 
național unitar.) și dacă noi pentru gloria asta lucrăm 
cu D-voastră împreună nu ne faceți imposibili. 
(Zgomot.) 

         Președintele (Sună): Liniște d-lor deputați. (Să 
auzim!). 
         Lucaciu: Noi și acei domni deputați, care au 
participat la alegerea electorală de la Beiuș, putem 
zice, că numai prin  puternicia lui D-zeu am ajuns 
aici și acei alegători în contra tuturor ispitirilor, 
corupției, terorizării nemaipomenite, au venit și m-
au votat pe mine. (Zgomot.) Toate aceste abuzuri se 
pot îndrepta spre bine. În ori și ce caz dreptul votului 
universal secret după comune va duce cu u pas mai 
departe de cultul libertății publice și întărirea 
adevăratei vieți constituționale în Ungaria. Mă pune 
în mare uimire punctul de vedere al partidului 
independent – în chestia amintită. Pe vremea când 
Excelența Sa contele Tisza István își citea aici 
programul său politic, atunci un bărbat valoros din 
partidul D-voastră, dl deputat Ugron Gábor – poftiți 
priviți ziarul – cel puțin de o sută de ori îi striga 
Excelenței Sale Tisza István: ce-i cu dreptul de 
alegeri? Dânsul însă vorbea mai departe despre 
Austria, despre străinătate, despre comerciu, tarifă, 
naționalități, iar dl Ugron Gábor: ce-i cu votul 
universal de alegere? (Ilaritate). Și contele Tisza 
István, voind să se scape de urmările dlui deputat 
Ugron, care încontinuu îl întrerupea la dezvoltarea 
mai departe a programului, îi răspunde: așa-i, va fi 
extinderea dreptului de alegere; iar atunci dl deputat 
Ugron Gábor îi replica: nu ne trebuie estindere, ci ne 
trebuie dreptul universal de alegere.  
         Ugron Gábor: Corect. 
         Lucaciu: De atunci de multe ori s-a vorbit, de 
multe ori am auzit programul guvernului, vorbirile 
Ex. Sale Kossuth Ferenc, splendidele vorbiri ale Ex. 
Sale contelui Andrássy Gyula, dar nu am mai auzit 
niciodată glasul lui Ugron Gábor, întrerupând cu 
vorbele: unde-i dreptul universal de alegere? 
(Ilaritate mare).  
         Papp Zoltán: Ugron Gábor, încă nu-i membru 
în guvern.  
         Ugron Gábor: Stau bine despre ceea ce am zis. 
Lucaciu: Așa cred că năzuința noastră înțeleaptă de 
a lucra fără nici un interes personal, cu toată tăria 
inimii noastre, a fost întreruptă de legea ministrului 
de culte, contele Apponyi Albert. (Excalmări; 
trăiască Apponyi). Eu n-am nimic cu ideile aceste 
pe care eu nici le-am dezvoltat și care că sunt 
nerăsturnabile. Că doară onorată cameră, sunt aici 
eu, mă nisuesc să vorbesc ungurește și am învățat 
ungurește. (Esclamări, dumneata te-ai născut ungur). 
          
         Bakonyi: Limba maternă ți-e limba maghiară. 
         Lucaciu: Cine poate presupune despre mine 
sau despre soții mei că noi ne luptăm în contra 
conștiinței limbii maghiare? (Zgomot). Aceasta e 
absurd on. Cameră. Dar politica, acea politică care 
e depusă în acest proiect de lege nu ne convine. Ca 
carnea în sos, așa înoată în ea anumite idei laterale 
(Ilaritate, contraziceri.) Anumite tendințe care de loc 
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nu să țin de planul de învățământ, dar care tot mai 
tare sapă prăpastia neînțelegerii (Zgomot). Onorată 
Cameră! E foarte frumos din partea unui bărbat de 
stat, când declară cetățenilor: «Iată am deschis pe 
sama voastră șanțurile constituției, ca să puteți trăi 
liberi cu drepturile voastre de cetățeni, deschidem 
pentru voi și copiii voștri și ușile funcțiunilor de stat 
ca să puteți ocupa loc acolo până chiar și la 
ministere, dar e natural că lucrul principal e să știi 
ungurește». (Aprobări la stânga).  
         Markos Gyula: Doar nu-i natural? Vasile 
Lucaciu: Nu e lucru greu a răspunde d-lui ministru 
de instrucție. Oare câți sunt dintre Românii, care știu 
ungurește aplicați din oficiu? Statistica dovedește că 
abia 60-70 în întreaga țară (zgomot). La Curie dintre 
100 de juzi, abia 3 sunt români (Voci: și atâta e prea 
mult).  
         Markos Gyula: Ceilalți nu știu ungurește! 
         V. Lucaciu: Dară nu știu! Dar voi dovedi on. 
Cameră, cât de nedrept e dl ministru față de fiii 
naționalității maghiare. (Mișcare și zgomot). E lucru 
știut dlor, că nu poate fi aplicat nimeni nici ca 
ministru comun de finanțe, nici ca ministru de 
externe, nici ca ministru de război și nici la nu știu 
ce dicasteriu – nici în Viena, nici în Budapesta – fără 
cunoașterea limbii germane, care în cazurile de față 
e obligatorie (Zgomot). Iar acum fie-mi permis a 
întreba pe dl ministru de instrucție, care în bunătatea 
sa nemărginită s-a îngrijit ca fiii Românilor prin 
învățarea limbii maghiare să ajungă în slujbe, luat-a 
dispoziții, ca cei din Debrețin, Kecskemét și 
Iászberény să fie siliți a învăța limba nemțească, 
pentru a putea ajunge în oficiile înșirate mai sus. 
(Zgomot în stânga, aplauze la naționaliști. 
Președintele sună mereu.) 
         Zakariás Z.: În țara ungurească trebuie să se 
știe limba maghiară. 
         Lucaciu: Ași fi foarte fericit, dacă aș putea 
asculta un răspuns asupra acestui argument. Nu mă 
opun ca copiii români să învețe limba ungurească.  
         Zakariás: Atunci de ce agiți împotriva ei? 
Lucaciu: Dar nu agit împotriva limbii, din contră 
voiesc, ca fiecărui cetățean al patriei să i-se dea 
ocazia de a învăța ungurește, dar nu pe calea, pe care 
ne îndrumă ministrul de culte cu legea sa. Noi 
cunoaștem un drum cu mult mai bun, cu mult mai 
practic, și voi avea fericirea ca la pertractarea 
bugetului instrucției, să vă comunic, că legea lui 
Apponyi e tocmai contrară intențiilor ei. Mă refer la 
dl Berzevicz, care pentru a-și documenta proiectul 
său despre învățământul limbii maghiare a zis, că 
sunt 18 ani de când s-a formulat legea, s-au dat atâția 
bani pentru școli de stat, învățători, pedagogi și cu 
toate acestea rezultatul e nul. Vă veți convinge și în 
urma legii lui Apponyi, că peste 20 de ani, rezultatul 
va fi același! 
         Sümegy: Las, că în curând va veni propunerea 
obligatorie de stat. Lucaciu: Și pe urmă venim noi 

naționaliștii, și zicem să fie așa! (Zgomot, 
președintele sună.).  
         Markos: Nu trebuie să răbdăm atâta. 
(Președintele îl îndeamnă la ordine.)  
         Lucaciu: Mult ar trebui să spun încă onoratei 
Camere, dar nu vreau să abuzez de răbdarea D-v., 
mai ales aș dori să reflectez la unele fraze din 
vorbirea de ieri a D-lui Wekerle, referitoare la 
libertatea propunerii limbii maghiare în România. 
Dar voi veni cu date să vă documentez ce colosală 
deosebire este între starea noastră de lucruri și cea 
din România.  
         Eber: Apărătorul României.  
         Lucaciu: Noi, partidul naționalist am dori mult 
să putem lucra împreună cu majoritatea și cu 
guvernul la prosperarea patriei și la bună starea ei, 
dar din motivele indicate aceasta ne e cu putință. Nu 
mă îndoiesc însă, că vor veni vremuri mai bune, 
pentru că cunosc poporul maghiar, ca pe propriul 
meu popor român, (Zgomot, Președintele sună) și 
cunosc părerea, știu bine, că poporul maghiar care 
gândește corect, care are inimă iubitoare, patriotul 
maghiar, nu e de una și aceiași părere în toate 
privințele, pe care D-v., aici în jurul chestiei de 
naționalitate la exprimați. (Zgomot. Contraziceri).  
         Eber Antoniu: Retrageți Memorandul. 
(Zgomot mare.) 
         Nagy György: întrerupe.  
         Președintele (Sună): Atrag atenția dlui deputat 
Nagy György... 
         Lucaciu: Despre Memorand...   
         Președintele (Sună): Rog pe orator să 
poftească să tacă la auzul clopoțelului. Pe domnul 
deputat Nagy György îl fac atent să nu mai întrerupă 
oratorul. Continuă!  
         Lucaciu: Dacă vorbiți despre Memorand 
răspund cu aceia, că eu, așadar, sunt unul dintre cei 
mai cunoscuți reprezentanți. Și știe domnul deputat 
că eu am primit de la damele și domnișoarele 
maghiare buchetul cel mai frumos. Să-și însemne 
bine domnul deputat asta!  
         Sümegy Vilmos: Dar de ce ai fost condamnat 
la temniță?  
         Lucaciu: Ele mi l-or adus mi l-au prezentat și 
eu le-am mulțumit. Atât dlui deputat care m-a 
întrerupt. Căci pentru binele iubitei noastre patrii, 
pentru țara noastră Ungaria, va veni timpul când ne 
vom înțelege unii cu alții și întru realizarea acestor 
idei naționale vom lucra împreună. Dar dacă nu va 
fi așa, nu noi purtăm vina, ci onoratele partide care 
stau pe baza punctelor de vedere intransigente-
șoviniste, spre paguba țării.” 
 
„Buletin parlamentar. Ședința camerei”, Lupta, anul 
I, nr. 225, 18/31 octombrie 1907, pp. 4-6; nr. 226, 
19/1 noiembrie 1907, pp. 4-5;
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Un proiect de monument dr. Vasile Lucaciu, nerealizat

Adriana Zaharia

         Istoria ascunde multe secrete, chiar şi într-un 
oraş relativ mic precum Satu Mare. De fapt, 
secretele zac în arhive. După documentarul „Vasile 
Lucaciu la Satu Mare”, continuăm seria 
descoperirilor senzaţionale despre marile 
personalităţi sătmărene. Aurel Popp, cel mai 
important artist care a trăit la Satu Mare, a fost 
unul dintre admiratorii marelui Lucaciu. În 
perioada interbelică, împreună cu Octavian Goga, 
a iniţiat o serie de acţiuni menite să păstreze vie 
memoria lui Vasile Lucaciu. Ca artist, pictor şi 
sculptor, în primul rând s-a gândit la un proiect 
monumental. A realizat câteva machete, pe care le 
prezentăm în aceste pagini. Nu i s-a acordat şansa 
de a realiza o lucrare artistică ce ar fi devenit, fără 
îndoială, o capodoperă.  
         Vă prezentăm un episod din lupta artistului 
cu administraţia opacă a oraşului Satu Mare din 
perioada interbelică. Să vedem aşadar care a fost 
firul evenimentelor. La 1 octombrie 1926 primarul 
oraşului Satu Mare Augustin Ferenţiu îi trimite 
pictorului Aurel Popp o scrisoare din care aflăm că 
autorităţile au vrut să amplaseze în parcul central 
al oraşului, pe atunci Piaţa I. C. Brătianu un  
monument închinat marelui luptător al neamului 
Vasile Lucaciu. 
         S-au luat măsuri pentru strângerea fondurilor 
necesare: sumele urmau să fie prevăzute în bugetul 
judeţului din anul 1927. Autorităţile intenţionau să 
ceară şi un ajutor de la stat în acest sens. 
Artistul sătmărean a fost desemnat să întocmească 
planul, devizele şi trebuia să execute lucrarea. 
„Întrucât Dv. sunteţi dispus de a intreprinde aceste 
lucrări nu ar fi niciun motiv ca să se publice 
concurs şi am putea duce mai aproape la 
îndeplinire această frumoasă idee.” 
         În data de 27 noiembrie 1926 – Aurel Popp 
îi scrie lui Epaminonda prin intermediul căreia îi 
cere câteva fotografii cu tatăl său. Din scrisoare 
aflăm că statuia lui Vasile Lucaciu se va ridica la 
Satu Mare din dorinţa lui Octavian Goga, pe atunci 
ministru de interne. După finalizarea machetelor 
cu propunerile pentru monument, Aurel Popp îi 
face o vizită ministrului Goga. Machetele au fost 
însoţite de o descriere amănunţită. 
         Figura principală reprezentată de Dr. Vasile 
Lucaciu urma să aibă înălţimea de 830 cm, iar 
postamentul  200-210 cm. Statuia ar fi avut peste 
10 metri înălţime. „Figura stătătoare din bronz cu 

braţe întinse, cu mişcare năvălitoară hotărâtă, în 
expresia feţei durere şi suferinţă. Pe piatra ce 
serveşte de dosul statuei e relieful crucii, care 
alegorizează suferinţele suportate de el pentru 
desrobirea neamului. În mâna lui stângă 
manuscrisul Memorandumului, iar mâna lui 
dreaptă este strânsă în pumn de emoţiunile 
interioare. (…) Figura laterală, din dreapta, 
simbolul neamului român subjugat de stăpânirea 
străină se închină la picioarele lui Vasile Lucaciu”. 
 
         Basorelieful descris în fotografia de mai 
jos „de dimensiuni 355,5 cm /387,5 cm amplasat 
pe postament din granit gri sau negru care ar 
alegoriza propaganda făcută de Dr. V. Lucaciu 
în realizarea ideei naţionale română. În mijloc 
e figura lui V. Lucaciu în poziţiune de orator. În 
jurul lui stă mulţimea însufleţită de ideea 
naţională înfăţăşând impresia oratoriei a lui V. 
Lucaciu la toate păturile naţiunei române. 
Grupurile reliefului alegorizează propaganda 
ideei naţionale dela primele mişcări sufleteşti 
până la lupta  desrobirei Ardealului săvârşită 
la 1919.” 
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         Prin intermediul presei sătmărene, prefectul 
judeţului Ilie Carol Barbul a lansat un apel către 
toţi românii din Satu Mare pe care i-a invitat „la 
adunarea comitetului pentru ridicarea 
Monumentului Vasile Lucaciu” ţinută în 16 mai 
1927 orele 16.00, în sala restaurantului Dacia. În 
calitate de preşedinte de onoare al comitetului a 
fost invitat însuşi ministrul de interne Octavian 
Goga . „Vasile Lucaciu merită toată lauda şi 
concursul tuturor acelor ce simt româneşte”. 
Apelul a fost publicat în ediţia specială de 
Duminică 15 mai 1927 din ziarul „Voinţa 
Poporului”. 
         Cei 38 de participanţi la adunare au hotărât 
constituirea unei societăţi „ad hoc” sub denumirea 
„Monumentul Vasile Lucaciu”.  Semnatarii au 
fost: Dr. Ilie Carol Barbul prefectul judeţului Satu 
Mare; Ioan Andreicuţ – şef de serviciu la 
administraţia financiară; Ioan Bolchiş  – şeful 
oficiului poştal, telefon şi telegraf; Dr. Liviu 
Calefariu – medic, colonel; Dr. Emil Coconeţ – şef 
de serviciu la Prefectura judeţului; Nic G. Cristofir 
– redactorul ziarului „Voinţa Poporului”; Anton 
Davidescu – redactorul ziarului „Satu Mare”; 
Teofil Demeter – şef de serviciu la Primăria Satu 
Mare; Dr. Andrei Doboşi – avocat; Dr. Teofil Dosa 
– secretarul oraşului Satu Mare; Aurel Dragoş – 
paroh protopop; George Dragoş – directorul şcolii 
comerciale; Alexandru Doroş – avocat, consilier 
municipal; Dr. Traian Erdelyi – şef de serviciu la 
Primăria Satu Mare; Francisc Erdos – preşedintele 
Tribunalului; Augustin Ferenţiu – primarul 
oraşului Satu Mare; Ioan Florea – deputat; Ioan 
Florian – şeful vămii interioare; Mathia Goschi – 
inginerul şef al oraşului Satu Mare; Ion Grigorescu 
– şeful staţiei Satu Mare; Francisc Groza – 
profesor de liceu; Dumitru Huzum – magistrat; 
Traian Kavaşi – de la fabrica Unio; Ion Lăzărescu 
– inginer; Dr. Ludovic Pop – subprefect; Aurel Pop 
– artist, pictor; Dr. Octavian Pop – directorul 
băncii „Casa Noastră” şi consilier municipal; Dr. 
Sighismund Pop, medicul şef al judeţului; 
Augustin Popan – directorul băncii „Banca 
Română”; Dr. Augustin Silvaşi – juristul oraşului 
Satu Mare”; Dumitru Stavrat – administrator 
financiar; Dr. Ioan Steer – medic, director al 
laboratorului bacteriologic; Flore Zimveliu – 
„subrevizor şcolar”; Doamna St. Chihaia – soţia 
directorului de la Banca Românească; Doamna Gt. 
Kavaşi, soţia lui Traian Kavaşi; Sandr. Dr. Pop – 
soţia avocatului băncii Casa Noastră; Lili Popan – 
soţia directorului băncii „Banca Română.” 
         Scopul societăţii aşa cum se arată în statut a 
fost ridicarea „unui monument grandios în oraşul 
Satu Mare, consacrat memoriei marelui luptător al 
neamului şi fiu al judeţului Vasile Lucaciu, care în 

acest oraş a început activitatea sa rodnică pentru 
desrobirea neamului şi în acest oraş a fost 
condamnat şi a suferit în închisoare prima oare.” 
  
Preşedintele de onoare şi patronul 
societăţii a fost Octavian Goga 
  
         După terminarea monumentului şi predarea 
acestuia Primăriei oraşului Satu Mare, societatea 
urma să fie lichidată. Eventualele sume necheltuite 
urmau a fi predate la casieria oraşului Satu Mare 
şi folosite pentru întreţinerea monumentului. Pe 
lângă donaţii, societatea şi-a propus să ceară bani 
de la primăriile din judeţul Satu Mare şi de la 
guvern. La prima adunare generală a societăţii au 
fost aleşi membrii conducerii după cum urmează: 
Patronul Societăţii şi Preşedinte de onoare a fost 
ales Ministrul Octavian Goga. Preşedintele 
Societăţii – Excelenţa Sa Iuliu Hossu – Episcop de 
Gherla; Vicepreşedinte – Dr. Ilie Carol Barbul – 
prefectul judeţului; Secretar – Augustin Ferenţiu – 
primarul oraşului Satu Mare. 
         Dr. Ilie Carol Barbul – prefectul judeţului, 
Augustin Ferenţiu – primarul oraşului Satu Mare, 
Vasilie Dumitrescu directorul „Băncii Naţionale”, 
Dr. Octavian Pop, directorul băncii „Casa 
Noastră”, Dr. Eugen Seleş – directorul „Liceului 
Eminescu”, Dr. Epaminonda Lucaciu – preot, 
Matea Goschi – inginer şef, au fost aleşi membrii 
comisiei administrative. Preşedintele comisiei 
administrative a fost Dr. Ilie Carol Barbul, iar 
vicepreşedinte, Dr. Octavian Pop. 
         Membrii comisiei executive au fost aleşi: Dr. 
Ilie C. Barbul, Augustin Ferenţiu şi Dr. Octavian 
Pop. 
         În cadrul adunării generale s-au apreciat 
calităţile superioare ale artistului Aurel Popp ale 
cărui opere au fost expuse şi premiate la Paris. 
Astfel că membrii adunării au fost convinşi că 
munca artistului va satisface toate cerinţele. Aflăm 
că însuşi ministrul Octavian Goga alături de alţi 
artişti celebri din capitala ţării au fost mulţumiţi de 
propunerile făcute de artistul sătmărean. Aşadar 
„comisiunea executivă va lua măsurile cuvenite, 
ca să se precizeze condiţiunile însărcinării Dlui 
artist Aurel Pop referitor la executarea lucrărilor 
de arte şi să se încheie un contract cu Dl. artist.” 
         Tot în cadrul adunării generale a fost analizat 
devizul informativ întocmit de Aurel Popp. 
Lucrările cu materialele necesare şi cu cheltuielile 
de administraţie au fost estimate la 12-13 milioane 
lei. „Cheltuielile însă se pot reduce cu 2.403.000 
lei dacă Ministerul de răsboiu va pune la dispoziţie 
9.000 kilograme de bronz, Ministerul Domeniilor 
va da gratis lemnele de construcţie necesare la 
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modelaj şi la construirea schelilor, precum şi 
lemnele de foc necesare la arderea cărămizilor 
necesare la fundamentare şi dacă afară de aceste 
se vor mai da şi alte avantage de către judeţ şi 
oraş.” 
         Aflăm astfel de gestul frumos al oraşului 
Ploieşti care contribuise deja cu suma de 200.000 
lei, bani care stăteau la dispoziţie în contul 
Ministerului de Interne, judeţul Satu Mare cu 
100.000 lei, oraşul Satu Mare cu 400.000 lei, 
senatorul Romul Buzilă cu 800 lei. Din suma totală 
de 700.800 lei s-au cheltuit 43.600 lei după cum 
urmează: 38.000 lei cu plata artistului pentru 
machetele monumentului şi 5.600 cu transportul. 
 
În anul 1935 s-a organizat un concurs 
pentru realizarea monumentului 
  
         Anii au trecut, conducătorii s-au schimbat şi 
se pare că proiectul a fost dat uitării. În 10 iulie 
1935, Aurel Popp îi trimite prefectului de atunci 
Octavian Ardelean o scrisoare: 
  
„Domnule prefect, Dragă Octavian, 
  
         Citesc din ziarele „Valahul” şi „Frontul” 
despre iniţiativa Ta de a se ridica un monument 
Marelui luptător naţionalist Părintele  Vasile 
Lucaciu. 
         În 1927, la iniţiativa Dlui dr. I. C. Barbul, 
deja am făcut şi macheta pentru acest monument, 
care machetă a fost predată Dlui Octavian Goga, 
fost Ministru de Interne de atunci. Cum s-a 
întâmplat totuşi, că nimica nu s-a făcut mai 
departe – nu ştiu. Planul meu i-a plăcut la toată 
lume, ba chiar a fost primit din partea Dlui Goga 
cu entuziasm şi cu făgăduiala serioasă, că acest 
plan să se execute şi să se ridice în mijlocul piaţei 
I. C. Brătianu din Satu Mare. După cum ştiu eu, 
s-au şi făcut donaţii din mai multe părţi, anume 
chiar Dl. Goga mi-a amintit odată despre donaţia 
oraşului Ploieşti, în suma de 200.000 lei. Ce sume 
s-a colectat din alte părţi, nu ştiu, dar Dl. I. C. 
Barbul probabil va şti spune. Domnule Prefect, la 
noi fiecare om rumân, sunt ferm convins, doreşte 
din suflet, să se execute ceva – după 15 ani – 
pentru memoria luptătorilor noştri naţionalişti, şi 
mai cu seamă cred, că toată lumea este de acord 
cu Tine, să fie în primul rând ridicat aici în judeţul 
nostru monumentul Părintelui Dr. Vasile Lucaciu. 
Nu din interes propriu îţi scriu Dragă Octavian. 
Îţi scriu că te cunosc de om cu voinţă serioasă în 
privinţa aceasta, şi te cunosc de om cu suflet şi 
vreau să-ţi stau de ajutor. Pân’acum am făcut două 
monumente pt. oraşul Timişoara, a lui Vichentie 

Babeş şi a lui I.G. Duca, care nu peste multă vreme 
a fi desvălit. Deci ştiu, cât costă materialul, ştiu 
să-ţi spun – aproximativ – cheltuielile. 
         Îţi anexez două fotografii despre macheta lui 
Lucaciu. dacă ideea despre care am citit în ziare e 
serioasă, te rog avizează-mă, când să mă prezint 
la tine, de a discuta mai departe chestiunea. 
         Te salut cu deosebită simpatie: Aurel Popp” 
  
         În ziarul Frontul din 8 septembrie 1935 se 
publică un apel „către toţii românii de bine din 
oraşul şi jud. Satu Mare” adresat de prefectul 
Octavian Ardelean să contribuie la fondul pentru 
ridicarea statuii marelui luptător naţionalist dr. 
Vasile Lucaciu. Aflăm că doar în câteva zile de la 
lansarea apelului s-au strâns următoarele sume: 
1.893 lei din partea Soc. DAC S.A.R, Industria 
textilă Ardeleană 1.066 lei. Fabrica tricotage S.A. 
1.480 lei, Chaim Freud S.A 1.183 lei, Reiter şi 
Fiul  573 lei, Fraţii Princz, 5.000 lei. 
         Realizarea statuii s-a scos de această dată la 
concurs. Machetele şi fotografiile cu propunerile 
urmau să fie depuse la Prefectura judeţului Satu 
Mare. 
         În concurs au intrat următorii artişti: Aurel 
Pop – Satu Mare – care a făcut două propuneri,  
Oscar Spethe – Bucureşti, Manu şi Servatius – 
Baia Mare, V. Dimitriu Leorda – Bucureşti, 
Dimitri Bârlad – Bucureşti, Mihai Onofrei – 
Bucureşti, C. Medrea – Bucureşti. 
         Ziarul Frontul de miercuri 2 octombrie 1935 
într-un articol apărut pe prima pagină cu titlul „Ce 
trebue să reprezinte statuia Dr. V. Lucaciu” 
analizează propunerile intrate în concurs. În opinia 
autorului, toate sunt nereuşite. M. Rogojanu îl 
caracterizează pe Aurel Popp astfel: „este un artist 
de interpretare umanitaristă, socialistă. Lucrările 
lui nici nu prea sunt înţelese aici, cu toate că 
subiectele lui sunt de cea mai pură emanaţie 
spirituală, iar execuţia lor perfectă şi foarte 
personală. Tocmai de aceea, Aurel Popp nu va 
putea creia un Lucaciu, erou naţional, căci 
sentimentul naţionalist şi socialist se exclud”. 
         Cinci zile mai târziu, în data de 7 octombrie 
1935 Comitetul de iniţiativă pentru ridicarea 
monumentului dr. Vasile Lucaciu, după ce a 
examinat ofertele „atât din punct de vedere artistic, 
cât şi a costului, cu unanimitate primeşte oferta 
dlui sculptor C. Medrea din Bucureşti.” 
         Din comitet au făcut parte: Dr. Ștefan 
Cherecheş, Simion Ștefănescu, Dariu Pop, M. 
Buia, G. Găvrilaş, M. Sorecu, preşedintele fiind 
Dr. Octavian Ardelean, prefectul judeţului. 
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Din comisia care l-a desemnat câştigător 
pe sculptorul C. Medrea nu  a făcut parte 
niciun artist 
 
         Reacţia artistului Aurel Popp nu s-a lăsat 
mult aşteptată. Ziarul Satu Mare din data de 20 
octombrie 1935 publică un „Apel către 
Preşedintele Comisiei Interimare a Municipiului 
Satu-Mare în chestiuni artistice” ce poartă 
semnătura artistului sătmărean. Acum înţelegem 
de ce pictorul nu şi-a finalizat tabloul „Apotheoza 
Părintelui Vasile Lucaciu”, subiect pe care l-am 
abordat în numărul din săptămâna trecută. 
         Mai întâi Aurel Popp explică: „lucrarea mea 
cu 500.000 lei ar fi mai ieftină decât cea primită 
cu 350.000 lei deoarece a mea e socotită cu 
postamentul şi cu de trei ori mai mult bronz decât 
cea favorizată de Comisie. Iar de altă parte şi din 
punct de vedere artistic e chiar în contra! Eu mă 
refer – cu tot dreptul – la experţii artişti, cari 
niciodată nu au dorit să li se dea importanţă de a 
se putea declara în chestiuni artistice, totuşi că ar 
fi ceva natural, să fie ascultaţi în chestiuni artistice 
tot la fel cum în chestiuni juridice nu se adresează 
omul – să zicem – la un administrator de spital 
(care poate fi un bun expert în preţurile 
zarzavatelor şi leacurilor) dar ce calificaţie ar avea 
el în ştiinţele de drept? (…) Dacă nu sunt capabil 
în sculptură cum să fiu capabil în pictură, întreb 
eu? (…) dejaba îmi pun eu sufletul pe palmă dacă 
neexperţii, semidocţii sau chiar analfabeţii în artă 
îmi nimicesc toată credinţa bună (…). Deci, 
Domnule Preşedinte, îmi trag consecinţele şi ne 
vrând a fi şi mai mult denunţat în calităţile mele 
modeste, făcându-mi prin acest apel ultim datoria 
mea faţă de artă şi de oraşul nostru: abzic de la 
executarea tabloului „V. Lucaciu”. (…) Cu onoare 
vă retrimit azi prin bancă suma primită, adecă 
suma de 13.223 lei în plus cu cele 5% de la data 
de 18 Febr. 1933 până azi în suma de 1.774 lei 
restituindu-vă în total suma de 14.997 lei ” 
         Artistul îi trimite o scrisoare deschisă şi 
primarului Municipiului Satu Mare Ștefan 
Cherecheş pe care îl întreabă revoltat: „Vă puteţi 
închipui o asemenea comisiune, printre a cărei 
membri componenţi să nu figureze nici un artist 
sau vre-un critic serios de artă?” 
         Aurel Popp concluzionează: „este o sistemă 
ca artiştii sătmăreni, de toate categoriile, să fie 
înlăturaţi de la manifestările serioase de artă şi 
dacă este posibil să fie exploataţi în mod cu totul 
gratuit. Revolta mea sufletească – provocată de 
jignirea care mi s’a adus moralului meu artistic 
prin hotărârea acestei comisiuni – îmi dictează să 
renunţ de a mai colabora sub orice formă la 
manifestările artistice ale acestui oraş.” 

         Inaugurarea monumentului a avut loc în data 
de 13 decembrie 1936. Pentru organizarea 
serbărilor Prefectura Judeţului Satu Mare a 
constituit o „comisie artistică şi decorativă”. La 
şedinţa care a avut loc în 2  octombrie 1936 Aurel 
Popp a fost desemnat preşedinte. Răspunsul 
artistului nu se lasă aşteptat. La 7 Octombrie 1936, 
Aurel Popp scrie hotărât: „cum aţi putut decide 
atunci fără artişti, tot la fel trebue să ştiţi aranja şi 
desvălirea monumentului – fără mine. De altă 
parte – e incontestabil, că eternizarea meritelor 
patriotice a lui Vasile Lucaciu numai şi numai prin 
un monument pur artistic şi de calitate superioară 
ar fi fost permis să se facă! Aici la noi însă, mai 
ales DVstre, aţi trecut cu vederea peste acest 
principiu şi la concurs aţi salvat diletantismul, 
împotriva căruia eu lupt cu toate puterile. Deci nu 
pot primi „numirea” D-Voastră şi vă rog să mă 
lăsaţi deoparte din acest joc (…)” 
         Prin intermediul ziarului Satu Mare din 11 
octombrie 1936, la manifestări au fost invitaţi toţi 
românii din toate colţurile judeţului. „Veniţi să 
ascultăm ce ordin ne trimite prin văzduh sufletul 
marelui erou. Veniţi la desvelirea acelui „Bronz” 
care va vesti de acum înainte în faţa lumii 
revizioniste că aici la Satu Mare a trăit şi s-a luptat 
între şi pentru neamul său Dr. Vasile Lucaciu.” 
          
(„O statuie necunoscută a lui Vasile Lucaciu 
realizată de Aurel Popp”, Informația de Duminică, 
6 iulie 2014) 
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