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Poem pentru „Caiete Silvane”

Robert Șerban
O posesiune periculoasă
scriitorii poartă cu ei
carneţele caiete agende
au prin buzunarele de la pantaloni
cocoloaşe de hârtie scrisă
în cele de la cămăși
coli împăturite şi răsîmpăturite
în buzunarele de la haine
au petece de şerveţele şi colţuri rupte în grabă
pe care sunt mâzgălite
tot felul de înscrisuri ciudate
scriitorii au tot timpul hârtie asupra lor
şi niciunuia nu-i pasă
că hârtia se aprinde uşor
şi arde repede

Parodie de Lucian Perța
Robert Șerban

O posesiune periculoasă
(din Caiete Silvane, februarie 2020)

orice scriitor care se respectă are
asupra lui o armă foarte periculoasă,
scrisul – pe care o încarcă
vorbind în gând cu voce tare,
armă letală atunci când e scoasă,
victimelor lăsându-le parcă
un gust de piper pe limbă,
și de aceea, din când în când,
scriitorii se mai și plimbă
pe la poliție, explicând
desigur că exagerez, nu toți
scriitorii au așa ceva, în sfârșit,
tu cititor poți
să fii liniștit!
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2 Aniversare

Caiete Silvane – 15 ani
La 15 ani nu vă prezint niciun raport de activitate, mai mult sau mai puțin
„comunist” (vine mintenaș și numărul 200). De ăla cu împliniri mărețe, succese/
succesuri, număr incredibil de cititori, accesări cât populația Chinei fără coronavirus. Vedeți și voi că revista noastră trăiește, aș spune firesc, normal, într-o țară
care, în general, nu dă nici măcar doi lei vechi pe cultură (ce mai înseamnă azi
cultura?), într-un județ (nu e singurul) care, orice s-ar spune, nu e prea prieten
cu muzele. Excepțiile chiar confirmă „trendul”. Am încercat – și asta voi face în
continuare cât voi putea – să conduc, împreună cu toți colaboratorii, revista pe/
în apele agitate ale „post-tranziției” cât mai echilibrat, cât mai „serios” (asta e
– sunt/suntem pe „stil vechi”!), între „național” și „local”, între „elitism” și „cultura de masă”
(oare azi e numai divertisment facil?), între literatură și istorie, între cronica literară și cea
de concert, între arte vizuale și necesara rubrică de „limbă română”, între Cenaclul „Silvania”
și Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj (mai degrabă, împreună). Accentul e – sunt convins
că ați observat – pe calitate! Pentru greșeli (au fost și vor mai fi) îmi cer scuze și aici. Nu știu
oricum dacă voi/vom putea evita fatalitatea erorilor de scriere/editare/corectură.
N-am ce face: e musai și un moment de Oscar, hai Eurovision: mulțumesc, și pe această cale,
întregii echipe „Caiete Silvane”: Viorel Mureșan, Daniel Hoblea, Marin Pop, Carmen Ardelean,
Simona Ardelean, Imelda Chința, Marcel Lucaciu, Viorel Tăutan, Gheorghe Moga, Györfi-Deák
György, Alice Valeria Micu, Marius Soare, Oana-Maria Barariu-Săvuș, tuturor colaboratorilor
„externi”, dintre care îi amintesc aici pe Daniel Mureșan, Ioan-Pavel Azap, Dănuț Pop, Victor
Cioban, Vasile George Dâncu, Flavius Lucăcel, Alexandru Jurcan, Lucian Perța, colegilor de la
instituțiile publice de cultură din Sălaj ce sprijină apariția revistei (Muzeul Județean, Biblioteca Județeană, Direcția de Cultură, Arhivele Naționale filiala Sălaj, Casa de Cultură a Sindicatelor), Consiliului Județean Sălaj (președinte Tiberiu Marc), Primăriei municipiului Zalău
(primar Ionel Ciunt), Instituției Prefectului Județul(ui) Sălaj (prefect Virgil Țurcaș) și, nu în
ultimul rând, Uniunii Scriitorilor din România. Suntem parte a filialei Cluj a USR, o filială condusă de admirabila doamnă Irina Petraș. Sunt convins că am uitat ceva, pe cineva, c-așa-i la Oscar, hai Eurovision! Totuși, am scris, vorbit prea mult. Vă invit să-i citiți – le mulțumesc și lor!
– pe toți cei care au contribuit la acest moment aniversar al revistei „Caiete Silvane”, publicație
lunară editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor
din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău.
Daniel SĂUCA

Andrei Marga - Conferință la Zalău - 10 februarie 2012

Redacția revistei Caiete Silvane - 16 martie 2012
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La mulți ani,
Caiete Silvane!
Văd acești 15 ani de existență a
Caietelor Silvane proiectați pe fundalul unei mari fresce istorice. Aleg doar
dreptunghiurile care cuprind scene din
viața periodicului aniversat. O revistă
se poate citi, așa cum de altfel se și scrie, într-o deplină
singurătate, însă ea are întotdeauna și o latură la vedere, un fel de viață publică. Mă gândesc aici mai puțin la
paginile înnegrite cu tot felul de gânduri și stări, și mai
mult la deschideri sociale venite dinspre publicație. Ele
au fost multe și felurite, având și o oarecare recurență,
care le-a transformat într-un șir de ritualuri Caiete
Silvane. De la memorabile întâlniri cu scriitori, artiști
vizuali, oameni de teatru sau conferențiari de elită, la
lecturi publice în școli, întruniri, acasă sau în deplasare,
cu alte redacții, vizite la mănăstiri și muzee, pe la case
memoriale și situri, ori la expoziții de artă și fotografie.
Apoi, de neprețuit sunt, în viața oricărei reviste, acele
„inter pocula” (în mijlocul cupelor), prelungite câteodată mult după media nopții, când se pun la cale atâtea
planuri și colaborări, din care de cele mai multe ori se
alege praful. Despre una dintre ele aș vrea să pot scrie
cu alt prilej, când va fi o aniversare mai rotundă.
La mulți ani, Caiete Silvane!
Viorel MUREȘAN

Caiete Silvane – revista
care a înscris județul
Sălaj pe harta culturală a
României
Caiete Silvane – 15 ani… O revistă
tânără, plină de vigoare, vie, care a

Revista Caiete Silvane premiată la Satu Mare - 28 mai 2012

3

reușit să dea identitate culturală Sălajului, să înmănuncheze eforturile creatoare ale scriitorilor sălăjeni, cărora li s-au alăturat, în paginile sale, nume de
prestigiu din toată țara. Caiete Silvane – revista care
a înscris județul Sălaj pe harta culturală a României.
La mulți ani, Caiete Silvane, la mulți ani redactorilor și
colaboratorilor revistei!
Daniel HOBLEA

Amintiri
Despre necesitatea apariției unei
publicații în context istoric și/sau social-politic cred că nu mai este necesar să
provocăm o discuție. Se poate da astfel
apă la moară și celor angajați continuu
în „populara” opoziție util-inutil. Cine
cunoaște cât de cât istoria periodicelor
de informare mass-media pe suport de hârtie, și-a format deja convingeri. Mai cu seamă că revistele menite
răspândirii științei și culturii și-au revendicat timp destul de îndelungat dreptul de-a exista, nu doar în plan
european, după apariția tiparului. Nevoia de exprimare
liberă a gândurilor și a sentimentelor a erupt instantaneu, imediat după fuga perechii dictatoriale. Succint,
un important număr de intelectuali sălăjeni, dintre
care unii își încercaseră condeiele în reviste autorizate
și onorabile de până atunci, câțiva bucurându-se de un
real succes, s-au raliat entuziast la inițiativa curajoasă a
confraților tineri, întemeind publicații sau reorientându-le formal și substanțial pe cele vechi. Așa au fost revigorate revistele (pentru a ne limita doar la această categorie) Școala noastră și Silvania, prima editată de
Inspectoratul Școlar, iar a doua sub egida Inspectoratului pentru Cultură, precum și a Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Sălaj,
cu apariții sporadice. În sfârșit, să nu batem apa-n piuă,

Lectură publică - George Vulturescu - 7 februarie 2013
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în 1998, sub același patronaj au apărut revistele de cultură Limes (în primul trimestru), avându-l ca redactor
șef pe istoricul Cornel Grad, managerul instituției (din
redacție făcând parte Doru E. Goron, Camelia Burghele, Cristian Contraș, Gáspár Attila, Daniela Petreuș și
Viorel Tăutan), și Caiete Silvane (în decembrie) coordonată de un colectiv redacțional alcătuit din Cristian
Contraș, managerul CCVTP, Katona Szabolcs, Daniel
Săuca, Szabó K. István și Vasile Morar. Începând cu numărul întâi din anul 2000, revista Caiete Silvane și-a
schimbat aspectul editorial, iar formula redacțională îi
prezintă pe Cristian Contraș – director, Daniel Săuca
– redactor șef, Daniel Hoblea – redactor șef adjunct și
Vasile Morar – redactor grafician. După trauma unui
preinfarct, publicația noastră este surescitată și asociată revistei inițiate de tânărul indianist – sanscritolog
Liviu Bordaș, Origini/ Caiete Silvane.
În sfârșit, ca „urmare a unui protocol de colaborare încheiat între Consiliul Județean Sălaj, Prefectura
Sălaj, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Național Sălaj, Muzeul Județean de Istorie
și Artă Zalău, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Filiala Zalău, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Arhivele Naționale Filiala Sălaj, Cenaclul literar „Silvania” și Centrul Culturii Tradiționale Sălaj (cf. Caseta
redacțională), revista se revigorează și va fi coordonată de un colectiv redacțional, în calitate de director rămânând (pentru o scurtă perioadă) Cristian Contraș,
redactor șef – Daniel Săuca, secretar de redacție – Daniel Hoblea, redactori – Ileana Petrean-Păușan, Elena Musca și tehnoredactori – Marius Soare și Marius
Blaj.
De ce am simțit nevoia să apelez în parte la soluția
proprie istoricului literar? Pentru că am trăit cu emoție și
bucurie alături de ceilalți împătimiți de literatură și artă
întreaga zbatere a inițiatorilor și constructorilor acestei
reviste, a colaboratorilor inimoși și harnici. Sunt mândru că mă număr printre ei! Revista noastră a crescut să-

nătoasă, a prins puteri, s-a dezvoltat, a făcut schimbări
de structură și colectiv redacțional atunci când s-a hotărât că este nevoie, cum se întâmplă de obicei, a dobândit
girul patronal al Uniunii Scriitorilor din România, s-a
impus pe plan național și internațional, prin colaborări
semnate de importanți scriitori ai actualității cultural-artistice. Așa încât, mă alătur corului de prieteni și
simpatizanți, urându-i un sincer La mulți ani generoși!
Viorel TĂUTAN

Lectură publică - Traian Ștef - 24 octombrie 2013

Conferință Aurel Sasu - 27 februarie 2014

A încerca să suprimi
revistele altora este o
crimă intelectuală
Deci, ați ajuns la adolescență, dragi
colegi! Mă bucur. Vă doresc să atingeți
maturitatea, apoi senectutea, 100 de
ani, 200 de ani, și așa mai departe.
Aseară, 11 ianuarie, m-am uitat la o emisiune tv,
pe „Realitatea”, unde invitații dlui Hoandră erau redactorii de la „Observator cultural”. O revistă care
îmi place și care, iată, a ajuns la numărul 1000, la mai
multe mii îi doresc. Iar cineva, nu spun numele, a afirmat în emisiune că Uniunea Scriitorilor finanțează
800 de reviste. Am sărit la telefon și i-am trimis celui
care făcuse afirmația asta halucinantă un SMS, rugîndu-l să rectifice; la fel, i-am trimis dlui Hoandră un
SMS cu același conținut. Uniunea, după cîte știu eu,
finanțează următoarele reviste: România literară, Luceafărul, Viața românească, Ramuri, Orizont, Convorbiri literare, Helikon (în maghiară), Steaua și Apostrof
(Apostrof-ul fiind revista pe care o conduc eu, precizez
clar, să nu fiu suspectată de gînduri ascunse). Nu am
auzit să se fi făcut pe post corectura necesară, iar în
schimbul de SMS-uri pe care l-am avut cu persoana
care a făcut afirmația și cu dl Hoandră m-am amuzat
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să fiu precisă – 9 reviste – nu 800, nici măcar 100, cum
îmi comunicau prin SMS, rectificînd în particular, cele
două persoane, panicate că se duc prea mulți bani pe
publicații de prisos, căci, vezi Doamne!, necitite.
Uite care e punctul meu de vedere: eu cred că datoria noastră de scriitori este să scriem și să publicăm. Iar
datoria noastră de făcători de reviste este să le ținem în
viață și să publicăm în ele texte cît de bune putem. Și
mai cred că datoria noastră onestă este să lăsăm revistele celorlalți, oricare ar fi ele și ei, în pace. Să nu atentăm
la viața lor. Un redactor de revistă care își dă cu părerea
că altele ar trebui să dispară seamănă cu un părinte care
cere ca fiii altora să fie omorîți; iar un scriitor care nu
lucrează la o revistă și cere ca unele reviste să dispară, că
așa vrea el, seamănă cu un om fără copii care cere ca fiii
unor oameni oarecare să fie uciși. E o mentalitate ieșită
din ranchiuna cea mai întunecată. Azi, cîțiva scriitori
„grijulii” vor să rărească revistele, mîine o să dorească să
oprească apariția unor cărți, poimîine o să facă liste cu
cine are și cine nu are voie să scrie. Eu cred că e cazul să
se potolească, să se abțină de la asemenea crime intelectuale. A încerca să suprimi o revistă sau a încerca să suprimi
mecanismul prin care sînt finanțate alte reviste, ale altora,
sau pur și simplu revistele care nu te interesează pe tine ca
persoană este o crimă intelectuală. Iar petele de sînge intelectual nu se șterg niciodată.
Revistele sînt un semn al pornirii culturale a unui
popor, a unei națiuni, și nu trebuie stopate în niciun
caz. Oricît sînt de mici sau publicate într-un oraș mic,
ele întrețin în jurul lor un climat cultural, o bucurie
de a cerceta, de a scrie, de a te lăsa în voia inspirației
și-a culturii. Nu cred în afirmația, publică, cum că revistele nu ar avea cititori (e o acuzație făcută în vara
trecută de noul nostru Platon, dl Simuț; au mai făcut-o
apoi cîțiva autori, în „Observator cultural” și aiurea). Eu cred că toate revistele au cititori – chiar dacă
aceștia sînt familiile și prietenii autorilor care publică
în ele. Eu cred în utilitatea tuturor revistelor de cultură care apar în România, le consider un fenomen de

persistență și creștere a culturii noastre. Și mi se pare
firesc ca publicațiile culturale să apară în toată țara, în
orice oraș din orice provincie, nu numai în București
și orașele foarte mari: dacă există oameni care să le
dorească și să le facă, ce drept aș avea eu sau oricine
altcineva să fiu/ să fie contra? În numele a ce? De ce
să nu se scrie, în fiecare orășel din România, despre
valorile locale, dacă asta vor autorii de-acolo să scrie?
De ce să nu aibă șansa să publice orice autor care are
pornirea de-a scrie și chiar scrie? Ba să scrie și să publice, să aibă unde să publice – iar apoi, critica literară
va face selecția valorică.
Iar o cultură matură, cum cred eu că sîntem, are o
bază largă, o temelie pe care se înalță, ca un trunchi de
piramidă, spre cer. Fără bază nu există nici platoul de
sus al trunchiului de piramidă.
Îmi dau seama ce urmăresc cei care susțin ca revistele altora să dispară și să rămână numai revista
lor pe piață: aceștia vor să fie singurii cu autoritate
publică în domeniul cultural din România. Am priceput ce vor ei – și nu accept asta, nu accept pornirea
lor autoritar-totalitară. Cu cît sînt mai multe puncte de vedere în domeniul culturii, cu atît democrația
din domeniul culturii are șanse de-a se menține. Așa
cum cred în necesitatea unui stat democrat, cred în
necesitatea democrației în cultura noastră. Nu accept
justificarea celor care luptă pe față sau perfid contra
revistelor – a revistelor editate de alții, firește! –, cum
că s-ar da prea mulți bani pentru ele. Dimpotrivă, eu
cred că pentru cultură nu se dau niciodată destui bani.
A face o revistă este ceva infinit de plăcut, de îmbătător, ai certitudinea că participi cu toate puterile tale la
construirea culturii naționale și a conștiinței-de-sine a
culturii naționale; și nu accept că numai unii ar avea
dreptul să se simtă bine făcînd cultură, iar alții, ba.
În final, spun categoric că nu contează dacă o revistă are
sau nu cititori. O revistă, am mai spus-o și repet, e ca un
munte; nu contează dacă are sau nu alpiniști care se cațără
pe el, contează că există în peisajul geografic al țării.

Conferință Ioan-Aurel Pop - 12 iunie 2014

Lectură publică - Radu Vancu - 26 februarie 2015
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Uite, a trecut un secol de la Uniri, cele trei, prin
care s-a format, în 1918, statul român unit. O mare
problemă la Unirea Transilvaniei cu România a fost
atunci, în acei ani, faptul că românii erau descriși în
mediile internaționale ca un popor fără cultură, deci
inapt pentru cultură, iar asta ducea la diagnosticul
global că românii ar fi un popor inferior. În epocă,
existența realizărilor culturale – cărți de istorie, de literatură, dicționare, reviste, toate în limba națională
– era un criteriu, așa menționează Hannah Arendt,
pentru a fi admis de marile puteri la formarea statului
național. La Conferința de pace de la Paris de după
Primul Război Mondial, delegația românească a dus,
printre altele, colecția revistei Viața românească. Sau,
alt exemplu: după ce s-a format Universitatea românească din Cluj (1919), cînd veneau vizitatori străini,
le erau arătate, ca dovadă că universitatea își atinge
menirea, revistele editate de universitate.
Aș putea da drept exemplu fenomenul cultural extrem-contemporan în creștere din Alba Iulia. Există
acolo un domn, Dumitrel, cu nu știu ce funcție, care
a înțeles mai bine decît mulți scriitori că existența
instituțiilor de cultură într-o localitate dă marca acelui oraș; drept care a investit masiv în evenimente
culturale, a sprijinit înființarea unei filiale a Uniunii Scriitorilor în oraș, sprijină o revistă, „Discobol”,
finanțează gale de literatură ori de teatru etc. Aproape
că îmi vine să spun că datorită lui, în Alba Iulia se cumpără cultură. Acolo este imitat cu succes un fenomen
occidental, pe care îl cunosc în direct: există orașe,
în Franța de pildă sau în Italia, la fel în Spania, care
trăiesc literalmente de pe urma festivalurilor, nu vă
mirați, de poezie, de pildă, de muzică barocă etc. Dl
Dumitrel, prin cultura pe care a sprijinit-o la Alba Iulia, a reușit să facă orașul mai interesant. Mie nu mi se
pare puțin lucru, dimpotrivă.
Nu merg mai departe cu exemplele, cred că a fost
de ajuns. Ca transilvănean ce sînt, cred în cultura românească și încerc din toate puterile s-o cresc, nu s-o

distrug, nu s-o decimez. Ca democrat, cred că fiecare
om are drepturi culturale egale cu oricare altul.
Ce vreau să mai spun: eu am ținut revista Apostrof
în viață și în anii cînd nu am avut nicio subvenție oficială din România. Mi-a fost foarte greu. M-am bucurat cînd a apărut, în 2015, legea de finanțare a revistelor ANUC, pentru că am scăpat de coșmarul de-a
cerși bani de te miri unde și de-a fi refuzată; sau de
coșmarul de-a duce la revistă bani de-acasă. Înțeleg
că revista „Observator cultural” e în avangarda unei
posibile modalități de finanțare a culturii, căci are o
finanțare strict privată, iar premiile „Observator cultural” – știu precis, deoarece și eu am luat două – au
ca finanțator pe dl Mușat, ceea ce mi se pare splendid
din partea sa. Dar asta nu înseamnă că această revistă, dragă mie, la care din cînd în cînd am publicat, e
obligată să se îndoiască de utilitatea altor reviste din
România, fie ele oricît de multe. Dimpotrivă, cred eu.
Cultura este o funcție și o datorie publică a unui stat;
să lăsăm statul român și instituțiile lui: Ministerul
Culturii, consiliile județene, consiliile locale etc. să își
îndeplinească această funcție și datorie esențială și să
finanțeze oricît de multe reviste cu putință.
Iar ca scriitori, să scriem cît putem și să citim cît
putem și cît vrem. Și în loc să încercăm să omorîm capra vecinului, să ne fixăm ca ideal să avem noi înșine
două capre.
Marta PETREU

Lectură publică - Ruxandra Cesereanu - 21 aprilie 2015

Lansare de carte - Markó Béla - 17 septembrie 2015

Jurnal 1985 – 1987
(fragmente)
Ultimii doi ani de liceu i-am făcut la
Zalău, la Liceul Industrial de Chimie
nr. 3, cum se numea pe atunci. Am ajuns
întâmplător acolo, în urma redistribuirilor după examenul de la sfârșitul
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clasei a X-a, dar eram fericit, pentru că după un „exil”
prin sudul țării, la un liceu militar, mă întorceam, practic,
acasă. În toată această perioadă zălăuană, am ținut un
soi de jurnal într-un caiet cu coperte vișinii. N-am dat la
tipar nimic din el până acum, l-am cules doar în computer,
cu gândul să-l inserez într-un roman pe care sper să fiu în
stare să-l scriu. Public rar în Caiete Silvane (public rar
în general!), dar citesc cu regularitate revista, număr de
număr, bucurându-mă de fiecare dată pentru realizările
ei, nu puține. Consider, bunăoară, că revista sălăjeană
dispune de o grupare critică pe care orice publicație literară din țară și-ar dori-o. Încredințez cu emoție Caietelor
Silvane aceste fragmente de jurnal (în care se regăsește
inclusiv o mini-cronică naivă a unei ședințe a Cenaclului
Silvania din 1987), urând redacției și revistei ani mulți și
rodnici înainte!
Am început o nouă viaţă, într-adevăr. Sunt la un
liceu industrial de chimie. Cine credea că o să ajung
vreodată aici? Stau la internat. La început mi-a fost
greu. Lume nouă, vreo zece în cameră. Acum m-am
obişnuit, îmi place. Mă înţeleg bine cu noii mei colegi.
Lucrul cel mai prost e că am început cu practica. Prima zi ne-am petrecut-o la atelier. Învăţ să lucrez la un
fel de strung. Avem un maistru cam ciudat, dar băiat
bun. Vrea să facem nişte piese mici, din fier, pentru
fabrica de anvelope. Trebuie tăiate la milimetru, apoi
îndoite într-un fel anume şi, la urmă, şmirgheluite
până încep să lucească. Ne va fixa şi normă: 10 pe zi.
Ne-a spus să ne procurăm salopetă şi bască. Mi le-am
procurat. Salopeta de la un băiat de-a zecea, basca de
la… maistru. A doua zi s-a schimbat modificarea.
Ne-au dus la porumb, la vreo 10 kilometri distanţă,
pe jos. Asta s-a întâmplat şi a treia zi, şi a patra. Acum
am terminat cu porumbul şi aşteptăm să vedem unde
ne vor mai duce.
A trecut mult timp… Eu sunt tot în practică. Sorin
a început şcoala la mate-fizică. Eu mai am o săptămână de practică la atelier. Să-i facem maistrului piesele
ălea pentru fabrica de anvelope.

Îmi mai revenisem puţin din starea de monotonie
la care am fost supus, dar spre sfârşitul ultimei săptămâni de practică a venit în vizită de lucru președintele
ţării, omul atât de „iubit” de către toată ţara. Astfel,
miercuri am fost evacuaţi din internat pentru a se
caza indivizii de la televiziune. La miting am strigat
ca turbaţii nişte lozinci cu Ceaușescu, de-au venit directorii liceului, speriați, să vadă ce naiba se întâmplă,
pentru că noi urlam efectiv, la mișto, parcă eram la
un concert de rock. În orice caz, m-am simţit groaznic
câteva zile. Cărţile mi-au fost aruncate într-o pătură
şi urcate undeva la etajul 4. Noroc că le-am găsit pe
toate.
I-am împrumutat Marcelei un volum din Nichita.
Am finisat poemul amplu „Ce vină am eu?”. A, astăzi
la film am intrat fără bilet, am dat la uşă nişte bani şi
am intrat. Am avut şi loc. De la 11,30 s-a întrerupt
curentul electric. Am stat acolo până la 13,30 când a
revenit lumina. Am ajuns pe la 15 acasă. L-am rugat
pe C.P. să-l mai întrebe maică-sa pe Chioreanu cum e
cu facultatea de ziaristică. Aştept. Vreau să învăţ. Nu
pot. Sunt şi niţel obosit. Ah, ce naiba o să se aleagă şi
de mine?
De marţi facem practică. Am fost la mere şi la porumb. Astăzi, de la porumb, am fugit (20 de km până
în Zalău). În timp ce făceam pauză, ne-am retras tiptil
spre pădure (eu cu Ficuţ, Filip şi Moldo) şi duşi am
fost! Pe drum, peripeţii. Ne-am întâlnit cu o șefă mare
de la UTC, venită cred în inspecție, ne-a pus ceva întrebări, s-a uitat chiorâş la noi, dar i-am spus că suntem muncitori la „Anvelope”, n-avem noi treabă cu
practica agricolă şi până la urmă ne-a lăsat în pace.
Dincolo de Cristur, într-o pădure, ne-am pus pe jos,
am mâncat şi am fumat ţigări din frunze uscate, puse
într-o coală de hârtie! Groaznic. Apoi, l-am rugat pe
unul cu o căruţă să ne ia şi pe noi. La Crişeni am coborât şi am dat un atac la strugurii partidului. Ne-am
umplut plasa, ne-am umflat burţile şi apoi ne-a luat
un camion până în Zalău. Pe la 14 am fost acasă. Mă

Lansare de carte Vasile George Dâncu - 9 decembrie 2015

Zilele revistei Caiete Silvane (17-19 martie 2016)
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dor îngrozitor picioarele.
Am încurcat-o. De fuga noastră a aflat diriginta! Se
anunţă furtună. De fapt, ne-a văzut din maşină tocmai când ieşeam cu pungile de struguri din vie. Nici
ea n-a fost la practică, ci la dracu-n praznic. N-a oprit
mașina, dar cert e că ne-a văzut pe toţi şi e de-ajuns.
Astăzi am fost din nou la „Liceenii”. E, totuşi, un
film bun. Am fost cu liceul de la 13. M-am dus apoi
în oraş. Mi-am cumpărat SLAST, nr. pe 24 ianuarie.
Din nou, dezolare! Toate, dar absolut toate paginile
erau consacrate ctitorului României socialiste! Am
dat 3 lei degeaba. Se face seară. S-a luat curentul.
Cât va mai ţine aşa? Mai rău ca-n război. Am început
să transcriu „Banii”. Urmează „Zece lei”, „În tren” şi
„Ora de fizică”.
De 1 şi 2 mai nu facem şcoală, dar trebuie să rămânem în Zalău pentru a participa la nu ştiu ce acţiune
patriotică, „Trec detaşamentele cântând!”. Groaznic.
În loc să mă duc acasă… Mă gândesc c-ar putea trece detaşamentele ălea cântând şi fără mine. Cu Gabi,
relații tot mai reci, mă întâlnesc cu ea doar la şcoală.
Sâmbătă şi duminică am fost acasă. Duminică,
până la 17, în pădure, unde am făcut pari pentru vie –
o muncă titanică. Luni am fost obosit mort, mai ales
că m-am trezit cu noaptea-n cap, pe la 5 fără un sfert.
Marţi a fost cea mai frumoasă zi din săptămână, pentru că am participat pentru prima dată la o şedinţă a
Cenaclului „Silvania”, condus de prof. Suciu. Am fost
împreună cu prof. Dinistreanu, care s-a ţinut de cuvânt şi a venit în cele din urmă cu mine. A citit poezie Nelu Covaciu. Critica a avut o părere mai puţin
favorabilă şi, deseori, contradictorie. La început, poetul a fost ridicat în slăvi. Apoi, a intervenit un prof. şi
a arătat părţile slabe ale poeziei, după care două tipe
(interesante!) l-au desfiinţat pur şi simplu. A urmat o
altă luare de cuvânt în acelaşi ton critic, pentru ca, în
sfârşit, să fie exprimată şi o opinie favorabilă, argumentată prin trimiterea la un poem reuşit. Atitudinile s-au mai moderat prin intervenţia unui oaspete

Lansare de carte - Ioan Moldovan - 7 noiembrie 2016

din Baia Mare şi, la sfârşit, a prof. Suciu care, trăgând
concluziile, a avut o intervenţie extrem de obiectivă.
Mie personal poemele nu mi-au prea plăcut. A luat cuvântul şi Dinistreanu, dar n-a fost deloc convingător.
Printre alţii, a vorbit şi un tip oarecare, nu i-am reţinut numele, care i-a închinat ode autorului, subliniind mereu că este un poet de real talent, că poezia lui
e nu ştiu cum şi nu ştiu ce şi că să aşteptăm volumul său
de debut, „asta voiam să spun, să aşteptăm volumul de
debut”. Ironică a fost reacţia unui participant (Ardeleanu): „La aşa poezie, aşa critică”. A fost, într-adevăr, o
experienţă interesantă pe care sper s-o repet cât de
curând. Oare voi citi și eu vreodată în Cenaclu?
Daniel MOȘOIU

Dacă n-ar exista o
asemenea revistă, Zalăul
s-ar confunda numai cu
politicienii trimiși la
centru și cu sportivii lui
de performanță
Caiete Silvane – o revistă de cultură sobră (sigur,
după chipul și asemănarea redactorului ei șef), cu
apariție lunară de ceasornic. Pentru mine, municipiul Zalău și județul Sălaj se leagă și de finanțarea
acestei reviste în limba română, revistă care le dă o
identitate spirituală. Nu am fost niciodată la Zalău
(nici în județul Sălaj; nici în orașul poetului drag Viorel Mureșan, Jibou, unde aud că e o grădină botanică
„dintre cele mai interesante”, pe un fost domeniu al
unui nobil maghiar, în afara unor băi curative). Trebuie să fii extrem de determinat să mergi, invitat cu
atâta generozitate la Zilele anuale din martie ale revistei Caiete Silvane de la București la Zalău pe drumurile noastre pe cât de aglomerate, pe atât de îngus-

Lansarea antologiei „Poeme pentru Caiete Silvane”,
Filiala USR Cluj - 11 mai 2017
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te și prost întreținute și la sfârșit de iarnă, dacă e să
mă refer numai la transportul auto. Poate anul ăsta
o să îndrăznesc să plec la drum spre Zalău, cu drag:
„îmi trebuie un cârlig”. Personal, mă mulțumesc să fiu
un cititor consecvent, de departe, al Caietelor Silvane,
revistă care împlinește 15 ani în 20 februarie 2020
(melancolic, la aceeași dată am și eu de aniversat o
vârstă-de-necrezut). Felicitări! Fiind un teritoriu necunoscut și în plan literar, sunt curios să aflu ce mai
scriu Daniel Săuca, Viorel Mureșan (cu cronicile lui de
pus în ramă), Daniel Hoblea, Viorel Tăutan, Marcel
Lucaciu, Carmen Ardelean, să-i numesc numai pe cei
cunoscuți mie din redacție; sau ce mai dau de gol paginile de istorie, de filozofie și de „studii tradiționale”
ale revistei. Toată lauda! Plus traducerile amicale în
maghiară, cu o regularitate cordială prin „Primăvara
Poeziei”. Dacă mai pun la socoteală și faptul că revista
are o editură a ei, nu pot decât să invidiez scriitorii „locali”, au susținere. Dacă n-ar exista o asemenea revistă, Zalăul s-ar confunda numai cu politicienii trimiși
la centru și cu sportivii lui de performanță – și n-ar fi
de ajuns. Scriitorii Sălajului lasă posterității, prin Caiete Silvane și prin cărțile lor, mărturii ale sensibilității
creatoare extraordinare a acestor vremuri.
Liviu Ioan STOICIU

9

pertinente, cu propuneri stringente, diverse, discrete. Zicea un filozof că… valorile nu intră prin ușa din
față, ci prin ușa din dos, apoi se impun gradat, fără
ostentație.
E citită revista? Poate că mai mult decât altele.
Știm cu toții situația tineretului atras de vizual, îndepărtat (temporar) de literatură. Asta nu înseamnă a
ceda, a pune jos armele. Daniel organizează întâlniri
anuale, lecturi incitante, invită scriitori, cu aceeași
notă de discreție neviciată. Ce zicea Camus? „Numesc
adevăr ceea ce continuă”. Și Caietele continuă. De câți
ani? 15? E mult, e puțin? Așteptăm și majoratul, deși
revista are o atitudine matură, elocventă, captivantă.
Exact: La foarte mulți ani!
Alexandru JURCAN

Odă pentru revistele
literare

Cine îl cunoaște pe Daniel Săuca va
pricepe valoarea unei modestii funciare. Zice „caiete”, adică munca migăloasă doar la... schițe și scrie „silvane”, ca
nu cumva să creadă cineva că vrea să
treacă spre alte regiuni geografice. Ce
provincialism? Să fim serioși! Să nu fiu acuzat de ton
encomiastic pentru faptul că sunt publicat sistematic
în revistă. Sunt, de altfel, extrem de onorat. E o revistă de ținută, cu articole de interes major, cu opinii

Nefiind dependent de nicio revistă
literară, îmi permit luxul (riscant al)
unei priviri detaşate, lipsită de orice
parti pris. Căci din interiorul unor redacţii e greu să fie formulate anumite
judecăți auto-evaluative riguroase, pentru că nimeni
nu prea crede că nu e întruchiparea perfecţiunii literare. Or, dintr-o atare poziţie nu poţi vedea decît
imperfecţiunile, cecitatea şi incapacitatea de a admira ale celorlalţi, refuzul lor de a lua act de acest indimenticabil fapt. Aproape orice revistă este mai puțin
decît ceea ce îşi închipuie redactorii ei că este, devenind imaginea hiperbolizată a propriei valori. Puține
sînt dispuse să accepte, chiar și în forul lor interior,
că apar mai mult pentru a promova anumite grupuri
și relații inter-redacționale, pentru a impune anumite
nume în sanctuarul rîvnit al literaturii.
Am scris, uneori cu distantă ironie, dar şi cu sin-

Lectură publică - Marta Petreu - 26 octombrie 2017

Zilele revistei Caiete Silvane - ediția a X-a (24-25 martie 2017)

Caiete nu numai silvane
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ceră mîhnire, despre subterfugiile unora, despre
amatorismul care le bîntuie, despre serviciile encomiastice pe care redactorii acestora şi le aduc reciproc, despre cronicile și premiile la schimb, despre
transformarea lor în piedestaluri ale reuşitei personale. Căci unele reviste s-au metamorfozat în mici
cazemate inexpugnabile, care cultivă cu sîrg un troc
redacţional minor, eliminînd cu dibăcie valorile neaservite, cele care le conturbă siesta şi confortul
veleității. Cu toate acestea – și cu multe altele –,
oricît de discutabil ar fi nivelul lor valoric (şi este,
în multe cazuri), ele nu trebuie să dispară, pe motiv
că nu mai corespund atitudinii mefiente a cititorilor, numărul acestora restrîngîndu-se în mod drastic
și, ca atare, ele nu mai au cui se adresa. Dimpotrivă,
numărul revistelor, cît mai mare şi cît mai divers,
stipendiate de instituțiile statului sau autofinanţate, creînd un mediu concurenţial autentic, este şansa
unei literaturi sănătoase, competitive. Relieful general al unei literaturi cuprinde atît vîrfurile semețe,
mai greu abordabile, cît și zonele mai joase, mai
accesibile, dar necesare în conturarea unui strat cît
mai consistent al acesteia. Căci dacă vor fi aruncate
de-a valma în malaxorul autofinanţării şi al legilor
dure de piaţă, pe criteriul strict al rentabilității, vor
dispărea majoritatea revistelor, începînd cu cele mai
importante. (Într-un asemenea context a dispărut
una dintre cele mai elevate reviste de la noi, Idei în
dialog, care avea o deschidere aparte spre teoria literară, eseu, filosofie și teologie – la care literatura
noastră este cam deficitară –, condusă de un filosof
și un erudit briliant, Horia-Roman Patapievici. După
cum, într-un context similar, a fost posibil să apară
o revistă dinamică și provocatoare, Neuma, condusă
de o poetă și un critic subtil, Andrea H. Hedeș). În
mediul cultural, valoarea înaltă este aproape invers
proporțională cu succesul comercial, de aceea ea are
nevoie imperioasă de susținere. După cum revistele
nu trebuie să aştepte preferinţele discutabile și, în

multe cazuri, inconștiente ale cititorilor, ci trebuie
să le provoace, să le modifice prin nivelul ideatic şi
estetic, prin promovarea şi impunerea cu încăpăţînare a valorii. Acestea trebuie să ridice cititorul la
nivelul lor, nu să coboare ștacheta intelectuală la nivelul cititorului de dragul unui succes facil. Ele trebuie să propună cu obstinaţie alternative axiologice
la deculturalizarea accelerată, să facă metodic apologia culturii performante, a virtuţilor sale, să fie o
instanță critică pe argumentele căreia se constituie
osatura canonului literar actual. Acestea trebuie să
fie mai atente la valorile ignorate care stau pe margine şi mai neatente la nonvalorile agresive care ies
mereu în prim-plan. Revistele sînt măsura pulsului literar şi cultural al unei societăţi la un moment
dat, constituindu-se în certificatul de sănătate spirituală a acesteia. În paginile lor se discerne ierarhia
valorică a ceea ce produce literatura contemporană,
personalitățile sale marcante, cu tot subiectivismul
și nivelul inegal al acestora. Căci nu există nicio revistă care să poată fi citită pe nerăsuflate da capo al
fine, după cum nu există revistă în care să nu poată
fi găsit cîte ceva demn de interes. Ideal ar fi ca toate revistele să aibă un nivel cultural indeniabil și o
personalitate literară bine conturată, cu redacții în
care să activeze cele mai talentate și mai prestigioase
condeie. Oricît ar costa literatura, cultura în general,
incultura costă infinit mai mult. Ca atare, societatea trebuie să fie în stare să-și stipendieze educația
și formele diversificate ale culturii, mijloacele lor de
promovare, aplicînd, evident, anumite criterii de
performanță. Criza permanentă a receptării poate fi
chiar premisa prin care revistele literare îşi pot depăşi limitele, pentru a se adapta şi impune într-un
mediu ostil culturii.
Ca atare, nu împuţinarea şi dispariţia revistelor,
pentru că nu sînt toate excelentissime sau pentru că
nu prea mai sînt cumpărate și citite, prin eliminarea subvenţiilor, e soluţia adecvată, ci transformarea

Conferință Vasile Pușcaș - 21 februarie 2018
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calitativă radicală a acestora, în unele cazuri, prin
promovarea competenţelor redacţionale, a selecţiei
colaboratorilor şi a textelor care le umplu paginile,
pentru a deveni cu adevărat spaţiul competitiv în
care se promovează şi se discern în mod corect valorile literaturii contemporane. Cele care nu rezistă
la acest salt valoric și la provocările schimbărilor
intempestive, nu încearcă noi formule publicistice,
rămînînd ancorate în metehnele vechii paradigme,
își vor asuma consecințele. În ceea ce privește revista Caiete Silvane – în care public constant, de mulți
ani –, cu ocazia împlinirii celor 15 ani de existență îi
doresc multe numere de acum înainte, animate de
principul valorii, pentru a stimula acest spațiu cultural sălăjean de care sînt legat afectiv.

…Și eu care mi-am propus să o seduc cândva mai anțărț, după o mai lungă întâlnire cu
Daniel Săuca în diabeticul târg al Ieșilor, la un festival, când eu vorbeam (cam ca acum) și el nu avea nicio
șansă să mă ocolească, darămite să mai și răspundă!
Dintr-o eroare pe care nu mi-o explic, Cassian (să

trăiți!) mi-a propus rubrica de revista presei la Convorbiri literare pe care, după o libație cruntă, am botezat-o,
ca pe obiectul salvator, ComPresă. Și așa a rămas...
Are lipici, nu glumă, codana… pentru că de o bucată de vreme, pas să mai cârtesc, așa cum șade bine
unuia care mimează cu succes seriozitatea. M-a luat
de mânuță și m-a purtat prin toată istoria spectaculoasă a locurilor cu tot șartul: de la tradiție la festivalurile, simpozioanele, expozițiile ori spectacolele rostuite cu mândrie sălăjeană. Cam asta îți sare în ochi la
o primă lectură: valorificarea a tot ce are de preț zona.
Și are, slavă Domnului!
Printre suratele cu fire albe la tâmplă din zonă este
o pată de culoare absolut necesară, cu un sobor de condeie care nu poate fi neglijat. Am ajuns și eu la o sărbătoare a ei, când clisa și palinca nu erau pe sfârșite,
după un drum întrerupt pe la gara Dej – schimbare de
macaz – despre care, în moment de năduf, am scris că
e ca o amantă bătrână cu dantura cariată… Deh, după
vreo opt ore de mers… Acolo, adică nu la Dej, la Zalău,
m-am întâlnit și cu Nicolae (Henri) Coand(ă)e și alți
amici cu care am descoperit – ca niște oameni serioși
o… cofetărie! Avea și bere și votcă, dar noi eram la cofetărie!
Nici nu mai știu dacă i-am mulțumit doamnei
Imelda Chința pentru cronica unei cărți a subsemnatului în mod civilizat, dar nimeni nu este imperfect
îndeajuns…
Despre aberațiile inexplicabile ale unui critic pentru care nutream o prețuire care nu s-a topit de tot,
privitoare la necesitatea revistelor literare, nu are
rost să mai scriu: a primit un hârdău de sancțiuni cam
în toată presa literară, y compris de la subsemnatul.
Despre rolul și menirea revistelor literare am putea
împrăștia pajiști de pixeli și tot nu am mântui subiectul. Ce s-ar alege de istoria noastră literară, a mai
veche și cea contemporană dacă ar fi lăsată pe mâna
cantautorilor de manuale?
Închei pentru că se aud sunete de chimvale și ală-

Lectură publică - George Achim - 15 februarie 2018

Conferință Ioan Bolovan - 18 ianuarie 2019

P.S. Aceste rînduri nu sînt, în subsidiar, o replică à
rebours la textul lui Ion Simuț, Elegie pentru revistele
literare, cu toată antinomia titlului și a coincidențelor
unor abordări divergente. Ele rămîn, cu accentele critice și cu empatia de rigoare, doar ceea ce și-au propus: o scurtă odă.
Ioan F. POP

Cinșpe ani și doi
ochi negri…
(Din folclorul studențesc apostat,
când nu confundam noțiunile și nici
motivele…)
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muri vestind înfricoșată adunare la Zalău, unde, cu
bunăvoința organizatorilor aș putea ajunge să transmit de visu firitiselile de cuviință. Până atunci, confraternă acoladă și necalpă prețuire pentru prietenii de
la Caiete Silvane. Vivat, crescat, floreat!
Valentin TALPALARU

Cuvântul Sălaj a fost, pentru mine,
unul dintr-o înșiruire geografică și
care, dacă nu mă intriga prin necunoscut, îmi părea apropiat prin litera J din
prescurtarea administrativă, așa, un
fel de tărîm al unui Jiu de foarte sus.
Întâmplarea face ca, grație internetului, a primelor reviste culturale pur virtuale, să ajung să privesc mai des
peste munți, spre Sălajul plasat simetric față de Dolj,
odată ce am început dialogul epistolar cu Györfi-Deák
György. A fost o colaborare lungă la „Pasager” şi „Prăvălia culturală”, prilej de a-i citi și publica textele menite să îmbrace într-o aură magică realitatea cea mai
discretă din jurul nostru, dar și să dea realism palpabil
misterelor de tot felul. L-am însoțit în techerghelile
sale, cu bicicleta sau pe jos, ca un Hogaș prin Țara Silvaniei. Și tare uituc mai sunt de am uitat, ajungând în
Jibou, să caut în pavaj numuliții de care aflasem din
povestea principelui Rákóczi Ferencz, spusă de Gyuri
cu ani în urmă. Treptat, pas cu pas prin natură și prin
biblioteci, o dublă ancorare a acestui adevărat explorator de secol XXI, am colindat de la Piscuiul Ronei la
Piatra Pintii, prin Grădina Zmeilor și pe te miri unde,
o lume și exotică și uimitor de apropiată prin cultură.
Și nu mică mi-a fost mirarea când am aflat că în Sălaj e un sat cu numele familiei mele, încât acum îmi
tot repet că sunt dator cu un drum, ca musulmanul
la Mecca. Pe Györfi-Deák György l-am citit, în cărțile
girate de „Caiete Silvane”, și în calitate de traducător.
Proiectul, început în „Prăvălia culturală”, a ajuns pe

hârtie în 2018: „Isprăvile eroice ale viteazului Háry
János”. Și acesta e un gest ce descrie principala sa trăsătură. Om al cărții, prin vocație, meticulos și virtuoz
al cuvintelor, poate fi numit aidoma Jiboului, cel mai
nordic nod feroviar al țării. Un nod cultural ce asigură
circulația valorilor literare dintr-o cultură în alta, cel
mai bun mijloc de a realiza coeziunea culturală fără de
care nu putem funcționa nici în spațiul unit, nici în
regiunile ce dau culoare hărții celei mari. Darul acesta
al viețuirii în două limbi merită a fi cultivat și recompensat pentru că sporește exponențial cunoașterea.
Un dar pe care-l împarte cu soția, Simone, dedicată
poeziei. Și de câte ori simt nevoia să mai îndepărtez
ceața unor tribalisme desuete, amintesc următoarea
întâmplare, de când eram redactor al „Prăvăliei culturale”. Aproape fiecare număr se împlinea cu puține ore
înainte de termenul angajat de apariție, ore nesfârșite
se împleteau în selectarea materialelor și corectarea
lor înainte de punerea în pagină. Și câte mai implică o
revistă. Colaborarea cu Gyuri era de ani și ani, știam
deja că tot ce trimitea el era îngrijit impecabil, nimic
nu mai era de corectat. Așa că, în criză de timp, am
paginat textul cu doar o lectură în diagonală. Într-un
târziu miez de noapte am răsuflat ușurat că am mai
izbutit un număr de revistă și am adormit liniștit. A
doua zi nici nu s-a făcut prânzul și a zbârnâit telefonul, Gyuri fiind îngrijorat că mama soacră, fosta profesoară nu se dezminte, a observat o virgulă absentă.
În cuvântul de întâmpinare al Trilogiei franciscane,
editată și ea de „Caiete Silvane”, Gyuri explică povestea
numelui sub care semnează textele despre credință:
Franciscus Georgius. Și nu doar despre credință, ci
și despre știință și lumea imaginară a Pământului de
Mijloc. De altfel a colaborat la Enciclopedia lumii lui
J.R.R. Tolkien, lucrare de referință în cultura română,
într-un secol în care vechile mituri sunt revizitate și
introduse într-o nouă creație.
Numindu-l om al cărții, am avut în vedere nu doar
ipostaza de scriitor, ci și pe aceea de bibliotecar. Mai
mult, unul aflat la dispoziția copiilor, cărora le dedică

Recital de poezie - Constantin Chiriac - 31 ianuarie 2019

Zilele revistei Caiete Silvane - 26-27 martie 2019

Unirea la firul ierbii
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micul spațiu pe care-l păstorește, căutând mereu să-i
mențină atractivitatea în pas cu vremurile. Și i-a fost
dat să mute, sisific, munţii de cărți dintr-o parte în
alta, când, în sfârșit s-au găsit fonduri pentru renovarea clădirii. Și și-a făcut un cort în holul neîncălzit al
spațiului în care a pribegit biblioteca, numai și numai
să nu-și uite copiii obiceiul cititului. Așa cum îi învață
și meșteșugul şi arta de a face din hârtie tot ceea ce
imaginația le dă ghes: origami și câte și mai câte. De
la o vreme îmi trimite şi cărţile altora, fiindu-mi ghid
prin literatura de expresie maghiară. Aşa se face că am
avut revelaţia unei inedite legături între olteni şi secui,
citind cum începe romanul Ábel în codru al lui Tamási
Áron: „Mă numeam şi pe atunci Abel; şi locuiam acolo,
în Ciceul Ciucului, în acel sat, mare producător de varză, în plasa Ciucului de Sus, chiar lângă apa Oltului”.
La „Caiete Silvane” am ajuns demult prin Gyuri.
La Primăvara Poeziei, importantul proiect al nucleului
cultural al Sălajului, am ajuns la invitația generoasă a
lui Daniel Săuca, scriitorul care concentrează esenţe în
capsule compacte, însoțind ce avem noi mai bun, aici,
în materie de poezie: Nicolae Coande și Ionel Ciupureanu. Pe contul de youtube al „Prăvăliei culturale” stă
mărturie înregistrarea acelei întâlniri cu poezia din
două spații culturale. Sălajul cultural înseamnă pentru mine, de atunci, și Viorel Mureșan, dar și Daniel
Moșoiu, la rândul său cu o ancoră în Dolj, poet și prozator cu acuitate, sau Flavius Lucăcel, dramaturg și generos promotor al teatrului în spațiile uitate, cu al său
proiect intitulat „Cultură-n șură”. Ajungând la acest
domeniu cultural, am observat demersurile pentru a
suplini absența unui teatru instituționalizat în Zalău,
fie prin resurse locale, fie prin proiectul companiei independente „Reactor”, din Cluj. Așa că acest factor coagulant de cultură, „Caiete Silvane”, are satisfacția unor
împliniri și speranța unui orizont cultural mai bogat.
Iar eu visez și la un drum spre Dobrin, asezonat cu un
spectacol de teatru într-un festival zălăuan.
Marius DOBRIN

Revista Caiete Silvane
dezmărginește viața
literară
Caiete Silvane este o revistă, între
altele, care ne dă încredere că publicistica literară are viitor. Fie și pe termen
scurt. Enunțul meu nu se vrea un sofism formulat ca într-un joc cu literatura. Conținutul
lui nu e eronat. Literatura are viitor, împreună cu toate manifestările ei „colaterale”. Eroarea poate fi identificată în atitudinea scriitorului care nu are încredere
în forța literaturii, în puterea ei de regenerare, scriitor
care se plînge că literatura nu se citește. Păi dacă n-ai
încredere în literatură, de ce mai scrii? Caiete Silvane
și-a dobîndit deja o experiență publicistică, are un

nucleu redacțional coagulat și un cerc de colaboratori
fideli și de încredere, reflectă un fenomen literar viu
derulat în plan local și național, realizînd o osmoză firească între cele două planuri. Vecinătatea unor teme
sau domenii culturale diferite nu e stridentă. De fapt,
prin standardele în care se înscrie și prin țintele pe
care le urmează, estompează limitele dintre centru și
provincie, „dezmărginește” provincia și o integrează
orizontului literar general. Nu e puțin lucru. Și merită să reținem, chiar repetînd observația, că publicația
beneficiază și de niște decidenți care găsesc soluții să
o sprijine financiar. Pentru Caiete Silvane, 15 ani de
apariție înseamnă deja atingerea maturității, dar și o
vîrstă „fluidă”, care îi permite să țină pasul cu viața literară, dar și să fie disponibilă unor înnoiri constante.
Olimpiu NUȘFELEAN

15 ani de şantier cultural
silvan
Odată cu trecerea anilor am întâlnit
oameni din multe neamuri, am cunoscut diverse culturi, admir şi duc în sufletul meu ceea ce mă impresionează,
încerc să iau ce e bun şi să înţeleg de ce
se întâmplă unele lucruri. Cu bune şi cu rele, moştenirea europeană adună trecutul atâtor popoare, dar cu
cât le cunosc mai îndeaproape, cu atât simt, în toată
fiinţa mea, că aparţin acestui pământ. Ducem în fibra
noastră toată istoria locurilor în care ne-am născut,
iar Sălajul ne-a dăruit atât de multe. Şimleul natal e
construit la poalele ruinei cetăţii Dacidava, cu Copaci
ai legii şi Fântâna turcului pe culmea Măgurii, cu cetatea Báthory la poale, cu Bădăcinul lui Iuliu Maniu,
Bobota lui Corneliu Coposu şi Bocşa lui Simion Bărnuţiu împrejur, trei rădăcini din care s-a hrănit spiritul acestui neam. Pe ei şi moştenirea lor îi purtăm oriunde am fi, o matrice spirituală cât un blazon. Şi mai
ducem graiul, amestecul acesta de cuvinte din limbile
vorbite aici, ritmul jocurilor de odinioară, oglindit în
alternanţa conturului geografic, în repeziciunea apelor de munte şi lentoarea ierbii, în amintirile cu pâine
de casă, slănină şi ceapă, cu moşocoarne şi scoverzi.
Caiete Silvane face parte din patrimoniul cultural al
acestor locuri şi al ţării, adăugând an de an şi număr
de număr câte ceva la construcţia culturală a României. Cu bucurie şi mândrie în suflet aniversăm acum
15 ani de apariţie în noua etapă de existenţă a acestei
reviste ce reuneşte în paginile sale diversitatea şi valorile din literatură, istorie, etnografie, muzică, film,
teatru etc., în continuitatea demnă a entuziaştilor
păstrători şi ziditori de cultură sălăjeni. Mă onorează
colaborarea şi ocazia de a da ceva înapoi Sălajului, de
a-mi pune numele în galeria celor ce conturează profilul cultural al Ţării Silvaniei.
La mulţi ani, Caiete Silvane!
Alice Valeria MICU
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Pândar al clipei din
urmă
Viorel Mureșan

Otilia Țeposu își scrie prima carte de versuri, Aerul din oase, Editura
Eikon, București, 2019, fără niciunul dintre complexele debutantului
care, eventual, s-ar pregăti febril
pentru o carieră de poet de notorietate. De-aceea, scrisul ei poetic
pare dezinhibat, încât se poate cita
de oriunde, în orice context. Ea nici
nu este un debutant propriu-zis
decât în genul liric, pentru că volumul de-acum vine în urma unuia de
proză scurtă, Drușca, Editura Eikon,
2017. De altfel, exercițiul scrisului
îndelungat, fie el literar sau gazetăresc, se simte în fiecare vers. Nici
nu există discrepanțe între poeme:
sunt, cu diferențe greu sesizabile,
egale ca valoare, caz rarisim la debut. În ipostaza de comentator al
cărții, mă aflu cumva la jumătatea
distanței dintre aceia care nu știu
nimic despre autoarea Aerului din
oase și cei care întrezăresc geneza
interioară a acestor poeme. Neavând ca miză, așa cum sugeram
mai sus, împlinirea unui destin poetic, Otilia Țeposu a putut aduna
în sine, într-un timp îndelungat,
aluviuni tragice, aduse de moartea
care s-a rostogolit mai mereu peste
familia ei. De aici își vor trage seva
tematică toate paginile cărții, impregnate de relația dintre moarte
și timp. Motto-ul, ales din Mircea
Ivănescu, dintr-un poem târziu, intitulat Despre moarte ca revedere, sugestionează acest fapt. Și mai are un
rol același element de paratext, cel
de a numi perspectiva auctorială de
martor nemijlocit: „Cel care a privit
moartea/ luând chipul unei ființe –
vede din nou/ ceea ce nu s-a văzut
niciodată de la facerea lumii …”
Demersul nostru interpretativ
pleacă de la ideea că poezia aceasta se naște și trăiește din viață, iar
nu din cărți și din clișee. Atributul
liric și-l dobândește prin asocieri
simple de cuvinte, capabile să des-

chidă orizonturi semantice dincolo de subtilitățile oricărei figuri de
stil. Iar fuga de tropi face ca niciun
eveniment al vieții să nu fie exclus
din poezie. Acest mod de-a concepe
scrisul poetic credem că vine dinspre reporterul omonim autoarei.
Numele anotimpului împreună cu
determinantul său (Toamnă veche),
obiectele selectate și decupate din
zidul cenușiu și rece al realității, o
numărătoare fără noimă, dar recurentă nu fac decât să consolideze
relația moarte-timp, entități care
se conțin una pe cealaltă: „Eram la
geamul unui spital/ la cel mai de
sus etaj,/ mai sus de-atât nu era
decât cerul,/ și număram vagoanele unui tren văzut din depărtare.//
De două ori pe zi/ orizontul meu se
făcea când rotund, când pătrat,/ albastru, verde, ori negru,/ după cum
erau vagoanele/ trase de locomotivă./ Așa a început toamna aceea.//
Toate erau bune și frumoase,/ dar
neputința creștea în trup/ ca merele
pe creanga/ unui măr./ Eu număram vagoane/ ca să aflu de fiecare
dată alt număr,/ numărul zilei,/
care nu se împărțea niciodată la
doi.// Într-o zi a început ploaia.//
Privind vagoanele ude am înțeles/
că nu mai e mult și vei veni./ Locul
tău era deja pregătit.// Nu știam
cine ești,/ nu te cunoșteam încă,/
nu te mai văzusem/ nici măcar în
vis.// Dar în povestea mea ploua
așa de tare,/ ploua ca afară,/ și-am
simțit că trebuie să vii,/ oricum ai fi
și orice ai crede,/ ca să mă aperi de
ceața crescută în mine.// În toamna aceea, am stat mereu la geam,/
așteptam ajutor dinafară,/ soarele
meu nu mai răsărea.// Număram
vagoanele unui tren,/ de două ori pe
zi/ trăgeam după mine/ tristeți și
melancolii,/ rotunde, pătrate,/ verzi sau negre.// Când ai ajuns tu, era
deja prea târziu,/ toamna aceea era
numai o amintire,/ locomotiva era
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abandonată pe-o linie moartă/ și în
vagoane aveau loc doar niște stafii”
(pp. 9-10).
Utilizând tehnica monologului
adresat, într-un poem intitulat Frig
se profilează imaginea unei perechi
tinere în destrămare, dar și jindul
după refacerea ei. Acum se prefigurează, și va deveni tot mai pregnant
ca personaj liric, un tu, care în alte
poeme se metamorfozează în el,
detașându-se ca figură tutelară a
cărții. Apropierea de ceilalți morți
dragi (căci față de ei se simte o apropiere, pe când el se îndepărtează) se
face, fie prin preschimbarea numelui
într-un titlu, fie printr-o dedicație,
ori pur și simplu prin sugestii: „E ca
și cum ți-aș spune/ că mă dor mâinile/ și tu le iei să le încălzești/ numai că, distrat, împrăștii peste ele/
înghețul de la miazănoapte.// Ai
grijă,/ ți-am zis de atâtea ori,/ dacă
le strângi prea tare,/ degetele întinse spre tine/ se rup ca și cum ar fi
de sticlă” (p. 11). Mai încolo, Sfârșit
poate că nu e singurul poem în care
se strecoară câte un crâmpei de peisaj asociat cu câte o întâmplare ori
personaj din volumul de proză scurtă al autoarei, Drușca. Credem că nu
e doar un respiro în fluxul tensionat
al cărții, ci mai degrabă o lărgire a
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cercurilor ei infernale: „Nechează în
mine caii/ uitați la păscut/ de bunicul bețiv,/ acela care a murit orb și
ars,/ în pădure, la făcut cărbuni” (p.
12). În atâta realitate sângerândă,
un plan al cărții e oniric, textele devenind filmul sau diegeza câte unui
vis. Ilustrativ în sensul acesta ar putea fi Păpușa din vis. Însă nicăieri, în
volum, nu avem percepția tehnicii
arhitecturale concentrice, imprimată compoziției poetice, ca în
Ochii. Senzația valurilor nesfârșite
e învăluitoare, ca însăși moartea:
„Ochii mielului mort/ blând privesc asfințitul,/ și ochii lehuzelor
urmăresc pașii doctorului/ printre paturi./ Ochii peștelui pe masa
din bucătărie,/ ca două mărgele./
Și ochii tăi,/ linii de nepăsare./ Iar
ochii mei,/ poemul acesta./ și-n
ochii lui – Eu” (p. 18). Și pentru că,
după știința noastră, Otilia Țeposu
cochetează și cu pictura, avem în
Acuarelă de amiază un exercițiu de
poem-frescă, în care un simbol al
martiriului, așa cum este crucea,
se poate desprinde în semnificări
transcendente. Din punct de vedere
stilistic, prezentul etern e mai degrabă o mască înșelătoare și perfidă
de trecut. În poezia de care ne ocupăm aici, timpul ca pattern central
e prevalent la trecut și poate îmbrăca forma inedită a unor obiecte de
familie: „Albumul bătrânei: cutia cu
nasturi/ de la hainele purtate demult”
(Cutia cu nasturi, p. 20). Alteori, ca în
Copilărie, poemul decupează scene
de viață, definitorii pentru memoria emițătorului liric. Desigur, n-am
putea neglija aspectul confesiv, dar
nu și patetic al acestei poezii. El sare
în ochi aproape la tot pasul: „Mă
zbat tot mai greu să pricep lecția
zilei/ știu bine toate momentele
subiectului,/ deși nu mai înțeleg intriga și deznodământul./ Ninsoarea
mă acoperă ca un sicriu de fulgi,/
mai sunt stăpână doar peste o deltă
înghețată,/ stau în mijlocul ei și număr orele./ Cele de ieri” (Lecția zilei,
p. 22).
„Zicere” e întrebuințat cu sens
solomonesc, rostirea fiind atribuită unor, chiar dacă neconturate,
figuri bătrâne, cu aură paremiologică. Există în Aerul din oase două
astfel de texte, Ziceri și Alte ziceri, ca

dovadă că autoarea insistă asupra
acestui aspect. Prima e o poezie în
care moartea este văzută constatativ, fără vreo eventuală reacție din
partea eului poetizant. Și totuși,
ceva tragic e distribuit la nivelul fiecărui enunț, cu o intensitate pe care
doar troparele funerare o conțin:
„Sunt cinci care de pământ peste
un mort,/ îmi spunea atunci ea,/
țărâna e grea, grea,/ mai grea ca o
zi fără soare./ Și-apoi/ după ce vine
popa,/ mortul nu mai aude și nu
mai vede,/ i se deschide drumul spre
nimic.// Când moare ostașul,/ mi-a
zis mai târziu,/ îi ruginește pușca
sub pat și sabia în teacă,/ iar sufletul lui se ascunde în fluturi și flori”
(p. 23). A doua nu face decât să ne
amintească de acea „străină gură”
care o rostise pe prima, sugerând
totodată ciclicitatea morții: „Carnea
moartă crește pe omul viu,/ mi-a
spus bătrâna aceea, demult” (Alte
ziceri, p. 80). Poeta e conștientă că
există până și în moarte diversitate, de-aceea poezia Turnir ne oferă
o viziune provocatoare asupra exitului, donquijotescă: „Peste câmpurile pline de morți aliniați,/ în
marș de paradă,/ trece cavalerul/
purtând la coif mâneca mea” (p. 29).
În alt loc, Toate erau desperecheate,
desfășurarea destinului se petrece, oarecum tot într-un spirit de
arlechinadă, după imaginea jucăriilor din copilărie. Apoi, din coasta
tradiției se desprinde reprezentarea
aleatorie a sorții: „Norocul a căzut
departe în viața mea,/ ca o suliță/
aruncată fără prea mare încordare,/
fără grija de-a nimeri/ ceva anume,/
adică la întâmplare” (Norocul, p. 33).
În Poem de dimineață pustie în loc de
cafea, moartea vine, pur și simplu,
arghezian, adică tot ludic: „Ochii
mei n-au putere, urechea n-aude,/
mâna nu simte,/ piciorul nu poate,/
gura e plină de câlți” (p. 38).
Într-un poem de-al său, Otilia
Țeposu vorbește despre un „sistem imperfect”, prin care înțelege
însăși condiția noastră de ființe
aflate într-o încordată și nesfârșită
căutare a unui „punct fix numit
centru”. Întrezărirea lui e posibilă
cu, pe jumătate amestec divin și,
cam tot pe atâta, introspecție, ca
într-o nouă Odă (în metru antic):
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„Ca să treci Dincolo,/ roagă-te să-ți
fie îngerul bolnav/ și să nu poată
umple cu nimic/ absența ta” (Sistem imperfect, p. 45). Uneori, acea
febrilă scotocire își găsește câte o
rezolvare oximoronică: „Ca să fim
fericiți,/ ne-a mai rămas doar disperarea” (Dintr-o dată…, p. 48).
În Vulpea, mesajele morții vin de
peste tot, luând forme afectuoase: o urmă de apă în nisip, pâinea,
paharul, o vulpe trecând pe lângă
casă. Textul, ca și cel din Acuarelă,
are sarcina de-a încărca moartea cu
banalități, reducându-i astfel din tragismul emoțional: „Uneori moartea
e de catifea/ și trece prin lume/ doar
ca să încheie încă o zi./ Cât de caldă e lumina/ dinaintea ei/ și cât de
nemișcați rămân norii/ după ce s-a
dus” (Acuarelă, p. 59). Din ambientul casnic, atât de prezent în poezia
Otiliei Țeposu, se alege și obiectul care stă între viață și moarte,
puntea dintre cele două tărâmuri:
„Pe-un colț al mesei/ a rămas cana./
Ceaiul nebăut/ era mai puțin decât acela/ dus în moarte” (Ultimul
ceai, p. 67). Punctul culminant al
cărții e atins într-un poem față de
care cititorul e dator să aibă propria
reflecție: „După ce te-ai stins,/ femeia aceea îmbrăcată în alb/ mi-a
cerut ceva de scris./ N-am știut ce
vrea să facă./ I-am dat pixul/ cu care
și-a desenat o căsuță cu flori,/ un iepure, o veveriță și-un motan.// Nu
știam că va scrie moartea,/ moartea
ta,/ dar nu pe-o hârtie albă, nu pe-o
fișă medicală/ cu cifre și semne,/ nu
pe-o foaie ruptă dintr-un caiet.//
Nu știam că va scrie moartea/ pe
pielea ta,/ pe trupul tău cald încă.//
A scris cu pixul ce-a desenat căsuțe,
și soare, și/ flori./ A scris moartea,/
ca să nu te pierzi/ printre alți morți
îngrămădiți undeva./ A scris apăsat/ numele pe-o mână,/ și pe piept
ora finală,/ adică timpul care și-a întors fața de la noi.// Abia atunci am
simțit grozăvia ruperii de tine.// Și
astăzi încă mă mai întreb/ cum de
nu a sfârâit pixul/ când te-a atins?/
Cum de nu s-a aprins/ să-i ardă degetele și unghiile date cu lac?” (Când
scrii moartea, pp. 69-70). Trăgându-și
firul scrisului numai din propria-i
viață, Otilia Țeposu este un poet
discret, dar de mari resurse.
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Cartea pentru bărbați – cartea de
înțelepciune, în care personajul
principal nu este numit

Ioana REVNIC

Cu puțini ani în urmă, Savatie Baștovoi a publicat
Cartea despre femei.
Volumul e scris – în mare parte – cu o seninătate
candidă, din perspectiva unui copil care le privește cu
fascinație pe femeile din jur: „Încă din copilărie, femeile îmi păreau niște personaje de poveste: vocea lor,
felul cum râdeau, părul lung și faptul că miroseau a
parfum mă făceau să simt un tremur de îndată ce le
vedeam. Erau niște făpturi atât de frumoase, încât mă
temeam să le ating. Atunci când mă luau în brațe, așa
cum se iau copiii, eu niciodată nu le îmbrățișam, stăteam cu mâinile țepene și nările pline de parfumul lor,
temându-mă că, dacă le voi atinge, ele se vor speria și
vor fugi”.
Dar cine erau personajele din Cartea despre femei?
O fată de 14 ani, pasionată de filme indiene, care
îi dădea băietanului de 3 ani mere curățate cu dinții.
O secretară tânără de la un centru cultural raional, care a inventat mâna-pieptene. Mâna-pieptene e
atunci când femeile „îți trec mâna prin păr (…) și tu nu
mai vrei nimic: nu vrei să te joci, nu vrei să călărești,
nici măcar să mergi la vânătoare nu mai vrei…”
O necunoscută cu șepcuță neagră, privindu-l pe
copilandrul rușinos dintr-un poster prins în piuneze
pe ușa de carton care închidea toaleta bunicii.
Ileana Cosânzeana, sau o colegă din clasa paralelă,
sau un personaj din filmele copilăriei alături de care,
culcat în iarba proaspăt cosită, copilul visa să asculte
„țârâiecii”.
Fete-păsări. Femeia-Stea. Femeia-Lună. Femeia-Floare.
O femeie gravidă, care plângea.
Mama.
Schițele din Cartea despre femei au, majoritatea,
delicatețea unui desen chinezesc executat pe boabe
de orez, cu o mână de maestru. Puține dintre ele nu
rezistă din punct de vedere literar. Pe lângă acestea, în
volum sunt și pagini în care experiența de duhovnic
a autorului o ia înaintea plăcerii de a face literatură.
Am regăsit perspectiva monahului responsabil de
zidirea sufletească a celor de lângă el în Cartea pentru
bărbați, apărută la sfârșitul lui 2019, la Editura Cathisma.
Judecând după titlu, probabil că unii cititori s-ar
aștepta ca noul volum să fie un fel de manual de self-help.
Nu e. Cel puțin – nu e unul convențional.
Despre femei, Savatie Baștovoi scria din exterior.
Căci rămâne întotdeauna un rest din taina feminității

pe care niciun bărbat din această lume nu îl va
cunoaște. (Desigur, și reciproca este valabilă.) Pentru
bărbați scrie din interior și acestora le arată un model.
De la prima până la ultima pagină, Cartea pentru
bărbați e străbătută de duh creștin, având numeroase trimiteri scripturistice. Textele nu au un aer vetust
(iar aici intervine talentul scriitorului). Sunt ancorate
în realitatea imediată, pentru că Savatie Baștovoi face
în permanență conexiuni cu experiențe care îi sunt și
ne sunt la îndemână: „E o carte de om lovit pe o parte
și pe alta, a mărturisit autorul ei la lansare. Am scris-o
ca pe o mărturisire. Nu este acolo nimic mai mult decât ce pot face eu însumi”.
Cu toate că va fi citită, cred, mai mult de femei decât de cei cărora le e adresată, e nevoie de o asemenea
Carte... Pentru a ne aminti de firescul lucrurilor. Și
pentru a-l recupera.
La întrebarea Ce-l face bărbat pe un bărbat? Savatie
Baștovoi răspunde în 20 de capitole cu titluri formulate
imperativ: Nu profita, Nu-l lovi nici pe cel slab, Nu-l lovi
pe cel puternic, Luptă până la capăt, Iartă, Așteaptă să-ți
treacă, Nu fi bănuitor, Desparte-te fără vorbe, Apără cu tot
ce ești pe cei de lângă tine, Fii blând, Fii bucuros etc.
Cu un conținut de idei foarte condensat, acestea nu
sunt scrise în manieră apodictică, nici ultimativă, ci cu
multă căldură, cu înțelegere și mai ales cu fermitate.
O virtute bărbătească foarte importantă este curajul. De aceea, capitolul care vorbește despre neînfricare deschide cartea. Multe dintre însemnările lui
Savatie Baștovoi despre curaj au greutatea unor adevăruri ce nu mai trebuie să fie demonstrate: „Orice
bărbat trebuie să fie gata să moară. Puterea de a sta
neclintiți în fața morții ne face bărbați. Dacă a iubi
înseamnă a ne pune sufletul pentru aproapele nostru,
atunci omul fricos nu poate iubi. A te teme înseamnă
a nu avea încredere în propriile puteri, a nu te teme
înseamnă a avea încredere în Dumnezeu”.
(continuare în p. 28)
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În căutarea liniștii

Imelda Chința

La finalul volumului intitulat
sugestiv În căutarea zăpezii, apărut la Editura Charmides, Bistrița,
2019, semnat de Cornel Cotuțiu,
numărăm în secțiunea Addenda
la bibliografie un număr de 34 de
volume editate în inter valul
1978-2019. Așadar, 41 de ani sub
semnul creației, al cuvântului, al
multiplelor avataruri. Scrisul autorului se distinge printr-un proteism
al formelor, al stilului și al formulelor narative. Cornel Cotuțiu este
un autor prolific, ce surprinde atât
prin vigoarea condeiului, cât și a
vitalității substanței epice.
Prezentul volum este structurat
în trei secțiuni, Primii colți, Poze bizare, Proză nonfictivă, care cuprind
19 proze scurte. Fiecare grupaj își
are propriul destin, narațiunile și
personajele evoluând separat.
La un prim nivel de receptare,
pare a fi o carte de amintiri ce devin
pretext de reconstituire a trecutului, a unei lumi ce reunește personaje diferite, o lume cu întâmplări,
în aparență, banale. Întâmplările
însă declanșează o aventură a
conștiinței, unele povestiri amintind de adevăratele probe având un
caracter inițiatic. Narațiunile scurte creează impresia de déjà-vu, de
întâmplări familiare, cotidiene pe
care le auzim fie la știri, fie printre
cei apropiați. Mai toate povestirile
sunt la persoana I, ceea ce întreține
iluzia realității, iar conceptul de
autenticitate este secondat de
ambiguitatea voită, premeditată.
Personajele lui Cornel Cotuțiu se
perindă în universul ficțional cu
ostentație, iar acest joc al măștilor
reprezintă manifestarea alterității.
Mediul este cel comun, al oamenilor simpli, iar faptele și locurile sunt
decupate din realitatea imediată.
Astfel, experiențe banale, mărunte se transformă în felii de viață,
furnizând o natură epică suficient
construită în jurul acelorași pro-

bleme ale societății contemporane:
accidente din grabă, divorț, naștere,
chiar și moarte. Personajul Narcisa,
din narațiunea Hotărârea Narcisei,
reprezintă o redimensionare a mitului lui Narcis; protagonista este o
tânără a cărei pasiune apune odată
ce o cucerise, iubirea pătimașă devine o contemplare pătimașă a ceea
ce a fost. Este rememorată nunta,
care a avut loc la Zalău, iar după
două săptămâni de la încheierea
evenimentului, și domnișorii de
onoare, Țicu și Iunia, își vor uni destinele. Narcisa nu poate avea copii,
iar finalul poate fi ușor anticipat.
Moartea cățelușei, o făptură care
avea rolul de a suplini lipsa unei
afecțiuni materne, va însemna și
destrămarea căsniciei. Frazele scurte și sacadate alternează cu scena
înduioșătoare în care fetița Iuniei,
în vârstă de doar trei ani, bate în sicriul mamei: „Nici eu nu pot suporta scene din astea cu pruncul care
bate cu mânuța în sicriul mamei…”.
Naratorul alege pentru o parte
din narațiuni finalul deschis, care
suscită la interpretări. Incipitul ad
abrupto este specific stilului autorului, iar tehnica preferată este rememorarea. În această manieră debutează proza Antonia, prin amintirea
unui accident cumplit. Jenița, protagonista narațiunii va naște în urma
acestui incident. Fetița va fi botezată Antonia, după numele medicului
care a asistat-o. Detaliile țin de tehnica suspansului, iar fraza este dinamică, sacadată. Finalul este total
neașteptat, ca o lovitură de teatru:
„- Păstrăm o taină prin copila…
noastră.
- Deocamdată… șopti el”.
Jovialitatea și aspectul ludic
transpar din povestirea liliputană
Un răspuns, în care Sebastian trebuia
să noteze zilnic, timp de o săptămână, reflecțiile sale despre un tablou
realizat de Iustina. Scrierea este un
soi de dicteu automat, realizat prin
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tehnica notației instantanee, un joc
al absurdului ce amintește de proza
lui Urmuz.
Poveștile urbane se malaxează
cu cele de inspirație rurală. În Pânda
clepsidrei este reeditată o lume apusă într-o abordare intertextuală.
Se reconstituie astfel, prin atmosferă și limbaj, un univers pe cale
de dispariție, la care contribuie
amestecul registrelor: „Am fost și
eu o dată, chemat fiind de dascălul
Câțcovan. Veneau (mai vin?) mulți
dintre dunganii plecați, în țară sau
peste hotare, veneau «domni» din
orașele din jur, plecați de la poalele
Cubleșului, mult tineret – era petrecere ca-n balada lui Coșbuc”.
Naratorul este un povestaș care
colindă ținuturile în căutare de
povești demult uitate pe care le recompune, readucându-le la viață:
„Cu pasiunea mea de turist, meleagurile acestea uitate de lume mă intrigaseră; (…) În cursul zilei, am stat
de vorbă cu doi săteni aici. …Parcă
o astfel de întrebare nu fusese rostită niciodată în aceste locuri, deși
povestea cu Moșucu le este cunoscută”. Caracterul neverosimil al celor relatate este dat de aproximații:
„Cică, localnicii nu-și mai aminteau
cum se numea altfel minuscula localitate;… Poate a rămas ca un fel
de simbol tacit al tinerilor care și-au
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pierdut fecioria înaintea cununiei?”
În căutarea zăpezii este
narațiunea care dă titlul volumului, o proză având atât note reflexive, cât și ludice. Căutarea zăpezii
se transformă într-un joc la care iau
parte deopotrivă adulții și copilul,
în prag de Anul Nou. Personajele refac drumul într-o ingenioasă și versatilă geografie, toți fiind cuprinși
de aventura căutării: „Și am plecat spre seară, în căutarea zăpezii
și așteptarea momentului dintre
ani”. Naratorul are plăcerea iernii,
a unui anotimp curat, în esență

se află în căutarea imaculatului, a
seninătății, a liniștii: „Trăiesc, de
o vreme încoace, certitudinea că
există o intransigență a iernii, care
te curăță de zgura zbaterii zilnice,
o intransigență care intimidează lichelismul, ticăloșia, prostia”.
Într-o retorică având note afective,
discursul capătă accente reflexive:
„Viviana, oare iarna poate fi și un
anotimp interior?” Narațiunea, care
se derulează sub semnul purității,
amintește de proza scurtă a lui
Mircea Nedelciu, O căutare în zăpadă, scriere de factură postmodernă

a literaturii optzeciste.
Lumea lui Cornel Cotuțiu este
una desacralizată, prinsă într-un
malaxor în care își pierde sensurile și
semnificațiile, iar când verbele ajung
la infinitiv, se atinge haosul lingvistic, ce anticipează o deconstrucție
discursivă. „Și totuși eu a duce mai de
parte o tâmpită nostalgie după soiul
acesta al tău de lâncezeală. Casa... a
chinui, a dispare... a ordona...”.
Un scriitor interesant, jovial și
dinamic, care se reinventează mereu, și își croiește drumul în-spre
sine, pavându-l cu propriile cuvinte.

Józsa László
(5 ianuarie 1953 – 25 ianuarie 2020)
Gáspár Attila

Ziarist, redactor șef al săptămânalului sălăjean Szilágyság,
Józsa László s-a născut la Cluj, în
5 ianuarie 1953. Singur la părinți
– tatăl tehnician radio-tv, mama
educatoare – și-a făcut studiile
primare și liceale la Liceul „Brassai
Sámuel” din Cluj. După bacalaureat a fost admis la Facultatea de Teologie Protestantă din Cluj, la care
a renunțat după trei ani de studii,
trecând la Facultatea de Filologie
din același oraș. Pe când frecventa Cercul literar studențesc „Gaál
Gábor Kör”, a cunoscut-o pe studenta, originară din Zalău, Csiszár
Zsuzsa, studentă la Facultatea de
Litere, cu care s-a și căsătorit în
anul 1976. După terminarea studiilor, soția a fost repartizată în
orașul natal, ca profesoară de literatură germană și maghiară, la Liceul „Al. Papiu Ilarian”, iar László
a venit la Zalău, angajându-se la
Întreprinderea Cinematografică
Județeană Sălaj. S-a recalificat, devenind metrologul județului Sălaj.
Alături de soția sa, s-a implicat intens în activitatea Cercului
Literar „Zilahi Kiss Károly” din
Zalău, susținând nenumărate expuneri literare, studii, recenzii de
cărți, dezbateri literare, vernisaje.
Împreună cu membrii fondatori

ai cercului, printre care și subsemnatul, au invitat reprezentanți de
seamă din viața artistică, literară
de la facultățile transilvănene. În
toate relațiile cu cei din jurul său
a manifestat o empatie deosebită,
relații de prietenie pe care le-a păstrat până la sfârșitul vieții.
Casa lor, de pe strada Hașdeu,
a fost mereu deschisă pentru prieteni și artiști… Așa se explică faptul că la ei s-au întâlnit cei care au
fondat, în ziua de Crăciun a anului
1989, UDMR Zalău. Tot atunci s-a
hotărât reînființarea săptămânalului maghiar sălăjean Szilágyság
(fondat în 1883 de Kincs Gyula),
al cărui prim-redactor șef a devenit prietenul său, regretatul ziarist
Fejér László.
Din anul 1992 a preluat postul
de cancelar al senatorului UDMR
Sălaj, Seres Dénes, fiind numit
apoi redactor al ziarului Szilágyság,
funcție pe care a îndeplinit-o, cu
pasiune profesională, până la pensionare. Din anul 2001 a fost colaboratorul postului de Radio Cluj.
De nenumărate ori am avut
ocazia să-i admirăm cunoștințele
vaste de cultură generală,
inteligența și profesionalismul ca
traducător-sincron maghiaro-român și româno-maghiar, cu ocazia
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unor întâlniri ale politicienilor,
artiștilor plastici, literaților, dar în
special la diferitele ediții ale Festivalului Internațional „Primăvara
Poeziei”, organizat de Centrul de
Cultură și Artă al Județului Sălaj.
La ultima noastră întâlnire s-a
plâns că îl lasă memoria și începe să uite textul rugăciunii „Tatăl
nostru”, dar „mă ajută – spunea
el – limba latină, învățată la Teologie, și o spun așa până la capăt”. A
găsit o portiță demnă de scăpare.
Ne luăm și noi rămas bun de la el,
pe latinește: Requiescat in pace!
Dormi în pace, prieten drag!
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Jurnalul britanic

Adrian Lesenciuc

7 ani în Occident – proiectând
parafrastic Tibetul interior în raport cu romanul austriacului Heinrich
Harrer și cu mult mai cunoscutul
film omonim, produs pe marginea romanului de Jean-Jacques
Annaud după jumătate de veac –
este un jurnal de idei atipic, scris
de Mihai Neamțu, reproducând (în
geometrie textuală fractală) geografii interioare și exterioare din
anii studiilor la Durham și Londra.
Și asta pentru că tânărului Mihai
Neamțu, olimpic la filosofie, i s-a
oferit șansa, după evenimentele
din decembrie 1989, să urmeze
studiile masterale la Universitatea
din Durham și studiile doctorale
la King’s College, să beneficieze
de o bursă Erasmus la Universitatea Ludwig Maximilians din Bavaria și de stagii de cercetare la
Russell Kirk Center din Mecosta,
Michigan și la Woodrow Wilson
International Center for Scholars,
Washington DC. 7 ani în Occident.
Vol. I Jurnal britanic1 e atipic din
perspectiva organizării textuale,
incluzând, în ritmul unei constante scăderi a frecvenței însemnărilor și adnotărilor, ideile coagulante
ale perioadei 11 septembrie 2001
– fatidica zi a căderii Turnurilor
Gemene – și 18 iunie 2004. Notele
din urmă cu aproape două decenii
sunt profunde și mai actuale ca
nicicând. Iar jurnalul e deopotrivă
mărturie și exercițiu de admirație,
o extindere la nivelul întregului
volum a lecției lui Faraday, asumate de tânărul intelectual român:
„Lecția lui Faraday? Nu învățăm
doar din cărți, ci mai ales dintr-o învecinare cu omul superior, predispus să ne alimenteze visul, curiozitatea și entuziasmul” (p. 49). Acest
exercițiu de admirație e nota dominantă, armonica – în înțelesul fizic
de oscilație a cărei frecvență multi-

plică frecvența fundamentală a lucrării – numitorul comun al proiectului intitulat 7 ani în Occident. Și,
pentru ca exercițiul de admirație
să aibă consistență indiferent de
factorul activator în expunerea
ideilor din jurnal: evenimente,
întâmplări, întâlniri, lecturi, vizitarea unor obiective turistice din
Durham, din Northumbria, din
Marea Britanie, din Occidentul european, textele se încheie în nota
livrescă a unor citate amplificatoare în sensul adâncirii înțelegerii, a
închiderii arcului hermeneutic sau
a potențării unor deschideri multiple. Spre exemplu, Cicero încheie
prin clasicul Omnia mea mecum porto
textul intitulat „Geniul patristic al
oratoriei” (p. 187). Samuel Johnson rezumă, cu rafinamentul critic
britanic, „Puterea cuvintelor”: „Sir,
Your manuscript is both good and
original; but the part that is good
is not original, and the part that is
original is not good” (p. 25). Aceasta este, de fapt, adevărata plecăciune smerită în fața celor care, din
praful cărților sau din proximitatea fizică și intelectuală (recomand
lectura textului despre Adrian
Papahagi din 11 aprilie 2004, pp.
233-234) sunt cu adevărat oameni
superiori, capabili să alimenteze
visul și fapta demnă.
Mai mult, jurnalul lui Mihai
Neamțu e și o căutare de sine, continuă – cu toate ispitele și alunecările la care este supus cel dezamăgit de neașezările statului și neamului –, oscilând între soluția lui
Cioran: „Refuz să mai privesc spre
România. Mă bat pentru a rămâne relevant pe plan internațional.
N-am decât o șansă: să particip la
conversația iscată de Marile Cărți”
(p. 118) și resemnarea lui Noica.
Apoi jurnalul e o căutare la rădăcinile prefacerii în spiritul neamu181

lui: „Poporul nostru nu se va face
bine până nu va înlocui înjurătura
cu binecuvântarea, lingușeala cu
demnitatea, golănia cu educația,
bârfa cu administrația” (p. 20);
„Ce ține laolaltă poporul? Cultul
eroilor, respectul pentru tradiție,
venerația înaintașilor” (p. 46); „În
România e nevoie de eroism pentru a produce erudiție” (p. 121);
„Superficialitatea e blestemul României” (p. 160); și al vremurilor:
„Postmodernismul disprețuitor la
adresa clasicilor întâlnește imbecilitatea barbarilor care transformă relieful complex al lumii într-o
tabula rasa” (p. 160) sau „Anything
goes e cancerul postmodernității”
(p. 245). Căutând într-un Occident îndepărtat fizic și mai ales
ca unghi de abordare, ca perspectivă, ceea ce se așezase în propria
formare și în spiritul vremurilor
(Zeitgeist), și cel al locului sfințit
de oamenii care-l populează
(Volkgeist), Mihai Neamțu descoperă cu uimirea copilului din basmul lui Andersen că împăratul e
gol. Și nu ezită să o spună atunci
când se cade să o facă. Și o face cu
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bunul simț și eleganța observatorului participativ, care și-a propus
să schimbe lumea după ce se va fi
schimbat pe sine deja.
Nu în ultimul rând, jurnalul de
idei al lui Mihai Neamțu e în măsură să dea mărturie despre ideile însele, dar mai ales despre cele
care alunecă înspre ideologii, care
presupun transformarea lor în „leviere sociale”, cum corect a reflectat procesul sociologul american
Daniel Bell. „Ideile au consecințe,
spune Mihai Neamțu. Națiuni în-

tregi au fost ruinate de superstiții
rasiste și teze economice greșite,
aplicate cu oarbă tenacitate. Ideea nazistă a ucis șase milioane de
evrei și a declanșat cel mai cumplit război al veacului trecut. Ideea comunistă a eliminat o sută de
milioane de vieți pe întreg mapamondul” (p. 112). Pază la ideile în transformare, în alunecare
vrăjmașă, cartea lui Mihai Neamțu
poate fi citită și ca îndemn. De altfel, jurnalul britanic începe într-un
orizont al spațialității textuale,

dacă nu și al proiecției temporale,
înainte de 11 septembrie 2001,
cu un „Îndemn pentru tineri”, cu
un discurs de o remarcabilă forță
ilocuționară, producând efecte nu
în sensul angajării simplificatoare,
ideologizante, ci în sensul reflectării în oglinda conștiinței fiecărui
cititor, fie el tânăr sau nu.
Mihai Neamțu, 7 ani în Occident, Vol. I, Jurnal britanic,
București, 2019.
1

Frazeologie regională:
precum calul mocanului
Gheorghe Moga

Vorbitorii din unele părți ale Ardealului, așa cum
o dovedesc hărțile ALR, îi numesc mocani pe locuitorii din Munții Apuseni care fac și vând produse
de dogărie. Două erau perioadele din an în care sosirea mocanilor era așteptată: primăvara, înainte de
împreunișul oilor și toamna, în preajma culesului
strugurilor. Atât prelucrarea și păstrarea produselor din lapte, cât și procesul de vinificație impuneau
folosirea doar a vaselor din lemn de brad. Toamna,
mocanii ajungeau până în Câmpia transilvăneană
sau până în satele din sudul Ardealului, așezate pe
„drumul țării”, sate înconjurate de podgorii (Răhău,
Cut, Câlnic, Gârbova), spre a-și vinde produsele (ciubere, bote, boturi).
Unii dintre aceștia își aduceau marfa în căruțe
acoperite. O cunoscută doină face aluzie la acest
fapt: „A plecat moțu’ prin țară/ Cu cercuri și cu
ciubară...” Poetul Ion Horea înfățișează un popas al mocanilor ajunși departe, până în mijlocul Ardealului: „eram încinși în pulberi de aur și
de bură/ după cules, când mustul, la locul lui în
șură,/ îl căutam cu țeava de trestie-n butoi./ era o
vreme bună-nainte de război/ când au venit mocanii, atunci ori altădată/ și s-au oprit la poartă,
știau că-i descuiată,/ să mâie la sălașul din șopru,
pe otavă,/ târziu, mai după cină, cu lucrul de ispravă./ lângă ulcica plină cu must adus din bute,/
mai tulburi la vedere și la băut mai iute,/ cădeau
de somn, nici n-aveau puteri să se mai roage./
căruța era plină de scânduri și de doage/ și sculele
lăsate-ntre roți lângă ciubere./ caii rodeau ovăzul
din străiți, în tăcere…” („Popas” din volumul Podul
de vamă, 1986).

Alții își încărcau uneltele și materialele indispensabile pe cal și urmăreau doar repararea „vaselor” de lemn din gospodăria viticultorilor. Aceștia
opreau calul la umbra vreunui pom de pe marginea
drumului, unde își începeau lucrul, mai schimbând
un cerc de alun cu unul metalic, mai retezând fundul unui ciubăr, după ce, în prealabil, făcuseră, cu
grijă, gardina. Se înțelege că întreaga vecinătate
era prezentă lângă meșteri. Cei mici erau atrași de
ciudățenia uneltelor și de iuțeala mișcărilor, cei
mari de vorbirea mocanilor (care foloseau formele
verbale de perfect simplu) și de răspunsul mucalit pe care aceștia îl dădeau vreunui nemulțumit de
faptul că, în ciuda reparării, vasul… picură: „Nu știi
că în calea apei nu te poți pune”. Apoi își luau calul
și plecau mai departe…
Și, dacă tot veni vorba de dogărie, să amintim
o altă expresie: a-i lipsi (cuiva) o doagă „a nu fi întreg la minte”, explicată astfel de Stelian Dumistrăcel: „extinderea constatării de neîmplinire făcută
inițial de cel care construiește vase de lemn este
semnificativă prin puterea sugestiei: echilibrul și
funcționalitatea întregului sunt de neimaginat
în lipsa unei piese” (Expresii românești, Institutul
European, 1997, p. 68).
În alte părți și timpuri, se auzea „vorba” a fi (ajunge) cal de poștă cu același înțeles: „a fi muncit peste
măsură”, „a fi întrebuințat la toate, trimis în toate
părțile”.
Așadar, o persoană dintr-o familie, dintr-o colectivitate de care toți trag, pe care toți o solicită este
comparată, în sudul Ardealului, cu calul mocanului
aflat, ca și stăpânul său, mereu pe drumuri.
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De la romanul „istoric”
la romanul „mitopolitic”
actual

Teodor Sărăcuț-Comănescu

După ce a scris 15 cărți de
substanță (și nu plachete), romane în esență, unul premiat de
Uniunea Scriitorilor din România
în 1987 (O lacrimă pentru Măria
Sa, roman istoric, Editura Albatros), premiul național „Duiliu
Zamfirescu” pentru cel mai bun
roman în manuscris (Voievodul
Albastru, apărut la Editura Caiete Silvane, 2001), arta scriiturii îl
recomandă ca fiind un scriitor cu
„ștate vechi”, cel puțin în ceea ce
reprezintă romanul istoric actual. Romanele lui Florin Horvath
sunt ancorate puternic în istoria
mai veche, dar și mai nouă a României, și nu numai, de la „spațiul
mitic” la istoria controversată a
socialismului și comunismului,
pornită din nedisimulată, enormă informație, cultură, lectură,
intuiție, și nu mai puțin, un mod
aparte de a vedea și înțelege cursul istoriei.
Cel mai recent roman, din varii puncte de vedere, „Eșafodul cu
Fantome”, publicat în decembrie
2019 la Zalău (225 p.), reprezintă o „scriitură” aparte, având ca
„fundal” o perioadă de peste 50
de ani (acțiunea petrecându-se
între anii 1939 și 1990), cu incizii
și „grefe” de social, politic, mitic
etc., toate susținute de aparente
„elemente autobiografice”.
Prezenta carte e destul de greu
de încadrat într-o anume specie
literară și pentru că „scriitura” e
pe undeva o întoarcere/revenire
conștientă a scriitorului (martorul narator) la cultura autohtonă
(vezi tematica unor scrieri anterioare), fie ea și „mitică” (acceptând
o idee a lui Corin Braga), în care e
încarcerat mito-politicul din anii
„dictaturii dejiste” și ai „primăverii” ceaușiste, tradiția „viețuind”

ca o convulsie în subconștientul
cultural al autorului.
Ideea de imaginar mitic transgresează în aproape toată acțiunea
romanului ca un fir roșu, fie a unei
posibile susțineri și interpretări a
cursului istoriei, fie a ceea ce ar fi
putut duce la un alt parcurs, dacă
„acțiunea” personajelor ar fi fost
una fără „re-sentimente”.
Romanul nu se încadrează
într-o structură clasică a genului, fiind mai degrabă un „cvasiroman”, o „așternere” pe politic,
social, istoric, mitic, cu elemente
de pitoresc și baroc pe alocuri.
O scriere prolixă, dacă circumscriem și structura de „fals” jurnal (de 50 de ani), limită a două
generații (tată și fiu – personaje
„circumscrise” romanului – Mihai și Matei Alexiu), asumate
doar din punctul de vedere „biologizant”, subscrisă unui credit acordat realității relative ce
ar fi putut să doarmă liniștită
(urmașii doar să constate istoria
faptelor trecute), dacă autorul ar
fi cochetat doar cu o structură de
„metaroman”, ca la Mircea Horia
Simionescu sau Radu Petrescu.
Ori aici chiar dacă avem de-a face
cu lipsa unui roman politic ca gen
stabil, totuși scrierea are în centru personajul politic (subsidiar
istoric), ipostazierea „puterii” cu
limitele ei „văzute și nevăzute”.
Chiar și luând în calcul faptul
că la noi n-a existat un roman
„pastoral”, „cavaleresc” sau „picaresc”, ci de la început a fost unul
social cu accente moral-politice,
continuarea s-a realizat prin afilierea la tradiția acestui tip de roman.
Intrând în miezul logicii romanului, se resimte mutația de la
„mentalitatea anistoriei” (mitică
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și etică), cultivată cu prisosință în
romanele anterioare, la cea „istorică” (științifică și politică).
Dacă ar fi să-l parafrazăm pe
criticul Ion Simuț, privind legătura dintre „literatură și politică”, un
„roman este cel mai adesea acolo
unde este politică”, ori romanul
lui Florin Horvath se încadrează în „arealul” romanului politic
cu inflexiuni mitice și „speculații
științifice”, modalitate încercată
și de alți autori postbelici.
Existența individuală este determinată politic (vezi formarea și
parcursul profesional al celor doi
protagoniști: Mihai și Matei Alexiu), chiar subversiv existențial,
având în vedere parcursul evenimentelor istorice pe o perioadă de
50 de ani (acceptând și o opinie a
criticului Anton Cosma, în acest
sens). Am putea să recunoaștem
și un fundal subsidiar al unui
„roman – cronică de familie”, bazându-ne și pe structura de jurnal
în derularea planurilor acțiunii
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sau luând în calcul evoluția personajelor în raport cu timpul și
mutațiile sociale. „Îmbrățișarea”
modului de a scrie romanul la
persoana a III-a este pe undeva ca
o dedublare a personajului martor și narator, Matei Alexiu, cel în
jurul căruia se circumscriu toate
evenimentele, mobilurile acțiunii
și trăirile.
Acțiunea romanului se conturează din mai multe planuri aparent circulare, cel politic la nivel
național și internațional, redând
evoluția unor fapte istorice, dar și
a vieții și trăirii celor responsabili
de evoluția parcursului istoric, de
destinele colectivităților, dar și a
indivizilor în sine ca exponenți ai
unei realități contorsionate sau
incorect intuite: „Abia după prima întâlnire a reprezentanților în
cauză s-a conturat un document
ce avea să poarte titlul de «Tratat
al comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului». Mai ales adaosul cu Oțelul l-a înfuriat la culme
pe Stalin. Stând încă sub papucul
roșu al Moscovei, România păstra, cu încăpățânare, ideea unui
naționalism adjudecat și a unei
planificări centralizate. Numai că,
spre deosebire de toate celelalte
membre europene, România era de
o personalitate și specificitate cu
totul aparte! Era singura, care pe
un spațiu geografic dumnezeiește
echilibrat, avea uraniu, metale
rare și aur, o bogăție nemaipomenită sub potențialul agricol și
peste toate acele rezerve despre
care Vaticanul știe și încă tace,
tezaurul dacic ca zestrea tradiției
Magilor, lucru pe care puțină,
foarte puțină lume, îl știe. Dacă
România ar putea fi ghidonată
pe un nou drum, depărtându-se
de comunismul asumat, ar fi cea
mai interesantă achiziție, chiar
din plecare, de vreme ce cărbune
și fier are încă destul!” (6 – 1950 –
Paris, pp. 23-24); un plan al „executivului” (armată, securitate,
miliție, comandamente, structuri
diverse și diversificate cu decizii
doar de execuție, lipsind întru to-

tul latura motivațional-umană):
„Totul a început odată cu vizita la
București a lui Andropov care era
secretar al Comitetului Central al
P.C.U.S. pentru legăturile cu țările
socialiste. Asta se întâmpla în
3 aprilie 1963. /.../ Abia la o lună
de la acea ședință, furtunoasă ce-i
drept, Dej l-a rugat pe tov. Niculescu Mizil să înceapă, în calitate
de secretar cu propaganda, demersurile pentru elaborarea unui
document mai amplu, privitor la
această intenție a Rusiei.
Până la urmă se poate spune
că cei care au inițiat și dinamizat
corespunzător nașterea acestui
act «de răspuns» au fost Dej, Bârlădeanu, Botnăraș și Ceaușescu.
/.../ În felul acesta s-au născut
documentele știute sub titlul «Tezele din aprilie 1964», care erau
în final un răspuns clar, nu atât la
planul lui Valev, cât la intențiile
conducerii URSS, intenții butonate în toate articulațiile de Andropov.
În esență, prin obligațiile sau
impunerile economice ce reveneau fiecărui stat, României îi revenea misia de a asigura producția
de grâne pentru toate statele riverane Dunării. /.../ Doar câteva
țări urmau să-și dezvolte ramurile industriei esențiale sau cercetarea. Prin urmare, României
nu-i rămâne decât să facă una cu
pământul, tot ce realizase până
atunci și să respecte în continuare obligațiile de a livra grâne în
conformitate cu gândirea Moscovei” (32 – 1964 – București, pp.
87-88); un alt plan personal, civic,
cel mai adesea supus intoleranței
față de cerințele celor de la vârf,
cu riscul permanent al anihilării
sau dispariției entității fizice, fie
ca simplu executant, fie ca personalitate istorică „nonconformistă”: „Bărbatul care purta încă, în
adâncul sufletului, umilințele suportate de pe urma unei «căsnicii
nefericite», uitase deplin faptul
că viața nu se joacă, nici atunci
când totul poate părea o joacă!
În forul cel mai intim al lui Ma181

tei, aproape că nu mai există nicio
fărâmă din orgoliul «bărbatului»
înșelat amarnic și nemeritat. Poate mai mult îl domina încă sentimentul de hăituit, de om care
în orice clipă poate fi desemnat
drept «victimă sigură» pentru cei
ce-l împinseră în vârtejul acelor
întâmplări, mult prea mari, sau
mult prea „importante» pentru
un suflet ce tânjea către un bob de
bucurie, de pace și de eliberare de
sub carapacea «proscrisului»!”, și
nu un ultim plan „intercalat-reflexiv”, susținut de ancora miticului
și a miracolului, aici revenind „mitul magilor din Carpați”, „mitul
originii”, „mitul celui ales” („sfântul din Carpați”, Arsenie Boca),
tezaurul „vechilor daci” (transformarea oricărui metal în aur) etc.:
„Ceaușescu l-a privit o clipă, apoi
când ochii aceluia l-au învăluit cu
intensitatea de nesuportat a ochilor săi albaștri, s-a întors apostrofând ofițerul rămas în poziție de
drepți. /.../
– Chiar dacă până acum nu
ne-am văzut, știu destule despre
dumneata! Ești părintele Arsenie,
cel de la Prislop, care te-ai retras
la Sinaia și încă ești... ai puteri de
clarvăzător... Eu, unul, m-am hotărât să te cred. Dacă îmi răspunzi
cinstit la ce vreau să aflu, propun
să fii lăsat în pace. Voi fi sincer și
voi recunoaște că sunt la ananghie. Voi fi nevoit să înfometez
poporul spre a ne plăti datoriile
la Marile Bănci. Știi cumva altă
cale sau ai idee de vestitul tezaur
al dacilor? E limpede că dacă l-aș
avea, țara asta ar ieși din tot răul
și toți ar duce-o mai bine!” (67 –
1977 – București, p. 196).
Remarcăm, ca și până acum,
arta scriitorului de a contura personaje simbol în funcție de faptele acestora, de cultura și acțiunea
lor în favoarea sau defavoarea
derulării actului normal istoric.
Putem descoperi și simpatia autorului față de faptele și acțiunea
unor personaje, pe altele nu le
absolvă de „păcatele” lor, dar le
atribuie din umbră circumstanțe
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atenuante: „Matei a plecat de la
Zalău fără măcar să intuiască
faptul că, dincolo de cunoștința
cu bunul părinte Steinhardt, îl
va dărui Dumnezeu cu încă o
cunoștință absolut respectată:
părintele Galeriu!” (76 – 1986 –
Zalău, p. 222).
Nu lipsite de culoare și veridicitate, în susținerea artei narative,
sunt unele descrieri măiestrite cu
incizii istorice, geografice, lirice
sau etice, adesea trecute printr-un
fin simț al umorului sau disimulării voite: „În vârful planului stâng,
strălucește lacul Căldărușani, de
un albastru aproape ireal, culcușit
între aglomerările verzi de pădure. Lângă el, mănăstirea ce sta de
veacuri întru mărturia ideii că
acest pământ e binecuvântat de
Dumnezeu. Dintre ziduri, Matei
desprinde parcă simbolicul salut
al lui Matei Basarab” (35 – 1966 –
Lacul Snagov, p. 94).
Există, pe alocuri, pasaje care
l-ar face și pe un premiat Nobel
să simtă oarecare invidie privind
gingășia și sensibilitatea cu care
autorul reușește să redea scenele
nevinovăției adolescentine în chip
de „zburător” feminin: „Chiar pe
neașteptate, într-o după-amiază
alinată de binecuvântarea ploii
sacre, Cel de Sus i-a adus în cale
zâmbetul ascuns între genele
bucuriei, o fătuță ale cărei urme
aveau miros de salcâm, de unde
Matei a auzit cum pașii ei știu să
cânte și dintr-odată, vorbele lui
au căpătat formă de lespezi ce
duc spre Sanctuarul Tainei, acolo unde se moare câte un pic în
fiecare zi, de prea multă iubire...
Purtând în mâini un «șevalet de
flori», fata și-a transformat sânii
în mere ce dau în pârg și toate

liniile vieții ei s-au îngemănat în
curgerea părului de fată morgana
și coapse subțiri cu miros de busuioc.
Fără nicio împotrivire, Matei
a sfârșit prin a se rupe de vrajă
uimit și i-a ascuns, cu teamă, în
palma mică, un sărut. Și atât a
fost! De bună seamă, nimic nu e
întâmplător!” (71 – 1980 – Zalău,
p. 209).
Aplecarea autorului pentru
„actul” documentar ne duce cu
gândul la „truda” lui Lev Tolstoi
înainte de a scrie „Război și pace”,
astfel încât lectorul neavizat poate nu va putea „citi” în spatele
scriitorului și atitudinea criticului istoric, mulțumit fiind doar
de narațiunea care curge, și mai
puțin de raportul dintre faptele
relatate, „veridicitatea” personajelor și adevărul istoric. Autorul
nu se depărtează de ideea tolstoiană că nu indivizii fac istoria,
ci masele a căror voință învinge într-un final, individul doar
supraviețuiește, atât cât îl ajută
conștiința: „Cu ochii ușor mijiți,
Ceaușescu s-a străduit să descâlcească numele înșirate, chiar așa
fără ochelarii de vedere. Începea
cu fostul ministru Ion Stănescu,
cel ce s-a adeverit a fi slujba serviciilor secrete rusești. Apoi, urmau Doicaru, Pacepa, și o lungă
înșiruire de nume... Către sfârșit,
lista conținea, dincolo de generalul Ion Ioniță, pe generalul Puiu
Dumitru, pe colonelul Stratan, pe
căpitanul Davidovici și pe căpitanul Trosca, Silviu Brucan, Virgil
Măgureanu, Radu Filipescu, Ion
Iliescu, Mircea Dinescu, Andrei
Pleșu, Gh. Apostol, Virgil Tănase,
Paul Goma și două nume absolut
inofensive, după el – Alexiu Mihai
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și Alexiu Matei” (68 – 1978 – La
mare. Vila de protocol, p. 200), de
unde și titlul motivat „Eșafodul
cu Fantome” (umbre ale trecutului, intrate în malaxorul istoriei
odată cu „căderea cortinei”, a scenei).
Aparent „jenantă” în tot parcursul narațiunii, se strecoară
redarea permanentă a unor sintagme între ghilimele, în defavoarea unei curgeri libere a fluxului expresiv, dar e motivată de
perseverența și accepțiunea autorului de a reda cât mai fidel concepte, expresii devenite „formule istorice”, locuri comune și nu
mai puțin persiflând „limbajul de
lemn” al epocii dispărute.
Romanul se încheie parcă
într-un ton apoteotic, sublimând
influența măreției naturii asupra destinului uman, procedeu
frecvent întâlnit la realiștii ruși,
întrezărind astfel o posibilă deschidere spre universalitate cu
tentă de simbol: „Pe marginea
drumului, trei plopi singuratici își
împreunau crengile ca pentru închinare și Matei își ridică propria
cruce senin, știind ce va să vină!...
De acum, Eșafodul cu fantome
n-o să-i mai tulbure zilele, atâtea
câte vor mai fi rămas” (s.n. – Epilog, p. 252).
Nu vom intra în substratul de
adâncime din motive întemeiate,
cartea „reprezentând” și respirând în sine „într-un fundal” încă
neacoperit întru totul, cât timp
unele „personaje” se află încă în
malaxor, planând riscul, „asumat”
de către autor, de a nu crea „plusvaloare”, ci un posibil ricoșeu
(mentalitățile sunt umbrele trecutului de care doar cu mari sacrificii putem să scăpăm).
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Magda Bădoiu – Nopţile albe
mai spun poveşti pe Volga
Lucian Gruia

Scriitoarea Magda Bădoiu s-a născut la 18 septembrie 1943 în localitatea Unirea, judeţul Călăraşi şi a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul
Universităţii Bucureşti.
În cartea Nopţile albe mai spun poveşti pe Volga
(Ed. Betta, 2017), autoarea foloseşte următorul
motto: „La ce îmi trebuie picioare, când am aripi
să zbor?” (Frida Kahlo)
Eu aş fi ales altul, reprezentativ pentru momentele pe care le trăieşte astăzi: „Cred că fac parte
dintre acei oameni care nu pot trăi fără întrebări;
caut liniştea pe care nu sunt în stare să o capăt de
la propria-mi natură decât când sunt cu nepoţii,
când citesc, dar mai ales când scriu”.
Şi scrie cărţi de versuri, proză şi de călătorie,
incitante. Autoarea a mai publicat în ciclul „crochiuri sentimentale – note de călătorie”, patru-cinci
cărţi de peregrinări pe două continente.
În recenta apariţie editorială, Nopţile albe mai
spun poveşti pe Volga, autoarea participă la o excursie cu avionul până la Sankt Petersburg, apoi cu
vaporul pe fluviul Neva, lacurile Ladoga şi Onega,
fluviul Volga cu cele 18 ecluze până la Moscova şi
cu avionul înapoi la Bucureşti.
Acum 30 de ani am participat la o excursie pe
itinerarul Sankt Petersburg – Moscova – Kiev,
aşa că această carte a Magdei Bădoiu mi-a trezit
frumoase amintiri. Pe lângă obiectivele turistice
vizitate, ţin minte de comerţul pe care îl făceam
cu cafea, ness, blugi şi pungi de plastic care nu se
găseau în acea vreme în Rusia, iar la noi cu mare
greutate.
Cine a fost într-o asemenea excursie nu poate
uita monumentele, palatele, bisericile, mănăstirile, muzeele impresionante din fosta capitală Sankt
Petersburg şi actuala capitală Moscova. Chiar cine
nu a vizitat aceste locuri tot ştie din cărţile de istorie şi din mass-media despre Palatul de Iarnă şi
crucişătorul Aurora, Ermitajul, catedrala Sfântul
Isaac din Sankt Petersburg ori despre Piaţa Roşie
cu Kremlinul şi Biserica Vasili Blajenâi, Teatrul
Balşoi, galeria Tretiakov, metroul din Moscova.
Autoarea ne împărtăşeşte cu mult talent şi căldură sufletească impresiile de călătorie, date istorice, descrie şi oferă informaţii minuţioase despre
toate obiectivele turistice vizitate. Totodată vorbeşte cu empatie despre marii artişti ruşi: scriitori, muzicieni, balerini. Nu-i pomenim fiindcă

sunt prea cunoscuţi. Nu-i scapă analizei nici Stalin
şi Lenin şi epoca lor.
Bună cunoscătoare de limba rusă, în care recită
poezii şi cântă – cum a făcut-o şi la diversele petreceri organizate în această excursie – ea a trăit
aproape de extaz unele momente ale călătoriei.
Stilul autoarei este direct, limpede, colocvial.
Autoarea îşi pigmentează textul cu poezii originale legate de diverse locuri vizitate. Face deseori paralele cu viaţa din Rusia şi din ţara noastră.
Aminteşte de Dimitrie Cantemir şi Nicolae Milescu Spătarul, în perioadele de viaţă petrecute de
aceştia în Rusia.
În matricea stilistică a unei culturi, Lucian Blaga afirma că orizontul spaţial e cel mai important
factor stilistic. Pentru cultura rusă, el stabileşte că
acesta este stepa. Aici, cântecele specifice ruseşti
se rostogolesc până departe, iar cazaciocul se dansează aproape de pământ.
Citind cartea Magdei Bădoiu – Nopţile albe mai
spun poveşti pe Volga – am simţit cum cuvintele sale, împletite cu amintirile mele din excursia
amintită, se rostogolesc la nesfârşit peste stepa
rusească.
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Lumea începuturilor,
updatată

Menuţ Maximinian

Cunoscută ca poetă, dar şi critic
literar, Andrea H. Hedeş a publicat,
de curând, la Editura Neuma, cartea
„Povestiri de pe malul celălalt”, în
care se prezintă într-o altă ipostază,
aceea de prozatoare.
La fel ca Radu Ilarion Munteanu, cred că titlul volumului trimite
la una din noţiunile basmului: malul celălalt poate fi celălalt tărâm.
Începem cu motto-ul ales din Homer: „De-atunci Neptun nu-l pierde
pe Ulise,/ Ci-l poartă-n veci departe
de-a lui țară”, ce ne îndeamnă la călătorie.
În prefaţă, prof. univ. dr. Mircea
Muthu, unul din dascălii emeriţi ai
universităţii clujene spune: „Adevărate parabole cu irizări de epos
oriental sunt aceste istorisiri doar
în aparenţă genuine pe care aproape că le şi ascultăm în timp ce le
citim. Urechea şi Ochiul receptorului relaţionează pentru că scrierea
propriu-zisă este impregnată şi se
desfăşoară ca o prelungire a rostirii despre întâmplările petrecute pe
«malul celălalt»”.
Interesant este faptul că volumul de proză i-a adus Andreei cele
mai multe ecouri raportate strict
la cărţile de până acum, în cele mai
importante reviste ale ţării. Doar
trei exemple: despre povestiri, Irina
Petraș spune că „sunt străbătute la
pas, cu prelungiri ritmate până în
pragul poeziei, cu atingeri când cu
fabulosul, când cu fantasticul, strecurând ciudățenii grăitoare, presărând firimituri parabolice pentru
a lărgi perspectiva pe placul unui
versat cititor matur, dar păstrând
și destule inserții șturlubatice cât să
poată fi oricând și pe gustul unui cititor copil. ...Brodând în seama lor
fabule ingenioase despre oameni
de azi și dintotdeauna, cu morala
strecurată prin forfota de personaje și întâmplări nemaivăzute.
O construcție deschisă, tema cea

mare putând fi «lumea în veșnică
schimbare», cu urmarea inevitabilă
a nestatorniciei și relativității tuturor adevărurilor omenești” (România literară, nr. 43/2019). „Cheia încercărilor taxonomice cred că şade
în ambiguitatea dintre alteritatea
la care trimite titlul (malul celălalt)
şi ţinutul pe cât de straniu, pe atât
de singular şi de original, aflat între
lumi spre care tind mişcările personajelor, de fapt ale lumii acestora. Sau care se află ab initio acolo...
Dar faptul că acest între lumi există, în convenţia narativă, nu doar
permite, cere chiar întrebarea: ce
e pe malul celălalt? Originalitatea
povestirilor permite, dacă nu nenumărate, oricum numeroase interpretări simbolice” (Radu Ilarion
Munteanu). „Furat de magia limbajului, aproape incantatoriu în unele
povestiri, prin eufonia lui stranie
și repetitivă, cititorului i se solicită
participarea la hermeneutica textului, la nivelul semnificațiilor și al
(în)cifrării semantice. Lumea nou
construită funcționează după cu totul alte mecanisme, ca-n basme, de
aceea plimbările prin pădurea narativă ivesc la tot pasul probe dificile
și de perspicacitate interpretativă.
Simbolurile multiple vizează zone
eterogene, de la mitologie la filosofie și de la literatură la psihanaliză.
Prin urmare, lectura acestor minipovestiri presupune și o experiență
ludică, testând capacitatea și disponibilitatea imaginativă, maleabilitatea așezării într-o ordine narativă
dominată de straniu” (Monica Grosu, Viaţa românească, nr. 10/2019).
Cele zece proze pot fi citite şi
în cheia etnologică, prezentând
structuri mitologice, reinterpretate şi ancorate în modernitate.
Teme precum peştera dătătoare de
viaţă, drumuri iniţiatice, călătoria
bătrânului întru descoperirea lumii de rând, prezenţa în lumea de
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dincolo sunt nuanţate de Andrea
Hedeş nu pentru copii, ci pentru cei
care vor descoperi teme existenţiale. Sunt expuse aici şi extremele:
„identitatea și diferența, toleranța
și intoleranța, falsul și autenticul,
violența și vulnerabilitatea” (Dan
Cristea, Luceafărul de Dimineață).
În prima proză, care se întinde doar în spaţiul unei pagini, se
vorbeşte despre prezenţa îngerilor
într-un mediu în care se aşteaptă
lumina: „Peştera era mare şi rotundă ca o gură sau ca un pântec de femeie grea. Şi ea avea colţul ei în peştera rotundă, un colţ mic, îngust şi
ascuţit, unde încerca să stea mereu
cu ochii mari deschişi. Toată lumea
avea câte un colţ, acolo în peşteră,
iar în mijloc era un foc. Focul era al
tuturor. La lumina lui aflau cum a
pornit să curgă începutul. Cel mai
mult îi plăcea să audă despre îngeri.
Bătrânii ştiau cel mai bine. Nişte fiinţe cu aripi minunate şi mute, care
zburau mereu, mereu, dincolo, aşa
erau îngerii” (p. 9). Şi câte teme nu
se pot desprinde de aici: minunea
naşterii, de altfel pântecul femeii
fiind în sat asemănat cu o peşteră,
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timpul dintru începuturi al facerii,
focul sacru, primul vânător, lupta
dintre lumină şi întuneric.
În „Planşeta cu plastilină” impresionează modul în care desenele
prind viaţă cu talentul băieţelului
„cu mâini de fetiţă”. Un fel de Pinocchio reinterpretat, nu din lemn,
ci din plastilină, și nu băieţel, ci fetiţă. „Noua figurină abia se ţinea pe
picioarele încă moi. Ochii încă nu
erau obişnuiţi să clipească, dar să
mai şi privească şi se temea că dacă
îi foloseşte prea mult, se vor rostogoli pe planşetă. Erau şi ei moi şi
delicaţi, s-ar fi putut deforma imediat. Aşa că începu să privească în
jur cu multă atenţie cu ochii numai
pe jumătate deschişi. Erau tot felul de figurine în jur. Erau în toate
formele şi în toate culorile” (p. 11).
Cred că după această povestire s-ar
putea face o animaţie, ce ar fi îndrăgită de noi toţi. E multă culoare şi
„aventură” aici, iar dialogul cu fata
roşie de sub mărul frumos face toată „atmosfera”.
Vorbind despre transformarea
în eroi de basm, nu putem uita de
drumul iniţiatic spre casă şi de curcanul ce „se umflă în pene şi începu
să fluiere” şi soţia roşie ce „trebuia
să se poarte ca o soţie şi mai ales ca
o soţie de curcan” (p. 14).
Impresionează, în prozele de
faţă, modul curat în care frazele
sunt construite, conturând atmosfere şi personaje uşor de reţinut (cu
trimiteri la basme precum Rățușca
cea urâtă sau Cenușăreasa). Iată în
„Visele”: „Oamenii stăteau muţi, încremeniţi, privind, privind... Bătrânul îşi mângâia uşor barba, cu ochii
întredeschişi şi o părere de zâmbet.
Împrejur, un stol de aripi minunate,
de dantelă de aur, băteau aerul ca
un cor de inimi, rotindu-se în jurul
lui, fus de lumină. Nimeni nu mai
văzuse vreodată şi nu mai avea să
vadă asemenea fluturi. Încet-încet
lumina începu să pălească, în mijlocul satului se ridică un stâlp de nisip
şi pulbere rotitoare, aşternându-se
apoi pe uliţa veche, în vreme ce bătrânul era deja departe... O mişcare
graţioasă. Capul se rostogoli lângă
uriaşa perlă fără de cusur. Din el
picurau mărgele de argint, care pluteau sus, fiecare cu lumea ei nemai-

văzută, sus, tot mai sus, spre cer”
(p. 19).
Câţi dintre scriitori nu au poposit în ţări „fabuloase”? Nu se dezice
nici Andrea Hedeş, reuşind, împreună cu ea, să ajungem pe tărâmul
unde este „doar primăvară, vară şi
toamnă devreme, cât să se coacă
fructele. Păsările de apă, de curte,
răpitoare sau cântătoare, cu penajul
lor minunat, umpleau ţara cu zbor
colorat şi triluri nemaiauzite în alte
părţi” (p. 21).
Se spune că în fiecare casă trăieşte un şarpe. În toate culturile lumii,
semnificaţia şarpelui este una dintre cele mai complexe, indicând deopotrivă viaţă şi moarte, lumină şi
întuneric, sacru şi profan, început
şi sfârșit. Tradiţia creştină asociază
şarpele diavolului. El este cel care îl
întruchipează pe Antichrist, împingând omenirea în păcat. Cu toate
acestea, la români există aşa-numitul şarpe al casei, care păzeşte
casa de rău şi pe care nu trebuie să
îl omori. I se mai spune Ştima Casei
sau Şarpele Străjer, şi este păzitorul
gospodăriei şi trăieşte sub pragul,
sub talpa sau în pereţii casei. Uneori îşi părăseşte locul şi ia parte la
jocurile copiilor, care îşi împart şi
hrana cu el. Se mai spune despre el
că păzeşte şi nişte obiecte preţioase,
îngropate sub case ori în jurul acestora, precum bani, aur, pietre scumpe sau bijuterii. Se zice, în folclorul
românesc, că o casă părăsită de şarpele ei este necurată şi atrage duhurile rele. Şarpele casei poartă noroc
celor din familia sub locuinţa cărora s-a aciuat. Îi păzeşte pe oamenii
care îl rabdă la temelia casei lor de
boli, certuri, incendii, cutremure
şi alte nenorociri şi de aceea el nu
trebuie omorât. Nu m-am răbdat să
nu fac un pic de etnologie, mai ales
că povestea şarpelui cel bun, la talpa casei omului, nu lipseşte nici de
aici, unde Ţara Șerpilor era „cea mai
frumoasă ţară din lume” (p. 26).
Meseriile demult pierdute din
vatra satului, cum este cea de căldărar, îşi fac locul în poveştile de
faţă în sincron cu modernitatea.
În „Drumul” ne întâlnim cu povestea unui personaj ce „nu mergea
ca toţi ţiganii, în căruţe cu coviltir,
sau, mai nou, în caravane de maşini
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Mercedes second-hand, cu toată şatra. Mergea singur… pe o bivoliţă”.
Iar mai apoi „bătea cu palmele crăpate căldarea lustruită” (p. 36).
Spuneam de adaptarea temelor
basmului la viaţa postmodernă,
Andrea Hedeş vorbindu-ne despre
„oamenii vaccinaţi ce deveneau
melancolici” (p. 39) sau despre evenimente cu VIP-uri coborâte din
avioane, la care participă şi „prinţul
care se afla în topul celor mai râvniţi
burlaci” (p. 47). Nimic mai actual!
Pescuitul cel dătător de hrană,
prezent şi în Biblie în sens metaforic, este şi în proza Andreei Hedeş,
acolo unde descoperim tărâmul
dintre lumi necălcat, pentru că „nimeni nu vrea să-şi piardă sufletul
în ţinutul dintre lumi”. Pe drumul
trecerii, între apă-pământ găsi în
năvodul lui „o femeie cu ochi adânci, cu coadă strălucitoare de peşte
şi aripi albe de pasăre”. O sirenă,
veţi zice. Cine ştie câte simboluri
are povestirea. Poate fi un înger.
Vă invit să le descoperiţi! Şi o
mostră de poezie: „Bucăţi mici cădeau din aripile dezgolite. Coada
de piele începu să se despice. O
despicătură lungă, până la mijloc”
(p. 49). Acest tărâm de pe malul celălalt pare a fi unul interzis, la fel ca
mărul din pomul din Rai: „Trăsese
barca la ţărm în miez de noapte.
În năvod rămăsese o grămăjoară
de pene şi solzi şi bucăţi de aripi”
(p. 51). Apoi, munca de sisif a celui
care adună pietre este şi ea relatată
aici, într-o altă formă. În faţa castelului pe care l-a cumpărat într-un
sat, un străin primeşte, în fiecare
seară, bolovani, în schimbul unei
pâini „cât o roată de car”. Pietrele drumului devin făină pentru
pâinea vieţii. În civilizaţiile vechi,
piatra este simbolul durabilităţii.
Bisericile, obiectele rituale, masa
din altar, crucile funerare sunt din
piatră.
Prin această carte, Andrea Hedeş aduce o prospeţime în proza actuală, dovedindu-ne că teme vechi
de când lumea pot fi updatate şi
aduse în faţa cititorilor şi prezentate într-o manieră proprie. A mizat
pe lumea fabuloasă a începuturilor,
aducând-o în faţa noastră „updatată” şi a câştigat.
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Expresivitatea liricii
poetei Ana Blandiana

Corina Vlădoiu

Numită „grupare a normalizării” de către criticul Eugen Negrici,
generaţia ’60 va decide „dezideologizarea” literaturii şi impunerea
unei autonomii. Acestei generaţii
a normalizării i s-au ataşat şi acei
scriitori, care după ieşirea din închisorile comuniste au dobândit
rolul de „voci” penetrabile, într-o
epocă a tăcerii exprimării. Astfel
putem vorbi de scriitorii: Nichita
Stănescu, Marin Sorescu, Ştefan
Augustin Doinaş, Ion Caraion, Ana
Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Ioan
Alexandru, Ion Pop.
Ana Blandiana este o reprezentantă tipică a generaţiei ’60, în măsura în care temele, motivele, dar
şi mijloacele de expresie se regăsesc, în doze şi cu finalităţi variabile în creaţiile sale lirice cumulate
de volumele: Persoana întâia plural
(1964), Călcâiul vulnerabil (1966),
A treia taină (1969), Cincizeci de poeme (1970), Octombrie, noiembrie,
decembrie (1972), Somnul din somn
(1977), Ochiul de greier (1981),
La cules de îngeri (1997), Refluxul
sensurilor (2004) şi celelalte. E evident că, în cadrul acestei generaţii,
poeta are un loc bine determinat,
diferenţa trebuind să fie luată în
calcul în modul cel mai serios la
nivelul textualităţii, a profunzimii
mesajului, a discursului liric.
Creaţia Anei Blandiana e considerabilă atât prin cantitate, însumând peste cincizeci de volume
de poezie, proză, eseistică şi publicistică, cât şi prin calitate estetică,
permiţând situarea acesteia printre cei mai importanţi scriitori români din literatura postbelică.
Primul volum se intitulează,
într-un fel programatic, Persoana
întâia plural (1964). Titlul are valoare simbolică deoarece scoate în
evidenţă dorinţa eului de a se defini şi de a-şi afirma personalitatea,

în relaţie cu lumea, cu universul vizualizat cu un ochi proaspăt, de o
spontaneitate ludică. Nu e o spontaneitate superficială, nu e vorba
de o mimare a trăirii profunde într-o
lume ce se deschide cu generozitate senzorialului; dimpotrivă, sinceritatea e tonalitatea care domină
aceste versuri care transcriu trăiri
marcate de plenitudine şi patos.
Iniţial, titlul plachetei de debut
pare să fi urmărit să indice o identificare a eului liric cu ideea de colectivitate, însă după aproape o jumătate de secol de la apariţie, acesta
capătă conotaţii diferite: „persoana
întâia plural” poate reprezenta vocea poeţilor tineri din deceniul al
şaptelea al secolului al XX-lea, care
se exprimau, în sfârşit, liber, după
atâta oprimare a sensibilităţii, a
trăirilor individuale.
Frenezia trăirii într-un univers
paradisiac prin bogăţia de forme,
culori şi sunete ce se lasă captate,
produce un fel de dilatare a eului, o
hiperbolizare a fiinţei care percepe
lumea cu intensitate maximă. Comuniunea cu elementele, contopirea cu stihiile sunt dimensiuni ale
viziunii lirice exprimate cu spontaneitate şi sinceritate: furtuna, ploile, vântul, mări, ape albastre.
Acest volum dă măsura unor
trăiri fermecătoare şi necenzurate,
plasate într-un univers aparent neproblematic, în care eul liric are capacitatea de a relaţiona cu vibraţiile
cosmice. Eul este miezul poemelor,
care-şi descoperă cu încântare şi
uimire materialitatea, asistând la
miracolul propriei transformări şi
exprimând euforia (auto)contemplării. Viziunile lirice blandiene au
o anvergură subiectivă extrem de
productivă estetic şi de limpede,
norma poetică dominantă fiind
senzorialitatea, impactul direct cu
lucrurile.
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În poezia Copilărie, poeta afirmă cu gravitate: „Din oglindă mă
privea un trup firav/ Cu claviatura
coastelor distinctă,/ Inima-apăsa
pe clape grav/ Şi-ncerca să-apară
în oglindă”, surprinzând legătura trup-inimă, fizic-spirit, univers
văzut şi univers nevăzut, care par
a se contopi în simbolul oglinzii ce
accentuează ideea de lumi paralele,
intersectate aici. Ca „într-un joc de-a
baba-oarba”, poeta îşi descoperă
esenţialitatea şi zbaterile interioare, tensiunea reflexivă şi proiectează spaţii imaginare inconfundabile: „N-am văzut-o niciodată,
dar ştiam,/ Ca-ntr-un joc de-a baba-oarba, că-i ascunsă/ (Precum
inima salcâmului din geam/ Coşul
pieptului de crengi o face frunză)”.
Contingentul este raportat mereu la o lume a geometriilor ideale,
la platonicul tărâm al arhetipalului.
Astfel, poezia Învingători devine o
meditaţie despre sensul vieţii, despre derutele existenţiale, prin raportarea omului la sacru şi profan,
devine expresia nevoii de armonie,
dar şi a revoltei în faţa grotescului.
În primele două strofe, natura este
înfruntată cu un aer copilăresc, cu
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„arcul de vişin”, „fluturând peste
lume/ Cerul senin ca pe-un panaş
puţin strâmb”, dar cu demnitatea şi
bucuria victoriei; apoi planul imaginar al copilului se anulează, şocat
fiind, după iureşul jocului, de imaginea înspăimântătoare a oraşului,
surprins într-o imagine vizual-senzorială vibrantă: „Dar când am intrat în oraş, speriată,/ Bucuria ni
s-a-nchircit în plămâni ca un chist,/
Şi ne-am înspăimântat privind, deodată,/ Acel oraş al nostru, trist”.
O estetică a urâtului, menită
să reflecte profanul distorsionat,
scâlciat al contingentului se concentrează în versurile: „Dărâmăturile, cunoscute, murdare de soare,/
Ne înşfăcau privirile brutal ca-n
cleşti –/ Treceam pe străzi ca pe
ciudate maxilare/ Cu dinţii scoşi şi
răni groteşti”; bucuriei îi iau locul
tristeţea, spaima, brutalitatea, tăcerea, ura.
Putem spune că există deja un
stil poetic inconfundabil dacă analizăm maniera de a modela imagi-

nea poetică, ca ideaţie sau ca mod
de organizare a imaginilor în jurul
unui ax central, irizând într-o multitudine de sensuri. Poeta aduce un
excepţional elogiu iubirii spirituale dintre femeie şi bărbat, pe care
o ridică la ipostază de mit poetic,
experienţă completă şi tensiune a
aspiraţiei, niciodată împlinită satisfăcător însă, ca în poemele: Descântec de ploaie şi Dans în ploaie.
Ca suflet romantic, poeta nu
poate evita întoarcerea la natură,
dintr-o dorință pasională a descifrării tainelor, admirându-i momentele sublime, dar şi tragice,
misterul regenerării, clipa împlinirii, tainica agonie, frăgezimile şi
momentele de miracol, miresmele,
vraja. Ana Blandiana nu se teme
să afirme că iubeşte ploile care au
darul de a o defini feciorelnică, dezlănţuită, proaspătă, pătimaşă şi de
a o etala în faţa bărbatului-iubit
cu „magica formulă «Sunt cea mai
frumoasă femeie»” (Descântec de
ploaie), cerând apoi: „Lăsaţi ploa-

ia să mă îmbrăţişeze de la tâmple
până la glezne” (Dans în ploaie).
Erotica poetei deschide porţile
către visare, invitându-şi lectorii
să se împlinească astfel într-o lume
ideatică, care să corecteze imperfecţiunile prezentului: „Iubiţii mei,
priviţi dansul acesta nou, nou,
nou,/ Noaptea-şi ascunde ca pe-o
patimă vântul în bezne/ Dansului
meu i-e vântul ecou”, „Iubiţi-mi liberul dans fluturat peste voi” (Dans
în ploaie).
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Cartea pentru bărbați...
(urmare din p. 16)

Dar un bărbat este și smerit. Și demn. Și integru:
„Nu te vinde. Orice muncă are o demnitate a ei. Să
nu faci lucrurile în care nu crezi, nici pentru bani,
nici de dragul unui prieten, căci în ele se află începutul trădării. Dreptatea e averea cea mai de preț a
unui bărbat și singurul lucru care nu poate fi cumpărat pe bani”.
Este drept. Știe să ocrotească, să fie blând. Are
onoare. Și noblețe. Arată înțelepciune, cumpătare și măreție (Nu face tot ce poți, nu spune tot ce știi.
Gândește departe).
Admiră. Îl ascultă pe altul mai bun decât el
(Cinstește pe cel mai bun). Își respectă părinții
(Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta). În sfârșit, posedă corolarul virtuților, și anume Credința (Nu fi fără
Dumnezeu).
Prototipul masculin din cartea lui Savatie
Baștovoi este singurul care, odată interiorizat și urmat, îi redă bărbatului demnitatea de bărbat. Cine
o fi acesta?
La lansarea volumului, autorul a explicat că l-a
avut în minte pe bărbatul pomenit la începutul Psalmului 1: „Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul ne-

credincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut, ci în legea Domnului e voia lui
şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea”.
Totuși, nu am înțeles deloc de ce Savatie Baștovoi
nu îl indică explicit undeva pe cel care, de fapt, și l-a
asumat el însuși drept model – ca monah și ca preot.
Poate a procedat astfel din dorința de a oferi un
fundament oricărui cititor: altminteri, într-un text
de prezentare a cărții, Savatie Baștovoi spune că
avem în față „o lectură ușoară și densă, cu pasaje
memorabile, adresată oricărui bărbat, indiferent de
vârstă, origine, cultură sau credință”.
E doar punctul de pornire care duce la următoarea treaptă: urmarea explicită a modelului.
Dar este ușor de descifrat cine este modelul descris în Carte: bărbatul desăvârșit, adică Iisus Hristos.
Bărbatul acestei cărți, stăpân pe el însuși, deplin responsabil față de sine, față de toți cei din
jur și față de Dumnezeu, care se conduce pe sine
și-i conduce pe cei ce îi sunt încredințați, nu poate
avea alt model care transcende asemenea virtuți
din această lume.
Hristos este și sursa, și destinația lor.
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Poziţia lui Iuliu Maniu și a Partidului
Național Român din Transilvania în
problema dizolvării Consiliului Dirigent

Marin Pop

A doua zi după istorica adunare de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918 au fost alese structurile de
conducere, provizorii, ale Transilvaniei: Marele Sfat
Național, adică legislativul, și Consiliul Dirigent – guvernul provizoriu.
Important de subliniat este faptul că în fruntea
celor două instituții au fost aleși doi fruntași politici
sălăjeni, în persoana lui Gheorghe Pop de Băsești și
Iuliu Maniu. Din parlamentul provizoriu al Transilvaniei făceau parte următorii fruntași politici sălăjeni:
Gheorghe Pop de Băseşti, preşedintele PNR; Iuliu Maniu; Coriolan Steer – avocat în Tăşnad; Cassiu Maniu,
avocat în Şimleu; Iuliu Coroianu, avocat în Cluj; Victor Deleu, avocat în Şimleu; Alexandru Aciu, director
la banca „Silvania” din Şimleu; Traian Trufaş, preot
greco-catolic în Zalău şi Augustin Pintea, avocat în
Crasna. În cadrul sesiunii parlamentare din iulie-august 1919, care a avut loc la Sibiu, au mai fost cooptați
învățătorul din Blaja, Teodor Mureșan, și George Filep, proprietar în Santău.
Consiliul Dirigent avea în componență 15 Resorturi (ministere): 1) Iuliu Maniu – președinte, Resortul
de Interne; 2) Vasile Goldiș – vicepreședinte, Resortul Cultelor și Instrucției Publice; 3) Alexandru Vaida-Voevod – vicepreședinte, Resortul de Externe
și Presă; 4) Ștefan Cicio-Pop – vicepreședinte, Resortul Armatei și Siguranței Publice; 5) Aurel Vlad –
vicepreședinte, Resortul de Finanțe; 6) Romul Boilă
– secretar, Resortul de Comunicații, Lucrări Publice,
Poștă, Telegraf, Alimentație; 7) Emil Hațieganu – secretar, Resortul de Codificare; 8) Ioan Suciu – Resortul
Organizării și Pregătirii Constituantei; 9) Aurel Lazăr
– Resortul Justiției; 10) Victor Bontescu – Resortul de
Agricultură și Comerț; 11) Ioan Flueraș – Resortul Social și de Igienă; 12) Iosif Jumanca – Resortul Industriei; 13) Vasile Lucaciu – fără portofoliu (fiind plecat
cu misiune în străinătate); 14) Valeriu Braniște – fără
portofoliu; 15) Octavian Goga – fără portofoliu1.
Iuliu Maniu stabilește răspunderea politică, morală, juridică și materială a membrilor Consiliului Dirigent, rugându-i să se abțină de la orice amestec în
resorturile celorlalți colegi. Își susține, însă, dreptul
de a fi informat și consultat în toate problemele importante „atât principiale cât și personale ale singuraticelor resorturi”.
Începând cu data de 9 decembrie 1918, Consiliul
Dirigent își stabilește sediul la Sibiu, dar primele măsuri le ia încă în Alba Iulia, în zilele de 2, 3 și 4 decembrie, în privința procurării de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor, preluarea diferitelor servicii părăsite

Familia Regală, însoțită de Iuliu Maniu,
în gara din Jibou - 26 mai 1919

sau puse la dispoziția Consiliului Dirigent, notificarea
hotărârilor de unire guvernului ungar, intrarea în legătură cu generalii Berthelot și Prezan, sechestrarea și
punerea în siguranță a materialelor de război capturate și părăsite, reîncorporarea comunelor românești
răpite și alăturate episcopiei de Hajdudorog2.
La 17 decembrie 1918, Alexandru Vaida-Voevod,
Ștefan Cicio Pop și Vasile Goldiș sunt desemnați ca
miniștri fără portofoliu pentru Transilvania în guvernul de la București, condus de Ion I.C. Brătianu3. Portofoliile deținute de primii doi în Consiliul Dirigent se
desființează, iar în locul lui Vasile Goldiș, la Culte și
Instrucție Publică a fost desemnat Valeriu Braniște.
În vara anului 1919, în urma demisiei social-democraților Ioan Flueraș și Iosif Jumanca, au intrat în
Consiliul Dirigent Mihai Popovici și Tiberiu Brediceanu, aleși de Marele Sfat Național al Transilvaniei, care
se afla în sesiune parlamentară la Sibiu. Cu acest prilej
s-a scindat Resortul Comerțului și Agriculturii, formându-se un resort al Industriei și Comerțului, conducerea revenindu-i lui Mihai Popovici, iar la Agricultură a rămas Victor Bontescu. Totodată, s-a înființat
un nou resort al Sănătății Publice și Ocrotirilor Sociale, în fruntea căruia a fost desemnat Tiberiu Brediceanu4.
Pe durata existenței sale, Consiliul Dirigent, în
frunte cu Iuliu Maniu, a avut o activitate deosebită,
contribuind în mod decisiv la integrarea organică
a Transilvaniei în cadrul României Mari. Nu este în
intenția noastră a reda in extenso această activitate,
având în vedere că există o lucrare de referință în istoriografia românească, care tratează activitatea deosebită a Consiliului Dirigent5. Dorim să evidențiem doar
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câteva aspecte, care scot în relief uriașa personalitate
și munca deosebită desfășurată de Iuliu Maniu pentru
instaurarea administrației românești și buna guvernare a Transilvaniei. El a refuzat onoranta funcție de
prim-ministru al României, după câștigarea alegerilor
parlamentare din noiembrie 1919, recomandându-l
pe Alexandru Vaida-Voevod, motivând tocmai faptul
că era președintele Consiliului Dirigent și avea de administrat Transilvania, pentru integrarea ei organică în cadrul României Mari. De asemenea, dorim să
evidențiem poziția democratică a lui Iuliu Maniu în
privința problemei sensibile a desființării Consiliului
Dirigent.
Pe parcursul celor 496 zile de existență, Consiliul
Dirigent a ținut nu mai puțin de 256 de ședințe, de
multe ori câte două pe zi, soluționând prin hotărârile
luate toate problemele care s-au pus, în cea mai bună
înțelegere și cu unanimitate de voturi.
La 14 decembrie 1918, Consiliul Dirigent
înființează „Gazeta Oficială”, la Sibiu, în care avea să
publice hotărârile Marelui Sfat al Transilvaniei, decretele, ordonanțele, notele circulare și alte decizii
ale Consiliului Dirigent. Gazeta a apărut neîntrerupt
până la 31 martie 1920, în cadrul a 99 de numere,
publicând cele 24 decrete cu caracter legislativ ale
Consiliului Dirigent. Printre acestea, poate cel mai
important a fost Decretul I „despre funcționarea în
mod provizoriu a serviciilor, aplicarea legilor despre
funcționari și întrebuințarea limbilor”6.
În afară de opera legislativă propriu-zisă, alte două
mari acte legislative au fost „emanate” de la Consiliul Dirigent și care se impuneau cu necesitate: legea
agrară și legea electorală. Proiectele de lege, pregătite
de Consiliul Dirigent au fost, apoi, dezbătute și votate de Marele Sfat Național al Transilvaniei, în cadrul
sesiunii parlamentare din iulie-august 1919, „cu neimportante modificări”, după care au fost trimise spre
sancționare regelui Ferdinand, fiind publicate în formă de Decrete-Lege7.
Iuliu Maniu nu a fost, și nu putea fi de acord, cu
linia demarcațională stabilită pe râul Mureș, subliniind că ea „împarte naţiunea română din Transilvania
şi Ungaria în două părţi, ceea ce agravează dificultăţile în acţiunea de renaştere naţională în aceste zile
de prefaceri istorice”, dezvăluind, totodată, acţiunile
guvernanţilor unguri îndreptate împotriva locuitorilor români8.
Ca urmare a evenimentelor care se petreceau
dincolo de linia de demarcaţie, a anarhiei şi terorii
instaurate de către autorităţile maghiare, Consiliul
Dirigent al Transilvaniei cere guvernului Ungariei şi
Antantei să asigure preluarea teritoriilor româneşti
din Transilvania, în consens cu dorinţa milioanelor de
români care votaseră unirea tuturor teritoriilor româneşti într-un singur stat.
Armata română a trecut Mureşul şi a ajuns pe data
de 9/22 ianuarie 1919 pe aliniamentul: vest Sighetul
Marmaţiei-vest Baia Mare-vest Zalău-est Ciucea-Zamcrestele Munților Apuseni, încheindu-se o altă etapă

Iuliu Maniu în fruntea Consiliului Dirigent al Transilvaniei

importantă a acţiunii de eliberare a Transilvaniei9.
Resortul Armatei din cadrul Consiliului Dirigent,
întărit cu secția Organizării, a reușit să reorganizeze
legiunile și gărzile naționale române în armată regulată, încadrată în corpul armatei române: „Nicicând
Ardealul – spunea Iuliu Maniu – nu a dat mai mulți
ostași decât în aceste vremuri, când fiii lui, împreună
cu frații lor din Vechiul Regat la porunca Căpitanului
lor suprem, a trebuit să rupă pentru vecie linia
demarcațională care ne despărțea de Crișana, Satu-Mare
și Maramureșana”10.
Din imaginile de epocă observăm cum Iuliu Maniu
este prezent peste tot: este și pe front, alături de generalii români, este și alături de Familia Regală, care
a efectuat prima sa vizită în Transilvania în perioada
23-30 mai 1919, dar este și la Sibiu, unde conduce
ședințele Consiliului Dirigent.
Resortul de Justiție a trebuit să organizeze din
nou întreaga justiție din Transilvania. Aproape toți
magistrații unguri, cu puține excepții, au refuzat să
depună jurământul de credință față de România. În
acest context, Iuliu Maniu a făcut apel la toți avocații
români să intre în magistratură. Astfel, „cu ajutorul celor 80 judecători și vreo 120 advocați români
idealiști intrați la Justiție, a putut să se susțină la nivelul cel mai curat al cinstei”, spunea Iuliu Maniu în
cuvântarea evocată11.
În domeniul învățământului, culturii și religiei,
Iuliu Maniu și Consiliul Dirigent au căutat să repare
nedreptățile pe care guvernele ungurești le-au făcut
de-a lungul deceniilor, în special după 1867. Au fost
naționalizate toate școlile din teritoriile românești, fiind numiți învățători și profesori români. Apoi, pe lângă cele cinci licee românești au mai fost înființate 20 de
licee de stat, printre care și Liceul „Simion Bărnuțiu”
din Șimleu Silvaniei, care își deschidea porțile la 1 octombrie 1919. De asemenea, a fost înființată Universitatea Daciei Superioare, la Cluj, care după moartea
regelui Ferdinand Întregitorul i-a purtat numele.
În anul 1919 și judeţul Sălaj s-a confruntat cu grave
probleme economice, sociale şi culturale, dar datorită
tactului de care a dat dovadă şi muncii asidue a prefectului Gheorghe Pop și sprijinului pe care l-a acordat Consiliul Dirigent, ele au fost depăşite cu bine.
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Administrația românească s-a instalat, oficial, în Sălaj
abia la 25 aprilie 1919, iar Gheorghe Pop de Oarța a
îndeplinit funcţia de prefect până la data de 22 aprilie
1920, când a fost schimbat de noul guvern condus de
generalul Alexandru Averescu.
În problema aprovizionării cu cereale au fost sprijiniţi de către Consiliul Dirigent, prin preşedintele Iuliu
Maniu, care aprobă achiziţionarea a 300 de vagoane
de grâu, în special din judeţele Arad şi Timiş. Astfel,
până în luna decembrie 1919 s-au transportat de aici
70 de vagoane de grâu şi 15 vagoane de făină, care au
fost distribuite populaţiei, la preţul de 250 de coroane/100 de kilograme12.
Situația deosebită cu care se confrunta Consiliul
Dirigent reiese și din scrisoarea pe care Iuliu Maniu i-o
adresează lui Gheorghe Pop de Băsești, președintele
PNR, cu puțin timp înainte de trecerea lui „badea
George” în eternitate: „Constatând primirea scrisorii
D-Voastre grăbesc a Vă mulţumi pentru părinţeştile
sfaturi, atât de necesare, ce mi-aţi împărtăşit. Vă rog,
să fiţi siguri că mă voiu năzui, întru toate, a le urma.
E greu de tot a lucra azi, lipsindu-ne, în mare măsură, bărbaţii, cari ar fi aplicaţi şi potriviţi să primească
funcţii, pentru conducerea trebilor publice. Greutăţile
începutului sunt enorm de mari, dar ne va ajuta Dumnezeu. – De prefect în Sălaj, va fi numit, conform dorinţei D-Voastre, Dr. George Pop din Zalău. Om vrednic, cu autoritate, harnic, întru toate potrivit pentru
funcţia aceasta însemnată şi de mare răspundere.
Consiliul (Dirigent – n.n.) a fost unanim de această
părere. Deleu (Victor – n.n.) e în resortul de Interne,
la centru. – Petrol va merge, cât se poate de curând.
Bumbac, după ce vor sosi vapoarele din America. – În
Bănat, Sârbii au început să fie înlocuiţi cu Francezi.
În părţile D-Voastre, asemenea vor înainta, în curând,
trupele române. Sunt în mişcare spre Oradea. – Lucrurile nu merg cu iuţeala dorită. Sunt multe necazurile drepţilor şi prea mare ticăloşia păcătoşilor”13.
La fel ca în domeniile socio-economice, probleme existau şi în domeniul învăţământului şi culturii.
Învăţământul se găsea într-o situaţie deosebită datorită faptului că multe şcoli din satele sălăjene au fost
distruse în timpul evenimentelor din noiembrie 1918
sau cu ocazia trecerii frontului şi trebuiau reparate.
Numărul învăţătorilor era mic şi nu existau locuinţe
pentru aceştia în multe sate. Lipseau manualele şi rechizitele şcolare, care erau din ce în ce mai scumpe,
iar ţăranii nu-şi trimiteau copiii regulat la şcoală, folosindu-i la muncile agricole. Din această cauză, se prevedea „a se ridica din partea statului edificii şcolare
şi locuinţe învăţătoreşti în toate comunele unde azi
lipsesc şi să se crească învăţători în mod corespunzător”. De asemenea, „învăţătorii să fie bine pregătiţi la
şcoala normală, care este a se completa la 8 ani şi să fie
corespunzător salariaţi, ca scutiţi de grijile existenţei
să se poată dedica cu totul carierei”. În privinţa frecvenţei copiilor la şcoală, „sunt a se aplica mijloace mai
eficiente” şi se prevedea achiziţionarea de manuale şi
rechizite şcolare14.

Consiliul Dirigent, în frunte cu Iuliu Maniu, a
reușit să depășească aceste probleme și a organizat,
în bune condiții, primele alegeri parlamentare din cadrul României Mari, în luna noiembrie 1919. PNR, în
frunte cu Iuliu Maniu, a câștigat alegerile și în jurul
său s-a format noua majoritate parlamentară. Tot
PNR a dat și prim-ministrul guvernului României, în
persoana lui Alexandru Vaida-Voevod, după refuzul
lui Iuliu Maniu.
În acest context se punea problema existenței
Consiliului Dirigent, guvernul provizoriu al
Transilvaniei, care fusese ales, conform hotărârilor de
la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, până la întrunirea
Constituantei.
Referitor la această problemă au existat numeroase păreri ale istoriografiei româneşti de dinainte de
1989, susţinându-se, uneori, în mod eronat, că liderii
politici ardeleni din cadrul PNR nu ar fi fost de acord
cu dizolvarea Consiliului Dirigent15. În urma cercetărilor efectuate, părerea noastră este că au existat
doar diferenţe de opinii în ceea ce priveşte varianta
optimă de unificare administrativă şi de desfiinţare a
Consiliului. Supunându-se la vot în Comitetul Central
al PNR, majoritatea a votat pentru centralizarea administraţiei la Bucureşti. Deşi Iuliu Maniu a susţinut
în proiectul său înfiinţarea, până la realizarea unificării administrative depline, a unor secretariate la Cluj,
care printr-un ministru delegat al Ardealului să facă
legătura cu guvernul central de la Bucureşti şi să fie
subordonate acestuia, el s-a supus votului majorităţii,
care a votat centralizarea administraţiei Ardealului la
Bucureşti.
La începutul anului 1920, într-un interviu acordat presei, Iuliu Maniu a fost întrebat dacă se va dizolva acest organism. El răspunde că dizolvarea lui
nu este iminentă, deoarece, drept consecinţă a legii
Unirii, care a fost promulgată, urma să apară o lege
nouă referitoare la reorganizarea serviciilor publice din teritoriile Ardealului, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului. Acest proiect de lege urma să fie prezentat în Parlament în primele zile după vacanţa de
Crăciun şi odată votat urma să se facă tranziţia care,
în concepţia lui Iuliu Maniu, necesita un anumit timp.
În încheiere, el subliniază că existenţa Consiliului
Dirigent nu este de lungă durată16.
În câteva ziare din Capitală, spre sfârşitul lunii ianuarie 1920, apar o serie de articole legate de problema desfiinţării Consiliului Dirigent. Unele lăsau să se
întrevadă că se prelungea artificial viaţa acestuia, sau
circulau zvonuri că ardelenii ar dori să păstreze organizarea autonomă sub anumite forme. Chiar unii lideri ai PNR, ca Octavian Goga şi Aurel Vlad, „au socotit necesar a secunda această campanie prin declaraţii,
cari au pretenţiunea de-a dovedi caracter original şi
de-a conţine vederi separate”17.
În şedinţa din 31 ianuarie 1920 a Consiliului
Dirigent a fost dezbătut proiectul de lege referitor la
desfiinţarea sa şi reorganizarea serviciilor publice din
Transilvania şi Banat. Acest proiect de lege urma să
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fie înaintat guvernului regal de la Bucureşti pentru a-l
prezenta Parlamentului în prima şedinţă din luna februarie.
În ziarul „Patria”, în coloanele căruia apăruseră
aceste ştiri, se preciza că însuşi Consiliul Dirigent a
fost cel dintâi care a propus ca Marele Sfat şi Consiliul
Dirigent să fie desfiinţate în momentul în care urmau
să se întrunească primele Corpuri Legiuitoare ale
României Mari. În încheiere, autorul acestui articol
subliniază că era firesc ca o schimbare atât de importantă „în conducerea afacerilor”, cum era cea a dizolvării Consiliului Dirigent, să producă „diferite greutăţi
şi inconveniente de natură administrativă”. Problema
era nu a desfiinţării, ci a modului în care urma să se
facă tranziţia18.
Acest proiect a fost dezbătut, apoi, în Comitetul
Central al PNR, mai multe zile la rând. Preşedintele
Consiliului Dirigent şi al PNR, Iuliu Maniu, a început
aceste dezbateri făcând o expunere istorică şi juridică a acestui organism de guvernare. Arată că, încă
din luna octombrie 1919, Consiliul Dirigent a hotărât, într-o şedinţă a sa, să nu se folosească de dreptul prevăzut în decretul lege, ci să se desfiinţeze după
întrunirea Constituantei, rămânând de ales între trei
modalităţi pentru satisfacerea trebuinţelor Ardealului
pentru viitor.
Una dintre aceste variante, prevăzută încă de
atunci, a fost adoptată în proiectul prezentat de către
Iuliu Maniu Comitetului Executiv al PNR. Conform
acestui proiect, Consiliul Dirigent, ca for de guvernare, urma să se desfiinţeze, iar în locul resorturilor
să fie instituite secretariate dependente de guvernul
central de la Bucureşti, sub conducerea unui ministru
delegat al Ardealului. Aceste secretariate urmau să
rămână la Cluj, iar ministrul delegat să facă legătura
între ele şi guvernul de la Bucureşti. Secretariatele urmau să rămână în funcţie până la unificarea administrativă deplină.
Iuliu Maniu susţinea că această variantă ar fi cea
mai bună, „pentru ca afacerile ardeleneşti să fie bine
conduse pe viitor, până la înfăptuirea reformei administrative pentru ţara întreagă”. Acest proiect a fost
susţinut în Comitetul Central al PNR de către fruntaşii Victor Bontescu, Mihai Popovici, Ghiță Pop, Ioan
Coltor, Gheorghe Vălean şi Teodor Mihali.
După Iuliu Maniu a luat cuvântul Vasile Goldiş,
care a susţinut un punct de vedere opus, acela al centralizării secretariatelor la Bucureşti, pe lângă ministerele respective şi să nu rămână la Cluj. Proiectul susţinut de Goldiş prevedea ca pe lângă fiecare minister
să fie creat un directorat ardelenesc, care să rezolve,
în înţelegere cu ministerul respectiv şi în subordinea acestuia, problemele Ardealului. Acest proiect
a mai fost susţinut de Aurel Vlad, Octavian Goga,
Ion Agârbiceanu, Ioan Teculescu, Vasile Saftu, Valer
Moldovan, Ioan Moţa, George Adam şi de ceilalţi
membri ai Comitetului, în afară de cei amintiţi la proiectul propus de Iuliu Maniu. Discuţiile au fost „înălţătoare şi la un nivel ridicat” şi au durat patru zile. Au

Regele Ferdinand I discutând cu Iuliu Maniu, președintele
Consiliului Dirigent, în timpul campaniei din Ungaria - 1919

existat argumente temeinice pentru ambele proiecte.
Având în vedere faptul că majoritatea membrilor
Comitetului Central s-au declarat pentru centralizarea secretariatelor la Bucureşti, proiectul pentru desfiinţarea Consiliului Dirigent a fost dat unei comisii
din majoritate pentru a-l modifica în acest sens19.
Aşadar, deosebirea esenţială între cele două proiecte de lege era cea a locului unde să rămână organele de conducere care urmau să rezolve problemele
Ardealului, la Cluj sau la Bucureşti?
Ziarul „Izbânda” publica un interviu cu Iuliu
Maniu, articol preluat şi de ziarul „Patria”, referitor
la desfiinţarea Consiliului Dirigent. El subliniază că a
declarat imediat după alegerile parlamentare din noiembrie 1919 că existenţa Consiliului nu mai era oportună. A discutat cu colegii din Consiliu această problemă şi s-a hotărât unificarea administraţiei cu cea
centrală de la Bucureşti. Existau, spune Iuliu Maniu,
puncte de vedere diferite doar asupra modului cum să
se facă această unificare. El a susţinut şi credea că era
mai practic ca administraţia Ardealului să se facă în
centrul Ardealului. Afirmă că era imposibil, din punct
de vedere tehnic, să fie transportată centrala tuturor
resorturilor (ministerelor) Consiliului la Bucureşti.
Pe de o parte trebuiau înfiinţate mai multe secretariate pentru Ardeal, Basarabia şi Bucovina, apoi trebuia adus la Bucureşti un număr mare de funcţionari,
pentru care nu se vor găsi nici birourile şi nici locuinţele necesare. El dădea exemplul mutării la Bucureşti
a centralei direcţiei Căilor Ferate, care a întâmpinat
aceleaşi greutăţi, nerezolvate nici până la acea dată.
Majoritatea Comitetului Central al PNR, spune el, a
votat pentru unificarea completă şi imediată. Fiecare
membru al Comitetului a votat liber, după cum a crezut că este mai bine. Dădea exemplul miniştrilor care
au votat diferit. A. Vlad şi V. Bontescu, „cei mai intimi prieteni”, au votat diferit. Secretarul general al
PNR, Sever Dan, apropiat al lui Iuliu Maniu, a votat şi
el pentru proiectul prezentat de Vasile Goldiş. „Prin
urmare, – încheie Iuliu Maniu – nu se poate vorbi de
consecinţe politice, deoarece în ce priveşte miezul
chestiunei, unificarea administraţiei, am fost toţi de
acord, şi deosebirile s-au arătat numai în ce priveşte
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modalitatea, o chestie de procedură”20.
Proiectul de lege era depus la Camera Deputaţilor,
la începutul lunii martie, când fruntaşul PNR Romul
Boilă dădea şi el un interviu presei în legătură cu dizolvarea Consiliului Dirigent şi cu ancheta parlamentară care urma să cerceteze gestiunea resorturilor
acestuia. Referitor la dizolvarea Consiliului, el afirmă
următoarele: „Timpul va documenta cine a avut dreptate, aceia, cari pretind cu bună credinţă unirea desăvârşită, sau aceia, cari folosesc lozinca unirii desăvârşite spre a ajunge anumite scopuri politice ascunse, pe
cari altcum nu le puteau ajunge, sau în fine aceia cari
au lucrat cu mintea şi cu inima în lumea realităţilor
cumpănind bine ce este posibil azi, ca să se realizeze
mai sigur mâine acea, ce cu toţii dorim, unirea noastră
desăvârşită pentru binele neamului întreg”21.
După cum se ştie, Romul Boilă era căsătorit cu nepoata lui Iuliu Maniu, fiind un colaborator apropiat al
acestuia. Situându-se de partea lui Maniu, considera
că proiectul președintelui PNR era cel mai indicat şi
făcea, după cum se observă, aluzie la cei care se grăbeau să centralizeze administraţia la Bucureşti, respectiv, Goga, Goldiş sau Vlad, afirmând că aceştia ar
avea interese politice ascunse.
Referitor la problema unificării administrative şi desfiinţarea Consiliului Dirigent, ziarele din
Capitală, în special „Îndreptarea”, care era oficiosul
Ligii Poporului şi „Renaşterea Română”, ziarul fraţilor
Goga, speculau ideea că votarea proiectului propus de
Vasile Goldiş ar însemna o ruptură între ardeleni şi o
diminuare a autorităţii lui Iuliu Maniu22.
Prin Decretul-lege 1476 din 2 aprilie 1920, emis de
guvernul Averescu, Consiliul Dirigent a fost desființat.
Guvernul a ordonat ca puterile date de către Marele
Sfat Naţional al Transilvaniei Consiliului Dirigent să
treacă asupra puterilor prevăzute în Constituţie, iar
cele ale resorturilor Consiliului Dirigent asupra departamentelor guvernului regal din Bucureşti23. Era
o intenţie vădită a Partidului Poporului de a-şi desemna candidaţi proprii la alegerile parlamentare din
Transilvania şi Banat.
Fruntaşii Partidului Naţional Român declară că
doar Parlamentul poate dizolva Consiliul Dirigent şi
că vor pretinde respectarea acestui drept24.
Aşadar, după cum se poate observa, liderii PNR
nu au fost împotriva dizolvării Consiliului Dirigent,
ci au căutat cea mai viabilă soluţie pentru aceasta.
Totuşi, modul în care a fost el dizolvat de către guvernul Averescu nu a fost unul constituţional, deoarece dizolvarea Consiliului Dirigent era atributul
Parlamentului.
Pe data de 15 aprilie 1920, Consiliul Dirigent a
publicat un manifest-raport intitulat „Realizările
Consiliului Dirigent”. După ce a prezentat acest raport
membrilor Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu a ordonat „predarea guvernării Transilvaniei, Banatului,
Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului guvernului
Regal din Bucureşti”25.
Referitor la activitatea deosebită desfășurată de

Iuliu Maniu în fruntea Consiliului Dirigent, reținem
o secvență relatată de urmașul său politic, Corneliu
Coposu. În serile liniştite petrecute împreună cu
Iuliu Maniu la Bădăcin, Corneliu Coposu l-a întrebat,
printre altele, care sunt cele mai importante realizări din viaţa lui. Iuliu Maniu i-a răspuns că după
Unirea Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie
1918, pe care o considera, de departe, cea mai mare
realizare, a urmat introducerea regimului românesc
în Transilvania. A fost momentul crucial, sublinia
Iuliu Maniu, când 80% din funcţionarii vechiului regim austro-ungar au refuzat jurământul de fidelitate.
Atunci s-a înregistrat voluntariatul și patriotismul
avocaților, preoților, dascălilor și medicilor români,
care au renunţat la meseriile lor ca să ocupe posturi în
administrația locală și magistratură, pentru a scoate
din impas activitatea deosebită a lui Iuliu Maniu și a
Consiliului Dirigent de a administra și integra organic
Transilvania în România Mare, în conformitate cu hotărârile istorice de la Alba Iulia.
Note:
1 Iuliu Maniu, Unirea Ardealului evocată de Iuliu Maniu. Conferinţă ţinută la Radio-Bucureşti în 24 ianuarie 1934, Tipografia
Națională Cluj, p. 37.
2 Romul Boilă, Consiliul Dirigent, în Transilvania, Banatul, Crişana, Banatul, Maramureşul (1918-1928), Editura Cultura Naţională, București, 1929, vol. I, pp. 90-91.
3 Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi –
1859 până în zilele noastre – 1995, Editura Machiavelli, București,
1995, p. 80.
4 Romul Boilă, op. cit., p. 91.
5 Vezi Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar român (1918-1920), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
6 Romul Boilă, op. cit., pp. 92-93.
7 Ibidem, p. 94.
8 1918. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională, vol. III – Documente interne şi
externe, august 1918-iunie 1919, Bucureşti, 1996, Doc. 470.
9 D. Preda, V. Alexandrescu, C. Prodan, În apărarea României
Mari. Campania armatei române din 1918-1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 147.
10 Iuliu Maniu, op. cit., pp. 28-29.
11 Ibidem, p. 29.
12 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj (în continuare S.J.A.N. Sălaj), fond Prefectura judeţului Sălaj – comitetul
administrativ, dosar I – 21./1920, f. 2.
13 Ioan Georgescu, George Pop de Băseşti. 60 de ani din luptele
naţionale ale românilor transilvăneni, Oradea, 1935, p. 161.
14 S.J.A.N.Sălaj, fond Prefectura judeţului Sălaj-Subprefect,
dosar 127/1921.
15 Vezi, în acest sens, M. Muşat, I. Ardeleanu, Viaţa politică
în România. 1918-1921, Editura Politică, București, 1976, p. 165.
16 Patria, nr. 8, 14 ianuarie 1920, p. 1.
17 Idem, nr. 20, 31 ianuarie 1920, p. 1.
18 Ibidem.
19 Idem, nr. 34, 18 februarie 1920, p. 3.
20 Idem, nr. 38, 21 februarie 1920, p. 1.
21 Idem, nr. 52, 9 martie 1920, p. 1.
22 Idem, nr. 46, 3 martie 1920, p. 1.
23 I. Maniu, op. cit., p. 26.
24 Patria, nr. 72, 2 aprilie 1920, p. 1.
25 Iuliu Maniu, op. cit., p. 22.
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Apariția suprarealistă
a omului?

Roxana-Nicola Breban,
Cls. a X-a F, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău

„Hmm... Suprarealismul, ce e acela? Dacă o poveste este adevărată, mai e suprarealistă? Iar dacă
aceasta este suprarealistă, mai este adevărată?
Bineînțeles că nu! Această poveste însă este la fel de
adevărată precum e bruma pentru cine se trezește în
miezul zilei. Nu o vede, nu o simte, dar știe că a fost
acolo, pentru că așa spune toată lumea. Iar ceea ce
spune lumea trebuie să fie adevărat, nu?”
Povestea începe într-o realitate cu mii de ani înainte de prezentul nostru. E o lume abia ieșită de sub
stăpânirea oceanului, doar ce a reușit să ia o gură de
aer curat și viața abia ce se năștea.
Pământurile existente formau un continent gigantic numit Pangeea, continent care era acoperit
de stâlpi moi, de până la 8 metri, fungi gigantici care
păreau că apără pământul de orice încercare în a-l
distruge. Pe lângă aceștia, solul era învăluit într-o
pătură de mușchi și mici plante, care mimau iarba de
astăzi, dar nu era iarbă și nici nu avea să fie pentru o
lungă perioadă de timp. Arborii erau inexistenți, iar
precum iarba, așa aveau să rămână până mult după
sfârșitul povestirii noastre.
Într-un colț îndepărtat al continentului, printre
munți înalți și coloane de fungi gri-verzui, parcă bolnavi, era ascunsă o poiană desprinsă din lumea de
atunci. Creșteau în interiorul ei plante în culori fără
nume, arome dulci și cântări de zburătoare nemaiîntâlnite și inexistente în zilele noastre. Aici, într-o
scobitură formată în munte, sălășluia o creatură ciudată, un patruped cu coarne și coamă de cal, o ființă
neagră precum catranul în miazănoapte și albă, catifelată precum satinul în miazăzi. Creatura a primit,
după mult timp, numele de Bicorn, un strămoș al
Unicornului, o ființă cu puteri extraordinare și un
maestru al deghizării. Poiana era lăcașul lui sfânt, un
loc al frumuseții și al păcii, dar era solitară și mohorâtă, precum Bicornul însuși.
Pentru a se amuza, stătea, deseori, în mijlocul poienii și crea scenarii. Cum ar fi fost dacă ar crea alte
ființe vii? Prima dată a luat în considerare niște creaturi monstruoase, unele mici, altele uriașe. Unele se
hrăneau cu iarbă, altele cu carne, iar altele cu ambele.
Își imagina ce s-ar fi putut întâmpla dacă le-ar oferi
doar un instinct animalic, de supraviețuire, fără empatie sau rațiune.
După un timp, și-a dat seama ce idee devastatoare ar fi aceasta, dar el se plictisea, așa că, într-un colț
al poienii, a creat un alt pământ, unul miniatural,

unde și-a pus în practică planul. Putea vedea distrugerea dintre acele vietăți, lucrul pe care lipsa rațiunii
îl aducea. Astfel, la un moment dat, îngrozit de propria-i creație, a aruncat o piatră ce a distrus tot ecosistemul acela infect.
Ajuns din nou în pragul plictiselii, a decis să
străbată continentul, dar nimicul din afara poienii
era acaparator. Ajungea să se gândească deseori la
modul în care putea schimba lumea, dar considera
acest lucru mult prea greu pentru el singur, așa că a
aruncat un farmec asupra tărâmului care avea să se
schimbe cu timpul și, într-un milion de ani, făpturile
ar putea locui peste tot, dar, pentru moment, a decis
să rămână în poiana lui.
Într-un final, a găsit toate atributele importante
ale unei făpturi perfecte... sau așa credea.
Așadar, într-o noapte, când luna strălucea precum soarele și vânturile băteau ca valurile oceanului,
lăsând un șuierat, precum un suspin, de câte ori se
bătea de munții ce înconjurau poiana, Bicornului îi
veni o idee. Dacă reușea, atunci el nu avea să mai fie
singur niciodată. Astfel, el își adună puterile și, cu
o mișcare din cap, bătând un boboc de floare cu un
corn, lăsă în urmă o strălucire ce aprindea împrejurimile precum focul sălbatic. Apoi totul se întunecă la
loc și animalul căzu într-un somn adânc, ce urma să
țină zece mii de ani, până când el nu mai avea să fie
singura vietate de pe Pământ.
În momentul trezirii, totul era identic, cu o mică
excepție: bobocul acelei flori crescuse și era timpul
să înflorească. Bicornul privi cum petalele florii se
deschideau, în timp ce sămânța se împrăștia primprejur, așteptând un nou sezon ca acestea să înflorească din nou. Apropiindu-se de floarea ce avea o
nuanță vișinie, se uită în miezul acesteia. Acolo, pe
un pat de polen moale, stătea strâns un pui de om. Pe
atunci era o creatură necunoscută, ieșită din nevoia
Bicornului de companie, creată din puterile acestuia.
Începând să se miște, creatura firavă își deschise
ochișorii. A scos un scâncet subțire și apoi a început
să râdă; era un sunet străin, dar plăcut pentru urechile Bicornului. Aplecându-se deasupra sa, Bicornul
atinge cu vârful cornului capul pruncului și îl binecuvântează cu înțelepciune, apoi pieptul și îi oferă
iubire, bunătate și înțelegere față de alte creaturi.
La urmă, acesta îi atinge, pe rând, urechile, pentru
a auzi cântări divine, gura, pentru a glăsui cuvinte
drepte și blânde, și gâtul, pentru a cânta și a râde
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precum a mai râs. Dar Bicornul simțea lipsa unui
element esențial; astfel, i-a atins sprânceana pruncului și acesta a început să plângă. Lacrimi de foc se
rostogoleau pe obrajii pruncului, scurgându-se printre petalele florii, pe pământul rece al poienii. Din
acel punct au început să sară mici insecte cu picioare
scurte și arcuite, iar în cer s-au înălțat altele sclipitoare, ce luminau colțurile întunecate, neatinse de
lumină ale acestui tărâm.
„Ah... mi s-a uscat gâtul, dar din moment ce am
făcut o pauză, trebuie să întreb... De ce ar face Bicornul asta, de ce ar face micul pui de om să plângă,
adică, nu era obligat? Puiul putea să trăiască o viață
fericită și fără niciun fel de suferință...”
Trecând timpul, pruncul a crescut și a devenit de
o frumusețe orbitoare. Avea părul de culoarea untului, ce aducea aminte de cărțile vechi din biblioteca
bunicilor și trăsături fine, cum ar fi obrajii rotunzi și
rumeni, iar buzele pline și roșii, precum floarea din
care a provenit. Pielea lui avea o tentă pământie și
avea o carismă aparte.
El și cu Bicornul se iubeau cum se iubesc Soarele
și Pământul, stăteau la povești ore întregi și Tânărul
asculta povețele Creatorului său. Îi asculta povestirile despre poiană, despre ploaia de stele care a luminat cerul în ziua în care acesta s-a trezit și despre
noile creații ale Bicornului. Creaturi mici și firave, cu
un caracter prietenos, care se jucau printre plantele
poieniței. Însă Bicornul refuza să îi spună Tânărului
cum acesta, un pui de om, a ajuns pe lume. Singurul lucru pe care îl menționa era faptul că a venit de
departe. Tânărul nu era niciodată mulțumit cu răspunsul acesta, dar știa că Bicornul nu avea să îi zică
niciodată, lucru care îl făcea să se îndoiască de dragostea Bicornului.
Tânărul stătea, deseori, pe culmea muntelui și
cânta cu o voce angelică un cântec de leagăn. Cântecul liniștea creaturile din poiană și păstra o atmosferă calmă, însă Tânărul deveni curios de ceea ce
se ascundea după granițele acesteia. Și despre locul
acela îndepărtat de care a tot auzit. Bicornul nu a
realizat natura curioasă a Tânărului, orbit de iubirea
pentru acesta.
Timpul trecea încet pentru toți cei aflați în poiană, dar pentru Tânăr, fiecare zi se transforma într-o
eternitate. Parcă în fiecare zi poiana devenea tot
mai mică, parcă animalele făceau același lucru, parcă
până și cerul afișa aceleași stele. Lungit pe un pat
de mușchi violet, Tânărul stătea cu mâinile la ceafă și arunca în sus fructul Vorācis, asemănător unei
mingi de ping-pong, alb și suculent. Era sătul de toată pacea pe care o găsea în poiană. Nu se mai simțea
tot timpul calm, fericit. Deseori, în miezul nopții,
când majoritatea făpturilor dormeau sau pur și simplu nu mai erau interesate de împrejurimile Tânărului, acesta se strecura în afara poienii și explora

împrejurimile.
Într-una dintre aceste nopți, Tânărul a adunat
făpturile acelea strălucitoare într-o fâșie translucidă,
desprinsă de pe petala unei flori gigantice și a legat-o
la gură cu un fir lung, gălbui, desprins de pe tulpina
aceleiași flori, astfel construind un felinar pentru a
se putea orienta mai bine prin întunericul ce înconjura poiana. Acesta era fascinat de întunericul ce-l
înconjura în lumea de afară, stelele dispăruseră, în
locul lor așezându-se doar un vid misterios. Locul
din afară era extrem de liniștit. Fără creaturile din
poiană sau florile colorate, natura părea amorțită,
aproape că avea un ton morbid, bolnăvicios, dar Creatorul nu i-a oferit frica Tânărului, nu a considerat
acest sentiment unul important, ci unul inutil în interiorul munților.
Astfel, Tânărul explora pământurile de primprejur în fiecare noapte, cu felinarul improvizat și cu
câteva merinde. Se asigura că ajunge acasă până la
ivirea zorilor, dar nu era grabă, noaptea se întindea
mai mult când Tânărul pleca, era ca și cum noaptea
simțea nevoia acestuia de aventură și se conforma
așteptărilor lui.
Într-o astfel de noapte, Tânărul s-a strecurat din
nou afară, printre lianele argintii de lângă culcușul
Bicornului.
„Vai, vai! Ce rebel a devenit Tânărul nostru! Se
comportă de parcă ar fi un copil! Bicornul ar trebui
să fie mai atent, nu credeți? Adolescența scoate multe comportamente imprevizibile la iveală, dar acea
creatură nu avea de unde să știe, nu?”
În acea noapte, Tânărul s-a decis să exploreze
partea nordică. A luat cu el o vietate patrupedă,
de două ori cât el, cu picioare acoperite de modele
complicate din aramă și puf. Vietatea era blândă și
la fel de neînfricată ca acesta. Drumul până în Nord
a trecut repede, fără intervenții, exact cum Tânărul
se aștepta. Lucrul pe care acesta nu l-a prevăzut a
fost întinderea vie de apă pe care urma să o găsească.
Își amintea de poveștile pe care Bicornul i le spunea
cu un deceniu în urmă. Povești despre un loc ascuns
în adâncurile unei ape atât de sărate, încât nu putea
să susțină nicio formă de viață; bine, puține locuri
de pe Pangeea puteau, dar acea apă nu putea să fie
fermecată de către Bicorn, „un abis al nimicului și o
capcană a morții”, după cum îl numea acesta. Curiozitatea, însă, a încețoșat rațiunea Tânărului și l-a
împins înăuntru. Vedeți voi, Tânărul era o creatură
eternă, o ființă a timpului, dar om, cu toate acestea.
Nu putea să moară, dar putea să sufere, putea să se
rănească, putea să fie distrus pe interior.
Păși în acea apă și imediat s-a scufundat, de parcă
avea legate de picioare greutăți. Putea să simtă cum
sarea din apă îi înțepa ochii, cum plămânii i se umpleau și oxigenul scădea de la o secundă la alta, începând să se înece și să se panicheze. Era blocat în acel
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36 Proză
loc lipsit de lumină, blocat într-un abis întunecat,
din care nu mai avea să scape fără ajutor.
Au trecut trei zile și trei nopți până când Bicornul
a trimis câteva vietăți zburătoare în căutarea Tânărului. Vestea că Tânărul a căzut în Aqua Mortifera
l-a făcut pe Bicorn să se întristeze cumplit. A galopat
până la marginea mării și a trimis înăuntru un fir
fermecat din coama lui, rezistent ca fierul și fin ca
mătasea, care s-a încolăcit în jurul Tânărului îndurerat și l-a scos la suprafață, firul rămânând la fund.
Din acel fir au început să răsară alge sub forma
unor ciuperci și a ajuns magia Bicornului pe fundul
mării. Acesta nu putea fermeca apa, dar pământul
era sub stăpânirea lui…
Ajunși, din nou, în interiorul poienii, Bicornul i-a
interzis Tânărului să părăsească poiana, indiferent
de ce se întâmplă. Așa s-a ajuns în Perioada Tăcerii.
Timp de trei milenii, toate viețuitoarele, Bicornul
și Tânărul inclusiv, nu au mai scos un sunet, deoarece Bicornul a spus odată: „Dacă ce ai de spus va răni
vreo vietate sau dacă mintea ta e umbrită de furie
și tristețe, tăcerea să-ți fie aproape și să nu vorbești
până când mintea-ți e liniștită din nou”… Și așa au
făcut.
Într-o zi, când Bicornul își reîncărca puterile,
dormind în scobitura muntelui, Tânărul a părăsit
siguranța locului în care s-a născut și s-a îndreptat
spre necunoscut. Când s-a trezit, Bicornul știa deja
ce se întâmplase și sufletul i-a fost umbrit de tristețe
și dezamăgire, atât față de Tânăr, cât și față de sine
însuși, deoarece credea că a eșuat în propria-i creație.
Cutreierând pământurile, printre munți și văi,
acesta a ajuns în colțul opus al lumii, fără a găsi ceea
ce căuta. O altă creatură asemenea lui, o ființă cu
care să se poată identifica, cineva care să-l înțeleagă.
Astfel, obosit după atâta drum și stors de puteri,
acesta nu mai era tânărul voinic și vesel. Călătoria,
zadarnică, de altfel, i-a lăsat sufletul pustiit și inima
rece.
Astfel, Tânărul s-a adăpostit într-o peșteră la
marginea oceanului, pe o grămăjoară de mușchi
moale și a început să plângă. Plângea cum nu a mai
plâns înainte, cu lacrimi de tristețe și singurătate,
dar, mai mult decât orice, de regret. Își regreta plecarea din poiana minunată, de lângă iubitul său Bicorn
și se simțea rușinat de această ispravă copilărească.
Se simțea lipsit de puteri și istovit. Se crede că, înainte de a ajunge în acea peșteră, a ascuns în toate

cele patru colțuri ale continentului un ulcior cu lacrimile lui... Lacrimi cu putere de vindecare, care pot
împlini orice dorință. Ulciorul era format dintr-o
împletitură complicată de lemn moale și acoperit cu
lut trecut prin foc.
Întinzându-se pe mușchi, închise ochii și adormise, un somn etern din care nu avea să se mai trezească. De jur împrejurul său, crescuseră plante ce îi acopereau trupul și îl protejau de ghearele neiertătoare
ale timpului. De aici nu se știe ce s-a întâmplat cu
Bicornul, dar se crede că și acesta a părăsit poiana,
în căutarea Tânărului.
De la plecarea acestuia din poiană, toate plantele s-au ofilit și locul s-a scufundat în adâncul apei,
iar sămânța s-a împrăștiat prin ocean, așteptând să
ajungă pe pământ pentru a putea încolți, înflori și a
da naștere unor noi creaturi, peste zece mii de ani.
Însă fără binecuvântarea Bicornului, fructul seminței
avea să aibă un final, nu avea să fie înțeleaptă sau cu
glas angelic. Fructul avea să fie imperfect, cu acțiuni
răuvoitoare și o inimă ușor de corupt de către celelalte vietăți.
Cu ultimele sale puteri, înainte de a se face nevăzut, Bicornul aruncă o ultimă binecuvântare asupra
tuturor semințelor. Acesta le-a oferit posibilitatea
de a-și continua existența, dar fără o sămânță nouă,
ci prin pui vii, care aveau să vină dintr-o Tânără, cu
iubirea unui Tânăr.
Apoi le-a oferit frica, părerea de rău și, cel mai important, recunoștința față de orice moment fericit,
fiecare persoană iubită și față de trecut și viitor.
Astfel, semințele au ajuns pe uscat după mult,
mult timp și au încolțit, iar apoi... restul e istorie.
Însă și până acum se crede că Bicornul, o creatură
cu puteri extraordinare și un maestru al deghizării, încă își caută originalul fruct al creației sale pe
pământul nostru, printre noi, sperând să își țină în
brațe din nou ființa care i-a umplut viața cu iubire și
i-a vindecat singurătatea.
„Așa au apărut oamenii, interesant, nu? Adică, de
ce nu învățăm despre propria noastră istorie? O întrebare mai bună ar fi: cum am ajuns să cunoaștem
această poveste? Cine știe? Poate a fost o floare, un
animal sau un copac. Poate o creatură deghizată s-a
asigurat că adevărul va fi împrăștiat prin toată lumea. Sau poate sunt doar eu nebună, cine știe?”
(Proză citită în cadrul ședinței Cenaclului literar
„Silvania” din 30 ianuarie 2020).
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Cronica discului 37

Jon Anderson –
1000 Hands: Chapter One

Daniel MUREȘAN

Cariera solo a celebrului vocalist de la Yes, Jon
Anderson, a renăscut de mai multe ori de-a lungul anilor. De la progresiv mistic la rock, de la folk la new age,
de la latino la clasic și iar la progresiv, Anderson nu s-a
ferit să exploreze și să îmbrățișeze nenumărate stiluri și
genuri. Problemele medicale l-au făcut să plece o vreme
de la Yes, începând o carieră solo, unde vocea sa ocupa
spațiul discografic, în funcție de disponibilitate. Dar
aproape întotdeauna, în funcție de colaboratori, rezultatul era remarcabil.
1000 Hands: Chapter One este un album autentic Anderson, cu o voce surprinzător de proaspătă și
înaltă. Fanii Yes vor fi puțin dezamăgiți… Este un disc
plin de diversitate și stiluri multiple ale lui Jon, ajutat
în producție și majoritatea înregistrărilor de Michael
Franklin, Tim Franklin și Tommy Calton. Surpriza vine
de la pleiada de muzicieni consacrați invitați, rezultatul
fiind excepțional.
Discul se deschide cu piesa Now, un intro melancolic
acompaniat doar de chitara lui Carlton. Urmează una din
preferatele mele de pe disc, Activate, o piesă lungă, în care
îl găsim la flaut pe celălalt Anderson, Ian. Bass-ul și tobele lui Alan White dau contrast melodiei, flautul se „contrează” cu vocea lui Anderson, chitarele mânuite de Steve
Morse, Larry Coryell și Pat Travers sunt mai puțin active,
dar întregesc această piesă remarcabilă. Ramalama aduce
pe undeva a Yes, dar cred că seamănă mai mult cu piesele de început ale lui Anderson, de pe Olias of Sunhillow,
plină de instrumente cu coarde. Trecem la First Born
Leaders, plină de coruri și backing vocals, cu bass-ul lui
Chris Squire ce dă o consistență aparte melodiei, cu tobele metalice ale lui Pat Frost. Mă opresc aici cu prezentarea
pieselor, lăsându-vă pe voi să descoperiți continuarea bijuteriei muzicale.
Discul oferă o varietate accesibilă de melodii, uneori prea pop. Luminos și vesel, așa cum este și Jon
Anderson. Ascultați albumul, deschideți-vă mintea, s-ar
putea să vă placă!
Tracklist:
1. Now
2. Activate
3. Ramalama
4. First Born Leaders
5. Now Variations
6. Makes Me Happy
7. I Found Myself
8. Twice in a Lifetime
9. WDMCF
10. Come Up
Discografie Jon Anderson:
Olias of Sunhillow (1976)
Song of Seven (1980)
Animation (1982)

3 Ships (1985)
In the City of Angels (1988)
Deseo (1994)
Change We Must (1994)
Angels Embrace (1995)
Toltec (1996)
Lost Tapes of Opio (1996)
The Promise Ring (1997)
Earth Mother Earth (1997)
The More You Know (1998)
Survival & Other Stories (2011)
1000 Hands: Chapter One (2019)
Colaboratori la album (selectiv):
Steve Howe (chitară), Larry Coryell (chitară), Tommy
Calton (chitară), Steve Morse (chitară), Rick Derringer
(chitară), Pat Travers (chitară), Bobby Koelble (chitară),
Christie Lenee (chitară), Trevor Rabin (chitară), Russel
Chalk (ukulele), Don Oriolo (ukulele), Mitch Corbin
(banjo), Chick Corea (clape), Jonathan Cain (clape),
Keith Heffner (clape), Rick Wakeman (clape), Michael
Franklin (clape), Jeff Abbott (clape), Brian Chatton (clape), Antonio Esposito (clape), Dariusz Grabowski (acordeon), Brian Snapp (flaut), Charlie DeChant (flaut), Ian
Anderson (flaut), Edgar Winter (saxofon), Steve Walters
(trompetă), Billy Boyd (trompetă), Brian Scanlon (trompetă), Pat Gulotta (trombon), Jean Luc Ponty (vioară),
Robby Steinhardt (vioară), Jerry Goodman (vioară),
Charlie Bisharat (vioară), Olga Kopakova (vioară), Jason
Thomas (vioară), Paul Fluery (violoncel), Krissi Franzen
(violoncel), Chris Squire (bass), Tim Franklin (bass),
Stuart Hamm (bass), Alan White (tobe), Billy Cobham
(tobe), Matt Brown (tobe), Carmine Appice (tobe)
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38 Rememorări

Ce ar mai fi de spus?
Viorel Tăutan

A devenit încă din Antichitate un postulat faptul că
existența, în general, (și) viața omului, in nuce, se poate
defini ca un lanț de provocări interdeterminate, cărora
le răspundem printr-o incalculabilă diversitate de atitudini și fapte, urmare a moștenirii genetice, pentru început, și apoi a educației (teoretică și practică), iarăși aspecte necontorizabile. Instinctul de conservare și lupta
pentru existență sunt socotite, grosso modo, responsabile pentru stările conflictuale permanente dintre indivizi, de la apariția vieții și debutul istoriei omenirii (cel
din Biblie nu face excepție). Reducând, sau, dimpotrivă,
extinzând explicarea unei asemenea poziții/atitudini,
în funcție de variatele posibilități și poziții intelectuale,
„lumea vie” s-a așezat dialectic spontan, dar și post-priori, pe două platforme esențiale, fiecare asimilându-și
câte două subordonate: estetică, susținând categoriile
antonimice, frumos versus urât, apoi etică (morală),
suportând conceptele bun (bine, benefic) versus rău
(malițios, malefic).
Nu spun nimic nou, așa este? Nici nu mi-am propus asta. Creez un nod sintetic din ceea ce au afirmat
mari filosofi și teologi ai lumii! Zgândăresc agasant
memoria.
Reducționismul îi duce pe foarte mulți semeni
de-ai noștri la diferite atitudini, între fatalism și anarhie, mai abitir adoptate, după câte știm, dogmatic și
doctrinar. Mi se pare de o extremă dificultate aflarea
„căii de mijloc” între un regim autocratic, bunăoară, și
unul democratic esențial, al doilea curățat de libertinism/anarhie. Exemplul este saltul aparent pe care l-au
făcut românii noștri începând cu lovitura de stat din
decembrie 1989.
În opinia mea, și nu doar a mea, scenariul era cunoscut la nivelul tuturor reședințelor de județ și al
unora dintre orașele și comunele țării. Altfel cum să se
justifice faptul că, imediat după fuga perechii dictatoriale, angajații marilor întreprinderi din Zalău porniseră către platoul din fața Prefecturii, în marș organizat
ad-hoc, purtând steaguri tricolore și multe pancarte
inscripționate cu litere mari: Jos Ceaușescu, Jos Dictatura, Libertate etc., pentru pregătirea cărora fusese nevoie
de oarece timp, nu? Anticipat. Fusesem trimis în ziua
respectivă „la județ” cu probleme de serviciu. Întâlnindu-mă, unul dintre vechii amici jibouani, funcționar la
IGO, se oferise să mă ia și pe mine spre casă cu auto-utilitara firmei. Astfel că am văzut la televizor, împreună
cu câțiva lucrători de la depozitul de combustibil, situat
pe deal, unde opriserăm pentru aprovizionare, atât miraculoasele scene din București, fuga ceaușeștilor, cât
și debutul marșurilor către platoul din fața Prefecturii
noastre. Am revenit și noi în centru. Platoul era plin.

Mulțimea striga lozinci anticomuniste. Cei desemnați
anticipat, între care se amestecaseră și câțiva neaveniți,
să ocupe, rogu-te, sediul județean al pcr, urcau treptele.
Ajunși în fața intrării principale, câțiva dintre ei se întoarseră, mimând bucuria victoriei spre demonstranți
și ridicară mâinile cu degetele arătător și mijlociu ale
palmelor, în formă de „V”. Ajunși la Jibou, aveam să
constatăm același fel de situație: Primăria fusese ocupată de „revoluționari”, adică de cine trebuia, șefi de
instituții, prietenii acestora, printre care se amestecară, sincer bucuroși, câțiva naivi cu studii superioare,
precum și trei sau patru dintre clienții fideli ai cârciumilor și ai boschetelor. Dar asta este deja istorie. Nu se
mai poate schimba nimic: „Ați luptat luptă deșartă, ați
vânat țintă nebună,/ Ați visat zile de aur pe-astă lume
de amar” (M. Eminescu, Epigonii).
Ce s-a întâmplat de atunci până astăzi, este
îndeobște cunoscut. Redactorul șef al deja cunoscutei reviste Caiete Silvane, a solicitat destul de recent
colaboratorilor, la nivel național, opinia despre ce s-a
schimbat și ce nu s-a schimbat în țara noastră în cei 30 de
ani de la evenimentele din acel decembrie tulbure. Firește,
se presupunea ab initio ca opiniile să fie subiectiv-obiective, dacă mi se permite această aparent echivocă formulare. Au răspuns provocării, cu o promptitudine
onorantă, personalități cunoscute ale vieții culturale
actuale. Răspunsurile, mai ample sau mai succinte,
profund analitice sau vag sintetice, exigente sau evazive, converg finalmente înspre opinia enunțată de
controversatul personaj al primilor ani ’90, conform
căruia ne vor trebui douăzeci și cinci de ani pentru a intra în normalitate. Știa el ce știa, bătrânul politruc! Cât
de adânc malefic și cât de coroziv este rodul educației
comuniste în massa unui conglomerat genetic, cum a
devenit populația ținuturilor vechii Dacii! Butada ludică: „La vremuri noi, tot noi” își are un solid suport.
Ce efect distructiv poate să aibă catastrofalul proces
de răsturnare a valorilor! E vorba de valorile morale și
intelectuale, cu prioritate. Formele pot fi schimbate relativ facil, praf în ochii naivilor, însă fondul, conștiința
individuală și colectivă (dacă o mai fi existând) pare a
fi imposibil de reforjat. Sau, în ultimă instanță, extrem
de dificil! Lipsa de flexibilitate intelectuală, în planurile
moral, tehnic și estetic, în aprecieri și acte de clemență,
partizanatul ignobil în numele unor precepte istorice
răstălmăcite, abil escamotate, iată aspecte reale, evidente, pe care acel sinistru (în opinia mea) personaj le
cunoștea din interior.
Ce ar mai fi de spus? Altele multe, dar sunt detalii!
Vorba singurului mare poet al nostru: „Cine ține toate
minte/ și ar sta să le asculte?...” (Glossă)
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Mihail Soare
Destinul meu
Destinul meu e răbdătoarea atingere a distanței
puteam fi și-un soldățoi de tablă în turnul cu ceas, e
drept
sau minutarul ruginit bătut de ploile veacului
în afara acestui destin sunt o neasemuită sărbătoare
a tristeții
cuibărită în mansarda ruinei de mâine
unde pământul e doar un loc ce ne găzduiește umbra
a mea arată în fiecare zi altcumva
deși când mă privesc în oglindă mi se pare că sunt
neschimbat
pe când umbrele celorlalți sunt aceleași
la fel de tăioase
la fel de zăngănitoare
de la domesticirea îngerilor încoace eu am ba umbra
unui azil
ba pe cea a unei gângănii visătoare la chihlimbare
ba pe cea a fugarului neprins vreodată
sau chiar pe cea a câinelui meu
mă uit temător înspre acel contur mereu altfel
și trupul meu rostește blesteme
iar limba îi atârnă însângerată printre câinii
amurgului
ce cântec trist
am amintiri
atunci când duceam de căpăstru un tropot prin iarba
ce vestea o lume trecută
la capătul dinspre copilărie al vieții
lumina desena cu sârg umbre mincinoase
se salutau între ele ca și când s-ar fi cunoscut
câteodată se îmbrățișau formând liniști de melci
sau cearcăne înmiresmate
alteori căutau un zid
de cârciumă, de lupanar, de ce-o fi fost el
și asta doar pentru a trăi iluzia unor fresce cu sfinți
haite de iconografi îi alergau apoi pe bărbații aceia
și abia de reușeau nevestele să-i ascundă
în cămară, în beci, între coapsele lor
rămânea numai umbra mea
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ca flacăra unei lumânări în vânt
ca desenul tremurat al unei ursitoare bolnave de
dambla

Aceeași duminică împlântată în
mine
Eram străbătut de drumuri
și toate femeile se minunau pentru asta
voiau să mă iubească dar nu știau pe care din ele s-o
apuce
la răspântii niște troițe făcute dintr-un fum abia
trezit
se închină în fața lor și pornesc mai departe fără să
lase nimic în urmă
eu rămân tot acolo unde nu mă știe nimeni
cu trupul meu de christ înamorat de tot ceea ce
înseamnă sfârșit
cu ispitele zdrențuite
cu îngerii ferecați în colivii de pulbere guruind ca
hulubii
cu alcătuirea mea de întâmplare hăituită
și cu toate rugile neîncepute
trimiteau maldăre de ilustrate de pe meleagurile
acelea ale mele
în care mințeau că ne iubim ca nebunii
și că mă învelesc noaptea cu pleoapele lor
iar eu tresar ca un îmblânzitor de șerpi
că îmi ascultă sângele cum asculți un radio cu galenă
acolo, știri despre guvernul lui Dumnezeu, în
general, cum face el și cum drege
dar mai cu seamă despre starea vremii
mințeau că stau rezemat de ultima ploaie
așteptându-le atingerea sânilor
habar n-aveau că sunt fugărit de când mă știu de
laptele mamei
și că mă opresc în cel mai apropiat cântec de leagăn
unde gânguresc despre iubitele mele de demult
toate s-au prefăcut în licheni
doar una singură care-mi știe meșteșugul somnului
nu s-a prefăcut în nimic
a rămas aceeași duminică împlântată în mine
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Alexandru Jurcan

În bătaia vântului
Să ții un cățel în brațe
în bătaia vântului
inima lui să deseneze
căderea prematură a frunzelor
botul lui lipit de inima ta
să adune cioburile aurii
liniștea necuvintelor
să țeasă o pânză alburie
pentru mestecenii cu gust de nemurire
dealul magic urcă
spre toate fulgerele șoptite.

Încă o seară
Nicio bătaie în geam
doar bătrânul ceasornic
ca o pisică fidelă
noaptea-și instalează cortul înnegurat
lângă colții singurătății
sticla cu vin adoarme lângă scaun
o carte se zbate între veghe și somn
amorul din fotografii e tot mai prăfuit
însă visele năvălesc colorate
muzica apare îmbrăcată în amantă
frigul nu mai are putere
plapuma se ridică spre tavanul de vată.

Lumina întunericului
În lada copilăriei
gem scrisori prăfuite
chiar imagini cu mama
cu strugurii ei galbeni
și lumina întunericului din mine
apoi mă prăbușesc în somn
ca într-o mare moartă
obosit amarnic
să alerg după aceeași stea
pe tavan începe jocul de imagini
cușca e de sticlă
lumina evadează
în acorduri de miere.

Pe culme
Am ajuns pe culme –
pasărea stă tot pe umărul meu
cu inima ciuntită
printre brazi ruginiți
luna tăiată de ochii de plumb
ai norilor
Căutăm culcuș –
e prea devreme pentru somnul final
Ce-mi șoptește pasărea la ureche?
din care peșteră răzbate un cântec de mătase?
mai există mistere, zice pasărea
nu te opri, nu te opri!

Declarația Academiei Române
privind unitatea limbii române
Academia Română a luat act, cu îngrijorare, de
noile încercări de a introduce în uzul oficial, în Republica Moldova și în alte regiuni vecine locuite de români, noțiunea inexistentă de „limbă moldovenească”,
susținută odinioară de propaganda sovietică și reluată, astăzi, de către anumite cercuri interesate politic.
Limba română, de mai bine de două secole încoace,
este studiată sistematic de către lingviștii români și
străini, care au stabilit exact statutul și rolul său. Limba română este cea mai răsăriteană limbă romanică,
are patru dialecte și mai multe graiuri. Dialectele limbii

române sunt cel daco-român, cel aromân (macedoromân), cel meglenoromân și cel istroromân. Baza limbii
române este formată din dialectul daco-român, singurul vorbit la nordul Dunării, și care este, pentru marea
parte a opiniei publice, limba română propriu-zisă.
Graiurile limbii române nord-dunărene sunt numeroase, expresive, bogate în regionalisme: graiul ardelenesc (transilvănean), bănățean, bihorean (crișean),
maramureșean, moldovean, muntean, oltean etc.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Gela Enea
detașare
programul zilei începe cu
vizita la stomatolog/uruitul aparatelor
frica în halatul de casă al durerii
vibrația permanentă îmi creează senzația
că mă împuținez
scuipă
mi se spune/și scuip
sânge
clătește cu apă/mi se spune
și clătesc sârguincios cavitatea bucală
pereții anesteziați/gaura mustind
în gingia goală
am extirpat ce era bolnav în mine/ce nu mai folosește
vedeți
de-asta sunt excepțională
atâtea operații
anestezii și somn indus
și mai ales durerea de după
sfredelul ăsta înfipt până-n pulsul inimii
sunt excepțională
pentru că scuip când mi se spune
clătesc gura
și când trece anestezia
nu țip
îmi trag un glonț în chipul din tabloul de nuntă
și
nu
țip
duplex
închisoarea ta se numește cămin
masă la ore fixe/infirmiere
te spală îți schimbă hainele
te-au tuns soldățește ca pe un răcan
tu nu ești răcan
te-au legat de mâini
mâinile tale uscățive vinovate de nesupunere
noaptea
am auzit că rămâi trează
plângi
nu știi unde ești/nici de ce
închisoarea mea se numește vizita la tine
stă în picioare și mă numără vizita asta
ca pe-un boxeur
sunt knockout încă de la intrare
ce mai faci te doare ceva/nu mă doare
papucii bărbătești de sub pat/ce e cu ei
sunt pentru ăl bătrân
dar el a plecat încălțat și pe-acolo
lumea nu umblă în papuci
nu umblă nici în picioarele goale
pe-acolo
toți poartă pantofi nou-nouți

ceva mai mari decât talpa/că nu se știe
resentimente nu există
nimeni
nu fură/nu minte
nu-și ascultă unii altora bătăile inimii
pentru că pe-acolo
nu au
libertatea mea se consumă
dincolo de ușa asta din termopan
umblă pe stradă printre clădiri supraetajate
dă bună ziua și-și vede de drum
a ta
e aciuată sub frunte
câine lihnit
înoată într-un fluviu murdar/tremură
de câte ori îi trece furtuna prin creier
câteodată mă visez în corpul tău
răspund la numele tău
cu toate că
nu mi l-ai împrumutat niciodată în mod real
numele
nu se-mprumută decât copiilor
nici atunci nu poți fi sigur că nu faci o greșeală
după asemenea viziuni
libertatea mea seamănă mai degrabă cu un guzgan
prins într-o clupsă
urmare a gingășiei vecinilor de ghenă
libertatea neafiliată este însă altceva
consensul cu organe vitale
cu plămânii creierul și ficatul tău
cu pancreasul rinichii sau pielea
dar mai ales
cu inima ta
mi-l amintesc pe vânătorul de crocodili de pe discovery
pe steve irwin
s-a dedat la mai multă libertate decât chiar dumnezeu
și ce înalte erau valurile
lui irwin
nu-i era frică de accidente mai mult decât de o filmare
din unghiul neadecvat
pân-a dat cu inima în coada pisicii de mare
ea nu i-a mai dat inima înapoi
la tine
pisica de mare stă sub țeastă
dasyatis pastinaca
o aud cum sfârâie ca o tabletă efervescentă
îi simt mirosul de pește-mpuțit
după care apa se tulbură
și tu
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Vasile Cârlova
sau „inaugurarea
romantismului”
*

Mitul poetului mort prematur prinde valahe contururi odată cu Vasile Cârlova (1809-1831), plecat
spre tărâmul umbrelor la numai 22 de ani. Pe seama
morții tânărului ofițer s-au creat multe legende, așa
cum s-a întâmplat, mai târziu, cu Eminescu sau Labiș.
Fanteziile mondene nu constituie, însă, obiectul acestor umile rânduri. Poetul nici măcar nu are biografie.
Viața lui e viața poeziei sale...
Visând la ce ar fi putut să fie Cârlova, ne învăluie nespusa tristețe: „Tristețe de a-l fi rupt destinul.
Tristețe de a fi plecat din sânul națiunii, limbii și vorbirii românești, cel mai apt de a vorbi vorbirea țării.
Cinci flori ne-a lăsat și un miliard de absențe” (Nichita Stănescu, Cartea de recitire, Editura Cartea Românească, București, 1972, p. 75). Versul lui Heliade
cuprinde, în sine, un asemenea destin: „O, stea care
răsare chiar într-al său apus!” (elegia La moartea lui
Cârlova). Cele „cinci flori” – echivalentul celor cinci
degete de la dreapta poetului – sunt poeziile Păstorul întristat, Înserare, Ruinurile Târgoviștii, Rugăciune
și Marșul (Oștirii române), publicate în Curierul românesc de același Heliade Rădulescu. Iscusința mlădierii
versului și diversitatea tematică presupun, totuși,
existența unui repertoriu mult mai bogat. Cârlova
n-a scris doar cinci poezii. Alte creații, fie de început,
fie intermediare s-au pierdut împreună cu traducerile
din Musaios și Voltaire.
Păstorul întristat reface decorul fericit al Arcadiei,
amintind nu atât de Florian, cât de Bucolicele lui Vergilius. S-ar părea că eterna pace domnește pretutindeni, de vreme ce viața campestră „E simplă, lină, fără
dureri”, iar între păstor și turmă e un deplin acord.
Cum în fiecare suflet zac „patimi grele”, jalea fluierului încremenește întreaga natură: „De multe versuri
spuse cu jale,/ Uimite toate sta împrejur:/ Râul oprise
apa din cale,/ Vântul tăcuse cu lin murmur”. Patima
iubirii năruie echilibrul interior, spulberă armonia
prestabilită: „Iubesc prea dulce o păstoriță/ Cu chip
prea dulce, prea drăgălaș...// De lângă mine ea când
lipsește/ Natura n-are nimic frumos;/ Sufletul tare mi
se mâhnește/ Orice privire e de prisos. Și drept aceea a tânguire// Fac să răsune fluierul meu,/ Lăsând și
turma în năpustire,/ Vărsând și lacrămi din ochi mereu”. Merită remarcate fluența versurilor, melancolia
senină și sentimentalismul ponderat.
Mai aproape de secolul XIX, Înserare e o lungă poezie descriptivă. Deși păstrează recuzita idilei pastorale (undeva, se mai aude fluierul păstorului), Cârlova
prevestește aici câteva din atributele romantismului:
ipostaza contemplativă, tonul confesiv, încadrarea sen-

Marcel Lucaciu

timentului în peisaj. Blânda visare și „câmpiile albind”
sub razele Selenei prefigurează – sfielnic – eminescianismul: „Încet, încet și luna, vremelnică stăpână,/ Se
urcă pe Orion, câmpiile albind,/ Și plină de plăcere, c-o
frunte mai blajină își caută de cale adesea mulțumind”.
Adevăratele însemne ale maturității poetice le întâlnim în Ruinurile Târgoviștii. Poate mai importantă
decât influența scriitorului francez Volney (Les Ruines, ou méditation sur les révolutions des empires, 1791)
e reactualizarea tradiției autohtone. Motive ca vanitas vanitatum, fortuna labilis, ubi sunt erau prezente
și în poemul lui Miron Costin, Viața lumii. Prilej de
meditație preromantică, ruinele nu sunt doar mărturii ale Panoramei deșertăciunilor. Ele constituie și
„pilda” unui trecut eroic, văzut ca unic „adăpost” în
fața vitregiilor contemporane: „Și-ntocmai cum păstorul ce umblă pre câmpii,/ La adăpost aleargă când
vede vijelii,/ Așa și eu acuma, în viscol de dureri,/ La
voi spre ușurință cu triste vin păreri (...)/ La voi, la
voi nădejde eu am de ajutor;/ Voi sunteți de cuvinte și
de idei izvor”. Zidurile Târgoviștii reprezintă „iubirea
de moșie”, căci poetul uită de Volney și evocă istoria
exemplară dintr-un nobil simțământ patriotic.
Adresată divinității, Rugăciunea e plină de patos.
Ea susține cauza libertății neamului românesc și anticipează mesianismul lui Goga: „Nu cer prinoase sau
nălucire,/ Voiesc dreptate, cer mântuire/ Patriei mele,
jalnic pământ”.
Ocazionat de reînființarea armatei naționale,
Marșul (Oștirii române) e o creație entuziastă. Speranța
gloriei străbune reînvie: „Lacrămă de bucurie, curge,
curge ne-ncetat!/ Veacuri sunt de când ascunsă p-al
meu sân tu n-ai picat!/ Arma iată că lucește,/ Slava
iată că zâmbește,/ Corbul iată s-a-nălțat!” Referindu-se
la impetuosul Marș, iluminat de admirație, Nichita
Stănescu scria: „Cârlova a vorbit de puterea noastră
națională de a fi, aproape când noi nu eram. El a ridicat în slăvi ostașul pe vremea când a fi ostaș însemna
pur și simplu a fi” (Nichita Stănescu, ibidem, p. 78).
Cârlova, „primul poet modern al țării noastre”
(Nichita Stănescu, ibidem, p. 79), întrunește doar
în cinci poezii tonalitățile unor specii literare diferite: pastel (Înserare), meditație (Ruinurile Târgoviștii),
imn (Marșul). El „inaugurează romantismul, intuindu-i toate notele particulare” (Șerban Cioculescu). Lirica pașoptistă va sta sub semnul experienței sale, o
experiență pe cât de scurtă, pe atât de uimitoare.

*Fragment din volumul de eseuri Re-lecturi stănesciene, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004
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Un eveniment de
excepție

Muzică 43

Ioan Chezan

Evenimentul de excepţie susţinut de Filarmonica
de Stat Oradea, sub bagheta dirijorului Romeo
Rîmbu, avându-i ca solişti pe soprana Daniela Păcurar
şi basul Dinu Iancu Sălăjanu, a avut loc vineri, 17 ianuarie 2020, în sala de spectacole a Casei de Cultură a
Sindicatelor. Concertul de Anul Nou a fost organizat
de Clubul Rotary, Primăria Municipiului Zalău,
Centrul de Cultură şi Artă al Județului Sălaj şi Casa de
Cultură a Sindicatelor Zalău.
Ideea unui asemenea spectacol la început de an în
municipiul nostru, ni se pare binevenită, având în vedere penuria de instituţii artistice şi evenimente de
profil din urbea şi judeţul nostru. Aceasta ar putea declanşa declicul în rândul decidenţilor, ducând la ameliorarea situaţiei existente.
Programul concertului a cuprins bijuterii muzicale
aparţinând compozitorilor: Strauss fiul şi tatăl, E. Di
Capua, G. Bizet, P. Lincke, G. Rossini, E. Kálmán şi ale
dirijorului compozitor Romeo Rîmbu.
Produs de marcă al instituţiilor clujene de învăţământ muzical, Liceul de Muzică şi mai apoi Academia
de Muzică, Romeo Rîmbu a absolvit secţia instrumentală a Academiei, studiind oboiul cu reputatul
profesor Aurel Marc. Romeo Rîmbu a avut o evoluţie
fulminantă ca profesionist în arta sunetelor, fiind un
recunoscut solist instrumentist, susţinând concerte
(cca 30) cu diferite orchestre româneşti şi străine în
Franţa, Germania, Elveţia, Spania, Grecia, iar ca dirijor peste 1000 de concerte în Europa, SUA, Brazilia,
Japonia, Coreea de Sud, Turcia. Dirijor permanent al
Filarmonicii de Stat din Oradea, Romeo Rîmbu este şi
profesor al Facultăţii de Muzică din Oradea.
Orchestra Filarmonicii orădene s-a prezentat ca
un colectiv bine închegat, răspunzând cu promptitudine şi exactitate cerinţelor dirijorului, reuşind să
creeze momente artistice înălţătoare. Introducerea de
către dirijor în cadrul unor piese, de noi forme de manifestare (cântul vocal, fluierat, cu caracter novator) a
potenţat valoarea artistică a acestora.
Soprana Daniela Păcurar a impresionat prin vocea

caldă, prin sensibilitate, cucerind spectatorii după
primele fraze interpretate.
Dinu Iancu Sălăjanu a venit în concert în postura,
mai puţin cunoscută, de bas liric. Repertoriul ales i-a
permis să-şi etaleze frumoasele calităţi vocale, muzicalitatea şi iscusinţa exprimării vocale, indiferent de
domeniul ales. Consider că, dacă acest interpret ar
aborda mai des repertoriul muzicii vocale clasice, ar
îmbogăţi patrimoniul naţional cu încă o voce de excepţie.
Prezentarea concertului de către prof. Ioan
Abrudan, inteligent realizată, ne-a dezvăluit şi faptul
că loja oficială a sălii a fost destinată elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şcolare naţionale şi
internaţionale.
Excepţional comunicator, dirijorul Romeo Rîmbu,
prin intervenţiile pertinente, a dus la crearea în sală
a unei atmosfere benefice de receptare, a unui adevărat eveniment de excepţie atât de dorit în municipiul
nostru.
Felicitări artiştilor, organizatorilor şi nu în ultimul
rând, generosului public prezent.
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Solilocvii inutile
Ioan F. POP

„Nimicul” revelează în modul cel mai concret teama de in-existenţă. O devoalează în concretitudinea
non-obiectualităţii sale. Pentru că el în-fiinţează şi desfiinţează deopotrivă. Face şi des-face existenţa în nelinişte (neant) şi promisiune fiinţială. Dă sens existenţei
prin chiar in-existenţa pe care i-o contrapune. Excesul
de inexistenţă a dus la apariţia involuntară a existenţei.
Inexistenţa s-a ratat în plinătatea propriei posibilităţi.
Nimicul este „gradul zero al fiinţării”.
„Nimicul” este umbra fiinţei încă dinainte de a fi.
Umbra fiinţei care poate să fie. Fiinţa acoperă nimicul, îl dislocă prin umbra sa apotropaică. Transformă
eterna sa posibilitate meontologică în realitate. De-limitează originar posibilităţile (limitate) ale fiinţării.
Posibilitatea este deschisă oricărui registru al existării.
Posibilitatea se naşte chiar din nimicul deschiderii sale
spre ceva. Toţi posibilii sînt egali în posibilitatea lor
aparent im-posibilă. Existenţa este doar o formă a posibilităţii devenită realitate. Nimicul face loc, ad extra,
datului existenţial. Nimicul care, aparent, tinde să anuleze fiinţa, se lasă ultimativ locuit de ea. Nimicul este
ne-undele proxim, a-topicul oricînd la îndemînă. Prin
re-distribuirea lui ubicuitară, el poate porni de oriunde
posibilul existenţial. El co-răspunde uneori chemării de
a fi ceva, mai mult decît indiferenţei de a fi doar nimic.
Chiar şi „ceea ce pur şi simplu nu fiinţează, nimicul însuşi, aparţine fiinţării în întregul ei, în măsura în care
fără ea nu ar mai fi nici nimicul” (M. Heidegger).
Nimicul este un pas spre existenţă. Forma manifestării nelimitatelor posibilităţi ale devenirii. Pentru ca
„nimicul” să devină ceva, a fost nevoie de o chemare, de
o atracţie genezică a contrariului. Ceva a fost atras de
ecoul posibilităţii sale de a fi. Din nimic apare o saturaţie
de nimic. Abisalitatea „nimicului” ajunge la apogeu. Golul îşi reclamă dorinţa sa eternă de plinătate. „Nimicul”
se ruinează în sine, în propria absenţă. Toată această
implozie eliberează energia primei alternative de a putea fi ceva. Orice dat existenţial relativ se menţine, prin
antiteză cu nimicul din care a ieşit, la maxima sa posibilitate. Nimicul este maximalitatea posibilităţii nonexistentului. El este termenul de referinţă între existentul şi non-existentul absolut. Este marginea unei
posibilităţi, fundalul în orizontul căruia existenţa pare
mereu posibilă. Finalmente, existenţa este maximul
posibilităţii sale. Faptul că fiinţa ştie că putea să nu fie,
că poate oricînd să nu mai fie, o umple de un acut sentiment de nesiguranţă şi teamă (angst). Conştientizarea
întîmplării că ea există fără niciun merit o apasă cu încă
o inexorabilă nelinişte. Neparticipînd cu nimic la propria sa existare, o încarcă din start cu un minus existenţial. Cu o incertitudine pe care o converteşte în diferite
forme de inadecvare, stenahorie factică şi de rău.

*
„Nimicul”, cel neintrat în jocul creaţiei, rămîne
anihilatorul oricărei creaţii, adică neant. Ne naştem
din „nimic” şi sucombăm în „neant”. Faptul că nu
tot „nimicul” a fost cuprins în actul creaţiei face ca
partea rămasă să se transforme în contrariul său, în
rău şi afanisire. Răul poate proveni şi din faptul că
„nimicul” nu a fost total contopit în creaţia divină.
El rămîne ca un rest căruia i-a fost (îi este) refuzată
posibilitatea metamorfozării în ceva. De aceea resoarbe fiinţele şi lumea în propriul abis. În măsura
în care ne luptăm cu neantul, în sens barthian, ne
luptăm de fapt cu o formă de rău. Noi ne-am asumat (involuntar) „nimicul” creatural, dar cu neantul avem încă a ne lupta. Tot ce nu este creaţie din
„nimic” – nimicul eşuat creaţional – rămîne neant.
Nimicul este asumpţia posibilităţii pusă înaintea
oricărei posibilităţi. Neantul este im-posibilitatea
pusă în urma oricărei posibilităţi, negarea acesteia.
Nimicul reclamă o anterioritate logică în faţa oricărui existent. Căci înainte de a fi ceva, în locul lui era
nimicul, posibilitatea lui posibilă. Existenţa nu este
ceva decît în raport cu negaţia sa, cu non-existenţa –
cu nimicul. Fiinţa există ca fiinţă tocmai pentru că un
gol non-fiinţial a fost înlăturat. Nimicul este gol, dar
gol de ceva. Neantul este golire de fiinţă. Nu toţi posibilii s-au realizat, deşi, în ordinea posibilului, toţi
par egali.
„Nimicul” e rezerva de posibilităţi din care ceva
poate lua încă fiinţă. Ecoul existenţei ce poate fi chemat continuu prin Cuvînt. „Nimicul” este tot ce n-a
apucat (creatural) să fie. Tot ceea ce poate fi, dar nu
este încă, o eternă condiţie de posibilitate, necontenită potenţialitate. Prin participarea la crearea fiinţei, el
devine agent al binelui. Al binelui ca existenţă smulsă neantului. „Nimicul” este creaţional, participă prin
non-prezenţă la actul creării, pe cînd neantul anulează
posibilitatea creaturală. Moartea re-descoperă neantul. „Nimicul” este răgazul necesar rostirii Cuvîntului.
Ecoul potenţialităţii pure. Căci non-prezenţa nimicului este totuşi capabilă să primească ceva-ul existenţialităţii. Din golul său se pot întrupa datele realităţii,
fenomenalitatea ei imediată.
Trecerea nimicului de la in-existenţă la existenţă
se face printr-o saturaţie de hăul propriu, printr-o
chemare care nu-şi epuizează niciodată conţinutul.
Nimicul este limita de la care porneşte Cuvîntul pentru a-şi putea semnifica şi re-semnifica propriile date.
Răspunsul dat la o întrebare care (ontologic) nu s-a
pus încă. Chip ce se reflectă în proximitatea aşteptată
a altui chip. Survenire care se ridică din chiar propria-i
apetenţă, chemare. Prezenţă a unei absenţe.
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Maria Croitoru

Era odată o bătrână și trăia singură într-o căsuță
la marginea satului. Prin spatele casei trecea un pârâu
adânc care avea apă aproape tot anul. Pârâul trecea
prin centrul satului și când se întâmpla să sece, oamenii înțelegeau că va fi secetă. De o parte și de alta a
pârâului, erau sălcii pletoase.
Când se năștea în sat o fetiță, nașa ei venea la aceste sălcii și rupea din una o crenguță. Cu ea făcea semnul crucii pe capul fetiței și zicea: „Ca salcia asta pletoasă să aibă părul finuța mea frumoasă”. Punea apoi
rămurica sub salteaua leagănului.
Multe se vorbeau în sat despre aceste sălcii, dar,
dacă întrebai pe cineva de povestea sălciilor, zicea:
- Du-te la baba Ana, că numai ea poate să spună!
Această bătrână trăia singură la poalele dealului
Ciocârlău. Oamenii, și cei mai bătrâni, spuneau că așa
o știu de când au apărut ei pe lume. Și ea își pierduse
șirul anilor. Avea părul alb ca și colilia, adusă de spate
și mergea sprijinită într-o botă. Dar mergea încă pe
picioarele ei. Vederea și auzul îi slăbiseră, dar te puteai
înțelege cu ea.
Dar baba nu povestea de ceva anume. De era întrebată, spunea că n-are vreme sau că a uitat, că-i bătrână,
atât de bătrână, încât nici ea nu mai știe câți ani are.
Lumea se mira cum trăiește baba, că n-avea pe nimeni în afară de un câine mare, alb, cu o pată neagră
în frunte, în formă de inimă. Niciodată nu cerea ajutor
nimănui.
Câinele o însoțea pretutindeni. Se povestea că
atunci când bătrâna mergea după vreascuri în pădurea, care era foarte aproape de casa ei, câinele culegea
vreascurile. Le căuta și i le aducea în gură; făcea o grămăjoară, pe care bătrâna o lega cu o sfoară și o trăgea
după ea până acasă. Pe câine îl chema Inimioară.
Într-o zi, Inimioară stătea liniștit în curte. Un copil, trecând pe la poartă, a văzut câinele, a luat o piatră
și-a aruncat-o peste gard, să-l lovească pe Inimioară.
Deși a aruncat bine piatra, n-a lovit câinele, că piatra
s-a răsucit în aer și s-a întors spre copil. Nu l-a atins,
a trecut pe lângă el. Copilul, speriat, a plecat, dar s-a
oprit pe podul de peste pârâu și-a început să arunce
cu pietricele în apă. Tot jucându-se, a călcat greșit pe
marginea podețului și a căzut în apă.
Inimioară, când a auzit zgomotul produs de căderea copilului, a sărit peste gard în drum și s-a îndreptat în fugă spre podeț. Văzând copilul, care dădea
disperat din mâini, a sărit în apă. Câinele l-a prins de
haine și l-a scos din apă, ducându-l în curte. Îl puse jos
și lătră de trei ori. Baba ieși repede din casă, luă copilul

în brațe și-l duse pe prispă. Îl pișcă de față și copilul
deschise ochii…
- Trăiește! zise încet baba.
Îl duse în casă, îl dezbrăcă de hainele ude și-l puse
în pat, acoperindu-l.
- Puiule, stai cuminte aici, că merg să-ți pun hainele la soare să se usuce, apoi vei putea pleca la maică-ta!
- Dar eu n-am pe nimeni, mătușă. Sunt singur în
lumea asta. Trăiesc cum pot. Am plecat din satul meu,
că, după ce mi-au murit părinții, un frate de-al tatei
m-a alungat de-acasă, zicându-mi: „Du-te unde îi vedea cu ochii, aici tot este al meu. Nici de slugă nu-mi
trebuiești, că ești prea mic și n-ai putere să lucrezi…”
Copilului i se umplură ochii de lacrimi. Baba a oftat, l-a mângâiat și a mers cu hainele afară. Când să le
întindă, a văzut mai bine că hainele lui erau zdrențe.
- Inimioară! strigă bătrâna.
Câinele veni repede la babă. Aceasta îi arătă hainele
și-i puse mâna pe pata din frunte. Îi zise:
- Hai, dragule, drege-le!
Inimioară luă hainele în gură și-și mișcă botul într-o
parte și-n alta, apoi le puse jos.
- Bravo, Inimioară! Mulțumesc!
Nu mai erau zdrențele care au fost, erau haine
nou-nouțe. Bătrâna le luă și intră în casă. I le dădu
băiatului, zicându-i:
- Îmbracă-te repede!
- Dar cum s-au transformat zdrențele mele în haine
noi? întrebă mirat copilul.
- Ți-e foame? zise baba, făcându-se că n-a auzit ce
a întrebat-o.
- Mi-e foame! N-am mâncat nimic azi. Ieri am mâncat niște pere pădurețe.
Copilul se îmbrăcă repede, în timp ce bătrâna îi
puse pe masă mâncare. În răstimp, bătrâna îl privea
cu drag. Îi zise:
- Dacă zici că n-ai pe nimeni, rămâi aici la mine și
cu Inimioară, câinele meu, o să ne înțelegem bine. Ei,
ce zici? Ești de acord?
- Dacă mă vrei, rămân! șopti copilul.
Tăcu puțin, o privi pe bătrână, ca un vinovat, și
continuă:
- Dar o să mă ierte câinele, c-am dat cu piatra
după el?
- Te-a iertat deja, altfel nu-ți salva viața, scoțându-te
din apă. De-acum tu o să-i dai mâncare. Îl vei mângâia
și-ți vei pune degetul mare pe pata lui din frunte de
fiecare dată. Să nu uiți să faci asta și să nu-ți fie frică.
Dacă rămâi la mine, va trebui să lucrezi în fiecare zi.
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Nu-ți voi da de lucru să nu-l poți face. Uite, acum, cu
măturoiul din șopron să mături curtea.
Copilul îi mulțumi bătrânei pentru masă și ieși afară. Aceasta îl urmă:
- Mă bucur că știi să mulțumești. Să nu uiți să
folosești acest cuvânt când trebuie; la fel și „te rog”.
- Aceste cuvinte le mai țin minte de la mama, ca și
alte lucruri care țin de „buna purtare”, cum le zicea ea,
Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească!
Mătură curtea cu grijă. Când a văzut măturoiul, s-a
temut că va fi greu și că n-o să poată să-l folosească.
Spre mirarea lui, când l-a luat în mâini, nu i s-a părut greu și parcă mătura singur, el numai îl dirija. Spre
seară i-a dat câinelui mâncare:
- Dragă Inimioară, hai și mănâncă! Acum, te am pe
tine și pe mătușa și mă bucur că nu mai sunt singur!
Băiatul îl mângâie pe cap și nu uită să pună degetul
pe pata câinelui. Atunci simți un fior care îi trecu prin
tot corpul.
Și așa a început să se împrietenească cu bătrâna
și cu câinele, dar s-a obișnuit și cu treburile pe care
trebuia să le facă. Observa și el cum creștea văzând
cu ochii, cum se zice în basme: creștea în trei zile cât
alții într-un an. Lucrând în fiecare zi, nici nu observa
că trecea vremea ca gândul. Aranjase grădina bătrânei,
încât devenise de nerecunoscut. Plantase mulți pomi.
De câte ori planta câte unul, parcă o auzea pe bătrână cum îi spunea: „Un om trebuie să-și facă o casă, să
planteze un pom și să facă măcar un copil!”
Matei, căci așa îl chema pe băiat, se făcuse un flăcău de toată frumusețea. Bătrâna era tot cum o știa. El
se mira, văzând-o. I se părea că este mai vioaie pe zi ce
trecea. Într-o zi o întreabă:
- Mătușică, dumneata câți ani ai?
- Nici eu nu știu, Matei! Și bătrânii din sat mă știu
tot așa de când erau copii. Cândva, îți voi povesti
despre mine. Acum a venit vremea să-ți cer un lucru
foarte greu, dar mai întâi să-ți povestesc ceva. Vino
cu mine!
Se duseră în spatele casei. Bătrâna se opri la cele trei
sălcii care crescuseră dintr-o tulpină. Sălcii înfrățite.
Salcia din mijloc avea nuielele roșcate.
- Vezi sălciile astea? Cea din mijloc este fata împăratului, iar celelalte două sunt însoțitoarele ei. Un
căpcăun, ajutat de o vrăjitoare, a pus prin vicleșug
mâna pe împărăție. Împăratul este închis, iar biata
împărăteasă a murit. Când s-a întâmplat aceasta, fata
împăratului, împreună cu cele două însoțitoare veniseră la acest pârâu să culeagă ierburi de leac pentru
împărăteasa care era bolnavă. Căpcăunul i-a strigat
împăratului:
- Unde ți-i fata? Am auzit că-i frumoasă foc. Vreau
s-o văd și să mi-o fac soție!
- Fata mea nu-i acasă, iar de soție nu ți-o voi da
niciodată.
Căpcăunul porunci:
- Închideți-l pe nemernic, că pe fată oricum o voi

găsi!
Fata împăratului avea o porumbiță pe care o îngrijea ca pe ochii din cap. Era o porumbiță albă, cu coadă
ca de păun. Când a strigat căpcăunul, porumbița era
pe creanga unui liliac din curte. Auzind cele spuse de
căpcăun, și-a luat zborul și a căutat-o pe fată. A ajuns
la pârâu, unde le-a văzut pe cele trei fete culegând ierburi bune de leac. Porumbița era năzdrăvană. Ea s-a
rotit de mai multe ori deasupra lor și-a scos trei țipete,
văzând-o pe vrăjitoare. Aceasta i-a smuls talismanul
fetei, și pe loc fetele s-au transformat în trei sălcii care
pleacă dintr-o tulpină. Porumbița s-a mai rotit deasupra sălciilor, apoi s-a așezat pe o creangă. Ea mi-a
șoptit că voinicul care va găsi talismanul, va putea afla
descântecul cu ajutorul căruia va desface vraja.
Inimioară este câinele fetei.
- Mătușică, eu merg să caut porumbița!
- Ușor de zis, greu de înfăptuit, Matei! Dacă te crezi
în stare să-l salvezi pe împărat și să desfaci vraja făcută fetei, eu te voi ajuta. Trei zile nu vei mai bea apă, ci
o fiertură pe care ți-o voi face eu... Vei prinde putere,
dar va trebui să-mi aduci tu iarba fiarelor. Îți va fi de
mare trebuință. În podul casei este un paloș. Este al
împăratului. L-a adus Inimioară aici, iar eu l-am ascuns în pod. Să-l cureți și să-l ascuți bine. După ce vei
aduce iarba fiarelor și-ți vei ascuți paloșul, vei mai afla
și alte lucruri.
- Merg acum după iarba fiarelor!
- Du-te, dar ia-l pe Inimioară cu tine, el te va ajuta!
Vă duceți pe pârâu în sus, către izvor. Câinele cunoaște
iarba fiarelor. Știu, pentru că eu am mai fost cu el.
Matei strigă câinele, îl mângâie și îi puse iar degetul mare pe pata în formă de inimioară din frunte și-i
zise:
- Inimioară, a venit vremea să-l salvăm pe împărat
și să rupem vraja aruncată pe fata lui și pe însoțitoarele
ei. Haide, mergem, Inimioară!
Câinele înțelese, lătră de trei ori și o luă spre pârâu. Merseră până ajunseră în pădure. Matei observă
că era o potecă pe lângă pârâu. Pădurea era deasă, cu
niște copaci falnici, de nu li se vedeau vârfurile. Cum
mergeau ei așa, auziră niște gemete.
- Ce să fie oare? întrebă Matei.
Câinele mârâi și se abătu de la potecă, intrând în
pădure. Matei merse după el și mare-i fu mirarea când,
într-o poieniță, văzu un cal culcat. Acesta gemea. Se
apropiară de el. Câinele începu să se gudure și să dea
din coadă: „Câinele îl cunoaște!” își zise flăcăul, minunându-se de frumusețea calului. Pe blana lui de culoare gri închis avea o mulțime de pete albe, parcă erau
steluțe. Băiatul întrebă mai mult pentru sine:
- Ce faci, căluțule? Ai nevoie de ajutor?
Calul necheză ușor, apoi gemu. Matei observă că la
gât avea o rană urâtă.
- Poți să mergi, căluțule? Te duc la noi acasă și-ți
curăț rana, ca să te vindeci.
De data asta, în loc să necheze, calul, spre marea
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uimire a băiatului, zise:
- Te-am așteptat, Făt-Frumos! Trebuie să-mi vindec rana, ca să poți să-ți îndeplinești visul. Voi încerca
să mă ridic.
- Te-ajut!
Câinele începu să latre și să miroasă prin iarbă.
- Căluțule, așteaptă puțin să strângem iarba fiarelor, apoi te ajut să te ridici și-o luăm spre casă încet.
Inimioară îi arătă cu botul iarba cu puteri
neobișnuite. Băiatul culese repede iarba fiarelor și-o
puse într-o trăistuță, ajută apoi calul să se ridice și
porniră spre casă. Mergeau încet, iar calul din când în
când necheza.
Acasă, îi întâmpină bătrâna cu mare bucurie:
- L-ai găsit și pe Fulger! Ce mult mă bucur!
Fulger o văzu pe bătrână, necheză ușor și se lăsă
încet jos.
- Fulger, dragule, ce-ai pățit? întrebă șoptit bătrâna, așezându-se lângă el, mângâindu-l pe frunte și privindu-i rana de la gât. Ce-ai pățit? repetă întrebarea.
Calul dădu din cap și zise.
- După nenorocirea care s-a abătut asupra
împărăției, am fugit și m-am ascuns, pentru că își pusese ochii pe mine căpcăunul. M-a căutat mult, dar
ieri m-a văzut. A aruncat c-o bardă în mine și a tras cu
arcul mai multe săgeți. Din fericire, nu m-a atins nicio
săgeată, dar barda mi-a făcut rana de la gât. Am reușit
să fug și să scap, fiind ajutat și de un stol de păsări care
s-au năpustit asupra lui.
- Te facem noi bine, căluțule; eu și cu Matei. Pune,
Matei, apă la încălzit, iar eu o să-i fac o fiertură, să-l
curățăm.
Așa făcură. Curățară bine rana de la gâtul calului,
după care bătrâna îl unse cu fiertura amestecată cu
ceva numai de ea știut. Trei zile l-a uns, iar flăcăul a
băut fiertura bătrânei. Ca prin minune, rana calului
s-a vindecat. Bătrâna l-a întrebat pe băiat:
- Tu cum te simți, Matei?
- Nu știu ce să zic, dar de câte ori am băut fiertura,
am simțit că mă furnică prin tot trupul.
- Acum ai devenit mai puternic, iar prin pielea ta
nu poate pătrunde nicio săgeată. Mâine veți pleca, iar
înainte de plecare, trebuie să vă mai spun ceva.
„Mătușa asta are puteri neobișnuite!” gândi Matei,
dar nu zise nimic.
Se culcară devreme, pentru a fi odihniți, că nu se
știa ce-i așteaptă. Matei avu un vis ciudat, dar nu-l povesti. Rămase însă peste măsură de uimit când bătrâna îl întrebă:
- Ai visat drumul pe unde trebuie să mergi?
- Da, dar nu numai drumul, ci și unele obstacole pe
care le voi întâlni.
- Pe acolo vei merge. Uite, îți dau o pană, un fir de
iarbă și praful acesta, mai zise bătrâna. Apoi îi șopti
ceva la ureche.
Flăcăul se duse în spatele casei și luă o rămurică
din salcia care avea tulpina roșie. Rămase încremenit

când auzi:
- Ai venit, Făt-Frumos? Te aștept cu izbânda!
- Am venit, Prințesă! Voi rupe vraja care te ține pe
tine aici, îl voi salva pe împărat și împărăția de Căpcăun.
Își luă rămas bun de la bătrână, încălecă pe Fulger
și-l strigă pe Inimioară.
- Sunt aici! îi răspunse acesta.
Porniră. O luară pe poteca de lângă pârâu. Matei
avea întipărit în minte drumul pe unde trebuiau să
meargă. Când ajunseră la cei trei plopi, trebuiau să
treacă pârâul și să meargă spre răsărit pe un drum.
Așa au făcut. Drumul l-au găsit datorită porumbiței,
care zbura dintr-un loc în altul.
- Oooo! Asta-i porumbița?!
- Ne ținem după pasăre! îi zise Fulger.
Fulger o luă la galop, urmărind și zborul păsării.
Câinele se ținea după ei. După un timp, ajunseră în
apropierea unui castel. Acesta era înconjurat de un
șanț plin cu apă. Podul de la intrare era ridicat.
- Am ajuns! spuse calul. Sari și tu, Inimioară, în
șa, lângă Matei și să vă pregătiți sufletește să trecem
șanțul.
Cum sări Inimioară în șa, calului îi apărură două
aripi uriașe.
- Țineți-vă bine! Gata!
Cum zise gata, calul se înălță în înaltul cerului.
Până să se dezmeticească Matei și Inimioară, erau în
curtea castelului. La ușă erau doi paznici.
- Ce facem? întrebă Matei.
- Fă ce-a zis Sfânta Vineri, adică bătrâna! îi zise Inimioară.
- Eu și Inimioară ne facem nevăzuți. Când îți termini treaba, fluieri de trei ori! zise Fulger.
Matei aruncă un pumn de praf, care îndată se făcu
un norișor ce se îndreptă spre paznici. Când ajunse
deasupra capetelor acestora, paznicii căzură jos.
Deschise ușa și intră în castel. Acolo se auzi gălăgie.
Într-o încăpere mare erau o mulțime de oameni care
chefuiau. La masa din față se afla Căpcăunul. De-o
parte și de alta erau câte doi oșteni. Flăcăul se furișă
printr-un tunel ce ducea spre dreapta. Merse ce merse
și ajunse la o ușă mare de fier. Atunci luă firul de iarbă,
cum îi zise bătrâna, și atinse lacătul uriaș cu care era
închisă ușa. Minune! Lacătul se rupse în două. Matei
deschise ușa și intră. Nu-i veni să creadă ce văzu, vreo
douăzeci de oameni adormiți pe jos. Flăcăul luă rămurica de salcie și o scutură. Îndată se auzi un clinchet de
clopoțel și apoi o voce:
- Treziți-vă! A venit salvatorul nostru! Fata mea l-a
trimis!
Un bătrân se ridică dintre oștenii aceia: „Acesta-i
împăratul!” își zise Matei.
Toți începură să se ridice. Unul zise:
- Oare de când dormim?
Nimeni nu-i răspunse. Împăratul se adresă lui Matei:
- Îți mulțumesc, voinice! Dar ce vom face? Oștenii
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mei sunt dezarmați. N-au nici paloșe, nici arcuri cu
săgeți.
- Le vom găsi! Veniți după mine!
Matei mergea înainte prin tunel. Când ajunse
aproape de sala unde chefuiau Căpcăunul și oamenii
lui, flăcăul văzu ușa cu trei lacăte. Folosi firul de iarbă și tăie cele trei lacăte. Deschise ușa și le făcu semn
ostașilor să-l urmeze. Acolo erau paloșele lor și arcurile cu săgeți.
- Înălțate Împărate, rămâi aici până terminăm noi
cu ei.
Matei ieși urmat de oștenii înarmați. Unul dintre
oșteni îi zise:
- Sala unde petrec are două intrări. Jumătate intrați
cu Matei, iar ceilalți veniți cu mine, să-i luăm prin surprindere prin cealaltă intrare.
Se împărțiră și se îndreptară spre cele două intrări.
Cum deschise Matei ușa, Căpcăunul tresări. Se ridică în picioare și întrebă:
- Care-i Făt-Frumos? Tu? Ai curajul să te lupți cu
Căpcăunul Căpcăunilor? și trase o săgeată spre Matei.
Săgeata însă nu-l străpunse și pică jos în fața lui.
- Hai, Căpcăunule, să ne batem în luptă dreaptă!
- Hai, dacă vrei să-ți rămână oasele pe aici!
Ieșiră afară, în timp ce oștenii împăratului îi nimiceau pe dușmani.
Căpcăunul și Matei începură lupta lor pe viață și pe
moarte. Oricât se străduia Căpcăunul să-l lovească pe
Matei, nu reușea. Voinicul para loviturile cu ușurință
și i se păreau niște pișcături de purice.
- Numai atâta poți, Căpcăunule? Ia să vezi ce greutate are pumnul lui Matei. E mai greu decât o sută de
ocale!
- Te lauzi, dar n-ai putere nici cât un iepure. Încă nu
m-ai lovit niciodată.
- Păi eu o singură dată te lovesc și termin cu tine.
Uite: Matei se făcu că-l lovește cu mâna stângă, dar îl
plezni puternic cu pumnul mâinii drepte și Căpcăunul
căzu și scoase un urlet ciudat. Matei aruncă pana și-i
puse paloșul la gât.
- Vei pieri, spurcăciunea pământului! zise Matei,
și-i tăie capul.
Chiar atunci se auzi un vâjâit și apăru vrăjitoarea
ce arunca flăcări pe ochi. Dar nu apucă să se apropie
prea mult de flăcău, că un stol de păsări în frunte cu
o porumbiță albă o înconjurară, păsările ciocănind-o
până aceasta căzu aproape de Căpcăun. Mai apucă să
zică:
- Ne-ai terminat, flăcăule! Dar nu vei fi fericit, că
numai eu am talismanul cu care se rupe vraja!
Nu termină bine de zis, că porumbița albă se repezi asupra ei și-i smulse talismanul de la gât. Cum
îi luă talismanul, vrăjitoarea se făcu neagră ca funinginea și muri.
Porumbița îi dădu talismanul lui Matei și-i ciripi
ceva la ureche, apoi zbură spre stolul de păsări și dispărură. Matei se uită uluit după ele. „Asta-i porumbița!

Ea mi-a arătat și drumul spre castel. E aceeași!” gândi
flăcăul.
Împăratul și oamenii lui ieșiră din castel. Împăratul
îi spuse flăcăului:
- Ne-ai salvat viața, flăcăule, dar inima mea este
friptă, pentru că împărăteasa a murit, iar fata mea a
dispărut. Cine știe pe unde i-or putrezi oasele!
- Fata este salvată, Înălțate Împărate! Merg s-o
aduc și pe ea.
Când să încalece, o văzu pe bătrână. Împăratul o
recunoscu și zise:
- Cum ai scăpat?
- Căpcăunul m-a pus să vă fac o fiertură cu buruieni
otrăvitoare. Eu v-am făcut-o cu somnoroasă, de v-am
adormit. Spurcăciunea de căpcăun zicea să rămâneți
morți acolo, că nu meritați să fiți îngropați. Și acesta a
fost un noroc. Eu, apoi, m-am făcut nevăzută.
Se întoarse înspre Matei și-i zise:
- Du-te după fată!
Flăcăul încălecă pe Fulger și porni în galop. Observă
că în fața lui zbura porumbița albă. Cum ajunse la casa
bătrânei, merse la cele trei sălcii. Porumbița se așezase
pe o salcie din preajma celor vrăjite. Matei scoase talismanul, îl puse în palma dreaptă și rosti descântecul
pe care i-l șoptise porumbița. Nici nu-l termină bine
de zis, că în fața lui stăteau trei fete. Cea din mijloc era
de o frumusețe nepământeană. Aceasta îi spuse:
- Mulțumim, Matei, că ne-ai scăpat de vrajă, l-ai
salvat și pe tatăl meu și ai salvat și împărăția!
- Tu… tu ești fata împăratului… murmură
emoționat flăcăul, simțind cum inima îi bate să-i spargă pieptul.
- Să mergem la castel!
Împăratul îi aștepta. Când își văzu fata, începu să
plângă.
- Nu plânge, tată! Flăcăul acesta ne-a scăpat. Dacă
vrei să-l răsplătești, cere-i să-mi fie soț, că-i om de ispravă.
- Bine, fata mea! Matei, o vrei de soție?
Flăcăul dădu din cap că este de acord, apoi zise:
- Mă bucur mult, Înălțate Împărate, și-ți mulțumesc!
Inimioară lătră de trei ori, iar Fulger necheză, în
timp ce porumbița albă se așeză pe umărul fetei. Matei o îmbrățișă pe fată, apoi se uită în jur după bătrână. Aceasta îi zâmbi și îi zise:
- Să fiți fericiți, cât veți trăi! apoi dispăru.
Se făcu o nuntă ca în povești. La nuntă au petrecut și cei din satul bătrânei. Erau bucuroși, dar erau
și nedumeriți. După ce s-a anunțat nunta, casa bătrânei a dispărut, la fel cum dispăruseră și cele trei sălcii
crescute dintr-o tulpină.
Și azi mai poți auzi povestindu-se în sat despre o
babă ce trăia la marginea satului cu câinele ei și cum
au dispărut baba și casa.
Și-am încălecat pe-o nuia de tei și v-am spus povestea lui Matei. Acum, că povestea s-a sfârșit și luna a
răsărit, ar fi vremea de dormit.
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Filmografiile Simonei

The book of Henry (2017)
Simona Ardelean

Gen: dramă/film romantic
Durată: 105 m
Regizor: Colin Trevorrow
Scenarist: Gregg Hurwitz
Nominalizări și premii:
Câștigător al premiului Golden
Camera la Berlin în 2018 pentru
cea mai bună actriţă internaţională (Naomi Watts) și nominalizat
la Golden Trailer Awards (2017),
SXSW Film Festival și The Joey
Awards, Vancouver, 2017 pentru
rolul lui Jacob Tremblay
Cel mai teribil lucru e apatia.
În camera lui, Henry (Jaden
Lieberher) – un copil supradotat
care trăiește într-un orășel american alături de mama sa și fratele
său – are tăbliţe pe care schiţează
cu creta mecanisme aproape magice, rafturi pline de cărţi care-i alimentează setea de cunoaștere și e
tapetată cu toate hărţile lumii. Matur peste vârsta sa, băiatul ţine socotelile financiare ale familiei sale,
investește și calculează, suplinind-o
pe mama sa într-un joc inversat.
Adultul, Susan Carpenter (Naomi
Watts), se sfătuiește cu copilul în luarea deciziilor și își petrece după-mesele pe canapea, împușcând virtual
monștri, cu o candoare aproape
simpatică, de îndată ce termină de
servit în restaurantul în care lucrează. Cu amica sa, Sheila (Sarah
Silverman) inventează scenarii imposibile, și-n această lume dulceagă, în care adulţii trăiesc feriţi de
marile intemperii, lumea se scurge
într-o lentoare neforţată.
Henry înregistrează subtil semnalele care le scapă adulţilor. În
comportamentul colegei sale de
clasă, care îi este și vecină, Christina, vede semnele unui abuz și
hotărăște să intervină. Directoarea
îi refuză ajutorul din lipsă de probe și se teme, la rându-i, să nu-și
piardă poziţia pe baza unor acuzaţii pe care le consideră nefondate.
Direcţia Copilului, serviciile soci-

ale pe care le sună, invocă norme
legislative sau sunt subordonate
rudelor tatălui Christinei, astfel
că, lui Henry, situaţia îi pare fără
ieșire în această lume apatică și
mult prea comodă. Părinţii par interesaţi doar de spectacolele unde
elevii își prezintă talentele și-i fac
mândri, rămânând surzi, așa cum
și noi facem de multe ori, la tot ce
le tulbură liniștea.
Abrupt, filmul se dinamizează
atunci când Henry e descoperit
de fratele său, Peter (Jacob Tremblay), în toiul unei crize. Peter e
mezinul pe care fratele cel mare
încearcă să-l protejeze mereu și
de care îl leagă o înduioșătoare
afecţiune. Recunosc că pe mine
tocmai rolul fratelui, deși nu el e
protagonistul, m-a impresionat
cel mai mult. Pe tânărul actor îl
văzusem în Camera (2015) și Minunea (2017) și știam de multele
premii și nominalizări la festivalurile cele mai importante. Pe chipul lui se citește tristeţe, îndoială,
bucurie, naivitate, un curcubeu
întreg de emoţii pe care reușește
să le transmită spectatorilor, pentru că filmul e menit să stoarcă lacrimi. Însă tocmai în aceasta constă complexitatea filmului: e mai
mult decât o dramă de familie,
mai mult decât un destin meteoritic al unui copil special. Sunt câteva straturi pe care le descoperi
treptat: reprezentaţia de balet a
Christinei, care reușește să transmită durerea secretului abuz pe
care-l suferă, se așază peste meticuloasa pregătire a crimei; vânătoarea justiţiară reală, departe
de monștrii imaginari din jocurile
video, pe care Henry, prin cartea
sa/ jurnalul său (de unde și vine
numele filmului), i-o dictează ca
o voce de dincolo mamei; trucul
magic al lui Peter ca un decupaj
în ninsoarea amintirilor și râul
care desparte proprietăţi, viziuni
paternale/maternale și, mai ales,
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conștiinţe sunt câteva dintre cele
mai reprezentative scene. Momentul de climax e scena crimei,
atunci când mecanismul lui Henry
(atât cel emoţional, mental, cât și
cel fizic) e pus în mișcare.
Criticilor nu le-a prea plăcut
acest film, în pofida laudativei afilieri la performanţa actoricească
a lui Naomi Watts. Eu aleg să fiu
de o părere diferită. Desigur, gusturile nu se discută. E adevărat că
Sarah, interpretată de actriţa mai
sus-menţionată, capătă dimensiune treptat și, în final, când adultul
redevine adult, înţelegem că, de
fapt, demnitatea și decenţa copiilor i se datorează doar ei. E adevărat că una din mizele filmului e
să trezească emoţia spectatorilor,
dar câștigul său constă în surprinderea apatiei comunităţii locale, în
conștientizarea revoltei, neputinţei pe care o simt copiii care nu au
nicio putere de decizie și a modului
în care o pierdere, a oricărei familii, poate să ducă spre haos sau spre
renaștere. Şi tocmai faptul că, la un
moment dat, personajele sunt în
faţa acestei răscruci, funcţionează
ca o oglindă întoarsă, deoarece în
concepţia mea, filmele grăiesc cu
adevărat atunci când reușesc să te
facă să le asculţi și să-ți pui întrebări.

50 Mass media

Malaxorul de februarie

■ Valentin Talpalaru, 35 de poeme în căutarea
unui titlu, Editura Junimea, Iași, 2019. „Ieșind
din stufărișul și poveștile lui Rodion, care au irigat
lirismul din Poemele Deltei. Rodion (2016), pentru a
se reinstala în atmosfera leneșă/ balcanică/ tragică a
uliței/ străzii Măicuța dintr-un târg frumos unde se
moare sau, altfel, unde nu se întâmplă nimic, Valentin Talpalaru scrie în 35 de poeme în căutarea unui titlu
(Editura Junimea, Iași, 2019) o carte despre naștere și
moarte, lumină și întuneric, speranța și certitudinea
ratării existenței, dar, mai ales, despre o anume structură a condiției umane de aici și acum; poetul face o
radiografie crudă, însă, adevărată a omului care, angajat într-un monolog fără orizont, caută dialogul cu
Celălalt, dar și acesta e mut, întrerupt, fracturat (…)”
(Ioan Holban, în textul introductiv cu titlul „Fluviul
Lethe de pe Strada Măicuța”).

■ Cornel Cotuțiu, În căutarea zăpezii (proză
scurtă), Editura Charmides, Bistrița, 2019. Din
textul care dă titlul volumului: „Trăiesc, de o vreme încoace, certitudinea – odată cu absența ta? – că există o
intransigență a iernii, care te curăță de zgura zbaterii
zilnice, o intransigență care intimidează lichelismul,
ticăloșia, prostia. Hai, s-o zic: Iarna suntem mai puțin
meschini, ranchiunoși, nătângi, decât în celelalte anotimpuri. Iar spiritul și privirea se primenesc”. Alte
volume de proză semnate de autor: În căutarea altui
final (1978, debut editorial), Opt zile pentru totdeauna (1982), Şarpele albastru (1989), Ce rămâne (2002),
Spate în spate (2004), Veveriţa de pe Rue Noël (2007),
La noi (vol. I și II, 2008, 2010), Scorbură în cuib (2009),
După cinci minute (2011), De drag (2014), Pavilionul
(2016).
■ Adrian Lupescu, Aici începe altceva, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020. „Cartea
aceasta dovedește încă o dată că biologicul nu prea
are vreo relevanță, mai ales atunci când este vorba de
literatură. Poezia acestui tânăr este una profundă și

gravă și sunt sigur că toate simțămintele, zugrăvirea
lor stranie, vin de undeva, dinafară de el. Imaginile
sunt clare, ideile fără zorzoane inutile. (…) Titlul volumului – simplu, dar încărcat de forța și puritatea unei
pilde aproape biblice – oferă o cheie de lectură de o
înviorătoare iconoclastie. Avem aici o viziune a unei
lumi suspendate, aflată la dispoziția unui creator care
o împinge mereu spre o vitrină în care ea să poată fi
admirată și detestată. El are de spus ceva, altceva…”
(Felician Pop).
■ Gabriela Anton, Profesorul de singurătate,
Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2018. „Toposul
poetei și al versurilor sale – Delta Dunării – este unul
acvatic, unde cerul pare mai apropiat de apă decât
pământul. Ținutul fabulos, dar aspru este străbătut
de un patos al renunțării, al plânsului înăbușit și al
singurătății (…). Poezia Gabrielei Anton, ieșită din
apă, se târăște pe pământ – ca melcu-ntr-o cochilie
m-ascund – găsește cumva drumul spre cer – mă iau
după lanțul de păsări printr-un geam spart, fiind în toate ipostazele profund gravă, fără a fi tragică sau patetică și exprimând o reverie intensă, cea care poate
face ca poeta să-și regăsească în același timp adevărata viață și adevărata sa identitate” (Emilia Poenaru
Moldovan).

■ O viață printre cărți – Andrei Moldovan – 70
(ediție îngrijită de Menuț Maximinian), Editura
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019. Despre cunoscutul istoric și critic literar au scris, la ceas aniversar, în
ordinea succesiunii din cuprinsul volumului: Menuț
Maximinian, Irina Petraș, Icu Crăciun, Andrea H.
Hedeș, Virgil Rațiu, Olimpiu Nușfelean, Aurel Podaru,
Horia Gârbea, I. Brumaru, Florina Pop, Nicoleta Milea, Nicoleta Popa, Rodica Lăzărescu, Ovidiu Pecican,
Viorel Mureșan, Al. Cistelecan, Vasile Vidican, Daniela
Sitar Tăut, Victor Știr, Iulian Boldea, Valentin Falub,
Ion Moise. Pe 2 februarie, în acest an, autorul a împlinit 71 de ani: La mulți ani și multă putere de muncă!
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■ Augustin Mocanu, Între sat și oraș – vreme
de război, vreme de pace – roman memorialistic,
ediția a treia revăzută, Editura Star Tipp, Slobozia, 2019. Mărturisește autorul, în Note lămuritoare:
„Port în mine o lume unică, icoana vie, întreagă și nealterată a vieții satului meu de altădată. O am așa cum
a crescut ea din experiența trăirilor mele nemijlocite,
răsfrânte mereu în suflet prin simțuri, cuget și reprezentări ale minții și apoi îngemănate de tinerețea viguroasă a închipuirii nestrunite, dar nici zălude cum
s-ar putea crede. Această imagine vreau s-o prind în
adevărul ei gol-goluț ca să trăiască și fără mine, însă
îmi stă mereu în cale neputința de a găsi cuvintele cele
pline de miezul substanței veritabile și de a construi
cu ele forme de expresie potrivite pentru atingerea
țelului, deoarece și azi e în picioare eterna opoziție
dintre dorință și putință, dintre aspirație și împlinire,
adevăr aplicabil oricărei activități umane, cu atât mai
mult scrisului, idee valoroasă pe care Mihai Eminescu
o concentrează în celebra sa interogație: Unde vei găsi
cuvântul/ Ce exprimă adevărul?”…
■ Mihail Soare, Livrescu, Editura Eikon,
București, 2019. „Livrescu este una din acele rare
cărți care mă enervează când se termină. Pentru că se
termină. Și pentru că știi, simți cu acel feeling de cititor care a intrat în carte până la plăsele că atâta este
tot. Că după aia nu mai are cum să vină o parte a doua
sau ceva. Sau, mă rog, ar putea să vină. Dar ar fi păcat.
Pentru că îmi permit cu aroganța-mi funciară pe care
o exersez permanent și cu rezultate corespunzătoare,
să spun că este imposibil să refaci atmosfera aia odată ce am întors și ultima copertă. Imposibil. Și despre
câte cărți putem zice asta într-o viață?” (Cristian China Birta)
■ Mihail Soare, Ars profetica, Editura Eikon,
București, 2019. „La Mihail Soare sensul logic devine paradox și rătăcește perpetuu până dispare, până
devine contrariul său, transformându-se în disperare, finalmente în tragic. Acest mod de a gândi poetic,
dus până la ultimele consecințe ale marilor izbânzi,
este transfigurat în autentice monumente stilistice,
iar cartea de față stă mărturie. Avem de-a face cu un

teribil artist al cuvântului, care construiește, pe temelii adesea ciclopice, temerare zidiri, deschideri spre
înalta cultură, căreia îi urmează marea frescă finală,
unde consider că Ars profetica – în care versul liber,
însă robust, aproape verset, se interferează cu cel clasic – constituie un amplu moment de sinteză, pe măsura promisiunilor. Excepțională realizare, devansând
spectaculos lumescul, înspre o puțin obișnuită slavă a
cerescului accesibil” (Șerban Codrin).
■ I.D.E.I., Nr. 15/2019. Revista Bibliotecii
Județene „I.S. Bădescu” Sălaj. Din Cuprins: „2019
– 15 ani de… IDEI” – Florica Pop; „Biblioteca – universul cunoașterii” – Adriana Criste; „Proiecte inedite”
– Mariana Lucia Marian; „Știm prin lectură și experimente” – Mihaela Breje; „Conversăm în… limba română” – Fazakas Éva; „Parlons français” – Silvia Prodan; „Și peste Prut vorbim în limba noastră” – Natalia
Timuș; „Prin teatru spre creație și educație” – Denisa
Herle; „Activități de impact la Mirșid” – Malica Mezei;
„Istoria trăită la Maniu acasă” – Ioana Gale; „Patriarhul Miron Cristea” – Mihaela Turian…
(D.H.)
■ Revista arădeană Arca își deschide numărul
10-11-12/ 2019 cu editorialul lui Vasile Dan, consacrat evenimentului literar al anului ce-a trecut, Nicolae Manolescu la 80 de ani. Editorialistul omagiază
astfel excelența și vitalitatea criticii literare. Ca la
fiecare nouă apariție, sumarul se împarte echilibrat
între cronică literară, poezie, proză, arte vizuale,
eseu, cronică muzicală și teatrală. Și tot ca de fiecare dată, revista strălucește printr-un album de artă
contemporană în reproducere fotografică. De data
aceasta, un artist al focului, Ioan Tămâian, provoacă cititorul cu himerice creaturi modelate în sticlă.
Dintr-un grupaj liric de peste 40 de pagini, recoltate din șapte autori, se desprind, prin viziune și tragism, versurile regretatului Gheorghe Mocuța: „în
tribunalele incandescente ale sufletului meu/ moartea nu mă poate condamna/ la moarte/ cel mult la o
altă viață/ sau la o altă carte/ (ai carte ai parte/ de
viață/ și după moarte)/ sau la o călătorie într-o țară
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străină/ între cer și pământ/ de unde m-aș întoarce
cântând/ cu viața pe moarte călcând” (Tentamen).
Într-un excelent eseu cu titlu sugestiv, Slavici și ai
săi, Cornel Ungureanu urmărește, din perspectiva
preocupărilor sale de critică tematică, un filon epic,
ținutul natal, de la autorul Marei la prozatorii contemporani. Sub un generic deschis, Lecturi paralele,
revista găzduiește și un număr însemnat de recenzii
și cronici de carte din toate genurile. Am observat că
următorul caiet, de va cuprinde tot trei numere, așa
cum ne-a obișnuit, va rotunji 30 de ani de apariție a
revistei. Ca o soră aflată la jumătatea acestei vârste,
Caiete Silvane îi dorește Arcei, de pe acum, La mulți
ani și, cine știe, zile mai luminoase!
(V.M.)
■ Numărul din ianuarie al revistei Contemporanul. Ideea europeană se deschide cu interviul intitulat Națiunea română este aptă de democrație, luat
de Mihaela Helmis directorului revistei, Nicolae Breban. Gama subiectelor abordate este largă: „istoria”
revistei în ultimele trei decenii, miracolul interbelic,
politica parlamentară și nesiguranța guvernelor actuale, satul românesc și tradiția ca formă a memoriei,
decadența cărții în România, pricinuită și de scăderea
prestigiului scriitorului român, valorile literare promovate de manualele de literatură etc.
Ștefan Borbély semnează cronica literară la volumul
de poezie al lui Ion Pop – Lista de așteptare și Constantina
Raveca Buleu la volumul Un concurs universitar și
trei personaje. Constantin Noica, Mircea Eliade și Ion
Zamfirescu al cărui autor este Lucian Nastasă-Kovács.
Consecventă înscrisului de pe frontispiciu („Un
popor nu se caracterizează atât prin oamenii mari pe
care îi are, ci mai ales prin felul în care îi recunoaște
și îi stimează pe aceștia”, Friedrich Nietzsche), revista
îl sărbătorește pe academicianul Ioan-Aurel Pop la
împlinirea vârstei de 65 de ani. Scriu despre calitățile
istoricului, cercetătorului, profesorului și despre
virtuțile omului: Patriarhul Daniel, colegii de Academie
(Alexandru Surdu și Răzvan Theodorescu), scriitori,
colegii de la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, foști

studenți deveniți, mai apoi, colaboratori ai istoricului.
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor
Holocaustului (27 ianuarie) este marcată printr-o
corespondență de la Auschwitz-Birkenau, semnată de
Mihaela Rusu sub titlul Aproape de Dumnezeu și prin
ample comentarii pe marginea unei „cărți-eveniment”,
romanul lui Mirel Taloș, Undeva în Transilvania, apărut
la Editura Rao și lansat în noiembrie 2019, în cadrul
conferinței literare Kissufim de la Ierusalim.
Găsim în revistă și Punctul de vedere al Academiei
Române privind unele aspecte ale învățământului
preuniversitar din România, conținând un set de
măsuri „care să stabilizeze școala românească și să-i
confere perspective bune de dezvoltare”. La rândul ei,
Platforma Civică „Împreună”, prin campania Apără
copiii României atrage atenția asupra necesității unei
largi consultări a profesorilor cu experiență, la care
se cuvine să apeleze Ministerul Educației și Cercetării
când vine vorba de reformarea domeniului.
(G.M.)
■ Editura SemnE a făcut publică, în 2018, o carte
oarecum ciudată, prin substanța și forma conținutului,
a cărei autoare este poeta Diana Zlate, prezentă și
prezentată în paginile numărului 105 al revistei noastre, cu un grupaj însoțind cronica subsemnatului la
excelenta carte de poeme intitulată sugestiv „Poeme
pentru fiecare vârstă”. Recenta apariție editorială,
Manifest pentru tine(ri), poartă în subtitlu indicația
– carte interactivă – conținutul fiind precedat de un
motto sui generis, plasat pe versoul foii de titlu: „Să
primești tot ce vine înspre tine frumos și inedit, să
dai sufletului ce e al lui și inimii dragoste de viață mai
mult decât poate duce! Să celebrezi mereu bucuria de
a trăi împăcat!”, plus două confidențe vizând geneza și
scopul inițiativei. Prin structura sa, cartea se adresează în principal adolescenților aflați pe băncile școlii,
dar și dascălilor acestora, precum și părinților, așa
cum o vom demonstra în cadrul unei prezentări ceva
mai detaliate, pe care ne-o propunem pentru numărul
următor al revistei. Doamne-ajută!
(V.T.)
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Arca poeziei

René Char

(1907-1988)
Poet francez trecut prin suprarealism, evoluând apoi spre o poezie sobră, încărcată de
valorile solidarității, demnității și măreției umane. „Nimeni n-a pus în valoare mai energic
/ … / exigențele poemului, care fac din el locul antagonismelor, întâlnirea lucrurilor îndărătul propriei lor absențe și căutarea cea mai tenace a totalității celei mai absolute” (Maurice
Blanchot).

Invitație
Eu chem iubirile, pe cele care, frânte și urmărite
de coasa verii, înmiresmează seara cu lenea lor cea albă.
Coșmar nu mai există, dulce insomnie perpetuă.
Nu mai există ură. Există numai pauza unui bal
a cărui intrare e pretutindeni în negurile cerului.
Eu vin înaintea șopotului fântânilor, la finalul cioplitorului de piatră.
Pe lira mea o mie de ani nu cântăresc nici cât un mort.
Eu chem îndrăgostiții.
			
(În românește de Gellu Naum, în vol. René Char, Poeme alese, Editura Tineretului, 1969)

