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Delictul de iubire

1

Alice Valeria Micu

„Că vinovat e tot făcutul,
Şi sfânt, doar nunta,
Începutul.”

Ion Barbu, Oul dogmatic

Ne plac citatele. Repere ale culturii noastre generale, dovezi ale aplecării spre lectură, ele nu sunt neapărat probe irefutabile de inteligenţă, de rafinament.
Poate de măiestrie în a le plasa la momentul şi locul
potrivit, probă a judecăţii, a capacităţii de receptare.
Ele sunt, totuşi, un bun punct de pornire atunci când
avem nevoie de argumente care să ne susţină ipoteza,
astfel că apelăm la instanţele unanim acceptate.
Dacă ar fi să demarez o demonstraţie pentru a justifica coagularea celor doi termeni din titlul de mai
sus, un verdict sui generis, aş putea aduce în discuţie
definiţiile celor două noţiuni. Dacă delictul e izvor de
intrigi şi are o descriere mai puţin discutabilă (să mă
ierte specialiştii în jurisprudenţă, care, sunt sigură, ar
putea dezbate îndelung faţetele delictului!), iubirea
are milioane de definiţii, mai ales atunci când vorbim
despre iubirea ca stare afectivă între două persoane
compatibile a crea un cuplu. Şi aici putem vorbi nu
doar de doi îndrăgostiţi, ci şi de un copil şi un părinte, de fraţi, de surori, de prieteni. Dar sunt multe feţe
ale iubirii despre care vorbim tot mai rar, le exersăm
tot mai puţin, renunţând cu prea multă uşurinţă la
ceea ce alţii au preţuit cu sângele lor. Da, doamnelor
şi domnilor, despre iubirea de patrie vorbesc. Ştiu, e
desuet sau de-a dreptul periculos să vorbeşti despre
iubirea de patrie acum, când internaţionala contemporană înghite cu lăcomie graniţe, principii, libertăţi,
autonomie, morală, gândire critică, inteligenţă, valori, tradiţii.

Acceptăm „Amor omnia vincit”, dar
uităm „Amor patriæ nostra lex”
Iubirea de patrie nu se măsoară doar în litri de
sânge vărsaţi pentru apărarea ei şi în kilometri pătraţi de pământ eliberaţi, ci şi în slujirea limbii naţionale. Iau la întâmplare un aspect. Meseriile, funcţiile,
atribuţiile, obiectivele au tot mai mult denumiri din
alte meleaguri. Ce să-i faci, sună prost, prea concret,
prea deranjant pentru amatorii meandrelor lingvistice cu sonorităţi anglo-saxone. N-am nimic cu limba
engleză, dar nu ştiu cum se face că alte popoare ale
bătrânei şi mult încercatei Europe exersează cu dem-

nitate mândria de a aparţine unui popor, vorbind,
cântând, iubind în limba lor, numai noi nu. Nouă ni
se pun (şi cel mai adesea o fac nou-conformiştii, cozile de topor din interiorul graniţelor ţării) etichete
ideologice de extremă dreaptă de câte ori se vorbeşte
cu afecţiune despre ţară, de câte ori dorim mai multă
limbă română, mai curată, mai limpede. Mai mult,
etichetele extremei drepte sunt fluturate când vine
vorba despre adevărul istoric, tradiţii, viaţă spirituală de substanţă, dublate de acuzaţia de medievalism.
Şi atunci vin şi vă întreb: de ce e iubirea de patrie un
delict? Ce e atât de eronat, de strâmb, încât legătura afectivă cu pământul, cu părinţii, cu strămoşii, cu
trecutul, cu limba să fie automat bune de pedepsit?
Sărmanii latini, din care ne place să cităm, nu ştiu că
au susţinut inconştient extrema dreaptă, că iubirea
de ţară va deveni o ideologie punibilă. Cei care mai
simţim zvâcniri de respect naţional pentru această
ţară ar trebui să ne pregătim palmele pentru ca stegarii lumii noi să ne aplice lovituri cu liniarul a toate
îndreptător. Particularitatea delictului față de alte
infracțiuni (așa-numitul cvasidelict) este intenția de
a face rău, vinovăție, fără de care, cu câteva excepții,
nu există nicio răspundere, cam asta e definiţia acceptată. Aşadar, dacă afirmând iubirea de patrie nu
intenţionezi să faci rău nimănui, n-ar trebui să fii tras
la răspundere, nici pedepsit. Privind din alt sens, cui
şi în ce fel îi poate face rău iubirea mea faţă de ţară?
Pe cine deranjează atât de mult dacă eu spun: „Îmi
iubesc ţara, îmi respect strămoşii, le onorez sacrificiul”? Un şir de întrebări la care nu-mi vor răspunde
vânzătorii de ţară, de neam, grăbiţi să tranzacţioneze trecutul, cu mama şi tatăl, cu satul care le pute, cu
neamul de care se ruşinează, cu pământul pe care-l
otrăvesc. Nimic din casa părintească şi din casa cea
mare a patriei nu le e sfânt. La bursa viitorului n-au
acţiuni, căci nu lasă în urmă fii şi fiice de care să le
pese, şi seamănă moarte la tot pasul cu un dispreţ
suveran. Mai pun o întrebare ca o piatră de mormânt
la căpătâiul unei patrii muribunde: cu ce ai greşit,
Românie, faţă de copiii tăi de azi?
Am un obicei prost: cercetez presa primei jumătăţi
a secolului trecut. Patriotismul nu era o ruşine, l-au
asumat toate ideologiile veacului. Citesc articole ale
marilor personalităţi, poezii, scrisori de pe front şi nu
pot să nu simt vibranta lor iubire. „Să dăruieşti totul, să sacrifici totul fără speranţă de răsplată; asta înseamnă iubire”, spunea Albert Camus şi nu pot să uit
că atunci când au plecat la război, soldaţii n-au mizat
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pe recunoştinţa patriei, nici pe statuile cu care credem
că le răsplătim sacrificiul. Au răspuns glasului interior
al conştiinţei, au lăsat în urmă ţarini şi case, părinţi şi
copii, risipindu-şi oasele pe pieptul sfârtecat al ţării.
Şi totuşi, dacă eliminăm ca non grata iubirea de ţară,
ce punem în loc, cu ce umplem mormântul rămas
gol, nu prin înviere, ci prin extincţia sentimentului?
Încercăm să iubim continentul, planeta sau rămânem
nişte carcase fără sentimente, desprinzându-ne încet
şi sigur de rădăcini, rostogolindu-ne ca o tufă uscată
de scaieţi şi renunţând de bună voie la umanitatea din
noi?
Despre iubirea părinţilor pentru copii, despre pierderea drepturilor asupra vlăstarelor ieşite din carnea
şi sângele nostru e infinit mai greu de vorbit. Copiii
sunt smulşi din braţele părinţilor în numele unor
strâmbe argumente şi omenirea pasivă asistă la crime
planificându-şi vacanţele. Părinţi condamnaţi la privarea de libertate doar pentru că se opun pervertirii
odioase a sufletelor copiilor lor, aceasta e perspectiva
sumbră a viitorului croit pe tipare diabolice.
Nici iubirea de arginţi nu scapă nepedepsită, căci
existenţa masei monetare în formă fizică displace celor ce se opun afirmaţiei „In God we trust”, înscrisă
prima dată la 1864 pe moneda de doi cenţi, declarată
motto naţional în SUA în 1956. Intenţia de a înlocui
treptat cu unităţi bancare, lipsite de orice individualitate e tot un delict, dar cine să se mai încurce azi
cu bancnote, monede şi cursuri valutare, când cardul
bancar e vulnerabil şi totuşi monedă de schimb pentru conştiinţe.
Iubirea de Dumnezeu e în ochii lumii de azi un delict pe care propovăduitorii noii ordini îl pedepsesc cu
o demonică ură. Biserici arse, credinţe puse la încercare, rugăciuni curmate de umbra morţii, creştinismul a
devenit inamicul public numărul 1. Ceea ce nu înţeleg
călăii lumii spirituale este că un creştin autentic ştie
să convertească persecuţia în eroism, în sacrificiu,
oferind suferinţa ca răscumpărare, jertfă curată pe altarul mântuirii, mulţumind instrumentelor diabolice
pentru scurtarea căii spre libertatea paradisiacă.

Identitatea naţională în cultură
între metaforă şi criză
Specificitatea literaturilor naţionale, multitudinea de expresii au făcut din literatura universală un
vitraliu prin care zorii zilei de mâine încep să fie

filtraţi, reduşi la alb şi negru, refuzându-li-se chiar
nuanţele de gri. Peisajele literare naţionale se dilată excesiv, până la pierderea identităţii şi diluarea
mesajului. Canalizarea lui în formule presetate nu
păcătuieşte doar prin tendinţa de uniformizare, de
reducere a asperităţilor, de pierdere în mocirla anonimităţii, de restrângerea cu aer carceral în interiorul unor teme redundante, fără personalitate, ci şi
prin atentatul la valoarea înalt umană. Să renunţi
la forţa de impact născută din referinţa culturală,
umană, locală, la expresia specificităţii în sens estetic, filosofic, înseamnă să accepți receptarea creaţiei fără niciun efort cognitiv, intelectual, oferit de
acele referinţe cunoscute, ce adaugă straturi suplimentare de valenţe, augmentând efectul. Furnizori
de hrană gata digerată, la asta se poate ajunge punând botniţe ideologice elitelor intelectuale şi spirituale adevărate.
Cei ce aplică prea uşor etichete, punând la zidul
ruşinii delictele iubirii de patrie şi limbă, cei ce vor
să reducă la o simplă metaforă maternitatea ţării
din care ne-am ivit, se înscriu în siajul contemporan al atitudinilor faţă de creatori şi creaţie, dovadă că, la nivel politic, forţa şi pericolul implicit al
culturii sunt percepute unanim. Cultura, în forma
ei cea mai rafinată, ca rezultat al unui impuls interior, aşadar necontrolabil prin legi, nu pare a fi
pe placul celor ce propovăduiesc uniformizarea. O
acţiune împotriva mimetismului diluant, un act de
creaţie autentic sunt astfel, forme de rezistenţă,
menite să se opună atacului asupra identităţii creatoare şi trăsăturilor identitare, să tulbure endemica
ordine ideologică a turmelor supuse. Zici NU şi nu
te mulţumeşti cu raţia zilnică de libertate, de îngăduinţă, de limitări în numele unui bine comun
ale cărui contururi se pierd treptat. Nu renunţi la
exerciţiul gândirii critice, la raţionamente logice, la
iubiri curate, la moralitate, de dragul unor favoruri
sociale, nu te laşi ademenit de avantaje izvorâte
din surse infestate ideologic. „Beneficium accipere,
libertatem est vendere” (Dacă accepți un favor îți
vinzi libertatea). Rezişti tentaţiei comodităţii sau
te aliniezi, aceasta e decizia pe care ţi-o asumi, cu
care va trebui să trăieşti şi să te priveşti în oglinda conştiinţei. Sau refuzi trădarea de ţară, de popor, de părinţi, de trecut, de viitor şi duci un război
trist, în nevăzutele tranşee din care individualităţile creatoare, capabile să iasă din rând, îşi asumă
simptomaticul delict de iubire.
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După peretele lumii

3

Viorel Mureşan

O definiție a artei poetice, în care
sunt avute-n vedere virtuțile ei cathartice, ni se pare titlul celui mai nou
volum de versuri al lui Ioan Matiuț,
Contraatacul de panică, Editura
Tracus Arte, București, 2020. Având
subtitlul Poeme vechi și noi, cartea e
o antologie alcătuită pe baza a șase
volume, apărute între 1996 și 2015,
la care se adaugă 27 de poeme, probabil inedite, așezate sub genericul
imprimat și pe copertă. Un capitol
de referințe critice (selectiv), precum și o fișă biobibliografică, vin să
completeze relieful unui medalion
literar într-o discretă desfășurare.
În noua configurație, poemele
preiau, uneori cu modificări abia
sesizabile, titlurile volumelor din
care provin, numerotate cu cifre
arabe. Antologia de față dovedește
că evoluția autorului n-a cunoscut
mari cotituri; tematic și stilistic ea
a curs fără convulsii, încât la o notă
din 2005 a poetului Ion Mureșan ar
mai putea fi spuse doar impresii de
lectură foarte subiective: „Poemele
lui Ioan Matiuț sunt atât cât trebuie
să fie. Este foarte greu, îți trebuie o
mână de maestru ca să poți, în câteva cuvinte, să transmiți chiar și
sentimente. Nu numai scintilație
spirituală; Aceste scintilații au încărcături uneori melancolice, alteori ironice, o lucrătură de bijutier
în filigran. O poezie fără sonoritate
prea mare la lectură, la cititul cu
voce tare, dar care reușește să facă
implozie. Nu este un spectacol interior, ea intră în tine și fără să-ți
solicite eforturi îți produce bucurii. Un poet pe care îl invidiez pentru aproape fiecare poem din carte.
A scrie sec, a pune gândul deasupra, este un semn de maturitate
poetică.”
Adesea, titlurile ciclurilor de poeme sunt esențiale pentru atribuirea unor sensuri. Pentru că, trebuie
să spunem din capul locului, tehnica poetică a lui Ioan Matiuț constă

în punerea în ramă a unor peisaje,
de obicei, sufletești. În primul grupaj, lumea văzută, dar mai ales cea
imaginată, se organizează în jurul
„stâlpului de sare”. Acesta devine
un simbol puternic, format prin
aglutinarea altor două purtătoare
de sarcini plurisemantice. Însă, a zăbovi în exerciții hermeneutice prea
lungi, aici, ar semăna cu prezența
unui elefant între porțelanuri fragile. Mai bine să poposim o clipă
asupra felului de-a vedea universul
în care trăim, așa cum ni-l propune
poetul. E o imagine a lumii răsturnată, dar nu de tot, ci numai pe-o
dungă: „atârnă un perete într-un
cui/ o oglindă se privește în mine/
nu știu de ce nu mai pot să mint/
stau și văd cerul cum/ trece prin
păsări/ mereu înspre altceva” (stâlp
de sare 4, p. 8). Ca și în alți „stâlpi
de sare”, și aici se simte năzuința
comunicării între teluric și cosmic.
Iar în stâlp de sare 7 descoperim un
peisaj marin, atras în imaginarul
poetic, poate, de simbolistica sării:
„stau la geam și privesc marea/ valuri se sinucid la țărm/ o corabie se
leagănă aievea/ iar vântul încearcă
să șteargă/ păsările de pe cer// la
noapte s-ar putea/ să mă ascund în
visele tale” (p. 11). Câtă vreme oricare poet se hrănește din revelație,
o temă niciodată epuizată rămâne
umbra. Prezența ei poate dezvălui și
legăturile tainice ale poeziei cu pictura. Următoarele douăzeci de poeme din Contraatacul de panică poartă titlul umbră. Constatăm, din primul poem, că mereu, la o imagine a
lumii se adaugă omul, ca figura din
oglindă, în care are loc evenimentul cunoașterii: „semnele sunt încă
bune/ cerul este deasupra/ încărcat
cu păsări/ pământul/ cu plante/
animale/ altele// și oamenii/ care
văd/ toate acestea” (umbra 1, p. 16).
Tratarea divinității ca subiect poetic
poate zdruncina întregul psihism
al individului, provocând angoasă:
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„sus/ numai tu/ jos numai tu/ unde
să mă mai ascund/ Doamne” (umbra 8, p. 23). Ochiul, la rândul lui,
pășește în plan simbolic în relație cu
umbra, vădind tendințe transcendente: „ochiul meu/ vede/ ceea ce
vrea/ cel/ ce vrea/ ca ochiul meu/ să
vadă” (umbra 16, p. 31). Anunțând,
oarecum, următorul ciclu, motivul
vederii ajunge să exprime cinetica
existențială cu legiunea de spaime
de care e însoțită: „a sfâșia/ vederea/ încercând să/ scapi” (umbra 18,
p. 33).
O caracteristică a poeziilor lui
Ioan Matiuț este de-a lăsa impresia
că sunt scrise… „dintr-o privire”.
Adică, asemenea haiku-ului, surprind o clipă esențială din existența
lumii. Intitulat chiar așa, priviri,
(2003), al treilea volum din care s-a
operat selecția oferă un eșantion de
poezie în stare pură: „plouă/ și tu
curgi/ pe obrazul/ meu” (privire 18,
p. 53). Legată de cel mai acut și cel
mai roditor, artistic, dintre simțuri,
văzul, privirea poate funcționa și
ca anamneză a auzului, ranforsând
imaginea artistică: „noapte// între
noi un tren/ bate câmpii” (privire
20, p. 55). Odată cu grupajul din
placheta între ceruri (2009) apar
semnele narativității. Tot pe spații
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restrânse, sunt imaginate mici
povești cu tâlc existențial. Una
poate traduce vag un sentiment al
alienării: „în fiecare dimineață/ mă
iau în spinare/ și plec// încă o zi/
printre sentimente/ reguli strâmbe/ și alte nimicuri// încă o zi/ fără
mine” (între ceruri 1, p. 59). În alt
loc, poetul resuscitează un pattern
cam de aceeași vechime cu poezia
însăși. Aici, viața ca o călătorie (cu
trenul) poartă și nestemată erotică: „cu două trenuri/ paralele/ călătoream// eu vedeam lumea/ pe o
parte/ tu/ pe cealaltă// din când în
când/ ne făceam semne” (între ceruri
6, p. 64). Poetică în sine, ambiguitatea dintre moarte și somn atrage,
ca la romantici, fascinația nopții:
„adorm// trag întunericul/ peste
mine/ exercițiu/ al morții” (între ceruri 7, p. 65). Din rândurile noastre,
ca și din opțiunea autorului pentru
cel mai mare număr de poeme alese (37), se poate lesne deduce saltul
calitativ marcat de volumul între
ceruri în creația lui Ioan Matiuț.
Deliberat am amânat comentariul
la, poate, cel mai frumos text din
antologie. Îndeobște, metonimie a
creatorului de artă, paharul este investit cu rol de sibilă. În umorul poetului, amestecat cu ironie și numai
pe jumătate exprimat, împărtășirea
cu băutură ar echivala cu consultarea unui oracol: „paharul/ pe care îl
țin/ în mână/ pune întrebări/ despre viața lui/ și a celor/ care îl beau”
(între ceruri 36, p. 94).
Dintre sensurile substantivului fugă, poetul pare a-l alege pe
cel muzical, atunci când o carte cu
poemele sale se numește fuga din
urmă (2013). Bănuielii noastre i se
răspunde cu un imaginar poetic bazat, în mare parte, pe dimensiunea
acustică a existenței. Piesa la care
ne referim poartă, de asemenea,
nestemată erotică, dar și tanatică:
„dintre toate/ zgomotele lumii/
doar pașii tăi/ îi aud/ nu știu dacă
ești/ ploaie/ moarte/ vânt/ animal
flămând/ sau simplă femeie// dar
știu că vii” (fuga din urmă 2, p. 97).
De altfel, moartea e înscrisă genetic în etosul oricărui popor. La noi
însă, privirea înspre ea are serenitate dezarmantă, pe care poetul nu
obosește să o sporească: „pe tru-

pul meu/ crește pământ/ cu fiecare clipă/ iar eu nu am/ a mă teme”
(fuga din urmă 14, p. 109). Nicio
abordare a poeziei lui Ioan Matiuț
nu poate ocoli noțiunea tehnică de
brevilocvență. Însă nu și orice poezie de respirație scurtă are puterea
de-a cultiva o igienă în spirit haijin
a eului poetizant, precum cea aici
în discuție: „păziți-vă inima/ e lună
plină// pândește (fuga din urmă 20,
p. 115). La altă pagină, spune unul
dintre poeme: „lumea/ ar putea fi/ o
poveste” (fuga din urmă 22, p. 117).
O atare propoziție poetică ranforsează condiția de semn a planului
real, cel în care ne mișcăm, conferindu-i totodată și noi deschideri
înspre ideatic. După perete, volum
din 2015, este ultimul dintre cele
publicate, din care s-a făcut selecția.
După șase plachete de versuri, observăm cum sporește aportul tehnic al unui procedeu atât de distinctiv în modernitate, precum asintaxismul. Asemenea lui Mallarmé dar
și altor poeți ermetici, Ioan Matiuț
atinge un stadiu de rafinament
stilistic, în virtutea căruia „cuvintele să vorbească nu prin raporturi gramaticale, ci să iradieze din
interior multiplele lor posibilități
semantice”. Remarca de mai sus a
fost formulată de Hugo Friedrich,
în Structura liricii moderne: „zbor/
șters de vânt// privire obosită/ trecută prin lucruri// cer mincinos”
(după perete 7, p. 127).
Potrivit aceluiași teoretician al
„categoriilor negative”, invocând o
„irealitate senzorială”, poetul ajunge și la „metafora absolută”. Cea
care nu rezultă dintr-o comparație,
ci înlocuiește o realitate: „m-am trezit/ cu o jucărie/ în brațe// ziua de
azi” (după perete 11, p. 130). Fără
a fi excesiv metaforic, ba dimpotrivă, autorul reactivează uneori
metafore adormite, cu o putere de
sugestie nebănuită: „voi pleca/ să
te caut/ după peretele lumii (s.m. V.
M.)// sau poate/ tocmai am ieșit/
din jocul/ în care ești” (după perete 14, p. 133). Din când în când,
Ioan Matiuț simte nevoia să-și
primenească și nuanțeze expresia
artistică a realității, iar atunci, își
augmentează imaginarul poetic
cu elemente din arsenalul seman199

tic militar și al războiului: „ziua de
azi/ se lasă la vatră/ ca un dezertor/ împușcat// noaptea/ șterge
numele” (după perete 27, p. 146). În
finalul acestui ciclu, apare și un metatext, oarecum așteptat de cititor.
Polemic, prin nota de umor, poetul
își întărește poziția de apărător al
brevilocvenței. N-ar fi prima oară
când aduce în text și o expresie
din zestrea limbii vorbite: „vine o
zi/ când sosește criticul/ cu metrul
său/ luuung/ după chipul/ și asemănarea lui// vai de pielea poemului”
(după perete 31, p. 150).
Odată cu contraatacul de panică,
un ciclu format din poeme, după
toate aparențele, inedite, eul poetic
se postează față în față cu un „tu”,
care acționează asupra lucrurilor.
Poezia se naște din descrierea acestor fapte, care, la o privire atentă,
pot echivala cu însuși actul creației:
„învelești lucrurile/ în cuvinte/ le
pui între marginile/ unei coli// ca și
cum/ nimic/ nu ți-ar scăpa” (contraatacul de panică 2, p. 152). Se simte
o tranzitivizare a poeziei, pe măsură ce poetul se familiarizează cu
lucrurile, numindu-le. Dar va urma
și o înstrăinare de ele, pentru că și
raporturile omului cu ambientalul,
cu obiectele, ca toate de pe această
lume, au două fețe: „încerc să șterg/
numele/ de pe lucruri// să le văd”
(contraatacul de panică 10, p. 160).
Tema timpului e abordată și ea ca o
îndeletnicire scripturală. Imaginea
însă este nu a urmei lăsate de condei, ci a anulării ei, a neantului:
„noaptea vine/ ca o gumă de șters//
urma albă/ trezește/ ziua de mâine”
(contraatacul de panică 8, p. 158).
O idee de-o atât de mare încărcătură poetică poate fi lesne stricată
de un joc facil de-a rimele, împins
spre finele poemului: „curge/ nimic
nu se/ întoarce/ nu se vede// fiecare barcă/ pe râul ei/ fiecare râu/
pe cursul lui// fiecare curs/ are o
mare// întrebare” (contraatacul de
panică 15, p. 165). La capăt, ne vine
în minte o comparație făcută cândva de un eseist și filozof al culturii:
scriind, Ioan Matiuț intră în pielea
copilului, care, în joacă, își găsește
un ascunziș, de unde apoi face tot
posibilul să fie descoperit, fără să
încalce regula jocului.
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Carmen Ardelean

Noaptea plec,
noaptea mă-ntorc
Florin Lăzărescu
Florin Lăzărescu e unul dintre
scriitorii care nu se limitează la o
egoistă cochetare cu direcții conexe literaturii, care nu și-a propus
să aibă o relație cu beneficii cu arte
și științe (precum marketing, management... literar), ci e un asumat narator polivalent, un literat
în cel mai complet sens al cuvântului: filolog ca formație, prozator
tradus în peste 10 limbi, coscenarist premiat internațional, blogger
și publicist, membru al redacției
revistei Suplimentul de cultură și PR
al Editurii Polirom, fondator-organizator al Festivalului Internațional
de Literatură și Traducere Iași și al
cenaclului OuTopos, pepinieră literară excepțională. Deloc străin
de colecția Egografii, a Editurii Polirom, prozatorul ieșean a ales să
nu publice cel mai recent roman,
apărut în iunie 2021, în colecția
mai sus menționată, deși mărturisise într-un interviu acordat la începutul lui august că modelul personajului principal, constructorul
Pavel, l-a constituit chiar tatăl său.
În plus, autorul imprimă accente
autobiografice profilului fiului personajului principal, angajat într-o
firmă de publicitate, aflat pe punctul de a scrie un roman. Ca în Ulise, al lui James Joyce, autorul surprinde o zi din viața navetistului
Pavel, între două bariere temporale vizibile chiar din titlu: Noaptea
plec, noaptea mă-ntorc. Sugestia e
evidentă: o existență marcată de
monotonul itinerar zilnic, de maratonul supraviețuirii într-o lume
deloc confortabilă, schițată ca fervent opresor, ale cărei deziderate
par a fi disoluția individualității și

bullyingul.
Debordând de oralitate, scris
cu un stil marcat de disponibilitate
cinematografică, ce mi-a amintit
de Sfumato, scris de Mircea Daneliuc, romanul lui Florin Lăzărescu
mizează pe scene cotidiene firești,
pe naturalețe și varietatea registrelor. Cu un incipit ce pare o replică parodică a celui mai cunoscut
incipit de roman rebrenian, cartea
are ca spiritus rector un personaj
cu nenumărate atribute ale unui
Moromete al secolului XXI, dar și
profilul țăranului navetist, care baleiază între mentalitatea arhaică și
codul de existență postmodern.
În tiparul – rama – existenței rurale, cu icoane în casă, rugăciuni
rostite mai mult din datorie, decât din convingere, un câine ce nu
ezită să guste libertatea și găinile
(ba cu soț, ba fără soț) din curte,
cu dispute familiale... familiare, cu
nemulțumiri provocate de veșnicul
dezinteres al edililor, se conturează lungul drum al lui Pavel prin
cele peste 12 ore care îl despart
de revenirea acasă, după o zi de
muncă asezonată cu mici evadări
pentru rezolvarea unor sarcini sau
probleme ce fixează obsesiile și
minusurile existenței personajului. Disimulând, ca formă de autoapărare, contemplând dinamica și
inovațiile lumii postmoderne, verbalizând mereu ceea ce gândește,
Pavel e reprezentativ pentru categoria celor ce se apropie de vârsta
a treia, aflați încă în câmpul muncii, dar cu dorința puternică de a
se elibera de corvoada navetei, a
muncii grele și prost plătite, a colectivului violent, dezumanizat, în
fond, de tot ce îi adâncește, zilnic,
traume, spaime.
Volubil când mediul e confortabil, reținut și invizibil când mediul
e ostil, Pavel demonetizează stereo199

tipuri, demonstrându-și inteligența
socială, mobilitatea intelectuală în
contrast cu preconcepții ce vizează categoria socială și profesională
în care se încadrează. Rememorând împreună cu fiica sa începuturile relației cu cea care i-a devenit soție, evenimente din viața
comunității, savurând o țigară oferită de aceasta și intrând în jocul
nemilos al selfie-urilor și al Instagramului, Pavel ajunge să-i dezvăluie Elenei mica dramă pe care
o trăiește la serviciu, una cât se
poate de contemporană: bullyingul. Rămas singurul din generația
lui, obligat să se adapteze unui mediu care îi e profund inconfortabil,
Pavel se îndreaptă zilnic spre serviciu cu teama punerii în practică
a amenințărilor reiterate de mai
tinerii și „barosanii” săi colegi, cu
povara „panaramei” pe care o fac
ceilalți de el. Umilit și neputincios,
tatăl caută consolarea fiicei și ajutorul fiului, încercând să rezolve
pe două planuri situația aparent
dilematică: să vâneze vânătorul și
să caute un nou loc de muncă, pen-
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tru a se elibera definitiv de presiunea situației.
Între aceste două direcții ce
par prioritățile personajului se
desfășoară ziua ce se derulează ca
oricare alta. Ce evidențiază însă
fiecare dintre scenele cinematografic construite și delimitate e
contrastul dintre cutumele personajului și realitățile lumii, îndârjirea lui de a rezista noului,
împotrivirea permanentă, refuzul
schimbării. Scena din tren e fixată,
interesant, pe două coordonate:
revolta provocată de faptul că Elena încalcă legea nescrisă a călătoriei „cu nașul”, ce nu-l împiedică să
doarmă, pentru prima dată, complet relaxat de siguranța și confortul date de decizia și prezența
fiicei e contrapunctată de gestul
emoționant al fetei care, depășind
bariera preconcepțiilor etnice, îi
permite unui țigan bătrân să se
bucure de chitara personală.
Trecând, cu ușurința dată de
exercițiu și de jocul personal, de la
irascibilitatea excesivă la amabilitatea excesivă, Pavel traversează,
ritualic, spațiile cheie ale traseului
său zilnic, pe unde lasă mărunțișul
rămas în buzunare, căci suntem
în zi de salariu: chioșcul din gară,
de unde cumpără banane și țigări,
farmacia, unde e siderat de diversitatea pilulelor miraculoase
și de generozitatea (gratuită?!) a
directorului-politician, tramvaiul
ticsit, șantierul-spațiu neprietenos, labirintic, plin de pericole,
prin care se strecoară cu spaima
iminentei sancțiuni pentru întârziere și a întâlnirii cu opresorii.
O lume abjectă, dar reală prinde
viață în următoarele pagini ale
romanului, în care devin vizibile
situații problematice din trecut,
traume ale prezentului, în care
autenticitatea trăirii și a limbajului emoționează și intrigă în egală măsură. Invazia asiaticilor, în
căutarea locurilor de muncă și a
unui trai mai sigur și decent, nu
e deloc amenințătoare pentru Pavel. Locvace și sociabil, priceputul
constructor propovăduiește, fără
rețineri, religia pe care o cunoaște

cel mai bine: cea a muncii temeinice, de calitate. Perorațiile sale,
total neînțelese de presupusul
receptor, Yen autohtonizat rapid
în vocativul „Iane”, sunt o sursă
veritabilă de umor, dar dezvăluie, în subsidiar, nevoia comunicării, reverberațiile moromețiene.
Situația declanșează numeroase
discuții despre o constantă actuală, munca în străinătate, despre traiul greu, despre sacrificiile
supraviețuirii și universalizarea
forțată. Astfel, românul Vivi și asiaticul Ngai, ambii cu experiențe
internaționale, vor găsi numitorul
comun, care le va permite comunicarea: italiana care îl va determina
pe cel din urmă să declare exuberant: „Mamma mia! Mi fratello!”.
Nu la fel de încununate de succes sunt încercările lui Pavel de
a-și depune dosarul pentru pensionare sau de a-și căuta, dovedind
un oportunism și o disponibilitate
parcă improprii categoriei umane pe care o reprezintă, un loc
de muncă destul de confortabil
în corporația în care lucrează fiul
său. Scenele sunt un prilej perfect
pentru a ilustra tarele birocrației,
degringolada și instabilitatea legislativă, rigiditatea statului în
raport cu flexibilitatea mediului
privat. Nu lipsește imaginea mediului bancar, surprinsă, din nou,
din perspectiva celui neîncrezător
în facilitățile oferite (Pavel își retrage în ziua de salariu toți banii
de pe card, de teama unor posibile
infracțiuni bancare și a comisioanelor abuzive) și a tânărului care
depune 50 de lei, ca taxă pentru o
universitate din Amsterdam.
Prezenței de spirit și implicării, când apar probleme tehnice în
birourile pe care le traversează în
căutarea biroului de resurse umane, i se opun recrudescentul refuz al beneficiilor lumii moderne
și spiritul retrograd, evidențiate
în scena dialogului pe marginea
CV-ului personal și în cea a participării accidentale la evenimentul
intrigant din sala de conferințe.
Ezitând între a cataloga momentul în act de exorcizare sau o piesă
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de teatru, personajul demontează încă un mit al lumii moderne,
a cărei dorință de team-building,
dezvoltare personală, coaching e
peste puterea lui de înțelegere și
acceptare.
Nici discuția cu fiul său Tudor,
aflat la serviciu, nu e confortabilă,
căci ilustrează o altă deformare a
lumii moderne: lipsa limitelor între job și timpul/spațiul personal, mentalitatea nesănătoasă,
dominația obiectelor, prioritățile
nepotrivite. Cu totul altfel se luminează relația celor doi într-un
spațiu dionisiac, topos consacrat
al interacțiunilor verbale, ce favorizează evocarea unor amintiri
comune și sincera mărturisire a
gândurilor și a sentimentelor. E în
această scenă ce încheie romanul,
încărcată deopotrivă de emoția
unei trăncăneli de mult așteptate
cu propriul fiu și bucuria eliberării
de surghiunul de la serviciu, după
intervenția brutală a prietenului
Elenei, o superbă anamneză dublată de o discretă amalgamare a unor
lumi pe care ambii, tată și fiu, le-au
perceput, de multă vreme, ca incompatibile, disonante. O acordare aproape instrumentală, o racordare necesară devin vizibile aici.
Un veritabil, onest exercițiu
de necesară omagiere a oamenilor și vremurilor de odinioară,
un sensibil, dar abscons laudatio
adus tatălui, la îndemnul căruia,
mărturisește autorul într-un interviu acordat la începutul lunii
august, a decis să reprime orice
alte activități pentru a scrie „o carte”, e cel mai recent roman semnat
de Florin Lăzărescu. Reacția tatălui, după citirea cărții, e cea mai
importantă dovadă a valorii cărții.
Despre valoarea pe care o are pentru noi, ceilalți, conectați odinioară sau și în prezent la oameni
supt vremi se va scrie, cu siguranță,
mult și, mai cu seamă, bine. Nu
mică e șansa unei noi dovezi a poliglotismului narativ: poate o reprezentare teatrală sau o ecranizare
ar fi o treaptă spre un act complet
de catharsis și de complezență filială necesară.

Cronica literară

Poemul - metaforă
a căutării
Editura Neuma găzduiește volumul de versuri semnat de Marilena Apostu, Orașul cu femei triste,
apărut în 2021. Autoarea debutează editorial în 2019 cu Iubește-ți
aproapele, iar Opt tăceri este cartea
publicată la Editura Vasiliana `98,
2020.
Lirismul Marilenei Apostu are
dimensiunea unei sobre autodefiniri, poetul și omul se află într-o
relație de complementaritate, dar
și într-o permanentă căutare a sinelui, a echilibrului, a sensului în
univers. Iubirea și sentimentul
acut al singurătății sunt temele
predilecte în jurul cărora se coagulează discursul poetic, într-o rostire gravă, cu inflexiuni melancolice
și stări contradictorii. Timpul trecut se malaxează cu cel prezent,
al regretelor, al nostalgiilor, iar
ființa este surprinsă în reeditarea
unei biografii cu iz sentimental.
Suferința interioară este acaparatoare, sfera s-a scindat și nu mai
are capacitatea de a se realcătui la
modul armonic, mirabil. Nici lumina nu mai reprezintă speranța,
ci tristețea metafizică: „Între mine
și tine respiră o întrebare./.../ Lumina e amară ca o frunză de nuc”;
„Încă un zâmbet crapă-n oglindă și
nici nu mai știu/ câte vieți au trecut de când pășesc/ cu ochii închiși
către tine”; „Mi-am luat concediu
să mă pot gândi la tine,/ ce faci
cu gândurile astea: mi-am zis,/ nu
vezi că oamenii calcă pe ele?/ Strigătul dărâmă orașul”; „Simt viața
mototolită lipită de trup și mă gândesc/ la drumul pe care niciodată
n-am umblat împreună”.
Verbul retrospectiv guvernează existența frământată ce se
hrănește din clipe și momente. Lirismul cultivat de autoare se află în
anticamera intimismului, infuzat
de trăiri când clare, când diver-

gente. Frazarea poetică alunecă
spre patosul expresionist, spre
melancolia romantică, dar și spre
decadența simbolistă. Iubirea este
evanescentă, iar căutarea febrilă,
hipnotică: „Bărbații din lumea mea
au trecut în iubiri odihnite./ Sunt o
somnoroasă căutând miere în tremurul tău./ Cine să mă pedepsească?/ Astăzi voi avea grijă ca moartea să nu se simtă grozav./ lacrimi
curg ca un câine câinesc”.
Poemul devine universul compensator, iar poezia un mod de manifestare al frământărilor interioare. Ea nu este percepută ca având
un rol taumaturgic, este, în definitiv, o confesiune cu scop eliberator:
„pe masă doar câteva șoapte uitate/ de un crin înflorit și poemul
scris/ într-o lacrimă necunoscută”.
Iubirea este și ea retrospectivă, o
fotografie rememorată ce erodează ființa pe interior, iar suferința
devine carnală, viscerală. Sentimentul solitudinii este plenar: „Nu
credeam că singurătatea are atâtea
riduri”; „Singurătatea alăptează
frica din mine”; „Rândurile astea/
se umplu de apă și mă împiedică să
ajung la tine./ Suntem atât de singuri!”. Simțurile sunt dilatate, iar
iubirea – o fata morgana în arșița
deșertului interior. Poeta sondează subteranele unui suflet frământat, a unui trecut ce a lăsat note
grave și răni adânci. Discursul ia pe
alocuri amplitudine, iar tonul este
lancinant. Iubirea devine ea însăși
un perpetuum imobile, în jurul
axei ei se țese gradual volumul, e
căutată, intuită, râvnită: „Mi-e dor
de tine,/.../ De când ai plecat rănile
mele s-au îndrăgostit/ de fotografia cu două emoții fragile”.
Autoarea este preocupată de
esența lirică, de emoție, infuzând
versurile cu o evidentă latură biografică pe care-și grefează discur199
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sul. Sondează trăirile, le topește
apoi în distileria logosului, turnându-le într-o poetică sentimentală.
Marilena Apostu are viziunea neîmplinirii și resimte neputincios
spațiul golului, vidul dintre identitate și alteritate. Spațialitatea
creionată între cei doi poli este de
natură afectivă. Strigătul disperat al ființei rămâne fără ecou, iar
tristețea este valpurgică: „Pe aici
nopțile sunt tot mai lungi, tot mai
reci,/ carnea mea caută căldura
versului tău./ albele mângâieri cu
care m-ai învelit la plecare/ s-au
zdrențuit”; „rănile noastre/ s-au
regăsit în vina de a fi însingurați”.
Poetul este un Orfeu însingurat
ce își cântă pe portativul lirei sale
solitudinea. Erosul îi este refuzat
de Hades, care l-a înlănțuit, iar eliberarea devine imposibilă: „Cine a
spus că ai murit?/ Povara aceasta
strigă că a fost mușcată./ O femeie
își caută/ în lume dafinul binecuvântat de noapte”; „Ai plecat/ ca o
umbră mai tristă ca tine/ nemângâiată de ninsoare, acum pășesc/
în căutarea ta, gândurile nu se mai
potrivesc”.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Planeta de hârtie
Marcel Lucaciu

Literatura (în special, proza)
face mereu concurență lumii din
afară, pentru că ea transformă,
deseori, realitatea în ficțiune memorabilă și creează, prin intermediul personajelor, oameni ce
re-trăiesc propria lor viață, pe o
planetă imensă și imaculată; planeta de hârtie unde totul devine
posibil grație jocului demiurgic al
scriitorului.
Monica Pillat (nepoata eruditului și rafinatului poet Ion Pillat)
are un bogat palmares literar din
care amintim, selectiv, volumele de
versuri Corăbii (1970), Pluralul ca o
veghe (1989), Dorul de rai (2005),
Duet în alb (2016); volumele de
proză Cei 13 și misterul (1968),
Corabia timpului (1976), Drumul
spre Emaus (2002), Invitație la vis
(2016); cărțile-dialog Ioana Celibidache, o mătușă de poveste (2011),
Povestind despre atunci (2012), Dincolo de așteptare (2016), Imaginația
speranței (2018). Nu sunt de neglijat, apoi, nici studiile sale critice
sau traducerile din limbile franceză și engleză (Elena Văcărescu,
Iulia Hasdeu, Virginia Woolf ș.a.).
Recenta apariție editorială
(Croitorul de cărți, Baroque Books&
Arts, București, 2019) cuprinde trei povestiri atipice (Deghizări, Jocul lui Sebastian Onir, Ca și
cum) legate între ele nu atât prin
prezența unor personaje secundare ce devin, succesiv, protagoniști,
cât – mai ales – prin halucinantul
și (post)modernul joc de-a creația
literară. Un joc ce ne spune, voalat,
că fiecare om din universul cotidian poate să-și împlinească visurile ajungând personajul principal
al unei nuvele sau al unui roman.
Tot astfel, fiecare personaj poate
călători dintr-o carte în alta pentru a dobândi o altă identitate ori
se poate desprinde din filele cărții

pentru a se plimba, nestingherit,
prin „lumea cea aievea”. Evident,
este doar un joc narativ, conceput
și desfășurat, însă, cu atâta ingeniozitate, încât frontiera dintre
realitate și ficțiune e abia perceptibilă.
În povestirea Deghizări, cititorul este el însuși unul dintre
personaje și dorește să renunțe
la lectură „chiar de la prima filă”,
văzând că protagonistul doarme.
E, aici, doar una dintre multele
capcane ale narațiunii, căci lucrurile nu sunt totdeauna ceea ce par.
În esență, scriitoarea reiterează
motivul vieții văzute ca „un vis al
neființei” (Eminescu). De altfel,
atmosfera onirică este, în acest
prolog, mai degrabă o parafrază
postmodernă a cunoscutei nuvele Sărmanul Dionis. Inclusiv descrierea camerei, unde „croiește”
manuscrise editorul Claudiu Van,
păstrează câteva detalii eminesciene: „Deși era trecut de miezul zilei, perdelele lăsate păstrau
încă penumbra prin care desluși
dezordinea din jur. Haine, scoase
parcă în grabă, se-nghesuiau mototolite pe scaunul de la fereastră,
mai multe teancuri de hârtii și de
dosare zăceau în preajma patului
pe dușumea”. Sunetul telefonului
mobil ne readuce în lumea „pururi,
înfășurată în pixeli” (Mircea Cărtărescu), îl trezește pe protagonist
și totodată îl păstrează alături de
narator pe cititorul nemulțumit,
care intervine, mereu, în povestire, pentru a face observații critice: „Ritmul narațiunii e mult prea
lent”; „E mai absent decât atunci
când doarme...” ș.a. La telefon,
debutantul Narcis Telegu îi cere
„croitorului de cărți” o părere cu
privire la soarta romanului său în
care un scriitor, Sebastian Onir,
vrea să-i salveze pe câțiva prizo199

nieri ai unei existențe monotone,
dar eșuează și cade în plasa depresiei. Subiectul pare unul neinteresant, de aceea recomandarea editorului este ca acești captivi „să fie
invitați într-o carte proprie, unde
să li se ofere libertatea” (o invitație
pe care scriitoarea însăși o va materializa, în cadrul povestirii Jocul
lui Sebastian Onir). Claudiu Van
simte amenințarea rutinei și le
propune debutanților săi lansarea
unui text senzațional, de o noutate absolută, care „să nu se lase croit” (modificat). Primește un singur
manuscris, semnat cu pseudonimul Flavia Cus și intitulat Mirajul
despărțirii. Jurnal de observații.
Din acest moment, meandrele
jocului demiurgic se complică și
mai mult, planurile narative se
întrepătrund, iar naratorul și protagonistul își schimbă, alternativ, rolurile. Manuscrisul are acea
notă de autenticitate specifică lui
Camil Petrescu și ne trimite la jurnalul personajului Fred Vasilescu,
Într-o după-amiază de august, din
romanul Patul lui Procust. Avem și
aici, pe lângă tehnica jurnalului,
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pe lângă setea de certitudini, un
triunghi amoros (Flavia-Mihnea
Fardopol-Nadia) a cărui evoluție
este pe cât de sinuoasă, pe atât de
imprevizibilă. Pentru prima dată,
Claudiu Van, „faimosul croitor de
cărți”, nu vrea să ajusteze nimic.
Ba mai mult, este uluit de intensitatea și de acuratețea textului:
„Cum poate o sufleură să scrie atât
de bine?” Răspunsul Flaviei Cus e
un posibil autoportret al scriitoarei Monica Pillat: „Nu sunt decât
Cenușăreasa care, atunci când
scrie, se-mbracă în prințesă”. În
fond, replicile multor personaje
se constituie în crâmpeie ale unei
profesiuni de credință veritabile: „Aici, ești ca afară” (a se citi,
aici, în lumea ficțională); „Ideea
e să-ți poți păstra în suflet o insulă de libertate, un loc unde să
nu-ți pătrundă nimeni”; „Aș vrea
să fiu imaginea din apa în care
se privea Narcis”; „Lectura nu ar
trebui să fie doar un galop spre
aventuri care să-ți taie respirația”.
Cititorul-personaj întrerupe aceste reflecții și intervine, din nou,
în narațiune, iritat de faptul că
protagonistul Claudiu Van sare
peste pasajele în care e prezentat
Mihnea Fardopol, pentru că lui i
se pare, incontestabil, cel mai interesant și cel mai bine portretizat dintre personaje: „Era înalt și
suplu, cu tenul alb de nordic, pus
în valoare de costumul bleumarin, croit ireproșabil, și de cravata
asortată, cu picățele argintii. Părul rebel, blond-cenușiu, îi încadra profilul mândru, iar timbrul
glasului său cald și totuși aspru
făcu întreaga sală să vibreze”. Dar
editorul e acaparat de aura enigmatică a debutantei Flavia Cus;
de modul în care ea își transfigurează viața sentimentală: „Flavia
se ascunde în două personaje diferite: unul introvertit, idealist
și singuratic; altul, frivol, felin și
ludic. (...) Jurnalul e o punere în
scenă a fanteziei refulate”. După
unele ezitări ale autoarei, lansarea
cărții Mirajul despărțirii are loc în
prezența unui public eterogen și
ea se bucură de un mare succes.

Târziu, când librăria e aproape
goală și în aer plutește înserarea,
își face apariția cititorul-personaj.
El ține cartea la piept și, pentru a
primi autograful dorit, își spune
numele: Mihnea Fardopol... Dincolo de păienjenișul firelor epice, de permanenta glisare a celor
două planuri (real și ficțional), de
laitmotivul dorului de libertate (o
libertate a scriiturii!) poate fi remarcat caracterul programatic al
acestei proze, în care tema creației
este secondată, în chip firesc, de
tema iubirii.
Aspectul ludic al narațiunii
iese în evidență, îndeosebi, în cea
de-a doua povestire (Jocul lui Sebastian Onir). Un celebru scriitor,
Sebastian Onir, își invită cititorii descurajați de cenușiul social
„să-și părăsească traiul zilnic ca
să devină personaje în noul meu
roman”. Răspund invitației șapte
persoane ce vor fi angajate în
ficțiune, în urma unui interviu la
care asistă și un jurnalist. Naratorul le oferă o viață de huzur, într-o
vilă construită din cuvinte, pe
stâncile din apropierea mării. Tot
cu ajutorul cuvintelor le va mobila camerele, în funcție de statutul
social și de preocupările lor din lumea cotidiană. În schimb, nu trebuie să părăsească spațiul acesta
ocrotitor, fiindcă s-ar putea să nu
mai nimerească drumul înapoi...
Dispariția misterioasă a lui Onir
și, ulterior, testamentul său îi determină pe cei șapte să termine
ei romanul, scriind fiecare câte o
povestire al cărei protagonist este
însuși maestrul lor. La final, spre
surprinderea tuturor, Sebastian
Onir apare la vilă, mărturisind că
totul a fost abia un exercițiu pregătitor; o stratagemă literară: „Vă
asigur că ați trecut cu bine proba
închipuirii și, din acest moment,
sunteți chiar gata să pătrundeți
în ficțiune...” La fel ca în primul
text, Monica Pillat menține suspansul până la capăt, mizează pe
elementul surpriză și își conduce
potențialii cititori printr-un labirint narativ care nu e altceva decât
o subtilă deghizare a propriului ei
199
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atelier de creație; un atelier care
dispune de toate mijloacele artistice și, nu în ultimul rând, de subterfugiile unui demiurg extrem de
abil.
A pătrunde în lumea ficțională
este Ca și cum ai trăi (într-)o altă
viață, doar că la întoarcere (dacă
nu cumva întoarcerea e imposibilă)
s-ar putea să nu mai fii același sau
aceeași. Aceasta ar fi chintesența
ultimei proze în care un alt personaj secundar, din textul anterior, devine protagonist. Citind
romanul Culoarul magic (al lui
Sebastian Onir), Mara descoperă
„ușa unui coridor secret ce se deschidea preț de-o secundă, să lase
doar un singur cititor să se strecoare înăuntru”. Ea pătrunde în
universul ficțional, dar se trezește
într-o nuvelă, sub numele Marina
Sur, în ipostaza unei decoratoare
care transformă un vechi castel
într-un hotel de lux. Atmosfera e
una romantică grație unor motive literare precum miezul nopții,
luna, umbra lui Bogdan cel Singur
(descendentul Rodovanilor și cel
din urmă stăpân al castelului) etc.
Odată misiunea încheiată, Marina
(alias Mara) încearcă să se întoarcă, acasă, la soțul ei, Valer Tanini.
Coridorul vrăjit are, însă, două
ieșiri și nu știe pe care să o aleagă.
Finalul rămâne unul premeditat
ambiguu, pentru că nu aflăm dacă
întoarcerea a fost sau nu posibilă: „Cu încordare apăsă clanța din
stânga și deschise ușa...” E învăluită de fantasticul eliadesc această
narațiune și pot fi întrezărite, pe
alocuri, tenebrele Castelului kafkian, dar sunt reminiscențe ce nu-i
ating originalitatea.
Pe cât de fascinantă, pe atât de
atent elaborată, Croitorul de cărți
este o carte spectaculară ce asociază toate ingredientele scriiturii
moderne și postmoderne (viziune
onirică, intertextualitate, povestire în ramă, tehnica jurnalului, ambiguitate, final deschis ș.a.); o carte densă, în care merită admirate,
deopotrivă, fantezia debordantă
și demonstrațiile de virtuozitate
stilistică.
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Tramvaiul dulce al
copilăriei
Mihaela Meravei

Debutul literar la o vârstă a
maturității poate avea unele avantaje, având în vedere că experiența
și cumulul de informații aduce un
plus valoric exprimării literare care
devine mai elaborată și rafinată,
inserția sapiențială a experienței
de viață în lumea metaforelor ori
în cea epică având avantajul de a
armoniza creația. Iar dacă la această zestre a cunoștințelor și interesului pentru studiul literaturii mai
adăugăm și o măsură de talent,
cartea de debut, fie că vorbim de
poezie sau proză, are o bază solidă
pentru afirmare.
Astfel se întâmplă și cu volumul
Tramvaiul de turtă dulce (Ed. Colorama, 2021) al poetului Gavril
Iosif Sinai, membru al grupării Cercul literar de la Cluj, a cărei colecție
de carte este patronată de Editura
Colorama și îngrijită cu profesionalism de editorul Emilia Poenaru
Moldovan, care consemnează pe
coperta a patra: „Gavril Iosif Sinai
își face curaj pentru un prim volum
individual în care descoperim cu
plăcută surpriză un poet format,
matur care reușește mariajul perfect între intelect și afectivitate.”
Tramvaiul de turtă dulce surprinde eonul copilăriei întipărit
în instantaneele satului natal și
sentimentele ce reverberează din
amintirile instanței lirice, pe fondul unei reflexii adânci care acompaniază trăirea. Gavril Iosif Sinai
ne oferă, răscolind timpul, o poveste inedită a copilăriei sale petrecută într-un loc pastoral, marcată de figuri arhetipale cum este
cea a bunicului, poveste care poate
fi cu ușurință generalizată, asocierea Dumnezeu-bunic fiind intrinsecă: „lângă Dumnezeu/ e plin de
copii la joacă/ prinde bunicul ora
de acasă/ unde timpul întinde ceasurile copilăriei/ s-au făcut cer/ și o

singură uliță” (ulița, p. 7). Această
uliță care face posibilă întoarcerea la „casa de piatră” a copilăriei,
edificiu trainic al sufletului, mi-a
amintit de „Ulița copilăriei” a lui
Ionel Teodoreanu: „Acum, pe uliţă
râurea veselia gureşă ca un pârâu
în matca lui; şi uliţa o dăruia căsuţei. Şi nu râvnea nimic alt copilul,
decât ce avea: o casă cu părinţi şi cu
bunici; o uliţă cu joacă şi cu jucării.”
Pe tot parcursul cărții, imaginea
idilică a copilăriei este marcată de
figura emblematică a bunicului,
rădăcinile ancestrale fiind bine ancorate în carnea memoriei: „sparg
nuci în casa bunicilor/ noaptea
luna inundă pământul/ din poza
îngălbenită de pe perete/ îmi sare-ntre zile Iosif bunicul/ acum
macină istoria îmi zice sfătos” (ai
noștri, p. 9). Cu alte cuvinte, așa
cum afirmă criticul Irina Petraș în
articolul „Bunicii din cărți”, apărut
în Dilema veche, nr. 99/ 8 decembrie 2005, „bunicii din cărţi, dar şi
din viaţă, sînt legaţi de un loc («un
pămînt, un vînt sau o uscăciune, o
apă sau o lumină», în care, cum ar
spune Bachelard, căutăm «culoarea noastră fundamentală»), locul
natal, cel spre care te îndrepţi cu
amintirea sau aievea (verbul e aici
foarte propriu, întoarcerea spre/la
bunici aduce îndreptarea, fie şi părelnică, a relelor dinăuntru şi din
afară). Un loc care nu se schimbă
şi care împrumută desenul «casei onirice». E mic, cald, ocrotitor,
mîngîiat de o adiere, de o boare,
miroase a flori şi a cer albastru. E
vechi şi veşnic…”: „aduci de acasă
desenul cu eternitatea/ l-am văzut
și noi la anticariat în cea mai bună
formă/ astăzi pe masa de lectură
citesc/ unde cuvintele mi-au pus
la microscop adn-ul/ rămâne după
tine o întâlnire de familie” (alteritate, p. 21).
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Poetul Gavril Iosif Sinai aseamănă acest loc al copilăriei cu un
„tramvai de turtă dulce”. Este
simplu de înțeles metafora turtei
dulci care simbolizează bucuria și
dulceața pe care ne-o lasă copilăria
în suflet, de reținut este alegoria
de dincolo de metaforă care are
origini istorice și care dovedește
măiestria și autenticitatea autorului: „gusturi în tramvaiul de turtă
dulce/ care aduce la grădiniță într-un
coș de nuiele/ jucăriile copiilor
daci/ printre ele/ o păpușă în straie de roman / zâmbitor și rece în
privire/ o femeie dacă având chipul
de zahăr / alte dulcețuri de/ peste
veacuri/ un sutaș halit pe nerăsuflate de fiica brutarului/ ceilalți
împărțind bucuroși/ romanul și
daca de ciocolată/ rămân cu timpul în amintiri / resuscitarea papilelor/ gustative/ la fundul coșului
un valah cu fluierul din zahăr ars/
pentru o viitoare dată...// tramvaiul reface traseul/ cu noi provocări
din sticlă și plastic/ densitatea de
pixeli/ imortalizează pe retină/ un
roman/ robot care printr-un click
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se transformă/ într-o legiune/ pornită să reînvie/ imperiul/ virtual/
fără castre și limes-uri/ fără gusturile de altădată” (în serie, p. 12).
Vom descoperi în acest volum
interpolări fericite ale istoriei
(date, locuri, personaje) într-o serie consistentă de poeme (pe linia
frontului, din haiducie, fără rovignetă în istorie, istorio-fobie etc.),
fapt care denotă modul în care
studiile ne influențează creația,
Gavril Iosif Sinai fiind absolvent
al Facultății de Științe Social-Umane, specializarea Istorie, din cadrul
Universității „Lucian Blaga”, Sibiu.
Vocea instanței comunicării
este asemănătoare cu cea a regelui
evreu David (ctitor de psalmi) în
orizontul trecutului, a „timpului
împietrit în obiecte/ [cu] un râs
prădător/ pe un raft/ pe o masă/
într-o cutie de carton/ (…)/ o materie banală/ [care] sfâșie din uitare clipe mucegăite” (timpul trecut,
p. 67) și care se scindează la un
moment dat, răpusă de frămân-

tări interioare, aburul divinității,
prezent într-o parte dintre poeme și care stă la baza toposului
existențial, fiind propice căutării
de sine. Ori găsirea sinelui poetic
este euharistică tocmai prin asocierea poeziei cu rugăciunea și cu
faptele biblice: „un bulgăre de viață
s-a rostogolit/ în cuvânt s-a făcut
carne/ ochii dezlipiți/ picături de
rouă pe obrazul Fecioarei/ Gavrilă
de sus/ facă-mi-se după spusele
tale/ prin peniță/ cerneala curge
între două maluri arse de soare/
poemul și rugăciunea se contopesc într-o cântarea cântărilor/
miros de cedru și gazela saltă peste
versuri din iarbă” (pântecul Mariei, p. 43). Astfel, autorul găsește
în creație, lumina care „descheie
universul/ dezvelind pentru unii
rușinea/ pentru alții candoarea”
(totuși poezia, p. 56).
Tematica volumului în discuție
include pe lângă timpul, copilăria, poezia, legătura dintre poet,
Dumnezeu și poezie, și alte teme

O nouă carte la Editura
Caiete Silvane: Pr. Florin
Moldovan, Iniţierea Creştină şi Teologia Epicletică
a Părintelui Boris Bobrinskoy, Colecţia Eseu

Pruncul nu vine pe lume cu reforma, el este „bun foarte” şi totuşi
zice scriptura: „Din gura pruncilor
şi a celor ce sug ai săvârşit laudă”
(Psalm 8, 2a). Generaţiile, în general, şi oamenii în special, îşi găsesc
relaţia cu Dumnezeu în mod propriu, fiecare om în parte. Şi totuşi
nu avem nimic din ce nu am primit. De aceea, trebuie să învăţăm
să avem o atitudine de mulţumire,
trebuie să învăţăm să vedem partea
bună a lucrurilor, şi totuşi să nu dorim altceva de a şti şi a afirma decât
numai adevărul.
Dr. Dr. Wolfgang Wünsch

Iniţierea creştină şi Părintele Boris sunt un vis bizantin, o
icoană sfântă cu blicuri, imperceptibile în trecerea cromatică
dintre ele, fără prea multe lumini stringente şi fără umbre
reci. Toate acestea vin dintr-o
lume fără toponimice, o lume pe
care pentru a o percepe şi a o defini trebuie să o atingi cu mâna.
Părintele Boris se află înăuntrul
acestei lumi, este un trăitor al ei.
O percepe, o simte, o palpează,
adică este un om adevărat. Tot
ceea ce atinge dânsul cu gândirea
se transformă în trăire tragică,
existenţă eroică, adică în refuz
al teatralităţii unei moşteniri
tradiţionaliste care nu are nimic
de-a face cu Ortodoxia.
Pr. Florin Moldovan

Autorul s-a născut la data de
23 septembrie 1975, în localitatea
Biușa, comuna Benesat, județul Sălaj. A urmat Gimnaziul în Cehu Silvaniei, Seminarul Teologic Cluj-Napoca
(1990-1995), Facultatea de Teologie Oradea (1995-1999) și studiile
masterale la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca (2013-2015).
Și-a luat doctoratul în Teologie, în
anul 2018, cu teza „Taina Întrupării Domnului în Teologia Alexandrină a primelor veacuri creștine”,
lucrare ce a făcut obiectul unei cărți
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referențiale cum ar fi societatea,
civilizația (urban, p. 32), dar și iubirea ca stare supremă a spiritului,
ca și conștiință a sinelui poetic:
„iubirea are și nu are nume/ se
duce și vine peste colina timpului/
(…)/ icoana sărutului rămâne un
mister/ prins între murire și nemurire/ între calvarul și curcubeul
îmbrățișării” (mă iubește, p. 47).
Discursul liric neomodernist
este firesc și natural, curge printre
simboluri (cum ar fi îngerii care
se „tăvălesc prin viață” și „trag cu
praștia”), metaforele și ideile distinctive fiind conturate cu maturitate. Tensiunea lirică și emoția
sunt bine dozate, mesajul clar și
elocvent, astfel încât Tramvaiul de
turtă dulce să nu aibă alura unui
volum de debut, ci a cărții unui
autor cu experiență și conștiință
poetică formată. Așteptăm ca următoarele volume să confirme debutul reușit cu care poetul Gavril
Iosif Sinai ne surprinde în mod
plăcut.

apărute la Editura „Caiete Silvane”
(2020).
„Caiete Silvane”, revista și editura Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.
www.culturasalaj.ro
www.edituracaietesilvane.ro
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Un dicționar îmbogățitor
Gheorghe Doca

Cele peste 1.500 de titluri, câte
numără bibliografia consacrată
lui Mihai Eminescu, începând cu
studiul fundamental „Eminescu și
poeziile sale” din 1889 al lui Titu
Maiorescu, continuând cu remarcabilele contribuții semnate de
George Călinescu, Perpessicius,
Tudor Vianu, Dumitru Caracostea,
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Edgar
Papu, Gh. I. Tohăneanu, George
Munteanu, Eugen Simion, Petru
Creția etc., sau de autori străini,
precum Alain Guillermon, Rosa
del Conte, Ladislau Galdi, Iuri Kojevnikov, Amita Bhose și alții, nu
epuizează bogăția de semnificații a
operei eminesciene. Lucru neatins
până astăzi, dar probabil de neatins nici în viitor, oricât de extins
ni-l putem imagina. Căci, cei care
se apleacă ori se vor apleca asupra
scrierilor poetului nu se poate să
nu găsească ceva ce este al lor sau
ar putea fi și al lor, susceptibil să
le îmbogățească sufletul și mintea
cu trăsături proprii. Dintotdeauna și pentru totdeauna omului
din oricare parte a lumii. Întrucât,
mai profund național ca oricare alt
creator român, Eminescu aparține,
în același timp, universalității. Iar
trăsăturii de universalitate s-ar
cere să-i fie adăugată trăsătura
unicității operei eminesciene. Considerată în afara oricărei judecăți
de valoare preexistente, operei poetului român cu greu i se poate găsi
un echivalent în creația spirituală
din toate timpurile și de peste tot
în lume.
Este în această afirmație un
adevăr pe care n-ar trebui să ne sfiim a-l susține întrucât opera eminesciană nu poate să apară altfel
decât unică prin vastitatea ei (vezi
cele 13 volume in-folio ale monumentalei ediții critice Perpessicius
sau cele 38 de volume cuprinzând
manuscrisele eminesciene); prin

acoperirea tuturor formelor de
manifestare a artei cuvântului (poezie, proză, teatru, publicistică,
traduceri, inclusiv corespondență);
prin frumusețea fără egal a expresiei (ceea ce explică, între altele,
dificultatea trecerii pragurilor de
cele mai multe ori imposibil de
trecut ale traducerii liricii eminesciene în oricare altă limbă); și
nu în cele din urmă, amplitudinea
și prin adâncimea de gândire (cu
care poetul îmbogățește cele câteva sute de însemnări și cugetări cu
care acoperă tot ceea ce este semnificativ pentru existența omului
în lume, în domenii cum sunt filozofia, ontologia, gnoseologia, axiologia, statul, justiția, societatea,
economia politică, istoria, filologia, artele, științele, cu referire la
matematică și fizică sau științele
naturale, educația și învățământul
– vezi structurarea însemnărilor
și cugetărilor din volumul III de
„Opere”, publicat de Academia
Română la Editura Univers Enciclopedic în 1999). Opera eminesciană dă expresie unui conținut de
trăiri, stări, emoții, sentimente,
atitudini și idei, unic în lume, căci
nimic din ceea ce este omenește nu
i-a fost străin poetului. Cu asemenea puncte de vedere, un cercetător îndrăzneț și avizat în domeniul
literaturii universale și comparate
ar putea da un studiu pertinent cu
privire la unicitatea operei eminesciene în lumea literelor, de oricând
și de oriunde. Ceea ce n-ar fi un act
de binemeritată recunoaștere și de
justă așezare pe scara valorilor universale.
Un loc absolut meritoriu în bibliografia eminesciană se cuvine
reținut pentru „Dicționarul substantivelor din poeziile lui Mihai
Eminescu”, recent publicat de Editura „Caiete Silvane”, elaborat de
neobositul Grigorie M. Croitoru,
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autor a numeroase titluri de cercetări originale în domeniul etnografiei și folclorului, precum și în
acelea ale lingvisticii și didacticii
predării limbii române în școală,
domeniu în care s-a distins ca o
personalitate unanim recunoscută și apreciată a corpului didactic
sălăjean, căci, de rădăcină oltean
autentic, Grigorie M. Croitoru
s-a aclimatizat cu dârzenie în satul Sălajului, pe care îl iubește cu
aceeași tărie cu care și-a iubit – și
își iubește, încă! – satul natal de pe
malurile Oltețului.
Începând în urmă cu mai mulți
ani, profesorul Grigorie M. Croitoru și-a căutat vocația și în câmpul
literaturii beletristice, publicând
câteva creații originale de proză și
teatru.
Lucrarea la care ne referim în
rândurile de față este rezultatul
fericit al îmbinării dintre, pe de o
parte siguranța și acribia cercetătorului avizat din domeniul etnografiei și folclorului și, pe de altă
parte, sensibilitatea și deschiderea
către valorile estetice ale literaturii române pe care, ca profesor,
Grigorie M. Croitoru a știut să le
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facă accesibile sufletului elevilor
săi. Ca o confirmare, a se vedea incluse în „Cuvânt înainte” – notele
de studiu cu privire la „Motivul
vegetal în poezia lui Eminescu”.
În aceasta constă paradoxul lucrării pe care o prezint aici, căci, un
„Dicționar” este o lucrare redactată cu precizia și sobrietatea pe care
le impune o lucrare de lexicografie,
dar, în același timp, poartă marca
rezonanței autorului, cu precizia
eminesciană în toată adâncimea
de cuget și simțire căreia poetul i-a
dat o expresie unică, cu caracterul
liricii universale.
Ca profesor, stăpân pe „meseria” lui, Grigorie M. Croitoru fixează într-un substanțial „Cuvânt înainte” reperele susceptibile să ghideze receptarea „Dicționarului”.
Potrivit firii autorului, ele fixează
ca în piatră elementele – mai bine
zis, poate, adevărurile fundamentale privitoare la formarea poporului român, la originea, evoluția
și structura limbii române, precum și la influențele lexicale pe
care româna, limbă filo-latină ca
franceza, spaniola, italiana, portugheza etc. – le-a cunoscut – singura, de altfel, între surorile ei,
datorită așezării geografice. Nu
sunt elemente/adevăruri neutre,
așezate fără simțire într-un fond
de cunoștințe scolastice. Sunt,
după cum cu tărie susține Grigorie M. Croitoru, „chestiuni pe care
n-ar trebui să le uite niciun român, indiferent în ce parte a țării
trăiește sau în ce parte a lumii l-au
purtat pașii (...)”. Dintre acestea
rețin aici în mod deosebit referirea la cele două „viduri” care ar
explica, chipurile, stabilitatea etnică din spațiul unde s-a format și
trăiește poporul român. Primul ar
fi „vidul” rezultat din așa-zisa exterminare – nu numai nesusținută
de nicio dovadă sau mărturie istorică, ci și cu totul neverosimilă – de
către romani a populației dace ca
urmare a războaielor care s-au încheiat cu cucerirea Daciei. Cel de-al
doilea, produs prin presupusa migrare la Sud de Dunăre a întregii

populații din Dacia romană, odată
cu retragerea aureliană din anul
271. Acest al doilea „vid” presupune că, sute de ani mai târziu, în secolele XIII-XIV s-ar fi produs revenirea în masă a populației romanizate de la Sud de Dunăre în vechile
teritorii, „umplute” între timp de
migratorii unguri, originari din
spațiul euro-asiatic. (Căci, numai
așa, natura are oroare de vid!). Nu
sunt aceste „viduri” altceva decât
fantasmagorice mituri roesleriene fabricate ad-hoc, menite să
susțină, prin interpretări falsificatoare ale faptelor istorice obiective
pretinsa legitimitate a drepturilor
maghiarilor asupra Transilvaniei
și, corelativ, după cum precizează
autorul „Dicționarului”, starea de
națiune tolerată atribuită românilor din Transilvania.
Altfel, cu deosebită putere sintetizatoare, Grigorie M. Croitoru
fixează cele trei perioade care s-au
succedat în mod firesc în parcursul
istoric al limbii române, anume:
perioada pre-romană, perioada
romană și perioada post-romană.
Fondului originar, preponderent
latin, i s-au adăugat, prin asimilare, elemente lexicale aduse de numeroase populații care și-au găsit,
mai mult sau mai puțin temporar
sălaș în ținuturile locuite fără întrerupere de români. Este vorba
despre goți, slavi, huni, bulgari,
unguri, pecenegi, cumani, mongoli, tătari, turci, țigani. Ulterior,
sursele de îmbogățire a lexicului
limbii române au devenit, începând din secolul al XVIII-lea, cu
precădere, greaca, apoi, franceza,
italiana, germana și, în anii din
urmă, engleza.
Este de la sine înțeles, lexicul
eminescian reflectă compoziția
etimologică a lexicului general
al românei. Dintre exemplele pe
care le dă autorul „Dicționarului”
cu privire la etimologia substantivelor din poezia eminesciană
reținem aici doar câteva: din fondul autohton get-dac, abur, balaur,
brad; din latină – ac, acvilă, aer,
apă, biserică, cap, cale, casă; din
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franceză – academie, bal, actor, calendă, caiet, caravană; din italiană
– atlauz, boschet, cameră, capriț;
din slavă – aghiasmă, baltă, basm,
boier, brazdă, candelă, capiște; din
turcă – abanos, aliotman, băltoc,
bucluc; din greaca modernă – anatemă, canon; din maghiară – alean,
bănat, bir. Acestora li se adaugă
substantivele considerate cu etimon necunoscut în cercetările de
istorie a limbii – bade, bou, băț,
beci, brustur, buză, precum și cuvintele derivate pe teren românesc
– abatere, adâncime, aluniș, amărăciune, ariniște, bețișor, bogăție
etc.
De ce substantivele? Pentru
că substantivul este cea mai importantă parte de vorbire, care,
potrivit bine cunoscutei definiții,
definește obiecte cu sens foarte larg: ființe, lucruri, fenomene,
acțiuni, stări, însușiri, relații. Dar,
nu numai pentru atât. Căci substantivul, adică, numele se leagă
de domeniul infinit al cunoașterii.
Marele naturalist suedez, Carl von
Linné, autor al nomenclaturii binominale a ființelor vii, afirma în
„Systema Naturae”, că dacă nu știi
numele, piere și cunoașterea lucrurilor. Așa cum cu temei susține
Grigorie M. Croitoru, faptul că:
„Substantivul își alătură remarcabilul său potențial expresiv altor
părți de vorbire, componente ale
morfologiei, care împarte astfel,
cu stilistica, asemenea celorlalte
discipline lingvistice, participarea
sa la constituirea limbajului ca expresie vie și permanentă a sufletului uman”. Nu mai este nevoie
să insistăm asupra faptului că cele
aproximativ 3500 de substantive
incluse în „Dicționar”, nu cu forma
standard din limba literară, ci cu
forma lor originară, aceea utilizată
de poet, sunt dotate cu această putere de „expresie vie și permanentă
a sufletului uman”.
Un remarcabil plus de originalitate conferă lucrării alcătuite de
Grigorie M. Croitoru includerea în
„Dicționar” a unei anexe denumite „Enciclopedie. Nume proprii”,
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extrase din poezia eminesciană și
tratate cu aceeași rigoare lexicografică peste 200 de nume proprii
desemnând, după cum se precizează în „Cuvânt înainte”: personaje mitologice și biblice – Adam,
Adonis, Amphion, Apolon, Arald,
Atlas, Brahma, Calipso, Cupidon,
Eol, Eros etc.; scriitori români –
Alecsandri, Bolintineanu, Cârlova,
Eliad/Heliade; munți – Altai, Atlas,
Carpați; peninsule și insule – Arabia Chio; provincii, formațiuni
statale – Arcadia, Ardeal, Dacia,
Egipet; râuri, fluvii – Argeș, Danubiu/Dunprea, Eufrat; sărbători – Arminden; orașe din lumea

antică – Babilon, Bagdad, Capua;
personalități istorice și mitologice – Basarabi, Bogdan Vodă, Dabija, Decebal, Dochia; poeți, pictori,
oameni de știință străini – Byron,
Calidasa, Corregio, Dante, Darwin.
După cum, cu justețe observă autorul „Dicționarului”, îl plimbă pe
cititorul poeziei eminesciene, prin
istorie – din mitologie, antichitate și până în vremea în care a trăit
marele poet –, prin geografia lumii, prin cultură etc.
O remarcă finală se impune.
Anume că „Dicționarul substantivelor din poeziile lui Mihai Eminescu” reprezintă un binevenit

La Editura „Caiete Silvane”, în colecția „Poesis”, a
apărut cu sprijinul Consiliului
Județean Sălaj și al Centrului
de Cultură și Artă al Județului
Sălaj, cartea „albă de dor” de
Stela Ember.
Stela Ember s-a născut la
data de 31 iulie 1953, în comuna
Șamșud, județul Sălaj, România.
Este profesor-pensionar de limba și literatura română. Școala
primară a absolvit-o în comuna
Coșeiu, județul Sălaj. A urmat
cursurile Liceului Pedagogic din
Zalău. A luat bacalaureatul după
absolvirea clasei a XIII-a cu nota
9,85 (șefă de promoție). A studiat la Universitatea din Oradea,
Facultatea de Litere, Secția română-rusă. A obținut licența
cu lucrarea „Mitul în teatrul lui
Lucian Blaga”, sub îndrumarea prof. univ. Valentin Chifor,
critic și istoric literar, eseist. A
obținut gradul I în învățământ
cu lucrarea științifico-metodică
„Modalități de caracterizare a
personajului literar”, sub îngrijirea prof. univ. Mircea Muthu,
eseist, critic și istoric literar, la
Universitatea „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca.
A debutat cu o poezie în 2018,
în antologia „Povești călătoare”,
apărută la Editura Eikon și coordonată de Ciprian Apetrei. A publicat

instrument de lucru, îmbogățitor
atât pentru cititorii și iubitorii
poeziei eminesciene, cât și pentru
eminescologi. Simplii cititori vor
găsi aici un prețios adjuvant al unei
receptări pe deplin lămuritoare
cu privire la suportul lingvistic al
rezonanței ei sufletești cu emoția
lirică proprie marii poezii. În ceea
ce îi privește pe eminescologi,
aceștia vor găsi în „Dicționar” un
suport argumentativ de toată încrederea în susținerea judecăților
de valoare și a interpretărilor cu
care își propune să îmbogățească
exegeza eminesciană nicicând epuizată.
al Județului Sălaj, instituție a
Consiliului Județean Sălaj.
www.culturasalaj.ro
www.edituracaietesilvane.ro
***

Plapuma

(Adelei, după cei 4 ani parizieni)
O plapumă poate acoperi o istorie a unei familii
a unei dinastii
depinde doar de dimensiunea ei
dacă ea poate acoperi
sau doar amăgi.

20 de poezii în antologia „Primăvara poeziei”, 2019, sub egida revistei literare „Steaua Severinului”, Drobeta-Turnu Severin.
În anul 2020 a publicat, în ziarul sălăjean de limbă maghiară
„Szilágyság”, cronica unui eveniment literar cu titlul „Printre
poezii”, eveniment desfășurat la
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. A publicat online 75 de poezii pe diverse pagini de poezie. În
același an, 2020, a publicat texte
în antologia Christian W. Schenk,
Roua din cuvinte. Poezii.
„Caiete Silvane”, revista și editura Centrului de Cultură și Artă
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Când ea era umplută de pene
zborul era asigurat de viteza aripilor
puteai traversa cu mintea
distanţe incomensurabile
cu grijă decodate de bunici.
Fiecare membru al familiei
îşi cunoştea aria de zbor
acum zborul e infinit
covorul zburător e o plapumă la
dimensiune minimă
avioanele îşi deschid aripile la
infinit
Bunicile învaţă să zboare spre
alte orizonturi
ele nu mai mângâie penele păsărilor
ele învaţă mersul pe nori
sprijinite în bastoane.
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Farmecul locurilor neștiute

Franciscus Georgius

(Peripeții la Cuca Măcăii)
În 8 ianuarie 2021, Mediafax a anunțat: „Mai multe județe din țară au avut probleme în alimentarea cu
energie electrică, între orele 15:05-16:45. Afectate au
fost județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud,
Cluj, Alba și Sibiu”. Deși combinatul Azomureș a eliberat un norișor brun-roșcat de la instalațiile de produs
acid azotic, el s-a deplasat înspre munte, către NordEst. Lumea de la noi a răsuflat ușurată și a preferat
să râdă la vederea listei de regiuni afectate. Păi pe
unde trece linia de înaltă tensiune către Maramureș
și Satu Mare? Numai și numai pe aici. Mediile sociale
au plusat chicotind, ca la începutul epidemiei de coronavirus: „Încă o dovadă a faptului că județul Sălaj e o
ficțiune. Se vede clar că el nu există!” (Știrea a rămas
necorectată până în ziua de azi.)
Spre deosebire de „zânateca” Țară a Silvaniei, Cuca
Măcăii există și este o localitate celebră de la noi. Sus
la munte, sus la munte, la... La coasă. Cică nu prea
sunt izvoare pe acolo. Toată lumea are vite și livezi: cei
mici beau lapte, cei mari fac țuică.
„Nici eu nu mi-s de la Cuca-Măcăii!” – a afirmat
Zaharia Stancu într-o discuție cu Vlad Mușatescu,
umorist care, în „Unchiul Andi-Detectivul și nepoții
săi”, a făcut mai multe aluzii subversive („a băgat
șopârle”) referitoare la lipsa de personal medical din
zonele rurale izolate: „Așa mi-a zis nenea doctorul, de
la dispensarul nostru sătesc, de la Cuca-Măcăii.”
O întâlnim menționată de Ileana Vulpescu: „Dacă
domnul General nu m-ar fi-mpins să intru-n Partid
și dacă-n biografie nu mi-ar fi apărut frate-meu, cu
funcția lui, puteam să fiu eu Pasteur că tot pe la Cuca
Măcăii aș fi fost repartizată.” (De-amor, de-amar, de
inimă albastră)
Citim în „România literară” din 9 octombrie 2002:
„Pe orizontul meu nordic/ umblă despuiată Venus din
Cuca Măcăii/ cerșind un păhăruț un cântecel nupțial/
(auziți auziți la ce-o duce capul)/ încercănată gravidă/
intră/ pe bicicletă mov/ în academie pentru voyeurism și îmbălsămare/ nimic nu-i la locul potrivit nu se
știe unde ne aflăm” (Ion Tudor Iovian).
Ei, s-a scris mult despre cele două: localitatea unde
casele au „cuci” (luminatoare de o formă specifică) pe
acoperișuri și satul lui Măcău (Makó? orice „-ău” final este de obicei un „ó” lung maghiar). În vechimea
care a rodit nedeterminarea pozițională, Cuca era o
localitate care aparținea de Măcăi. Muzicalitatea denumirii a individualizat alăturarea și a făcut-o celebră.
Între timp, raportul de forțe s-a schimbat: în prezent,
Măcăi este un sat din comuna argeșeană Cuca, aflat

undeva dincolo de miezul codrului, pe platforma Cotmeana, puțin mai sus decât antenele de pe Meseș, undeva unde nici turcii, nici tătarii nu l-au aflat vreodată.
Totodată, este un loc la fel de cunoscut ca mănăstirea
Voroneț, conacul Goleștilor, Detunata din Apuseni,
plaja de la Mamaia sau viaductul feroviar de la Borsec
– dar greu accesibil, aflat acolo „unde a înțărcat mutu’
iapa”, „unde și-a pierdut dracu’ potcoavele”, adică „far
far away”, la capătul lumii, unde o fi hotarul Celuilalt
Tărâm.
Iată de ce am acceptat imediat propunerea de a
pleca în Sud ca să vizitez Cuca Măcăii. Am luat un
„ogar cenușiu” (un autobuz de cursă lungă) cu nume
de lup: Dacos. S-a poticnit imediat după plecarea din
Cluj, la podul din centrul Turzii, unde mașinile au
stat înșiruite ca oile la strungă, vreme de un ceas și
jumătate, pe mare caniculă, deoarece se repara un
pod. Deși s-a străduit și a limitat timpul staționărilor,
șoferul n-a reușit să recupereze din întârziere. Bine că
accidentul mortal de la ieșirea din Sibiu a avut loc pe
celălalt sens: tocmai aduceau sacii negri ca să transporte victimele când ne-am îndreptat către Valea Oltului.
Dar uite că toate piedicile de pe drum au fost o potrivire ca să-l întâlnesc pe „Prof”. Știa că voi veni, dar
ne înțeleseserăm să-l sun după ce sosesc și abia apoi
să ne facem planuri. Așa, ne-am întâlnit surprinzător,
de la început, pe strada ce desparte cartierele Găvana
II și III.
Cu Cornel Găvănescu am învățat fizica în clasele a XI-a și a XII-a la Liceul „Petrol” din Pitești (azi:
Astra). Inițial, m-am pregătit să devin profesor de
biologie, dar Ceaușescu a desființat facultatea din
Timișoara în 1981. Trecerea către fizică a fost gradată,
prin intermediul biofizicii. Mă interesau experimen199
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tele de electronografie ale lui Ioan Florin Dumitrescu,
referitoare la biocâmpul din jurul oricărei vietăți. Repetasem cu rezultate bune conectarea unei plante la o
punte rezistivă sensibilizată, după exemplul lui Cleve
Baxter. Proful a rămas omul care mi-a dat cheile de
la laborator, mi-a permis accesul la generatorul Van
der Graaff și la unul dintre osciloscoapele din dotarea școlii. Nimerisem la un liceu bogat, finanțat din
extracția țițeiului, bine dotat cu aparatură. Ne-am împrietenit cu Marius Stavilă, coleg în redacția revistei
școlare „Aurul Negru”, care apoi a reușit să ia examenul de treaptă la liceul „Alexandru Odobescu”. Cercetările ne-au fost întrerupte de scandalul „Meditației
transcendentale” și de începerea pregătirii pentru
examene. La sfârșit de săptămână, Proful pleca pe
Făgăraș și veghea traseele alpine ca salvamontist, o
pasiune de o viață întreagă, de care a fost ușor să mă
molipsească, de vreme ce neamul Györffy se trage din
secui, ungurii de la munte.
S-a bucurat mult când am reușit la facultate, iar
apoi, la sfârșitul primului an de studiu, când am luat
10 la examenul de mecanică al lui Otto Aczel, care îi
fusese conducător al lucrării de licență. Am păstrat
legătura de-a lungul anilor și ne-am întâlnit ori de
câte ori s-a putut. Am avut de la cine să învăț cum să-i
învăț pe alții.
Dar am aflat abia acum că deja fusese la Cuca Măcăii.
Cu treizeci de ani în urmă.
Așa că am pornit împreună la drum, dis-de-dimineață,
până să se înalțe firul colorat din capilarul termometrului și să se aglomereze șoseaua. De Sărbătorile
de Iarnă din 1971, „publicistul” Sergiu Andon de la
„Flacăra” atrăgea atenția că s-a construit o șosea care
duce până în apropiere: „Asfaltul a desființat situația
de izolat, de inaccesibil. Dintr-o dată, localități ce trăiau numai prin renume, imaginate pe undeva, prin
ceața dealurilor, au devenit plasate chiar avantajos,
la depărtare egală de două municipii (Pitești și Râmnicu Vâlcea).” Cu toate acestea, când l-a întrebat pe
„colegul fotoreporter” dacă există vreun loc din țară
pe unde să nu fi călcat, S. Steiner a răspuns afirmativ:
„la Cuca Măcăii”.
Drumul modernizat E81 urcă până într-o cumpănă din mijloc de codru, dar cine nu știe locurile are
toate șansele să nu remarce indicatorul îngust, plasat
perpendicular pe un stâlp înțesat cu alte tăblițe. Acolo, când apare o verigă lipsă în lanțul camioanelor ce
coboară din Sibiu către București, se poate coti iute pe
un drumeag ascuns printre copaci, care duce către un
podiș umbrit de meri și pruni. O frumusețe de Muncel, vor zice aceia care au traversat plaiul de la Cristolț
la Brâglez în luna mai.
Ca orice dascăl „trecut prin ciur și dârmon”, Proful
și-a făcut dinainte un plan de lecție. Pe Wikipedia, în
articolul de prezentare a întregii comune, se spune că
în comuna Cuca se găsesc bisericile de lemn „Ador-

mirea Maicii Domnului” (1790) din Bărbălani, „Sfinții
Voievozi” (1828-1832) din Cârcești și „Intrarea în Biserică” (1806) din Valea Cucii.
Dintre acestea, cea mai ascunsă este cea din
Cârcești. Ea se află cu adevărat într-un loc izolat,
pe unde n-a trecut mașina cu trepied de la Google
Street View și nici GPS-ul nu arată vreo cale de acces.
A trebuit să cerem îndrumări de la localnici. Eu am
tăcut, ca să nu detecteze accentul meu someșan. Sătenii vorbesc iute, cu o cadență oltenească: „Mergeți
până la școală și de acolo la vale, spre dreapta!” Am
găsit, mulțumim! Poteca de coborâre pornește din
dreptul unei troițe cu Sfinții Împărați Constantin
și Elena. Mergem prin pădure, Proful voinicește, eu
șontâc-șontâc, dar mergem. Pe măsură ce descindem
în pădure, chiar mă gândesc să presărăm niște firimituri de pâine, ca să regăsim drumul la întoarcere.
Dar vorba Maestrului meu este: „Rătăcirile sunt sarea
și piperul excursiilor!” În pădure, am remarcat mulți
arini negri (Alnus glutinosa), un copac care iubește
umezeala, deci o prezență care contrazice povestea cu
lipsa surselor de apă din regiune.
De dimineață, am îmbrăcat tricoul cu cei nouă
Menceyes, regii guanși din insula Tenerife, Arhipelagul Canarelor. Când m-a văzut mama, s-a minunat:
„Cine sunt dacii ăștia?” Nu-s daci, ci urmașii atlanților.
Statuile lor sunt în fața bisericii din Candelaria, puși
cu spatele la mare, un fel de „Nunquam retro!” în stil
local. Spaniolii nu au reușit să-i cucerească prin forța
armată, ci au fost nevoiți să se încuscrească. Spre surprinderea lor, băștinașii nu știau să înoate și se fereau
să intre în mare. Mi-am pus tricoul, deoarece Proful,
ca orice montaniard pasionat, a vizitat Canarele numai ca să urce pe Teide, Muntele Alb.
În cele din urmă, am ajuns într-un luminiș, o
fâneață necosită, în coasta căreia era o construcție încadrată de brazi. Așa ceva nu crește de la sine pe acolo, într-o zonă colinară! Într-adevăr, acolo era biserica
de lemn cu hramul „Sfinții Voievozi” (Sfinții Arhangheli Mihail și Gabriel, 8 noiembrie), pe care o căutam. Am pătruns în curte trecând pe sub clopotnița
tip turn de veghe, păzită de o serie de cruci cu brațe
egale, din lemn. Umbrele matinale băteau un pic câș,
așa că Proful a verificat pe aplicația de busolă, altarul era ușor rotit către Sud-Est. O construcție zveltă,
proporționată, frumoasă, îmbinată fără cuie de fier,
cu acoperiș de șiță din stejar. Brâul și stâlpii spiralați
din tindă erau vopsiți în acel turcoaz despre care eu
zic că e verde, iar nevasta că-i albastru. Alexandru
Baboș a făcut mai multe fotografii pentru pagina dedicată din Wikipedia. Edificiul a fost ridicat de comunitatea de țărani clăcași (iobagi) care trudeau pentru
călugării de la Mănăstirea Cotmeana, aflată la circa
20 km depărtare. El a fost reparat de mai multe ori,
de către meșterii locali, fără să aștepte intervenția
autorităților. Muzeografii care au vizitat-o au declarat
că este „foarte bine conservată”. Ei aș! Nu-i deloc „o
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conservă”, ci o biserică vie, îngrijită atent și continuu
de cei care vin aici să se închine.
Mai jos de biserică era o gospodărie, de unde se
auzeau behăituri și lătraturi. N-a ieșit nimeni să ne
vadă, nici noi n-am dorit să avem parte de un alai canin. Ne-am fi văzut de drum, dar în loc de pădure, am
nimerit într-o vâlcea prin care trecea o linie electrică
și se auzeau glasuri de copii. Deși suntem abonați la
firme diferite de telefonie mobilă, niciunul dintre noi
nu avea semnal. Al meu ciripește ori de câte ori rămâne fără rețea, un obicei prost, mai ales când folosesc
noaptea mijloace de transport în comun. Nici să-i tai
piuitul nu pot, este setat să mă trezească înainte de
sosire. Proful și-a verificat sistemul de poziționare
globală, care i-a indicat latitudinea și longitudinea,
dar atât. Nu apărea nici un drum. Eram cu adevărat
„in the middle of nowhere”. Ne-am întors pe pajiște și
am căutat către Nord, unde am regăsit cărarea și am
ajuns la mașina parcată în umbra unui măr.
Vremea înaintase binișor și am întâlnit mai multe
echipe care asfaltau drumurile de legătură cu centrul
de comună. Cuca administrează 14 localități, ceea ce
ni s-a părut foarte mult. Distanțele dintre ele sunt
mici, ca în Sălaj. Am găsit Măcăi, ne-am fotografiat în
fața panoului rutier, apoi am mers în căutarea următoarei bisericuțe. Ea se află în Valea Cucii-Deal, denumire care a stârnit zâmbete pe grupurile de socializare: „păi ori e deal, ori e vale!” He-he-he! E pe drumul
drept, cum ne-au lămurit și localnicii.
Am găsit ușor biserica de lemn cu hramul „Intrarea
Maicii Domnului în Biserică” (Ovedenia sau Ovidenia, tot o sărbătoare de toamnă, prăznuită în 21 noiembrie). Lângă poartă, era un tei în extaz floral. La
Măcăi, vremea e mai târzie decât pe malul Someșului
la paralela 47: în Cârcești am găsit sânziene, dude și
cireșe negre, care în Jibou trecuseră de câteva săptămâni.
Inscripția din tindă informează lumea că edificiul ridicat între 1805-1806 s-a redeschis de sărbătoarea Sângeorzului din 1948, iar slujba de sfințire a
fost făcută de preacucernicul protopop M. Creangă.
Pe atunci, parohul Octav I. Oncescu venea din Valea
Scheiu, comuna Dănicei. Găsiți multe alte amănunte
tehnice, legate de pictura interioară și icoanele existente, pe pagina de prezentare de pe Wikipedia, ilustrată cu fotografiile lui Mircea Rareș Țetcu. Bine ar fi
ca și în pridvorul fiecărei biserici sălăjene să existe un
astfel de panou scris de mână, cu prescurtări, cu cratime înlocuite cu apostrofuri, după cum erau normele
vremii și știința de carte a preotului.
Noi am rămas surprinși de altceva: cadrul ușii,
stâlpii pridvorului, ușa altarului sunt împodobite cu
motivul florii de lalea. Bun, vechile porți metalice ale
miliției din Jibou fuseseră făcute de meșteri unguri,
dar aici de unde să-i iei? Apropo, în Muntenia n-au
fost niciodată nobili (boieri) catolici sau calvini și uite
că totuși sunt regiuni întregi înțesate cu biserici de

lemn, nu de zid.
Am discutat cazul cu Radu Gavrilă, președintele
Despărțământului ASTRA-Dej, care mi-a tras părintește
una peste ceafă: Unde e Cuca Măcăii? La 36 km de
Pitești. Și ce fac cei de acolo la sfârșitul lui aprilie sau
la începutul lunii mai? Simfonia lalelelor, ținută chiar
și în vreme de pandemie, cu începere din 1978. Și ce
floare este pe blazonul municipiului argeșean? La-lelili-lulu? Ei bine, vere, pricepuși?
Și aici, am fotografiat templul de jur-împrejur, cu
cimitirul din spate și umbrarul lateral, unde încă mirosea a sarmale. La plecare, am dorit să fac o poză cu
poarta de intrare și m-am urcat pe o movilă de pietriș.
Când am apăsat pe declanșator, piciorul mi-a alunecat
și imaginea s-a dublat cu un efect fantomă, ca o aură
divină ce înconjura lăcașul. A fost ceva neintenționat,
dar care m-a emoționat adânc, o sugestie de viziune a
nevăzutului.
Ne-am urcat în mașină și ne-am dus să gustăm „celebrii mici de Dedulești”, o localitate la șosea, vecină
cu Cuca, cu o parcare imensă pentru camioanele de
traseu lung. Pasta pusă pe grătare provine din Prundu, de la începutul autostrăzii către capitala țării. Li
s-a făcut multă propagandă, când lumea a fost momită să se vaccineze la Obor. Sunt la fel de mari, la fel de
zemoși, la fel de gustoși ca mititeii de la noi, dar costă
dublu. E un lux pe care ni-l permitem, în finalul unei
explorări încheiate cu succes.
Când vom mai veni, vom ruga o doamnă să treacă
la volan, ca să gustăm și țuica din zonă. Chiar am fost
întrebat: care este secretul pălincii de Zalău? Focul
mic și veghea de o noapte întreagă. Ardelenii nu se
grăbesc, stau să potrivească „fainoșagul” cu răbdare.
Primesc cu drag măcăiani în schimb de experiență,
dar numai pe aceia care cred că Sălajul există cu adevărat.
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De la Zalău la Viena și
înapoi
Silvia Bodea Sălăjan

Bucuria a fost enormă când a fost invitat taraful folcloric din orașul nostru la un festival internațional din
Austria. Emoțiile erau generate de gândul că s-ar putea
să nu fie aprobată plecarea, deoarece ieșirea din țară,
mai ales că era vorba de o lună de zile, în acea vreme era
o mare problemă. Spre surprinderea tuturor, plecarea a
fost aprobată. Era vorba despre un număr mare de tineri: formația de dansuri populare, orchestra, soliști și
însoțitori: unul din partea securității, un domn foarte
discret, prezentabil, manierat, un altul din partea Comitetului de partid: un tip mai „din topor”, după cum
se spune mai pe românește, altul din partea Comitetului de cultură. Înainte de plecare ni s-a atras atenția
că acolo reprezentăm țara, prin urmare trebuie să fim
foarte atenți, pentru că vor fi prezente formații artistice din 32 de state. A apărut însă o problemă! Soțul meu
nu era doar coregraf, ci și perechea mea la dansuri, prin
urmare ni s-a spus că nu puteam pleca amândoi. Așa
era politica! Probabil că era un mod de a împiedica pe
cineva să rămână în străinătate. Domnul de la securitate a garantat însă pentru noi, așa că am avut privilegiul
să plecăm împreună.
Drumul nu a fost lipsit de peripeții. În Budapesta,
unde am fost cazați pentru o noapte, țambalistul din
orchestră s-a plâns că nu se simte bine. Unul dintre
dansatori s-a apropiat de el și i-a spus că este medic, l-a
consultat și i-a șoptit că, după cum vede el, până mâine
va muri. Bietul țambalist a fost disperat: „Să fiu dus acasă! Vreau să mor acasă, nu prin cine știe ce străinătăți!
Vreau să mă duceți acasă!”
„Cum adică, vrei să mori acasă, că doar nu ești pe
moarte”, au încercat toți să-l lămurească, dar omul o
ținea una și bună: „Așa mi-a spus domnul doctor!” Am
aflat într-un final despre ce doctor era vorba. Tânărul
care îi băgase frica în oase era strungar la o mare întreprindere din orașul nostru. N-a fost chip să-l lămurim
pe bietul om că acesta glumise cu el, o glumă sumbră
desigur, dar era o glumă. Bietul om o ținea pe-a lui,
până când a fost chemat un medic adevărat și i-a spus
că nu are probleme, i-a dat un calmant și gata.
După ce am intrat în Austria și am fost foarte bine
verificați la vamă, unul dintre ai noștri a golit apa dintr-o sticlă direct pe șosea și a fost aspru admonestat.
Ne-am minunat noi foarte, pentru că nu credeam că
asta poate fi ceva rău, dar ni s-a explicat că șoseaua aceea trebuie să dureze mulți ani și că nu ne putem bate
joc de munca și investiția poporului austriac.
Au urmat spectacole în mai multe puncte ale Vienei,
în alte orașe, la locuri istorice și la case memoriale, în
stațiunile din Alpi. Concluzia noastră a fost că la noi
este mult mai frumos decât la ei și nutream un sentiment autentic de mândrie națională. Cântecele Savei
Negrean răsunau în Alpi cu ecouri până departe. Dan-

surile noastre populare „rupeau” scena și aplauzele nu
mai conteneau. Am vizitat tot ceea ce se putea și am fi
avut posibilitatea să rămânem acolo în orice moment,
mai ales că la plecare în vamă, unul dintre vameși ne-a
făcut următoarea urare: „Să veniți cu bine și să vedem
cum și câți vă mai întoarceți!”
Am jucat „Bâza” în Alpi, am valsat pe acordurile „Dunării albastre” în curtea casei memoriale a lui Strauss,
am dansat „Hora Unirii” în curtea casei memoriale a lui
Mozart... A fost minunat!
Pe la jumătatea perioadei au fost invitate toate
națiunile la Cancelaria Austriei, unde s-a dat o recepție
în cinstea noastră, în prezența vicecancelarului. Fiecare națiune a pregătit ceva specific, pentru cel mult trei
minute. Noi am întins o „Periniță Românească”, iar eu
am fost delegată să-l invit pe vicecancelar să se prindă în acest joc. A fost o onoare pentru noi, mai ales că
după ce am îngenunchiat pe batistuță și ne-am pupat,
am continuat, invitată de vicecancelar, un vals prin
care am străbătut împreună toată sala aceea imensă
plină de oglinzi. Lumea s-a oprit și ne-a aplaudat de pe
margini. Eu eram foarte încântată, că doar nu era de ici
de colo să mă danseze o asemenea personalitate. După
acest episod, vicecancelarul s-a retras. Eram uluiți de
faptul că femeile de serviciu de la Cancelarie stăteau
buluc în ușă privind la noi. Nu puteam pricepe cum li
se permitea atâta libertate, că doar erau oameni de ordine și femei de serviciu, iar acolo era nici mai mult nici
mai puțin, Cancelaria landului. După plecarea vicecancelarului, cei din delegația noastră am mai rămas vreo
jumătate de oră.
O lună a trecut foarte repede și ne-am întors acasă
cu toții, spre uimirea celor din vama românească. Unii
dintre tinerii din ansamblu au coborât din autocar și
au sărutat pământul țării cu lacrimi în ochi. A fost un
moment unic în viața noastră, când am trăit din plin
patriotismul autentic: dragostea de țară și mândria de
a fi români.
După treizeci de ani, eu și familia noastră ne-am întors în Austria, la un târg de Crăciun, că doar tot era în
vogă așa ceva. Așteptam cu emoție să mai trecem prin
locurile în care am fost atât de tineri și atât de fericiți.
Ne-am plimbat pe străzile aglomerate, am cumpărat
suveniruri, am vrut să intrăm la un concert, dar ni
s-a spus că nu mai erau locuri. Pe stradă, câțiva tineri
împărțeau pliante tuturor. Unul dintre ei s-a apropiat
de noi și ne-a înmânat câte un pliant, apoi a întrebat:
„Rumenien?” Am răspuns: „Ja!” În momentul acela
ne-a smuls pliantele din mâini și ne-a întors spatele.
Ne-am simțit umiliți. A fost un gest al unui tânăr care
ne-a determinat ca în aceeași zi să părăsim Viena și să
ne întoarcem acasă purtând în suflet un nor amar de
tristețe. Oare ce se întâmplase între timp? Oare de ce?
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Vocea lirică a poetului
Mihai Pleş

Mircea Daroşi

Geografia lirică a Ţării Năsăudului s-a extins în ultima vreme cu apariţia inedită a operei
lui Mihai Pleş, stins din viaţă, la
numai 40 de ani. Destinul lui este
asemănător cu cel al Iuliei Hasdeu,
Magda Isanos, Nicolae Labiş sau
Daniel Turcea, faţă de care, timpul
a fost nerăbdător. Mihai Pleş şi-a
văzut primul volum tipărit „Psalmi
curbi”, în 1995, cu puţin înainte de
trecerea lui în veşnicie, iar cel de-al
doilea, „Turnul Abel” i-a rămas în
manuscris, fiind descoperit printre
teancurile de hârtii aflate în casa
în care poetul a copilărit. El vede
lumina tiparului la Editura „Nico”
din Târgu Mureş, în 2013, din iniţiativa mamei poetului, Floarea
Pleş, avându-l ca lector pe renumitul scriitor Nicolae Băciuţ. Ambele
volume au fost reeditate şi întregite ca tiraj pe parcursul timpului, la
solicitarea publicului cititor.
Poezia lui Mihai Pleş are multe
conotaţii biblice, ancorate în realităţile cotidiene. Din afirmaţiile
prof. Rodica Puia aflăm că „Psalmi
curbi” semnifică „călătoria către
starea noastră de interogaţie”. Prin
conţinut, aceste poeme fără titlu
pot fi asemănate cu psalmii biblici
ai regelui David, iar ca formă pot
primi o configuraţie grafică. Deosebirile dintre versuri şi psalmi constau în faptul că în loc de invocaţie
către divinitate, poetul foloseşte
comentariul existenţial. Poeziile
au accente aforistice, uneori moralizatoare, desprinse din psalmi: „În
fond/ de ce nu am putut/ să fim
aşa/ ca cerul cu o singură stea/ pe
care am dori-o/ răcindu-se...” Chiar
dacă este o poezie modernă, în ea
găsim şi accente din clasici: „Balta-i
pustie/ cerne mărunt/ miroase a
toamnă/ a lucru stătut/ sus fâlfâie
bâtlanii/ tremură/ se scurg”. Poetul crede în Divinitate, mărturi-

sindu-şi credinţa: „Asta înseamnă
că cineva ne caută/ echilibrul prin
ovalul ciclic/ modulându-ne doar
visele/ total inofensive/ aflarea
sunt sigur/ nu e departe”. Mihai
Pleş cochetează cu uşurinţă cu filozofia, dovedeşte capacitate de
observaţie, sensibilitate şi putere
de concentrare a expresiei poetice: „tu,/ care vii în urma mea/ să
nu pui mâna/ teme-te/ umbreşte
trist/ un fel de umblare/ în care
urmele/ nu se şterg/ persistenţa
primului stăpân/ răvăşită prin ele/
aduce frigul/ dinlăuntru”.
Cel de-al doilea volum, intitulat
tot simbolic „Turnul Abel” aduce un plus de valoare prin lărgirea
orizontului său poetic. Poezia sa
este filtrată printr-o experienţă
de viaţă ale cărei forme inedite le
surprinde în stilul său personal.
Este un poet modern prin forţa
cuvântului, un excelent artizan al
subtilităţii şi ingeniozităţii. El se
impune ca un artist fin, îndrăzneţ
şi original. Se opreşte asupra zonelor de interferenţă ale vieţii, dar şi
asupra lucrurilor mărunte, uneori
chiar banale, pentru care găseşte
interogaţii retorice: „Fă-mă să înţeleg totuşi/ de ce preţul de fiecare
dată/ sunt eu”, sau „chiar şi de jos/
poţi arunca/ ceva/ înnebunitor şi
rece/ privirea”.
Profunzimea liricii sale se află
în problematica existenţială. Tot
ceea ce atinge poetul, ce vede, ce
îşi aminteşte, devine poezie pusă
sub semnul unei viziuni filozofice:
„nebunia ce ţi se aruncă/ în spate/
e de fapt neputinţa altora/ de-a înţelege că tu/ vezi”.
Sobru şi sever cu verbul său,
Mihai Pleş este un reflexiv, mereu
în căutarea metaforei, care îl consacră ca un poet cu accentul grav al
marilor arderi pe altarul cuvântului.
Este un sentimental aflat într-un joc
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al iubirii: „Când iubeşti/ nu pui niciodată condiţii/ o faci simplu/ ca
şi când ai iubi”.
Explorând realul în ipostazele
existenţiale, el coboară în subteranul sufletului: „Cobor tot mai des/
în adânc/ adâncul fără scăpare/
acolo unde se întâmplă/ şi/ se desface totul”. Mihai Pleş nu este un
inovator, ci pur şi simplu un creator în deplinul înţeles al cuvântului. Construieşte într-o arhitectură
artistică modele moralizatoare,
contemplă lumea şi caută răspunsuri pentru însănătoşirea ei, condamnă nedreptatea şi tragismul
ei: „timp blestemat şi curb/ lentilă
enormă/ a miopiei noastre/ prin
care/ vedem translucid/ începutul/ adică/ cuvântul”. Este un sever
martor al timpului său pe care îl
judecă.
Atmosfera biblică, ideea timpului, a morţii, a reîntoarcerii în lut,
sunt câteva din motivele creaţiei
sale artistice. Mereu apelează la
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Abel, fapt pentru care şi volumul îi
poartă numele, punând în valoare
cele mai reprezentative reflecţii:
„Abel/ ne-ai învăţat un lucru trist/
nu mai ajunge să fii bun/ sunt/
prea mulţi fraţii tăi flămânzi/ de
ură”, iar ca o consolare a trecerii
rituale, el găseşte acest tainic răspuns: „Fii sigur/ Că o să încăpem
toţi/ pământul nu e niciodată prea
plin/ cu/ câte o mână afară/ mângâind cerul”.
Poetul năsăudean este însă şi
un melancolic însingurat care priveşte viaţa prin oglinzi paralele:
„anul acesta/ am uitat de salcâmi/
am nins întruna/ îngropând amintiri/ fidelitatea timpului alb/ e senină/ ceva însă/ topeşte zăpada”.
Crezul său existenţial este unul
încărcat de semnificaţii: „am ars/
în plină lumină/ am ars precum/ o

lumânare/ în altar/ fără tăria de a
mă stinge/ până la capăt/ ca lucrul
ce/ o singură dată îl ai”.
Mihai Pleş este un poet care îşi
înmoaie pana în cerneala sufletului
şi în libertatea expresiei, căreia îi
dă frâu liber, fără precepte convenţionale, construind o frază scurtă,
frumos închegată, cu multe intercalări, dar şi cu reale valenţe metaforice: „norii/ oameni plecaţi care
plâng”. Versurile sale au tendinţa
de a condensa imaginea artistică,
apropiind-o cât mai mult de starea
sufletească a cititorului. Volumul
cuprinde structuri stilistice pline
de înţelesuri, precum: „mă dor rădăcinile/ de atâta pământ”, sau „nu
se poate întoarce/ decât cel ce-a
plecat”. „Există o simplitate a rostirii în discursul poetic, ca şi cum
ar intona cu vocea interioară un

imn al bucuriei de a fi”, spune Nicolae Băciuţ. Cred că versul lui Nicolae Labiş: „Eu nu mai sunt, e-un
cântec tot ce sunt” este valabil şi
pentru poetul năsăudean.

Premiile Filialei Cluj a
Uniunii Scriitorilor din România
Marți, 13 iulie 2021, începând cu ora 12:00, a avut loc
festivitatea de acordare a Premiilor Filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor pentru anul 2020.
Cele mai bune cărți au fost recompensate cu premiul „Cartea
anului”, purtând numele unor
mar i personalități clu jene.
S-a acordat un „Premiu special”, un premiu pentru debut
și un premiu pentru literatura
minorităților.
Juriul acestei ediții: Constantina Raveca Buleu (președinte),
Răzvan Voncu, Horea Poenar,
Olimpiu Nușfelean, Egyed Emese
şi Karácsonyi Zsólt, membri.
În urma unei jurizări atente,
au fost deciși premianții anului
2020:
Premiul special (Premiul Mircea Zaciu): Gheorghe GLODEANU, Între real şi imaginar. Incursiuni în proza fantastică franceză din
secolul al XIX-lea, Eikon; Rătăcind
printre himere. O panoramă a lite-

raturii fantastice, Tipo Moldova
(critică și istorie literară)
Cartea anului (Premiul Lucian Blaga): Dinu FLĂMÂND, Om
cu vâslă pe umăr, Tracus Arte (poezie)
Cartea anului (Premiul Liviu
Rebreanu): Dora PAVEL, Bastian,
roman, Polirom (proză)
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Cartea anului (Premiul Dsida
Jenő): TOMPA Gábor, Van még
könyvtár Amerikában?, Pesti Kalligram (poezie, minorități)
Premiul pentru debut (Premiul Marian Papahagi): Adrian
MUREȘAN, Vârstele subversiunii.
N. Steinhardt și deconstrucția utopiilor, OMG (eseu)
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Dialogul ca structură
culturală

Menuţ Maximinian

Povestea a 24 de scriitori poate
fi descoperită prin „glasul” acestora
într-o carte ce surprinde gândurile
lor mărturisite în faţa lui Laurenţiu-Ciprian Tudor. La prima vedere, dialogul între doi interlocutori
poate părea uşor pentru cei care nu
cunosc structurile unui interviu.
Sunt mulţi care se aşază la masa
confesiunii şi spun vrute şi nevrute, doar aşa ca să-şi umple timpul.
Mai grav este atunci când nici măcar nu cunoşti pe cel cu care intri
în dialog, de-a lungul timpului întâlnind mulţi ziarişti care au venit
la diverse evenimente şi şi-au făcut
de ruşine meseria, până şi reportofonul pe care îl ţineau în mână
încremenind la aberaţiile pe care le
spuneau. Un interviu profesionist
porneşte mai întâi de la documentarea despre invitatul pe care-l ai
în faţa ta pentru a şti exact cum să
pui întrebările ce se pliază pe personalitatea lui, apoi se întrevede în
modul în care dialoghezi cultura ta
generală. Un bun jurnalist ştie să
dea citate, să adapteze întrebările
pe care şi le propune pe structura
invitatului, să-şi contureze o reţetă
a conversaţiei, astfel încât să ţină
cititorii, radioascultătorii, telespectatorii aproape. Azi, cu atâtea
vlog-uri, transmisiuni live pe youtube, zoom, facebook, mai nou cu
podcast-urile care par să fie descoperit reţeta interviului, banalizăm
arta dialogului. Fiecare se pricepe
la orice, când nu ai cu altceva cu ce
să te remarci, aşezi un telefon pe
masă şi intri live aşteptând aprecierea publicului. Şi vizualizările nu
încetează să apară, mai ales la dialogurile cu personajele de carton
ale vremii, în care circul este la el
acasă. Avem influencerii generaţiilor actuale, la fel cum generaţiile
trecute au avut modelele lor. Diferenţa este că, în trecut, modelele

erau cu adevărat exemple pentru
fiecare dintre noi prin cartea de
vizită pe care o aveau, prin conduită, moralitate, exemplul bunei
practici. Astăzi, modelele sunt incisive, lascive, „opera” lor constând
în intervenţiile estetice şi modul în
care se plimbă în maşinile de sute
de mii de euro ale interlopilor zilei.
Laurenţiu-Ciprian Tudor propune, prin „Carte cu scriitori”, interviuri cu personalităţi ale scrisului care sunt într-adevăr meritorii
pentru tot ceea ce fac. Munca bogată pe care o are Laurenţiu-Ciprian Tudor, care devine gazda destăinuirilor scriitorilor, se reflectă în
aceste interviuri bine structurate.
Braşoveanul este (atenţie!) poet,
eseist, jurnalist cultural, sociolog,
trainer și consilier educațional.
Membru al Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor din România a
iniţiat şi coordonează, din 2007,
împreună cu poeţii Adrian Munteanu şi Cătălin Stanciu (sub coordonarea scriitorului Daniel Drăgan
şi a Fundaţiei Culturale „Arania”),
Grupul de litere-sunete-şi-culori
„Caii verzi de pe pereţi” din Braşov, care organizează lunar evenimente culturale. Este secretar de
redacție la Revista literară „Libris”
(acolo unde au apărut interviurile
mai întâi) și redactor colaborator
la Revistele „Astra” și „Tribuna”. A
scris până acum șapte volume de
poezie: „Teama de cerc și fuga după
aripi” (2003), „Memoria clipei sărutate – 70 cupidopoeme” (2004),
„Apostolul verilor” (2007), „Capul
cu păsări” (2012), „Nervi” (2014),
„Licantropia poftei – poemele vârstei de mijloc” (2017) și „Jurnal de
cuplu. A Couple’s Diary” (2019),
volum bilingv, traducerea în limba
engleză fiind realizată de poetele
Liliana Ursu și Tess Gallagher. Pe
lângă acestea, semnează două cărți
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de dialog: „Adevărul are coaja tare
– convorbiri cu scriitorul Daniel
Drăgan” (2009) și „365 de lămuriri
în compania lui Laurențiu-Ciprian
Tudor” (2019), un volum realizat
împreună cu scriitorul și diplomatul Teodor Baconschi.
Iată de unde vine experienţa
pentru interviul de calitate, rubrica pe care o deţine în revista „Libris” fiind fructificată într-o carte
ce adună, împreună, scriitori din
generaţii diferite, începând cu
Constantin Abăluţă şi până la Varujan Vosganian.
Dialogurile nu încep înainte de
prezentarea unei cărţi de vizită a
invitatului, în care sunt trecute
succint date despre opera şi premiile obţinute, precum şi chipul
lor surprins în cele mai frumoase
ipostaze de către fotografi profesionişti. Dialogurile purtate sunt
pline de vorbe deosebite care ar
putea fi selectate oricând pentru
citate din scriitorii intervievaţi.
Mai mult, pe autorii interviurilor îi apropie, prin întrebări, şi de
Braşov, astfel încât este creionată
şi o mică istorie locală a întâlnirii
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iubitorilor de cultură cu nume reprezentative ale scrisului.
Iată ce mărturiseşte Constantin
Abăluţă încă din primele rânduri
ale dialogului, după 55 de ani de
poezie: „Sunt un slab teoretician.
Oricât ar fi de uzată expresia «poezia m-a ales pe mine», ea exprimă
adesea adevărul gol-goluţ. Adevăraţii poeţi scriu fără să aibă habar
de nimic. Mai ales eu, cu formaţii
de arhitect, nu pot fi bănuit că am
fost corupt de cursurile cutărui şi
cutărui profesor filolog. Pur şi simplu mi-a plăcut să citesc poezie”. Să
luăm exemplu de la poetul nostru
care a citit multă poezie înainte de
a avea apariţii editoriale. Anii trecuţi, la „Serile de la Casa Poetului
Andrei Mureşanu”, am asistat la
lansarea a trei cărţi ale unor tineri
bistriţeni. Nu i-am întâlnit prin cenacluri, nu i-am văzut la lansări şi
am fost şocat când i-am auzit afirmând că nu cunosc lumea poeziei,
nici pe poeţii trecutului, nici pe
cei actuali, şi că, pur şi simplu, ei
scriu ceea ce simt. Cum să-ţi structurezi poezia, păstrând canoanele,
dacă pe tine nu te interesează ce a
fost în trecut, vei rămâne doar la
stadiul unui aspirant într-ale literaturii. Nu ne putem juca cu scrisul, nici să închidem lumea literară
dinaintea noastră într-un dulap, ca
şi cum nu ar fi fost. Iată ce spune
Simona Antonescu: „Viaţa literară
nu este diferită de viaţa cealaltă, pe
care o trăim cu toţii zi de zi. Dacă
aşteptările sunt nerealiste, atunci
poţi avea dezamăgiri. Dar de ce să
ai aşteptări nerealiste? Oamenii
nu devin zei numai pentru că sunt
atinşi de aripa literaturii. Probabilitatea ca în aceeaşi zi să întâlneşti
un om sincer şi unul viclean este
aceeaşi şi în viaţa literară. Nu ne
miră atunci când se întâmplă în
viaţa socială, nu ar trebui să avem
alte aşteptări nici în viaţa literară. Talentul şi cultura merg mână
în mână cu orice fel de personalitate. Asta mi se pare extrem de
interesant şi demn de studiat cu
toată atenţia. Am întâlnit în aceşti
patru ani oameni pâinea Lui Dumnezeu şi oameni speriaţi care şi-au

făurit tot felul de scuturi. Vin din
viaţa cea mare, de toată ziua, cu un
obicei bun: mă concentrez cât pot
de mult pe oamenii frumoşi şi pe
întâmplările fericite şi transform
cât pot de repede nedreptăţile în
studiu de caz”.
Când partea creaţiei literare se
împleteşte cu cea a asumării credinţei, descoperim dialoguri pline
de învăţăminte, cum este cel purtat cu Teodor Baconschi. „Nu avem
alte arme de supravieţuire decât
virtuţile teologice: credinţa, nădejdea şi iubirea. Dacă le cultivăm
cu sinceritate, restul e «treaba»
lui Dumnezeu”, spune Baconschi.
Pentru cei care blamează din cauza unor conducători vremelnici
biserica şi credinţa străbună, filozoful declară: „Avem în Ortodoxie
o comoară pe care o respect infinit,
tocmai pentru că am apucat să-i
cercetez «cămările». Să o punem în
lucrare, aici şi acum. Mi se pare că
putem evita ispita de a ne substitui lui Dumnezeu, căci asta facem
când căutăm, anxioşi, o soluţie
pentru «supravieţuirea» creştinismului. Să-l îmbrăcăm în faptele
noastre, să-i dedicăm studiile şi
înţelegerea noastră pe cât posibil
sobră şi profundă”.
Scriitorii ating nu doar problemele literaturii, ci şi pe cele ale
societăţii în care trăim: „România
de azi nu seamănă cu niciuna din
trecut, şi asta e foarte bine. În opinia mea, noi trăim de 15 ani una
dintre cele mai bune perioade din
istoria statului român – chiar dacă
nu totdeauna ne dăm seama de
acest lucru, pentru că fiecare dintre noi are greutăţile de zi cu zi. Pe
de altă parte, anumite evenimente
au rime cu altele din trecut – vezi
repetabilele scandaluri politice,
care la noi sunt prezente mereu, în
toate perioadele de democraţie din
trecutul statului”, spune Adrian
Cioroianu.
Vocea scriitorului era cea mai
importantă în cetate şi trebuie să
revină la ceea ce a fost în trecut, un
catalizator de opinii foarte important, cel care zugrăveşte în cuvinte
fresca unei societăţi. De multe ori
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ne-am întrebat de unde are atâta
energie Horia Gârbea, care este
proiectul magic prin care, într-un
ritm alert, conturează un program
vizibil atât în revistele naţionale, cât şi prin apariţiile editoriale.
Mărturiseşte acesta: „Nu aş putea
să dau o reţetă a scrisului «premiabil» în niciun gen literar. Singura
pe care o ştiu e că nu trebuie să te
gândeşti la premii. Autorul e bine
să iubească scrisul, să-şi iubească
personajele şi cititorii. Nu juriile.
De multe ori am şi spus că aş putea
oricând să iau un anumit premiu
pentru că ştiu cam ce-i place unui
anumit juriu să vadă, să citească.
Aş putea «confecţiona» piesa potrivită. Dar ar fi confecţie, nu literatură”.
Din generaţia tânără de critici
se remarcă Răzvan Voncu, cel care
vorbeşte atât de clar despre rolul
scriitorului: „Nu suntem scriitori
ca să obţinem ceva, fie şi ceva înălţător. Suntem scriitori pentru că
nu putem să nu scriem. Noi să ne
facem datoria cât mai bine cu putinţă, fiecare în măsura capacităţilor sale, şi n-ar fi exclus să constatăm că, în timp, ceva se schimbă.
Cred în puterea individului mai
mult decât în salvarea socială. Puterea exemplului poate fi uriaşă”.
Cartea aceasta plină de învăţăminte găzduieşte, aşa cum am
spus, adevărate definiţii despre
cultură şi literatură. Iată ce spune
Varujan Vosganian: „Literatura este
adevărata istorie a lumii. Nu există
nimic care să se fi întâmplat pe Pământ care să nu se regăsească într-o
pagină de literatură”.
Anchetele întregesc părerile
despre lumea literară în care ne învârtim cu toţii, una plină de „scriitori”, dar cu atât de puţine opere.
Iată ce spune criticul Daniel Cristea Enache despre literatura din
mediul virtual: „N-am încredere
într-un scriitor care îşi schimbă
stilul pentru a obţine mai multe
like-uri pe Facebook, după cum
mă amuză geniul neînţeles al cărui
text ilizibil a fost publicat într-o revistă tipărită”.
continuare pe www.caietesilvane.ro

Cuvinte 23

Bizarerii...

Viorel Gh. Tăutan

Pentru cel căruia îi este (cvasi-)necunoscut acest
substantiv, aici în forma flexionară nominativ plural
nearticulat (< sing. bizarerie), accentul cade pe ultima silabă; adjectivul/adverb etimon livresc bizar
fiind preluat din limba franceză (bizarre).
Conform Dexonline.ro, în accepțiunea contextual
adjectivală, are suficiente sinonime pentru a fi spectaculos până în proximitatea admirației entuziaste
sau, dimpotrivă, a lehamitei. Iată: „ciudat, curios,
excentric, extravagant, fantezist, inexplicabil, insolit,
năstrușnic, neobișnuit, original, paradoxal, singular,
straniu, (livresc) abracadabrant, (rar) străin, (popular)
pridosnic, deșănțat (Mold.), șod (Trans., Banat, Olt),
(arhaic) ciudos, paraxin (grec), (fam.) sanchiu, fistichiu,
întors, sucit, trăznit, (Ce chestie!?)”.
Ar părea bizar, sau o bizarerie (sic!), să dezvolt un
eseu în urma cercetării și, în consecință, a ilustrării
prin câte un exemplu pentru fiecare dintre sinonimele de mai sus? Cum ar fi, de exemplu:
Cu siguranță, un fenomen ciudat ne uluiește sau ne
contrariază, ceea ce pentru unii poate fi o reacție curioasă.
Iar gestul excentric al cuiva cunoscut pentru
așa-numita sobrietate ar putea fi o inițiativă extravagantă, datorată unui ins în fond fantezist, dar și o
acțiune inexplicabilă prin efectul insolit al său.
Dacă nu am ști că e amicul original, pe care îl cunosc de câțiva ani buni prin creații neobișnuite, am fi
greșit dacă l-am fi catalogat ca discipol năstrușnic și
nu unul singular; sună altfel, nu-i așa, deși... suntem
amenințați oarecum de expresii-pleonastice.
Este, fără îndoială, o inițiativă paradoxală încercarea-mi de a lămuri utilitatea acestor interacțiuni. În
aceeași măsură, fără discuție judicios calibrată, un individ straniu va ieși oricând în relief într-un anturaj
monocord, mai ales prin expunerea de afirmații sau atitudini abracadabrante.
Iar tentativa integrării într-un mediu rural (unde
conservarea lexicului popular în componente cu implicare lexicală și gramaticală justifică, prin din ce în
ce mai dificilă ilustrare, apartenența la subdialecte,
graiuri și subgraiuri, așa cum sunt înșirate în al doilea paragraf de mai sus) ar glisa către narațiunile pline de farmecul oralității datorate unor maeștri, cum
Ion Creangă, Mihail Sadoveanu Tudor Arghezi, Marin Preda și..., ei, da! Amza Pellea.
Însumi, am perceput bizareriile vieții, câtă mi-a
fost dat să parcurg, fără a căuta explicații până în
preajma vârstei de douăzeci și cinci de ani. Părinții

mei s-au străduit să-mi îngăduie o copilărie fericită
și o adolescență la fel cu a celorlalți descendenți din
familiile bine-văzute sub aspect etic și/sau religios.
Mă protejau de anturajele viciate, de așa-numitele
inteligențe malefice. Am fost educat să observ, bunăoară, inechitățile, dar să nu-mi provoc reacții agresive, violente. Ajungeam, uneori, să-mi exteriorizez
revolta față de ceea ce socoteam a fi „nedreptate”,
deraiere de la apriorice principii morale, izolându-mă,
plângând, refugiindu-mă în lectură. Toate acele atitudini marcate de supremația forței fizice, ca formă
de manifestare justițiară a iraționalului, am fost
învățat să le socotesc bizarerii. Până și clasificările,
topurile profesionale având la bază criterii de cele
mai multe ori subiective, aparțin excentricului, paradoxalului.
Nu mi-ar plăcea să constat că pot fi bănuit de
naivitate; știu cât de mici procente de originalitate
conțin supozițiile mele de mai sus. André Gide afirmase odată plenar că de la Antici încoace nu s-a mai
scris ceva original. Însă am simțit de când mă știu
impulsul de a mă ralia, bazat pe intuiție, alteori
pe instinct. Filosofi, teologi, psihologi, scriitori din
timpuri imemoriale până astăzi au întors pe toate
fețele multitudinea de manifestări ale minții umane.
Foarte dificil să fii original într-un astfel de univers!
Noi, cestălalți, reluăm, ne raliem, ne amăgim cu
propria-ne originalitate, fie că am citit prea mult și
nu reușim să abandonăm canonul, modelul stilistic,
fie pentru că n-am citit suficient și, în consecință,
nu avem informația necesară autocontrolului. Ce să
zici, în această ordine de idei, despre celebra teorie
lovinesciană a sincronismului?
Ne credem normali sau nu, putem fi percepuți
dinspre toate punctele cardinale, alternativ ori concomitent, drept... bizari, nu-i așa? În plus, ne mirăm, oarecum justificat, de prezența unor ipoteze,
aflate în relații antinomice. Pentru că situații, persoane, întâmplări percepute de către unii în câmpul
firescului, altora le par a fi bizare. Cauzele unei astfel
de percepții sunt generate de mai mulți factori decât
ne imaginăm. Unii depind de fondul genetic individual, alții de mediul familial; unii – de anturajul socio-uman, alții – de canoanele dogmatice; unii cresc
în areal geografic generos, alții – în condiții exterioare vitrege ș.a.m.d.
Până la urmă, înțelegem existența din poziții personale dificil distructibile.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Big Big Train –
Common Ground

Viață! Ce este viața? Un periplu social în rândul umanității? Dar dragostea? Ajunge ea la o
unire prin bunătate? Întrebări, multe întrebări.
Pandemie, răutate, bani, averi. Viața asta e o legătură cinică cu avantajele societății. Odată intrat în
miezul ei, descoperi o atmosferă caustică de autodistrugere, o scenă întunecată, aprinsă de senzații
și o conștiință vie, uneori subtilă, alteori critică,
ce a văzut lumina, de multe ori distorsionată și
distrugătoare. Oare ce urmează? Forța oarbă a pasiunii se va numi dragoste? Sau va fi fiorul maxim
al degradării? E o luptă între voința de neclintit
și voința de neînfrânt. Poate că înăuntrul ființei
avem aspecte sentimentale, în vreme ce exteriorul
rămâne tributar societății întunecate.
„Common Ground” este albumul ce te ia în
brațe, te strânge la piept și îți oferă odihna pură,
profundă și tămăduitoare. Este la fel de ireal și
circumscris precum spectacolul magic al vieții.
Te cufundă într-o uitare ciudată, de unde renaște
o amintire din viața trecută. Cu destul de multe schimbări în grup, Big Big Train s-a apucat de
lucru în vacanța Covid, multe dintre piese fiind
despre pandemie și pierderea persoanelor apropiate. Albumul rămâne la rădăcinile progresiste, cu
vocea familiară a lui David Longdon, dar are numeroase influențe Pete Townshend, Tears For Fears
sau Elton John. Sound-ul este adeseori nou și dinamic, o reinventare subtilă a trupei fiind în plină
desfășurare.
Vocea lui Longdon rămâne de top, clapele mânuite de Sjöblom au ceva din liniile lui Elton John,
în timp ce chitara este de zile mari. Vibrant și melancolic, atent lucrat în secțiunea ritmică, albumul
e o colecție de melodii ce te face să te îndrăgostești
de muzica Big Big Train. Și chiar merită!
Tracklist:
1. The Strangest Times
2. All The Love We Can Give
3. Black With Ink
4. Dandelion Clock
5. Headwaters
6. Apollo

Daniel Mureșan

7. Common Ground
8. Atlantic Cable
9. Endnotes
10. Seacrest Oy 2021
Discografie Big Big Train:
* Goodbye to the Age of Steam (1994)
* English Boy Wonders (1997)
* Bard (2002)
* Gathering Speed (2004)
* The Difference Machine (2007)
* The Underfall Yard (2009)
* English Electric Part One (2012)
* English Electric Part Two (2013)
* Folklore (2016)
* Grimspound (2017)
* The Second Brightest Star (2017)
* Grand Tour (2019)
* Common Ground (2021)
Componență Big Big Train:
- Greg Spawton (chitară, bass)
- David Longdon (voce, flaut)
- Nick D’Virgilio (baterie)
- Rikard Sjöblom (clape)
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Flavius Lucăcel

Cu obiecte create de: Clara Năprădean,
Maria Suciu, Rozalia Cormoș, Gheorghe Sână și
alți meșteri anonimi
Acum, cînd întreaga clasă țărănească românească
dispare pur și simplu, pe cale biologică, iar satul românesc este metamorfozat sub presiunea anamorfozatoare a extrem-contemporaneității, Flavius Lucăcel
fixează, în tablourile lui fantastic-nostalgice, această
lume care a fost, dar, gata!, nu mai este. Cu trăsături
de pensulă sigure, grăbite, tablourile lui Lucăcel spun
o poveste de dragoste față de-această lume care a fost
a noastră, și-acum se-nalță fără voia ei la cer.
Marta Petreu
Lucăcel stă la 14 (?) străzi de mine. Peste două dealuri și un pod. L-am prins în toate fazele: tânăr chiriaș,
mândru proprietar de apartament, harnic proprietar
de casă cu pivniță și grădină de legume în curte, pietrar dus hai-hui prin lume. Totdeauna efervescent,
cu poftă de viață și de oameni. Lucăcel e un melc. Își
cară ideile și dorința de a face peste tot pe unde umblă. Oriunde stă, camera cea mai mică, colțul cel mai
neîmblânzit al casei, spațiul cel mai înghesuit dar nerevendicat devine atelierul lui. Unde pictează. După
ce duce copiii la școală, după ce îmbracă suprafețe în
piatră, după ce face pâine sau se îngrijește de cei din
jurul său. În intermezzouri furate pictează urși polari
care se curtează, fete semi-idioate în care ne regăsim
noi și bunicile noastre, căsuțe, garduri și peisaje recuperate din rezervele memoriei... pe orice suport, cu
orice material, nu e pretențios, nu-i trebuie unelte rafinate... Oricând mă sustrag vertijului cotidian și mi
se potolește pofta de căpătuială (sic!), știu că încă pot
trece două dealuri și un pod, pentru un moment de
răgaz și o perspectivă umană asupra vieții.
Ioana Olăhuț

Ce se vede azi prin ferestrele
de ieri
Pictor cu numeroase expoziții la activ și totodată
dramaturg jucat și publicat, clujeanul Flavius Lucăcel,
de loc din Alunișul Sălajului, migrant și prin alte orașe
Nord-transilvane, e un polivalent greu de prins într-o
formulă. Se exprimă în respectivele limbaje artistice ca
un profesionist (sau ca... doi!), însă e mai degrabă ceea

ce se cheamă un „autodidact”: mare cititor de literatură
și pasionat spectator de teatru, dar fără studenție filologică ori de artă dramatică (a urmat totuși Sociologia,
neterminată...); și pictor cu doar un an de studiu sistematic în materie, dar cu o bogată practică de meseriaș
al tridimensionalului, pietrar de decorațiuni pentru
construcții, la exterior și la interior, ocupațiune din
care se știe că s-au mai ridicat din cînd în cînd sculptori-sculptori.
Un neliniștit vasăzică, un efervescent cu vocația
„plămădirii”, la propriu și la figurat, în multiple sensuri, în permanentă căutare de materiale și de limbaje
prin intermediul cărora să se exprime.
Să privim mai îndeaproape traseul vizual al lui Flavius Lucăcel.
După obișnuitele începuturi cu exersări grafice și
picturale cu tematici „clasice”, peisagistice ori naturist
„moarte”, florale și de alte soiuri, precum și cu decoruri
cînd rurale, cînd urbane, artistul-meșteșugar găsește
o soluție specială, o adoptă, o extinde, își face din ea
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„marcă înregistrată”. Iată punctul de pornire: Un om
dintr-un sat vecin, Tihău, culcă la pămînt casa părintească din care păstrează ferestrele meșterite cîndva de
tatăl său. Flavius Lucăcel le vede și-și dă seama că ele
sînt dreptunghiuri înrămate, asemenea unor tablouri,
cu sticlă în locul pînzelor! Le primește în dar, îndepărtează geamurile, le recondiționează, le răzuiește dacă
e nevoie și le dă cu baițuri proaspete, grijuliu și față de
efectele de patinare care să le conserve un anumit aer
desuet, de elemente ale unor construcții din alte vremuri (nu recurge la actualele producte omoloage, nu-l
atrag „termopanele”!).
Iar în locul sticlelor întinde chiar suprafețe textile recuperate din gospodăriile țărănești, ștergare, ii
sau „țoale vechi”, cum le-a spus într-o notă de autor
din catalogul precedentei sale expoziții, Pe fereastră
(Galeria Uniunii Scriitorilor din Cluj, 2020). Nu-i ajunge!: va „pîndi” șantierele de demolări și va mai „salva”
astfel zeci și zeci de bucăți și din Cluj, de pe unde s-a
nimerit. Iar cînd „pînzele” sînt întinse, din bucăți mai
mari sau din fîșii și petice alăturate, suprapuse, „colate”, „tablourile”-s gata! Intervine și cu pensula, face
adaosuri de culoare, generează forme, culori, mesaje.
Ferestre vechi cu pînze vechi prelucrate și „recreate” de
artistul-meșter de azi. Frînturi de cultură comunitară
recuperate și-napoi la lume date!

ultimele girafe albe

patru cicluri
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după război

Știm – pe de altă parte – că există o bogată filieră a
picturii pe sticlă, mai ales de personaje și scene biblice, fie netransparente, înrămate ca atare, fie montate
în zidurile bisericilor, luminate dinafară ca vitralii. Din
modernitate încoace s-au folosit tehnicile respective și
pentru manufacturi laice, artistice sau doar decorative.
Chiar dacă păstrează doar ramele, puse să joace rolurile
șasiurilor pe care pictorii „banali” își întind pînzele, iar
el – țesăturile, ferestrele-tablouri ale lui Flavius Lucăcel
reactivează simbolic și tradițiile zugrăvelii pe sticlă șiale compozițiilor-mozaic vitrate.
Maniera a fost cultivată, și pe pînză, și pe sticlă, la
noi și prin alte părți, și de așa-numiții „naivi” cu care
„autodidactul” nostru împărtășește anumite trăsături: nu urmărește precizia „academizantă”, dimpotrivă, stilizează sau folosește motivele gatageometrice în surprinzătoare configurații glumețe, comițînd
„ingenuități” nu fără legături cu – bunăoară – cele ale
lui Stan Pătraș de la Săpînța sau cu ale lui Ivan Generalić și ale atîtor altor „pictori naivi” sîrbi, bunăoară. Ne
putem reaminti – la o adică – și faimoasa Bluză românească a lui Matisse, nu-i așa?!
Pe scurt, întîmplarea, intuiția și priceperea omului
practic, obișnuit să facă din materiale obiecte, din ceva
altceva, l-au împins pe Flavius Lucăcel către o multiplă
resuscitare de antecedențe: salvează ferestre vechi și
repune astfel în circuit fragmente de trecut comunitar,
cu adaosurile textile tot „patrimoniale”; reamintește și
tradiția picturii pe sticlă, religioasă-nereligioasă; și-o
prelungește în felul său pe cea a „naivilor”. Împletind
aceste fire, artistul-meșteșugar avansează impetuos, cu
sentimentul că devine un soi de Curier al timpului –
titlul expunerii sale bucureștene de la Muzeul Satului,
din vara lui 2021.
Rezultatele – încîntătoare: că sînt colaje, picturi
sau picturi pe colaje, adică „tehnici mixte”, pînă la ceea
ce s-a numit în artele și meșteșugurile mai recente
„patchwork”, adică „ansamblu de petice” armonizate,
pitorești, „artistice”, lucrările lui Flavius Lucăcel traversează din ce în ce mai dezinvolt timpurile și spațiile,
temele și motivele, cu sporuri sesizabile de umor sau,

în alte registre, de fantasmatic, de onirism. Nu uită c-a
plecat din Aluniș (singurul titlu cu majuscula toponimului), drept care conturează un triptic de pe dealurile satului și din pădure. La fel – o scoarță sau albine
sau vălișoara pe care va fi copilărit. Însă are și viziunea rupestrelor de altădată, peste care suprapune, în
combinație aproape suprarealistă, elemente din jocul
video Minecraft, jonglînd chiar din titlu cu planurile temporale: de la rupestre la minecraft. Mai sînt
invocate rețelele sociale facebook și instagram, o
autostradă imaginată dintr-un ștraif de țesătură cu

scenografia copilăriei
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rupestre sălăjene

dungi groase, una dintre ele galbenă pe fundalul celorlalte, albastru, dar și un arbore cotit care, chiar dacă
e chiar un copac, nu poate înlătura aluzia glumeață la
mașinăria motoarelor auto. Cu permanente pendulări
între natură și civilizația umană, între vechi și nou, între idilic și (auto)ironic, între real și distorsiunile sale,
reverberînd precum ecourile în „ochiurile” din interiorul cîte unei singure rame sau în și mai numeroasele
pătrățele în care sînt împărțite „polipticurile” considerate locații alternative. Și-o fantasmatică viziune a
atlantidei! Curier al timpului, într-adevăr...
Ion Bogdan Lefter

Pe fereastră
Pe fereastră te poți uita la lume. Din casă. Pe fereastră te poți uita și în casă. Din lume. Proiectul lui Flavius
Lucăcel ne propune o fereastră-oglindă. Dar și o fereastră-tablou. O oglindă dramatică, tristă și veselă, a
unei lumi care nu mai există decât în casă. O lume care,
de fapt, nu prea mai există. Decât în amintirile unor
bătrâni, uitați de lume. Nici în Alunișul Sălajului atât
de drag pictorului. Pe această fereastră și muzeu sentimental te poți uita și din afara casei, dar parcă artistul
ne îmbie să ne uităm din casă. Să ne aducem aminte
de lumea modestă dar înălțătoare a satului românesc,
de obiectele casnice ori ceremoniale cu care țăranul și-a
petrecut trecerea prin lume. Tabloul-fereastră poate fi
și „opac”, rod al celebrei autonomii a esteticului, zăgaz
între lumi interioare și lumi exterioare, între cosmos
și microcosmosuri, între lumină și întuneric. Flavius
Lucăcel, cred, susține mai degrabă o „înălțare” a ferestrei, chiar „plină” de rememorări ale unui trecut fizic, o
salvare, fie și patetică, a unei lumi care, cum spuneam,
nu prea mai există. Nu prea mai există nici fereastra
mică dublă, specifică caselor vechi, nu prea mai există
nici tradiționalele case vechi, nici țărani. Există, poate,
țărani care nu au ajuns orășeni sau orășeni care nu au
devenit țărani. Ici, colo, mai găsești case vechi în care
mai există o închipuită expoziție cu lădoaie și perini...

pe fereastră

Țăranul Flavius Lucăcel, până la urmă, ca un găzdăgoi,
scoate pe fereastră averea, zestrea satului de odinioară,
să o vadă lumea de azi, lume care și-a pierdut și deprinderea de a privi pe fereastră. Să se uite, adică, în oglindă. Să-și rememoreze nemurirea.
Daniel Săuca
Am folosit pentru aceste lucrări: ștergare și țoale
vechi țesute de femeile din satul meu Aluniș, Sălaj:
Clara Năprădean, Suciu Maria și Rozalia, mama mea.
Geamurile, meșterite de Gheorghe Sână din satul Tihău, mi-au fost dăruite de fiul acestuia, care le-a păstrat cu grijă după demolarea vechii case părintești. Am
recuperat de asemenea rame ale geamurilor din clădiri
monumentale clujene ce se „reînnoiesc” cu termopane.
Sunt meșterite la sfârșitul secolului al XIX-lea în atelierele de la Budapesta, iar lemnul, feroneria și îmbinările sunt intacte, cu siguranță făuritorii lor au muncit
temeinic. Le-am folosit cu bucuria și încrederea unui
constructor, ce adaugă într-un edificiu ca liant energia
trecută prin mințile și gândurile unui îndelungat șir de
creatori din familiile noastre și nu numai. Ieșit din îngrijorarea pierderii rădăcinilor noastre, demersul meu
e un îndemn timid să păstrăm ceea ce au făcut ei.
Flavius Lucăcel
Texte apărute în catalogul lui Flavius Lucăcel,
„Curierul timpului”, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2021.
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și copacul nu-și mai scutură frunzele
sub povara ploii de primăvară

Lucia
Bibarț
Abia ce-a venit timpul
- Doamne,
De zeci de vremi mă ții captivă
în păcătoasa asta de piele!
În împuțitul ăsta de veac,
sufocant ca o dușcă de sulf,
în corsetul acestei rochii
care se strânge mereu,
dar mă vrea tot mai frumoasă și mai apetisantă.
Mi-aș fi sfâșiat măcar ocazional,
rochia,
cât să mai pot respira.
Mi-aș fi lepădat gura și unghiile
pentru cioc și gheare,
cât să mai pot replica.
Aș fi sărit din cercul permis, măcar când Tu nu erai
atent.
Să râd un pic în pumni
că te-am păcălit.
Dar azi, am descoperit la subsiori
doi muguri de aripi
și pielea mea
goală pe alocuri.
„Acum să te văd ce faci,
sosit-a timpul tău!” – părea că aud.
Și iată-mă pe mine revoltata
în impas.
Fără strategie de după,
mi-am acoperit rușinată peticele de piele crăpată,
ca să nu mi se vadă carnea.
Eram Eva,
după ce l-a ascultat pe șarpe.
„După… ce-am mușcat din măr”.

Silvia Bodea
Sălăjan
Vita brevis
ceasul a încremenit
vântul s-a oprit la fereastra închisă

cuvântul nu era decât un oftat
pornit
dintr-o inimă de fiară rănită
și punea lacăt peste cea din urmă lumină
am deschis palmele pentru a dărui pacea
promisei așezări
în ordinea unui eden regăsit
dar am rătăcit în labirintul cuvântului
și puterile mi s-au scurs în lutul nears
ca într-o peșteră în care liliecii
se lipeau de bolta întunecatului ger
era clipa în care androginul intra în disoluție
cu letargia celor două jumătăți de sfere
ce nu s-au mai regăsit
decât în ecoul încremenit
ce cobora treptele
spre stinse făclii

Adina
Nicula
Pe lacul lin cu nuferi mari
Le-am zis umbrelor să piară în amurgul de-astă
seară,
Dar se-ntrezărește-o rază,
Ca o pată azurie zărind de departe cerul,
Care-n serile de mai se deschide-n zări, pe nori,
Într-o mică primăvară de un verde nesfârșit,
Eu mă plimb nestingherit ca-ntr-un paradis deschis.
Iată salcia umbroasă cu a sa coroană mare,
Ce în lac se odihnește de atâtea primăveri.
Copacule, etern și blând ce-nchipuiești
nemărginirea –
În jurul tău e-un paradis ce-ntrece de demult
privirea!
Cu ramuri lungi și frunze mici tu tot cobori a ta coroană,
Pe lacul lin cu nuferi mari...
Stând neclintit și meditând la salcia unduitoare
Eu știu că e-un mic paradis pe lacul lin cu nuferi
mari,
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Și peștii mici parcă mi-arată,
Drumul de demult știut
Al viselor de altădată.

Florentin
Nicolae
Streche
Hai!
Hai să ne ținem de mână,
ca în copilărie, când era ziua atât de lungă,
încât o uitam și transpiram în carne și în respirație
când nu miroseam decât a acele zile cu soare,
când ploua argintiu și moale peste noi,
ca să ne împrietenim cu puritatea din ochi.
Hai să ne ținem de sufletele noastre,
să mai treacă viața, ca apa peste pietre,
ca norii triști pe cerul mântuitor,
și să ne lăsăm toate bagajele astea grele,
cu tot ce ne-a îndurerat și bucurat,
și să devenim fericiți nu din disperare,
ci, pe rând, încetișor, în urcare.

Vasile Dan
Marchiș
Nu ajung cuvintele
Tăcerea absolută o dețin copacii.
Ei nu rostesc un murmur de durere
nici pentru ultima frunză ce cade...
De aceea gramatica
nu se poate împlini prin viu grai.
Nu ajung cuvintele
pentru a defini concret
durerea tăcută a lumii...

Gelu
Dragoș
Echilibru

Gabriel
Dragnea
Aripi
Gândurile împrumutate
de la un arbore cu privirea înainte,
spre marea în schimbul de locuri cu cerul,
valurile devin plete peste sălcii
amintindu-le cum se plânge.

paharul nopţii nu se revarsă
stă într-un echilibru precar
ca sufletul meu cu gândul la tine...
Am învăţat pe de rost
definiţia echilibrului
seara înainte de culcare
anume
câtă lumină adaugă
întunericul zilei
şi câtă întunecime
zorile
e şi asta un fel
de a pierde vremea
câteodată...

Sufletul, cadoul unei pietre
aruncată din mâna unui bătrân,
spre visele ce-atârnă de brațele nopții,
ultimele mere desenate
în culoarea regretului lui Adam.
Poezia aceasta, îmbrăcămintea unei noi dimineți,
curcubeie evadate din buzunarele sfinților,
iar eu nu știu decât să tac privind un joc nou:
schimbul de aripi dintre îngeri și fluturi,
cine ajunge primul să învelească sufletul omului.

Ștefan Aurel
Drăgan
Alt nume
Toți oamenii s-au ascuns după ușa lumii,
toți oamenii au intrat într-un spectacol de bal mascat,
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în spatele fricii toată lumea se-ascunde
pentru vina unui neidentificat păcat,
la crucile drumului aleargă unul după altul,
fugăriți din urmă de-o spaimă,
de-o invizibilă fiară
ce se zbenguie printr-o lume
dintr-odată neîncăpător de largă,
dar după colț un alt animal nevăzut stă la pândă
și râde cu neauzită voce,
fereastra lumii așteaptă să o spargă
și să pună zborului alt nume.

Miruna
Moldoveanu
Eu sunt morții
I
Eu sunt moarta
ce o așteaptă un poet în foșnet de frunză
sau în lăcomia galbenă a unui anotimp
neînceput, uitat
la răscruce de clipă.
Spune-mi, bătrâne, privirea ta e un păcat?
dansez pe geana penumbrei
la limita zborului de corb născut
din coapsa unei femei ucise.
II
Las
pe umeri lin să curgă vinul
clipei de amor și vină!
Eu sunt moarta
ce-o așteaptă un arhanghel ostenit să-și care
crucea în spate
duc pe buze vis sleit, iar în ochii goi de timp
sângele celui pierit.
III
Plânge bătrânul
vestala-ngropată în toamnă,
se reduce la disonanță de vioară
și la geamătul greu al aripii de pasăre
neagră.
IV
Mă joc cu pene smulse de corb,
flori de putregai și-ntinsă
stau în sânge și venin,
și aștept
ca să murim.

Mihaela
Gudană
Femei prinse-n poeme
Rămânem în poeme cu gândurile prinse,
Femei cu râu de lacrimi și ochi de neputințe,
Rămânem scrise-n lanuri, femei cu ochi adânci
Într-un parfum de viață, lavandă peste stânci.
Rămânem între drumuri cu palmele întinse,
Cerșind pentru o clipă aleile deschise.
O siluetă umblă, dar nu se mai întoarce,
Rămânem în poeme un nume care tace.
Rămânem peste toate femei de lume ninse,
Cu ploile pierdute, ori peste veri promise
Femei prinse-n poeme, ce lasă să se vadă
Că le-a-nflorit în suflet noianul de lavandă.

Parodie de
Lucian Perța
Mihaela Gudană

Femei prinse-n poeme

Rămas-am câteodată gândind în bibliotecă
Spre elegii albastre* cum să îmi fac potecă,
Femeie sunt, poemul nu-mi poate fi un chin,
În mine locuiește, deci nu mi-e un străin.
Dar nu cerși-voi muzei, așa, cu palma-ntinsă
O clipă de-nspirare și nu mă dau învinsă,
De nu găsesc potecă, o stradă o să-mi fac
Pavată cu lavandă și roșii flori de mac.
Și-o să găsesc lumina din lumea neatinsă,
Caietele Silvane îmi dau acum o șansă.
Totu-i să scap de Perța, să fiu cumva pe fază,
Că de-s prinsă-n poeme, mă și parodiază!
*Cuvintele cu bold reprezintă sau fac referire la
titlurile de volume ale autoarei.
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Planeta Fellini
Alexandru Jurcan

Bine scria Alex Leo Șerban că în artă nu e valabil
acel „nimeni nu e de neînlocuit”. Să zăbovim pe planeta
Fellini: poate cineva să-i nege unicitatea și genialitatea?
S-a născut la Rimini în 1920 (aeroportul internațional
de aici îi poartă numele). Filmele sale sunt capodopere: La dolce vita, Satyricon, Clovnii, Amarcord, La Strada,
Nopțile Cabiriei, E la nave va etc. A avut un actor fetiș:
Marcello Mastroianni. Ca să nu mai vorbim despre
actrița/soția Giulietta Masina. Multe din filmele sale
au fost influențate de psihiatrul Carl Jung.
Am descoperit pe Netflix documentarul Fellini
– Sunt un clovn, regizat de Marco Spagnoli în 2020.
Aflăm că în 1967 producătorul Peter Goldfarb îl convinge pe Fellini să intre în industria de televiziune
americană, cu un documentar parodic. Așa se naște
în 1969 Bloc-notes d′un cineaste, adică reconstituiri,
crochiuri. Și ce e filmul Intervista/Interviu din 1987,
dacă nu o copie a Bloc-notes-ului? Fellini filmează o
serie de pretendenți la roluri în filmele sale. Ce faună
pe placul regizorului! Fellini simte o libertate nouă,
o lejeritate perversă, cu care manipulează realitatea.
Așa înțelege el să filmeze pentru televiziune, unde e

musai să realizezi rapid divertismentul, altfel privitorul mută canalul.
În acest documentar vorbesc pe rând Peter Goldfarb
și Fellini. Primul e copleșit de faptul că a reușit să-l convingă pe Fellini să adere la televiziune, dar e mândru și
de prietenia care s-a născut indiscutabil între ei. Fellini
crede că cinemaul e feminin, deoarece sala e uterul binecuvântat. Că limbajul cinematografic e limbajul viselor,
care ameliorează și distilează realitatea. Ce mai aflăm?
Că se amuză pe platou, că se simte ca la circ, că el însuși
e un clovn și își extrage emoția de la toți participanții.
Lucrează doar cu oamenii care îi plac. A face film e „ca și
cum ai fi cu o trupă de circ” – mărturisește Fellini.
A apărut la Humanitas Fellini despre Fellini. Multe
convorbiri despre cinema cu Giovanni Grazzini, care
a reușit să înfrângă reticențele marelui regizor, astfel
că aflăm despre copilăria petrecută la Rimini. Despre
familie, școală, profesori, începuturi artistice, îndoieli
(„un artist e plin de incertitudini”). Mai ales o profesiune de credință uluitoare și reprezentativă: „filmul e
un mod divin de a povesti viața, de a-i face concurență
Tatălui ceresc”.

Paul Lazăr
Cărările inimii
• Sufletul tău –
cărare spre
mările învolburate.

• Noaptea –
tu ești perdeaua
gândurilor mele.

• Arunca-m-aș noaptea
în brațele tale
precum luna în mare.

• Sufletul tău
încrustat pe acest trup
îmbibat în lumina stelară.

• Urechea ta –
ușă ce duce spre
cărările roșii.

• Inima ta
cuprinsă de curcubeie
stelare.

• Cu părul tău
împletesc
haina nopții.

• Gura ta
fântâna sufletului
meu sălbatic.

• Ești zgomotul
rătăcitor
în cascada ochilor mei.

• Cărarea roșie a inimii tale
strălucește în explozii
de argint.
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Reuniunea Învățătorilor
Români Sălăjeni (I)

Marin Pop

Vicarul Silvaniei, Demetriu Coroianu
(1814-1891)- primul președinte al RÎRS

Andrei Cosma (1843-1918) inițiatorul înființării reuniunii

În luna septembrie 2021 se împlinesc 150 de ani
de la constituirea oficială a asociației învățătorilor români sălăjeni, care a purtat denumirea de Reuniunea
Învățătorilor Români Sălăjeni, iar după Marea Unire
s-a numit Asociația Învățătorilor Sălăjeni. Cu această
ocazie, ne propunem să evidențiem câteva aspecte din
prodigioasa activitate a dascălilor sălăjeni.
Adunări ale învăţătorilor sălăjeni au avut loc şi înainte de anul 1870, dar ele nu aveau un statut oficial.
Având ca bază legea din anul 1868, care reglementa
învățământul poporal din întreg Imperiul austro-ungar, a început și în comitatele transilvănene o mișcare
febrilă a învățătorilor, cu scopul de a înființa reuniuni învățătorești. Astfel că, la data de 16 octombrie
1870, la adunarea convocată de către dascălii sălăjeni
la Şimleu Silvaniei, se dezbat şi se aprobă statutele
Reuniunii Învăţătorilor Români Sălăjeni (R.Î.R.S.), alegându-se, totodată, un birou de conducere provizoriu.
Statutele sunt trimise apoi spre aprobare ministerului de resort, care le retrimite la Şimleu aprobate,
cu unele modificări neesenţiale, pe data de 12 iunie
1871.
La data de 10 septembrie 1871 are loc adunarea
de constituire a reuniunii, la Şimleu Silvaniei, reuniunea având ca scop „luminarea poporului romanu”.1
În funcţia de preşedinte al reuniunii a fost ales vicarul
Şimleului, Demetriu Coroianu, Ioan Jarda, învățător

Ioan Nichita (1841-1900) juristul reuniunii

în Aghireșul de Zalău a fost ales vicepreședinte, Ioan
Ghitta, învățător în Pria – secretar primar, Alesandru
Bellu, învățător în Chilioara – secretar secundar, Ioan
Cosma, învățător în Hidig (azi Măieriște) – casier, Teodor Taloș, învățător în Giurtelecul Șimleului – controlor, iar Dr. Ioan Nichita, avocat în Zalău, a fost ales
ca avocat al reuniunii. Ca membri în Comitetul Central au fost aleși următorii dascăli: Macedon Boțian,
învățător în Cosniciu de Jos; Axente Ursu – Recea;
Ioan Hendea – Șeredei; Eremia Tahiș – Ortelec; Nichita Liscan – Sîg; Ștefan Timoc – Supuru de Sus; Ioan
Szabo – Mălădia; Vasiliu Uvehes – Oarța de Sus; Ioan
Szabo – Ban; George Andrei – Bocșa; Teodor Alesuțian
– Cehal. Ca supleanți au fost aleși următorii: Vasile
Oltean, învățător în Păgaia; Ioan Jurcuțiu – Stârciu;
Vasiliu Bărnuțiu – Cosniciu de Sus; Gavril Aluaș – Cig;
Ioan Temeșian – Bicaz; Filip Mărica – Inău.
Datorită contribuției deosebite pe care au avut-o la
înființarea reuniunii învățătorești, Anderco Homorodeanu, vicarul general capitular al diecezei de Gherla,
a fost ales ca prim membru de onoare, iar George Pop
de Băsești și Andrei Cosma au fost aleși ca președinți
de onoare ai reuniunii.2
Credem că aici ar trebui subliniat faptul că reuniunea s-a înființat la inițiativa lui Andrei Cosma. El
este cunoscut ca unul dintre cei mai mari finanţişti de
dincoace de Carpaţi, având un rol însemnat în acţiu199
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nea de înfiinţare a băncilor româneşti din nord-vestul
Transilvaniei, dar și în plan cultural-național. Astfel,
după absolvirea studiilor juridice în anul 1868, începând cu anul următor a îndeplinit funcția de „actuariu” (secretar) pe lângă Inspectoratul Școlar din Zalău, inspector fiind Iosif Kerekes. În această perioadă,
preocupările lui Andrei Cosma se îndreaptă spre învăţământul românesc, observând politica dusă de autorităţile austro-ungare, de deznaţionalizare a naţiunii
române, după anul 1867.
Luând legătura cu vrednicul învățător din Aghireșul
de Zalău, Ioan Jarda, cei doi fruntași români, la care se
alătură și Dr. Ioan Nichita, avocat în Zalău, în septembrie 1870 trimit un apel protopopiatelor greco-catolice din Sălaj, adresat tuturor învățătorilor și îi invită
la o conferință, având ca temă înființarea unei reuniuni învățătorești sălăjene. Locul ales a fost Băseștiul,
unde locuia marele mecenat al românilor, George
Pop. Din cauza condițiilor climatice nefavorabile,
cu toate încercările disperate ale celor trei inițiatori,
ei nu reușesc să ajungă la Băsești, dar adunarea s-a
ținut, constituindu-se un comitet provizoriu format
din 10 persoane. Deși nu erau prezenți, președinte al
comitetului a fost ales Dr. Ioan Nichita, iar secretar
învățătorul Ioan Jarda.3
Andrei Cosma a elaborat proiectul de statute, iar
după aprobarea lor de către minister a fost convocată
adunarea generală descrisă mai sus.
La scurt timp de la înființarea reuniunii, la 8 decembrie 1871, Andrei Cosma îi scria lui George Barițiu
despre starea precară a culturii și învățământului românesc sălăjean, anunțându-l, totodată, cu bucurie,
despre înființarea reuniunii învățătorești. În primele
rânduri ale scrisorii, Andrei Cosma îi aduce la cunoştinţă lui Bariţiu că a trimis, în data de 19 noiembrie,
bani pentru cărţile primite de la el. Îşi cere scuze
pentru faptul că nu i-a scris mai devreme, motivul
fiind acela că în Sălaj au avut loc alegeri la Comitat,
în care a fost implicat şi el, lipsind de acasă 10 zile.
După alegeri, el a plecat la Cluj „în cauza gramaticei,
ce am pusu sub presa”. Îi mulţumeşte pentru cărţile
pe care Bariţiu le-a trimis în Sălaj, „îndeosebi pentru
celle transmise gratis”. De asemenea, îl roagă să-i mai
trimită, dacă se poate gratis, dacă nu contra cost, analele societăţii academice, deoarece el dorea ca „aceste
tesaure alle limbei nostre” să nu-i lipsească din bibliotecă. El deplânge situaţia bibliotecilor sălăjene, subliniind că în acestea nu găseşti şi cărţi româneşti. În
întregul judeţ exista un singur român cu o bibliotecă
de 600 de volume. În afară de aceasta, „abia ici-colea
aflamu cate-o carte romana”. El spune că intelectualitatea şi preoţimea românească din Sălaj, „cugeta a satisface instrucţiunii şi desvoltari salle spirituali cetind
bine-rau cate unu diaru (ziar – n.n)”. De asemenea,
femeile erau interesate şi mai puţin de lectură. Această situaţie era, după cum spune A. Cosma, deplorabilă
„dar nu desperata”. Datorită ajutorului pe care Astra

şi alţi fruntaşi îl acordau culturii româneşti, „desceptarea naţionale din di în di se stinde (extinde – n.n.)”,
dar această situaţie nu se putea îmbunătăţi decât în
timp, deoarece, spune el, cauza ei consta în mai multe secole de asuprire naţională şi înapoiere culturală.
Lipseau, în primul rând, factorii principali ai dezvoltării culturii româneşti din această parte de ţară, şi
nu numai de aici, şi anume „instrucţiunea poporale şi
poterea materiale”.
Fruntaşul sălăjean îi aduce la cunoştinţă lui Bariţiu
faptul că în ultimii ani s-au întreprins unele acţiuni
care au avut ca rezultat înfiinţarea Reuniunii Învăţătorilor Români Sălăjeni, ale cărei statute i le trimite
prin poştă. El îl anunţă că noua societate, înfiinţată în
urmă cu trei luni, la data de 10 septembrie 1871, avea
deja un capital de 500 florini şi promitea „înflorire şi
prosperare”. Îi cere, totodată, ajutorul pentru a „înavuţi biblioteca cate cu o carte de donu (donaţie – n.n.)
şi dacă sunteţi autorizaţi se aveţi bunătate a transmite gratis un exemplariu din Transilvania”, precizând şi
adresa bibliotecarului reuniunii, care era învăţătorul
Ion Cosma din Hidig (Măierişte).4
În cadrul primei adunări generale a Reuniunii
Învățătorilor Români Sălăjeni, care a avut loc la data
de 1/13 mai 1872, în Băsești, au fost înființate cinci
filiale ale reuniunii: 1) filiala Crasna-Pericei, avându-l ca președinte pe protopopul Alesandru Lemeni
și vicepreședinte pe învățătorul Ioan Hendea; 2) filiala Ip-Valcău, avându-l ca președinte pe protopopul
Ioan Vicaș și vicepreședinte pe învățătorul Macedon Boțianu; 3) filiala Oarța-Băsești-Șamșud, avându-l ca președinte pe arhidiaconul Gregoriu Pop și
vicepreședinte pe învățătorul din Supurul de Sus,
Ștefan Timoc; 4) filiala Bred-Noțig-Ciocmani, avându-l ca președinte pe protopopul din Ortelec, Teodor Pop și vicepreședinte pe învățătorul Ioan Jarda;
5) filiala Eriu-Sărvad, avându-l ca președinte pe protopopul Vasiliu Pop și vicepreședinte pe învățătorul
din Cig, Gavril Aluașiu. Se poate observa că în funcția
de președinți au fost aleși doar clerici, iar în cea de
vicepreședinți învățători. Explicația constă în faptul că la vremea respectivă școlile erau confesionale,
preoții îndeplineau funcția de președinți ai Senatului
școlar, având sarcina de a se ocupa de buna administrare a școlilor, iar protopopii îndeplineau funcția de
inspectori școlari.
Scopul principal al înființării filialelor a fost „cualificarea membriloru reuniunei de a propune (a preda
– n.n.) metodicu și desceptarea interesarii invetiatoriloru si publicului de reuniunea invetiatoresca”5.
Următoarele adunări generale ale reuniunii,
în primul deceniu de activitate, s-au ținut la Bobota
(13 mai 1873), Sărăuad (15 mai 1874), Crasna (15 mai
1875), Domnin (15 mai 1876), Bocșa (15 mai 1877),
Unimăt (15 august 1878), Giurtelecu Hododului
(15 septembrie 1879), Cuceu (15-16 august 1880).
În anul 1873, în data de 1/13 mai, adunarea ge199
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nerală anuală s-a ţinut în „fruntaşa comună românească” Bobota, sub preşedinţia lui Ioan Jarda, acesta
fiind vicepreşedinte al reuniunii. La această adunare
s-a ales un nou secretar primar al reuniunii, în locul
lui Ioan Ghitta, în persoana lui Ioan Copos, învăţător în Şoimuş. De asemenea, se alege o comisie, care
urma să elaboreze un proiect pentru a se împărţi filialele în mod corespunzător şi să se stabilească activitatea lor, sperându-se ca prin această împărţire să
se eficientizeze activitatea reuniunii.6 Tot la Bobota a
fost susținută conferinţa: „Cari sunt pedecile învăţământului şi ce ar fi de făcut spre delăturarea acestora”,
la care au luat cuvântul mai mulţi învăţători. Apoi, se
citesc disertaţiunile: „Şcoala faţă de vieaţa practică şi
posiţiunea învăţătorului faţă de ambele”, de Ioan Jarda; „Chemarea şcoalei şi a învăţătorului”, de Ieremia
Tahiş, şi „Educaţiunea fizică”, de Ioan Copos. În asociaţie sunt primiţi noi membri: Ioan Vicaş, protopopul
Ipului şi Ioan Galu, protopopul Şamşudului, în calitate de membri fondatori şi alţi patru membri ajutători.
Făcându-se o dare de seamă a situaţiei financiare a reuniunii se constată că aceasta dispunea de un fond de
568 fl. şi 81 coroane. Ideea centrală a acestei adunări a
fost înfiinţarea unei comisii critice, care să stârnească
interesul pentru ştiinţă şi să lărgească plaja celor care
aveau preocupări literare7.
Cea de a patra adunare generală a reuniunii s-a ținut
în comuna Sărăuad, la 3/15 mai 1874, sub președinția
profesorului Gavril Trifu. Având în vedere că vicarul
Silvaniei, Demetriu Coroianu, președintele reuniunii,
a fost avansat în funcția de canonic la Capitlul din
Gherla, iar învățătorul Ioan Jarda, vicepreședinte, s-a
transferat la Școala din Monor, au fost organizate noi
alegeri. Noul vicar al Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu a
fost ales în funcția de președinte al reuniunii, iar Gavril Trifu, profesor la Preparandia din Zalău, în cea de
vicepreședinte. Ioan Hendea, învățător în Vârșolț, a
fost ales în funcția de secretar primar, Ștefan Timoc,
ajuns învățător în Chieșd, în cea de secretar secundar,
Laurențiu Hossu, învățător în Zalnoc, casier, Atanasiu Husti, învățător în Bobota, controlor, iar dr. Ioan
Nichita a fost reales ca jurist al reuniunii. În Comitetul Central au fost aleși următorii învățători: Basiliu
Grama, din Pericei, Axente Ursu, din Recea, Eremia
Tahiș, din Ortelec, Ioan Cosma, din Hidig (Măieriște),
Vasile Opriș, din Domnin, Teodor Taloș, din Giurtelec, Florian Epure, din Peceiu, Ioan Pop, din Cehei,
Ioan Szabo, din Ban, Ioan Pop, din Almaș, Vasile Cărpinean, din Aghireș, Vasile Bărnuțiu, din Cosniciu
de Jos, Vasile Oltean, din Doh, Gavril Aluaș, din Cig,
George Andreiu, din Bocșa, Nichita Liscan, din Cizer,
Macedon Boțian, din Cosniciu de Sus, Petru Epurean,
din Sîg și Andrei Pop, din Cățelul-român (Meseșenii
de Sus). Fostul președinte al reuniunii, Demetriu Coroianu, a fost ales președinte de onoare.8
Pentru o mai bună coordonare a activității, reuniunea a fost împărțită în 12 cercuri învățătorești, după

tractele protopopești: Cercul Băsești, Ciocmani, Sărăuad, Pericei, Oarța, Noțig, Șamșod, Valcău, Ip, Bred,
Eriului, Crasnei9.
Cea de a cincea adunare generală s-a ținut în Crasna, tot în ziua de 3/15 mai, a anului 1875, iar în cadrul ei a impresionat conferința susținută de Gavril
Trifu, cu titlul „Despre măsuri în genere și despre nou
întrodusele măsuri metrice în specie”. A fost dezbătută cauza „terțialității” cantor învățător, după care au
fost rezolvate problemele organizatorice legate de încasarea taxelor de membri și a „enormelor restanții”.
La final, s-au căutat soluții asupra modului cum se putea încasa cât mai urgent plata învățătorului, care era
foarte slab remunerat, față de sarcinile dificile pe care
le avea de îndeplinit în cadrul comunității.10
În anul 1876, adunarea generală s-a ținut în Domnin, tot în data de 3/15 mai, și la ea au participat 75 de
membri ai reuniunii. În cadrul lucrărilor s-a pus un
accent deosebit pe organizarea internă a reuniunii,
iar profesorul Gavril Trifu a impresionat din nou cu
o conferință despre „Fonduri școlastice: lipsa, folosul
și modul înființărei lor”. În cadrul conferinței a subliniat importanța deosebită pe care o are cartea în
cadrul procesului educațional: „Cartea, cartea bună și
binepricepută aplicându-să apoi, firește, cele di nea în
vieață, este azi cea mai ageră armă în mâna unui popor. Acel popor, care-și trimite copiii cu cea mai mare
punctualitate la școală, care să îngrijește de creșterea
celor mai buni învățători pentru școalele sala poporale, care pe aceștia, ca să nu preferească a trece la alt
popor, îi dotează mai liberal, care cumpără în massă și
cetește cu sete opurile învățaților săi, adoperându-să
a transplanta în vieața sa morală și materială ideile
sănătoase din aceste opuri: acel popor este, trebue să
fie – dacă un este încă, trebue să devină desigur – cel
mai mare, cel mai tare, cel mai respectat dintre toate popoarele, trebue să devină în toată privința predomnitor celorlalte popoare”. Vorbește, apoi, despre
lipsa fondurilor pentru salariile învățătorilor, care se
puteau mări și prin următoarele măsuri: din donații,
cultivarea unor terenuri agricole comunale cu ajutorul sătenilor, amenzi pentru absențele elevilor, testamente în favoarea școlilor etc., încheind cu cuvintele
rostite de poetul Iosif Vulcan: „La lucru dar cu mână
bărbătească, astfel națiunea noastră de nou va să înflorească”.11
În anul următor, adunarea generală s-a ținut la
Bocșa, tot în data de 3/15 mai, o dată cu profundă
semnificație istorică pentru această localitate: Adunarea Națională de la Blaj, în cadrul căreia Simion
Bărnuțiu a rostit cel mai important discurs programatic al revoluției pașoptiste.
În cadrul acestei adunări s-au dezbătut și primit
statutele pentru înființarea fondurilor scolastice, în
urma conferinței și ideilor susținute de Gavril Trifu
la adunarea generală din anul precedent. De asemenea, au fost susținute trei dizertații: Gavril Trifu a
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vorbit despre „Creșterea și instruirea fetițelor noastre
în școalele poporale”; Vasile Oltean despre „Prospectul învățătorilor români la un venitor mai bun”, iar
învățătorul din Giurtelecu Șimleului, Teodor Taloș, a
prezentat dizertația „Asemănarea școlilor noastre din
prezent cu cele din timpul trecut, acum sunt zece ani”.
Sfârșindu-se mandatul de trei ani al conducerii reuniunii, următorul punct de pe ordinea de zi a fost
alegerea noilor structuri de conducere. Vicarul Alimpiu Barboloviciu a fost reales în funcția de președinte,
Gavril Trifu vicepreședinte, secretar Ioan Hendea,
Ștefan Timoc notar, toți „cu aclamațiune”, Axente
Ursu, învățător în Recea a fost ales în funcția de casier, iar George Prodan, învățător în Ortelec, a fost
ales controlor. Ca membri ai Comitetului central al
reuniunii au fost aleși următorii dascăli: Ioan Cosma,
din Hidig (Măieriște), Teodor Taloș, din Giurtelec,
Vasile Olteanu, din Șimleu, Vasile Grama, din Pericei,
Gavril Cordiș, din Siciu, George Andrei, din Bocșa,
Nichita Liscan, din Cizer, Florian Epure, din Peceiu, Ipathe Todoran, din Domnin, Macedon Boțianu,
din Cosniciu de Sus, Vasile Cărpinean, din Aghireș și
Ioan Szabo, din Mălădia. Ca membri supleanți au fost
aleși următorii: Ioan Szabo, învățător în Hurez, Ioan
Mândruțiu, din Bănișor, Ioan Torma, din Mal, Petru Epurean, din Sîg, Andrei Pop, din Cățălul-român
(Meseșenii de Sus), Georgiu Pop, din Bădăcin și Ioan
Jurcuțiu, din Marca.12
În anul 1878, adunarea generală a reuniunii s-a
ținut în data de 15 august, în Unimăt. În cadrul adunării, în afară de agendele consacrate, s-au ținut trei
dizertații: 1) „Despre lipsa mijloacelor creării bibliotecilor poporale și școlare”, susținută de Gavril Trifu; 2) „Despre „limbagiulu stricatu și falsu, ce se folosesce în unele scóle poporale romane la propuneri și
delaturarea lui”; 3) „Despre economia și lipsa ei de a
se propune în școalele noastre poporale”. Totodată, se
decide tipărirea Analelor Reuniunii și se ridică onorariul vicepreședintelui de la 6 la 20 florini.
Pentru prima dată de când se organizau adunările generale anuale, celelalte reuniuni din țară își aduc
aminte de existența Reuniunii Învățătorilor Români
Sălăjeni și trimit salutul lor.
Următoarea adunare generală s-a ținut în Giurtelecu Hododului, la 15 septembrie 1879. În cadrul
lucrărilor adunării s-a citit, printre altele, ordinul
guvernului diecezan de la Gherla, prin care se impune membrilor reuniunii plătirea regulată a taxelor.
De asemenea, a fost susținută dizertația „Despre
școalele de pomărit și necesitatea lor”. S-a redus taxa
de membru la 1 florin și s-a ales o comisie pentru „regularea” averii imobile a reuniunii din comuna Hidig
(Măieriște).13
Din Protocolul adunării generale ținută la Giurtelecu Hododului aflăm că înainte de lucrările propriuzise, dimineața, la ora 8, se celebra slujba religioasă, la
care asistau toți participanții, „dimpreună cu unu nu-

meru frumosu dintre poporenii comunei”. La sfârșitul
slujbei, Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei și
președintele reuniunii a deschis ședința „prin o vorbire, în care a accentuat chiamarea frumósa a inviatiatoriloru, lipsa si folosulu reuniuniloru invietiatoresci”
și importanța zilei pentru reuniune. Vicepreședintele
reuniunii, Gavril Trifu a prezentat, apoi, ordinea de
zi, aprobată de către comitetul central, iar prim-secretarul reuniunii dă citire protocolului reuniunii ținute
în anul precedent, la Unimăt.
Un ordin interesant venea de la Episcopia de Gherla, care prevedea înființarea unei reuniuni generale a
tuturor învățătorilor din dieceză.
În continuarea lucrărilor, Gavril Trifu prezintă
activitatea și situația financiară a reuniunii pe anul
1878/1879, Ioan Hendea citește dizertația „Despre
școala de pomărit și lipsa ei”, iar la finalul ședinței se
rezolvă anumite probleme organizatorice și se înscriu
noi membri.
În cadrul celei de a doua ședințe, care începe
după-amiaza, la ora 15, s-au continuat operațiunile
de înscriere a noilor membri, încasarea taxelor,
cele pentru înființarea unui fond de pensionare a
învățătorilor, se ascultă și se rezolvă anumite cereri
etc. La final, mulțumind pentru „ordinea esemplaria”
din timpul dezbaterilor și îndemnându-i pe dascăli
„a lucra și pe venitoriu din respoteri pentru scopulu
frumosu alu reuniunei”, Gavril Trifu închide lucrările
adunării generale.14
Cea de a zecea adunare generală a reuniunii s-a
ținut în localitatea Cuceu, în zilele de 15 și 16 august
1880. În raportul anual de activitate, prezentat de Gavril Trifu, au fost trecute în revistă evenimentele mai
însemnate ale reuniunii în anul care a trecut, pe terenul instrucțiunii publice. Învățătorul Gavril Aluaș a
citit dizertația „Progresul și regresul școalelor noastre
poporale”. De asemenea, propunerile de probă, ținute
de Petru Robu, despre „Propoziții” și de Teodor Buciu,
despre „Fracții”, care au fost ascultate „cu interes și
apreciate după merit”. S-a constituit un nou birou de
conducere, vicarul Alimpiu Barboloviciu, Gavril Trifu,
Ioan Hendea, Ștefan Timoc, George Prodan și avocatul Ioan Nichita fiind realeși în funcții. În funcția de
casier al reuniunii a fost ales învățătorul Ioan Chira,
în locul lui Axente Ursu, decedat. În comitet au fost
aleși următorii dascăli: Ioan Cosma, Teodor Taloș,
Vasile Oltean, Vasile Grama, Ioan Oiegar, Alesandru
Bejan, Nichita Liscan, Florian Epure, Ipathie Teodoreanu, Macedon Boțian, Demetriu Jurcuțiu, Ioan
Gozman. Au fost aduse unele modificări la statute, în
urma dezbaterilor, fiind trimise spre aprobare la minister, au fost încasate taxele de la membri, s-au votat
două ajutoare pentru văduva învățătorului Macavei
și pentru orfanii lui Axente Ursu. De asemenea, s-au
înscris doi membri fondatori: Eugeniu Szabo, preot în
Hereclean și Ioan Oros, notar cercual în Cuceu.
În cadrul celei de a doua ședințe au fost dezbătu199
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te probleme de interes general. La finalul lucrărilor
a fost stabilită ziua și programul următoarei adunări
generale.15
La 4 august 1881 are loc adunarea generală extraordinară a reuniunii, ținută în Șimleu Silvaniei. Principalul punct de pe ordinea de zi a fost alegerea unui
reprezentant pentru adunarea „regnicolară” (provincială) ce urma să fie organizată la Budapesta, în data
de 12 august 1881. Adunarea l-a ales ca reprezentant
pe Gavril Trifu, vicepreședintele reuniunii.16
Adunarea generală anuală a reuniunii s-a ținut în
acel an în localitatea Giurtelecu Șimleului, în perioada
15-16 septembrie.
Programul adunării a început la ora 8, cu celebrarea misei de dimineață, serviciu divin la care au participat toți invitații și credincioșii greco-catolici din
Giurtelecu Șimleului.
Lucrările adunării generale au început la ora 10.
Dintre „oficialii” reuniunii erau prezenți vicarul Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu, președintele reuniunii,
profesorul Gavril Trifu, vicepreședinte, Ioan Hendea,
prim-notar, Ștefan Timoc, notar secundar, Ioan Chira, casier și George Prodan, controlor. Printre oaspeți,
se remarcă Ioan Cosma, protopop și preot în Pericei,
Ioan Sîrbu, preot în Siciu, Samuil Bădescu, notar
cercual în Hidig, Scipione Mărcuș, student la Medicină la Viena, originar din Șimleu Silvaniei. În total, au
fost prezenți 6 oficiali, 7 membri fondatori, 4 oaspeți
și 42 membri ordinari ai reuniunii. A lipsit din comitet doar avocatul Ioan Nichita, iar dintre membri
105 persoane, în special cei din zona Codru.
Vicarul Barboloviciu, „după o vorbire acomodată
somelnităței dîlei” declară deschise lucrările adunării.
Se împarte celor prezenți programul redactat de către
Gavril Trifu, care prezintă raportul de activitate, aprobat de către prezidiul adunării, care îi mulțumește
pentru efortul de a-l întocmi și prezenta. Tot el a
prezentat un raport asupra adunării generale provinciale de la Budapesta, la care a participat în calitate
de delegat al reuniunii sălăjene. A prezentat succint
modul cum au decurs lucrările, problemele care s-au
dezbătut și intervenția sa la „înaltul ministeriu” în interesul învățământului românesc și al stării materiale
a dascălilor.17
Au fost alese comisiile pentru primirea de noi
membri, încasarea taxelor și donațiilor, analiza financiară a fondurilor reuniunii etc. Ca noi membri fondatori ai reuniunii s-au înscris preotul Ioan Sîrbu și
notarul cercual Samuil Bădescu.
Vicarul Silvaniei aduce la cunoștință celor
prezenți că postul de învățător în Cățelul Românesc
(Meseșenii de Sus) era vacant, cu „soluțiunea” (salariul) de 200 florini.
La capitolul expoziții, Ioan Hendea a prezentat celor prezenți scrisorile „de probă” de 16 ani
ale școlarilor din satele în care a predat, respectiv
Vârșolț, Șeredei, Cehei și Recea, legate frumos în cinci

volume. De asemenea, George Pop, învățător în Bădăcin a prezentat „scrisori de probă” ale elevilor de
pe anul 1881. Din păcate, au fost singurii învățători
din tractul Periceiului care au realizat aceste prezentări. Doar Teodor Buciu, învățător în Căuaș, tractul
Eriului, a mai prezentat trei corfe din papură realizate
de către el la orele de lucru manual. Adunarea își exprimă părerea de rău că doar doi învățători din întreg
tractul Periceiului „au avutu ambițiunea nobilă de ași
presenta lucrările eleviloru loru adunărei generale”
și se decide ca pe viitor fiecare învățător din tractul
în care va avea loc adunarea generală „nesmintitu”
să expună elaboratele elevilor săi.18 Se discută despre
ajutorarea văduvelor și orfanilor foștilor membri ai
reuniunii, decedați între timp, după care se fac diverse propuneri. Astfel, Gavril Trifu propune ca fiecare
cerc al reuniunii sălăjene să procure pentru sine câte
un exemplar dintr-o revistă pedagogică românească.
Tot el propune înființarea bibliotecilor școlare. La final, prezidiul îi provoacă pe cei prezenți să se înscrie
cu propuneri de lecții model pentru viitoarea adunare
generală anuală, care s-a stabilit a se ține în Supuru
de Sus, la data de 15 august 1882. S-au înscris Teodor
Buciu, cu lecție practică privind legarea corfelor din
papură, Ioan Oiegaru din istoria patriei și Simion Buciu din gramatica limbii române. De asemenea, pentru susținerea de dizertații s-au înscris George Pop,
învățător în Giumelciș (Plopiș), din agronomie, Teodor Buciu, „chemarea învățătorului” și Teodor Medan
cu titlu rezervat.19
Astfel se încheia primul deceniu din prodigioasa
activitate a Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni,
iar perioada care a urmat va constitui subiectul următoarelor studii, pe care intenționăm să le elaborăm.
Note:
1 Gavril Trifu, Analile Reuniunii Învăţătorilor Români Selagieni
(1869-1880), Gherla, 1880, p. 10; Simion Oros, Memorialul jubiliar al Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni (1870-1910), Șimleu,
1911, pp. 13-15.
2 G. Trifu, op. cit., pp. 10-11.
3 Ibidem, op. cit., pp. 8-9.
4 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Cluj, fond familial
Bran, inventar nr. 2, dosar 14.
5 G. Trifu, op. cit., p. 11.
6 Ibidem, p. 12.
7 S. Oros, op. cit., pp. 20-22.
8 G. Trifu, op. cit., pp. 12-13.
9 S. Oros, op. cit., p. 23.
10 Ibidem, p. 24.
11 Ibidem, pp. 25-26.
12 G. Trifu, op. cit., pp. 14-15.
13 Ibidem, pp. 15-16.
14 Ibidem, pp. 49-56.
15 S. Oros, op. cit., pp. 33-34.
16 Ibidem, p. 34.
17 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj, fond
Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, dosar 4/1881-1913,
ff. 1-3.
18 Ibidem, ff. 4-6.
19 Ibidem, ff. 7-9.
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Decorație de la 1922
Conferită notarului de la Prefectura județului Sălaj
Laurențiu-Ștefan Szemkovics

Prezentăm, apelând la faleristică, la heraldică și
la sigilografie, Ordinul „Coroana României” în gradul
de Cavaler cu care a fost recompensat, prin Decretul
nr. 5.802 din 30 decembrie 1922 (publicat în „Monitorul Oficial” nr. 216 din 2 ianuarie 1923, p. 10247),
Ion Moga, notar la Prefectura județului Sălaj. Mai jos,
redăm descrierea decorației, precum și reproducerile
grafice provenind de la Muzeul Jandarmeriei Române.
Ordinul „Coroana României” a fost instituit prin
legea nr. 1.244 din 10 mai 1881 cu scopul de a recompensa serviciile aduse statului.
Ordinul „Coroana României” în gradul de Cavaler
este o cruce de Malta, cu diametrul de 40 mm, cu brațe
egale, smălțuită roșu, cu marginea de smalț alb. Pe avers,
în mijlocul crucii, este un medalion rotund, smălțuit
roșu, încărcat cu coroana regală, de oțel, ce se termină
printr-un glob, pe care stă crucea „Trecerea Dunării”.
Medalionul este înconjurat de o bordură smălțuită alb,
pe care este scris cu litere și cifre aurii: * PRIN NOI
ÎNȘINE * 14 MARTIE 1881 (data proclamării regatului). Pe revers, în medalionul smălțuit roșu, pe un
singur rând este scris: 10 MAIU (data încoronării). Împrejur, în bordura smălțuită alb: * 1866 * 1877 * 1881
(datele urcării pe tron, proclamării Independenței și
proclamării regatului). Cifra regală, dintre brațele crucii, ca și montura crucii, este de argint. Panglica, care se
atârnă de cruce printr-un inel, este de culoare albastru-închis, cu câte o dungă pe fiecare margine de culoarea oțelului, lată de 6 mm.
Crucea de Malta este o cruce ale cărei brațe sunt formate din triunghiuri isoscele îmbinate la vârf și care au
bazele evidate în forma literei „V”.
Coroana regală de oțel datează de la încoronarea
primului rege Carol I (10/22 mai 1881).
Crucea „Trecerea Dunării”, instituită în 1878, care
este dispusă în vârful coroanei regale de oțel, a fost
destinată militarilor și civililor care au luat parte la
operațiunile din dreapta Dunării, în timpul Războiului
de Independență.
Cifra regelui Carol I se prezintă sub forma a doi „C”
adosați și intercalați în care este înscrisă cifra romană I.

Ordinul „Coroana României” în gradul de Cavaler
(avers și revers).
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Eseu 39

Ioan F. POP

Nu există nici o scuză pentru a fi ticălos, cafard,
după cum nu există nici un motiv pentru a nu fi
ireproşabil. Nu există argumente în favoarea răului,
după cum nu există imposibilităţi în a face binele.
Omul s-a baricadat inavuabil în sofismele răului şi
a uitat posibilităţile binelui. Uşurătatea facerii răului şi dificultatea înfăptuirii binelui îşi găsesc cele
mai umane justificări. S-a ajuns ca un om bun să
fie considerat acela care nu îţi face (încă) răul. Binele, în absolut, e de căutat doar în poveşti şi în
mituri. Unii s-au degradat atît de mult atitudinal şi
comportamental, încît nu a mai rămas din ei decît
scheletul imoralităţii. Aceştia bîntuie prin lume ca
nişte umbre fantasmagorice cu ochii fixaţi pe propriul interes, ahtiaţi patologic după putere, prestigiu şi glorie, hipnotizaţi de propria egocentricitate.
Infestează lumea cu prezenţa lor malefică, terfelesc
şi ultima fărîmă de umanitate. Fac din rău o necesitate. Numai că, era de părere Epicur: „Necesitatea e
un rău, dar nu există nici o necesitate să trăieşti cu
necesitatea”.
*
Cum putem salva individul uman din vidul conceptual al umanităţii, cum îl putem rupe de generalitatea teoretizantă care îl anihilează? Problema e
că umanitatea nu se mai referă strict la om – chiar şi
religia face din el mai mult o anexă intercesoare –, ci
la o fantoşă obţinută prin clonare dintr-o umbră a
acestuia. Omul nu mai este problema strictă a umanităţii, principala ei preocupare. Acesta este doar
un pretext ideologic, antropologic, cultural de a deplînge o absenţă. Mulţi iubesc umanitatea pe măsură ce urăsc omul. Omul ar trebui, ocolind umanitatea, să se întoarcă la om. Dacă mai poate fi găsit…
*
Mi-am estompat treptat reacţiile organice la realităţile exterioare, înlocuindu-le cu reacţii pur livreşti. La palmele alterităţii agresive reacţionez cu
ajutorul cuvintelor. Am degenerat din datele biologicului în cele ale textualităţii. În loc să (mai) întorc
creştineşte obrazul, întorc serafic pagina…
*
Mi s-a reproşat, mai direct sau mai voalat, moralismul ţărănesc şi intransigenţa scripturală, inadvertenţa, retractilitatea şi izolaţionismul, mi s-a făcut
imputaţiunea că sînt foarte, că sînt prea… că practic un
elitism inflexibil, un criticism prea sobru, că nu vreau
să mă pup cu toţi în piaţa endependenţi… Ce mai, re-

proşuri peste reproşuri, pe care eu le primesc voios,
aproape onorat…
*
Orice act creativ vine întotdeauna prea tîrziu,
pentru că nu i-au mai rămas decît resturile unei recreativităţi. Totul a fost creat, cu excepţia nimicului
disponibil, care rămîne în veşnică ne-creare. Nimicul rămîne disponibilitatea pură a creaţiei, asumpţia imboldului gratuităţii originare. Doar el mai
oferă şansa posteorităţii creative. Doar din el mai
poate fi scoasă creativ o lume. Cu toate că nu este,
nimicul îşi manifestă inextingibil prezenţa. Deşi
omniprezenţa lui Dumnezeu trebuia să anuleze
ipso facto nimicul absolut, dizolvîndu-l în el însuşi.
Într-o lume făcută, doar amînarea, non-facerea,
negaţia, contrafactualitatea, destrucţia mai pot
atinge originalitatea. Orice facere se avîntă în hăul
non-necesităţii. Facere care des-face totul pînă în
punctul zero al creativităţii. Acolo unde putem da
peste Dumnezeu sau peste Nimic. Deşi, la facerea
lumii, se pare că Dumnezeu a întîrziat puţin… Întrebarea dacă acesta regretă actul creaţional rămîne
una cu sens, chiar dacă niciodată nu vom afla răspunsul la ea. Acest regret ar putea îmbrăca forma
răului în lume, a de-cuplării acesteia de la continua
creaţie divină, punînd-o, ca pe o carte încheiată, în
rafturile pierzaniei. După cum se pare, Dumnezeu
nu mai citeşte lumea. O răsfoieşte doar din cînd în
cînd, tot mai plictisit. Aşa după cum s-a spus, în
absoluta lui libertate, Dumnezeu putea şi să nu creeze. Putea să stea singur în veşnicia sa, fără acompaniamentul agasant al unei creaţii ratate. Putea
să aştepte etern în intervalul non-opţiunii, în armonia perfectă a increatului. Din acelaşi miracol al
libertăţii creării lumii putea porni, la fel de îndreptăţită, şi non-creaţia sa.
Dorinţa de perfecţiune creativă nu este decît
încercarea de a recupera perfecţiunea nimicului originar. Creatorul a pus nimicul la dispoziţia posibilităţilor imperfecte ale lumii. Imperfectibilitatea
actului creativ poate da măsura restului inexprimat
rămas intact. Puţinul care s-a creat este susţinut de
imensitatea a ceea ce s-a ratat, de tot ceea ce zace ca
potenţă în background-ul neexplorat. Puţinul unei
creaţii este potenţat de imensele lui nerealizări.
Orice operă creată, chiar şi cea divină, arată doar cît
de puţin a putut cuprinde din imensitatea posibilităţilor ei, conturează liniile unui modus operandi. Ea
reprezintă maximalitatea minimului ei operaţional.
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40 Cinema
Filmografiile Simonei

Das Leben der Anderen

(2006)

Simona Ardelean

Fiecare dintre noi este legat de
ceilalți prin fire invizibile. Uneori,
aceste fire invizibile sunt legături
emoționale, experiențe comune, iar
alteori ele sunt fire telefonice, microfoane menite să înregistreze convorbirile personale. Depinde de timpul
și regimul în care te-ai născut.
În Germania de Est a anului
1984, poliția secretă a Securității,
cunoscută sub denumirea prescurtată de Stasi (un fel de Direcție
Generală de Tehnică Operativă
de la noi, din propriul regim claustrant), îl pune sub urmărire pe
Georg Dreyman (Sebastian Koch),
un dramaturg de 40 ani, fără niciun motiv aparent pentru că omul
e devotat regimului.
Însă suspiciunea are perversitățile ei. Îndoiala vine, paradoxal,
tocmai din gândul că dincolo de
această față curată s-ar putea afla
ceva. Notei de vârf din mireasma
aceasta aproape fetidă i se adaugă
ca notă de bază, disimulată, ambiția
erotică a Ministrului Culturii (Bruno
Hempf jucat de Thomas Thieme),
care vede în iubita omului de cultură, actrița Christa-Marie Sieland
(Martina Gedeck), o posibilă amantă. În apartamentul pe care Georg
și actrița îl împart, sunt puse microfoane, iar în podul imobilului se
instalează, pentru supraveghere, căpitanul Gerd Wiesler (Ulrich Mühe).
Aceasta este premisa filmului (Das
Leben der Anderen – Viețile altora), iar
filmul marchează cu succes debutul
regizoral al lui Florian Henckel von
Donnersmarck. Tot lui i se datorează, patru ani mai târziu The Tourist,
iar în 2018 o altă dramă nominalizată la Oscar, Never look away.
Trebuie menționat că deși
acțiunea filmului nu înregistrează
salturi dinamice spectaculoase, iar
dialogurile nu sunt arborescente,
ci delicat-ironice, pelicula reușește
să mențină suspansul pe toată derularea sa prin nuanțele compor-

tamentale din evoluția afectivă
și psihică a personajelor și prin
inversarea de poli morali care se
schițează neașteptat.
Wiesler (cu nume de cod HGW
XX/7) e surprins în ipostaza
inițială într-o sală de clasă, explicând viitorilor agenți/torționari
cum să strivească personalitatea
celor deținuți. Pentru exemplificare, el prezintă una dintre cele mai
cunoscute metode de anchete, ancheta în tură, cea prin care victima
e interogată repetitiv, cu același
set de întrebări care se așază peste stratul de uzură, dat de privarea
de somn și de hrană. Cinic și crud,
căpitanul e un personaj apreciat în
sistem, un robot, cu o viață personală monotonă și solitară, un soldat perfect. În timp, conversațiile
pe care le aude îl vor familiariza
cu tensiunile sufletești ale dramaturgului căruia – înciudat – nu-i
găsește nicio vină și cu care, puțin
câte puțin, și neasumat, începe să
empatizeze. Este acolo, invizibil,
când Georg descoperă că actrița
are o legătură amoroasă, interesată cu ministrul, când o imploră să
nu plece, când încearcă să-și salveze un prieten (Albert Jerska) pus
pe lista neagră a partidului, când
interpretează la pian (autentic, actorul a exersat patru ore pe zi înaintea acestui rol piesa) Sonate für
gute Mesnchen (Sonata pentru oameni buni) dăruită de același prieten care, mai târziu, se sinucide.
Dramaturgului i se întind capcane și el întinde capcane, la rândul
lui, la sfatul unor prieteni pentru
a verifica dacă locuința îi este supravegheată. Ceea ce el nu știe e
că în această ecuație de gheață s-a
strecurat nevăzut, factorul subiectiv, uman. Atunci când iubita lui
e interogată și mărturisește unde
e ascunsă mașina de scris a celui care din fidel al regimului s-a
transformat în opozant, Georg își
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păstrează în ea încrederea nealterată. Regimul acesta, al nisipurilor
mișcătoare redirecționează punctele de referință, iar ele, mobile, se
dovedesc catastrofale. Mașina nu
e găsită de securiști tocmai pentru
că, noul Om bun, căpitanul, o ascunde de propriii colegi.
Cinci ani mai târziu, Zidul Berlinului cade.
Transformarea e uluitoare, iar
mie tocmai rolul făcut de Mühe mi-a
plăcut cel mai mult. E un adânc insondabil în sufletul fiecăruia dintre
noi, iar uneori prefacerile sunt uluitoare. Ultima frază a filmului „es ist
für mich” (este pentru mine) e momentul în care, pentru mine, filmul
a intrat în galeria de aur a filmelor
de neuitat. Cu dublu sens, fraza din
cartea pe care fostul securist și-o
achiziționează într-una din librăriile Berlinului de azi, descoperă cine
este cu adevărat Omul.
Ulrich Mühe mărturisea că s-a
pregătit pentru rol rememorând
propria viață din Germania socialistă. Neîntâmplător e faptul că
actorul a suspectat mereu că fosta
sa soție, așadar omul cel mai apropiat, a fost la rându-i colaborator
Stasi.

Ordine și Haos

Ethnos 41

Gheorghe Glodeanu

În prefața lucrării Ordine și Haos. Mit și magie în cultura tradițională românească (2004), Andrei Oișteanu
vorbește despre dificultatea reconstituirii mitologiei
pre- și protoromâne datorită absenței izvoarelor scrise autohtone și pierderea unor lucrări ce trimiteau
la mitologia geto-dacă și daco-romană. Este vorba
de scrierile unor autori greci și romani precum Poseidonios, Criton, Dio Chrysostomus, Appian, Arian
și alții. Pe de altă parte, culese la mâna a doua sau a
treia, informațiile păstrate de la autorii antici se dovedesc sărace, uneori ambigue sau contradictorii. Se
pare că nici informațiile despre geți ale lui Herodot nu
sunt foarte exacte, deoarece ele nu au fost culese de la
grecii din zona getică, locuitori ai cetăților Tomis, Histria și Calatis, ci de la cei din regiunea scitică sau cea
sud-tracică. Oișteanu semnalează că situația devine
și mai dificilă atunci când se încearcă reconstituirea
credințelor mitice și a practicilor magico-rituale ale
geto-dacilor. Având caracter secret, acestea ajungeau
cu greu la cunoștința străinilor. Soluția ieșirii din
impas este găsită în abordarea inter- și pluridisciplinară a problemei. În acest sens, puținele informații
transmise de izvoarele antice pot fi coroborate cu cele
furnizate de arheologi, lingviști, istorici, paleontologi
și alții. Lui Oișteanu i se pare profitabil să abordeze
mitologia română în context universal, prin raportarea la alte mitologii. Un bogat izvor de informații privind mitologia românească este furnizat de textele și
manifestările folclorice, chiar dacă acestea au fost culese abia începând cu jumătatea secolului al XIX-lea.
Problema cea mai delicată cu care se confruntă cercetătorul culturii populare românești – menționează
Oișteanu – este relația dintre mitologia populară autohtonă și mitologia pre- și protoromână. Acest lucru
vizează corecta evaluare a „aportului – cantitativ și
calitativ – al structurilor și motivelor mitice arhaice
în cadrul fenomenului cultural complex al mitologiei române”. Sub acest aspect, cercetătorul refuză atât
pozițiile maximaliste, cât și cele minimaliste, adesea

răuvoitoare. În viziunea sa, principalele surse de reconstituire a mitologiei românești se găsesc în „textele și manifestările folclorice, fenomene culturale
caracterizate prin anonimat și oralitate”. Din fericire,
sărăcia izvoarelor scrise este compensată de bogăția
culturii tradiționale orale, transmisă din generație
în generație. Cu toate acestea, cercetătorul nu cade
în capcana susținerii „purității” mitologiei române.
Dimpotrivă, el recunoaște că peste structurile mitice
autohtone s-au suprapus diferite elemente de mitologie romană, iudeo-creștină, slavă etc. Consecința
acestui fenomen a fost apariția unei mitologii populare vii, alcătuită din diferite straturi suprapuse greu
de decelat. Oișteanu identifică în mentalitatea mitică
autohtonă prezența a două tendințe. Pe de o parte, el
vorbește de existența unei evoluții liniare lente. Pe de
altă parte, este identificată și o evoluție în trepte datorată diferitelor influențe străine. Acest lucru face
ca specificul mitologiei române să nu fie dat doar de
structurile mitice arhaice autohtone, ci și de maniera
specifică în care au fost asimilate motivele mitice preluate. În acest sens, Oișteanu vorbește despre „fenomenul de adoptare prin optare și adaptare”.
O problemă fundamentală ridicată de către mitograf se referă la întrebarea dacă „se poate vorbi despre
o mitologie românească propriu-zisă sau, mai degrabă, despre un număr (e drept, foarte mare) de teme
și motive mitice”. Cea de a doua soluție este cea mai
plauzibilă, motiv pentru care, de-a lungul timpului,
numeroși cercetători au optat „fie pentru o abordare
totală, dar mitografică, descriptivă a mitologiei române, fie pentru o abordare etnomitologică, în profunzime, dar parțială (la nivelul unui motiv sau al unei
teme mitice)”. Antropologul se întreabă ce anume generează și unește o serie de manifestări mitico-rituale
diferite precum legendele cosmogonice, credințele legate de întemeierea unui spațiu locuit, practicile magice de alungare a molimelor, credința în ființele fabuloase, valorizarea plantelor și a animalelor, practicile
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legate de marile momente din existența omului etc.
Acestea compun o mitologie populară, menționează
Oișteanu, dar sunt generate de o mentalitate mitică
comună.
Pornind de la un număr apreciabil de motive mitice
diferite, cercetătorul circumscrie un model de gândire
arhetipală, pe care îl numește Ordine și Haos. Potrivit
acestuia, în mentalitatea mitică, Haosul nu dispare
odată cu cosmogonia. El reușește să supraviețuiască
în stare latentă, boala, moartea, furtuna, seceta cutremurul etc. fiind percepute ca niște ipostaze ale
Haosului ce încearcă să perturbe rânduiala cosmică
existentă. Universul însuși se găsește într-un echilibru fragil, oscilând mereu între Ordine și Haos.
Recurgând la diferite ritualuri, omul societăților
tradiționale participă în mod activ la restaurarea periodică a ordinii cosmice. Acest principiu este aplicat
creațiilor folclorice românești. Oișteanu observă că o
mare parte din legende, colinde, balade, ceremonii și
ritualuri aveau drept scop esențial menținerea echilibrului cosmic. Etnologul își pune apoi întrebarea în ce
măsură principiul Ordine și Haos este specific mitologiei autohtone. Răspunsul lui este acela că „este vorba

La Editura „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului
Județean Sălaj, Centrului de
Cultură și Artă al Județului
Sălaj și Primăriei și Consiliului Local al comunei Cizer,
a apărut o nouă carte semnată de Petru Galiş: „Pria,
plai pastoral – 540 de ani de
la atestarea documentară –
(1481-2021)”
Prefaţă
Pentru fiecare dintre noi, satul
şi casa natală, reprezintă un fel de
centru al universului, acele valori
şi amintiri care fac parte din însăşi fiinţa noastră. Evocarea acestora în diferite moduri devine un
redutabil test de sensibilitate.
În timp ce, de un an încoace,
viaţa noastră a fost „carantinată” de acest nemilos flagel, dl
Petru Galiş a lucrat neobosit să
consemneze pentru noi, cei de
azi, şi pentru generaţiile care
vor urma, monografiile satelor
Pria, Plesca şi Boian. Am apreciat la dânsul „neastâmpărul”,
perseverenţa prin care şi-a dus

de un model arhaic și universal de gândire mitică”, ce
s-a manifestat în forme specifice. Acesta a acționat
atât sincronic, cât și diacronic, pe axa timpului. Mai
mult, binomul Ordine și Haos nu s-a manifestat întotdeauna singur, ci împreună cu alte principii cosmice, contribuind la alcătuirea unei mentalități mitice
autohtone.
Pertinentul studiu introductiv este urmat de nouă
secțiuni ample, purtând titluri semnificative: Colinde
de tip „Furarea astrelor”. Motive și semnificații mitice,
Legenda românească a potopului, Dendromitologie românească. Paltinul, Balaurul și solomonarul. Termenii
unei ecuații mitice arhetipale, Labirintul. Un monstru
arhitectonic, Folclorul copiilor. Reminiscențe magico-rituale, Narcotice și halucinogene la geto-daci și români.
Utilizarea magico-rituală a plantelor psihotrope, Graiul
îngerilor, Antropologia locuirii tradiționale.
În ciuda dificultăților întâmpinate în reconstituirea mitologiei pre- și protoromâne din cauza absenței
izvoarelor scrise, mizând pe textele și manifestările
folclorice, Andrei Oișteanu ne oferă în Ordine și Haos
un studiu fascinant despre problema miturilor și a
magiei în cultura tradițională românească.

la împlinire scopul propus.
Monografiile de faţă ne oferă
crâmpeie de viaţă personală şi
comunitară, informaţii care vin
să compună identitar imaginea
aşezărilor rurale de la poalele Măgurii Priei. Ne sunt prezentate repere geografice şi istorice cu privire la cele trei localităţi, dar de
departe cele mai valoroase pagini
mi se par cele în care sunt evocate
persoane. Actori ai dramei vieţii,
oameni din sat, vin şi se „confesează” parcă pentru eternitate,
contribuind cu amintirile lor la
formarea unui puzzle monografic, în care cititorii se recunosc,
sau îşi recunosc părinţii, prietenii
sau vecinii.
Dacă în ultimul timp s-a vorbit
mult de „distanţare socială”, monografiile propuse de autor sunt
un prilej de apropiere socială.
Ele cuprind evenimente, trăiri şi
amintiri, repere comune tuturor
indivizilor ce aparţin comunităţii.
Pria, Plesca şi Boianul fac parte din acele „sate vechi şi renumite”, pe umerii cărora s-a ridicat un
popor şi o ţară. Oameni mândri şi
harnici, locuitorii zonei au participat la mai toate evenimentele
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istoriei naţionale, aducând aportul lor la propăşirea naţiei. Aici,
generaţii de-a rândul s-au ostenit
în muncile lor, aici şi-au cântat
colindele şi şi-au plâns morţii,
de aici au plecat spre viaţă şi spre
lume. De aceea aceste locuri nu
pot fi uitate, motiv pentru care
lucrarea dlui Petru Galiş devine
cu atât mai valoroasă.
Florin Ioan Chiş

Conferințele de la
ASTRA
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*

Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român, ASTRA, a fost
înființată la data de 4-7 noiembrie
1861 și s-a plecat de la principiul
valabil şi în zilele noastre: că un popor scapă de jugul robiei sufleteşti,
trupeşti şi materiale numai dacă are
o cultură proprie puternică, cu ajutorul căreia să-şi mobilizeze toate
forţele sale intelectuale şi fizice.1
Asociaţiunea „ASTRA” a fost
proiectată, creată şi întreţinută
de-a lungul timpului prin stăruinţa,
zelul, sacrificiul şi munca dezinteresată a multor români inimoşi şi
devotaţi. Dintre aceştia îi amintim
pe: Avram Iancu, Axente Sever, Andrei Şaguna, Timotei Cipariu, George Bariţ, Iacob Mureşianu, Pavel
Vasici, Ion Raţiu, Visarion Roman,
Ioan Negruţiu, Vasile Ladislau Pop,
Octavian Goga, Andrei Bârseanu,
Vasile Goldiş, Iuliu Haţieganu, Ion
Agârbiceanu, Alexandru Lapedatu
etc.
La întemeierea Asociaţiunii au
conlucrat cele două biserici româneşti din Ardeal, având în frunte
pe cei doi mari arhierei, Episcopul
ortodox Andrei Şaguna şi Mitropolitul greco-catolic Alexandru Sterca
Şuluţiu.2 Limba şi credinţa în Dumnezeu au fost forţele miraculoase
care au sălăşluit în toate inimile şi
sufletele românilor „înfrăţindu-le şi
zidind într-însele cetatea nebiruită a
unei solidarităţi organice”. Cele două
biserici româneşti au fost în permanenţă alături de Asociaţiune în
munca de luminare şi solidarizare
a românilor. De aceea sunt şi astăzi
valabile cele spuse de Vasile Goldiş
în 1923: „Cine tulbură această fericitoare armonie, atentează la cel mai
preţios bun al neamului nostru, micşorând şansele fericirii sale”.
În scopul realizării ţelului de deşteptare şi solidarizare a românilor,
de-a lungul vremurilor, Asociaţiunea ASTRA a înfăptuit o serie de lucrări care au devenit în timp bunuri
de patrimoniu şi puncte de reper
în viaţa neamului. Dintre acestea

amintim: Biblioteca „Astra” (1862),
Expoziţia etnografică şi de industrie casnică (Braşov, 1862), Revista
„Transilvania” (începând cu ianuarie
1868), Despărţămintele şi agenturile
(cercurile culturale) (1869), Şcoala civilă de fete cu internat (Sibiu,
1886), Colecţia de tipărituri „Biblioteca Poporului” (1891), Enciclopedia Română (3 volume, Sibiu 18981904), Casa Naţională şi Muzeul
Asociaţiunii (1905), revista „Ţara
Nostră” (1907), Colecţia „Biblioteca
Astra” (1914), Complexul de monumente din Munţii Apuseni dedicat
lui Avram Iancu (1924), Regionala
„Astra Basarabeană” (1927), Regionala „Astra Dobrogeană” (1927),
Muzeul Unirii din Alba Iulia (1929),
Congresul Cultural (1930), Casele
Naţionale(1930) şi Şcolile ţărăneşti
(1931), Regionala „Astra Bănăţeană” (1937), Reactivarea Astrei
(1990), Taberele de civilizaţie românească „Acasă la noi” (1996-2001),
înfiinţarea Bibliotecii „Astra” la Criuleni (2000), Monumentul de la Turnu Roşu, busturile şi plăcile comemorative dedicate unor personalităţi şi
evenimente (1990-2001), Simpozionul internaţional de geometrie
diferenţială şi aplicaţii (1997, 1999
şi 2001), Concursul internaţional de
poezie „Veronica Micle”, Deniile eminesciene, tipărirea a peste 30 de cărţi
şi editarea a 14 reviste (1990-2002),
miile de burse şi ajutoare acordate
(1861-2002), zecile de mii de conferinţe şi prelegeri (1861-2002).3
După Marea Unire, Asociaţiunea
Astra este recunoscută ca persoană
morală prin Legea 2602 din 1921,
votată în unanimitate de Parlamentul României Mari, iar Biblioteca,
începând cu anul 1923, devine tot
prin lege depozit legal, primind rangul de Bibliotecă Naţională.
Considerăm însă că realizarea
cea mai de seamă a Asociaţiunii
este aceea că i-a învăţat pe români
să muncească uniţi. Munca adevărată şi utilă patriei nu se poate
face
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decât prin solidaritate naţională.
Parafrazându-l pe marele Nicolae

Corina Brumaru

Augustin Paul

Iorga, am putea afirma că „munca,
buna înţelegere, aceasta este programul de astăzi şi de oricând” pentru
Asociaţiunea „ASTRA”. Prin muncă
cinstită se pot înlătura toate neregulile morale şi sociale.4
Augustin Paul a publicat impresii despre conferințele Asociației
Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român
(ASTRA). La unele a participat el
însuși, despre altele doar a publicat
în rubrica Foileton a Gazetei Transilvania.
Asociația Transilvană pentru
Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) a fost
înființată la Sibiu între 23 octombrie – 4 noiembrie 1861, având un
rol însemnat în emanciparea culturală și politică a românilor din
Transilvania. A fost înființată de
către inteligențiile românești ardelene – așa erau numiți intelectualii
vremii, acest for cultural având ca
scop: „Înaintarea literaturii române și
cultura poporului român în deosebitele ramuri prin studii, elaborare și editare de opuri, prin premii și stipendii
pentru diferitele specialități de știință
și arte și alte asemenea. Asociația va
avea un președinte, un vicepreședinte,
un secretar-prim, un secretar, un bibliotecar, și arhivar, un casier, un contro-
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lor – toți aleși pe trei ani.”5
După elaborarea înființării
Asociației, cei 212 membri înscriși
s-au întâlnit în ședința inaugurală, la Sibiu, în ziua de 23 octombrie 1861, alegându-l să conducă
Asociația pe mitropolitul Andrei
Șaguna – președinte, Timotei Cipariu – vicepreședinte și George
Bariț – secretar. Adevăratele țeluri
urmărite de Asociație erau conturate din prima zi: dorința fierbinte să
fim o singură națiune!
În cadrul Astrei s-a concentrat
la sfârșitul secolului al XIX-lea elita intelectuală a românilor transilvăneni: George Bariț, Timotei
Cipariu, Andrei Șaguna, Ion Pop-Reteganul, Ioan Pușcariu, Miron
Cristea, Vasile Goldiș, Onisifor
Ghibu, Octavian Goga. Secretarii
Asociațiunii, care și-au desfășurat
activitatea la sfârșitul secolului
al XIX-lea și începutul secolului
al XX-lea au fost Corneliu Diaconovici, Octavian Tăslăuanu și Andrei Bârseanu. În 1906, secretar
administrativ al ASTREI este Octavian C. Tăslăuanu, care alături
de poetul Octavian Goga au sub
supraveghere revista de cultură,
civilizație, literatură, artă și atitudine numită Luceafărul. Alte
publicații ale acestei asociațiuni
au fost: Transilvania – editată la
Brașov, Tribuna – apare la Sibiu în
1884 și Analele Societății Academice Române – apare la București în
1868.6
Despre reuniunea de la Șomcuta
Mare a Asociațiunii Transilvane
pentru Literatura Română și Cultura
Poporului Român (ASTRA) din anul
1869, Augustin Paul scrie în anul
1902 în rubrica Foileton a Gazetei
Transilvania, următoarele rânduri:
„Din Cetatea de Piatră au eșit
mulți români buni și oameni de frunte.
Ioan Buteanu, al cărei nume îl cunosce
fiecare cărturar român, este născut în
Șomcuta. Chiar și Gheorghe Barițiu
își trage originea încă din Cetatea de
Piatră. (Cetatea Chioarului)
În ajunul Adunării Asociațiunei
ce s-a ținut în 1869 în Șomcuta, regretatul nostru istoric scriind despre
districtul din care își trag originea
străbunii lui, atinge cu duioșie trecutul cetății de Piatră.

«Districtul cetății de Piatră, dice
G.B. este relativ mai mic de cât o
mulțime de alte municipii din Transilvania și Ungaria. Pe cât înse teritoriul
său este mic și cultura sa națională decădută, pe atât istoria acelui district
este abundantă de evenimente multe
și mari, întru atâta încât el pe acest teren ar pute rivalisa cu cele mai multe
municipii.
De ar sci spune ruinele Cetății de
Piatră (Kovar), câte s-au petrecut în
aceea mai ales de la 1526 încoce, de ar
învia de 24 de ore străbunii numeroselor familii boeresci, din acel district,
pentru ca să spună generațiunilor presente, câte au făcut și ce au suferit ei
nu numai pentru patrie în genere, ci și
în specie pentru națiunea lor românescă, și pentru confesiunea lor avitică,
atunci credeți-mi Domnilor, că noi cei
care ne tragem originea din acest district, […] și cei care credem că am făcut
nu sciu ce lucruri mari în vieța nostră,
am sta prea umiliți dinaintea lor.
Înse istoria fie și numai a unui district, cere câte un condeiu forte devotat. Se sperăm că și până acum se va
fi aflat una penă, din acel municipiu,
care va fi compus monografia lui și
pote o va înfățoșa chiar Adunării din
August a.c. ca cel mai frumos present
care i s-ar pute face vreodată!» Gheorghe Barițiu 7
La adunarea Asociațiunei ținută
la Șomcuta cu toată comunicațiunea
grea de pe atunci, s-au adunat mulți
fruntași români din totă Transilvania, și din părțile ungurene, cu deosebire Sătmariu și Maramureș, și
multe momente de bucurie va fi avut
G. Barițiu, vedent râvna de cultură
a inteligenței din Cetatea de Piatră.
Toate bucuriile i s-au întunecat însă
când a trebuit să constate și unele
scăderi. Între aceste scăderi era mai
ales lipsa de interes a publicului din
aceste părți față cu presa periodică
și literatura română. Etă ce dice G.
Barițiu în privința acestă:
«Un defect mare s-a observat și
astă dată la una parte din membrii
adunării. S-a vedut adică din nou că
unii omeni, în tot cursul anului nu cetesc nimic pe lume, nici una carte , nici
un diar, nici măcar un numer din vreun diar. Unii ca aceia se simt apoi cu
totul streini în Israil din momentul, în
carele calcă în adunare și până la finit.
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Acesta nu merge. Trebuie să ne dedăm
și noi Românii a ceti mai mult decât
cetirăm până acuma.»
Monografia districtului, care G.
Barițiu spera că va fi înfățișată ca cel
mai frumos present, - la adunarea de
la 1869, nu s-a scris nici până în diua
de adi, și desigur va trece mult timp
pe Căicana, până ce va vede lumina
o asemene monografie, afară decă nu
se va realisa cumva scirea publicată,
mai deunedi de un diar unguresc, care
spunea că doi distinși fii ai Cetății de
Piatră lucreză intensiv la monografia
districtului. De aici înse literatura română n-ar ave nici un profit, deoarece
acei distiși fii ai Cetății de Piatră, deși
români, după cum reiese din scirea foiei maghiare, și-ar publica monografia
în unguresce...
Nici speranțele referitoare la cetitul îndecit mai mult nu s-au realisat
până acuma. În trei-deci și patru de
ani multe s-au schimbat, Șomcuta a
intrat și ea în rețeaua căilor ferate,
etc. Numai indolența Românilor față
cu presa română a remas aceeași.
Cutez a afirma că în Șomcuta ai pute
număra pe degetele celor două mâni,
inteligenții – care se-și considere de
datorie a lor a sprijini prin abonament
vre-un diar românesc.
Mulți chioreni cetesc și aboneză diare streine, pentru-că așe dice proverbul: «Cine trăesce cu chiorii, învață a
se uita cruciș»”.8
*Fragment din volumul „Augustin Paul (Delaletca) – biografie”,
de Corina Brumaru, Ed. Etnous,
Brașov, 2019.
Note:
1 http://www.asociatiunea-astra.ro/site/
repere.php, accesat la data de 10 aprilie
2017.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 http://www.asociatiunea-astra.ro/site/accesat la data de 22 februarie 2017.
6 Stelian Mândruț – Paul Augustin
(1866-1920) – Încercare de schiță monografică, în „Acta Mvsei Porolissensis”, Zalău,
VIII/1984, pp. 615-642.
7 Colecția Personală Augustin V. Paul Delaletca – Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, Nr. 132, Nr. Fond 67, între
anii 1791-1973, dos. Nr. 121.
8 Ibidem, dos. Nr. 121.
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Lucian Gruia

La munte, omul se simte mai
aproape de Dumnezeu. Peisajul
montan induce o anumită stare
de sacralitate, nu numai celor care
cuceresc piscurile, dar şi întregului
suflet colectiv al popoarelor. Astfel, avem munţi sacri: Olimp – la
greci, Meru – la indieni, Fuji – la
japonezi, Ceahlău – la români etc.
Pentru Ramona Müller, muntele reprezintă un fel de axis mundi, din moment ce afirmă: „Iubesc
muntele, iar traseele pe care deseori le urcăm, le simt ca un fel de
liturghie ce uneşte cerul cu pământul.” Şi încă plusează: „Dragostea
de munte este una eternă, ca şi semeţia lui.”
Cine ar putea descrie mai bine
drumeţiile prin munţii noştri decât un profesor de geografie care
este şi poet pe deasupra? Ramona Müller are aceste trăsături. Stă
mărturie cartea ei, Ursită drumului:
jurnal de călătorie (Ed. ePublishers,
2019).
Textele, extrem de succinte
(le-aş situa între micro-eseuri şi
proză), conţin informaţii despre:
traseul de urmat până la obiectivele propuse, geneza şi geologia
acestora, legendele locale care le
preamăresc, descrieri de natură şi
îndemnul către cititor pentru a le
vizita.
Cum îşi începe un poet peregrinările montane? Îşi aşază palma
stângă peste harta ţării şi la intersecţia liniei destinului cu linia
vieţii descoperă Munţii Apuseni.
De aici încep călătoriile care acoperă o mare parte din regiunile ţării.
După Apuseni, urmează vizitarea
munţilor Ciucaş, Buzăului, Dobrogei, Gorjului şi Platoul Bucegi.
Cum e şi firesc, în Munţii Buzăului (zona natală a autoarei), poeta-profesoară efectuează cele mai

multe popasuri.
Concepţia micro-eseurilor atestă puterea de concentrare a autoarei, iar descrierile de natură le conferă savoare literară. Iată o descriere de natură, menită să încânte
imaginaţia: „Oprim maşina într-un
punct de belvedere pentru a putea
surprinde în câteva imagini respiraţia matinală a muntelui. Un
cocktail de culori parcă ostoieşte
setea zorilor, amestecând rubiniul în ridurile nopţii autumnale
cu dantelele străvezii de indigo şi
sângeriu. O linie uşor rotunjită, ca
marginea unei pleoape somnoroase, conturează silueta munţilor din
care, dincolo de hotarul vederii,
săgeţi timide de aur solar îşi încep
dansul, alungând umbrele nopţii.
În câteva secunde ne scăldăm în
culori roşietice, vinovaţi de îmbrăţişarea matinală a soarelui din care
am recrutat pentru acea zi speranţa, viaţa şi visarea.” (Ceva e sus...)
Autoarea ştie să atragă cititorul
oferindu-i informaţii senzaţionale.
De exemplu, Podul lui Dumnezeu de
la Ponoare (Gorj), care s-a realizat
prin surparea unei peşteri, este cel
mai mare pod natural din România, al doilea din Europa şi singurul pod natural din lume pe care se
poate trece cu maşina. (Minunea e
aproape de noi)
Trecând prin Gorj, nu scapă
ocazia să viziteze şi să comenteze
pertinent Ansamblul monumental
brâncuşian de la Târgu Jiu.
Într-un fragment al cărții, autoarea meditează asupra vieţii:
„Pentru că în viaţa noastră există oameni şi locuri predestinate,
noi suntem doar cei care trăiesc
un rol într-un scenariu scris deja
sau, consider eu, corectat de noi,
dacă putem face acest lucru. Înclin
să cred că mă încadrez în cea de-a
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doua categorie. Sunt aici, acum,
corectând un scenariu prescris!
Mâine pot fi tot aici, dar altfel, depinde de mine cum mă raportez la
timp şi la spaţiu pentru a continua
să fiu...” (Destinaţii fără destinatari)
Reflecţia merită comentată. Lucian Blaga afirmă că pentru români
este specific sentimentul sofianic,
adică acea stare de aşteptare ca
Dumnezeu să coboare la om pentru a-l ajuta. Pentru germani este
specific sentimentul gotic, omul
străduindu-se să se înalţe spre
Dumnezeu. Prima parte a comentariului Ramonei Müller corespunde aşteptării sofianice (predestinarea), iar a doua, înălţării gotice
(corectarea scenariului prescris).
Cred că şi pasiunea autoarei
pentru munte, pentru catedrale
de piatră ale naturii, descinde mai
ales din percepţia gotică a existenţei.
Textele din cartea Ramonei
Müller, Ursită drumului, îmbină
fericit datele ştiinţifice cu proza
poetică. Cartea insuflă cititorilor
dragostea pentru munte, pe fondul
unui patriotism înalt.
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Imaginile durerilor
absolute
Ana Ardeleanu

Ce-ai vrea să vezi atunci când nimic nu mai este de văzut? Ce-ai vrea
să auzi atunci când totul este spus?
Ovidiu Mihalache, prin proza lui
scurtă din volumul „Lupoaica” (Ed.
Ex Ponto, Constanţa, 2019), nu
găseşte răspunsuri, ci aşază în faţa
cititorului alte întrebări, pe care şi
noi le ştim, dar nu îndrăznim să căutăm răspunsul, dovedind o extraordinară capacitate de revitalizare,
de metamorfozare a propriului stil
artistic.
Aparent, toate povestirile lui
Ovidiu Mihalache sunt extrem de
condensate, ba chiar reduse la un
minimum chinuitor de concis, de
parcă autorul ar vrea să scape cât
mai repede de corvoada descrierii
faptelor, întâmplărilor şi, mai ales,
a gândurilor personajelor. Şi totuşi
nu este aşa. Rapiditatea cu care
autorul reuşeşte să descrie emoţiile fiecărui participant la această
sagă a oamenilor nefericiţi parvine din folosirea extrem de eficientă a stilului narativ personalizat.
Ovidiu Mihalache te ia de braţ în
povestirile lui şi, ca la o plimbare
în parc, îţi povesteşte, pe nerăsuflate, o poveste, o legendă doar de
el ştiută. Limbajul extrem de facil,
de încărcat de detaliu face ca fiecare povestire să fie parcă narată de
un bunic sau şoptită de un amic
la ceas de seară. Realismul povestirilor lui este atât de palpabil încât atinge şi imaginea mirosurilor
(„Pe holurile şcolii se mai simte şi
acuma aroma de mână fină a fetei
din ultima bancă de la perete, din
liceu” – „Adrianne Schutzmann”)
ori a gustului: „Şi la două dimineaţa-i gata pâinea de băgat în cuptor.
Şi acuma i le duce aşa, doar de dor,
lui fie-sa, calde şi fierbinţi, mirosind a ţest din ăla împreunat cu
beţe de vişin, să le guste frumos
şi s-adoarmă cu satul ei în gând”

(„Zăpada mieilor”).
Volumul migrează uneori către
sfera fantasticului, a misterului, a
întâmplărilor neverosimile („Un
lujer îngheţat”, „La taina mistreţului”, „O minune de Paşti”), iar caracterul enigmatic al întâmplărilor
provine uneori chiar din caracterul personal al povestirii, de parcă autorul ar conversa pe alocuri
chiar cu cititorul: „Dacă te-ai uita
în lungul drumului, ai vedea acum
o umbră mititică care se strecoară
pe lângă garduri însoţită de un şomoiog blănos ce parcă face cercuri
în jurul ei”. („Ochii babei”). Atmosfera de mister este întreţinută de
veşnica raportare la trecut, la grozăviile ori minunile ce s-au petrecut în nişte timpuri neştiute, abia
amintite în conştientul satului ori
al oamenilor ce-şi mai aduc aminte cu greu de acestea („Vrăciţa”,
„Ochii babei”).
Lumea lui Ovidiu Mihalache
gravitează în jurul satului, al dramelor sale de obicei ascunse ori
pierdute, ce aşteaptă uneori să fie
descoperite. E o lume a suferinţelor neştiute, a durerilor trăite în
tăcere („Zăpada mieilor”), a vinovăţiei asumate sau nu („Sabina”).
Dar nu numai lumea, ci şi personajele lumii lui Ovidiu Mihalache
capătă aure de ascetism, nimburi
create de suferinţele pe care sunt
supuşi a le îndura („O traistă cu
colaci”, „Un lujer îngheţat”). El
mărturiseşte de altfel: „Drama femeii, tragedia copilului ori poate
chiar şi suferinţa bărbatului ori a
tatălui nu sunt altceva decât, poate, ecouri ale unor suflete târziu
rătăcite şi, poate că, din fericire,
măcar oleacă înţelese”. De aceea surprinde folosirea unor teme
ori subiecte mai greu detectabile
în proza contemporană, aproape
deloc moderniste şi anume sa199

tul patriarhal cu întâmplările lui
neştiute, conflictul între copii/
părinţi/bunici, aşa cum era el odinioară, melancolia amorului rural
ori chiar poate fervoarea religioasă aplicată în lumea celor simpli.
Căci personajele lui Ovidiu Mihalache nu sunt deloc complicate, nu
aparţin lumii complexe citadine,
nu au emfaza caracterului educat,
ci au doar trăiri simple, umane,
pământene: „Tremură acum, aşa,
de bucurie, Fănică şi-ntinde limba
după stropii de ninsoare, că cică
aşa-i obiceiul când ninge oleacă-n
luna lui Mărţişor: să lingi şi să-nghiţi
praful ăla îngheţat ca să-ţi meargă
bine, după aia, tot anul” („Zăpada
mieilor”). Dar subiectul conflictelor, intensitatea trăirilor, capacitatea de acceptare, uneori chiar
naivă ori poate fatalistă fac din
povestirile din „Lupoaica” repere
suficiente pentru resetarea lumii
în care ne aflăm.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Shakespeare –
contemporanul nostru?

Ioan Bunta

Motto: „Shakespeare nu trebuie citit, ci studiat!”
(M. Eminescu, Repertoriul nostru teatral, în revista
Familia, Pesta, nr. 3, 1870)
Shakespeare este un scriitor profund, a cărui operă
este plină de înțelepciune și adevăruri etern umane. De
aceea, Eminescu expunea în poemul Cărțile: „Shakespeare! adesea te gândesc cu jale…”, cu alte cuvinte, caut
să înțeleg semnificația operei tale, semnele multiple pe
care aceasta le cuprinde. Shakespeare a cunoscut foarte bine viața în toate aspectele ei. Văzuse și știa mai
multe decât oricare dintre contemporanii săi. Nimic
din cele omenești nu-i fuseseră străine, aceluia care își
denumea opera dramatică „o oglindă a firii omenești”
(Hamlet). Încercase de la început să treacă prin lume
„privitor ca la teatru”, scornind chiar o vorbă de pomină că „lumea-i o scenă”. Meseria lui l-a făcut să urce pe
scenă, măcar ca figurant. Trăise printre cei care făuresc
legile pentru ceilalți, și printre cei mulți, aceia ce se supuneau acestor legi. Și printre deznădăjduiții care-și fac
singuri dreptate, gândindu-se că atunci: „când legea nu
te apără de crimă,/ De ce să-ngădui ca un hoit trufaș/
Judecător și gâde să ne fie,/ La adăpostul temerii de
lege?” (Cymbeline)
Ben Jonson, contemporanul și prietenul lui Shakespeare, își exprimă admirația și prețuirea pentru
marele scriitor într-un poem care prefața ediția in folio din 1623, subliniind: „El nu este pentru o epocă, ci
pentru toate timpurile”. Vom încerca în rândurile de
față să surprindem câteva elemente, situații, personaje care prezintă semnificații pentru timpurile noastre.
Indiferent de originea lor socială sau rasială, ori de
credința lor, „eroii lui cugetă ca niște oameni ai țării
și timpului lui, simțitori la calamitățile acelui timp, la
reaua guvernare sau la adânca beznă a minților încă
neluminate, la marile adevăruri despre viață, despre fericire, despre moarte…” (Mihnea Gheorghiu,
Scene din viața lui Shakespeare, Editura Tineretului,
București, 1960, p. 303). Shakespeare urmărea să
pună în mișcare oameni proveniți din straturi sociale
diferite, „într-un conflict care-l muncea pe dânsul… de
când cartea lui Francis Bacon îi dăduse de gândit despre legătura dintre teorie și practică” (Op. cit., p. 331).
La o primă analiză a dramelor istorice, numite și
Chronicle Plays (Hamlet, Othello, Richard al III-lea, Henric
al VI-lea, Henric al VIII-lea, Cymbeline etc.), observăm
existența unor forțe ale universului, acel Mecanism
Universal care guvernează totul. De aici și ideea că istoria lumii feudale este o scară fără sfârșit, pe care urcă

neîncetat toți regii. Fiecare treaptă, fiecare pas spre
culme este marcat prin crimă. Acest fapt este un sentiment pe care spectatorul, cititorul îl trăiește la o primă
lecturare a pieselor istorice. Totul e predestinat, totul
este dinainte stabilit; înșiși eroii acceptă acest fatalism,
această ordine, împotriva căreia nu te poți opune. Cu
toții acceptă crima ca pe un dat al sorții. Chiar și în
ceasul morții rostesc lungi tirade. Încă un pas și coroana va cădea, putând să ți-o pui pe frunte. Suveranii se
schimbă, dar faptele sunt întotdeauna aceleași. Marele
Mecanism se pune în mișcare, drept urmare vor apărea
pe scenă concepții diferite, violente în ton și mișcare,
schematisme, atmosferă de cinism, persiflare și caricatură, în general o clipire vagă de planuri, de ideologie
depărtată, de raportări la o lume cu identitate istorică
și cu profilul moral al unei existențe proprii. O asemenea interpretare cu putere de generalizare este unilaterală. Dramele istorice reprezintă un capitol important
din viața Angliei. Shakespeare le-a scris sub impresia
puternică a unor evenimente la care a asistat sau care
au intrat în conștiința vie a comunității din care făcea
parte. Simțim tot timpul o participare intensă la marile
evenimente politice ale vremii. Astfel, putem desluși o
gândire politică cuprinzătoare. Aceste drame sunt doar
aparent schematice și impersonale. Ele sunt reale și exprimă vremuri pe care scriitorul le-a trăit și în care s-a
format spiritualicește, care ne cer să le înțelegem prin
prisma realității lor specifice. În acel timp, poporul englez se vede pândit de două pericole: anarhia religioasă
și invazia străină. Era nevoie, deci, de ordine, de pacificare a spiritelor, de așezare a lucrurilor pe o matcă mai
liniștită și mai firească. Totul se desfășoară în lumina
unității și a caracterului național.
Privite separat, într-adevăr, multe dintre faptele
înfățișate par oribile (Richard al III-lea, Henric al VIII-lea,
Hamlet etc.). În realitate, ele descriu un arc încărcat
de tumult uman, de măreție istorică, de personalitate a vieții. Tragediile istorice prezintă, dincolo de absurdul lor, o logică inerentă; ele denotă frământările
unei comunități umane, luptând să se definească și
să-și biruie contradicțiile. Ele au o valoare locală, dar
și înțelesuri universale. Scenele ce se derulează sub
ochii spectatorului, definite ca lecții de viață și lecții
de guvernare, încărcate cu substanțe de veridicitate
și verosimilitate, sunt valabile oricând și oriunde. Nu
există uzurpare care să nu fie pândită și amenințată de
forțe contrarii. Orice tiranie se îmbracă cu o decădere
fatală atât pe plan istoric, cât și moral. Șeful de stat
este cel dintâi care trebuie să respecte și să păzească
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valorile în orice comunitate umană. Erorile și crimele nu ajung să se șteargă vreodată, ci se repercutează
indefinit, în proporții agravante, asupra popoarelor și
comunităților. Acestea nu fac parte din Marile Mecanisme, ele nu pot fi reduse la simple ipoteze, scheme
sau formule abstracte, pentru că pot anula sau pot unifica atâtea situații politice și sociale.
În Hamlet, care este o capodoperă, autorul a adunat tot ce învățase el despre lume, precum și ceea ce
învățase Anglia. După părerea lui Shakespeare, operele
sale se aștern în fața ochilor ca mici bucăți de realitate
brută, căci „scopul teatrului este, încă de la începuturile sale până astăzi, să se păstreze ca o oglindă a firii.” Diferența dintre clasic și modern e vizibilă. Există
tendința de a face din Hamlet mai ales o dramă politică. Această perspectivă se naște din două afirmații
prezente în text: „Danemarca e o închisoare” (Actul II,
Scena 1) și „Este ceva putred în Danemarca” ( Actul I,
Scena 4). Accentele majore ale piesei cad apoi pe ideea
crimei, de fapt, pe o serie de crime, trădări, comploturi
permanente, pe pasiunea sângeroasă a puterii. Toate acestea însângerează textul atât la nivel structural,
compozițional, cât și factual.
Există, de asemenea, un nivel așezat în profunzime, în ceea ce privește semnificația evenimentelor pe
plan contemporan. Hamlet este și o dramă a căutării
adevărului (uciderea tatălui său), a îndoielii filozofice:
„Căci se petrec în cer și pe pământ/ Mai multe lucruri
decât a visat,/ Horatio, filosofia ta” (Actul I, Scena
5). În plus, este și o dramă a iubirii dintre Ofelia și
Hamlet, o dramă a prieteniei dintre Hamlet și Horatio, o dramă a însingurării, Hamlet nu este înțeles de
cei din jur, a surghiunului (trimiterea lui Hamlet în
surghiun), o dramă a nebuniei (Hamlet e considerat
nebun), a inteligenței speculative („Căci vremurile
ieșitu-și-au din matcă”, Actul I, Scena 5), o dramă a
cinstei („…în vremurile noastre a fi cinstit înseamnă
a fi unul dintr-o mie”, Actul II, Scena 3), o dramă a
conflictului dintre rațiune și sensibilitate („Mai bine
să ai parte de un epitaf prost după moarte, decât de
bârfeala lor când ești în viață”, Actul II, Scena 5), o
dramă a conștiinței de sine („Dar ca să cunoști bine
un om, înseamnă să te știi pe tine însuți”, Actul II,
Scena 2), o dramă a existenței omului pe pământ („A
fi sau a nu fi: iată întrebarea…”, Actul III, Scena 1),
este drama contrastelor lumii („Pe când unii, alții se
desfată;/ Așa e lumea, de când e ea dată”, Actul III,
Scena 3), o dramă din marea taină a lumii („Cine și-ar
mai duce/ Povara vieții-n geamăt și sudori/ De n-ar fi
groaza tainei ce urmează/ Și-acel hotar necunoscut de
unde/ Nu-i călător să se fi întors vreodată”, Actul III,
Scena 1), o dramă a năzuinței spre absolut, o dramă a
culturii în genere. În totalitate, Hamlet este un poem
închinat Omului: „Ce desăvârșit e omul! Ce aleasă îi
e cugetarea!/ Și cât de minunate însușirile! Ce armonioase și minunate îi sunt mișcările și înfățișarea/ În
faptă ca un înger, și ca un zeu în năzuințele lui. Po-

doaba lumii!”, Actul II, Scena 2). Avem de-a face aici
cu o efervescență a ideilor Renașterii (trecerea de la
silogismele scolastice la inducția baconiană). Impactul dintre spiritul mediteranean și ieșirea din medievalism a lumii nordice a fost unul puternic, care a
produs frământări de ordin istoric, social, filosofic
etc. Ar fi totuși posibil să subsumăm aspectele amintite mai sus fenomenului politic, dar atunci s-ar crea
o aparență de unitate în cadrul varietății valențelor
operei. Pentru ca aparența de unitate să corespundă
unor criterii contemporane, ar trebui să lăsăm să cadă
umbre și tăceri peste o mare parte a operei, care vibrează de poezie, de mistere ale sufletului, de înfiorare metafizică.
La o primă privire, Othello este un criminal. În
realitate însă, maurul devine ucigaș din hotărârea de a
nimici sămânța diavolului din frumoasa făptură omenească a Desdemonei. Cu alte cuvinte, răul și frumosul
nu au ce căuta împreună. Personajele, de asemenea,
sunt împărțite în două tabere bine delimitate. Pe de o
parte, stă omul de onoare, patriotul, bravul, înțeleptul
Othello, iar de cealaltă parte, albul Iogo, necredinciosul, spiritul răului, trădătorul și stâlpul tavernelor.
Aceeași idee, a luptei dintre bine și rău, este dominată
și de luptele religioase, care își găsesc și aici ecoul.
Sutele de personaje din piesele lui Shakespeare,
precum și numeroasele situații de viață în care acestea apar, dovedesc că în orice muritor există putința
de a se salva ca om. Umanitatea nu este risipitoare.
Așa cum natura nu renunță la niciun strop din masa ei
de materie, la fel și umanitatea acordă credit și șansă
fiecărei făpturi în care există o frântură de conștiință
(ideea de bază a creștinismului). De aici putem trage
concluzia că opera shakespeariană, în totalitatea ei,
este un mare poem închinat omului („Ce minunată
creație este omul”, Hamlet). Mesajul este cât se poate
de vizibil: oamenii pot conviețui, pot alcătui umanitatea și pentru că se aseamănă între ei, dar și pentru că
sunt atât de distincți. Ce exemplu mai elocvent poate
fi decât lupta cu actuala pandemie creată de coronavirus. Din aceste valențe și valori umane rezultă ceea
ce numim cu toții contemporaneitatea lui Shakespeare. Inteligența și sensibilitatea umană puse în slujba
căutării adevărului, năzuința spre bine și frumos, coborârea în eul nostru, către o treaptă a cunoașterii,
constituie fundamentele de clasicitate și modern ale
universului shakespearian. Este nevoie de Shakespeare în lume, nu pentru performanțe cazuistice sau pentru modernități trecătoare, ci pentru adevărul privind
știința și emoția eternului uman.
Referințe bibliografice
1*** Shakespeare, Opere complete, vol. 1-8, Editura
Univers, București, 1982 (Studiu introductiv de Leon
D. Levițki si Note de Virgil Ștefănescu – Drăgănești)
2 Gheorghiu Mihnea, Scene din viața lui Shakespeare,
Editura Tineretului, București, 1960.
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■ La Editura Napoca Star din Cluj-Napoca a văzut lumina
tiparului Biblioteca de
critică: Emanoil Bucuţa, culegere alcătuită
de poetul și prozatorul clujean Iulian
Dămăcuş. Volumul se
dorește a fi un instrument de lucru util
pentru toți cei care se
apleacă asupra operei lui Emanoil Bucuţa
(1887-1946), etnograf,
folclorist, bibliolog,
poet și romancier, devenit membru corespondent al Academiei Române în
anul 1941. Cartea cuprinde interpretări critice publicate în presă și în volume, semnate de critici și istorici
literari sau de cercetători cunoscuți precum: Eugen
Lovinescu, Felix Aderca, Alexandru Bădăuţă, Nicolae
Iorga, Perpessicius, George Călinescu, Tudor Vianu,
Alexandru Piru, Ion Chinezu, Ov. S. Crohmălniceanu,
Pompiliu Constantinescu, Ion Vartic, Nagy Imola Katalin, Gheorghe Glodeanu, Marian Barbu, Gh. Cardaş,
Vladimir Streinu, Ion Rotaru, Dumitru Micu, Mircea
Muthu, Marian Popa, Mihai Ralea.
■ Apar în spațiul public din ce în ce mai multe voci
autorizate care critică programul prezidenţial „România educată”. În numărul 30/16 iulie 2021 din revista
România literară, Nicolae Manolescu, scriitor şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, a adresat
o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis în
contextul lansării raportului privind „România educată”. Având o vastă experiență la catedră, criticul și
istoricul literar Manolescu îşi manifestă neîncrederea
față de personalitățile, instituțiile și organizațiile consultate de șeful statului în elaborarea proiectului: „Nu
am nicio informație legată de cei cu care v-ați consultat, cu excepția, desigur, a ministrului Învățământului
sau a altor înalți funcționari guvernamentali, indispensabili, firește, în dificilul și necesarul proces al reformei școlii românești. N-am pretenția de a fi apelat la mine, deși m-am pensionat după 53 de ani de
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învățământ și am fost coautor de manuale de liceu.
Am o vârstă la care nu-mi mai pot oferi ajutorul. Dar
aș fi vrut să știu pe cine vă întemeiați când propuneți
măsurile de reformă. Diferitele instituții care au un
rol în învățământ nu-mi inspiră încredere. Cine se află
în spatele acestor instituții n-am idee. Pe site-urile lor
nu există niciun nume”. Academicianul Manolescu
consideră că titlul proiectului este neinspirat: „Ca să
fie educată, România trebuie să fie instruită. Educația
fără instruire este rodul operei comuniste de spălare
a creierului. Educarea tinerilor în spiritul valorilor
naționale, occidentale, democratice n-are nicio șansă
în lipsa cunoașterii profunde a acestor valori. Nu poți
respecta ceea ce nu cunoști. Un om neînvățat n-are
nicio aplecare spre respectul acestor valori. Învățarea
este primordială, educarea vine la rând. Păcatul originar al școlii românești actuale este moștenit din
trecutul regim. Comuniștii n-aveau niciun interes
să ne instruiască: interesul lor era să ne manipuleze
intelectual și moral. Profitând de ignoranța noastră”. Directorul revistei România literară apreciază
că învățământul reprezintă o prioritate în Planul
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și susține
convingător că oamenii sunt cea mai importantă resursă a sistemului de învățământ: „Aveți dreptate să
afirmați că ocazia oferită de PNRR nu trebuie ratată,
cu miliardele ei de euro consacrate învățământului.
Vă implor, Domnule Președinte, să nu puneți carul
înaintea boilor, cum spune vorba românească: oricât
de importanți ar fi banii, oamenii sunt cei care contează cu adevărat. Școala românească duce lipsă de
oameni devotați și pricepuți. N-am de gând să pun în
aceeași oală toată dăscălimea, cum am numit-o totdeauna cu o tandrețe anticaragialiană. Foarte mulți
profesori mi-au fost studenți. Le-am coordonat lucrări de gradul I, teze de licență și de doctorat. Nedumerirea mea se referă la acei funcționari care compun
comitetele și comisiile ministeriale, inspectoratele
școlare și care decid nu doar de programa școlară, dar
și de subiectele de bacalaureat, de reforma pe care o
doriți dv. înșivă din toată inima. Ați remarcat probabil
faptul că unii dintre ei, consultați de presa scrisă și de
media, își zic experți în educație, așadar nu profesori.
Atrag înalta dv. atenție asupra dezastrului (îmi măsor, ca de obicei, cu grijă cuvintele) instituțional din
învățământul românesc. Se face tot mai puțină școală
în România. Cam totul e de mântuială. E și o problemă de subfinanțare sau de infrastructură, desigur, dar
problema cea mai gravă ține, în acest caz, ca și în altele, iertați-mă, de oamenii președintelui. La figurat
și la propriu”. În final, semnatarul scrisorii trage un
semnal de alarmă asupra faptului că preşedintele nu a
avut nimic de spus despre învățarea limbii și literatu199
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rii române: „Îmi permit în încheiere o remarcă: n-ați
menționat nici o dată în discursul dv. învățarea și educarea limbii române. Profesorul de limba și literatura
română din mine nu vă iartă pentru această omisiune. Limba română este principalul bun național, începutul și sfârșitul a toate”.
(A.-B.K.)
■ Admirabila revistă „Argeș” a împlinit 55 de ani.
Desprindem din editorialul care deschide numărul 6/
2021, semnat de Jean Dumitrașcu, unul dintre foștii

redactori-șefi, un paragraf edificator pentru istoria
publicației: „În luna iunie 1966, ieșea de sub tipar primul număr al revistei de cultură ARGEȘ. Este ca și imposibil să rezumi, în câteva rânduri, o istorie de 55 de
ani (mai precis, 45, întrucât între 1991 și 2001 nu a
mai apărut). Și nu doar de rezumat, ci și de scris, atât
de bogată, diversificată, zbuciumată, dar și frumoasă, i-a fost existența”. Materiale aniversare continuă
să publice și celălalt număr, 7/2021, însoțite fiind, în
ambele apariții, de multe fotografii, unele cu aer de
epocă. Ținuta și calitatea onorante ale revistei sunt
asigurate de semnături prestigioase, fie unii deținători
de rubrici fixe, fie alți colaboratori permanenți: Calinic
Argeșeanul, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Oprea, Leo
Butnaru, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Dan
Ciachir, Aurel Sibiceanu, Mihai Barbu, Mariana ȘenilăVasiliu, Alexandru Jurcan. Din sumarul variat al numărului pe iunie, am ales să ne informăm cititorii că
la finalul unui eseu despre casele scriitorilor americani,
și sunt luate în considerare nu cele în care s-au născut
scriitorii, ci acelea în care și-au scris opera, Mihai Barbu
inserează un document zguduitor, provenit de la I.D.
Sârbu. În lupta sa cu regimul comunist, scriitorul petrilean scrie, unei iubiri mai vechi, o epistolă în care se
autotransformă într-un erou de distopie. În locul destinatarei, scrisoarea ajunge în mâinile securității, iar colaboratorul permanent al revistei o reproduce după arhiva CNSAS. În numărul pe iulie, în Calinic Argeșeanul
descoperim un moralist de mare clasă, cu parfum de
Eccleziast: „Este singurul timp câștigat: cel prin rugăciune, lectură și lucru!” Același Mihai Barbu, de data
asta înscriindu-se în perimetrul autohton, aduce vorba despre casa lui Anton Pann din Râmnic. E un eseureportaj ludic, de un bun-gust tonifiant, unde umorul
intelectual ține isonul acribiei filologice. Un merit al
revistei este acela că nu doar ultima pagină e consacrată literaturii universale, ci și rubrici din interior. Și, în

egală măsură, poeziei și proze. Felicităm redacția deacum a revistei piteștene, omagiem colectivele care au
făcut-o de-a lungul timpului și le dorim la mulți ani și
cât mai multe numere de valoare!
(V.M.)
■ Bicentenarul unei călătorii spre soare-apune. Wesselényi Miklós-fiul şi-a început călătoria în
Occident la 26 septembrie 1821. Ar fi pornit mai
repede, dar războiul pentru independenţa Greciei
a determinat mobilizarea
armatei austriece. „Geniu” (spirit călăuzitor) şi
tovarăş de drum i-a fost
contele şi căpitanul de cavalerie Széchenyi István,
supranumit ulterior „cel
mai însemnat maghiar”.
Titlul l-ar fi meritat şi tatăl Ferenc, care a întemeiat Biblioteca Naţională
şi Muzeul din Budapesta,
dar şi fiul a contribuit la modernizarea neamului cu înfiinţarea Academiei, construirea primului vas cu aburi
de pe Dunăre şi a Podului cu lanţuri. Cei doi tineri au
vizitat Germania, Franţa şi Anglia. Fiecare şi-a notat
impresiile într-un jurnal de călătorie, scrieri publicate ulterior separat sau cu texte în paralel. În 1822 au
petrecut Paştele la mănăstirea călugărilor muţi din La
Trappe, episod relatat în „Caietele Silvane” din aprilie 2014. A vizitat mai multe conace englezeşti, dar
şi casa lui Shakespeare din Stratford-upon-Avon. Deşi
el însuşi avea o înfăţişare herculeană, l-a admirat pe
celebrul pugilist „Gentleman” John Jackson, campion
în 1795, de la care a luat lecţii de box. Un geambaş a
încercat să le vândă un armăsar pur-sânge englezesc
steril, pe nume Student, dar n-a reuşit să-i păcălească
pe cei doi. De ciudă, escrocul a uneltit să obţină un
ordin judecătoresc de arestare a lui Wesselényi, invocând nerespectarea contractului, dar
avocatul Tattersall a
reuşit să prevină întemniţarea prin plata unei cauţiuni. Cu
ocazia bicentenarului
pornirii la drum, neam propus să traducem mai multe fragmente din această
călătorie cu consecinţe deosebit de importante pentru dezvoltarea Sălajului: intro199
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ducerea tehnicilor moderne de rotaţie a culturilor şi
de altoire a pomilor, achiziţionarea primelor maşini
agricole, revigorarea hergheliei din Jibou, înfiinţarea
şcolii care pregătea administratori agricoli, a primei
grădiniţe din Ardeal etc.
■ Sissi în Hida. Împărăteasa Elisabeta a Austriei, cunoscută ca Sissi (supranume care nu-i plăcea), a
fost asasinată de un anarhist italian în 10 septembrie
1898. Deoarece a fost o consoartă la fel de populară şi
de iubită ca Lady Diana în Anglia, supuşii din „monarhia chezaro-crăiască” nu s-au împăcat cu dispariţia
prematură a prinţesei adorate şi au dorit s-o păstreze
printre ei, ridicându-i statui sau coloane memoriale.
Primul bust a fost turnat în 1899 de sculptorul Stróbl
Alajos (1856-1926), autor al cunoscutei statui ecvestre din Bastionul Pescarilor (Budapesta) şi membru
al juriului pentru ridicarea Grupului Wesselényi din
centrul Zalăului. Monumentul „reginei Erzsébet” ar
fi trebuit să fie amplasat în Cluj, dar conducerea de
atunci a optat să amplaseze o placă de comemorare
mai ieftină, spre norocul celor din Hida, care astfel
au dobândit cinstea de a fi prima localitate din Ardeal
care a perpetuat memoria greu-încercatei consoarte
a lui Franz Joseph I. Despre celelalte lucrări care i-au
urmat, a scris Murádin Jenő. Statuia înaltă de un metru a fost amplasată în 28 octombrie pe un soclu de
doi metri şi jumătate, de forma unei coloane corintice, în mijlocul unui părculeţ, ne informează gazeta
„Pesti Napló” din 31 octombrie. Fondurile necesare
au fost asigurate de administraţia locală, prin primarul Münsztermann Győző şi vicele Bak (sau Bakó)
András. La ceremonie a participat deputatul clujean
Sombory Lajos, relatează cotidianul „Budapesti Hírlap” din 1 noiembrie. Personalitatea suveranei a fost
omagiată de pastorul reformat Irsay József, iar localnicii şi-au exprimat mulţumirea prin alocuţiunea
notarului Báldi János. Ulterior, în 1901, o altă copie
(vezi foto) a fost amplasată în parcul din Cetăţuia (Ci-

tadela) Clujului, a cărei istorie zbuciumată merită un
articol separat.
(G.-D.G.)
■ Poteci. Antologie de proză – Cercul Literar de la
Cluj, Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2021. „Antologia
de proză, vol. 4 – Poteci, al 17-lea din Colecția Cercul
Literar de la Cluj/ proză, cuprinde textele a 12 autori
și ilustrația de copertă a unuia dintre autori care e și
artist plastic, toți membri ai Cercului Literar de la Cluj,
o grupare literară care a luat naștere în 2016 la Cluj-Napoca, sprijinită de Editura Colorama. Membrii acestei
grupări au publicat în cei cinci ani de existență 40 de
volume de poezie, 17 de proză – inclusiv câte 4 antologii – și 2 cărți de cronici literare, în care sunt antrenați
peste 100 de autori din țară și din străinătate.” (Emilia Poenaru Moldovan) Autorii cuprinși în antologie:
Irina Alexandrescu, Veronica Baciu, Lucia Bibarț, Claudiu Ionuț Boia, Emanuela Bușoi, Larisa Calo, Fenicia
David, Angela Dumbravă, Simona Gruian, Savu Popa,
Teodor Sărăcuț-Comănescu, Gavril Iosif Sinai.
■ Nu vei ști pe care pod al Senei – Alexandru Jurcan,
Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021.
„Cine se află dincolo? Dincolo de sine, dincolo de margine, dincolo de vis? Distanțe fantastice se nasc între lumi. De la ego la celălalt, eul liric trece printr-un
proces alchimic: philia, storge, eros, agape. O poezie cu
inflexiuni orientale, în care distanța de la castitate la
voluptate este detensionată în vers, precum foșnetul
perdelelor. Șoapte de alcov desenează o geografie de
catifea: munți de tandrețe, stepe ale tristeții, revărsări duioase, delta cu insinuarea morții. Pasărea măiastră a sufletului străbate acest multivers, ducând cu
ea ramura de jad a poeziei. Și așteptându-te pe tine,
cititorul, la întâlnirea cu ea. Trebuie să o iubești, altfel
nu vei ști pe care pod al Senei…” (Andrea H. Hedeș)
(C.Ș.C.)
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Spectacole și ateliere de teatru,
în sate din județul Sălaj
Cultură’n Șură revine în județul
Sălaj pentru al nouălea an consecutiv. Patru comunități rurale
vor avea parte în luna august de
evenimente teatrale susținute de
artiști profesioniști. În parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, Cultură’n Șură ajunge pentru prima dată în Aluniș, Iaz,
Horoatu Crasnei și Bănișor. Membrii
acestor comunități sunt invitați să
asiste la comedia „Experimentul” de
Ion Băieșu și alți autori români contemporani. Înainte de spectacol, în
fiecare localitate se va organiza câte
un atelier de teatru destinat copiilor,
în cadrul căruia participanții își vor
însuși noțiuni de bază ale artei spectacolului, atât din punct de vedere al
spectatorului cât și al actorului.
Intrarea este gratuită, iar participanții sunt rugați să poarte mască
de protecție și să respecte regulile de
desfășurare a evenimentelor în aer liber în vigoare.
Spectacolul „Experimentul” este o
comedie plină de vervă care urmărește

relația surprinzătoare de prietenie
care se înfiripă între un magistrat și
hoțul care i-a călcat pragul, sub atenta
supraveghere a femeii de serviciu. Din
distribuție fac parte Marin Grigore,
actor la Teatrul Mic din București, cunoscut pentru rolurile sale din film și
televiziune, Iulian Gliță, actor și profesor coordonator de ateliere de teatru, și actrița Florentina Năstase, dublu nominalizată drept cea mai bună
actriță pentru rolurile sale din teatru
și film.
Gospodării ale sătenilor din cele
patru comunități vor fi transformate pentru o seară în veritabile săli
de teatru. Spectacolele vor avea loc
după apusul soarelui. Programul
reprezentațiilor este următorul:
• 6 august, ora 21:00 / Aluniș,
comuna Benesat / la Ruja a lu’
Zghembețu, casa nr. 47
• 8 august, ora 20:30 / Iaz, comuna
Plopiș / la Muzeul de Artă Populară
Ligia Alexandra Bodea
• 14 august, ora 21:00 / Horoatu
Crasnei / lângă brutărie, casa nr. 123

• 15 august, ora 21:00 / Bănișor /
la Ionica Sfârtii, casa nr. 50
Atelierele de teatru pentru copii vor
avea loc de la ora 17:00. Având ca scop
dezvoltarea memoriei, spontaneității,
imaginației și lucrului în echipă prin
intermediul jocului, acestea vor oferi
totodată participanților și câteva sfaturi practice pentru conduita în timpul spectacolului de teatru. Atelierele
vor fi conduse de actorii Ana Turos,
Mircea Gligor și Iulian Gliță. Echipa
este completată de dramaturgul
Flavius Lucăcel, membru fondator
Cultură’n Șură.
Pentru mai multe informații vă
invităm să vizitați situl www.culturansura.ro sau pagina de socializare
www.facebook.com/culturansura.

Demers de cercetare științifică a comunității
slovace din județele Sălaj și Bihor
Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj (CCAJS) a inițiat
un parteneriat cu Școala Doctorală
de Științe Umaniste (director: prof.
univ.dr. George Achim), respectiv
cu Centrul de Studii Imagologice
și de Cercetare a Imaginarului Literar și Social, din cadrul Facultății
de Litere a Universității Tehnice
Cluj-Napoca/Centrul Universitar
Nord din Baia Mare, pentru efectuarea unui stagiu de cercetare
științifică a comunității slovace din
județele Sălaj și Bihor.
Parteneriatul științific sus-amintit a fost sprijinit consistent de
Primăria comunei Plopiș și de Uniunea Democratică a Slovacilor și
Cehilor din România, filiala zonală
Bihor-Sălaj-Satu Mare, și a constat

în organizarea unei tabere de cercetare, în perioada 21-31 iulie 2021,
pentru o serie de doctoranzi ai
Școlii Doctorale UTCN – domeniul
Științe Umaniste, cu preocupări în
domeniul imagologiei, imaginarului social și memoriei colective.
Demersul științific a avut ca
obiect studierea și cercetarea, din
perspectiva istoriei orale și a istoriei mentalităților, a culturii
tradițiilor și istoriei comunității
slovace din arealul menționat, precum și diferite aspecte ținând de
sincretismul cultural al zonei și de
relațiile culturale interetnice. Rezultatele cercetării vor face obiectul
unui volum care va apărea cu sprijinul CCAJS.
Investigațiile și cercetările de
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teren desfășurate în cele 10 zile de
cercetare au fost deosebit de temeinice, cu rezultate științifice notabile, adesea spectaculoase. În același
timp, acțiunea a oferit comunității
slovace din zonă, prin istorisiri și
recurs la propria memorie culturală,
prilejul unui excurs înspre identitatea sa istorică și culturală profundă.

Arca poeziei

James Joyce

(1882 - 1941)
Romanul Ulise (1922) de James Joyce este cea mai dezbătută carte de literatură din secolul XX. Și, de bună seamă, și cea mai influentă. Puțini cititori știu însă că scriitorul irlandez
a debutat în 1907 cu volumul de versuri Muzica de cameră. Va reveni la poezie, printr-o altă
plachetă, în 1927. Poemul Ecce Puer a fost scris în 1932, cu ocazia nașterii unui nepot și la
scurt timp după moartea tatălui său.
Ecce Puer
Din întunecatul trecut
Se naște-un prunc;
De bucurie și durere
Mi-e cuprinsă inima.
Liniștită în leagănul său
Vietatea doarme.
Iubirea și mila mea
Închideți-i ochii!
O viață tânără e suflată
Pe sticlă;
Lumea ce nu a existat
Va să vină.
Un copil doarme.
Un bătrân s-a dus.
O, tată, ce m-ai părăsit,
Iartă-mi feciorul!
(În românește de Dan Brudașcu, în vol. Versuri,
Casa de Editură Sedan, Cluj-Napoca, 1998)
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