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Poem pentru „Caiete Silvane”

Olimpiu Nușfelean

Pe ce ai vrea tu, cititorule,
să-mi scriu poeziile?

Pe o foaie smulsă
din registrul de cîrciumă al bunicului,
cu foșnetul ei de colb spulberat de curentul de aer
venit prin geamul deschis?
Pe agenda zilei cu care mi-am început noul an?
Într-un mesaj pe telefonul mobil?
În caietul de isprăvi al iubitei?

Dar iată cum curentul de aer
intrat pe fereastra larg deschisă a secolului
spulberă uimirile noastre!

Mi-am pus viața în filele spre care moartea
își trimite zi de zi
carii înfometați.

Splendoarea apusului reinventată
în privirile mele
se ascunde-n cuvinte uitate.
Pașii mei se șterg din înscrisul nisipului
lins de valurile stîrnite de delfini jucăuși.

La ce bun atunci
să renasc
pentru chinul unui al doilea sfîrșit
înainte de A Doua Venire?

Parodie de Lucian Perța

De ce ai vrea tu, bunule cititor,
să citești poezie?

Și poate-ntr-o zi, așa, întâmplător,
chiar de-a mea s-ar putea să fie?
Oare pentru bogatul ei registru emoțional
care te poate duce până la marginea visului?*
sau fiindcă te lași luat de noul val,
cel cu tentația scrisului
și vrei să ai modele ca să-i scrii iubitei?

Dar află că poezia se scrie
doar dacă un foc irevocabil te smulge din fața 
ispitei
de-ați așterne toate uimirile pe hârtie!

Eu, de exemplu, mi-am sacrificat libertatea de 
noapte

și de multe ori până-n zori de zi
descifrez ale muzei șoapte.

Ei, da, și o muză află că ți-ar trebui,
așa că vezi tu câtă muncă, cât de greu
este să furi raiul cu ajutorul cuvântului,
nu este cazul să te consideri un om fără aripi 
mereu
dacă nu-ți învălui iubita în vraja versului.

La ce bun atunci
să citești poezie, oare,
când sunt atâtea și atâtea munci
mai profitabile și mai folositoare?!

  
* Cuvintele scrise cu bold reprezintă sau fac 

referire la titluri de volume ale autorului.

Olimpiu Nușfelean
Al doilea sfârșit

Al doilea sfîrșit
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Cronica literară

Pentru redactarea prezentei cro-
nici la volumul lui Robert Șerban, 
Poemul curcubeu (un experiment), 
Editura Casa de pariuri literare, 
București, 2021, am simțit nevoia 
să consult Dicționar(ul) de idei litera-
re de Adrian Marino. Doar o astfel 
de sursă biobibliografică ne poate 
dezlega înțelesurile parantezei de 
după titlu. Cartea lui Robert Șerban 
îmbină mai multe tipuri de experi-
ment, de la geneză, la mecanismul 
de creație propriu-zis și apoi la for-
mula tipografică, așa cum vedem 
dintr-un text preliminar al autoru-
lui, intitulat Pariu pe un experiment: 
„Poemul curcubeu e un experiment 
și a fost un pariu. Pariu, fiindcă am 
vrut să aflu dacă sunt în stare să 
scriu poezie timp de opt ore, conti-
nuu // … // Am ales o zi de week-
end, sâmbătă (12 octombrie 2019), 
fiindcă 99% dintre scriitorii români 
scriu când apucă: noaptea, în con-
cediu, la sfârșituri de săptămână, 
în zilele libere. Toți au servicii care 
nu prea sunt în relație apropiată cu 
literatura. În nici un caz cu scrisul 
de ficțiune” (p. 5). Descrierea con-
textului și a modului de redactare 
risipește misterul magicianului 
prodigios, cum era văzut poetul, 
punând sub lumina rece a reflecto-
rului fiecare mișcare a unui artist 
sincretic, mai aproape de regizor 
decât de bardul inspirat: „Am înce-
put «Ziua de lucru a poetului» – cum 
s-a chemat evenimentul care a avut 
loc în cadrul festivalului Baroque II 
Urban, organizat de Galeria Meta 
Spațiu la Timișoara – la ora 10. Am 
scris pe o bobină de hârtie, dintre 
cele pe care se tipăresc ziarele – 
am primit-o de la colegii mei de la 
«Renașterea bănățeană», ziar unde 
am lucrat patru ani, în tinerețe. Am 
folosit pentru fiecare vers câte o ca-
riocă de altă culoare tocmai pentru 
că poezia nu e monocromă, ci e [și] 
un joc ce are nuanțe și culori diferi-

te. În timp ce scriam, hârtia înainta 
centimetru cu centimetru, prin sala 
lungă” (p. 6).

Paratextul ne dezvăluie în Ro-
bert Șerban și un veritabil eseist și 
estet al creației. La el, teoria artis-
tică se dezvoltă din practica scri-
sului și nu invers: „Fiindcă poezia 
mea e autoreferențială, ea devine și 
un instrument de cercetare a celui 
care sunt și a lumii în care trăiesc..” 
(p. 6). Circumstanțele experimen-
tului impregnează, într-un fel, 
caracterul ocazional al poemului: 
„Da, am scris, da, mi-am demon-
strat că, intrând în al 50-lea an de 
viață, pot avea anduranță, pot arăta 
cât de simplu, de colorat, de intens 
e scrisul de poezie” (p. 7). Ultimele 
rânduri ale eseului au tonalitatea 
unui jurnal de creație care îmbină 
ideea de experiment literar cu cea 
de experiență a vieții de scriitor: 
„Sunt unul dintre cei care crede în 
inspirație. Să fi fost inspirat în acea 
zi de octombrie, când, după cele opt 
ore, aș mai fi stat și aș mai fi scris? 
Cu cât poemul înainta, cu atât in-
tram mai adânc în inima lui și eram 
furat de mișcările ei. La ora 6 seara 
m-am oprit, m-am ridicat de pe sca-
un, mi-am tras sufletul și am rulat 
înapoi poemul de 15 metri. Aproa-
pe un an nu m-am atins de sulul 
de hârtie, deși i-am dat târcoale. 
Însă la un moment dat, când curi-
ozitatea m-a răzbit, l-am derulat, 
l-am citit și l-am transcris. Iar după 
încă un an e chiar aici” (pp. 7-8). 
În format de buzunar, volumul e o 
carte-obiect, în care textul tipărit e 
încadrat de pagini de facsimil, reda-
te color și urmate de un album cu 
fotografii ce aduc instantanee din 
timpul redactării.

Poemul curcubeu are o densă 
componentă de frescă și alta de 
confesiune. De la început, poetul 
se instalează ca spirit cunoscător în 
centrul unui univers social care îna-

intează cu elicea ruptă și, de aceea, 
tensionat emoțional: „eram fericit 
când se lua lumina/ când totul se 
stingea în jurul meu/ nu mai tre-
buia să-mi fac lecțiile/ temele/ nu 
mai aveam grija școlară/ a zilei de 
mâine/ și puteam să citesc” (p. 13). 
În sânul unei „colectivități ne-iubi-
te a istoriei”, întunericul generează 
frică, iar căutarea disperată a unui 
remediu îi dă prilejul poetului să 
ne zgândărească memoria: cum se 
procura un felinar, cu ce umilințe 
se putea ajunge la o sticlă de petrol 
lampant: „problema părinților mei 
nu mai era/ decât gazul/ care nu se 
găsea decât cu pile și relații” (p. 14). 
Personificarea unor agenți ai stării 
de asediu augmentează, în mintea 
copilului, nebuloasa psihică, gene-
ratoare la rându-i de „story”: „iarna 
întunericul nu venea singur/ proba-
bil că îi era cam frică/ și de asta îl 
însoțea îndeaproape/ frigul/ amân-
doi soseau cam pe la orele 6 seara/ 
și uneori întunericul nu pleca nici la 
11” (p. 15). Alteori, același referent 
dă expresie unor peisaje și stări oni-
rice iraționale: „te-ai gândit de vreo 
câteva ori să convertești/ tremu-
ratul acela în dans/ dar nici baterii 
pentru tranzistor/ nu se găseau”, 

Poemul de 15 metri
Viorel Mureșan
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sau: „viața era mai lungă pe-atunci/ 
pentru că întunericul mișcă fără pu-
tere timpul/ greu se făcea 8 seara și 
mai greu 9/ 10 părea că n-o să mai 
ajungă la mine-n cameră…” (p. 16). 
Dispariția celor uciși de gloanțele 
grănicerilor, ori apariția altora care 
au scăpat în libertate dau fiori me-
tafizici, făcând ca textul să devină 
pe alocuri convulsiv și abrupt: „pe 
întuneric/ aburul era fantoma fie-
căruia dintre noi/ și ne prefăceam 
că n-o vedem/ eu aflasem că toți cei 
care își băgaseră fantomele-n sea-
mă/ au sfârșit sufocați de ele/ sau 
au dispărut pur și simplu din oraș/ 
și au apărut după zile săptămâni 
sau ani/ în Germania în Franța 
S.U.A. Italia/ ori pe un mal al Du-
nării/ cu ochii larg deschiși” (p. 17).

Dacă delimităm, pentru uzul 
nostru, poemul în câteva secvențe, 
întâlnim la un moment dat tema 
copilului dezvoltată la un alt palier 
decât în partea de început. Mar-
cată de întuneric, atmosfera de 
acolo genera frică, o stare a celor 
din jurul copilului, care până la el 
ajungea întrucâtva diminuată de 
acțiuni prin care descoperea lumea. 
La nivel strict individual, pe acesta 
pune stăpânire angoasa, alimenta-
tă într-o primă fază, de condiția sa 
de școlar: „mie-mi era mai frică de 
Treapta I/ decât de orice/ fiindcă ea 
te ridica mai departe-n viață/ sau 
îți frângea picioarele” (pp. 17-18). 
Evenimentele copilăriei sunt rân-
duite pe două coloane potrivnice: 
una vine dinspre lumea cărții și-a 
școlii, cealaltă, direct de la bunicii 
țărani, truditori ai pământului la un 
C.A.P. și crescători de vite. Bătălia 
se dă în starea psihică clarobscură a 
copilului, care era pândit și de alte 
tentații, fără să poată scăpa de ob-
sedantul gând: „toată lumea fuma și 
toată lumea-l înjura pe Ceaușescu/ 
sau aproape toată lumea/ oricum cu 
toții spuneam bancuri cu nea Nicu 
și cu Leana/ eu mai mult alor mei/ 
care erau speriați de turnători/ cum 
eram eu de Treapta I” (p. 19). Desele 
amenințări ale tatălui cu liceul agri-
col de la Halânga, la care se adaugă 
grozăviile povestite de tata-mare 
Mărin, ce stătuse vreo șapte ani pri-
zonier la ruși, potențează și adân-
cesc angoasa celui care – cum altfel? 

– va avea izbânda de partea sa: „îl 
bănuiam și pe el că vrea să păstreze 
spaima în mine/ să nu cumva să mă 
părăsească/ să nu mă țin de carte/ 
și să ajung un neisprăvit” (p. 23).

Prin ironii lingvistice care nu 
mai sunt ale copilului și jocuri aso-
ciative spontane sugerează poetul o 
schimbare de statut a emițătorului 
liric și luarea în posesie a unei ex-
presii proaspete, crude, adesea 
umoristice: „inima nu știe carte/ 
mi-a spus un prieten ce nu termi-
nase liceul/ și nici măcar opt clase/ 
și ca să fiu sincer/ în loc de inimă 
mi-a spus altceva/ doar că eu deja 
scriam poezii și eram pudic/ i-am 
răspuns printr-un gest cum că 
știam” (pp. 23-24). Pentru prota-
gonistul narator timpul se mișcă, 
chiar dacă foarte lent și în pofida 
întețirii beznei din jur. Aspirațiile 
lui încep să capete miros de revoltă 
și, ca în miturile primitive, uneori, 
simbolul trezește presimțiri: „cu cât 
creșteam cu atât se lua curentul mai 
mult/ iar imaginația mea n-aducea 
în cameră/ doar fete de clasa a XII-a/ 
ci și arme sofisticate cu infraroșu 
cu care îl ținteam pe nea Nicu în 
căciula lui de astrahan/ frigul te 
face neînfricat/ iar întunericul in-
vizibil/ și grozăvia era că îl omoram 
pe Ceaușescu/ chiar cu armele lui/ 
doar că eu scriam poezie/ iar crima 
rămânea în mintea mea lucidă și 
rece/ n-o puteam coborî-n inimă” 
(pp. 24-25). Pentru secvența în 
care poetul ajunge soldat e aplica-
bilă formula „poezie de notație”, cu 
care E. Lovinescu aborda versurile 
de pe front ale lui Camil Petrescu. 
Tot aici trebuie invocată și tehnica 
autenticității, în al cărei context 
expresia e mai directă, aproape în 
întregime denotativă. Ca la același 
poet interbelic, poezia erotică poate 
sta în aceeași pagină cu poezia cazo-
nă. Și tot ca acolo, se produce saltul 
de la o simplă vedere a lumii la vi-
ziune. Doar că, în Poemul curcubeu, 
întunericul ca substanță a vieții ge-
nerează și întâmplări povestite haz-
liu: „bezna era de la an la an tot mai 
prietenoasă/ și nu se lăsa dusă/ dar 
eu mă transformam într-un soldat 
de elită/ ce se descurcă și cu ochii 
închiși/ darămite la flacăra despi-
cată ca limba de șarpe/ a felinaru-

lui/ ce-mi sâsâia de fiecare dată:/ 
pe întuneric vezi cel mai bine/ hai 
privește/ moartea a apărut și ea de 
câteva ori/ în carnea și oasele unor 
oameni/ pe care-i iubeam sau îi 
cunoșteam/ ba chiar i-a plăcut de 
Nero/ câinele pe care îl furasem de 
pui/ de la niște vecini de la țară/ 
care îl furaseră de la oraș/ și mi l-a 
furat” (pp. 25-26).

Tema morții, insinuant cuibări-
tă în ultima secvență, este redată 
vizual, aproape palpabil, printr-un 
climax ascendent: „hai privește-o/ 
va veni tot mai des trebuie să te 
obișnuiești/ iar eu făceam ochii 
mici ca s-o văd mai bine/ să o di-
bui și să o țin la distanță/ n-avea 
treabă cu mine/ deși la vârsta aia/ 
eram convins că nu știe să mă vră-
jească/ cum să mă fenteze/ să-mi 
ia fața” (p. 26). Importanța acestui 
topos o deducem din așezarea lui la 
final, astfel încât să poată avea rolul 
de fundament pentru întreg. Poate 
că și de aceea, punând în mișcare o 
celulă poetică primară, care apoi se 
transformă în unitate lirică de sine 
stătătoare, poetul îi construiește, 
nu fără empatie, un portret. Com-
binând fragmente din realitate cu 
altele scoase din memorie într-un 
montaj ce seamănă cu recviemul 
magic, el scrie un text tensionat, 
vibrând între epic și liric: „moartea 
e un artist pe care nu-l interesează/ 
decât lucrările lui/ n-ar arunca o 
privire la ce fac alții/ nu de moarte 
mă temeam eu atunci nu nu nu/ ci 
de Treapta a II-a/ și de matemati-
ca ei/ de construcțiile auxiliare/ pe 
care le presupun problemele de ge-
ometrie/ de reducerea la absurd/ de 
greșelile de enunț despre care aflai 
după o săptămână/ în care plân-
geam de ciudă că nu mă prind/ că 
nu văd în spațiu/ că nu mă duce 
capul să rezolv un trunchi de pira-
midă/ căruia i se cere nu faraonul 
ci suprafața” (pp. 26-27). Erois-
mul evenimentelor din decembrie 
1989 se scurge parcă printre dege-
te într-un tablou cu apăsate tușe de 
spectacol burlesc. Poemul curcubeu 
al lui Robert Șerban este o remar-
cabilă dovadă a îngemănării vieții și 
istoriei, sub semnul imaginației și 
al ironiei, cu poezia, în forme artis-
tice contemporane.

Cronica literară
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Cronica literară

Tratat despre intimism 
și singurătate

Imelda ChInța

Editura Gutenberg Univers, 
Arad, 2020, facilitează apariția vo-
lumului Bărbatul sămânță, semnat 
de Violette Ailhaud, în traducerea 
Corneliei Coman. Violette Ailha-
ud este originară din satul Basses-
Alpes, iar Bărbatul sămânță este 
o povestire autobiografică scrisă 
în 1919, când satul său rămâne, 
pentru a doua oară în 70 de ani, 
fără bărbați. Postfața cărții poar-
tă semnătura lui Jean-Marie Gu-
illon, Asociația 1851 – Universita-
tea din Provence. 

Dimensiunea feministă a cărții 
este anticipată de însăși colecția în 
care a apărut, intitulată mână de 
femeie: cărți a nu se pune în mâi-
nile oricărui bărbat. Narațiunea 
este structurată în șapte capito-
le, scrise într-o notă melancolică 
din care transpare atitudinea de 
revoltă a autoarei ce își trăiește 
acut existența într-un spațiu în-
chis, fără posibilitatea evadării și 
pe fondul unui context social ten-
sionat, și anume câștigarea pute-
rii de către Napoléon Bonaparte 
și instaurarea unui regim opresiv, 
care a recurs la întemnițarea lide-
rilor, la dizolvarea municipalității 
roșii și la închiderea colegiilor 
neloiale. Reflecțiile autoarei sunt 
copleșitoare, lancinante, tulbură-
toare: „De fiecare dată, Republica 
ne-a secerat bărbații așa cum ne 
seceră grânele”. 

Prefața are menirea de a cre-
iona, într-o notă personală, actul 
scrierii și ia forma unei pagini 
de jurnal: La Saule Mort, 19 iunie 
1919. La Saule Mort, aflăm din-
tr-o notă de subsol, este un cătun 
al satului Poil situat în Alpes-de-
Haute-Provence, unde autoarea a 
trăit în ultimii ani ai vieții. Acest 
manuscris trebuia să fie citit, 
conform testamentului ei, după 

1952, când notarul i l-a înmânat 
lui Yveline, urmașa Violettei. 

„Am hotărât să povestesc ceea 
ce s-a petrecut după iarna lui 1852 
pentru că, pentru a doua oară în 
mai puțin de 70 de ani, satul nos-
tru tocmai și-a pierdut toți bărbații, 
fără excepție. Ultimul a murit în ziua 
Armistițiului, la 11 noiembrie tre-
cut. Pentru noi, femeile, nu e o 
victorie, doar vid, iar eu îmi unesc 
lacrimile cu ale tuturor femei-
lor...”. 

Începutul este vizual, cinetic, 
asemenea unor diapozitive ce se 
succed, compunându-se într-o po-
veste despre singurătate, trecere, 
suferință. Sunt ruminările unei 
femei pentru care timpul devi-
ne apăsător, oprimant. Existența 
este percepută ca o prelungă 
așteptare a unei ființe dragi: „Tim-
pul ne apasă, ne oprimă. În cu-
rând avem impresia că acest timp 
ne strigă. Ne-am așezat cu calm 
în așteptare, legănate de certitu-
dinea că un bărbat va veni”. Ase-
menea unor Penelope, aceste fe-
mei își țes pânza singurătății și îl 
așteaptă nerăbdătoare pe un Uli-
se, care nu mai are calitățile ero-
ului grec, ci este un învins pentru 
curajul de a se opune regimului: 
„Au fost uciși Martin și prietenul 
lui, Antoine-Jean. Încercaseră să 
fugă. Și tatăl meu a murit în Îles 
du Salut, condamnat la temniță 
pe viață pentru că era un cap, 
pentru că era periculos, pentru că 
asasinii Republicii hotărâseră să 
reprime sălbatic pe cei care o apă-
rau”. Martin, iubitul promis, de 
18 ani și prietenul lui sunt singu-
rii pe care autoarea îi păstrează vii 
în memoria afectivă: „Doi bărbați 
morți, două corpuri tinere pe care 
le-am îngropat în marea de pie-
tre”.

Așteptarea devine laitmotivul 
cărții, alături de motivul satului 
izolat, descris ca o fortăreață, un 
sanctuar sustras istoriei, timpului. 
Un sat încremenit în devenirea sa 
și copleșit de drame: „Nimeni, din 
februarie `52, n-a urcat în sat. La 
început i-am așteptat. Așteptam 
hotărâți pe reprezentanții im-
periului, ai moralei, ai religiei”. 
„Nimeni nu venea spre noi. Nici 
noi nu ne-am dus spre alții de 
frică, de teamă să nu descoperim 
că, dincolo de zarea pământuri-
lor noastre, nu era poate nimic 
decât liniștea și moartea”. Rose, 
fiica brutarului, trebuia să se că-
sătorească în aprilie, dar bărbatul 
care i-a fost promis nu s-a mai în-
tors. Fata își transformă straiele 
de nuntă în sperietoare, simbol al 
continuității, al existenței frânte: 
„Atunci, mama băiatului cu care ar 
fi trebuit să se căsătorească Rose 
s-a dus să caute hainele de mire 
ale fiului ei și a făcut din ele a doua 
sperietoare care a prins mâneca 
celeilalte. De atunci, satul nostru 
de femei trăia sub privirile acestui 
cuplu, care n-a existat niciodată și 
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„Să nu mai văd 
Hodinu!”

 alexandru JurCan

Au trecut vreo trei ani de la premiera filmului 
Pup-o, mă! Actorul Alin Panc a avut ideea unui film 
tonic, sperând să-i facă fericiți pe spectatori. Re-
gia: Camelia Popa. Acum, iată, avem Pup-o, mă! 2/
Mireasa nebună. Aceeași regizoare și actorii Ale-
xandru Pop, Alin Panc, Cosmin Seleși, Lora, Florin 
Busuioc, Andreea Samson, Mădălina Anea. Echi-
pa de filmare a petrecut un oarecare timp în satul 
Răchițele, comuna Mărgău, județul Cluj, unde e 
plasată acțiunea. Așadar, un cadru autentic româ-
nesc, unde se află și vestita cascadă Vălul Miresei, 
situată pe versantul estic al masivului Vlădeasa, 
pe Valea Seacă, la o altitudine de 1000 de metri. 
Dispersia apei seamănă cu un voal; de aici provine 
numele (nu neglijăm nici legendele cu mirese des-
curajate, ca în filmul de față).

Stână izolată, baci dificil, mai apoi Ziua Lânii, 
despre care tradiția spune că mândra pupată în 
ziua respectivă devine parteneră de viață. Urmea-
ză un carusel epic comic, vertiginos, cu umor bine 
dozat. Multe încurcături reușite, qui-pro-quo-uri 

savuroase, travestiuri, dar și o mireasă supărată/
nebună/turbată, cu o valiză roșie, anacronică în 
peisajul mirific. Am asistat la lansarea filmului la 
Cluj. Public numeros. Da, e un film necesar, fără 
pretenții exagerate, o comedie extrem de necesară, 
cu burlesc bine poziționat, cu simbioza calmă din-
tre sat și oraș, cu replici neaoșe. Adie și o briză de 
Kusturica printre ingredientele benefice poveștii. 
Cuplul de ciobani Pop/Panc funcționează impeca-
bil. Dacă avem în zonă Vălul Miresei, atunci, iată 
mireasa (Lora) pe un cal alb, în pădurea prote-
guitoare. Mi-a plăcut mult disperarea cu care se 
jura păstorul – „să nu mai văd Hodinu (Huedin) 
dacă…”. Deci, pentru ei, coborârea la oraș era o 
sărbătoare. 

Spre final, comedia obosește puțin, situațiile de-
vin subtil redundante, dar ne place să-l vedem pe 
Sandu Pop îmbrăcat în mireasă. Asistăm la o co-
medie savuroasă, cu o poveste ce se lipește perfect 
peste peisaj, cu personaje colorate, marcându-se o 
oază inedită în cinematograful românesc actual.

ale căror două siluete nemișcate 
întorc spatele văii. E semnul nos-
tru că aici există viață”. 

Bărbatul, acel pater familias, este 
invocat, așteptat, visat. Devine 
o proiecție, născută din absența 
lui. Femeia este ea însăși un Pyg-
malion, ce își sculptează propriul 
ideal: „L-am construit ca pe un 
obiect, și este un bărbat”. Între-
gul discurs se reduce la sentimen-
tul de supraviețuire într-o lume 
nedreaptă, la creionarea unor 
instincte primare, empirice, dar 
atât de autentice. Este accentuată 
dimensiunea dionisiacă a ființei, 
ce trăiește într-o societate din 
care iubirea este repugnată, re-
fuzată: „Primul nostru obiectiv 
era sămânța lui, apoi forța lui de 
muncă, în sfârșit prezența lui. 
Niciodată dragostea lui”. Dacă 
aceste afirmații pot fi revoltătoa-
re, exprimând plenar o societate 
limitată, redusă la instincte, de-

voalând un feminism debordant, 
descrierile sunt puternice, consti-
tuind o panoramă a unei matrice 
existențiale: „Îmi iubesc satul în 
care m-am născut, în mijlocul că-
ruia am trăit aproape toată viața... 

Când te apropii, îl găsești pe 
un promontoriu, înconjurat de 
crestături adânci, ca și cum un 
uriaș ar fi săpat în jurul lui în ma-
rea de pietre. ... Vara, când bruma 
lăptoasă șterge orice relief, este 
izolat de lume. Te crezi pe o navă 
în plină mare în mijlocul valurilor 
platoului care se leagănă sub căl-
dură”. 

Trăirile sunt vitriolante, au-
tentice, iar suferința, singurăta-
tea cuprind ființa revoltată căreia 
i s-a răpit dreptul de a se împlini: 
„De doi ani îmi strig revolta de tâ-
nără femeie pustiită prin răpirea 
promisului ei”. Existența, însă, 
își continuă molcomă devenirea, 
se scurge necruțător, șterge ur-

mele trecutului, iar femeia își ac-
ceptă destinul neîndurător, dar 
și singurătatea: „La sfârșitul verii 
Jean și-a făcut sacul, într-o seară. 
A spus: Mâine îmi continui dru-
mul. N-am spus nimic. Știam că 
asta era ceea ce trebuia să facă, 
dreptul lui, libertatea lui, drumul 
lui”. Existența devine un exod, o 
reeditare continuă, o resemnare: 
„După acești doi bărbați au venit 
alți bărbați, și apoi femei, și apoi 
copii. ... Viața se schimba. A fost 
dură și frumoasă pentru noi”. 

Cartea este o meditație asupra 
devenirii, asupra rolului femeii 
în societatea patriarhală, asupra 
singurătății, asupra timpului de-
vorator. Scrisă într-o notă per-
sonală, autobiografică se distin-
ge prin autenticitatea rostirii, 
prin tonalitatea revoltată, prin 
curajul de a se mărturisi având 
în vedere perioada în care a fost 
consemnată.
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Imponderabila iubire
Carmen ardelean

Vara în care mama a 
avut ochii verzi,
Tatiana Țîbuleac

Romanul Vara în care mama a 
avut ochii verzi i-a adus autoarei, 
deloc întâmplător, Premiul Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova, 
Premiul Observator cultural 2018 și 
Premiul Observator Lyceum 2018. 
Traducerea în franceză și spanio-
lă, precum și publicarea celei de-a 
opta ediții, în 2020, la Editura Car-
tier, în colecția Cartier popular, la 
doar trei ani de la apariție, confir-
mă calitatea scriiturii și interesul 
publicului pentru cartea scrisă în 
Franța, în aproximativ două luni, 
fără corecturi majore, după cum 
mărturisea autoarea într-un in-
terviu acordat Ioanei Cîrlig. De 
dimensiunile unei nuvele, dar cu o 
țesătură de roman, cartea e – după 
Kinderland și Buburuza, semnate 
de Liliana Corobca și Cenușă rece, 
de Mihaela Perciun, care mi-au 
dezvăluit o lume fascinantă, auten-
tică – încă o dovadă că prozatoarele 
de dincolo de Prut scriu o literatură 
incitantă, originală. 

O vară cât o viață, o vară ce de-
vine un anotimp al recuperării tim-
pului pierdut și al redresării unei 
relații problematice, eșuate, ma-
mă-fiu pare să prezinte autoarea, 
dacă am avea în vedere doar firul 
roșu al cărții. În fapt, ingenioasa 
strategie narativă se dezvăluie trep-
tat, când cititorul constată, inițial 
contrariat, apoi incitat, melanjul 
de timpuri ale narațiunii. După 
primele minicapitole ale cărții, al-
ternate cu secțiuni-simbol în care 
inserează metafore asociate ochi-
lor mamei, metafore ce formează, 
până în final, un poem-decalog, 
asistăm la o elegantă baleiere între 
experiența-nucleu, cu adevărat de-

finitorie, care lasă inițial impresia 
unei narațiuni liniare, cronologice 
și episoadele anterioare sau ulteri-
oare, trăite și retrăite la fel de in-
tens, de același personaj-narator 
Alexys, aflat în diferite etape ale 
existenței sale tumultuoase. Deloc 
întâmplătoare, aceste retrospecti-
ve fie justifică dureroasa consem-
nare a evenimentelor din ultima 
vară trăită alături de mamă, printr-o 
convenție narativo-terapeutică, 
fie explică apariția, prezența sau 
dispariția unor personaje din viața 
protagonistului, fie completează, 
cu evenimente surprinzătoare, 
șocante, biografia acestuia. Mo-
dul în care alege să construiască 
biografia personajului creează, în 
acest fel, un suspans bine orches-
trat, accentuat de excentricitatea 
atitudinală și comportamentală a 
personajului, de imprevizibilitatea 
vieții, surprinsă magistral, de eve-
nimentele excepționale, tragice pe 
care le punctează în trecere, ca pe 
un fapt firesc.

O serie de pariuri ar pierde citi-
torul care ar încerca să stabilească, 
sigur pe instinct sau pe experiența 
de lector avizat, competent, profilul 
acestei cărți, de la tematică, la tipo-
logia personajului, de la conflictele 
dominante, la evoluția acestora, 
căci dinamica tuturor componente-
lor specifice narațiunii e uimitoare. 
Debutând ca un roman despre cri-
za adolescenței, declanșată, accen-
tuată și menținută, alături de fac-
torii cunoscuți, de simpla prezență 
a mamei, surprinzând personajele 
centrale într-un moment simbo-
lic, semnificativ pentru fiecare, dar 
aparent lipsit de semnificație pen-
tru celălalt – absolvirea școlii și ani-
versarea mamei, cartea creează un 
orizont de așteptare care nu se con-
firmă. Ura care capătă consistența 
unei lave într-un moment culmi-

nant al erupției transpare din fi-
ecare frază și crește exponențial, 
dublată de greața existențială: „În 
acea dimineață, în care o uram mai 
mult decât oricând, mama împlini-
se treizeci și nouă de ani. Era mică 
și grasă, proastă și urâtă. Era cea 
mai inutilă mamă din câte au exis-
tat vreodată. O priveam cum stă 
la poarta școlii ca o cerșetoare. Aș 
fi ucis-o cu jumătate de gând. Pe 
lângă mine, tăcuți și speriați, tre-
ceau părinții. O adunătură tristă 
de perle false și cravate ieftine, ve-
nită să-și colecteze copiii nereușiți, 
ascunși de ochii lumii”. 

Lumea în care viețuiește proas-
pătul absolvent e un furnicar di-
form, lipsit de ambiții sau reușite, 
cu o viață clădită pe compromisuri 
și promiscuitate: părinții lui Jim 
și-ar fi vândut fiul pentru organe, 
dacă n-ar fi fost „gura lumii”, diri-
ginta e psihotică, profesorii „mai 
puțin norocoși”, dacă se întorceau 
toamna la școala unde educau 
„elevi diabolici de care se temeau 
și pe care îi detestau”, Kalo, „re-
tardat, dar bun”, urma să stea la 
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o mătușă, căci mama lui îi făcea 
„masaj unui oligarh rus-varianta 
lui, desigur”. În acest context de-
zolant, suprarealist, iminenta în-
delung planificată călătorie a celor 
trei amici, Alexys, Jim și Kalo în 
orașul tuturor posibilităților la fel 
de îndelung dumicate, pentru care 
strânseseră toți banii disponibili și 
încă unii subtilizați din familie pă-
rea unica șansă de a evada dintr-o 
existență sub semnul neîmplinirii, 
al dezamăgirilor și al frustrărilor. 

Propunerea neașteptată a ma-
mei, la o masă ce se dorea festi-
vă, dar care nu face decât să-i ac-
centueze vulcanul sentimentelor 
negative va declanșa o schimbare 
totală a situației inițiale. Plecării 
la Amsterdam, paradisul visat și 
pierdut, i se contrapune o plecare 
în Franța, alături de mama care 
cunoaște bine mecanismele psi-
hologice și materiale care îi animă 
fiul. O promisiune ce are ceva din 
„tinerețea fără bătrânețe și viața 
fără de moarte” promise de împă-
ratul din cunoscutul basm îl deter-
mină pe fiul până atunci „strângă-
tor” să aleagă destinația propusă de 
mamă și să pornească în călătoria 
care-i va schimba dramatic întreaga 
existență. Fiecare zi petrecută ală-
turi de mamă îi dezvăluie o ființă 
total necunoscută până atunci. Ni-
mic din taciturna care evitase orice 
contact uman vreme de șapte luni, 
după moartea mezinei familiei, nu 
mai e vizibil în noua mamă pe care 
Alexys o descoperă ca pe o Atlan-
tidă, zi de zi. Balansul și contraba-
lansul domină, odată cu așezarea 
lor într-un mic sat francez, fiecare 
zi. Pe măsură ce mama pare să în-
florească, animată de existența bu-
colică, de prezența fiului, de oame-
nii și locurile ce conturează un fun-
dal monografic încărcat de autenti-
citate, în contrast cu mediul auster 
de care se rupseseră, fiul pare să se 
echilibreze mental, sentimental, 
întâi cu adjuvanți farmaceutici, 
puși la dispoziție, cu generozitate, 
de mamă, mai apoi natural, ca o 
firească renaștere, deși cu spaima 
recidivei în suflet.

Mărturisirea făcută într-un lan 

de floarea-soarelui, într-un mo-
ment de maximă exuberanță expli-
că, tardiv, decizia petrecerii acestei 
veri, ultima, în fapt, mamă alături 
de fiu, într-un spațiu străin, dar atât 
de propice cunoașterii reciproce, 
interacțiunii. Această ultimă vară, 
deși percepută de adolescent ca un 
timp al recluziunii, va deveni tim-
pul libertății depline de exprimare, 
de conectare la familie, lume, uni-
vers, de înțelegere a complexității 
relațiilor umane și, mai cu seamă, 
timpul iertării. Fiecare pagină scri-
să devine, din momentul înțelegerii 
depline și superioare a întregii 
situații, un laudatio discret, sensi-
bil, la adresa mamei. Fiecare pagină 
pare să fie scrisă pentru a contra-
zice, aparent în stilul nestatornic 
adolescentin, fiecare aspect negativ 
pe care-l inserase inițial în portre-
tul mamei. Metamorfoza nu e una 
lipsită de autenticitate, forțată, ci 
e extrem de inteligent și firesc in-
trodusă, căci boala subțiază trupul 
femeii grase și, în mod evident, 
trăsăturile fizice sunt mai bine ac-
centuate, dialogurile prelungi, fără 
concurență din partea prietenilor 
sau a vieții personale, luminea-
ză inteligența, cultura mamei, iar 
vitalitatea ei, frumoasa nebunie 
care o stăpânește devin surse de 
energie, de euforie, care creează 
dependență. Nici extravaganțele 
vestimentare nu îl lasă indiferent 
pe cel care decretase în trecut că 
n-a întâlnit „nici o femeie mai prost 
îmbrăcată” decât mama sa. Mai 
presus de toate, marea schimbare 
devine vizibilă după o seară petre-
cută în același hamac, cu amintiri 
depănate cu o vervă extraordinară: 
„Devenisem, în fine, copilul ei, iar 
ea-mamă”. Interogația din finalul 
capitolului prinde în cuvinte o dra-
mă copleșitoare, cutremurătoare: 
„De ce nu începuse mama să moară 
mai devreme?”. Și despre astfel de 
întrebări și neliniști va fi vorba în 
tot restul cărții.

Momentul e semnificativ și în 
economia cărții, căci brusc narato-
rul ne transferă într-un viitor care 
ne prinde total nepregătiți pentru o 
altă viață, alt anturaj, alte activități 

cotidiene. Adolescentului îi ia locul 
un infirm care și-a pierdut iubita, 
pe Moira, personaj episodic în po-
vestea-nucleu, cu un nume simbo-
lic, ce trimite la zeița destinului, 
idee devoalată și de interogațiile 
din text: „Ar fi fost lipsa Moirei din 
acea vară un lucru mai simplu sau 
mai complicat? Ar fi încetat mama 
să moară?”. Ambiguitatea domi-
nă capitolele care prezintă aspec-
te ulterioare verii atent descrise, 
iar logica acestei eterogenități a 
calităților stilului vine din scopul 
diferit al confesiunilor. Nimic nu 
mai are consistența și coerența din 
povestea ultimelor zile petrecute 
alături de mama, așa că cititorul e 
provocat să asocieze, să deducă, să 
presupună cauze, consecințe, tem-
porizări ale acțiunilor. Contextul 
și durata crizelor care au necesi-
tat internare și consult psihiatric, 
contextul și totalitatea efectelor 
accidentului în care s-a aflat ală-
turi de Moira, cauza celebrității de 
care s-a bucurat pictorul Alexys, 
după imobilizarea fizică și declinul 
psihic rămân departe de ochii citi-
torului. Doar tablourile sunt, prin 
tematică, titlu și cromatică, forme 
supreme, artistice, de sublimare a 
memoriei mamei. Voluntar și invo-
luntar, introspectiv și revelator.

O constantă, un laitmotiv ce 
anticipează, la o lectură atentă, 
alături de discursul puternic cro-
matizat, cariera de pictor e culoa-
rea ochilor mamei, element a cărui 
iterație e determinată de valoarea 
pe care aceasta o va avea după mo-
mentul dureros al despărțirii, după 
cum mărturisește fiul, provocat de 
mamă. De aceeași intensitate sunt 
scenele în care cei doi merg să vadă 
marea, într-o mașină roșie, condu-
să ilegal, cu viteză la fel de ilegală 
de fiu, momentele de îmbăiere, în 
care fiul începe să aibă deopotrivă 
conștiința morții și sentimentul că 
rolurile s-au schimbat, că mama 
e acum copilul său. Scena în care 
sunt surprinse telegrafic pregăti-
rile pentru plimbarea cu barca e 
extrem de ilustrativă: „I-am dat 
morfină și am luat și de rezervă”. 

continuare pe www.caietesilvane.ro
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Călător printre 
amintiri

Marcel luCaCIu

Uneori, Poeții cutreieră lu-
mea, nu doar pentru Festivalurile 
Naționale sau Internaționale de Po-
ezie (neîndoielnic, importante și ele), 
ci – mai ales! – pentru a cunoaște 
alte zări și alți oameni, pentru a sta-
bili legături sub semnul miraculoa-
sei Întâlniri; o Întâlnire la capătul 
căreia străinul din preajmă devine 
prietenul de neprețuit întru arta 
cuvântului...

Poetul Horia Bădescu revine în 
peisajul editorial cu memorialul de 
călătorie intitulat, metaforic, Po-
duri și vămi (Editura Școala Ardelea-
nă, Cluj-Napoca, 2020). Metaforic, 
fiindcă substantivele din titlu se 
referă nu atât la țările pe care scri-
itorul le-a vizitat (Armenia, Belgia, 
Bulgaria, China, Franța, Macedo-
nia, Rusia, Spania), cât mai cu sea-
mă la oamenii acestor locuri: „Peste 
tot pe unde am umblat, mai înainte 
de orice m-au interesat oamenii. 
Poate fiindcă am învățat că lumea e 
lumea oamenilor și că în spatele tu-
turor lucrurilor se află omul. Poate 
fiindcă mi s-a părut totdeauna că 
nu există nimic mai extraordinar și 
mai insolit decât omul. Nicio pira-
midă, niciun ocean, niciun amurg 
exotic nu poate fi mai frumos, mai 
măreț decât chipul unui om pe care 
viața a săpat o istorie unică și irepe-
tabilă”.

Primul popas al călătorului este 
în Armenia unde pot fi admirate, 
printre altele, crestele biblicului 
Munte Ararat, Matenadaranul (pa-
latul ce adăpostește treisprezece 
mii de vechi manuscrise și per-
gamente), străvechea catedrală 
Ecimiadzin ori lacul Sevan. Pe de 
o parte remarcăm diversitatea și 
bogăția informațiilor, trecute prin 
filtrul unei erudiții rarisime, pe de 
altă parte redescoperim harul și 
eleganța literatului care transfigu-
rează cele mai neînsemnate fapte 
diverse în veritabile pagini lite-
rare. De pildă, serile petrecute la 

Țahkadzor sunt asemănătoare prin 
festinurile și atmosfera lor fami-
liară cu acelea de la Hanul Ancuței. 
Avem și aici un comis Ioniță ce 
poartă, e drept, un nume puțin cam 
întortocheat (Mkrtchyan), dar care 
este la fel de poznaș. Fascinantul ar-
mean povestește, ceremonios, cum 
a călătorit în India pentru a afla de 
la un „lord englez” (sic!) soluția la 
toate problemele: „Karma! Karma 
care înseamnă ca fiecare să-și vadă 
de treburile sale. Așa cum a făcut 
totdeauna Anglia!” Transformat 
din străin în prieten și, mai apoi, 
din persoană în narator-regizor, 
pitorescul Levon Mkrtchyan e po-
vestitorul înnăscut, care „face par-
te din specia rară a sadovenienilor 
orali”, fiindcă „povestește nu numai 
cu gura, ci și cu fața, cu ochii, cu 
mâinile”.

În Rusia, la Moscova, autorul 
celebrului vers „e toamnă nebun de 
frumoasă la Cluj” caută nu obiective 
turistice, precum Piața Roșie, Gale-
ria Tretiakov sau Muzeul Armelor, 
ci urmele pașilor unor oameni dragi 
sufletului său: Mihail Bulgakov și 
Serghei Esenin. Din păcate, e ne-
drept de târziu... Maestrul și Mar-
gareta sunt, acum, doar „trupuri de 
aburi”, iar Moscova cârciumărească 
a pierit în decorul excesiv de urba-
nizat... Farmecul narațiunii se da-
torează faptului că simpla consem-
nare a itinerarului parcurs este re-
pede abandonată, în favoarea unei 
divagații profund interiorizate, 
de natură elegiacă. Poate, cea mai 
emoționantă confesiune și totodată 
cele mai frumoase imagini artistice 
le găsim, aici, în acest scurt capitol 
dedicat Moscovei imaginare: „Nu 
pierise lumina aceea aurie ca părul 
poetului, care cade asupra lumii de 
nu se știe unde, nu pieriseră cețurile 
fumegânde care îți îmbolnăvesc 
inima de nostalgie, nu pieriseră ei, 
mestecenii de aur, care se strâng 
la sfat în fiecare toamnă deasupra 

mormântului lui Esenin (...). Ploua 
mărunt și un abur leneș se ridica 
din pământul cimitirului Vaganski, 
și din pământul acelui mormânt 
modest în care își mutase lăcașul 
el, neastâmpăratul și blondul hoi-
nar. Și eram sigur că aburul acela 
era răsuflarea lui (...). Am luat un 
pumn de țărână umezită de ploaie 
și mi-am lipit fața de el, un pumn de 
țărână care e cea mai dragă amintire 
a popasului meu moscovit și nu mai 
știu dacă urmele rămase pe obraz 
erau urmele degetelor țărânei, ale 
ploii sau ale lacrimilor”. 

Numeroase capitole sunt consa-
crate grandorii Chinei, cu tot ce are 
ea reprezentativ:  Marele Zid Chine-
zesc („un colosal șarpe de piatră”), 
piața Tianamen (loc al protestelor 
studențești și al masacrului din 4 
iunie 1989), Templul Norului Azu-
riu și cele 508 de statui („un osuar al 
stărilor sufletești”), fluviul Yangtze 
numit și Fluviul Albastru (cu o lun-
gime de 6000 kilometri), Templul și 
mormântul lui Confucius din Qufu 
ș.a. Dincolo de pagode și parcuri 
(adevărate oaze de liniște și de recu-
legere), de grațioasele porțelanuri, 
inconfundabila floare de lotus se 
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numără și ea printre simbolurile 
Chinei: „Nicăieri ca aici lotusul nu 
spune mai mult despre gingășia 
lumii, nicăieri ca aici arhipelaguri-
le sale plutitoare nu sunt mai stă-
pâne asupra apelor calme”. Despre 
„împărăția chitailor” (descrisă odi-
nioară și de spătarul Nicolae Miles-
cu) se poate spune că este un model 
de umanitate, pentru că „se clădește 
pe temelia celor cinci virtuți capita-
le: omenia, simțul datoriei, măsura, 
înțelepciunea, credința”.

În capitala Franței, „peregrinul 
transilvan” poposește mai curând 
pentru a-și reîmprospăta memoria 
culturală. Parisul este iubit „pen-
tru fabuloasa caligrafie a poduri-
lor sale”, pentru  vestitele cartiere 
Montmartre (cândva, asediat de 
scriitori, inclusiv de avangardistul 
Tristan Tzara) și Montparnasse (în 
cafenelele căruia au gravitat marii 
pictori din secolele XIX-XX). Într-o 
notă de o nostalgie pe cât de duioa-

să, pe atât de lucidă, poetul Horia 
Bădescu regretă dulcea boemă de 
altădată, risipită de trecerea și pe-
trecerea acelor ani nebuni (les années 
folles): „Parisul nu mai e centrul lu-
mii artistice, creierul lumii. Spiri-
tul acela nu mai există, cafeneaua, 
acest spațiu de efervescență idea-
tică și de socializare artistică, și-a 
pierdut acel rol (...). Parisul pictori-
lor a dispărut, deși e plin de galerii 
și de artiști”.

O panoramă impresionantă a 
culturii, respectiv a civilizației asi-
atice și europene se desfășoară sub 
ochii noștri grație unui memorialist 
permanent conectat la istoria anti-
că și medievală a țărilor vizitate. Că-
lătorind, scriitorul confruntă lumea 
din cărți cu lumea cea aievea, face 
analogii între epoci și personalități 
diferite, cunoaște poeții, istoricii, fi-
lozofii ținuturilor pe care le străbate 
și se dovedește un fin analist al psi-
hologiei umane grație acuității pri-

virii sale interioare. Nu zgârie-norii 
îl interesează, nu plicticoasele date 
statistice, nu mărunțișurile din ba-
zarele pestrițe, ci universul moral și 
spiritual al oamenilor care îi ies în 
cale, estetica unor deprinderi arha-
ice, taina armoniei și a echilibrului 
vieții de tip tradițional.

Poet al melancoliilor difuze, Ho-
ria Bădescu rămâne, în esență, un 
călător printre amintiri privilegia-
te, ce luminează trecutul cu intensa 
lor aură umanistă, căci, așa cum o 
spune el însuși, amintirea este „ade-
vărata realitate, cea în care ființa lu-
crurilor se păstrează și viețuiește în 
și dincolo de timp”. 

Călătoria, Întâlnirea, Prietenia 
sunt punctele strategice ale acestei 
cărți-mozaic; un mozaic de culori, 
de trăiri, de reflecții, de versuri la-
conice și subtile cronici de artă plas-
tică, toate probând o atentă rafina-
re a limbajului, demnă de un stilist 
desăvârșit.

O nouă carte la Editura „Ca-
iete Silvane”: Gáspár Enikő - 
Gáspár Attila „Amerre én járok 
– Lecții pentru învățarea țiterei”

 
La Editura „Caiete Silvane”, cu 

sprijinul Consiliului Județean Sălaj 
și al Centrului de Cultură și Artă 
al Județului Sălaj, a apărut cartea 
„Amerre én járok” – „Lecții pen-
tru învățarea țiterei” semnată de 
Gáspár Enikő și Gáspár Attila.

Autorii volumului, având titlul 
unui cântec popular din culegerile 
lui Bartók Béla, au alcătuit o me-
todică cu 80 de lecții de la cele mai 
simple cântece din folclorul copi-
ilor (de la monotonie – recitări pe 
un ton – până la heptatonie, adică 
ambitusul adulților).

Profesoara Gáspár Enikő, în 
prefața lecțiilor, ne descrie o istorie 
a instrumentului popular maghiar, 
numit țiteră, care a avut variante 
predecesoare în străvechi culturi 
populare din Africa, Asia și Eu-
ropa.  S-au cunoscut instrumente 
asemănătoare, dar nu identice. Cea 
mai cunoscută variantă s-a dez-
voltat la austrieci, Konzert-Zither, 
instrument popular, care apare în 
valsul Povestiri din pădurea viene-

ză de Johann Strauss. Cel mai cu-
noscut interpret al instrumentului 
a fost Pribojszky Mátyás, pentru 
care au compus piese de concert 
mai mulți compozitori maghiari, 
japonezi și ruși.

Profesorul Gáspár Attila a com-
pus, în anul 2017, un Rondo de 
Paști, în care acest instrument 
popular joacă un rol important și 
care a fost prezentat la bisericile 
reformate din Pericei și Săvădisla 
în 2017, Zalău și Borș în anul 2018.

„La începutul lucrării avem câ-
teva pagini care ne descriu părțile 
instrumentului, corzile și acorda-
jul, după care găsim referiri la anu-
mite tehnici de interpretare, ciu-
pirea corzilor, modul de realizare 
a diferitelor ritmici, interpretarea 
valorilor muzicale, ritmul anapest 
sau dactil etc.

Lecțiile se inspiră, în cea mai 
mare parte, din muzica popula-
ră maghiară din Sălaj, dar găsim 
exemple din mai multe culegeri de 
folclor, care exemplifică diferite rit-
muri și tempouri, cum ar fi Tempo 
giusto, Rubato, Parlando și Parlan-
do-rubato, caracteristice muzicii 
populare maghiare.

Din repertoriul internațional, 
lucrarea prezintă câțiva din Psalmii 

genovezi de Luis Bourgeois, corale 
germane, muzică gregoriană și câ-
teva cântece din creația lăutiștilor 
din secolul al XVI-lea.

Volumul prezentat și-a propus 
ca scop, pe de o parte, promova-
rea instrumentelor și a cântecelor 
populare, a repertoriului popular, 
iar pe de altă parte, păstrarea în 
memoria generațiilor viitoare co-
morile tradițiilor populare”, spune 
Gáspár Attila.

 
www.culturasalaj.ro
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Non omnis moriar… 
„Nu voi muri de tot”…

Gheorghe MoGa

Cuvinte

Opera lui Horațiu (Ode, Epode, Satire, Epistole, Arta 
poetică) s-a dovedit o sursă consistentă pentru cei care 
au adunat în dicționare „cuvintele înaripate”, cum a 
numit Homer expresiile și cugetările celebre care, în 
ciuda trecerii timpului, au rămas vii în conștiința și 
vocabularul vorbitorilor de pretutindeni. Consultând 
ediția integrală și bilingvă a operei lui Horațiu, ediție 
îngrijită de Mihai Nichita, două volume apărute la 
Editura Univers în 1980, am aflat cum a fost recepta-
tă, tradusă/prelucrată creația lui Horațiu în literatura 
română.

Dintre Odele lui Horațiu, cea cu care se încheie li-
ber tertius a cunoscut numeroase traduceri. Asupra 
versurilor de început ale odei: Exegi monumentum aere 
perennius/ regalique situ pyramidum altius,/ quod non 
imber edax non Aquilo impotens/ possit diruere aut innu-
merabilis/ annorum series et fuga temporum s-a aplecat 
și Mihai Eminescu: Mi-am zidit monument decât acel de 
fier/ Mult mai trainic și nalt ca piramizi cerești;/ Ploa-
ia nu-l va mânca, nici acvilonul slab,/ Nici al anilor șir, 
vremile cari fug. Traducerile din Horațiu, mulțimea 
de locuțiuni și zicători latine notate în manuscrise, 
studiile harnice de versificație latină, exercițiile de 
gramatică latină presărate prin caiete, asupra cărora 
se oprește G. Călinescu în volumul al doilea (Cultu-
ra. Eminescu în timp și spațiu) din Opera lui Eminescu 
ilustrează, după spusele acestuia, „marea râvnă ling-
vistică” a lui Eminescu în epoca studenției. În ediția 
critică de care am amintit este selectată traducerea lui 
N. I. Herescu:

Un monument nălțat-am, care mai veșnic e decât 
arama

și atât de nalt cum nu-s înalte nici piramidele regești
pe el nici ploaia rozătoare, nici vânt năprasnic nu-l 

dărâmă
și nu îl vor clinti nici anii ce nu poți să îi socotești
cum trec în șiruri nesfârșite cu clipele ce fug mereu.
Începutul versului al șaselea al odei din care am 

citat Non omnis moriar… (care dă titlul rândurilor 
noastre) este folosit ori de câte ori se ivește prile-
jul de a vorbi despre posteritatea operei unui crea-
tor. Frântura aceasta de vers o socotim potrivită și 
acum, când marcăm, cu o mică întârziere, trecerea 
a 60 de ani de la moartea lui Sadoveanu; potrivi-
tă pentru că acesta avea conștiința valorii creației 
sale literare. Într-un text intitulat Sfaturi cu mine 
însumi, ce urma să fie prefață pentru un volum de 
articole pregătit să apară în 1940, putem citi aceste 
rânduri: „…am scris vreo șaptezeci-optzeci de cărți, 
dintre care câteva îmi vor supraviețui” (s.n.). 

Cele „câteva” cărți, ale căror titluri pot fi diferite de 

la cititor la cititor, alcătuiesc doar o „parte”, a creației 
sale, întocmai ca în versurile lui Horațiu:

Nu voi muri întreg: din mine o parte, partea cea mai 
mare, 

Va-nfrânge Moartea și, prin slava ce-mi vor înălța 
urmașii, eu

în orice veac la fel de tânăr voi crește fără încetare,… 
Criticii și eseiștii din perioada interbelică au fost 

cei care au apreciat primii cărțile lui Sadoveanu, iar 
George Călinescu îi fixează locul în Istoria… sa din 
1941 (cap. Tendința națională). Dar și după 1941, Sa-
doveanu publică volume (Ostrovul lupilor, Poveștile de 
la Bradu Strâmb) care vor reține atenția lui Nicolae Ma-
nolescu, fiindcă acestea ilustrează proza „pronunțat 
livrescă, filosofică ori pedagogică în maniera parabo-
lei”. N. Manolescu afirmă că „Ostrovul lupilor e cartea 
educației prin cuvânt”, iar Poveștile de la Bradu Strâmb 
sunt „un mic Decameron sadovenian”. În ambele se 
învederează „o utopie a literaturii și a cărții” (Istoria 
critică a literaturii române, p. 595).

Revenim la Călinescu căruia opera lui Horațiu îi era 
familiară. O dovedește și prezența la un eveniment din 
1950, când Sadoveanu este sărbătorit, la Academie, 
cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață. Unul dintre 
participanții la festivitate își amintește: „În timpul cu-
vântării, George Călinescu se plimba pe estradă, con-
sultând, chipurile, o fițuică, pe care își notase ideile; 
o apropia sau o îndepărta de ochi, iar la răstimpuri o 
retrăgea, cu gesturi nervoase, într-unul dintre recepta-
culele vestei. Atunci mi-a fost dat să aud, pentru pri-
ma dată, această parodie a lui Horatius, pusă pe seama 
cântărețului Țării-de-Sus a Moldovei:

Bătând o viață-ntreagă ciocanul pe ilău,
Un turn durai mai’nalt ca muntele Ceahlău.
Vifornița zadarnic icnind îl va izbi.
Prelinsătura ploii prin zid nu-l va răzbi.
Prin negurile vremii îi va răzbate turla.
Și va suna prin codri, puternic precum surla.
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După această extraordinară «laudatio», bogată 

în observații surprinzător de originale, unele de-
rutante chiar pentru ceea ce ne place să denumim 
«bunul simț», s-a ridicat din jilț, mai mult masiv 
decât greoi, sărbătoritul care a rostit aceste memo-
rabile cuvinte: «Mulțămesc colegului și prietenu-
lui meu George Călinescu pentru multele noutăți 
pe care le-am aflat de la domnia sa despre mine».” 
Concluzia pe care o trage G. I. Tohăneanu evocând 

acest moment, din amintirile sale bucureștene, 
este aceea că „exegeza operei unui scriitor autentic 
nu se epuizează nicicând”. 

Însoțim rândurile noastre cu o fotografie din 
1973, care îi înfățișează pe câțiva elevi din Jibou 
ajunși în preajma casei de la Bradu Strâmb, ascul-
tându-l pe Rudi Cernota, paznicul de vânătoare de 
la Oașa Mică și… personaj al Poveștilor de la Bradu 
Strâmb.

Eveniment editorial apărut 
sub egida Centrului de Cultură 
și Artă al Județului Sălaj: „Îm-
păratul Traian și conștiința 
romanității românilor. Cultu-
ră orală și scrisă din secolele 
xv-xx” de Ion Taloș. Prefață de 
Ioan-Aurel Pop. Editura Școala 
Ardeleană, Cluj-Napoca.

Lucrarea pune în lumină – în 
urma valorificării izvoarelor, a 
comparațiilor și corelațiilor făcute 
temeinic și cu metodă – că roma-
nitatea românilor și figura împăra-
tului Traian (și a regelui Decebal) 
din conștiința populară nu sunt 
un decalc după documentele culte 
și scrise, că ele s-au perpetuat, în 
forme diferite, alterate, modifica-
te și chiar prin contagiune cu alte 
teme, din Antichitate până astăzi. 
Evident, comparațiile judicioase 
ale profesorului Ion Taloș relevă 
influența literaturii culte despre 
romanitate asupra oralității și 
invers, adică preluarea elemen-
telor din folclor despre Traian și 
latinitate pentru întărirea ideii 
conștiinței culte privind etnoge-
neza românilor. Lucrurile sunt 
văzute deopotrivă diacronic și 
sincronic, în stabilitatea și în me-
tamorfoza lor, încât cartea devine 
un tablou armonios al unei teme 
fundamentale pentru nașterea, 
devenirea și identitatea noastră ca 
popor. (Ioan-Aurel Pop)

* * *
Prezenta lucrare se bazează în 

principal pe texte tipărite, care 
sunt documente ale oralității din 
epocile în care au fost consemna-
te, începând din secolul al XV-lea, 
și pe materiale inedite din seco-
lele al XIX-lea și al XX-lea. Aceste 
materiale uimesc prin unitatea 
lor: cu toate că provin dintr-o pe-
rioadă așa de lungă și sunt disper-
sate cronologic și spațial, ele nu 

se contrazic, ci conduc la aceeași 
concluzie: românii știu că sunt 
urmașii romanilor. Și chiar dacă 
unora le vine greu să admită că 
oralitatea a păstrat amintirea îm-
păratului Traian în sud-estul Eu-
ropei, înainte de toate, la români, 
timp de aproape două milenii, 
unele dintre tradițiile orale refe-
ritoare la construcțiile traiane ne 
obligă să le vedem originile în An-
tichitatea romană și să acceptăm 
că ele au traversat Evul Mediu și 
au ajuns până la noi. Alte tradiții 
au fost create în timp, în jurul 
acestor construcții sau, altfel 
spus, construcțiile au constituit 
punctul de pornire pentru creații 
literar-folclorice de-a lungul celor 
două milenii. (Ion Taloș)

* * *

ION TALOȘ (22 iunie 1934, 
Prodănești/Sălaj) este etnolog 
și eseist român. A urmat cur-
surile Facultății de Filologie a 
Universității „Victor Babeș” din 
Cluj (1953-1957), iar în anul 
1957 este angajat la colectivul de 
folclor al Institutului de Lingvisti-
că din Cluj. Lucrează la alcătuirea 
„Bibliografiei folclorice românești 
(1891-1918)”, devenind, mai târ-
ziu, colaborator pentru România 
la Internationale Volkskundliche 
Bibliographie, Bonn (1979-1984). 
A fost bursier al Fundației Hum-
boldt la Deutsches Volksliedar-
chiv din Freiburg im Breisgau 
(1966-1967; 1970-1971), secre-

tar științific al Centrului de Științe 
Sociale al Filialei Cluj a Academi-
ei Române (1968) și șeful Secției 
de etnografie și folclor din cadrul 
aceluiași centru (1969-1985). 
Doctor în filologie al Universității 
din București cu teza: „Jertfa zi-
dirii în obiceiurile și legendele 
europene” (conducător: prof. dr. 
doc. Mihai Pop, 1970), lector de 
limba și literatura română la Uni-
versitatea din Köln (1978-1983), 
profesor asociat și apoi definitiv 
la Universitatea din Köln (din 
1985), doctor docent (Privatdo-
zent) și profesor la Facultatea de 
Filosofie a Universității din Köln 
(din 1993) și profesor invitat al 
Facultății de Studii Europene, 
Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca (2001-2004). A fon-
dat revista Anuarului de Folclor 
I-IV (1980-1983).

Distins cu: Premio Internazi-
onale di Studi Demoetnoantro-
pologici G. Pitrè – S. Salomone 
Marino. Città di Palermo (2003), 
Premiul „Timotei Cipariu” al Aca-
demiei Române (2004), Premiul 
„Ioana Em. Petrescu” al Filialei 
Cluj a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia (2014).
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„Tradiția cere să fie 
respectată”

Viorel TĂuTan

Proză

Petrecuse mai mult de o oră în compania lor. 
Le acceptase glumițele, bancurile destul de ob-
scene pentru urechile sale. Constata cu oarecare 
amărăciune că nu-i mai place acest gen de... anec-
dote. Poate și pentru că diferența de vârstă îi stimula 
acea componentă a instinctului de conservare care 
ține generațiile în conflict, de cele mai numeroase 
ori pașnic, distanțându-le. 

*
Pornise de-acasă cu intenția unei plimbări în 

direcția clădirii care găzduia firma unde lucrase peste 
douăzeci și opt de ani. I se părea dificil să renunțe la 
acest traseu cotidian, întrerupt doar de concedii și 
de ieșirea peste hotare în interes de serviciu... Fusese 
angajat imediat după „stagiul” de cinci ani în Suedia. 
Lovitura de stat, machiată în revoluție, îl găsise aici. 
Reușise evadarea din lagărul socialist în vara anului 
1986, prin Iugoslavia, de pe litoralul Sloveniei, noap-
tea, cu barca unui contrabandist, debarcând pe țărmul 
nord-estic al Italiei, puțin mai jos de Trieste. 

Strada era animată, ca de obicei într-o după-amiază 
obișnuită de septembrie. Zări grupul suficient de 
gălăgios pentru a fi remarcat fără să deranjeze liniștea 
și ordinea publică.

Erau cinci. 
Gelu: „Uite-l pe meșterul nostru”, se aruncă spre 

el: „Salut, meștere!” Îl zărise în momentul când se 
pregăteau să intre în berărie. Se întoarseră pe jumătate 
către el și îl salutară aproape simultan.

Aurel: „Să trăiți!
Alexandru: „Bună, dom’ maistru!” 
Vasile: „Vă salut, meșter ur!”
Celălalt: „Bună ziua!”
Se apropie de ei zâmbind larg: „Vă salut, domnilor! 

Bag de seamă că ați păstrat tradiția!” 
Patru dintre ei îi erau cunoscuți. Colegi de muncă. 

Vârste apropiate; diferență între ei de maximum zece 
ani. Pe Vasi și pe Gelu îi convinsese în urmă cu cin-
cisprezece ani să rămână la firmă. Intenționaseră să 
plece afară, în Danemarca, din cât își mai amintește. 
Erau căsătoriți și aveau copii de grădiniță. Discuția 
avusese loc la o terasă, tot așa, după terminarea zilei 
de lucru. Contribuise, împreună cu trei colegi de 
muncă, la generarea unui obicei pe care l-au impus 
tradiției prin stăruință și statornicie: de două ori pe 
lună, la „avans” și la „lichidare”, veneau la acest lo-
cal, o berărie cochetă cu treizeci de locuri la mese și 
cinci scaune înalte cu semi-spătar în fața barului. Îl 
aleseră de comun acord. Ceilalți trei? Subinginerul 

mecanic George Abrudan, Gelu, cum era cunoscut în-
tre prieteni și colegi, maistrul electrician Vasile Ceaca 
și inginerul electronist Dumitru Morar, care a emigrat 
între timp, împreună cu fiul său, după decesul soției 
sale; se știe că este pe undeva, prin Venezuela.

Aurel era un fel de nepot al soției șefului, dar har-
nic și modest. Nu „se dăduse niciodată în stambă” cu 
statutul său. Își vedea conștiincios de treabă. Era mai 
degrabă o prezență discretă.

După ce s-a aflat despre această înrudire, fusese ten-
tat să creadă opinia lui Mateuț, unul dintre cei doi ma-
gazioneri: „Să vedeți că ăsta o să-l informeze pe direc-
tor cu tot ce mișcă și se discută la firmă.” Constataseră 
după câteva luni că nu prognozase corect. Dar e tot 
atât de adevărat că avertismentul lui fusese întemeiat 
pe un puseu de manie a circumspecției excesive; cei 
aproximativ două sute de angajați nu prea aveau de 
ce și cum să-și exprime nemulțumiri, nici măcar de 
natură salarială, așa cum aflau că se petrece pe la alte 
firme despre care mai știa câte ceva. Patronul firmei 
aparținea unei minorități care oferea angajaților sala-
rii cel puțin satisfăcătoare, însă pretindea corectitu-
dine și profesionalism.

Dădu mâna cu fiecare privindu-i în ochi. „Pavel”, se 
prezentă cel pe care nu își amintea să-l mai fi întâlnit. 
„E nou, meștere, doar de două săptămâni la noi. Mai 
are caș la gură”, simți nevoia Gelu să-l prezinte. Apoi, 
către celălalt: „Domnul inginer Mihai Botiș este șeful 
nostru de atelier... mă rog, a fost până în urmă cu o 
lună și jumătate. S-a pensionat. Acuma, spune și tu, 
arată a pensionar?”

„Hai, hai, domnule vice, lasă vrăjeala, că nu mai 
primești libere!” i-o taie vesel. Către Alexandru: 
„Sandule, te-ai molipsit de la puștime! Auzi, cică, 
<Bună>... Bună ce, Sănducule? Purtare? Bere? Vreme? 
Fata?”, schimbă el subiectul. De ce nu ne luăm noi 
după națiile civilizate? Good morning, zice englezul, 
Guten morgen, zice neamțul, Jó regelt, urează vecinii 
și concetățenii noștri maghiari, rușii îl au pe Dobrîi 
utro și așa mai departe. Toți le știm. Mai cu seamă 
cei trecuți de patruzeci și cinci. Îți amintești ora de 
educație civică în care am protestat împotriva trun-
chierii salutului tradițional românesc, datorită căruia 
suntem raliați celorlalte limbi europene? „Norocul” 
nostru cu această mulțime incontrolabilă a posturilor, 
sau canalelor, cum le-o fi zicând, de televiziune, că ne... 
originalizează, sper că avem acest cuvânt în dicționar, 
ne scoate din horă, mai ales prin distribuirea unor 
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erori nu doar de limbaj?” 

Da, da! Își amintea! Sandu Săplăcan absolvise 
cursurile serale ale Grupului Școlar Tehnologic din 
municipiu, o clasă de mecanică fină. Inginerul Botiș 
preda ore de „rezistența materialelor”, și fusese de-
semnat profesor-diriginte neretribuit al clasei. Punea 
în discuție o multitudine de teme, mai cu seamă de 
comportament în societate, de circulație, de limbaj. 
Dar parcă numai la școală? La atelier, în pauzele de 
masă, la meciuri, unde mai scăpa și el câte o înjură-
tură fină, „înjur și eu, mă, dar fin, aristocratic! Nu-mi 
spurc gura cu obscenități scârboase! Înjur ca domnii!” 
Desigur că isca uneori hohote de râs cu tonul și gri-
masele care-i însoțeau blitzurile verbale. „Mă, cum 
naiba nu li se face greață ălora care toată ziua îs cu... 
falusu-n gură? Și-s din ce în ce mai mulți! Îmbătrânesc 
cu ea în gură! Scade nivelul de educație și de cultură, 
domnilor!...” Îl privea insistent: „Așa-i de greu să zici 
bună ziua? E un efort prea mare să urezi salutând cu 
„bună dimineața”, sau „bună seara?!” Voi, cei mai în 
vârstă, gata eram să zic „bătrâni, sunteți datori să-i 
școliți pe cei mai tineri”, arătă spre Pavel. „Nu pe dum-
nealui, că a salutat corect. Politețea tradițională a po-
porului român. Și apoi, de când îmi zici dumneata mie 
dom’maistru? Ai uitat ce profesie am, domnule? Pro-
fesie, auzi? Nu meserie!” Ceilalți trei râdeau pe-nfun-
date. Doar Pavel privea circumspect ba către Alexan-
dru, ba către cel care tocmai ținea o lecție de morală în 
fața intrării unei berării.

„Noa, ce facem? Mai intrăm?” se dezmetici Sandu, 
care primise mustrarea cu un zâmbet tâmp pe figură. 
„Eu zic să terminăm ora de dirigenție înăuntru! Vă in-
vităm la o berică, dom’diriginte!”

Vasile deschisese deja ușa. Gelu se postase în spa-
tele lui Mihai, pentru ca nu cumva să încerce o retra-
gere, să-i refuze: „Hai să stingem incendiul, meștere!” 
Intră, urmat de șirul celorlalți. Ospătarul îi aștepta cu 
brațul stâng ridicat la nivelul diafragmei și cu dege-
tul arătător al mâinii drepte pe sticla ceasului brățară, 
atitudine stereotipică.

Tonalitate vocală a reproș: „M-am temut că nu mai 
intrați! Să trăiți, dom’Mihai! N-ați mai fost demult pe 
la noi. Mai aducem un scaun! Ori, nu! Alipim astea 
două mese, ok!”, domnul e de-al nostru? Privirea indi-
că înspre Pavel. „Recrut? Balic, ar spune studenții din 
generația domnului Mihai! Începem ca de obicei, cu 
un rom mic?”

„Pot să spun și eu câteva cuvinte?” îi taie sonorul 
<domnul Mihai>. De când am intrat, n-am reușit nici 
măcar să zicem <bună ziua, bine v-am găsit>. Gelu, 
pardon, domnu’ vice, faceți, vă rog prezentările!” Se 
așeză pe scaunul tapițat din capul mesei, cu fața către 
intrare. Făcu un gest larg cu mâna dreaptă, semnifi-
când puteți vorbi.

Gelu era vădit încurcat: „Nu prea știu cum să 
fac.” Se hotărî brusc, ridică ambele brațe la nivelul 
omoplaților, cu palmele indicând spre cei doi, apoi își 

glisă privirea de la unul spre celălalt, în timp ce rostea: 
„Noul nostru coleg de atelier, inginerul Pavel, pardon! 
tânărul inginer electronist Pavel Stanca și cel mai în-
demânatic și iscusit ospătar din această parte de țară, 
domnul Ilieș Sabin, prietenul nostru și colegul meu 
de școală generală, cu trei ani mai scund decât sunt 
eu!” Îl pufni râsul. Aplauze energice. Ce doi își strâng 
mâinile zâmbind, înclinând pentru o secundă capul. 
Șablon! Se așază toți. Un moment de tăcere, în timpul 
căruia fiecare își... „setează” poziția mai confortabilă. 
Gelu, de fapt George Abrudan, în stânga, iar Vasile – 
în dreapta „meșterului”.

Teatru de circumstanță: „Bună ziua, domnilor! 
Vedeți, știu să fiu politicos! Dar, surprins de apariția 
domnului inginer Botiș, m-am fâstâcit! Repet între-
barea: Începem cu câte un rom mic?” Nu uită să-și 
păstreze zâmbetul „profesional” și să tragă aproape 
imperceptibil cu ochiul. 

Privirile se îndreaptă spre el, domnul inginer Botiș. 
„Așadar, tradiția cere să fie respectată! Nu-i așa? Și 
transmisă generațiilor viitoare!”, așteaptă reacțiile 
vocale sau fizionomice ale... „gazdelor” din jurul me-
sei. Patru mâini strânse pumn, cu degetul mare pus 
în evidență, se mișcară în sus fără ordin, nu se știe, 
răspundeau la întrebarea „meșterului”, sau aprobau 
astfel propunerea ospătarului. Pavel se foi câteva se-
cunde: „Vă rog să nu vă supărați, eu nu agreez romul. 
Adică, nu-mi place nici aroma în produsele de patise-
rie! Nu prea beau spirtoase. Dacă tot m-ați invitat să 
vă țin companie, aș prefera... un vin alb sec, de Jidvei. 
Sper să nu vă stric ziua cu nazul meu!” Cei din stânga 
sa își întorseseră bustul spre el, iar acum schimbară și 
cu cei de vizavi priviri tainic semnificative, doar Gelu 
îi liniști cu gestul palmelor îndreptate pantomimic 
spre ei, sau cum ar zice italianul: „Stai calmo!”

Ospătarul notă în tabletă comanda, se răsuci și 
porni către bar. Aurel, care nu-și manifestase perso-
nalitatea până atunci, se ridică fără să scoată vreun 
sunet și, din doi pași, fu în fața barului, vorbi ceva cu 
barmanița, apoi reveni. 

„Măi, Aiurel, umbli cu secrete? Spune drept, ți-ai co-
mandat mici?”, îl interogă sau, mai degrabă îi reproșă 
Vasile. 

Hohot de râs. 
Ceilalți patru clienți, care se aflau la alte mese, își 

întrerupseră conversațiile întorcându-și privirile spre 
ei. Aurel, care nu apucase să-și ocupe scaunul, îi văzu, 
le zâmbi și, cu ton circumstanțial: „Vă rog să-i scuzați, 
n-au mai fost într-un local civilizat!”

Un alt hohot, ceva mai estompat, parcă.
Colega de serviciu a ospătarului ieși de după bar și 

veni spre masa lor purtând pe brațe tava, încărcată. 
Distribui pahare, așezând sub fiecare pahar câte un 
șervețel de hârtie, o cană mare din sticlă cu apă rece, 
boluri cu arahide, covrigei sărați, alune de pădure, 
sărățele.

(continuare în p. 15)
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O carte recuperată din 
tăcere

Voichița lunG

Literatura

Nikos Kazantzakis – 
„Ascensiunea”

                                                                       
Există cărți care odată deschise 

îți taie răsuflarea și te captivează 
în așa măsură, încât o vreme ră-
mâi fericitul lor prizonier. Cu atât 
mai mult, când autorul este plecat 
de mult în lumea de dincolo, dar 
posteritatea are șansa descoperi-
rii unor manuscrise nepublicate 
încă, fiorul reîntâlnirii cu artis-
tul preferat, cu scriitura sa, își 
sporește forța de seducție. 

După mai bine de o jumătate de 
secol în care a zămislit o operă im-
presionantă, după recordul de tra-
duceri în peste 100 de țări, după 
recunoașterea valorii operei prin 
nominalizarea de mai multe ori la 
Premiul Nobel, scriitorul cretan 
Nikos Kazantzakis îi surprinde 
iarăși în mod plăcut pe cititorii 
săi devotați. Cartea rămasă într-o 
zonă de umbră, deși autorul vorbi-
se despre ea în corespondența sa, 
romanul cu efuziuni autobiogra-
fice, intitulat „Ascensiunea”, vine 
să întregească o viață și o carieră 
literară trăite plenar. De altfel, 
publicația „Le soir” o numește din 
start: „Veriga lipsă din bibliografia 
lui Kazantzakis”. Manuscrisul („O 
Aniforos”), datând din 1946, păs-
trat în arhiva din satul natal, a vă-
zut lumina tiparului abia în ianua-
rie 2021, mai întâi în traducere, în 
Franța. A doua traducere, de data 
aceasta din neogreacă în română, 
este realizată de Elena Lazăr, iar 
publicarea la Editura Humanitas, 
în mai 2021 și lansarea versiunii 
românești în iunie 2021 sunt eve-
nimente remarcabile pentru viața 
literară din România și nu numai. 

Eleni Kazantzakis ne averti-
zează că întâmplările din acest ro-
man sunt autentice, dar persona-

jele din jurul protagonistului Kos-
mas-Kazantzakis sunt imaginare. 
Textul ne face părtași la dilemele 
existențiale ale unui suflet răvășit 
de viața trăită în exil, dar atras 
mereu spre rădăcinile adânci din 
solul Cretei natale, confruntarea 
eternă dintre materie și spirit, im-
plicarea omului de cultură în pro-
blemele majore ale lumii, atracția 
când spre tumultul vieții sociale, 
când spre supraviețuirea în solitu-
dine. Portretul autorului-personaj 
ne aduce aminte de celebrul Zor-
ba, dar îl și transgresează:

„- Este un cretan sălbatic, le 
spunea Lewis... Înalt, osos, cu 
ochi mici, arzători... Scriitor im-
portant, se pare, dur, se zice, pro-
fetic în scrierile lui... 

Eu îmi fumam pipa și-l pri-
veam. 

- Ce-ai pățit, Kosmas? îl între-
bam. 

- S-au trezit în mine bunicii 
cretani, îmi răspundea, s-au trezit 
și dansează. 

Însă, viața, cu perfidele ei în-
cercări, îi dă o altă aură: 

- Ce-ai pățit, Kosmas, l-am în-
trebat, te-ai liniștit? 

- Mare-i durerea omului, mi-a 
răspuns, mi-e rușine să dansez” 
(p. 157).

Structural, romanul îmbină 
cele trei părți: Creta, Anglia, Sin-
gurătate, într-o simfonie de trăiri 
patetice, într-o paletă de culori vi-
brând de la lumina solară diurnă, 
la întunericul visului-coșmar, de 
la ariditatea stâncoasă a Cretei, la 
verdele umed al Angliei, de la an-
xietatea supraviețuirii după mari 
traume ale istoriei, la exuberanța 
unei utopii – aspirația de a con-
stitui împreună cu intelectualii 
britanici, o visată Internațională 
a Spiritului. 

Fiecare parte are din punct de 

vedere stilistic nuanța adecvată: 
evocarea Cretei, din prima par-
te, cu peisajul său sufletesc, face 
apel la magia cuvântului țesut în 
înlănțuiri de fraze cu potențial 
liric. Mitul dă tenta unui tărâm 
arhetipal, personajele coboară din 
vremi imemoriale, scenele tulbu-
rătoare îmbină mecanismele uti-
lizate în ancestralele reprezentații 
dramatice ale artei antice grecești. 
Impresionantă este scena morții 
bunicului, căpitanul Sifakas:

 „Învățătorul sprijini lira dreap-
tă între genunchi...

- Cântă la liră și Dumnezeu 
cu tine! zise bunicul și închise 
ochii...” (p. 80).

„Un zâmbet profund, larg se 
întinse pe buzele bunicului; tru-
pul lui meteoric urca deasupra lă-
mâilor... 

- Asta-i fericirea, își zicea în si-
nea lui bunicul, ăsta-i Paradisul, 
slavă ție, Doamne! 

A deschis ochii, nu vedea ni-
mic, întuneric, și-n întuneric o 
voce care-l chema încet-încet pe 
nume: 
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- Vino... vino... vino... 
- Vin... a răspuns bunicul, și-a 

închis iarăși ochii, fericit” (p. 82).
Partea a doua ne transpune în 

realitatea unei societăți postbe-
lice, divizată în două universuri 
paralele: bogata, estetica, imperi-
ala Londră, cu umezeala sa trans-
formată în sevă: „Anglia într-ade-
văr se bazează pe temelii largi, 
solide, fiindcă aceste temelii nu 
sunt mari principii abstracte, ci 
aluviune răbdătoare a timpului”; 
„continuitate organică, credință 
și supunere față de tradiție, în-
tipărire în piatră a timpului care 
se schimbă și trece” (p. 153) și 
robotitoarea, cenușia lume a diz-
armoniei estetice din zonele pu-
ternic industrializate: „Verdeața 
începea să dispară; drumurile se 
umpleau de linii de cale ferată, și 
mașini, și căsuțe înecate în fum, 
de groază... Și deodată, negrea-
la se năpustea, șinele de fier 
se-nmulțeau, chipurile oameni-
lor se-ntunecau – intrau în gara 
Birmingham” (p. 184). 

Partea a treia e o rafinată sin-
teză de momente contemplative 
și de călătorie interioară. Textul 
abundă în simboluri și tresaltă 
de reflecții mesianice. Trepte-
le inițiatice ating aici apogeul și 
apelul la metafore întregește la-
tura eseistică a scriiturii. Eroul 
ia poza romantică a bardului ce 
transmite prin cuvinte și prin tă-
ceri, esențe. „Sta Kosmas aplecat, 

în fața ferestrei deschise... Prin ce 
clipe dificile trec, se gândește, nu 
e de piatră, din carne e și inima 
făcută, nu rezistă; am venit aici, 
sub Marele Stejar, să mă sprijin” 
(p. 220).

 Pelerinajul la Stratford, „cui-
bul unde s-a născut dulcea lebădă 
a Avonului, poetul egal cu zeii” 
și „întâlnirea” în spirit și artă cu 
marele W. Shakespeare, replicile 
nemuritoare din Romeo și Julieta, 
Coriolan, Hamlet, Othello, Furtu-
na etc., pe care i le citește Kosmas 
soției moarte, Noemi-Hrysoula, 
ilustrează admirația față de pu-
terea cuvântului de a da coerență 
vieții și morții. Reveria și visul 
oferă revanșa pentru castelele de 
nisip năruite: „De vreme ce lu-
mea aceasta este inferioară ini-
mii noastre, să visăm la propria 
noastră lume, croită pe talia ini-
mii noastre, imaginară, ușoară, 
absolut a noastră, inexpugnabi-
lă” (p. 229).

Scrisul devine pentru eroul-na-
rator o opțiune a salvării din ha-
osul existenței șovăielnice, efeme-
re, fiind în același timp și o reco-
mandare terapeutică: 

„- Vreau să scriu, a răspuns 
Kostas. Am de la o vreme, în min-
te, o confesiune spirituală; vreau 
s-o aștern pe hârtie, să mă despo-
vărez.

 - Scrieți-o, începeți imediat; 
este cel mai sigur mod, cred, de a 
vă vindeca... Îndepliniți-vă misiu-

nea!” (p. 256).
 Finalul este apoteotic. El ne 

dezvăluie, emoționant, crezul au-
torului-erou, care ar putea deveni 
chintesența iluminării omului de 
oriunde și de oricând. Astfel, ti-
tlul, cheie de boltă a romanului, 
își revelează simbolistica într-o 
armonie desăvârșită cu fiecare 
etapă a călătoriei existențiale. 
Neliniștea bunicului, întrebarea 
care i-a răpit somnul: „Un vierme 
mă roade, fraților! Mă uit în urmă, 
îmi văd viața; mă uit înainte, îmi 
văd moartea. Și mă gândesc: de 
unde venim, măi băieți, de unde 
venim și încotro mergem?” (p. 68) 
– își găsește un răspuns posibil în 
eseul filosofic al nepotului: „A luat 
atunci Kosmas un creion roșu, 
a scris pe un caiet nou, cu litere 
mari de tipar: ASCETICA.

Venim dintr-un adânc întunecos 
și ne întoarcem într-un adânc în-
tunecos, iar frântura luminoasă de 
timp o numim viață.

 Din clipa în care ne-am născut 
începe drumul înapoi, soarele prinde 
să scapete, iar zorile se îndepărtea-
ză; murim câte puțin cu fiecare clipă. 
De aceea unii strigă în gura mare: 
menirea vieții e moartea!

 Dar din clipa în care ne-am năs-
cut începem lupta, strădania noas-
tră de a crea, a plăsmui, a da viață 
materiei; ne naștem câte puțin cu 
fiecare clipă. De aceea unii strigă în 
gura mare: menirea vieții trecătoare 
e veșnicia!” (pp. 259-260).

„Hopaaa! O noutate în Româ-
nia! Ne-a adus apă!” se miră Vasi-
le. „Domnule, am fost în America, 
în SUA. Am o verișoară medic în 
Chicago. Acolo, dar mi s-a spus 
că și în alte orașe se petrece la fel, 
deci, acolo, când intri într-un lo-
cal, de orice fel, te întâmpină os-
pătarul, te preia cu tot inventarul, 
te conduce la o masă și, după ce 
iei loc, îți aduce urgent pahar și 
o cană de cel puțin un litru, dar 
sunt și mai mari, cu apă rece, îți 

toarnă în pahar și, dacă ești sin-
gur, sau ești cu cineva, te întreabă 
dacă vrei să lase cana pe masă.”

„Chiar și iarna?” Aurel, sincer 
curios.

Vasile încremeni! Ochii – țintă 
pe chipul nedumeritului. Se ridi-
că. Îl prinse un tremur urcând din 
zona abdomenului, spre diafrag-
mă, apoi se auzi un gâlgâit, un fel 
de copie slăbuță a geamătului care 
însoțește lava din adâncul unui 
vulcan, răbufni în exterior un ho-
hot hâșâit, cum rar se întâmplă să 

auzi, se aruncă asupra lui Aurel, îl 
luă în brațe: „Vino să te țuc, fră-
tiuc! Da’ de unde să pot ști, pen-
tru că io am fost vara în Ameri-
ca?! Vă rog să mă iertați, fraților, 
dar nu m-am putut abține! Omul 
ăsta îi de milioaaane!” se adresă și 
celorlalți din berărie. 

„Vezi-ți de treabă! Petrecere 
frumoasă!” veni răspunsul de la 
una dintre mese. 

În acest timp, veni ospătarul a 
cărui mimică ilustra simțul umo-
rului. 

„Tradiția cere să fie respectată”
(urmare din p. 13)
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Poftiţi la parodii
Menuţ MaxIMInIan

Sunt oameni care la fiecare întâl-
nire radiază de fericire. Chipul lor 
e luminos, iar zâmbetul nu dispare 
niciodată de pe faţă. Din categoria 
acestora face parte și Lucian Perţa, 
care, de altfel, împreună cu soţia lui 
Firuţa, sunt personaje în cărţi (vezi 
Ioan Groșan, Lumea ca literatură. 
Amintiri). 

Poate tocmai această voioșie l-a 
făcut să se apropie de parodie, fiind, 
cu siguranţă, numele actual cel mai 
prezent cu acest gen literar în revis-
tele culturale. 

L-am întâlnit de multe ori pe Lu-
cian Perţa la evenimentele literare 
din ţară, i-am savurat bancurile și 
i-am admirat isteţimea cu care, pe 
loc, face parodii în cadrul lecturilor 
publice. Împreună am colaborat și 
în paginile „Răsunetului cultural” 
unde niciun poet nu a scăpat fără a 
fi „pictat” de Lucian Perţa. De ase-
menea, Dicţionarul critic al scriitori-
lor din judeţul Bistriţa-Năsăud al lui 
Andrei Moldovan beneficiază și de 
55 de parodii semnate de Lucian 
Perţa. 

Definiţia spune că parodia este o 
imitaţie a stilului unui scriitor atră-
gând atenţia asupra punctelor slabe, 
ridiculizând pe alocuri, însă cu un 
scop constructiv. Cuvântul provine 
din parodia greacă ce s-ar traduce 
prin „cântec cântat alături de altul”. 

Poeme paralele II este o continu-
are a unui alt volum cu același titlu, 
apărut tot la Editura „Caiete Silva-
ne” în urmă cu aproape 10 ani. Iată, 
între timp s-au mai adunat parodii 
de o carte, văzute mai întâi în revis-
ta sălăjeană ce tocmai a marcat 200 
de numere. Apreciez la publicaţia 
condusă de Daniel Săuca, manage-
rul Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj, faptul că are grijă de 
scriitorii ce apar în revistă, editân-
du-i în volume. Exemplele sunt ne-
numărate și ele pot fi consultate în 
paginile revistei, dar și pe site, în ca-
drul librăriei online pe care a înfiin-
ţat-o de curând. Considerându-l să-

lăjean prin naștere (Gâlgău), Daniel 
Săuca, iată, a realizat un nou proiect 
editorial prin care ne întâlnim, în 
pagini de carte, cu Lucian Perţa. 

Născut în Sălaj, trăitor parcă de 
o viaţă în Maramureș, la Vișeu de 
Sus, Lucian Perţa are o activitate 
bogată pe tărâmul culturii. Director 
ani la rând al Casei de Cultură Vișeu 
de Sus este fondator al Cenaclului 
literar „Alexandru Ivasiuc”  Sighetu 
Marmației, al revistelor de satiră și 
umor „Pupăza” și „Colac peste pu-
păză”, al Festivalului Internațional 
de Satiră și Umor „Zâmbete în 
prier”. Este membru  al Uniunii 
Epigramiștilor din România, al 
Societății Naționale de Haiku și al 
Uniunii Scriitorilor din România.  

Puţini dintre noi reușim să ne 
aplecăm cu fineţea detaliului asu-
pra poeziei și să realizăm parodii 
așa cum o face Lucian Perţa. Nu în-
tâmplător, critici precum Gheorghe 
Grigurcu, Laurențiu Ulici  și  Marin 
Mincu îl consideră  drept cel mai 
mare parodist al României. 

În prefaţa noului volum, Daniel 
Săuca spune: „Îl preţuiesc pe Lucian 
Perţa și pentru un aspect poate mai 
puţin evident. Mă întrebam oare 
câtă poezie românească a citit de-a 
lungul vieţii pentru a-și scrie paro-
diile. Destul de probabil, cantitatea 
e greu comensurabilă. Lucian Perţa 
lucrează cu «materialul clientului», 
dar și cu formele ironiei. Iar ironia 
nu are legătură, cum se știe, cu vul-
garitatea ori cu prostul-gust. Nu 
știu dacă la Vișeu de Sus lui Lucian 
Perţa i se va ridica măcar un bust. 
Aș îndrăzni să afirm că domnia sa 
merită o statuie… literară măcar din 
partea confraţilor, dacă nu cumva 
Lucian Perţa e chiar… o statuie în 
viaţă (ei, uită cum mă atrag mre-
jele parodiei…). Să nu mai lungesc 
inutil «cuvântarea» mea. Vă invit să 
degustaţi parodie de cea mai bună 
calitate, marcă înregistrată Lucian 
Perţa. Clienţi: poeţi publicaţi de re-
vista «Caiete Silvane».”

În carte sunt așezate în oglin-
dă poeziile autorilor și parodiile lui 
Perţa, începând cu numărul 84 din 
revistă, până la numărul 136. Iată, 
imediat vom avea parte de un al 
treilea volum pentru că apariţia re-
vistei este neîntreruptă, iar Lucian 
Perţa nu lipsește din niciun număr. 

Ce surprinde la acesta e modul în 
care reușește să zugrăvească chipul 
fiecărui poet, dincolo de câteva ver-
suri, având parcă un dosar sau, ca să 
nu vă speriaţi de cuvânt, un CV am-
plu al vieţii și operei fiecăruia. 

Dăm doar câteva exemple din 
multitudinea de versuri luate la pu-
ricat și trecute prin filtrul parodiei. 
Și începem, în familie, să vedem cum 
își parodiază propriul fiu, pe Cosmin 
Perţa, cu poezia sa: „Cânt o pajiște/ 
Ce avea în mijloc un trup dezgolit/ 
Care se tot istovea/ Până la putre-
ziciune”, spune Cosmin Perţa, iar în 
parodie sună astfel: „Aș vrea să cânt 
o pajiște/ Lăsată acolo la Vișeu de 
Sus/ Ca toate lucrurile lăsate – vraiș-
te/ Când la București m-am dus”. 

Teme de când lumea, precum cea 
a mărului la Adrian Alui Gheorghe 
arată astfel: „Vom învinge în trea-
bă mărul/ Vom învinge! Răspunde 
culoarea mărului”, iar parodia este 
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astfel: „Vor fi poezii alese? Întreabă 
cititorii/ Da, vor fi poezii foarte ale-
se, răspund editorii”. 

George Vulturescu, unul dintre 
poeţii sărbătoriţi ai anului, scrie: 
„Îngropat adânc în gura mea e nu-
mele Tău/ Precum într-un buncăr 
din care soldaţii încercuiţi/ Nu mai 
pot ieși/ Numele Tău e însăși bun-
cărul în care suntem încercuiţi/ Sol-
daţi bravi”. În parodie, poezia sună 
astfel: „Dezgropat, certat, sucit și 
răsucit este postul tău de conducă-
tor/ De la Direcţia pentru Cultură 
Satu Mare, cu fiecare/ Nouă schim-
bare de Guvern, cu fiecare amurg 
al idolilor/ Fiecare are ceva de spus 
fără a cunoaște/ Însă frontiera din-
tre cuvinte”. 

Adevărul e că îţi trebuie, în pri-
mul rând, multă documentare ca 
să știi cu ce se ocupă fiecare dintre 
cei pe care-i parodiezi pentru a ex-
trage lucruri de esenţă pe care, prin 
intermediul parodiei, să le prezinţi 
în lume. 

La noi, în satele de pe Valea Ţi-
bleșului, în Ceremonialul nunţii, 
soacra mare își primea mirii în prag 
cu o strigătură făcută special pentru 
acel moment, în cadrul căreia putea 
să spună orice, fără ca mirii să se su-
pere. Era, de fapt, un mod în care se 
spuneau și lucrurile negative auzite 
despre mireasă, dar și modul în care 
acestea pot fi îndreptate dacă va fi 

ascultătoare. La fel se întâmplă și în 
parodiile lui Lucian Perţa, care atra-
ge atenţia asupra lucrurilor caracte-
ristice fiecărui poet luat în vizor. Și 
câte nume nu au trecut pe sub cre-
ionul lui de-a lungul timpului, astfel 
încât avem o istorie a liricii române 
prin intermediul parodiilor lui Luci-
an Perţa. 

Uneori, cu un dram de aciditate 
pentru a ieși reţeta în faţa cititorilor, 
alteori cu foarte mult amuzament, 
parodiile lui Lucian Perţa surprind 
lumea cu bunele și relele lor, de mul-
te ori depășind graniţa imediatului. 
„Timpul/ Dacă există/ Nu-și face de 
lucru/ Să cearnă în clepsidră/ Nisi-
pul”, spune Olimpiu Nușfelean în po-
ezie, iar Perţa îl traduce astfel: „N-am 
eu timp ziua, acum/ Să vă explic/ Ce 
e timpul/ Consideraţi-l fum că e mai 
simplu”. „Scriitorii poartă cu ei/ Car-
neţele, caiete, agende/ Au prin bu-
zunarele de la pantaloni/ Cocoloașe 
de hârtie scrisă/ În cele de la cămăși/ 
Coli împăturite și răsîmpăturite”, 
scrie Robert Șerban, iar Perţa trans-
formă în: „Orice scriitor care se res-
pectă are/ Asupra lui o armă foarte 
periculoasă/ Scrisul – pe care o încar-
că/ Vorbind în gând cu voce tare”. 

Cartea, ce este o frescă a poeziei 
publicată în ultimii zece ani în „Ca-
iete Silvane”, prezintă, în fiecare pa-
rodie, și cuvinte boldate care sunt, 
de fapt, titluri ale cărţilor autorilor 

inserate în versuri. La Ioan Pintea, 
Primejdia mărturisirii; la Mircea Pe-
tean, Nobleţea jocului”; la Ion Pop, 
Lecturi fragmentare; la Gellu Dorian, 
Singur în faţa lui Dumnezeu și lista 
poate continua. Dintre cei parodi-
aţi în acest volum de Lucian Perţa îi 
mai amintim pe: Alice Valeria Micu, 
Vasile Muste, Ioan Pintea, Ioan 
Moldovan, Daniel Hoblea, Maria 
Pal, Traian Ștef, Alexandru Jurcan, 
Adrian Suciu, Radu Vancu, Ruxan-
dra Cesereanu, Dinu Flămând, Ion 
Pop, Gellu Dorian, Ștefan Manasia, 
Vasile Dâncu, Lucian Blaga, Marta 
Petreu, Vasile Gogea, Eugen Barz, 
Ioan Radu Văcărescu, Ioan Es. Pop, 
Ion Mureșan, Adrian Popescu, Liviu 
Antonesei, Aurel Pantea. 

Câţi dintre noi mai știm astăzi 
că Marin Sorescu, membru titular 
al Academiei Române, a debutat în 
1964, la 28 de ani, cu volumul de 
parodii Singur printre poeţi. Urmea-
ză apoi alte 23 de volume, devenind 
unul dintre cei mai importanţi poeţi 
ai literaturii române. De-a lungul 
vremii, mulţi poeţi s-au aplecat și 
asupra parodiilor, însă despre puţini 
se mai știe acest lucru azi. 

Prin tot ce a făcut, axându-se în 
mod cu totul aparte pe promovarea 
parodiei, atât prin cărţile proprii, cât 
și în antologii și reviste, Lucian Per-
ţa este, de departe, numele cel mai 
cunoscut pe acest segment literar.

O nouă carte la Editura „Ca-
iete Silvane”, Ancuța Mărieș, 
„Poftiți! Câinii nu mușcă”

 
La Editura „Caiete Silvane” a Cen-

trului de Cultură și Artă al Județului 
Să l a j ,  i n s t i t u ț i e  a  C o n s i l i u l u i 
Județean Sălaj, a apărut în Colecția 
„Scriitori sălăjeni” volumul „Poftiți! 
Câinii nu mușcă” de Ancuța Mărieș.

Autoarea s-a născut în 16 octom-
brie 1972, în Zalău. În anul 1991 
începe Facultatea de Medicină și Far-
macie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Na-
poca, iar în anul 2000 intră în Minis-
terul de Interne ca medic la Pompieri 
în Zalău. Din anul 2011 este șef de 
Centru Medical Judeţean în Sălaj, cu 
gradul de comisar șef de poliţie.

Începe devreme activitatea litera-
ră, făcând parte în timpul facultăţii 
din cenaclul SF „Victor Papillian” de 
pe lângă Casa de Cultură a Studenţi-
lor din Cluj-Napoca. În 1995 devine 
membru fondator al cenaclului fan-

tasy „Pentagrama”. În 1997 publică 
primul volum fantasy, cu titlul „Lorzii 
de la capătul deșertului”, volum pre-
miat cu premiul Uniunii Scriitorilor 
– filiala Cluj-Napoca, pentru debut. 
Textele ei scurte SF iau diferite premii 
la concursurile organizate în ţară și 
sunt publicate în reviste studenţești 
din vremea respectivă. Este membră 
a Asociației Scriitorilor din Județul 
Sălaj și a Cenaclului literar „Silvania”. 

Volume publicate: „Lorzii de la 
capătul deșertului” – roman fantasy 
(1997); „Surori pe veci amazoane” 
– roman SF (2005); „Mama zânelor 
și centurionul” – fantezie istorică 
(2007); „Ritual în versuri comentate” 
– volum de versuri (2018); „Leopard 
în pustie” – texte fantastice (2019). 
În 2018, Editura MAI premiază și 
publică nuvela „Arcașul roman” în 
volumul anual de Proză poliţistă. În 
2019, Editura MAI premiază și pu-
blică nuvela „Vând pământ în rai”. 
În data de 6 noiembrie 2019 are loc 

lansarea volumului „Leopard în pus-
tie” (Editura Caiete Silvane, Zalău, 
2019), la Centrul Cultural al Minis-
terului Afacerilor Interne, cu ocazia 
deschiderii Salonului de Carte Civică 
și Juridică.
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Poezia lui 
Radu Ulmeanu

Gheorghe Glodeanu

Recent, prestigioasa colecție O sută și una de poezii 
girată de Editura Academiei ne-a propus o nouă întâl-
nire cu lirica lui Radu Ulmeanu. Alegerea poeziilor, 
nota biobibliografică și selecția reperelor critice i-au 
aparținut autorului. Doar prefața cărții a fost semnată 
de impetuosul critic literar Zenovie Cârlugea. După o 
activitate literară de peste o jumătate de veac, poetul 
și-a întors privirea înapoi și a selectat din bogata sa 
creație un important număr de poeme reprezentative 
pentru vârstele sale lirice. 

Radu Ulmeanu a debutat în revista Luceafărul, în 
1964, când i s-au tipărit două poezii la rubrica „Poșta 
redacţiei”. Adevărata ieșire în lume a avut însă loc în 
1966, când i s-a publicat un grupaj de poezii în pagi-
nile revistei Contemporanul, împreună cu o prezentare 
purtând semnătura lui Geo Dumitrescu. Au urmat alte 
prezenţe în paginile unor publicaţii precum România 
literară, Echinox, Amfiteatru, Cronica, Viaţa Româneas-
că, Tribuna, Steaua, Pleiade, Poesis, Nord Literar, Acolada 
etc. Având în vedere restricțiile din anii `80, a debutat 
editorial într-un volum colectiv, etapă obligatorie ce 
preceda apariția unei lucrări de autor. Este vorba de an-
tologia de poezie tânără Eu port această fiinţă din 1972. 
Adevăratul prestigiu a fost însă cucerit prin numeroa-
sele plachete de versuri ale poetului: Patinoar (1979), 
Un domeniu al meu (1982), Astrele negre (1983), Sintag-
mele nopţii (1987), Sonete din Nord (1990), Ce mai e nou 
cu Apocalipsa (1997), Climatul fulgerului. Poeme regăsite 
(2001), Ceea ce suntem (2016), Ab urbe condita (2020) 
etc.

 Vocea distinctă a poetului a fost remarcată de câţi-
va dintre cei mai prestigioși critici literari români: 
Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Marian Papahagi, 
Gheorghe Grigurcu, Laurenţiu Ulici, V. Fanache, Cris-
tian Livescu, Valentin F. Mihăescu, Al. Călinescu, Radu 
G. Ţeposu etc. În volumul al patrulea din Dicţionarul 
scriitorilor români, Ion Cristofor descoperă în bardul 
de pe Someș „o structură romantică, un confesiv cul-
tivând din abundenţă metafore care vor să brusche-
ze inerţia și placiditatea, convenţiile unei literaturi 
obediente”. N. Manolescu vede în autorul Sintagmelor 
nopţii un poet de inspiraţie orfică, care elaborează o 
poezie a nocturnului. Tonalitatea elegiacă, melanco-
lică, amintește de Rilke și Blaga. Criticul identifică în 
discursivitatea poetului care cultivă un lirism somptu-
os, aproape liturgic, versuri extraordinar de frumoase. 
La rândul lui, Marian Papahagi descoperă în Radu Ul-
meanu „un poet remarcabil ce merită toată atenţia”. 
Laurenţiu Ulici explică de ce „unul din cei mai originali 

poeţi ai promoţiei sale” este mai aproape de anonimat 
decât de consacrare printr-o anumită discreţie a scrii-
torului, dar și prin faptul că acesta își duce existenţa în 
provincie, departe de zgomotul vieţii literare.

Lucru mai puțin obișnuit, Radu Ulmeanu simte 
nevoia să își reordoneze creația elaborată înainte de 
1989 în funcție de momentul redactării versurilor și 
nu după apariția lor întârziată sub formă de carte. În 
felul acesta, volumul O sută și una de poezii se transfor-
mă într-un act justițiar, depășind barierele impuse odi-
nioară de cenzură. Drept consecință, în cazul operei lui 
Radu Ulmeanu, avem de-a face cu două bibliografii pa-
ralele: una a manuscriselor și alta a aparițiilor editori-
ale. Într-o lume liberă, lucrările ar fi urmat următoarea 
cronologie firească: O mie de guri (1964-1965), Centa-
urii (1968), Porțile nopții (1970), Cosmos suav (1973), 
Un domeniu al meu (1977), Uneltele apocalipsei (1981) 
și Sonete (1987). Lucrurile au intrat însă în făgașul lor 
firesc abia după 1989, când Radu Ulmeanu și-a conti-
nuat activitatea în același ritm alert. Mai mult, poetul 
a început să fie dublat tot mai mult de prozator și de 
gazetarul incisiv. Din creația postdecembristă, poetul 
s-a oprit la versurile din volumele Ce mai e nou cu apo-
calipsa (1995), Ceea ce suntem (2016) și Ab urbe condita 
(2020). 

Pe coperta volumului O sută și una de poezii figurea-
ză un sonet cu titlu emblematic, intitulat Să scriu un 
poem. Este vorba de o poezie programatică inclusă în 
volumul Ab urbe condita. Radu Ulmeanu se definește 
aici ca un poet al cetății. Aspirațiile lui sunt uriașe, 
comparabile cu cele ale marilor poeți romantici: „Să 
scriu un poem uriaș despre facerea lumii/ un ab urbe 
condita despre măruntul univers/ despre orașul meu, 
despre o țară care se degradează încet”. Imaginile uti-
lizate sunt apocaliptice. Radu Ulmeanu își asumă con-
diţia unui poet damnat, a unui Orfeu modern. Ase-
menea lui Cioran, spectacolul lumii de azi îi apare ca 
o imensă imagine a degradării: „să povestesc lumea 
asta cum umblă pe catalige/ sau cârje, cum se tăvălește 
în pulbere, în praf de stele/ în războaie nimicitoare, 
în munți și împreunări extatice/ plătindu-și intrarea 
pe poarta strâmtă a lui Dumnezeu”. De la imaginile 
macrocosmice, poetul se întoarce asupra propriei sale 
condiții. Astfel, poemul uriaș despre facerea lumii este 
substituit în final cu „un poem minuscul despre mine 
însumi”. Este vorba de o creație în care autorul se pre-
zintă ca un exilat „în tăvăleala întunericului”, ezitând 
să facă un pas „în casa îngerului”. 

continuare pe www.caietesilvane.ro
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vinovăţia de-a fi om
alice Valeria MICu

Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina 
mea am irosit șansa nașterii mele. Pionieră fără să 
prind Șoimii Patriei, apoi UTC-istă fără să mai apuc 
Partidul Unic și vast, vorba poetului, n-am făcut nici 
Revoluţia în ’89, dar au făcut-o colegii mei de genera-
ţie, unii pe străzi, alţii ca soldaţi în termen, sperând 
că nu vor fi duși să tragă în revoluţionari. Nici acum 
n-am ieșit să-mi strig nemulţumirea, și nu știu ce 
lume vom lăsa moștenire. Între un trecut pe care unii 
se străduiesc să-l resusciteze și un prezent lipsit de 
perspective, supravieţuirea fizică, sufletească, inte-
lectuală și morală a fost singura geamandură până la 
care am îndrăznit să ajung. N-am învăţat „mersul pe 
valuri în picioare”, așa cum se cita din Îngerul Blond 
pe sonetele absolvenţilor de liceu, și este numai vina 
mea. Privind retrospectiv anii tinereţii cu mintea mea 
de-acum identific deciziile eronate, bazate pe ipote-
ze care, la vremea lor, păreau viabile. Am greșit? O, 
da! Am persistat în greșeală? Desigur, dar asta facem 
adesea, și nu întotdeauna recunoaștem șansele de a 
schimba ceva din parcursul sortit eșecului. Poate și 
pentru că ne e al naibii de greu să recunoaștem, 
și-atunci continuăm pas cu pas drumul spre prăpas-
tia pe fundul căreia ne trezim apoi cu viaţa praf și sen-
timentele așijderea. Dacă mai avem o fărâmă de no-
roc și doi părinţi iubitori, ne întoarcem, fii risipitori 
și patetici, cu ochii plecaţi și cu inima bătând tare de 
rușine și spaimă, promiţându-ne în taină că de data 
asta va fi altfel. Și ei ne ajută să ne ridicăm din nou 
și veghează sperând că vom face iar, singuri, primii 
pași, că dragostea lor ne oferă doar siguranţă, iar con-
fortul afecţiunii lor e catalizator pentru puterea de a 
reuși în viaţă. Cum definim reușita e o discuţie lun-
gă, dar esenţele rămân aceleași de care vorbea Nichita 
Stănescu – „mersul pe valuri în picioare”. Chiar dacă 
paradigmele supravieţuirii și-au mai schimbat contu-
rul, o locuinţă, hrană, condiţii de trai și educaţie sunt 
coordonatele la care fiecare face ajustările potrivit da-
telor personale. 

Dacă vorbele mele ar putea construi o căsuță mă-
car, aș ști că nu mi-am irosit viața în zadar. Dar, hei, 
asta e doar o poveste! În viața reală din lumea reală, 
supraviețuirea e singurul drum pe care poți să pășești, 
podurile au fost de mult aruncate în aer. Cu fiecare 
zi se ridică un perete între tine și ziua de ieri, înain-
te e singura opțiune până când, de capătul drumului 
te mai desparte o singură bătaie de inimă, una sin-
gură, cea în care trimiți oxigen până în ultima celulă 
din trupul tău nenorocit. Atunci, când nu se mai în-

toarce nimic înapoi și carnea ta e un dispozitiv explo-
zibil încărcat la maximum cu oxigen sub presiune, ți 
se derulează fotogramă cu fotogramă filmul pervers. 
Da, cel în care îți cumperi o bucățică de pământ, cât o 
batistă și pui cu mâinile tale piatra și lemnul și paiele 
deasupra. Așezi o mușcată la singura fereastră ce dă 
spre nucul adus pe furiș, pe care l-ai plantat în clipa 
când ai sperat nebunește că mai poate fi posibil ceva. 
La propriul festival de cinema nu se dă un trofeu. Stai, 
privești în buclă filmul cu nenorocita aceea de căsuță 
și nu înțelegi ce a fost atât de dificil, unde te-ai împot-
molit și cum de ai lăsat toți tâmpiții să-ți fure visul 
piatră cu piatră, cum ai putut să faci atâtea prostii. 
Între timp căsuța ajunge la muzeu, iar tu aștepți să 
scapi naibii de oxigenul acela care-ți arde plămânii. 
Viața asta e despre cel ce are o bucăţică de pământ cât 
o batistă, pe care o flutură în dreptul sufletului.

Sărutmâna, mamă, sărutmâna, tată! Fetiţa băie-
ţoasă care am fost în copilărie e acum o femeie ne-
putincioasă în a fi un sprijin adevărat bătrâneţilor 
voastre. Știu că-mi iertaţi slăbiciunea, căci am simţit 
mereu dragostea voastră. Poate că în ochii multora 
am greșit alegând ambulanţa sufletească a credinţei și 
a poeziei, poate că nu acestea ar fi fost alegerea potri-
vită pentru a o lua de la capăt. Însă din cuvinte mi-am 
construit un sanctuar al libertăţii și în interiorul său 
n-am uitat eroismul celor ce nu și-au vândut conști-
inţa pe-o casă, pe-o moșie, pe un post călduţ, alimen-
tând orgolii. Am învăţat din suferinţa generatoare 
de har și demnitate a nealiniaţilor, așa că îmi exersez 
memoria ca pe o formă de justiţie. Neamul acesta a 
avut prea multe generaţii de sacrificiu, și totuși prea 
puţine ca să fi învăţat că „mersul pe valuri în picioare” 
nu se deprinde cu capul plecat, cu deciziile facile, cu 
scurtăturile, stând pasiv și așteptând ca marea, viaţa 
noastră cea atât de fragilă, să-și îndrepte singură un-
dele, căci altfel cum am mai ajunge ţărmul? 

Vinovată că n-am cântărit cu discernământ deplin 
tot ceea ce aș fi putut face și n-am făcut, vinovată că 
am luat deciziile potrivite mult prea târziu, vinovată 
că nu pot construi un viitor pe măsura sacrificiilor. 
Din slăbiciuni sunt făcută și ele mă definesc mai mult 
decât vreo calitate rătăcită. Sumă a neîmplinirilor, am 
alergat toată viaţa dintr-o zi în alta, sperând că, la un 
moment dat, sprinturile obositoare se vor uni într-o 
alergare îndelungă. Viaţa asta e despre cel ce iubește o 
bucăţică de pământ cât o batistă, pe care să se așeze la 
capăt de drum, privindu-și vinovăţia de a fi fost om ca 
pe cea mai mare realizare.
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Literatura pentru copii
Actualitatea versus nevoia de actualizare

Teodor SĂrĂCuț-CoMĂneSCu

Lucrările științifice, dar și cele cu caracter pedagogic, 
și nu puține, cu privire la folclorul pentru copii și cel cre-
at de aceștia au căutat să stabilească o legătură intrinse-
că și extrinsecă între eternul ludic al copilăriei și creaţiile 
specifice acestei vârste. Cele care vizează folclorul creat 
de copii, din nefericire, sunt destul de puține și nu atât 
de reprezentative pentru fenomenul numit „copilăria 
timpurie”, neputându-se vorbi „științific” (sic!) despre 
categorii literare, atât în ceea ce privește cultura popu-
lară infantilă, folclorul copiilor, în special, cât și aspecte 
legate de producţiile culte specifice primei vârste – co-
pilăria. 

Cei care s-au ocupat de acest domeniu au avut în 
intenție reabilitarea și optimizarea unei importante 
părți a literaturii pentru copii, și anume folclorul creat 
de aceștia, precum și unele opere de valoare inestimabi-
lă din patrimoniul literaturii culte. Dincolo de o actua-
lizare a informaţiei, de stabilirea unui raport, cât de cât 
firesc, între valorile naţionale și cele universale, clasice 
și contemporane, de temele și motivele expuse, de va-
loarea stilistico-poetică a textelor propuse (fie prin de-
plasarea în teren și înregistrarea unor asemenea creații, 
fie a unor culegeri deja existente din folclorul copiilor), 
ei au încercat să păstreze unele opinii, din punct de ve-
dere știinţific, ale exegezelor anterioare în domeniu – 
puţine la număr –, dar s-au bazat și pe opinii proprii, 
motivate fiind și de cerinţele actuale ale nevoii de lectu-
ră a copiilor. 

În momentul actual, cartea a intrat în concurenţă 
cu internetul, trăind cel mai adesea în subsidiar, de ace-
ea e necesar să veghem asupra modalităţilor de recep-
tare a literaturii pentru copii în școală și în afara ei, să nu 
devină o „cenușăreasă”, cum adesea a fost tratată, pen-
tru că literatura pentru copii reprezintă izvorul iniţiatic 
primordial al formării oricărei personalităţi, și fără care in-
dividul, indiferent de domeniul specializării ulterioare 
și de statutul profesional, va purta cu el în timp un han-
dicap. Dincolo de nenumăratele selecţii care s-au făcut 
în studiul literaturii pentru copii, se impune reabilitarea 
și optimizarea unei părţi importante a poeziei pentru 
copii, în special a folclorului creat de către aceștia.

Oricare ar fi criteriul de selecţie a operelor destinate 
copiilor, ele trebuie să vizeze procesul cognitiv, copilul 
îmbogăţindu-și universul spiritual, apoi cel al expresivi-
tăţii, prin care opera trebuie să fie clară din punctul de 
vedere al „valorificării virtuţilor estetice” ale limbajului, 
și, nu în ultimul rând, procesul formativ al copilului, pu-
nând în comparaţie și cântărind aspecte ale adevărului, 
dreptăţii, cinstei și demnităţii, curajului, frumosului, 
binelui, muncii etc., cu reversul lor, pentru a pune în va-
loare virtuţile morale ale umanităţii în beneficiul perso-

nal. Gustul pentru lectură, accesul spre poarta culturii 
universale se dobândește în timp, se amplifică și trebuie 
să devină la fel ca aerul pe care-l respiră, o necesitate 
permanentă. Nevoia de lectură se cultivă în timp. 

Peste tot în lume, literatura pentru copii se legiti-
mează prin foarte multe opere de valoare recunoscu-
te unanim, fapt ce a făcut să se impună ca o „realitate 
aparte”, analizată pertinent, cu secole în urmă, de către 
psihologi și pedagogi, aceștia fiind primii care au luptat 
pentru intrarea literaturii pentru copii în „legalitate” ei 
arătând că indiferenţa faţă de etapele de dezvoltare umană 
este nocivă. Acest lucru ne-ar permite să afirmăm că o 
bună parte a microgrupurilor sociale responsabile pen-
tru actul educaţiei denotă doar o vagă cunoaștere a cu-
ceririlor psihopedagogice contemporane în comparaţie 
cu noile cerinţe ale formării și dezvoltării „copilului uni-
versal contemporan“, copilul secolului XXI.

Creaţiile pentru copii trebuie să fiinţeze ca adevărate 
„bijuterii scriitoricești”, marcând clar naturaleţea, sim-
plitatea, armonia, expresivitatea, originalitatea stilului 
autorului pentru a facilita decodarea mesajului către 
lume și, implicit, către copil, și crearea unei satisfacţii 
personale micului cititor, căci, dacă acesta nu descope-
ră în carte tainele avidului său univers interior, nu se 
va apleca asupra ei cu plăcere, motivată fiind, din acest 
punct de vedere, ideea că o carte necitită e, valoric, ca 
una nescrisă. 

Se poate afirma – fără a ne mai gândi la cronologie – 
că atributul cel mai important al literaturii pentru copii 
constă în valoarea sa instructiv-educativă și formativă și 
pentru faptul că realitatea este re-creată în toată splen-
doarea ei, dezvăluindu-i copilului un întreg univers care 
este cel mai aproape de aspiraţiile sale, de gândirea și 
imaginaţia sa. 

Universul copilăriei integrează o varietate de teme, 
motive și conţinuturi, reprezentând o zestre spirituală 
bogată, astfel încât copilul să ia cunoștinţă de frumu-
seţile patriei sale, de trecutul legendar al poporului, de 
manifestarea micilor vieţuitoare, de miturile etnice și 
universale, de importanţa școlii, de rostul muncii și vii-
toarei profesiuni, de folclorul inegalabil al poporului său 
etc., într-un cuvânt, de mirificul lumii înconjurătoare, 
în mijlocul căreia copilul se manifestă și își desfășoară 
activitatea.

Iată deci că, actualmente, se simte o nevoie acută de 
carte pentru copii (a se înţelege sinonim cu literatură 
pentru copii) mereu proaspătă și care să fie în perma-
nenţă ancorată în realitatea contemporană, să fie în pas 
cu dezvoltarea și mutaţiile progresului și tehnicii mon-
diale, care să înnobileze sufletul copilului prin modele 
umane complexe și atitudini etice irevocabile.
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Un pod spre minunile lumii
octavia MICu CeaCa

„Ca-n basme-i a cuvântului putere
El lumi aievea-ți face din păreri,
E chip etern din umbra care piere,
Și iarăși azi din ziua cea de ieri”.

(Al. Vlahuță)

E fascinant să intri într-un joc al cuvintelor-ma-
dlenă, cuvinte, care trezite din tainițele sufletului, 
unde și-au păstrat puritatea inițială făcând „iarăși azi 
din ziua cea de ieri” (Al. Vlahuță) sau cum spune Irina 
Petraș: „Simpla lor rostire îți aduce în minte o poves-
te, o atmosferă, o lume”.

Cele mai multe cuvinte-madlenă pornesc din copi-
lărie, atunci când încerci să înțelegi lumea, începi să 
înveți cuvinte, să dai nume lucrurilor din jur, trăiri-
lor. Treptat, lărgindu-ți orizontul, descoperi bogăția 
de sensuri și valențe ale fiecărui cuvânt, în funcție de 
felul tău de a vedea lumea, de experiențele de viață 
trăite.

Dacă pentru mulți oameni cuvântul pod e unul 
prea obișnuit, care și-a pierdut din expresivitate, 
cum ar spune Titu Maiorescu, nu mai este purtător 
de „impresii sensibile”,  pentru mine e un cuvânt-ma-
dlenă capabil să facă „lumi aievea”.

Era prin decembrie 1940, când ardelenii alungați 
de la vatra lor străbună pribegeau căutând un loc 
de liniște. Pentru copilul ce vedea abia a treia iarnă 
a vieții, cuvintele expulzare, refugiu, război, cutre-
mur, nu aveau consistență. Alături de gări, trenuri 
reci, mizerie, aglomerație, însemnau tristețe, spai-
mă, neliniște pe care le duceau cu ei adulții din jur. 
În această nebuloasă a apărut o luminiță, orășelul 
Făget, județul Timiș și o casă, a lui Moșu Grimm. Stă-
pânul ei, un bătrânel mărunt, vesel, ne-a îmbrățișat 
cald cu lumina jucăușă a ochilor săi. M-am întâlnit cu 
o idee de ocrotire încă de pe stradă, un trotuar măr-
ginit de rambleul foarte înalt al șoselei, străjuit de 
castani masivi ale căror ramuri alcătuiau o boltă ce se 
sprijinea pe acoperișurile caselor. 

Atunci, era o boltă strălucitoare de zăpadă și cren-
gi golașe, o țesătură măiastră.

În scurt timp, după ce ne-am așezat în noua 
locuință, am fost dusă la grădiniță. Atunci am rămas 
încremenită în fața unei construcții copleșitoare, 
podul de peste Bega. În fața casei noastre, se întâl-
neau și se uneau strâns două artere importante ale 
orășelului. Așa unite și foarte înalte, se grăbeau să 
treacă podul înalt și el, pentru ca odată trecerea reali-
zată, să se despartă și să o ia una spre dreapta și alta 
spre stânga. De la nivelul trotuarului și al înălțimii 

mele, mi se părea că cele două semicercuri masive 
ale podului cu legături meșteșugite între ele, se ridi-
cau spre înălțimi amețitoare. Neaua strălucitoare le 
conferea o notă diafană și fantastică, parcă se înge-
mănau cu cerul adânc, cristalin al iernii. M-am oprit 
și cu o uimire speriată am întrebat: „Ce e asta?”, iar 
mama mi-a răspuns: „Nu e nimic de speriat. E un 
pod mare peste râul Bega”. În mintea mea întrecea cu 
mult imaginea podurilor din lumea basmelor cu care 
eram obișnuită.

Am trecut mult emoționată podul, iar la răscrucea 
celor două străzi se înălța cu solemnitate caldă biseri-
ca. Ca să ajungem la grădiniță, am luat-o spre dreap-
ta. Acolo erau mulți copii, o doamnă educatoare care 
ne-a primit cu drag și am cam uitat întâlnirea cu po-
dul. Am fost prezentată copiilor. Educatoarea a spus 
că vin din Ardeal de unde românii au fost alungați de 
trupele dușmane. Copiii mi-au pus o serie de între-
bări cu privire la numele orașului din care am plecat, 
dacă are Bega lui și grădiniță. Le-am răspuns că nu e 
vorba de un oraș ci de un sat, că prin sat trece o apă 
mică numită vale, că tata mi-a spus că nu departe, 
valea se varsă într-un râu mare ce se numește Someș, 
pe care oamenii îl iubesc foarte mult, „dar pod așa 
măreț nu avem!”. Văzând reacția copiilor, am adău-
gat: „Satul meu e înconjurat de dealuri înalte cu pă-
duri frumoase. Despre el este și o poezie. Mă învățase 
tata poezia lui O. Goga: „Sat din margine de codru/ 
Revărsat sfios în vale,/ Tot mai jalnic cade-amurgul/ 
Peste streșinile tale”. Poezia, mai greu de înțeles pen-
tru copii, nu a avut succes. Educatoarea ne-a adus la 
ordinea zilei. Fiind foarte aproape de Crăciun, se fă-
ceau repetiții pentru serbare, se încercau costumele. 
Fiindcă spectacolul era gata de prezentare, am primit 
un rol secundar, eram un îngeraș. Am învățat repede 
replicile și colindele. Astfel, trecerea marelui pod a în-
semnat și întâlnirea cu sacrul, cu fiorul tainic, celest, 
coborât pe pământ odată cu Pruncul Isus.

În seara de Crăciun, am trăit un alt moment de 
mare încărcătură emoțională. Corul țăranilor din Fă-
get numit Doina, un cor mare de peste 80 de coriști, 
a pornit la colindat. Lângă casa noastră, tot în fața 
podului, locuia cea mai de vază familie a orășelului, 
familia Feneșiu. Victor Feneșiu era senator de Seve-
rin. De la biserică, corul a trecut podul și a colindat la 
geamurile vecinilor. Am ieșit să-i vedem și au cântat 
și pentru noi (la fel în următorii ani cât am stat aco-
lo). În noaptea senină, podul luminat puternic parcă 
se înălța tot mai sus, pătruns și el de fiorul sacru. Mie 
mi se părea că armoniile colindei oamenilor se ridicau 
în slăvi unindu-se cu glasurile îngerilor ce pluteau 
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printre arcadele înalte ale podului având chipurile 
copiilor de la spectacolul grădiniței. Erau ca aceștia, 
cu rochițe albe, diafane, în mâini cu ramuri înflorite, 
din care zburau petale ce se opreau pe pod și pe cren-
gile castanilor. Cu aceste sentimente păstrate în eul 
amintirilor, întăresc ideea că podul mai simbolizează 
și legătura dintre două spații sacrale sau dintre două 
lumi contingente.

Din antichitate, construirea podului era un act 
deosebit. Constructorii de poduri erau respectați, 
formau grupuri profesionale și confesionale închi-
se. Unii erau asimilați cu vrăjitorii și preoții. Chiar 
numele preotului în Roma antică, pontifex, vine de la 
constructorul de poduri, doar și acesta face legătura 
între lumea pământeană și cea a cerurilor.

Vremurile oamenilor sunt schimbătoare și uneori 
dușmănoase. Victor Feneșiu, pe care l-am amintit, 
a fost pentru Făget un fel de pontifex, prin grija lui 
s-au construit podul peste Bega, biserici și școli. A 
fost activ și în construirea podului Unirii. Prin spri-
jinirea luptei pentru realizarea acestui măreț ide-
al, a fost prezent la Marea Adunare de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918. A susținut financiar ridicarea 
Crucii de pe Muntele Mic dedicată eroilor bănățeni 
căzuți în luptele pentru reîntregirea țării.

Se spune în popor că la poduri se adună uneori 
duhurile rele așteptându-și victimele. Podul doruri-
lor mele fiind deschis spre biserică a fost ocolit de 
forțele malefice. Venind vremuri mai vitrege, aces-
tea au găsit o cale de a se manifesta. Poate că Hecate, 
zeița greacă a răscrucii și umbrelor, a ajuns la răscru-
cea de la celălalt capăt al podului, într-o vreme când 
și biserica era urgisită, și a găsit oameni gata să o aju-
te în dezlănțuirea infernului. Victor Feneșiu, genero-
sul constructor, le-a căzut pradă. În loc de respect și 
recunoștință, a cunoscut cumplitele chinuri ale în-
chisorilor comuniste și a murit în infernul din lagărul 
groazei, cum era numit lagărul de la Valea Neagră.

Pentru mine, podul din Făget a rămas o amintire 
dragă, „a uita, spune O. Paler, înseamnă și a nu iubi și 
sunt recunoscător luminii care curge pe ziduri că nu 
mă separă de amintiri”. 

E necesar pentru echilibrul și unicitatea existenței 
ființei „să nu renunțăm la nimic din ceea ce am gân-
dit și simțit înainte”. Cred că e vorba de amintirile 
ziditoare întru frumos. Nu uit cât de fericită eram 
iarna, când podul îmi oferea cel mai lung derdeluș 
din orășel (mult dorit într-o așezare de câmpie). Por-
neam din stânga podului, care era foarte înalt, spre 
moara așezată mult mai jos. Ajungeam chiar la ușa 
morii, unde, de multe ori, mă întâmpina morarul, 
Monori Baci, care mă îmbrățișa cu drag.

Viața petrecută în casa din fața podului a fost 
plină de întâmplări, cum este, de altfel, copilăria fi-
ecăruia, și multe dintre acestea au fost patronate de 
uriașul meu blând și ocrotitor. M-am oprit doar la 

câteva aspecte incipiente care i-au oferit cuvântului 
pod aura de madlenă.

Interesant, pașii mari ai trecerii dintr-o etapă în 
alta a vieții mi-au fost marcați tot de câte un pod, 
altul și altul, pentru că drumurile și timpurile erau 
altele, așa că „pentru fiecare dintre noi cuvintele au o 
anumită durată, o istorie” (Irina Petraș). Pentru mine 
sunt și păstrătoare de istorie, podul simbolizând, de 
fapt, și legătura dintre vechi și nou, dintre un ciclu 
parcurs și cel următor.

Am plecat, după câțiva ani, din Făget, luându-mi 
rămas bun de la prietenul meu statornic, podul, iar 
imaginea lui am pus-o cu grijă în cutiuța cu dragi 
amintiri ale sufletului, alături de copilărie. Ne-am 
întors pe plaiurile natale someșene, lăsând acolo pe 
Bega podul și oamenii lui. Am ajuns într-un alt spațiu 
și un alt timp. Cuvântul pod a căpătat noi valențe, 
noi posibilități de a se lega de alte și alte cuvinte, 
țesând alte și alte povești, pe care le-am trăit mar-
cându-mi calea devenirii și a împlinirii întru ființă, 
trecând prin timpul dat. Nu întâmplător, Heidegger 
definește omul ca „sumă a orizonturilor sale tempo-
rale”, iar G. Liiceanu, explicând ideile filosofului ger-
man, spune: „E timpul în care ne «săvârșim din viață» 
desăvârșindu-ne, e timpul care «închide; care ne de-
finește, care dă contur putinței de a fi»”.

Casa în care ne-am așezat era tot lângă un pod, 
chiar foarte aproape, podul de peste vale. L-am în-
drăgit repede și pe acesta. Era mic, nu avea nimic 
maiestuos, dar ochii adolescentei îi vedeau poezia. 
Era construit din bârne masive de lemn foarte puțin 
finisate, marginile parapetului păstrau denivelările 
trunchiului de origine, iar albia văii fiind îngustă, ra-
murile sălciilor aflate de o parte și de alta a malurilor, 
se întâlneau într-un decor luxuriant, mângâind bâr-
nele. Vegetația luxuriantă aproape acoperea albia în 
aval, doar ici și colo se vedeau sclipind ochiuri de apă, 
murmurul ei se împletea în armonii dulci în pianissi-
mo. În amonte foarte aproape de pod, ca și în Făget, 
era o moară, dar totul era la o altă scară. Moara din 
Făget era în aval față de pod, era uriașă, avea un stă-
vilar enorm care prelua cea mai mare parte din apele 
Begăi.

De la stăvilar, apa cădea într-o perdea densă și că-
dea bubuitor amintind de „Uvertura Solemnă 1812” a 
lui Ceaikovski. Moara de la Vale era o căsuță mică (par-
că din vechi ilustrate) și avea o roată de lemn, nu prea 
mare, cu cupe șubrede, ce  măsura încet, molcom curge-
rea văii și a boabelor de grâu sau de porumb ce se stre-
curau între două pietre masive, scrâșnitoare.  

Poate că toate ale locului mi se păreau mărun-
te, copleșite fiind de înălțimea semeață a dealului 
din față, Ciuha, ce se ridica spre înălțimile albastre 
depășind celelalte dealuri din cununa ce urca lin spre 
capătul satului. Copilărind la șes, eram impresiona-
tă de mulțimea dealurilor desfășurate în evantai de 



23

202

Istorii
o parte și de alta a văii. Poalele acestora se întind 
molcom până în apropierea caselor ce se înșiră poetic 
după armonia blagiană în silabe accentuate și neac-
centuate, adică tot o casă și o grădină.  

Peste nou îndrăgitul pod treceam zilnic mergând 
la școală, iar el se străduia să mă încânte cu imagini 
noi de lumină și cântec.

Surprinzătoare a fost imaginea într-o dimineață 
senină de iarnă, după ce o zi și o noapte a nins abun-
dent. Neaua râdea în soare, așezată într-o plapumă 
groasă, groasă, subliniind formele bârnelor. Bogata 
vegetație din aval era potopită de zăpadă, crengile 
groase se întâlneau într-o împletire ciudată: dantele, 
horbote, arabescuri.

Peste ani, un tânăr profesor de fizică, Zoli Kovaci, 
fotograf amator, sensibil, a înveșnicit o imagine ase-
mănătoare într-o fotografie. Așa am înțeles cum s-a 
hrănit imaginația creatorilor de basme, în care ero-
ului i se cerea să realizeze într-o noapte un pod fan-
tastic.

Primii pași spre maturitate au fost marcați tot 
de întâlnirea cu un pod. Fiind fiica unui condamnat 
politic care deschidea drum Canalului Dunăre-Ma-
rea Neagră, universitatea nu mi-a fost permisă. Am 
mers să învăț copiii dintr-un sat de peste  râul Someș. 
Pe atunci, de la Dej până hăăăt departe, Someșul nu 
avea pod statornic.

La trecerea lui, am întâlnit un pod cu totul deose-
bit pentru mine, un pod umblător. 

Legat cu un  lanț și o cigă, plutea condus cu o vâslă 
sau un par puternic de un podar isteț, prietenos, pri-
ceput la vorbă, mândru de misia lui. Stăpâna, solida 
construcție, înfrunta Someșul chiar și când era învol-
burat, și, mai ales se simțea superioară mașinilor.

Cât or fi fost ele de puternice, nu se puteau pune 
cu el, deveneau umile în fața Someșului și cereau aju-
tor de la un pod umblător. Am trecut și eu Someșul 
cu podul umblător, am trecut prin sate cu drumuri ce 
urcau de-a lungul unor văi, fără tren, fără autobuz, 
doar cu care și căruțe. Văile nu aveau poduri, doar 
câte o punte mai mică sau mai mare, după nevoi și 
după putere. Anii petrecuți acolo au fost luminați de 
cunoașterea unor valori specifice vechilor sate puțin 
atinse de noutățile vremurilor.

Se odihnea podul umblător în toiul iernii când era 
înlocuit de podul de gheață. Însă podarul nu se odih-
nea nici atunci, el te îndruma arătându-ți cărarea si-
gură unde gheața e puternică, mai ales că de multe ori 
o auzeai cum crapă de ger sau de curenți neștiuți mai 
calzi. Am trecut odată cu emoție printre crăpături și 
când am ajuns la Dej am aflat cu durere că gheața s-a 
răzbunat pe curajul podarului.

Era neputincios podul, spre primăvară, când 
Someșul sătul de cât a stat „lăcăstit” sub gheață, se 
învolbura, se umfla de apa pâraielor încălzite de soare 
pe dealuri. Bucăți mari de gheață se învălmășeau, se 

loveau tunător, treceau peste maluri, iar podul le pri-
vea răbdător, puternic ancorat într-un loc mai scutit. 
Orice trecere era imposibilă. Când ghețurile se mai 
răreau și oamenii aveau probleme importante, poda-
rul experimentat îi trecea cu greu, strecurându-se și 
ocolind primejdiile cu o luntre mare, puternică. La fel 
era în timpul când se inunda lunca Someșului. Tre-
ceai cu luntrea prin coroana sălciilor, până departe 
de maluri. Peste câțiva ani, m-a cutremurat faptul că 
niște elevi de liceu, zile în șir, când nu puteau trece 
nici cu luntrea, au transformat în pod o conductă de 
gaz ce era ancorată deasupra Someșului. Era extrem 
de periculos deoarece conducta, destul de îngustă, 
era fie umedă, fie acoperită de gheață, iar mâinile se 
lipeau de gheața otgonului metalic. 

Ce vremuri! Ce elevi!
Mă întorc la podul copilăriei mele care mi-a des-

chis multe căi spre minunile lumii și spre un alt cu-
vânt-madlenă, cor. Și acesta, pe drumul căutării „tim-
pului pierdut”, m-a ajutat să găsesc și să retrăiesc cli-
pe frumoase din orizonturile ființei.

Rostindu-l, amintirile scot parcă din cutii prăfu-
ite pelicule de film uimitor de bine conservate. Era 
primul Crăciun în refugiu și ne-am dus la biserica de 
peste pod.

Încă cu emoția trecerii podului de peste Bega, 
intrând în sfântul lăcaș, m-am simțit copleșită de o 
lumină cântătoare, o muzică în care se împleteau ar-
monii celeste. 

Am întrebat-o șoptind pe mama: 
- Cine cântă ?
- Corul.
- Unde?
- În pod. Tăcere, îți explic acasă, mi-a zis mama.
Întâlnisem corul în noaptea de Crăciun când fuse-

se la colindat. Am aflat că pe la noi, prin Ardeal, absi-
dei, unde e locul corului bisericii i se mai spune pod. 
Experiența s-a repetat deoarece în orașul Făget, cân-
tau, pe rând, la biserică, cele două coruri mari Doina, 
corul țăranilor, și Lira, cel al intelectualilor. Cu ochii 
amintirilor le văd însemnele, steagurile de mătase 
grea, galben-auriu cu numele brodat Doina și azuriu 
cu numele Lira, arborate sus la pod. Astfel, muzica 
corală în biserică potența simbolistica podului ca le-
gătură între două spații sacrale. 

Am participat cu drag și interes la spectacole-
le deosebite oferite de aceste coruri în sala mare a 
orașului, spectacole împodobite de un surprinzător 
joc de lumini. Așa am învățat să iubesc muzica co-
rală și muzica în general, să înțeleg mai profund azi 
cuvintele lui Marcel Proust din romanul madlenelor 
„À la recherche du temps perdu”, că muzica e „unicul 
exemplu de ce ar fi putut să fie comunicarea dintre 
suflete, dacă n-ar fi fost inventat limbajul, formarea 
cuvintelor, analiza ideilor”.

Precum cuvântul pod, corul deschide sipetul meu 
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tainic cu amintiri creând „iarăși azi din ziua cea de 
ieri”. Cuvântul cor se înscrie în aria acelora cu „o anu-
mită durată, o istorie”, a acelora care mi-au marcat 
devenirea întru ființă.

Prin clasele cinci-șase trăiam bucuria activității 
corale cu profesorul G. Mureșan, un pasionat de mu-
zică, alungat pentru un timp de la liceul pedagogic 
din Gherla. Știa poate prea multe limbi, avea și cultu-
ră teologică deranjând slujitorii comuniști.

Marea întâlnire cu valorile muzicii corale a avut 
loc în anii adolescenței la Corul Tineretului din 
Cluj condus de eminentul dirijor și compozitor Ma-
rius Cuteanu. Acolo își găseau alinare dezamăgirile, 
neliniștile vârstei. Aveam un repertoriu ales care ne 
înnobila sufletele și ne învăța ce înseamnă frumosul.

Te simțeai plutind într-o lume a frumuseților ide-
ale, dincolo de cuvânt și gând intrând în armoniile 
corurilor: „Răsunetul Ardealului” de I. Vidu, „Brumă-
relul” de Iacob Mureșanu, „Țigănească”, creație a lui 
A. Bena, „Marșul aviatorilor” de M. Cuteanu.

La o repetiție a venit și Augustin Bena, onorându-ne 
cu prezența lui venerabilă, caldă, iar eu pot spu-
ne cu mândrie: „L-am cunoscut pe Augustin Bena”. 
Frumusețea activității a sporit prin contribuția or-
chestrei studenților de la Conservator și a soliștilor 
Corneliu Fănățeanu și Viorica Pop, care au devenit 
voci remarcabile ale marilor scene de operă din țară și 
de dincolo de ea. Minunate erau și pauzele la repetiții 
când îl ascultam recitând pe colegul nostru Dorel 
Vișan, artistul deosebit și complet de azi.

Sunt multe fapte, întâmplări ale trecutului pe care 

le-am uitat sau mă străduiesc să le uit, dar pot retrăi 
cu întreaga ființă armoniile când corul cânta: „Peste 
codrii, peste codrii cei verzi/ Peste munții, munții au-
rii/ Trece dorul suspinând/ Ochii-n lacrime udând/ 
Și din grai așa grăind...” Și-apoi înfiorarea din vocea 
lui Fănățeanu: „Codrule, ce te fălești/ Codrule, ce te 
fălești/ Că așa de tânăr ești!/ Astăzi, mâine, cine știe,/ 
Astăzi, mâine, cine știe,/ Codru-i fi, oi fi pustie...” .

Caldă luminoasă, aud vocea Vioricăi Pop care răs-
pundea Brumărelului: „Nici fată, nici nevastă/ Nici 
zână din cer picată/ Ci sunt floarea garofiță/ Răsări-
tă-n grădiniță.”

Astăzi, prea mulți dintre oamenii dragi de atunci 
trăiesc doar în amintirea noastră, a trecut peste ei 
Brumărelul vremurilor și floarea vieții lor a fost ca-n 
versurile cântecului: „Eu vin seara pe răcoare/ De mă 
culc pe sân de floare/ Și când plec voios cu soare,/ 
După mine floarea moare”.

Bineînțeles că atunci, la vârsta adolescenței, nu 
aprofundam sensul grav al versurilor despre marea 
trecere, optimismul vârstei se înaripa doar de armo-
niile cântecului sau vedea măreția și tainele munților 
și ale codrilor.

Slăvite fie cuvintele care au forța de a păstra și 
însufleți amintirile! Amintirile frumoase, care ne-au 
modelat și îmbogățit fărâma de cer a fiecărui suflet 
omenesc, ne ajută să alungăm norii aduși de încercă-
rile dureroase și urâte, uneori prea mult trăite. Păs-
trând amintirea bucuriilor și a frumosului vom reuși 
să trecem peste toate și să păstrăm ceva din lumina 
sacră a fărâmei de cer specifică omeniei.

O nouă carte la Editura „Caiete 
Silvane”: Silvia Bodea Sălăjan, 

„Libertatea din colivie”

La Editura „Caiete Silvane”, 
cu sprijinul Consiliului Județean 
Sălaj și al Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Sălaj, în colecția 
„Scriitori sălăjeni”, a apărut cartea 
semnată de Silvia Bodea Sălăjan, 
„Libertatea din colivie”, volum 
ce cuprinde scurte povestiri și 
eseuri despre condiția umană (în 
vremurile tulburi de ieri și de azi). 
Ilustrația copertei: Flavius Lucăcel.

Silvia Bodea Sălăjan s-a născut 
în localitatea Răstolţu Deșert, 
comuna Agrij, judeţul Sălaj. Este 
autoarea volumelor de versuri: În 
căutarea Graalului (Ed. Silvania, 
Zalău, 2002); Talanţi risipiţi (Ed. 
Silvania, Zalău, 2006); Chivot 
jefuit (Ed. Silvania, Zalău, 2008); 
Suburbiile șarpelui (Ed. Palimpsest, 
București, 2011); Primejdia tăcerii 

(Ed. Palimpsest, București, 2013); 
Pelerin la poarta cerului (Ed. Caiete 
Silvane, Zalău, 2014); Limita umbrei 
(Ed. Palimpsest, București, 2016); 
Serbările luminii (Ed. Caiete Silvane, 
Zalău, 2018); Colecţionarul de oglinzi 
– antologie (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 
2020). Alte volume publicate: 
Povești din lumea lui Tudor (Casa 
Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 
2009); Satul Răstolţu-Deșert – 
metafora unei iubiri. Monografie 
(Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 
2009); Tudor și Tania în lumea 
poveștilor (Ed. Caiete Silvane, 
Zalău, 2016); Sechestraţi de Corona, 
proză scurtă (Ed. Limes, 2020); 
Singurătatea celor învinşi, roman 
(Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2021). 

Î n  p r e z e n t  e s t e  m e m b r u 
al Asociaţiei Scriitorilor din 
Judeţul Sălaj, membru al Uniunii 
Scriitorilor de Limba Română – 
Chișinău, membru al Asociaţiei 
„Cartea – izvor de cultură” și 
colaborator al revistei asociaţiei; 

colaborator al revistei „Almăjul” 
(Bozovici, Caraș-Severin); colabo-
rator al revistei „Logos și Agape” 
(Chișinău); cetăţean de onoare al 
comunei Agrij.
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Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj este o 
asociație profesională de creatori literari, nonguver-
namentală și nonprofit, constituită în scopul de a apă-
ra interesele de breaslă, sociale și morale ale membri-
lor ei și de a-i reprezenta în raporturile cu autoritățile, 
cu alte asociații de creatori, cu persoane juridice și 
fizice din țară și din străinătate. Asociația își propu-
ne să descopere și să promoveze tinerii scriitori din 
județul Sălaj, să realizeze parteneriate cu instituții de 
cultură și de învățământ din județ și din țară pentru 
promovarea creațiilor membrilor AS-SJ, prin editarea 
și tipărirea de cărți, organizarea de lecturi publice, în-
tâlniri diverse.

Comitetul director: Daniel Săuca (președinte); 
Carmen Ardelean (secretar); Imelda Chința (mem-
bru).

Membrii asociației sunt: Alice Valeria Micu, 
Ancuța Mărieș, Angela Maxim, Augustin Mocanu, 
Carmen Ciumărnean, Carmen Georgeta Ardelean, 
Cristian Contraș, Daniel Săuca, Dina Horvath, Doi-
na Ira-Tăutan, Elena-Mirela Chiș, Elisabeta Simo-
ne Györfi-Deák, Flavius Lucăcel, Florin Horvath, 
Györfi-Deák György, Ileana Petrean-Păușan, Imelda 
Chința, Ioan Maria Oros, Ioan Pop, Ioan-Vasile Bul-
gărean, Ion Pițoiu-Dragomir, Marcel Lucaciu, Ma-
ria V. Croitoru, Maria-Patricia Birtocean, Mioara La-
zăr, Silvia Bodea-Sălăjan, Simona Ardelean, Teodor 
Sărăcuț-Comănescu, Viorel Mureșan, Viorel Tăutan, 
Viorica Mureșan. 

Din păcate, doi dintre membrii asociației ne-au pă-
răsit: Daniel Hoblea, care a fost și secretar al AS-SJ, 
s-a mutat în veșnicie în luna martie a anului 2020, 
iar Grigorie M. Croitoru s-a stins din viață foarte re-
cent, în octombrie 2021. Dumnezeu să-i odihnească 
în pace!

Editura „Caiete Silvane” a publicat anul acesta 
două volume postume de Daniel Hoblea: Po(h)eme de 
bucurie și Zigzaguri.

Mai mulți membri ai AS-SJ sunt și membri ai 
Uniunii Scriitorilor din România: Viorel Mureșan, 
Ion Pițoiu-Dragomir, Viorel Tăutan, Flavius Lucăcel, 
Alice Valeria Micu, Carmen Ardelean, Marcel Lucaciu, 
Daniel Săuca.

Editura „Caiete Silvane” a publicat, în ultimii doi 
ani, o serie de antologii în care sunt cuprinse creații 
ale membrilor AS-SJ: 18 poeți (2020), 11 prozatori 
(2020), Șase dramaturgi (2021), urmând să apară și o 
antologie de critică literară. De asemenea, editura a 
tipărit, de-a lungul timpului, numeroase volume din 
creațiile membrilor AS-SJ, mulți dintre aceștia făcând 
parte din colectivul de redacție și din echipa de cola-
boratori permanenți ai revistei „Caiete Silvane”. 

Asociația Scriitorilor 
din Județul Sălaj (AS-SJ)
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Zilele „Caiete Silvane”

În perioada 22-24 septembrie 2021, AS-SJ s-a im-
plicat în organizarea ediției a XIII-a a Zilelor „Caiete 
Silvane”, în cadrul cărora membrii asociației au par-
ticipat la desanturi în școli și licee din județ, au avut 
întâlniri scriitoricești, și-au lansat cărți și au susținut 
lecturi publice. 
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La „Focurile de veghe din vas”

La începutul anului 2020, o delegație a AS-SJ, cu 
sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Să-
laj, a participat la o întâlnire a poeților români și un-
guri. Întâlnirea, intitulată sugestiv „Focurile de veghe 
din Vas”, a fost organizată de oameni de cultură din 
județul aflat la granița Ungariei cu Austria și Slovenia.

Alături de poetul Ion Pițoiu-Dragomir și de soții 
Györfi-Deák György și Elisabeta, au participat și alți 
sălăjeni, fiind întâmpinați de conducerea Casei de 
Cultură din Vasvár, care, împreună cu alte instituții 
culturale din Ungaria au organizat evenimente cultu-
rale cu poezii și vin.

Locuri ale memoriei culturale 
sălăjene: Bădăcin și Bocșa

Câțiva membri ai Asociației Scriitorilor din 
Județul Sălaj și ai Cenaclului literar „Silvania” – 
Viorel Mureșan, Ion Pițoiu-Dragomir, Carmen Ar-

delean, Imelda Chința, Ioan Maria Oros, Alice Va-
leria Micu, Angela Maxim, Daniel Săuca – au par-
ticipat în luna septembrie 2021, la realizarea, în 
Sălaj, a proiectului „Locurile memoriei culturale” 
sub egida filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj. Au fost alese două locuri simbolice 
ale județului: Bădăcinul lui Iuliu Maniu și Bocșa lui 
Simion Bărnuțiu. Scriitorii prezenți au citit – la co-
nacul lui Iuliu Maniu din Bădăcin și la biserica din 
Bocșa – din creațiile proprii sau au transmis mesaje 
adecvate locurilor vizitate.
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• Alice Valeria Micu, Pereți, Colecția „Poesis” (în co-
laborare cu Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca), 
2019; Mașina de plâns, Colecția „Poesis”, în curs de 
apariție la Editura Caiete Silvane;

• Ancuța Mărieș, Leopard în pustie – culegere de tex-
te în proză, Colecția „Scriitori sălăjeni”, 2019; Poftiți! 
Câinii nu mușcă, Colecția „Scriitori sălăjeni”, 2021;

• Angela Maxim, De primăvară…, Colecția „Poesis”, 
2017; Răstolțu Mare și istoria neamului meu, Colecția 
„Monografii”, 2019; Versuri-de-zăpadă, Colecția „Poesis”, 
2021;

• Carmen Georgeta Ardelean, Polifonii în wordissi-
mo, Colecţia „Scriitori sălăjeni”, 2017; Coord.: Carmen 
Ardelean, Bántó Eszter, Iuliu Suciu, Codin Ciurean, 
Monografia Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău 
– 50 (1969-2019), Colecția „Monografii”, 2019;

• Daniel Hoblea, Po(h)eme de bucurie, Colecția 
„Poesis”, 2021; Zigzaguri, Colecția „Scriitori sălăjeni”, 
2021; 

• Florin Horvath, Nașterea Daciei, Colecția „Roman; 
Testament din țara lucrurilor ascunse, Colecția „Roman”, 
2020; Răpuși la porțile nemuririi, 2021; 

• Grigorie M. Croitoru; Elemente de cultură 
tradițională: despre alimentația locuitorilor din sa-
tul Aluniș, Colecția „Ethnos”, 2017 (cu Maria V. 
Croitoru); Dicționarul substantivelor din poeziile lui 
Mihai Eminescu, Colecția „Scientia”, 2021;

• Ioan Maria Oros, Medalioane istoriografice și desti-
ne literare, Colecția „Memoria”, 2017;

• Ioan-Vasile Bulgărean, Mi-e dor de mine, Colecția 
„Poesis”, 2019; Veșnicia de o zi, Colecția „Poesis”, 2021;

• Ion Pițoiu-Dragomir, Cerul unui ocnaș (meta-
roman), Colecția „Scriitori sălăjeni”, 2017; Zori la 
Bălgrad, Colecția „Poesis”, 2019; 

• Marcel Lucaciu, Floreta de exerciţiu (în colaborare 
cu Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca), Colecţia 
„Poesis”, 2017; Cronici duminicale, Colecția „Scriitori 
sălăjeni”, 2019;

• Maria V. Croitoru, Elemente de cultură tradițională: 
despre alimentația locuitorilor din satul Aluniș, Colecția 
„Ethnos”, 2017 (cu Grigorie M. Croitoru); Nepoţelu-ar 
vrea să știe puţină astronomie, Colecţia „Didactica”, 
2018; 

• Mioara Lazăr, Felinarele inimii, Colecţia „Poesis”, 2018;

• Silvia Bodea Sălăjan, Serbările luminii, Colecţia 
„Poesis”, 2018; Colecţionarul de oglinzi, Colecția „Poesis”, 
2020; Singurătatea celor învinși, Colecția „Roman”, 2021; 
Libertatea din colivie, Colecția „Scriitori sălăjeni”, 2021;  

• Simona Ardelean, Cinegrafii, Colecţia „Scriitori 
sălăjeni”, 2018; 

• Simone Györfi, Csipkevár, Colecția „Scriitori sălă-
jeni”, 2019;

• Teodor Sărăcuț-Comănescu, Restituiri (povestiri), 
Ediția a II-a, adăugită, Colecția „Scriitori sălăjeni”, 
2019; Augustin Buzura. Bio(biblio)grafii contemporane, 
Colecția „Scriitori sălăjeni”, 2020; 

• Viorel Mureșan, Loc liber, Colecţia „Scriitori să-
lăjeni”, 2018; De gardă la Echinox, Colecția „Scriitori 
sălăjeni”, 2019; Camera cu insomnii, Colecția „Scriitori 
sălăjeni”, 2021; 

• Viorel Tăutan, Elogiu formei, Colecţia „Poesis”, 2018.

Din cărțile unor membri ai Asociației Scriitorilor din Județul 
Sălaj, apărute la Editura Caiete Silvane și cu sprijinul Centrului 
de Cultură și Artă al Județului Sălaj:
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Mariana 
Codrean

Gâtul ploii

Pământul se oglindește în izvoarele lunii,
scuturându-și mantia albastră,
în suflete de ceară, în glezne de cristal.
Curge tăcerea peste umerii mei goi
și trupul îmi tresare când pașii tăi îl trec
ca pe un pod cu struguri de plumb.
Cu frunze de lacrimi îmi înfășurai sânii.
Sărutând gâtul ploii, tresar pentru întâia oară.
Îmi crește printre degete un înger
cu pleoapele albastre și brațe de lemn,
îmi cuprinde mijlocul, întrebându-mă:
„Care este distanța dintre suflet și trup?”

Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori

În fiecare noapte mă întorceam,
până când m-am convins că nu este acolo.
Pământul nu poate îngropa un înger.
Cu unghiile inimii am zgâriat cerul atât de adânc
încât a început să sângereze...
Noaptea, în rochie de sticlă,
își ridică brațele agățându-le de lună.
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,
umbra rezemându-și-o de cruce.
Când eu mă duc, umbra Lui pleacă,
când plec, ea vine înapoi.
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,
umbra rezemându-și-o de cruce.

Din lacrimi ți-am făcut o cruce

Am plâns atât de mult încât
pământul s-a făcut o nucă.
O simt, rostogolindu-mi-se pe trup
și în mii de stele mi-l despică.
Atunci când ating cerul,
se face iar lumină.
Pe firele-mi de păr cobor,
mă întorc iar la tine.

Maria 
Matean

Maria Matean, născută în 2002, la Bistrița, 
e studentă în anul I la Universitatea de Medici-
nă, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil 
Palade”, Târgu Mureș. A participat la festivaluri 
naționale de muzică folk, precum Bistrița Folk, 
Mediaș – Cetate Seculară, Colibița Folk Fest, 
„Ziua de Mâine” – Alba Iulia, Festivalul Castanilor 
– Ploiești, „Floare de Colț” – Sighetu Marmației, 
la fiecare dintre ele obținând premii. Dintre 
performanțele literare, amintim Premiul I, pentru 
poezie, la Concursul Național „Amândoi în abu-
rul pâinii” – Târgu Mureș, 2020, 2021, Premiul 
„Teohar Mihadaș”, secțiunea poezie, la Concursul 
Internațional „Vox Napocensis” – Cluj-Napoca, 
2020. La Festivalul Național de Poezie „George 
Coșbuc”, Bistrița, a fost laureată cu Premiul Ră-
sunetul Cultural. A susținut, în Cenaclul „George 
Coșbuc”, Bistrița, mai multe recitaluri muzica-
le, la chitară și vocal, pe linii melodice și versuri 
proprii. A publicat poezie în revistele Cronograf, 
Mișcarea literară și în antologiile Plantația de cu-
vinte, Ed. Ecou Transilvan, 2020, și Conexiuni, 
Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2021.

Nevroză

Ieși din rupturi de cer
Duminica seara înainte de apusul verii,
Să uităm de apelurile nepreluate...
Fără să mă întrebi de paharul
Pe care l-am spart intenționat. 
Grădini verzi ce cresc din ochii tăi 
Se strâng și caută o bancă 
Pe care să stăm împreună. 
Parcă-ai avea flori în vârful firelor de păr 
Iar din ochi îți cad petalele. 
Când soarele întoarce spatele planetei
Proiectezi lumina-n palme ca să mă încălzești. 
În pașii tăi cresc nedeterminări de dor
Iar pașii mei te urmează-n mister. 
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Elena Ciotmonda

Elena Ciotmonda, născută în 15 aprilie 2004, 
este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Andrei 
Mureșanu, Bistrița, profil științe sociale. A fost laure-
ată a fazei naționale a Concursului Tinere Condeie, în 
2018, cu locul I, participând în Tabăra Tinere Condeie 
de la Muncel, unde a câștigat și Trofeul „Tudor Opriș”. 
La Saloanele Liviu Rebreanu din 2020 a obținut Pre-
miul I pentru proză, iar la Concursul Național Lirismo-
graf, Sibiu, 2021, a primit de asemenea Locul I pentru 
poezie. A citit în Cenaclul George Coșbuc, Bistrița, în 
mai 2019, întrunire la care a participat și poetul Ion 
Mureșan. A publicat proză în Antologia Tinere Condeie, 
Editura Zorio, 2019, în Anuarul bârgăuan, nr. 9/2019, 
poezie la Poșta redacției pe Platforma culturală online 
„O mie de semne”, în antologiile Plantația de cuvinte, 
Ed. Ecou Transilvan, 2020, Conexiuni, Sibiu, 2021 etc.

Strângere de inimă

Începusem să-mi amintesc lucruri care nu s-au în-
tâmplat niciodată.

Degetele mele, prea subțiri pentru a concentra în-
treaga esență a retrospectivelor, au cedat.
Picioarele mi s-au topit și am ajuns să mă scurg pe 
drumul proaspăt asfaltat în văzul tuturor. 
Totul era expus; 
mă simțeam goală în gânduri și în materii prea fine 
ca să fie șlefuite într-un corp să-mi comprime can-
doarea...

M-am văzut din nou doar o frântură de om cu gust 
de sânge. 
Nimic mai mult decât o carcasă prea uzată care nu-ți 
mai folosea la nimic, dar totuși o păstrai fiindcă îți 
aduce aminte de „vremurile bune”.

Nimic mai mult decât piesa din `50 pe care o asculta 
mama ta obsesiv la vinyl în timp ce își mai punea un 
pahar de vin, sau cognac.
Orice o făcea să uite. 
Orice uita ea, tu îți aminteai. 

Sau poate nu le-a uitat niciodată și împărțeați 
aceleași gânduri precum împărțeați același sânge și 
ajungeai să simți și tu dimineața miros metalic de fier 
în gură de la buza mușcată în somn plină de sânge. 

Sau simțeai același vin pe care îl simțea și ea, precum 
o esență morbidă ce provoacă dependență. 
Și... scurgându-te pe drumul proaspăt asfaltat într-o 
manieră ereditară, cum făcea și ea,

te vei simți expus.
Și vei sta lângă mine – două frânturi de oameni; 
același gust de sânge din nou...
Parcă te și văd. Mă vezi?...
Sau poate că începusem să-mi amintesc lucruri care 
nu s-au întâmplat niciodată.

În stângăcia mea copleșitoare am încercat să croșetez 
un nor. 
 

Mă resemnez pentru toate viețile în care te-am 
iubit.

Am decis să te descos din îmbrățișarea nopților – știu 
ele prea bine cât mi-ai fost pe buze, oscilând lunatic 
între Venus și Neptun.

Vulnerabili, genunchii moi de amintiri cedează, un 
val... un val se izbește de spatele meu și mă scufundă; 
ce frumoasă a fost mereu marea!  
Tablourile neterminate pe care le ții în podul casei te 
întristează în zilele de marți, așa că le scoți la soare 
– ai mai admirat porumbeii de pe casele vecine? te-ai 
mai minunat de sângerarea cerului la asfințit? 
Încurc drumul unei pietre și mă lovește bosumflată, 
dar nu simt durerea. Sunt prea ocupată să te strig pe 
sub apă, cu ochiul stâng deschis.
Hai să ne uscăm precum tablourile, marțea, la soare, 
ținând strâns în brațe distanța dintre noi! Vom face 
echilibristică pe firele de curent imitând porumbeii...

Mă latră un câine străin și înțelept când îmi zboară 
involuntar gândul la tine și am ajuns să îmi discipli-
nez inima: nu mai simte nimic când mă aflu sub apă.
O pisică neagră mă zgârie când îmi iau costumul de 
înot pe mine și, cu gheare ascuțite, 

Mă face să mă resemnez pentru toate viețile în care 
te-am iubit. 

La Concursul Național de Poezie „George Coșbuc”, 
2021, Elena Ciotmonda a câștigat premiul revistei „Caie-
te Silvane”, ca reprezentantă a Palatului Copiilor Bistrița.

Premiul revistei „Caiete Silvane” la Concursul Național de Poezie 
„George Coșbuc”, 2021
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Reuniunea Învățătorilor 
Români Sălăjeni (Iv)

Marin PoP

Perioada supusă analizei în pre-
zentul studiu începe cu adoptarea 
unei legi de tristă amintire pen-
tru români. Este vorba de legea 
învățământului din anul 1907, 
așa-numita lege Apponyi, după 
numele ministrului maghiar al 
Cultelor și Instrucţiunii Publice, 
Apponyi Albert. 

Proiectul de lege avea 40 de ar-
ticole și chiar din primul său arti-
col lovea în școlile confesionale 
românești, stipulându-se că învă-
ţătorii confesionali erau „oficianţi 
publici”. În consecinţă, competen-
ţele lor urmau a fi stabilite „pe cale 
administrativă”1. 

La fel ca în cazul legii școlare 
din anul 1868, autorităţile veneau 
cu un „măr otrăvit”, prin faptul 
că fixau salariile învăţătorilor la 
un nivel foarte mare, ceea ce era 
imposibil de susţinut de către 
comunităţile locale. Astfel, ba-
remul de salarizare a fost ridicat 
de la 300-600 coroane, cât era în 
anul 1893, la 1.000-2.000 coroane, 
după cum se stipula în articolul 2 
al legii. În condiţiile în care nu se 
puteau oferi învăţătorilor salari-
ile impuse de către autorităţi, în 
termen de trei ani, până la data 
de 10 iunie 1910, statul „întregea” 
salariile, dar impunea trecerea șco-
lilor la stat, unde se preda exclusiv 
în limba maghiară, conform arti-
colului 12 al legii.

Conform articolului 15, comi-
sia administrativă prelua aproape 
toate prerogativele autorităţilor 
confesionale, iar în conformitate 
cu articolul 19 din lege, în școlile 
confesionale „limba maghiară se 
propune în fiecare zi și fiecare cla-
să, după un program și în numărul 
de ore statorit de ministrul de cul-
te și instrucţiune publică”. Scopul 
declarat al punerii în practică era 
acela ca la „încheierea ciclului pri-
mar, elevul să-și poată exprima cu-

getele ungurește și clar”2. 
După cum se poate observa, 

noua lege viza în mod clar intensi-
ficarea procesului de maghiarizare 
forţată a românilor, prin statifi-
carea școlilor confesionale și in-
troducerea obligativităţii predării 
doar în limba maghiară.

În fața pericolului de maghia-
rizare, învățătorii sălăjeni au fost 
susținuți și de fruntașii politici 
români din Sălaj. Au fost organi-
zate o serie de proteste împotriva 
noului proiect de lege, cele mai 
de amploare fiind la Șimleu Sil-
vaniei (19 aprilie 1907, stil nou)3, 
comunele învecinate Șimleului4 
și în zona Tășnadului, pe Valea 
Eriului5. La adunarea de la Șimleu 
Silvaniei au fost prezenți, printre 
alții, vicarul Alimpiu Barboloviciu, 
Vasile Pop, protopopul tractului 
Buciumi, Gheorghe Pop de Oarța, 
Andrei Cosma, Victor Deleu, Co-
riolan Meseșian, Coriolan Steer, 
Vasile Pătcaș, Augustin Vicaș, Va-
sile Gyurco, Gavril Trifu, Nicolae 
Munthiu, Ioan P. Lazăr etc. Pe lângă 
protestul împotriva legii Apponyi, 
în cadrul adunării poporale s-a dis-
cutat despre votul universal și drep-
tul de întrunire. La final, uzându-se 
de „dreptul petiționării”, a fost 
adoptată o Rezoluție, care a fost tri-
misă Camerei Deputaților din Bu-
dapesta. De asemenea, i se trimit 
urări de sănătate președintelui Par-
tidului Național Român din Transil-
vania, George Pop de Băsești. Aces-
ta era bolnav și nu a putut participa 
la adunarea de protest a românilor 
sălăjeni6.

În acest context politic tensio-
nat, adunarea generală a Reuniunii 
Învățătorilor Sălăjeni nu s-a mai 
ținut în localitatea Ortelec, cum 
era programată, ci la Șimleu Silva-
niei, în data de 28 iulie 1907, care a 
lăsat „foarte mult de dorit”. 

Conform tradiției, la orele 8 

dimineața s-a celebrat Serviciul 
divin, de către vicarul Alimpiu Bar-
boloviciu, asistat de Alimpiu Cos-
tea și Simion Barboloviciu. Cân-
tările le-a dat corul meseriașilor 
din Șimleu, de sub conducerea 
învățătorului Simion Oros. 

Se pare că în cadrul reuniunii 
exista un conflict între generații, 
care a ieșit la iveală și în cadrul 
lucrărilor adunării generale. Însă, 
din cele 16 puncte ale programului 
adunării, cel mai important a fost 
punctul 6, intitulat „Decisiune asu-
pra schimbării titlului Reuniunei”, 
autoritățile maghiare cerând scoa-
terea din denumirea reuniunii a 
cuvântului „Român”, căci era „prea 
bătător la ochi”. Această propune-
re aberantă nu au avut-o renumiții 
prim-miniștri ai Ungariei, Tisza 
și Bánffy, dar ideea i-a venit toc-
mai contelui Apponyi, noul mi-
nistru al Cultelor și Instrucțiunii 
Publice. Fiind prezent la lucrările 
reuniunii, inițiatorul și întemeie-
torul reuniunii învățătorilor ro-
mâni sălăjeni, Andrei Cosma, a 
luat cuvântul în fața adunării și a 

Simion Oros (1885 - 1972) -  
președintele Reuniunii, din anul 1913
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inspectorului școlar maghiar, care 
și-a întrerupt concediul de odihnă 
pentru a putea participa la aduna-
rea de la Șimleu. În termeni „calzi 
și din suflet izvoriți”, Andrei Cos-
ma îi atenționează pe învățători „la 
păcatul mare ce l-ar săvârși atunci 
când s-ar învoi la lăpădarea cuvân-
tului Români din titlul reuniunei”. 
Trezindu-se la realitate, învățătorii 
prind curaj și primesc, în unani-
mitate, propunerea lui de a nu se 
atinge de titlul reuniunii.

Un alt punct important de pe 
ordinea de zi a fost conferința 
susținută de către Anton Domide, 
profesor la preparandia din Gherla, 
care a vorbit, „cu multă râvnă”, des-
pre „Datorințele învățătorilor de-a 
susține în școală simțul național”. 
Ea a fost ascultată cu multă atenție 
de către cei prezenți și primită cu 
aplauze. La final, a fost organiza-
tă o petrecere, în prezența unui 
public numeros, iar tineretul „și-a 
petrecut bine până-n d-albe zori”7.

La 28 iunie 1908, înainte cu câ-
teva săptămâni de istorica aduna-
re a Astrei la Șimleu Silvaniei, are 
loc adunarea generală a Reuniu-
nii Învățătorilor Români Sălăjeni, 
care s-a ținut în localitatea Hidig 
(Măieriște). Ea a fost prezidată de 
către vicarul Alimpiu Barbolovi-
ciu, iar dintre „oficialii” reuniunii 
au mai participat Vasile Olteanu, 
Nicolae Pop, Daniil Graur seni-
or, Simion Oros și dr. Coriolan 
Meseșian, avocatul reuniunii8. 

Fiind bolnav, Augustin Vicaș, 
protopopul tractului greco-catolic 
al Ipului și preot în Hidig, a tri-
mis o scrisoare conducerii reuniu-
nii, prin care își exprimă regretul 
că nu putea să-i salute personal 
pe participanți, „care azi a ono-
rat comuna noastră cu această 
distincțiune”. Subliniază că a fost, 
„și dacă bunul Dzău îmi va concre-
de”, va fi și în viitor „cel mai devo-
tat aderent a culturei poporului 
român”. Consideră că „fundamen-
tul cel mai puternic a cultivarei 
poporului este creșterea și instru-
irea elevilor în școala și în limba 
națională”. Urează tuturor mem-
brilor reuniunii „tărie și bărbăție” 
și îi îndeamnă „ca stindardul reu-
niunei, portat cu atîta demnita-

te de antecesorii ei, să nu îl lase a 
cădea în tină, ci să-l susțînă curat 
și cu mândrie, că nu lașitatea, ci 
tăria caracterului le va rădica vaza, 
nu numai în ochii lumei, ci chiar și 
a contrariilor”9. În lipsa protopo-
pului, serviciul divin a fost oficiat 
de către preoții Valentin Sima din 
Marin și Laurențiu Cordiș, paroh 
în Derșida. Cântările au fost execu-
tate „foarte frumos” de corul mixt 
din Hidig, de sub conducerea vred-
nicului dascăl Nicolae Pop10. 

După serviciul divin, la orele 
10, după „o vorbire foarte frumoa-
să și pătrunzătoare”, vicarul Alim-
piu Barboloviciu, președinte al reu-
niunii, a declarat deschise lucrările 
adunării generale. Considerând că 
dezbaterile regulamentului reuni-
unii pretindeau timp mai îndelun-
gat și pentru că onorata comisie 
desemnată cu acest scop nu și-a 
terminat lucrările, adunarea gene-
rală decide în unanimitate ca dez-
baterea acestui regulament să fie 
scoasă de pe ordinea de zi. În con-
tinuare, secretarul reuniunii citește 
raportul de activitate din care reie-
se, printre altele, că la sfârșitul anu-
lui 1907 reuniunea avea 10 membri 
onorari, 30 membri fondatori și 
110 membri ordinari. 

Sfârșindu-se mandatul biroului 
și comitetului de conducere, adu-
narea generală își alege „oficialii 
noi cu aclamațiune”. În fruntea re-
uniunii a fost reales vicarul Alim-
piu Barboloviciu, vicepreședinte a 
fost ales învățătorul din Hidig, Ni-
colae Pop, secretar-bibliotecar Si-
mion Oros, învățător în Șimleu, ca-
sier Daniil Graur senior, învățător 
în Giurtelecu Șimleului, controlor 
Iosif Cosmuța, învățător în San-
tău, avocat al reuniunii a fost rea-
les dr. Coriolan Meseșian, iar Va-
sile Oltean, fostul vicepreședinte, 
intrând în pensie, a fost ales în 
funcția de vicepreședinte onorar. 
În comitetul de conducere au fost 
aleși următorii dascăli: Ioan Oie-
gar, Demetriu Oros, Gavril Gâlgău, 
Vasile Oltean, Constantin Albu, 
Teodor Mureșan, Traian Husti, 
Simion Buciu, Emil Pocola, Elia 
Pusztai, Demetriu Pop, Daniil Gra-
ur junior. Ca membri supleanți au 
fost aleși Ioan Dragoș, Ioan Flonta, 

Ioan Șimon, Ioan Chira, Ioan Fati, 
George Pop11.

A urmat alegerea comisiilor de 
specialitate, după care George 
Șimonca, învățător în Asuajul de 
Sus, citește dizertația sa intitula-
tă „Stabilitatea învățătorilor”. 
Adunarea generală o consideră de 
actualitate, calificând-o ca „foarte 
bună” și decide să fie publicată în 
prestigiosul ziar șimleuan „Gaze-
ta de Duminecă”, mulțumindu-i, 
totodată, autorului pentru efortul 
depus în elaborarea lucrării. Dr. 
Coriolan Meseșian se înscrie ca 
membru fondator al reuniunii, cu 
suma de 50 coroane, iar comisia 
de finanțe constată că fondul re-
uniunii a ajuns la suma de 6.879 
cor. 32 fil. 

La capitolul propuneri se dis-
tinge cea a învățătorului Teodor 
Mureșan, susținută de către cei 
prezenți, care subliniază că se im-
punea despărţirea oficiului canto-
ral de cel învăţătoresc. O altă pro-
punere a fost aceea de a ridica un 
monument în memoria lui Ioan 
Pop Reteganul, deschizându-se în 
acest sens o colectă și se decide ca 
apelul să fie publicat și în „Gazeta 
de Duminecă”. La Hidig s-a strâns 
suma de 90 cor. 40 fil., din care dr. 
Coriolan Meseșian a donat 50 co-
roane, iar restul câte una, două, 

Emil Pocola (1879-1944) -
învățător în Bocșa - vicepreședinte
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maxim cinci coroane12.

Propunerea de a se despărți 
oficiul cantoral de cel învățătoresc 
a fost reluată de Teodor Mureșan 
în cadrul unui articol publicat în 
ziarul „Gazeta de Duminecă”, în 
care motivează necesitatea unui 
astfel de demers. El subliniază că 
de multe ori, învățătorul era ne-
voit să lase singuri copiii pentru 
a participa alături de preot la sluj-
bele zilnice de dimineață, care se 
țineau între orele 8 și 9, când co-
piii rămâneau singuri în clasă, la 
înmormântări, cununii etc. Mai 
mult, la unele slujbe, precum cea 
de dimineață, învățătorul era ne-
voit să-l suplinească și pe făt, adică 
să tragă clopotele, să aducă apă și 
vin în biserică, să țină el cădelnița, 
să aprindă lumânările etc., ceea ce, 
pe bună dreptate, îi scădea presti-
giul în rândul părinților copiilor. 
O altă problemă sensibilă pe care 
o surprinde Teodor Mureșan este 
cea a alegerii învățătorilor, care 
erau apreciați în primul rând după 
voce și nu după metodele peda-
gogice pe care le aplicau. În acest 
context, el propune, în numele 
Reuniunii Învățătorilor Români 
Sălăjeni din tractul Sărăuadului, să 
fie despărțite cele două oficii. De 
asemenea, îi roagă și pe învățătorii 
sălăjeni din celelalte filiale să se 
pronunțe, „pe cale ziaristică, asu-
pra acestei încercări, și a arăta 
modalitatea, cum s-ar putea face 
aceasta, fără a suferi ceva cât de 
puțin cauza noastră națională și 
bisericească”13.

Tot din coloanele ziaru-
lui șimleuan aflăm că în cadrul 
adunării generale de la Hidig 
au existat anumite incidente și 
nemulțumiri, expuse de Emil Po-
cola, învățător în Bocșa, în arti-
colul „Un bilanț. Constatări după 
adunarea învățătorească sălăja-
nă”. El reproșează învățătorilor 
că nu au luat atitudine față de 
legea școlară din anul 1907, așa-
zisa lege Appony, apreciind doar 
intervențiile avocatului Coriolan 
Meseșian14. 

În acest context, vicepreșe-
dintele reuniunii, Nicolae Pop, pu-
blică și el un articol intitulat „Re-
flecsiuni în jurul Reuniunei Înv. 

Rom. Sălăjeni”, în cadrul căruia 
încearcă să explice de ce adunarea 
generală de la Hidig a fost „cu nea-
junsuri și nemulțumiri”, după cum 
sublinia Emil Pocola. El recunoaște 
că raportul de activitate prezentat 
în cadrul adunării generale nu a 
fost complet, punându-l pe seama 
filialelor care nu au înaintat Comi-
tetului central al reuniunii rapoar-
tele anuale. Consideră că principa-
lul motiv de nemulțumire al unor 
învățători l-a constituit faptul că 
nu s-a ținut prelegerea practică 
din cauza învățătorului Vasile Bar-
na, care în adunarea precedentă 
s-a angajat să țină prelegerea, dar 
n-a venit nici la adunare, nici nu a 
anunțat conducerea reuniunii să 
numească alt învățător. De aseme-
nea, invitația făcută inspectoru-
lui școlar maghiar să participe la 
adunările generale ale reuniunii, 
numirea lui ca membru onorar și 
trimiterea de telegrame oficiali-
lor maghiari, chiar și ministrului 
Appony, se pare că a încins spiri-
tele. Minte lucidă și rațională, dr. 
Coriolan Meseșian, avocatul reu-
niunii, a reușit să-i calmeze, expli-
cându-le în ce constă legislația în 
vigoare15.

În anul 1909, adunarea gene-
rală a reuniunii s-a ţinut la Bă-
sești, în data de 2 august. Printre 
oaspeții de seamă s-au numărat 
George Pop de Băsești și Andrei 
Cosma, iar corul condus de vredni-
cul învățător Ioan Chira a „desfătat 
publicul”, atât în cadrul liturghiei, 
cât și la banchetul care a încheiat 
evenimentul deosebit desfășurat 
în „Țara Codrului”16.

Lucrările adunării generale au 
fost prezidate de Nicolae Pop, 
vicepreședintele reuniunii, „o adu-
nare ca aceasta rar a mai fost de 
când esistă reuniunea”. Secreta-
rul reuniunii, Simion Oros, a dat 
citire dizertației intitulată „Rolul 
reuniunilor întru desvoltarea cul-
turală a poporului”, subliniind că 
„învățătura e singura putere, care e 
în stare a schimba soartea unui po-
por, a-l face din rău bun, a-l aduce 
din întunerec la lumină”. A urmat 
propunerea de probă susținută de 
Teodor Mureșan, din Istorie, des-
pre „Regele Mathia”, „cu clasa co-
respunzătoare ajungându-și scopul 
dorit”16. În cadrul lucrărilor adună-
rii generale s-a dezbătut problema 
ridicată de Teodor Mureșan în mai 
multe rânduri: despărțirea oficiu-
lui învățătoresc de cel cantoral. Cu 
unanimitate s-a hotărât înaintarea 
unui Memorandum Episcopiei de 
Gherla. Memorandumul a fost ela-
borat de Teodor Mureșanu și a fost 
înaintat episcopului dr. Ioan Sza-
bo. De asemenea, a fost publicat în 
presă18.

La finalul adunării generale se 
arată că s-au înscris ca membri 
fondatori ai reuniunii următorii: 
Elena Pop Hossu-Longin, fii-
ca lui George Pop de Băsești, 
cu 50 coroane, protopopul Vasile 
Pop, Mihai Bohățiel, director de 
bancă, avocatul dr Mihai Pop și 
avocatul dr. Alexandru Pop, toți cu 
câte 20 coroane, aceasta fiind un 
„semn, că inteligența din Băsești 
se interesează de causele noastre 
învățătorești”19. 

Conducerea reuniunii considera 
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că s-a înființat în anul 1870, dar ofi-
cial, după cum se poate observa și 
de pe ștampilă, a început să active-
ze din anul 1871. În acest context, 
în anul 1910, conducerea reuniunii 
a aniversat 40 de ani de activitate, 
în cadrul adunării generale anuale, 
care s-a ținut în localitatea Someș-
Odorhei, în ziua de 2 august.

Ziarul „Gazeta de Duminecă” 
anunța, din timp, evenimentul de-
osebit din viața reuniunii, sublini-
ind importanța lui și că la adunarea 
jubiliară trebuia „să ieie parte în-
treg corpul învățătoresc și întreaga 
inteligență din Sălaj, în frunte cu 
acei câțiva bărbați, ce-i mai avem 
în vieață, cari au spart țelina și au 
înființat Reuniunea”. De aseme-
nea, că era de „datorința fiecăruia 
să dee dovezi că știe aprecia munca 
desinteresată ce a săvârșit aceasta 
reuniune într-un timp atât de lung 
și – critic”20. 

Cei mai mulți oaspeți din de-
părtare au sosit la Someș-Odorhei 
cu o zi înainte de eveniment, în du-
pă-amiaza zilei de 1 august 1910, 
împreună cu membrii comitetu-
lui central al reuniunii. Ei au fost 
așteptați la gară de trăsuri, care 
i-au transportat la locul de cazare.

În dimineața zilei de 2 august, 
conform tradiției, la orele 8 a fost 
oficiat serviciul divin, fiind prezen-
te multe persoane în biserică, deși 
afară ploua. Serviciul divin a fost 
oficiat de către protopopul Gabri-
el Cherebețiu, asistat de un pre-
ot, iar răspunsurile le-a dat corul 
înființat ad-hoc de către învățători. 
Apostolul l-a citit Vasile Mica, no-
tar cercual și mare proprietar, iar 
priceasna a cântat-o Ioan Tyuhan, 
învățător în Sărăuad. 

După oficierea serviciului divin, 
publicul s-a adunat din nou în bi-
serică, care s-a dovedit neîncăpă-
toare. Erau prezenți intelectuali, 
doamne, domnișoare și țăranii, iar 
din partea autorităților adminis-
trative era prezent pretorele Bedö 
Béla.

Ședința s-a deschis la ora 11 
fără un sfert, lucrările fiind prezi-
date de vicepreședintele Nicolae 
Pop, în lipsa vicarului Alimpiu Bar-
boloviciu, președintele reuniunii, 
care nu a putut participa, „din ca-

use neprevăzute”. Au luat cuvân-
tul și foștii membri ai conducerii 
reuniunii, Vasile Oltean și Ioan 
Hendea, în numele învățătorilor 
pensionați, urând reuniunii „ca și 
în viitor să aibă resultate tot atât 
de satisfăcătoare, ca în trecut”. Dr. 
Izidor Marcu, canonic în Blaj, salu-
tă și el adunarea „printr-un discurs 
mult aplaudat, - dorindu-i bucurie 
în faptele ajunse și succese pe tere-
nul cultural și de educațiune într-u 
desvoltarea caracterului”. S-a dat 
citire, apoi, scrisorilor și telegra-
melor de felicitare sosite din partea 
reuniunilor surori, din protopopi-
atele ortodoxe Timișoara, Belinț, 
Comloșul Mare, Lipova, de la Ioan 
F. Negruțiu, președintele reuniunii 
învățătorilor din Arhidieceza Bla-
jului și redactor al ziarului „Foaia 
Scolastică”, învățătorilor din jurul 
Gherlei etc. Se trece apoi la ordinea 
de zi și se citește raportul anual de 
activitate al reuniunii, se prezintă 
bilanțul financiar și se aleg comi-
siile de specialitate. În continuare, 
Simion Oros dă citire dizertației 
intitulată „Schițe din trecutul re-
uniunei (1870-1910)”, care a fost 
ascultată cu multă atenție și răs-
plătită cu aplauze.

În cadrul ședinței de după-amia-
ză, Teodor Mureșan, raportorul 
comisiei pentru examinarea rapor-
tului general al Comitetului central 
al reuniunii, după prezentarea con-
cluziilor sale, își exprimă mulţumi-
rile faţă de comitetul central pen-
tru activitatea desfășurată în acel 
an școlar. De asemenea, își expri-
mă durerea pentru pierderea uno-
ra dintre membri, trecuţi la cele 
veșnice. Tot Teodor Mureșan vine 
cu propunerea ca revista „Foaia 
Scolastică” din Blaj să devină orga-
nul reuniunii sălăjene, neavând un 
organ propriu de publicitate. Pro-
punerea a fost primită atât de către 
redacţia revistei, cât și de membrii 
reuniunii sălăjene.

O altă propunere prezentată 
de Teodor Mureșan și aprobată 
de adunarea generală a fost cea 
a redactării „Memorialului”, care 
să cuprindă prodigioasa activita-
te a reuniunii în cei 40 de ani de 
existenţă.

Adunarea generală ia decizia de 

a-i demite din Comitetul central 
pe membrii care nu au luat parte 
la ședințe. Cei vizați au fost Gavril 
Gâlgău, Ioan Oiegar, Emil Poco-
la și Traian Husti. În locul lor au 
fost aleși următorii dascăli: Victor 
Filip din Unimăt, Vasile Mihalca 
din Bârsa, Ioan Flonta din Bădă-
cin și Ioan Șimon din Bănișor. De 
asemenea, îndrumă comitetul cen-
tral ca prin președinții de filiale să 
dispună membrilor reuniunii ca la 
adunările cercuale să prezinte ca 
dizertații monografia școlii din lo-
calitatea în care se ținea adunarea, 
după care să fie predate la arhiva 
reuniunii.

Comisia pentru înscrierea de 
noi membri raportează că s-a în-
scris ca membru fondator Vasile 
Mica, mare proprietar, cu 20 coroa-
ne, iar ca membri ajutători urmă-
torii: Bedö Béla, pretor, cu 5 cor.; 
Gavril Cherebeșiu, protopop, cu 
2 cor.; Kramer Jozsef, notar, cu 2 
cor.; Lazăr Caba, preot, cu 2 cor.; 
Demetriu Baiconcu 2 cor.; total – 
35 coroane. Reuniunea a ajuns la o 
„avere curată” de 6.783 cor. 60 fil. 

Tot cu această ocazie, Institutul 
financiar „Sălăgiana”, cu sediul în 
Jibou, a instituit un premiu de 
50 cor. pentru doi învățători care în 
anul ce urma vor instrui mai mulți 
analfabeți. De asemenea, avocatul 
băncii românești din Jibou, Vasile 
Gyurco a instituit un premiu de 
50 cor. pentru acel învățător care 
va avea cea mai frumoasă pomă-
rie din Sălaj. A urmat un banchet 
la care au participat 120 persoane 
și o petrecere cu joc, la școala din 
Someș-Odorhei, care a ținut până 
în zori de zi20. 

Tot prestigiosul ziar șimleuan 
concluziona că serbările jubiliare 
ale reuniunii învățătorilor sălăjeni 
„au avut un succes neașteptat de 
frumos și însuflețirea a fost la cul-
me”21.

Sub semnul jubileului de 40 de 
ani s-a ținut și adunarea generală 
anuală din anul 1911, la 23 iulie, 
în „fruntașa comună” Santău, eve-
nimentul fiind anunțat în ziarul 
șimleuan, „Gazeta de Duminecă”22.

Adunarea generală din anul 
1912 a fost organizată în loca-
litatea Giurtelecu Șimleului, la 
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23 iunie. După oficierea serviciului 
divin, președintele reuniunii des-
chide lucrările adunării generale, 
iar vicepreședintele Pocola prezin-
tă raportul anual de activitate al re-
uniunii. Îl invită apoi pe Victor Filip 
să-și susțină conferința intitulată 
„Chestia salarizării învățătorilor 
confesionali”. Autorul face cunos-
cută „starea mizerabilă” în care se 
aflau învățătorii confesionali din 
punct de vedere al salarizării, pro-
bleme care afectau activitatea pro-
fesională a dascălilor, nevoiți să se 
gândească cum să-și întrețină fa-
miliile: „Nu poate aștepta, societa-
tea, însuflețire pentru misiunea sa, 
de la acel învățător, al cărui inimă 
și suflet este îngîndurat de traiul de 
toate zilele”, spune el. Învățătorii 
sălăjeni făceau front comun cu 
ceilalți învățători transilvăneni 
în această problemă delicată și 
susțin că vor lupta „cu stăruință, 
ca susținătorii școalelor noastre 
confesionale să asigure fără amâ-
nare acea leafă învățătorilor confe-
sionali români, care va succede s-o 
dobândească învățătorii grupați 
în Alianța învățătorilor regnico-
lari”. În continuare, Emil Pocola 
a fost invitat să prezinte lucrarea 
„Uniformizarea activității reuni-
unilor învățătorești din dieceză”. 
Concluzia discuțiilor a fost că se 
simțea lipsa unității reuniunilor 
învățătorești și se cerea înființarea 
unei alianțe a tuturor învățătorilor 
români din Arhidieceza Blajului24. 
Tot Emil Pocola a citit dizertația 
intitulată „Învățătorii și preoții”, 
subliniind că scopul lor comun tre-
buia să fie „ridicarea culturală eco-
nomică (și) socială a neamului ro-
mânesc, cu o pătrundere și lărgime 
de vederi filosofice-sociologice”. 
Pentru atingerea acestui scop, spu-
ne el, „învățătorul să fie un preot, 
iar preotul să fie în sufletul său un 
pedagog”.

În cadrul ședinței de după-amia-
ză, comisiile de specialitate și-au 
prezentat rapoartele și s-au făcut 
diverse propuneri. Comisia pen-
tru încasarea taxelor și înscri-
erea de noi membri raportează 
că Dr. Victor Deleu s-a înscris ca 
membru fondator cu suma de 20 co-
roane, iar preoții Octavian Baști și 

Ioan Lobonț ca membri ajutători, 
cu suma de două coroane fieca-
re. De asemenea, mai remarcăm 
propunerea protopopului tractu-
lui Pericei, Ioan Papiriu Pop, care 
inițiază un premiu de 25 coroane 
pentru cea mai bună dizertație pe 
tema „Fermitatea caracterului ro-
mân ce stăpâne pe ai noștri”25.  

Orașul Șimleu Silvaniei a fost 
gazda ultimei adunări generale a 
Reuniunii Învățătorilor Români 
Sălăjeni, înainte de izbucnirea 
primei conflagrații mondiale. Ea a 
avut loc în data de 10 iulie 1913, 
iar lucrările au fost prezidate de 
Simion Oros, noul președinte al 
reuniunii, după retragerea din 
activitate a venerabilului vicar al 
Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu. 
El a participat la lucrările adună-
rii generale în calitate de membru 
fondator onorific, la fel ca Andrei 
Cosma, Ioan P. Lazăr și protopo-
pul Augustin Vicaș. După oficie-
rea serviciului divin, membrii re-
uniunii și ceilalți participanți s-au 
adunat în sala teatrului orășenesc 
din Șimleu, lucrările fiind deschi-
se de Simion Oros, care face un 
scurt bilanț al activității reuniu-
nii de la ultima adunare genera-
lă. Învățătorul Teodor Mureșan 
a prezentat raportul cu privire 
la Regulamentul disciplinar die-
cezan, iar la capitolul propuneri 
amintim două, pe care le consi-
derăm mai importante: Ioan Tyu-
han, învățător în Bobota, propune 
să se înființeze un fond de ajuto-
rare pentru copiii învățătorilor 
sălăjeni mai slab dotați material, 
care urmau să studieze la gimna-
ziul superior din Șimleu; Simi-
on Oros propune ca Reuniunea 
Învățătorilor Români Sălăjeni să 
se înscrie ca membru al Astrei din 
Sibiu. În continuare, Ioan Zdri-
tea, învățător în Porț, a dat citi-
re dizertației intitulată „Familia, 
școala și biserica”, apreciată de 
către auditoriu26.

În ședința de după-amiază, co-
misiile de specialitate și-au pre-
zentat rapoartele. Învățătorul Paul 
Pușcaș propune ca prezidiul reuni-
unii să dea dispoziție ca adunările 
din filiale să se țină în zilele de săr-
bătoare sau duminica, pentru ca să 

poată participa și asculta populația 
prelegerile, „cari să fac pentru în-
aintarea culturală a lui”. Ca dizer-
tant pentru următoarea adunare 
generală s-a angajat învățătorul 
Ioan Rognean27.

În acest context, în anul 1914, 
izbucnea Primul Război Mondial 
și astfel a fost sistată și activitatea 
Reuniunii Învățătorilor Români 
Sălăjeni. Își va relua activitatea 
după Marea Unire, sub denumirea 
de Asociația Învățătorilor Sălăje-
ni.

1 Flaminia Faur, Manifestările româ-
nilor din Bihor împotriva proiectului de lege 
școlară din 1907. Documente, Oradea, Fun-
daţia Culturală „Cele Trei Crișuri”, 1994, 
p. 18.

2 Ibidem, pp. 19-21.
3 Vezi în acest sens, Gazeta de Dumine-

că, nr. 14, 14 aprilie 1907, p. 1 și nr. 15, 21 
aprilie 1907, pp. 1-3.

4 Idem, nr. 12, 31 martie 1907, p. 6.
5 Idem, nr. 14, 14 aprilie 1907, p. 6.
6 Idem, nr. 15, 21 aprilie 1907, pp. 1-3.
7 Idem, nr. 30, 4 august 1907, pp. 3-4.
8 Serviciul Județean al Arhivelor 

Naționale Sălaj (S.J.A.N. Sălaj), fond Re-
uniunea Învățătorilor Români Sălăjeni, 
dosar 4, f. 130.

9 Ibidem, f. 128.
10 Gazeta de Duminecă, nr. 26, 22 iu-

nie 1908 (stil vechi, iar adunarea a fost 
luată în considerare după stilul nou), p. 5.

11 S.J.A.N. Sălaj, fond Reuniunea 
Învățătorilor Români Sălăjeni, dosar 4, 
f. 130 v.

12 Ibidem, f. 131.
13 Gazeta de Duminecă, nr. 40, 28 sep-

tembrie 1908, p. 5.
14 Idem, nr. 28, 6 iulie 1908, pp. 5-6.
15 Idem, nr. 30, 20 iulie 1908, pp. 3-4.
16 Idem, nr. 30, 26 iulie v./8 august 

n. 1909, p. 7.
17 Simion Oros, Memorialul Reuniunei 

Învățătorilor Români Sălăgieni. 1870-1910, 
Șimleu, 1911, pp. 74-75.

18 Gazeta de Duminecă, nr. 40, 4/17 oc-
tombrie 1909, pp. 3-4; nr. 43-44, 14 no-
iembrie 1909, pp. 5-6.

19 Simion Oros, op. cit., p. 75.
20 Gazeta de Duminecă, nr. 28, 24 iulie 

1910, p. 7.
21 Idem, nr. 31, 14 august 1910, 

pp. 2-6.
22 Idem, nr. 30, 7 august 1910, p. 6.
23 Idem, nr. 23-24, 18 iunie 1911, 

p. 3.
24 S.J.A.N. Sălaj, fond Reuniunea 

Învățătorilor Români Sălăjeni, dosar 4, 
ff. 163-164.

25 Ibidem, ff. 168-171.
26 Ibidem, ff. 202-204.
27 Ibidem, f. 205.
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Jurnal de călătorie (3)

WeSSelényI Miklós - fiul

- fragmente -

7 martie
Cu Ulm, încep Würtemberg și germana împestrițată 

cu dialectul șvab. Până la Stuttgart, solul este pietros, 
către Geislingen se înmulțesc hârtoapele, iar între 
Westerstetten și Geislingen, coama dealurilor devi-
ne monotonă, urâtă. Am luat prânzul în Geislingen. 
Câteva femei și fete s-au înghesuit în jurul nostru ca 
să ne ofere obiecte din lemn, sculptate aici. Din Plo-
chingen încep podgoriile. Coastele foarte abrupte 
sunt cât se poate de potrivite, iar alunecările de teren 
sunt oprite de brâuri clădite din pietre. (Pământul 
este la fel de roșu, precum acasă, în Someș-Odorhei.) 
Vița-de-vie se cultivă pe araci. Din Geislingen dispar 
pădurile de brazi, dar plopii rămân destul de deși. În 
general, pădurile sunt maiestuoase, întocmai ca și vâ-
nătoarea. Regele de acum și-a eliberat țara de povara 
unei populații exagerate de animale sălbatice. O mare 
parte a dăunătorilor a fost exterminată, fiecare comu-
nă a angajat câte un vânător, care are voie să împuște 
exemplarele care distrug câmpurile și ogoarele. Ce fru-
moase și ce demne de respect ar fi aceste reglementări 
în favoarea oamenilor, dacă iluzia nu mi-ar fi parțial 
risipită de faptul că însuși regelui nu-i place vânătoa-
rea.

În Stuttgart, lemnul este prețuit în mod deosebit, 
un stânjen costă 16-20 florini.

Comunele se îndeasă una lângă cealaltă, [cu case] 
mari, din lemn, bine construite. Drumurile sunt exce-
lente, omul înaintează aproape continuu printre pomi: 
șiruri de meri și de peri. Întreaga țară este cultivată 
excelent, fiecare palmă de pământ este folosită chib-
zuit, astfel încât pare că străbatem o grădină nesfârșit 
de frumoasă. Herghelia regală se află în Klosterweil. 
Am petrecut un timp foarte scurt acolo. Clădirile fru-
moase, grădinile somptuoase și caii mi-au împărțit 
atenția într-atât, încât n-am putut să mă concentrez 
pe niciuna. [Urmează un pasaj care cuprinde descrie-
rea grajdurilor pentru cai.] Într-un grajd mic și cochet, 
am zărit douăsprezece văcuțe binefăcute din Brabant. 
O ușă cu geamuri ducea către camera răcoroasă de 
păstrare a laptelui, iar alta într-o mică încăpere, minu-
nat mobilată cu toate cele necesare pentru savurarea 
produselor. Se pare că regelui îi place laptele nespus 
de mult.

S-a făcut seară târzie, când am ajuns la Stuttgart și 
ne-am cazat la „Regele englez”, dar, deoarece rămăse-

se o singură cameră, a trebuit să urcăm la etajul trei.
Würtemberg a avut o Constituție foarte veche 

și, comparată cu spiritul epocii, de-a dreptul libera-
lă. Dar regele Friedrich I (1754-1816) a abrogat-o în 
1806, când, după încoronare, s-a proclamat suveran 
cu puteri nelimitate. Totuși, la Congresul de la Viena, 
a declarat că este dispus să acorde poporului o nouă 
Constituție. La elaborarea acesteia s-a lucrat febril, mai 
ales la insistențele următorului domnitor, Wilhelm I 
(1781-1864). Dar, după elaborarea legii fundamentale, 
stările n-au reușit să se înțeleagă asupra conținutului, 
iar divergențele au fost sintetizate în cinci puncte 
principale. Teama miniștrilor că puterea le va fi serios 
îngrădită de controalele severe a provocat multe ter-
giversări. Stările n-au fost motivate de unul și același 
interes. Bătrânii din Würtemberg au ținut morțiș la 
vechea rânduială, ceea ce nu i-a interesat pe cei din 
provinciile nou alipite (între 1801-1809), care până 
atunci nu avuseseră parte de așa ceva. Lipsa unității, 
neglijarea interesului public și neîncrederea reciprocă 
au blocat armonizarea diferitelor opinii, așa că, după 
multe tergiversări, însuși regele a stabilit punctele 
divergente, după pofta stărilor, dar cu condiția ca în 
termen de cinci zile să hotărască dacă-i da ori ba. Ce-i 
drept, stările nu au respins versiunea regală, dar s-au 
împotrivit voinței suveranului. Adunarea constituan-
tă a fost dizolvată în 5 iunie 1817. Răspund ministe-
rele. La începerea consiliilor, regele propune noile legi 
de adoptat și, până când proiectele n-au fost dezbă-
tute, stările nu pot aduce amendamente proprii. Ast-
fel, regele le oferă stărilor destul de măcinat și poate 
sta liniștit, că nu va întâmpina nicio opoziție. Legile 
sunt promulgate de suveran; iar dacă monarhul res-
pinge vreuna, ea poate fi reluată în discuție abia peste 
trei ani. Aceasta deoarece stările se întrunesc doar o 
dată la trei ani. Oratorii talentați sunt la fel de rari ca 
în Bavaria, dar nici graiul local nu este pe potriva re-
toricii, însuși Demostene ar suna foarte nostim dacă 
s-ar exprima în șvabă. Adesea, chiar și miniștrii vor-
besc numai în dialect. Încasările statului însumează 
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circa 10 milioane, din care 7 sunt mistuite de salariile 
funcționarilor și armatei. Restul de 3 sunt folosite pen-
tru nevoile civile și achitarea creditelor. Datoria publică 
este de aproximativ 40 de milioane. Comerțul din Wür-
temberg este slab. E adevărat că produsele pentru con-
sumul intern sunt suficiente, dar ele nu se potrivesc 
pentru export. Nu prea întâlnești nici fabrici [pe aici].

8 martie
Încă de ieri, Széchenyi a făcut demersurile pentru 

excursia de azi și astfel am mers cu trăsura contelui 
Thurn, ambasadorul austriac, în „Klein Hohenhe-
im”, unde sunt crescuți mânjii necastrați ai statului. 
Pășunea se întinde pe o colină cu petice de pădure, cu 
o iarbă nu prea grasă, din câte am văzut. Porțiunea de 
pajiște, delimitată cu o împrejmuire simplă din prăjini 
întinse între stâlpi, este foarte mare. Aici am găsit 
16 armăsăruși de un an. [Urmează un pasaj care cu-
prinde descrierea mânjilor.]

Pornind de pe frumosul dâmb, pe care se întinde 
Hohenheim, am străbătut văi și păduri neumblate că-
tre Schranhausen. Și acesta se găsește pe o înălțime 
înconjurată de păduri și munți; pe vremuri a fost un 
domeniu de vânătoare, dar mistreții au trebuit să ce-
deze locul cailor. [Urmează un pasaj care cuprinde de-
scrierea grajdurilor.] Cele 16 iepe sunt îngrijite de doi 
oameni, iar cei 57 de mânji sunt dați în grija a șase 
persoane. Medicul veterinar s-a mândrit cu faptul 
că iepele primesc doar fân, dar personalul susține că 
primesc un tain militar întreg de orz și o jumătate de 
ovăz. După admirarea acestor făpturi nobile, dintr-o 
colecție cu adevărat regală, ne-am grăbit după-amiază 
la 2 să ne întoarcem în oraș.

Am vizitat atelierul lui [Johann Heinrich von] Dan-
necker. [Urmează un pasaj care cuprinde descrierea 
operelor văzute în atelierul artistului.]

Teatrul de aici este destul de frumușel, dar jocul ac-
torilor lasă de dorit.

9 martie
Baronul Münchingen, herghelegiul-șef, ne-a pre-

zentat cu multă amabilitate grajdurile de la curte. Am 
avut prea puțin timp ca să vedem și să examinăm tot. 
Așa că mi-am îndreptat atenția doar asupra armăsari-
lor arăbești, care au fost scoși anume pentru noi. [Ur-
mează un pasaj care cuprinde descrierea cailor văzuți.]

După aceasta, i-am vizitat pe frații Boisserée și pe 
Mr. Bertran. Acești trei oameni deosebiți au investit 
mult efort și bani ca să adune cele mai bune picturi ale 
aproape necunoscutei școli germane, risipite ici-colo 
și își prezintă colecția tuturor celor interesați, cu mul-
tă bucurie, fără să ceară taxă de vizitare. [Urmează un 
pasaj care cuprinde descrierea tablourilor.]

Abia am putut să ne despărțim de aceste comori 
artistice, dar a trebuit să mergem la contele Winzinge-
rode, ministrul regelui, ca să luăm prânzul. Tot acolo 
a mâncat și baronul Gemmingen, a fost o plăcere să-l 

cunosc. Vorbește cu înțelepciune, simplu și natural.
Am pornit la orele șase ale după-amiezii din Stutt-

gart. Ținutul nu-i pitoresc, dar cultivarea pricepută 
mi-a stârnit interesul, regret cu adevărat că l-am văzut 
doar în trecere. Un bun gospodar ar avea multe, foar-
te multe de văzut în regiune, lucruri care ar merita să 
fie observate de un om cu experiență și să fie imitate. 
Scurtele mele notițe, redactate pe baza celor văzute 
din caleașcă, nu pot fi decât superficiale. 

Am traversat Karlsruhe noaptea; în lumina puter-
nică a Lunii Pline, străzile drăguțe, largi, drepte ne-au 
oferit o priveliște deosebit de frumoasă.

În Rastatt a trebuit din nou să meșterim la trăsură, 
răstimp în care am revăzut în gând celebrul episod al 
ambasadorilor. (Aici, în 1799, s-au întrunit la un con-
gres reprezentanți din partea francezilor, nemților și 
austriecilor; el a fost dizolvat după victoria arhiduce-
lui Charles de Austria asupra francezilor la Stockbach, 
când contele Lehrbach, ambasadorul austriac, a ple-
cat. Francezii au rămas, deoarece și-au propus să scoa-
tă regatele germane de sub influența Austriei. A fost 
un plan sprijinit cu entuziasm de mai multe state ger-
mane mărunte. Ambasadorii francezi au părăsit Ras-
tatt-ul în 28 aprilie și au fost atacați în afara orașului 
de soldații austrieci, care i-au ucis pe Roberjot și pe 
Bonnier. Un altul, pe nume Debry, a fost grav rănit. 
Acest incident a constituit pretextul continuării răz-
boiului.) [Urmează un pasaj care detaliază atacul și 
precizează că a fost realizat de un corp de husari din 
Secuime.]

După-masă am ajuns la Strasbourg. Regiunea stră-
bătută de fluviul Rin este deosebit de frumoasă. Stras-
bourg, privit ca fortificație, pare inexpugnabil. Orașul 
este frumos, cu case bune și hanuri bine utilate, pre-
cum „St. Esprit”, unde ne-am cazat. Teatrul este deo-
sebit de frumos, construit cu mult bun-gust; dar, deși 
are o sală imensă, publicul a lăsat de dorit.

11 martie
Am vizitat domul. Este o clădire demnă, simplă și 

înălțătoare, care impune respect. Am urcat până în vâr-
ful turnului, cale de 656 de trepte. Concepția arhitec-
tonică este îndrăzneață și grandioasă, iar priveliștea 
oferită de marea înălțime ne-a desfătat.

Între Rastatt și Strasbourg am întâlnit foarte 
puțini pomi, adesea am văzut exemplare mari și pu-
ternice, de doi stânjeni înălțime, cu câte 5-10, ori chiar 
mai multe ramuri altoite. Succesiunea de păduri, când 
stejari, când brazi, plaiurile, frumoșii munți din fun-
dal, apele din vecinătate (Rin și Ill) animă și fac prie-
tenoasă regiunea. Solul este nisipos, în general bun, 
stratul de dedesubt este pietros.

Traducere de GYÖRFI-DEÁK György

-------------------------
Textul original e accesibil pe internet:
http://mek.oszk.hu/09200/09257/09257.htm
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Ordinul 
„Coroana României”

laurențiu-ștefan SZeMKoVICS

Urmare a raportului ministrului ad-interim al 
Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 51.072, 
regele Ferdinand I semnează la București, în 30 de-
cembrie 1922, decretul nr. 5.801 (aflat la Arhivele 
Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor 
Externe – Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 248/1922), 
prin care conferea dr. Getie Victor, primpretor în 
județul Sălaj, precum și altora, Ordinul „Coroana 
României” în gradul de Cavaler.

Prezentăm, apelând la faleristică și la sigilogra-
fie, descrierea decorației și reproducerile grafice ce 
provin de la Muzeul Jandarmeriei Române.

Ordinul „Coroana României”, instituit prin legea 
nr. 1.244 din 10 mai 1881, avea scopul de a recom-
pensa serviciile aduse statului. 

Conform Regulamentului pentru punerea în 
aplicare a legii relativă la instituirea Ordinului „Co-
roana României” (Decretul nr. 3.506 din 11 octom-
brie 1906), Ordinul „Coroana României” în gradul 
de Cavaler apare sub forma unei cruci de Malta, cu 
diametrul de 40 mm, smălțuită roșu, cu marginea de 
smalț alb. Pe avers, în centrul crucii, într-un meda-
lion rotund, smălțuit roșu, este coroana regală, de 
oțel, ce se termină printr-un glob surmontat de 
crucea „Trecerea Dunării”. Medalionul este încon-
jurat de o bordură, smălțuită alb, în care s-a scris cu 
litere și cifre aurii: * PRIN NOI ÎNȘINE * 14 MAR-
TIE 1881. Pe revers, într-un medalion rotund, 
asemănător cu cel de pe avers, apare scris 10 MAIU 
(data încoronării), iar în bordura albă: * 1866 * 
1877 * 1881 (datele urcării pe tron, proclamării 
Independenței și proclamării regatului). Cifra 
regală, dintre brațele crucii, ca și montura crucii, 
sunt de argint pentru Cavaleri. Panglica moarată de 
culoare albastru-închis, cu câte o dungă de culoarea 
oțelului, lată de 6 mm, pe fiecare margine, este, la 
Cavaleri, lată de 35 mm și lungă, în partea aparentă, 
de 50 mm.

Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler, 
model 1881 (avers și revers).

Sursa: Muzeul Jandarmeriei Române.

- conferit în 1922 unui primpretor din județul Sălaj
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Cinema
Filmografiile Simonei

La Guerra dei Cafoni (2017)

Simona ardelean

În traducere românească, Războ-
iul bădăranilor, La Guerra dei Cafoni 
este un film despre o Italie ficțională 
(zona Pugliei) a anilor `70, în care 
două bande de copii sunt prinse în 
vârtejul unui conflict ancestral ale 
cărui rădăcini nu le cunosc, dar în 
numele căruia luptă acerb pentru 
a-și păstra teritoriul și demnitatea. 
Pe de-o parte sunt fiii pescarilor, cio-
banilor și micilor fermieri locali, iar 
de cealaltă parte sunt fiii familiilor 
de bogătași, trasând dimensiunea 
socială a conflictului reaprins, cu ci-
clicitate, în fiecare vară. Ca o punere 
în abis, plaja este cel mai râvnit teri-
toriu pentru că acolo dolce far niente 
înseamnă nu numai o consolidare 
a poziției, dar și o ordine aproape 
divină a lucrurilor. Cu foarte puține 
excepții (între care și Pedro – cel care 
servește la cafenea), majoritatea ro-
lurilor sunt interpretate de copii. 
De aceea, trimiterile intertextuale 
sunt de neeludat și privitorul-ci-
titor se va gândi, fără doar și poate 
la Împăratul muștelor al lui William 
Golding. Dacă în cartea scriitorului 
britanic avem de-a face cu o insulă 
pe care au naufragiat câțiva băieți, 
aici sătucul-insulă, Torrematta, e 
un teritoriu ars de soare, dar între 
ape, peste care adie doar vântul us-
cat al verii. În scena inițială, un tată 
care trudește din greu își pierde 
fiul coborât în fântână atunci când 
Il Signiore, acuzându-l de furt, îi 
taie acestuia frânghia. Apa nu e un 
drept, ci un bun la care cei săraci nu 
au acces, iar proiectarea artistică a 
sentimentului de injustiție este, în 
fond, miza de la care pornește peli-
cula. Sistemele de opoziție din Îm-
păratul muștelor sunt valabile și aici 
(grup versus individ, emoție versus 
rațiune), iar dimensiunea minoră a 
straturilor sociale aflate în opoziție 
nu este mai puțin evidentă decât în 
lumea adulților. Bădăranii au haine 
sărăcăcioase și prăfuite, folosesc 
pentru a comunica dialectul local și 
nu prea știu sensul cuvintelor com-

plicate. Copiii sunt tot copii și încer-
cările celor două tabere de a se au-
toguverna sunt punctate de replici 
siropoase și comice. Din rândurile 
copiilor se desprind însă, întâi acci-
dental și pe urmă voit, câteva carac-
tere atipice. 

Tonino cel mic (Piero Dionisio) e 
purtat de ape pe teritoriul stăpâni-
lor, lucru care declanșează o serie de 
represalii cu consecințe tragice. Ca-
racter în evoluție, el ajunge, treptat, 
să submineze planurile celorlalți 
atunci când înțelege că ofensiv și 
defensiv sunt cuvinte mutabile. 
Pentru spectatorii obișnuiți să cre-
eze legături, această idee că una 
dintre echipe e condamnată să se 
apere, în timp ce cealaltă atacă me-
reu ar putea trimite la unul dintre 
cele mai îndrăgite seriale ale acestui 
an, 2021, Squid Game, gândit tot ca 
o satiră socială. Acolo, locul copiilor 
este luat de adulți care sunt nevoiți 
să câștige o serie de jocuri pueri-
le pentru a păstra și banii și viața. 
Tâlharul este dependența materi-
ală din lumea reală, care limitează, 
asemenea lui Il Signiore, dramatic 
opțiunile viabile ale protagoniștilor. 
Căpitanul (Francisco Angelo Marih-
no interpretat de Pasquale Patruno) 
din Războiul Bădăranilor pornește 
de la premisa că toate i se cuvin și 
pășește emfatic declamând porun-
cile în fața copiilor-stăpâni, pe ca-
re-i comandă asemenea unui mic 
dictator. Numele lui este o referință 
directă la unul dintre cei mai teri-
bili jucători de fotbal brazilieni ai 
perioadei (cunoscut sub porecla 
de Diavolul) și energia sa lipsită de 
considerație e motivată de ura fără 
limite pentru bădărani.

În opoziție cu inițiala rigiditate a 
caracterului acestuia sunt mai ales 
câteva scene înduioșătoare și fluide 
de reținut: momentul când Mela, 
sora lui Tonino schimbă imaginar 
canalele radio la aparatul de carton 
pe care-l folosește și-i cântă fratelui 
o melodie mai pe placul acestuia, 

disperarea cu care aceasta își caută 
câinele pierdut, pe Moise cel luat de 
ape din vina lui Angelo, care numai 
înger nu este. De altfel, chiar dacă 
pare o comedie ușor de digerat, 
toate aceste amănunte (precum iro-
nia din alăturarea numelui Angelo 
peste porecla Diavolului, a mimării 
subterfugiilor persuasive maritale 
în drumul spre film, a animăluțului 
de pluș pe care Sabbrina îl caută deși 
rolul ei de Lolită presupune altceva, 
a câinelui Moise care desparte ape-
le conflictului definitiv atunci când 
căutarea sa e motivată sentimental) 
nu fac decât să adauge straturi pa-
limpsestice, suplimentare. Apariția 
Verișorului în tabăra bădăranilor 
(Angelo Pignatelli) marchează o 
nouă etapă în evoluția conflictului, 
iar limbajul său e iritat, demonstra-
tiv și contestatar. Încet-încet, obiec-
tele puterii migrează: radioul, mope-
dul, steagul, aparatul de pinball, iar 
orizonturile se deschid. Unii dintre 
protagoniști, migrează și ei, spre lu-
mea cea largă.

Bazată pe povestea cu același 
titlu de Carlo D`Amicis, pelicula 
trebuie considerată o alegorie, iar 
lipsa adulților e necesară, conform 
regizorului Davide Barletti, pentru 
a sugera atmosfera primară a anilor 
de început în care ordinea lumii se 
reconfigurează cu fiecare gând.
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Cronica discului

Secret Sphere – 
Lifeblood

daniel Mureșan

Ne luptăm cu te miri ce, strigăm în neant, ne ră-
sucim într-o încolăcire de vârtej. Cu ochii în flăcări, 
cred că îl văd pe zeul luminii. Iar vârtejul mă ia cu 
limbile lui de foc, ridicându-mă de la pământ. Mă 
răstignește, tavanul se pune în mișcare, îmi ia văzul și 
răsuflarea, îmbrâncindu-mă în întunericul de catran. 
Simt ghearele cum se înfig în carnea mea deja rănită, 
adâncindu-și lăcomia. Dar îmi revin repede, durerea 
trebuie să nască plăcere. Umilirea trebuie să se trans-
forme în împotrivire, iar izbânda biruitorului devine 
o mulțumire ce ți-o dă viața. Mă îmbăt cu durerea 
cum mă îmbăt cu vinul roșu, dar hohotesc de plâns 
la gândul de nerușinare și cruzime. Un astfel de zbu-
cium simt în noul album Secret Sphere, la braț cu zeul 
și mizerabilul, dar cu aceeași bătaie de inimă, plină de 
soarele ce cântă biruințele.

După plecarea lui Michele Luppi la Whitesnake, 
credeam că Secret Sphere va aluneca pe o pantă co-
mercială, ceva de genul albumului „A Time Never 
Come”. Dar s-a întors vocalistul Roberto Ramon 
Messina, trupa rămânând la stilul progressive metal, 
chiar adăugând și o doză de power metal. 

Secret Sphere, la fel ca multe trupe italiene în ul-
timii zeci de ani, au ținut sus steagul rock-ului pro-
gresiv, chiar dacă au îmbunătățit rețeta cu specificul 
italian, mulți specialiști denumindu-l „european pro-
gressive”. Mie îmi sună ciudat, dar asta e! Sunetul e 
deosebit, mult influențat de clasic, rezultând un fel de 
„rhapsody”, apreciat de mulți critici ai momentului. 
Noul album Secret Sphere este mai mult unul trans-
continental, plin de power și progresiv, dar are și acea 
doză de comercial ce are șanse de difuzare la radio. 
Dar acea doză este aproape insesizabilă, taman bună 
pentru prezența la un festival la alegere, unde liniile 
instrumentiștilor fac diferența. Urechea unui cunos-
cător de progresiv va trece cu vederea unele dulcegă-
rii, scoțând în evidență măiestria chitaristului Aldo 
Lonobile sau a clapistei Gabriele Ciaccia. Ruperile 
de ritm sunt maiestuoase, necruțătoare, asigurând o 
simbioză extraordinară între power și progresiv.

În prima parte a albumului, piesele sunt bombas-
tice, energice și pline de viață, a doua parte fiind mai 
atentă cu melodicitatea, cu șlefuirea melodiei. Discul 
va atrage, cu siguranță, fani ai mai multor genuri, toți 
bucurându-se de o revenire de zile mari a trupei.

Tracklist:
1. Shaping Reality
2. Lifeblood

3. The End of an Ego
4. Life Survivors
5. Alive
6. Against All the Odds
7. Thank You
8. The Violent Ones
9. Solitary Fight
10. Skywards
11. The Lie We Love

Frontiers Music 2021

Discografie Secret Sphere:
- Mistress of the Shadowlight (1999)
- A Time Never Come (2001)
- Scent of Human Desire (2003)
- Heart & Anger (2005)
- Sweet Blood Theory (2008)
- Archetype (2010)
- Portrait of a Dying Heart (2012)
- A Time Never Come (2015)
- One Night in Tokyo (2016)
- The Nature of Time (2017)
- Lifeblood (2021)

Componență Secret Sphere:
Aldo Lonobile − chitară
Andy Buratto − chitară bass
Roberto Ramon Messina − voce
Gabriele Ciaccia − clape
Marco Lazzarini − baterie
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Un roman psihologic cu 
iz paranormal

Mihaela MeraVeI

Cronica literară

Tânăra scriitoare clujeancă La-
risa Calo, un nume cu rezonanță 
literară, este de formațiune psi-
holog și iubește literatura cu care 
cochetează încă de pe băncile li-
ceului, în prezent fiind membră a 
grupului literar „Cercul literar de 
la Cluj”, cenaclu online generat în 
urmă cu cinci ani de editorul Colo-
rama, scriitoarea Emilia Poenaru 
Moldovan. 

Romanul de debut al Larisei 
Calo, apărut în anul 2020 la Editu-
ra UP, cu un titlu nu doar atractiv, 
dar și comercial, „Când îmi voi afla 
numele”, surprinde prin corporali-
tatea sa (285 pagini), dar și prin in-
geniozitatea și maturitatea cu care 
este construit, având în vedere 
că este primul roman al autoarei, 
trama acestuia fiind legată indubi-
tabil de domeniul psihologic și pa-
rapsihologic. Coperta enigmatică, 
titlul echivoc și textul escortă de 
pe coperta a patra, pregătesc citi-
torul pentru o lectură cel puțin in-
edită, dacă nu chiar epatantă, plină 
de dramatism, despre trăiri terifi-
ante și stări lăuntrice și sufletești 
tulburătoare, despre pierderea 
controlului, a stabilității fizice și 
emoționale, și totodată despre 
vindecare și modalitățile prin care 
o ființă își poate recăpăta întrea-
ga existență, își poate lua viața 
înapoi și de la capăt. De aceea ro-
manul „Când îmi voi afla numele” 
poate fi privit și prin prisma unui 
îndreptar de dezvoltare personală 
în caz de urgență, de recuperare 
emoțională în urma unei/unor tra-
ume care ne-ar putea afecta echili-
brul emoțional, un exemplu simp-
tomatic ar fi perioada de pandemie 
impusă de un virus nimicitor prin 
care trecem și care ne-a afectat pe 
fiecare în parte într-o mai mare sau 
mai mică măsură, însă, în esență, 
povestea este un roman.

Împărțit în opt capitole, titlul 

fiecărui capitol fiind revelator de-
mersului epic, romanul este con-
struit în două părți. Personajul 
principal al narațiunii – căruia nu-i 
vom afla numele în prima parte, 
printr-o abilitate a romancierei 
de a deturna atenția cititorului de 
la acest „amănunt”, dar care va fi 
numit în cea de-a doua parte „Ca-
ragiale”, după numele străzii unde 
va fi găsit într-o profundă stare de 
tulburare, soldată cu ștergerea me-
moriei și de aici a tuturor aminti-
rilor legate de viața socială, fami-
lială, personală – este un tânăr și 
strălucit lingvist, cunoscut și apre-
ciat încă de pe băncile facultății ca 
un excelent traducător, el cunos-
când la perfecție cinci limbi străi-
ne. Deși nu rămâne la facultate ca 
lector și preferă să se angajeze la o 
firmă de traduceri, păstrează con-
tactul cu viața universitară, având 
posibilitatea de a susține semina-
rii pe teme lingvistice în cadrul 
facultății. 

Momentul pe care îl imortali-
zează romanul din viața eroului 
principal este cel în care acesta 
eșuează, fiind surprins în diverse 
ipostaze nefericite, care îl vor duce 
la o oarecare dependență de alcool, 
în timp. El este plafonat în carie-
ră, fără mari perspective de viitor 
și fără posibilitatea de a-și atinge 
potențialul maxim din punct de 
vedere profesional. Dar și în viața 
personală dă greș, rupând legătura 
cu Adela, o profesoară universitară 
ceva mai în vârstă decât el, pe care 
o iubise și a cărei imagine îl va ob-
seda, afectându-i posibilitatea de 
a-și dezvolta o nouă legătură. Pe 
altă parte, lupta pentru a-și ascun-
de dependența de alcool îi va nece-
sita mult efort și concentrare și va 
deveni un alt stres puternic care îi 
va influența starea psihică și fizică. 
Toate acestea coroborate vor duce 
la trăiri stranii, senzații ciudate 

(cum ar fi receptarea unor șoapte 
ciudate, care din cauza distanței de 
unde veneau păreau de neînțeles) 
și la dobândirea unei capacități pa-
ranormale, el auzind tot mai preg-
nant gândurile oamenilor. Drept 
urmare, aceste experiențe stranii 
îl vor destabiliza emoțional și fi-
zic. Abilitatea telepatică pe care o 
va căpăta se va manifesta intruziv, 
astfel încât personajul principal nu 
o va putea controla și va fi copleșit 
de aceasta, pierzându-și până la 
urmă simțul identității și va fi gă-
sit prăbușit, pe strada Caragiale, 
fără să își cunoască numele ori alte 
amănunte despre viața sa și va fi 
internat într-un spital de psihia-
trie, pentru recuperare. 

Din acest punct începe cea de-a 
doua parte a romanului. Viața în 
spitalul de psihiatrie se va dovedi 
plină de aventuri. Aici va cunoaște 
noi tipologii umane, noi povești 
de viață, cu alte cuvinte va redes-
coperi viața, sensul ei, valoarea ei, 
va redescoperi puterea sentimen-
tului, cum lucrează emoția și em-
patia, puterea prieteniei, valoarea 
umană. 

continuare pe www.caietesilvane.ro
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Solilocvii inutile
Ioan F. PoP

Limba nu e doar un mod aleatoriu, fatic de a 
ne exprima experienţele, trăirile, sentimentele, ci 
este modul nostru fundamental de a gîndi. Lim-
bajul este gîndire exprimată. Gîndim din resurse-
le propriului limbaj. Nu există nici o competenţă 
cognitivă care să nu pornească din primordiali-
tatea limbajului. În orice domeniu, pînă și în cel 
strict tehnic, corectitudinea și bogăţia semantică 
a limbii sînt primele forme de competenţă. Chiar 
și viaţa – ars vivendi – este un exerciţiu de lim-
baj. Prima luptă a omului nu e cu viaţa, în sens 
propriu, ci mai degrabă cu limba care o definește, 
cu stilistica și semnificaţiile ei. Începem cu pro-
nunţarea cuvintelor elementare, pentru a încerca 
să ajungem la esenţa existării. De fapt, nu facem 
decît să declinăm cîteva substantive, să conjugăm 
cîteva verbe, să formulăm cîteva propoziţii cu sau 
fără sens. După care mai apucăm doar să punem 
semnul final al punctuaţiei existenţiale.

*
Pervertirea și degradarea limbajului, ablaţiunea 

semantică și reducţia terminologică reprezintă ul-
tima lovitură dată modelului fundat pe paradigma 
cuvîntului. Toată această babilonie eufonică nu 
duce la tăcere – ceea ce ar însemna o virtute –, ci la 
amalgamarea și multiplicarea vocilor care vorbesc 
cu resturi de limbaj, a celor care se exprimă semeţ 
în dezacorduri și anacoluturi. Într-o criză acută a 
limbajului, cuvintele nu-și mai pot procura nici tă-
cerea originară. Sintaxa devine o anomalie, logica 
predicativă – un abuz. Logos-ul devine răcnet. 

*
Prima încercare scripturală o fac pe suportul 

instabil al memoriei. Textele care trec proba ne-
uitării ajung, stinghere, într-o pagină rebelă, după 
mai multe zile și nopţi de macerare. Cărţile reţin, 

apoi, cîte ceva din ceea ce a trecut de amnezia hîr-
tiei volante, de proba selectivă a re-memorării, de 
tot ceea ce amintirea a reţinut în discreţionaris-
mul ei inuman. În paginile cărţilor răzbate doar 
vag această derelicţiune polifonică. Nu știu de ce 
uneori simt nevoia să reiau unele scrieri. Poate ca 
efect al unui atașament empatic neconsumat încă 
total faţă de unele teme. Poate că proba perfecti-
bilităţii ar trebui să devină un imperativ pentru 
cel care are curajul să pună mîna pe condei. Forţa 
scrisului propriu este direct proporţională cu ne-
mulţumirea constantă pe care o punem la teme-
lia lui. Sînt cărţi care, dincolo de intensitatea și 
cuprinderea lor, nu pot fi terminate. Ele rămîn ca 
un exerciţiu descriptiv neîncheiat. La un moment 
dat, aș vrea să-mi republic toate cărţile, într-o ză-
dărnicie revizuită și adăugită. Căci finalul unei 
cărţi nu e întotdeauna și sfîrșitul ei. Ar trebui să 
rescriu totul, pentru că am uitat cine am fost cînd 
am scris unele texte. De fapt, aș vrea să fiu mereu 
contemporan cu cărţile mele, nu doar cu umbra 
care răzbate dintre file. Aș vrea să ne re-scriem 
reciproc. 

*
Apucaţi de elanurile realizărilor extrinseci, nu 

mai știm să nu facem nimic, deoarece nu avem 
unde să învăţăm acest lucru. Pentru a nu face ni-
mic, în mod riguros, programatic, îţi trebuie mai 
mult talent și vocaţie decît pentru a face ceva de 
mîntuială. Nu știm să ne clădim din repaosul și 
statul pe gînduri, din meditaţii fertile pe margi-
nea vieţii. Ne agităm steril la periferia unui închi-
puit destin, ne mobilăm toate visele cu o avalanșă 
de bunuri și reușite sociale. Înotăm în existenţă ca 
într-o baltă stătută. La final constatăm că am fost 
locuiţi, cu flotant, doar de o himeră.

Eseu
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Trenul, luna şi o fată
augustin MoCanu

În noaptea de 28 spre 29 august 1957, la ora 23 am 
pornit cu prea domolul tren de persoane Cluj – Dej – Baia 
Mare, cu care puteam ajunge la destinaţie, la centrul ra-
ionului Cehu Silvaniei, a doua zi către ora 11, fiindcă pe 
parcurs erau îndelungate așteptări la Dej, Jibou și Ulmeni 
Sălaj. Nu eram obișnuit cu astfel de drumuri, deoarece cam 
stătusem pe acasă și, în afară de călătoriile mele făcute cu 
„bou-vagonul” – când am plecat în armată, în iulie 1954, la 
Ineu, lângă Arad, unde am căutat semnele locurilor descri-
se de Ioan Slavici în „Moara cu Noroc”, și în august 1956, la 
Beiuș – nu mai prinsesem un drum atât de lung cu trenul. 
De acasă din Boj până la Cluj, câtă vreme am fost elev și 
student, cei 20 de kilometri îi făceam pe jos, mergând pe-o 
cărare care tăia drept câmpul, dealurile și pădurea până la 
marele oraș în care intram: ori pe la Gunoaie și ajungeam în 
Piaţa Mărăști, ori pe strada Pata, de ajungeam în mica piaţă 
Pișki, numită mai târziu Piaţa Cipariu.

Aceasta a fost pentru mine o călătorie unică și mi-a 
marcat tot restul vieţii. Întreaga noapte m-am legănat 
blând în trenul acela de demult, a cărui locomotivă – o bă-
trână Malaxa, care făcuse războiul – pufăia greu ca un bă-
laur ostenit, iar zecile de roţi cântau pe șine: ti-ca, ta-ca, 
ti-ca, ta-ca, aducându-l pe Moș Ene sub fruntea mea cea 
invadată de gânduri și imagini, luminate de visele roman-
tice ale tinereţii, când omul crede că chiar tot ce zboară se 
și mănâncă, și umbrite de undele cenușii ale îndoielii și 
nesiguranţei, ale posibilelor mari greutăţi și eșecuri care 
ar putea interveni în viaţa unui tânăr ca mine, nepregătit 
să intre în vârtejurile unei lumi, ale cărei cerinţe dure și 
viclene ascunzișuri nu le cunoștea nici teoretic cel puţin.

Bucuria cea mare a momentului care a împins părţile 
negre ale existenţei în depărtatele vremi ale unui viitor 
ascuns mi-a fost dată de lumina blândă a unei luni de 
toamnă ardelenească și de prezenţa nevisată a unei fete 
care „locuia” în același compartiment fără bec, unde ni-
merisem și eu, trăgând după mine un enorm cufăr cătă-
nesc, burdușit de cărţi, caiete de notiţe și fișe cu conspec-
te din vremea studenţiei, la facerea cărora ostenisem cu 
mare sârguinţă, pentru că de truda respectivă depindea 
direct existenţa mea ca student legat de societate, prin 
cordonul ombilical numit bursă de stat (nu de mers, ar 
completa un flecăreţ), buric flexibil care, însă, putea să se 
rupă sau să fie tăiat, dacă o încurcam cu calificativele ob-
ţinute la examene. Peste măsură mă temeam de probele la 
marxism-leninism, materie pe care n-o prea înţelegeam și 
de aceea mă obișnuisem să pun mereu întrebări. Uneori, 
Dracul din ureche mă sfătuia cu multă stăruinţă să întreb 
lucruri idioate precum: „Ce fotograf a obţinut aprobarea 
specială să-l pozeze pe popa Stalin în pușcărie?” sau „Cum 
ne explicăm faptul că URSS, bastionul lagărului păcii și 
socialismului, în urma celui de al Doilea Război Mondi-
al a ocupat și stăpânește tocmai acele teritorii care și le 
dorea cu poftă de mare putere imperialistă Rusia ţarilor, 
în timpul Primului Război Mondial?” Unii colegi râdeau, 

alţii tremurau, asistenta nu știa cum s-o scalde... și apoi 
treceam victorioși la discutarea altei probleme din planul 
de seminar.

Într-o clipă, cât timp trenul a fost îmbrăţișat de razele 
lunii, am descoperit profilul fetei aceleia, a cărei prezenţă 
până atunci nici măcar n-o bănuisem. Numai nasul ei mic 
și butucos, un obraz neted, neclar desenat și un ochi se-
mideschis mi-a fost dat să percep în acel moment.

Fața aceea, văzută-nevăzută, după cum, în mersul tre-
nului, jucau razele lunii de toamnă, luna albă ca omătul, 
atotstăpânitoare, întreagă cum n-am mai văzut nicioda-
tă, trenul acela bleg, lunecând ca un șerpe leșinat printre 
dealuri, satele dormind prin văgăuni, turmele de oi și gu-
lele de vite zăcând pe burţile dealurilor, aromele livezilor 
de pruni și ale viilor, putorile emanate de putreziciunile 
dospite prin cotloanele Someșului, cântecele line ale ape-
lor curgând către nicăieri... toate aceste lucruri, părând 
mai degrabă arătări, m-au împins într-un somn adânc...

După ce s-a scurs o vreme scurtă-lungă, năluca ace-
ea de fată sau, poate, chiar luna mi-a atins puţin umărul 
stâng și mi-a șoptit:

- La revedere! Eu cobor. Nu mai dormi, că te poţi trezi 
tocmai la Baia Mare. 

A dispărut fata? A alunecat luna departe peste păduri-
le Ţării Codrului? Nu-mi dădeam seama.

- Pere! Pere roșii! Pere albe! Pere! Cine ia pere cu doi lei 
ulceaua? Pere! Pere! suna glasul de capră răgușită al unei 
sărmane bătrâne care, ziua și noaptea, se chinuia să-și 
vândă marfa călătorilor. 

Cu timpul m-am obișnuit cu vocea ei, căci, vreme de 
vreo 20 de ani, când treceam pe acolo în susul sau în josul 
Someșului, ea era o prezenţă tot așa de sigură precum cea 
a vechii clădiri a gării. 

- Pere! Pere cu doi lei ulceaua! Pere!
- Da’ c-un leu nu le dai?
- Pere! Pere! Și c-on leu ulcica! Pere! Pere!
Se făcuse ziuă. Cu mănunchiurile lui de raze, soarele 

cuprindea întinderi tot mai largi, pe care, mângâindu-le 
cu dulceaţă, le stropea și le învelea într-o sumedenie de 
culori, mai ales nuanţe ale verdelui: un verde-albăstrui pe 
culmile dealurilor împădurite, un verde gras și compact 
pe dosurile dealurilor și în văgăuni, unul fraged, deschis 
și blând pe marginile pădurilor și livezilor, prin zăvoaie și 
pe lângă bălţi, altul gălbui tinzând către roșcat, pe miriști 
și pășuni, un galben-portocaliu stropit cu picuri mari de 
roșu intens ca semn sigur al toamnei... acoperișuri sure și 
roșii, de șuri și de case, ţuguiatele turnuri cenușii, argin-
tii și roșii ale bisericilor strălucesc în razele proaspete ale 
soarelui, străpungând verdele atotcuprinzător al întinsu-
lui peisaj rural caracteristic regiunilor deluroase ale jumă-
tăţii de nord a Transilvaniei.

După ce, prin aburii dimineţii, trenul a cotit brusc la 
stânga și apoi s-a înscris pe o linie dreaptă, care atingea 
marginile satelor coborâte dintre dealuri și păduri până 

Istorii
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în larga, acuma, luncă a Someșului, dintr-odată am simţit 
că intrăm într-un tunel, dar n-a fost așa, ci, de fapt, trenul 
pătrunsese în micul defileu cunoscut în zonă cu numele 
de Strâmtorile de la Benesat – Ţicău, ultima sugrumare a 
Someșului înainte de a se domoli definitiv și a se simţi în 
largul lui în zona mult-visatei câmpii. Despre acele strâm-
tori atunci eu nu știam mai nimic și se pare că nici astăzi 
geografii Sălajului nu le acordă atenţia meritată. (…)

Pe când am ajuns la Ulmeni-Sălaj, am băgat de sea-
mă că am rămas și fără lună și fără fată: prima asfinţise 
la vremea ei, iar a doua coborâse undeva și-mi lăsase în 
închipuire numai conturul vag al fiinţei sale viclene, prin 
însăși menirea ei în lume, de a-i ademeni pe cei care se 
cred puternici.

Am coborât trăgând după mine istoricul meu cufăr că-
tănesc și m-am așezat pe o bancă unde stăteau ca niște 
sfincși de piatră doi codreni înţoliţi în flocoase gube albe, 
mâncând pită cu prune, „că azi îi sărbătoare de post, dom-
nule”, îmi zise femeia întrebată.

De la ei am aflat că merg tăt cu „găinariu” de Ceu, da’ 
numa’ până la Ardihat și de acolo pe jos acasă în satu’ Ur-
meniș din comuna Băiţa de subt Codru.  

- Noa! Hai domnule, și merem că-i aci și trenu’ nost, 
zise cam răstit bărbatul care, vreme lungă, tăcuse ca pă-
mântul. 

Mă ridic repede să văd și eu mijlocul de transport aș-
teptat. În loc de tren de persoane sau de cursă locală, de 
care văzusem destule pe linia Războieni – Câmpia Turzii 
– Apahida – Cluj, vine o arătare de toată minunea, căreia 
nici nu știai cum să-i zici. O locomotivă Reșiţa, din cele 
vechi și mici, împingea din coadă trei vagoane-platformă 
încărcate cu deșeuri de carieră, cu baloţi de fân și paie. 
Chiar în faţă erau patru vagoane de călători, dintre care 
unul mai curăţel, de clasa a II-a. Să nu uităm că în acea 
vreme trenurile de călători aveau trei clase, ca miliţienii și 
majoritatea activiștilor de UTM, PMR și sindicat. Pornim, 
și zdranga-zdranga, zdranga-zdranga, ajungem la Ardihat 
(Ariniș), unde zăbovim mult, căci se dezleagă vagoanele 
cu piatră și se leagă altele încărcate cu lemne de foc. To-
varășii mei de drum, codrenii din Urmeniș, dau bineţe, 
coboară și pleacă mai departe.

De la Ariniș la Cehu Silvaniei, nemaiavând cu cine să 
povestesc, m-am așezat la fereastră să privesc peisajul, 
care, pentru mine, crescut printre dealurile golașe, seci și 
arse de soare ale Câmpiei Transilvaniei, arăta ca un ade-
vărat Rai al vegetalului, impresionând prin bogăţia culo-
rilor, mai ales a nuanţelor de verde, care urcau în trepte 
de la picioarele mele, din Lunca Sălajului, până departe la 
orizontul desenat pe cer de vârfurile pădurilor de fag de 
pe Culmea Codrului.

Ajuns în gara din Cehu Silvaniei, am coborât încet-în-
cet cu bagajul meu cel incomod. Trenul mă lăsase undeva 
departe de peron, chiar lângă o baltă înverzită de mătasea 
broaștei și înconjurată de papură și de un soi de trestie 
neînchipuit de înaltă, care se legăna și cu vânt și fără vânt, 
dar nu dădea de pământ. Am luat-o de-a lungul liniei, 
călcând în ritm soldăţesc de pe o traversă pe alta: ho-
pa-tropa, hopa-tropa, căci traversele bătrâne erau la dis-
tanţe inegale, putrede, mâncate de vreme și îmbrăţișate 
cu dragoste de o lume întreagă de buruieni celebre: susai 
cu vârfurile galbene și uscate, urzici bătrâne încărcate de 
sămânţă, brusturi stufoși înarmaţi cu gheme de flori cu 
minuscule ghiare ca de lilieci, troscoţel și volbură ţeseau 

pe jos un înveliș des și gros ca pănura, ce constituia guba 
vegetală a gării de aici. 

Peronul și tot spaţiul din jur erau pustii. Cei câţiva lo-
calnici care sosiseră cu același tren, cunoscând rânduiala 
locului, au coborât repede și și-au văzut de drum, numai 
eu am rămas pe loc dezorientat. Priveam cu nedumerire 
și tristeţe șinele ruginite de neumblare și mult încovoiate 
la capăt, voind, parcă, să arate că aici se află sfârșitul, fun-
dătura lumii, de aici înainte nimeni nu mai poate merge! 
Dar înapoi? La această întrebare nu este cine să-mi răs-
pundă. Bine că nu mi-a venit în minte celebra inscripţie 
dantescă de pe poarta Iadului: Lăsaţi orice speranţe voi, 
care intraţi! și apoi s-o iau la fugă, unde voi vedea cu ochii, 
părăsindu-mi acolo „proprietatea intelectuală” înghesuită 
amarnic într-un cufăr cătănesc, bun de tot dispreţul, pen-
tru dobândirea căruia am prestat o zi de muncă la zidirea 
unui grajd ţărănesc în ogradă, la Liuca lui Hoadel, poiată 
în a cărei fundaţie gospodarul a îngropat o legăturică cu 
câţiva bani umblători, capul și inima unui pui de găină, 
asigurând astfel trăinicia acelei construcţii, prin respecta-
rea obiceiurilor locului.

Chiar în faţa gării din Cehu Silvaniei, unde mă aflu 
acum – o clădire sură și scundă, în stil austriac de pe la 
1900 – dau cu ochii de un ceferist. Era unul Chișu sau 
Chișuţu, un om mărunţel și slăbănog ca mine, din satul 
Motiș, după câte îmi amintesc acuma. El mi-a arătat o că-
rare printre grădini, „apoi dai dumneata în drumuţu’ ala 
îngust și ajungi lângă Jozsa, casa aia cu brazi în faţă. De 
acolo o iei la stânga și tot meri și meri; treci prin piaţ, aco-
lo unde-s două biserici și o fântână unde cură apă la vite, 
și iară meri și meri tot în sus, treci de sinagoga aia urâtă 
cu fereștile sparte de pe vremea lui Horthy Miklos și mai 
sui un pic până la comisariat. Acolo păstă drum îi secţia 
drumurilor și a învăţământului”. I-am ascultat sfaturile 
lui Chișuţu și, cărând cufărul cu cărţi mai mult pe umăr 
decât la mână, am ajuns la destinaţie. M-a primit o tova-
rășă inspectoare, Marcsa parcă i se zicea, o femeie între 
două vârste, bine clădită și autoritară, poate cu statut de 
membru de partid de prin 1945, care, am aflat mai târziu, 
se lăuda că ar fi putut să fie ilegalistă ca Hoffkoos, dar nu 
s-a băgat la timp și i-au luat-o alţii înainte.

Având în mână repartiţia de la Sfatul Popular al Re-
giunii Baia Mare, repede m-a dat pe mâna contabilului 
secţiei, unul Ot. D. Koos, care mi-a pus în palmă salariul 
de instalare egal cu 725 lei neimpozabili și m-a trimis la 
școală în Piaţa 23 August nr. 34, clădirea aceea care im-
presionează pe oricine cu impunătorul ei zid de cetate 
medievală. Am intrat pe poarta tăiată în zid și am urcat 
cu greu ca și cum aș fi mers în Iad, am trecut de clădirea cu 
etaj și am ajuns dincolo, între școală și internat. Acolo, pe 
troscoţel subt un păr mare la capătul internatului, nana 
Mărie Moldovan curăţa, măturându-le, niște preșuri urâ-
te și destrămate pe margini. Întrebată, mi-a spus că tistu’, 
adică administratorul, badea Văsălică nu era acolo, da’ 
vine el mintenaș. L-am așteptat stând blegit pe o bancă 
lungă, scoasă din sala de mese. Eram asudat, plin de praf, 
flămând și ostenit ca și cum m-ar fi fugărit toţi dulăii din 
cartea cu același titlu a lui Zaharia Stancu.

Spre seară a apărut și tistu’. Când a auzit despre ce este 
vorba, a rămas puţin încurcat, dând impresia că nu știe ce 
are de făcut, apoi și-a scuturat buzunarele de la nădragi, 
de unde a scos o enormă legătură de chei și m-a invitat 
sus, în biroul tovarășului director, unde, mi-a zis că mă 
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poate caza o noapte. Mi-a apucat cufărul din mână, a lu-
at-o înainte pe scări și eu după el. A deschis, m-a poftit în 
încăpere, a pus cufărul jos lângă impunătorul birou direc-
torial, mi-a arătat cu mâna întinsă o canapea, a zâmbit 
puţin privind cu stăruinţă vicleană acel obiect, a potrivit 
canceul cu apă și două pahare pe tava de lemn, apoi a ieșit 
fără să spună ceva, apropiind ușa în urma lui.

M-am dezbrăcat, rămânând numai în chiloţi și maieu, 
și m-am întins cu plăcere pe istoricul loc de dormit. Acolo 
am stat ca mort până a doua zi pe la ora nouă, când vii-

torii mei colegi, băieţi și fete, au sosit la slujbă și au bătut 
în ușă să mă scol. De la ei am aflat că la ora 11,00 trebuie 
să fim prezenţi în sala Cinematografului „Steagul Roșu” 
la ședinţa de deschidere a Consfătuirilor cadrelor didacti-
ce din tot raionul, că după masă vor avea loc activităţi pe 
specialităţi, iar seara, după cina care se servește la inter-
nat, urmează balul cu dans în sala de gimnastică.

Uite, cam așa am ajuns eu profesor la Școala Medie 
Mixtă din Cehu Silvaniei, unitate care a luat fiinţă în iunie 
1956 și la sosirea mea avea vârsta de un an și două luni.

Un dram răzleţ de 
poezie 

alice Valeria MICu

Filosofii ingenue este volumul de 
versuri lansat la Festivalul Interna-
ţional de Carte Transilvania cu care 
Ovidiu Pecican revine la poezie. 
Cartea a apărut anul acesta la Edi-
tura Colorama și conţine un set fas-
cinant de ilustraţii, poeme în sine, 
semnate de Alexandru Pecican. 
Sunt lucrări de grafică realizate cu 
măiestrie prin juxtapuneri, decon-
strucţia lucrărilor lui Hieronymus 
Bosch și reconstrucţia, din frag-
mente decupate ale lucrărilor pic-
torului neerlandez, din fotografii 
și inserţii de elemente vegetale și 
animale contemporane ca structu-
ră, deasupra cărora plutește câte un 
vers-două. 

Când Ovidiu Pecican spune că 
a debutat cu poezie, a mai visat la 
ea și abia acum s-a întors pentru 
un volum la poezie, se alintă. Din 
poezie nu poţi pleca nici pe lumea 
cealaltă, poţi doar să te prefaci pen-
tru o vreme că n-o cunoști doar 
pentru a aștepta momentul potri-
vit. Și acest moment a sosit pentru 
Ovidiu Pecican, care scrie o poezie 
așa cum este el: aparent ludică, în 
esenţă profundă, serioasă, discre-
tă. Stăpânind bine prozodia, el do-
vedește că se simte confortabil în 
zona poeziei clasice și exploatează 
cu iscusinţă resursele prozodiei. 
În poeme cu vers scurt, cu notaţii 
aparent fără miză, frizând naivita-
tea, el construiește cu precizie de 
anticar mici bijuterii: „sub copaci 
e-o umbră/ de planetă sumbră”. O 
contradicţie de suprafaţă cu sterilul 

vieţii cotidiene, tarată de condiţii 
sociale, istorice, politice, de îngră-
diri ale libertăţii, de tragedii, de 
trădări, așa e poezia sa. Explorând 
valenţele raţionamentelor filosofi-
ce, Ovidiu Pecican le ascunde într-o 
falsă narativitate printre acuarele 
de natură. Lirismul aproape evacu-
at se cristalizează proteic, dincolo 
de imaginile vizuale, în versuri ce 
nu par să aparţină unei serii factu-
ale. Se nasc astfel poeme de respira-
ţie mitică, atemporalul dinamic ac-
celerează prezentul prin observaţii 
repetate și micșorarea elementelor 
de interes până la cota de avarie, lip-
sită de sentimentalism, cu decupaje 
minimaliste, gesticulaţii mărunte. 
Iată poemul Taină: „nu mai e loc/ e 
numai taină/ cum să întorc/ vara în 
iarnă// cum să îngheţ/ în alchimie/ 
un dram răzleţ/ de poezie” (p. 44).

Printre piesele mozaicului, Ovi-
diu Pecican a ascuns, printr-o mo-
bilizare metafizică a răbdării, stră-
lucirea discretă a raţionamentelor, 
versuri memorabile, poeme în sine: 
„Jos, în miezul lumii,/ forme și miș-
care” (p. 14); „nerușinat se uită la 
mine/ visu-i de piatră acum mă con-
ţine” (p. 26); „e parcă aș fi mai bă-
trân/ și totul îmi pare fictiv/ în mine 
e-un aer străbun/ de fluture alb și 
pasiv// trecutul scandează prin noi/ 
orbește și fără motiv” (p. 35).

Cu spirit pamfletar, ispitit de 
farmecul ludicului, întâlnim în 
același text versuri precum: „cio-
banului nu îi mai crește barba/ iar 
mioriţa nu mai e-ntre oi”, urmate 

la oarecare distanţă de registrul re-
flexiv: „nu peste tot, când timpul se 
urnește,/ e paradis, nici locul lumi-
nat nu-i” (p. 25). Prin activarea sub-
tilă a orizontului mitologic, autorul 
activează de-a lungul volumului o 
contracţie de esenţializare, nu prin 
simboluri, ci prin structuri poetice 
cu valenţe de aforism: „din vremuri 
apare în aur/ un zeu călărind pe un 
taur” (p. 43).

În căutarea poemului perfect, a 
cuvintelor potrivite ce nasc armo-
nia, aceasta e călătoria la capătul 
căreia Dumnezeu stă în forma sa 
întreagă, nu într-o particulă intuită 
de fizicieni, ci în lumea creată din lu-
mina văzută în complementaritatea 
umbrei, din jocuri aparente, trăiri 
profunde disimulate, filosofii discre-
te, referinţe, totul în doze homeopa-
tice, într-un cadru de expresie lirică, 
dar cu densitate existenţială.
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Ochiul și alte puncte de 
vedere

Corina șTIrb CooPer

La Editura „Caiete Silvane” a apă-
rut, în traducerea scriitoarei Alice 
Valeria Micu, volumul poetului chi-
lian Victor Lobos Saavedra, Ochiul și 
alte puncte de vedere.

Victor Lobos Saavedra s-a năs-
cut în Santiago de Chile în 1960 și a 
fost unul dintre membrii fondatori 
ai atelierului literar „José Donoso”, 
inaugurat în 1981, care a iniţiat re-
înnoirea literaturii chiliene, după ce 
pumnul de fier al cenzurii regimului 
dictatorial al lui Augusto Pinochet 
s-a încheiat. 

După o foarte lungă perioadă de 
tăcere, care a urmat eșecului în în-
cheierea unui roman bazat pe viaţa 
pictorului suprarealist român Victor 
Brauner, în 2007 a publicat prima sa 
carte de poeme, El ojo y otros puntos 
de vista, la RIL editores, volum ce 
reia ideile romanului neterminat.

Poezia lui Victor Lobos e aluzivă, 
plină de referinţe literare, artistice, 
mitologice și istorice, dar și încărcată 
de emoţie, uneori animată de supra-
realism și întotdeauna caracterizată 
de o combinaţie foarte personală 
între umor, groază și erotism. Opera 
sa a fost foarte apreciată de mari 
poeţi chilieni, precum Raúl Zurita, 
Manuel Silva Acevedo, Alejandra 
Basualto și Andrés Morales. 

Instrumentalizarea vederii

Fără nesiguranţa și ușoarele na-
ivităţi specifice debutanţilor, Victor 
Lobos își etalează forţa poetică, vul-
nerabilităţile convertite la poezie, 
într-un volum ce este dedicat și inspi-
rat din viaţa și opera pictorului evreu 
de origine română Victor Brauner. 
Desigur, din panoplia operelor po-
etizate nu putea lipsi faimosul au-
toportret și povestea realizării lui, 
care l-au făcut celebru pe Brauner, 
accidentul fiind utilizat și de Ernesto 
Sábato în romanul Despre eroi și mor-
minte. Cu multă dezinvoltură, Lobos 
deplasează accentul de la operă spre 
actul producerii ei, într-un demers 

ce frizează uneori apocalipticul, al-
teori erotismul sublim. Poezia co-
tidianului e doar un pretext pentru 
a face saltul în trecut, propunând o 
posibilă versiune a realităţii, când ta-
blourile lui Brauner prind viaţă, iar 
noi suntem târâţi în trena elemen-
telor emergente, ca într-o ceaţă ce 
mai păstrează imagini, culori, miro-
suri, texturi, senzaţii. Alteori poetul 
rememorează călătoria efectuată în 
România ori juxtapune destinul lui 
Brauner cu destinul evreilor la mij-
locul secolului trecut sau ne invită 
într-un experiment ezoteric. (…)

(Din prefața volumului, 
de Alice Valeria Micu)

Corbul în ninsoare
(Flash-back la trenul reţinut în 

drum spre Sighișoara)

Era un alb teribil
Până unde ajungea ochiul:
Ochiul pământului,
Ochiul aerului,
Ochiul apei
Adunându-se într-un ombilic invizibil
Ascuns în zăpada intactă
Ca și cum dimineaţa aceea fusese un 
început,
Adevăratul început al tot ce urma.

Am traversat râul cenușiu ascuns, fix
Deși nu era oglinda îngheţată încă.
Am trecut de bărcile eșuate pe ţărm
Acoperite cu pânze
Acoperite cu brumă
Acoperite de vid
Ca de străluciri.
Am trecut de o pădure de mesteceni 
despuiaţi
Muţi.
Am trecut printr-un loc de negrăit,
O comoară albă,
O ascunzătoare goală, acoperită de o 
pânză mortuară.
Atunci trenul s-a oprit și am privit în 
liniște.
Ne iscodeam.
Ascultam așteptând

Căderea interminabilă
A fulgilor de zăpadă
Dincolo de fereastră.

Au crescut acel uriaș și câinele său,
Apariţii din alt timp
Invocaţi în așteptarea ascunsă,
Îndreptându-se spre munţi
Abia zăriţi de la distanţă
De alte feluri de alb
De albul câmpiei și albul cerului.
S-au format și au dispărut
Ușor,
Bărbatul și cârja lui,
Blana de berbec
Și câinele său lup care-l urma.

Curajul tremurător care se deschide și 
se închide,
Gură de pește ce bea,
Trup fără suflet dormind în zăpada
Unde au dispărut,
Corb despuiat
Fără pene, fără aripi
Răsucindu-se
De parcă s-ar naște
Ars de ochiul meu de foc

Nu l-am văzut atunci, acum îl văd:
Corbul alb în zăpadă
Contorsionându-se precum un vârtej
De carne și oase
Nedemn de ochiul meu de sticlă,
În ochiul de foc
Născându-se.
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Lumea personajelor
ana ardeleanu

Pe scriitorul Horia Gârbea îl 
percep ca pe un fenomen, prin in-
spiraţie și creaţie, prin capacitatea 
de abordare a tuturor genurilor li-
terare. Sunt în posesia a două cărţi 
semnate de domnia sa: „Minunata 
viaţă a personajelor” și „Pisica din 
Kavala”. 

„Minunata viaţă a personaje-
lor” (Ed. Neuma) este un volum 
de eseuri, cu o abordare mai pu-
ţin obișnuită, ce dă culoare per-
sonajelor din literatura română, 
scoţându-le din schemele stricte, 
din șabloanele știute. Scriitorul 
evidenţiază anumite atitudini 
specifice naturii umane, dintot-
deauna. Eseurile au un anume 
farmec, axându-se pe elementele 
care fascinează cititorul. Apariţia 
jocurilor de noroc, în societatea 
românească, a dezvoltat pasiuni 
și plăceri fără limite, dar și posibi-
lităţi sporite de socializare. Iată ce 
ne destăinuie scriitorul, în eseul 
„Trecute vieţi de fanţi și de birlici”: 
„Lumea interbelică de la noi, ca și 
secolul XIX au fost foarte ludice, 
Bucureștiul excela, dar și cazino-
urile din Constanţa, capodoperă 
Art Nouveau, din Sinaia și alte 
staţiuni nu erau niciodată goale. 
Se juca tare și în familii, nu numai 
la Armonteni, și nu pe chibrituri”. 
Personajele lui Caragiale joacă 
stos, „Gaiţele” lui Kiriţescu joacă 
maus, personajele lui Ionel Teodo-
reanu joacă ecarte, acesta fiind un 
66 în doi. În Titanic Vals femeile 
fac pasienţe. La Eugen Barbu, pe 
vremea Principelui, personajele se 
ruinează pe pharaon. Și așa mai 
departe, până când autorul ajunge 
în zilele noastre, la jocurile elec-
tronice, pe internet, la casino etc. 

Deosebit de spectaculoase, din 

punct de vedere lectural, sunt și 
celelalte eseuri, dintre care amin-
tesc: „Personaje patrupede”, „Gla-
sul personajelor din tren”, „Boale 
și doftori”, „Lecturile și bibliote-
cile personajelor”, „Scrisori, depe-
șe, telegrame”, „Credinţa și sfin-
ţenia personajelor”, „Niște răi și 
niște fameni”, „Ticăloșii literatu-
rii”, „Personajele din capitală” etc. 

Scriitorul grupează personaje-
le literaturii ultimilor 150 de ani 
într-un mod cu totul original.  Ga-
leria personajelor alese de scriito-
rul Horia Gârbea este reprezenta-
tă de toate categoriile sociale. În 
eseul „Niște răi și niște fameni. 
Ticăloșii literaturii” sunt aduse în 
atenţia cititorului personajele ne-
gative ale literaturii române, în-
cepând cu zmeii din basme, Baba 
Cloanţa, apoi personajele negati-
ve care apar în diferite opere lite-
rare: Gelu Ruscanu, Stănică Raţiu, 
Saru-Sinești. Scriitorul amintește 
și alte personaje negative, unele 
devenite negative prin forţă ma-
joră, altele predestinate cruzimii, 
ori „cruzimea necesară unui ade-
vărat conducător”, ca în „Princi-
pele” scriitorului Eugen Barbu. Un 
alt eseu „Târfe, șteoarfe, boarfe”, 
scriitorul își începe eseul exem-
plificând prostituarea masculină, 
prin personajul Lică Trubadurul 
din „Concert din muzică de Bach” 
al Hortensiei Papadat-Bengescu, 
trecând apoi la prostituarea femi-
nină, aceasta fiind cea mai frec-
ventă, vezi cazul actriţei Emilia 
Răchitaru, din Patul lui Procust, 
apoi, în Cronica de familie, Emilia 
Vorvoreanu, Elena Lupescu etc. 

Iată ce spune scriitorul despre 
modul în care și-a ales personaje-
le, preferându-le pe cele cu o anu-

me consistenţă, pe care faptele și 
acţiunile le definesc cel mai bine: 
„În sinteza vieţii și operei, câtă 
este, a personajelor am preferat 
lucrările literare cele mai valoroa-
se, mai cunoscute, mai relevante 
pentru epoca în care s-au scris și 
pe cele în care autorii s-au ocu-
pat efectiv de existenţa persona-
jelor în carne și oase. Textele în 
care autorii s-au axat exclusiv pe 
universul lăuntric al personajelor 
și pe speculaţiile lor au fost mai 
puţin utile acestui volum. Dintre 
aspectele concrete ale vieţii per-
sonajelor le-am ales pe cele care 
se apropie cel mai mult de cele ale 
oamenilor adevăraţi: beţii, vio-
lenţe, amoruri, jocuri, călătorii și 
lecturi”. 

„Minunata viaţă a personaje-
lor” este o carte de eseuri savuroa-
să, cu o paletă largă de personaje 
pitorești, controversate, comple-
xe ca definiţie, care au reprezen-
tat societatea românească, într-o 
anumită perioadă a istoriei.
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Malaxorul de noiembrie
■ Irina Petraș în dialog cu Cristian Pătrășconiu 

în „România literară” (nr. 44/2021): „Cum se obține 

cetățenia în «Republica Literelor»? Azi – altfel decât 
pe vremuri? Citind și ruminând cele citite. Dacă ești în 
stare să adaugi tu însuți o textură de cuvinte cu sens e 
și mai bine. Din păcate și din fericire, nu există cu ade-
vărat o instanță care să decidă că ești cititor sau scrii-
tor deplin. Sunt calități pe care ți le asumi singur și la 
care lucrezi o viață întreagă. Recunoașterea din partea 
celorlalți vine sau nu, contează, ai să te miri, mai puțin. 
Nu neg nicidecum rolul criticii literare (ar fi să-mi neg 
truda unei jumătăți de secol!), dar nici nu-l absolutizez. 
În forfota și viermuiala editorială de azi, evaluarea s-a 
democratizat la nivel planetar. Și, crede-mă, nu mi se 
pare un lucru rău. Indiferent pe ce suport citește și ce 
text răspunde neliniștilor sale, dacă asta se întâmplă 
dintr-o nevoie profundă, lucrurile sunt cum trebuie să 
fie. E foarte bine că suntem diferiți și atunci când e vor-
ba de lecturile noastre preferate” (romanialiterara.com).

■ Andrea H. Hedeș, „A fost odată ca niciodată”, 
coperta și ilustrațiile Miruna Drăghici, Editura Neuma, 
2021. Ovidiu Pecican: „Poveștile Andreei nu sunt dintre 
cele care presară gheață pe inimi. Dimpotrivă, ele vin ca 
să rânduiască un pic de dreptate în lumea, altminteri 
palpitantă și plină de provocări viforoase, a eroilor”. 

■ Salutăm și noi împlinirea a 20 de ani de la apariția 
primului număr al noii serii a revistei „Argeș”! Succes 
pe mai departe!

(D.S.)

■ Cuvintele Nordului, antologie de poezie, proză, cri-
tică literară și traduceri – coordonatori: Gheorghe Pâr-
ja, Săluc Horvat, Editura Maestro Tip, 2021. „În cheie 
oarecum mai subiectivă, voi spune din nou că, pentru 
mine, Maramureșul tatălui meu e una dintre «țările» 
românești cel mai bine situate într-o civilizație a urmei. 
Cu oamenii Nordului (și literar!) nu-i de glumit când e 
vorba despre tradiție, istorie, neam, rost și dreaptă ju-
decată, dar poți râde alături de ei din toată inima când 
mărunte inerții dau peste cap lina curgere a zilei. Sunt 
oameni de cuvânt, nu de vorbă goală. Și scrisul lor e as-
pru, dar gata să se plieze când o cer imperative de interes 
național. Planurile lor vizează durata lungă a Timpului, 
cea care se atinge doar când vremea nu e pierdută în 
dispute deșarte. Antologia-dicționar Cuvintele Nordului 
apare sub egida Reprezentanței Maramureș (cea mai 
mare reprezentanță a Filialei, cu 20 de membri!) și a 
Revistei de Cultură „Nord Literar”, sub oblăduirea lui 
Gheorghe Pârja și a lui Săluc Horvat, pe care îi numesc 
aici cu gândul la toți scriitorii Maramureșului, fiecare cu 
un rol și cu un rost în spațiul cultural septentrional. E 
o carte de vizită necesară care onorează și blazonul re-
vistei – mașina de scris la răscrucea vânturilor –, semn  
de noblețe și de statornicie, dar și de largă cuprindere a 
orizonturilor.” (Irina Petraș)

 
■ Declarație pe proprie răspundere – Cenaclul 

UBB în pandemie, antologie, coordonatori: Luminița 
Rusu și ROC (Remus Octavian Câmpean), cu un argu-
ment de Ion Mureșan, Editura Școala Ardeleană, Cluj-
Napoca, 2021. „Proiectul Declarație pe proprie răspunde-
re. Cenaclul UBB în pandemie s-a născut în perioada stării 
de urgență a anului 2020. A fost definitivat prin prezen-
ta antologie în 2021, în cel de-al șaptelea an de existență 
a Cenaclului UBB, înființat în toamna anului 2014 sub 
conducerea poetului Ion Mureșan. Este prima antologie 
de texte literare a cenaclului. Amintirea săptămânilor 
de izolare impusă din rațiuni medicale, când pentru a 
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putea ieși din case aveam nevoie de o declarație tip, sem-
nată pe proprie răspundere, nu e una reconfortantă. Cu 
siguranță, pentru nimeni. Ca orice formă de îngrădire, 
și îndemnul-impunere «Stați acasă!», atât de auzit pe pe-
rioada pandemiei, a generat nu doar neplăceri inerente, 
ci și multă creativitate. Astfel, s-a închegat ideea printre 
membrii cenaclului ca biletul de ieșire în lume, declarația 
noastră pe proprie răspundere, să fie textele literare scrise 
în perioada claustrării. În fond, orice poem, proză, eseu 
sau fragment de jurnal publicat este o scrisoare adresată 
de autor cititorilor săi. O ieșire în lume. (…)” (Coordona-
torii antologiei)

■ Secundele melcului, Antologie lirică 1972-2020, 
Ion Urcan, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 
2021. „Când scriu aceste 
rânduri, calendarul în-
registrează un an de la 
trecerea Dincolo a auto-
rului unei cărți prea cu-
rând postume. Ion Urcan 
a închis ochii într-o zi a 
echinocțiului de primă-
vară, dar ucenicise, cu 
ani în urmă, în atelierul 
poetic «Echinox», unde a 
fost redactor în interva-
lul 1976-1979, adică în 
anii studenției sale la Fi-
lologia clujeană. (…) Cu-
legerea de față reține, în 
afara textelor publicate 
în volume, câteva dintre 
«exercițiile lirice» anterioare asocierii cu echipa echi-
noxistă, și ele dezvăluie o evoluție interesantă, de la 
primele poezii încă stângace, convențional «romantice», 
cu luminozități astrale deasupra frunții dintre palmele 
înfierbântate, cu mantie solemnă și postură de visător. 
Apar, însă, foarte curând alte lumini, venite dinspre Bi-
bliotecă (…) asociate cu notația elementului natural (…) 
– și tânărul poet se apropia astfel de congeneri precum 
Emil Hurezeanu ce debuta în 1979 cu Lecția de anatomie, 
ori de Petru Romoșan, care jongla histrionic cu măștile 
poeziei (…). Întrerupt brutal într-un moment de vârf, 
scrisul său lasă, dincolo de marea tristețe provocată de 
dispariția sa fizică, destule pagini rezistente, de auten-
tică vibrație lirică și de marcă stilistică originală.” (Frag-
mente din prefața cărții, de Ion Pop)

■ Zeii de pe prundul râului – Gheorghe Jurcă, Edi-
tura Altip, Alba Iulia, 2021. „Laborios, autor a nume-
roase romane, memorii, evocări, scriitorul Gheorghe 
Jurcă își permite un antract între două cărți de proză, 
scriind câte o carte de poezie. Cred că poezia reprezintă 
pentru Gheorghe Jurcă o modalitate de regăsire a unor 
arhetipuri pe care cu o nostalgie dulce-amară le reacti-
vează. Întreaga imagistică a poemelor sale edifică spații 
și timpuri matriciale. Poetul e un vitalist molcom, care 
își regăsește puterile de odinioară în poeme menite să 
readucă, într-un prezent al percepțiilor semiadormite, 
senzații și trăiri ale unei copilării beatitudinale. Fericirea 

e dată de intensitatea cu care o inocență descoperă lu-
mea. Prin lumea poemelor trece nostalgic un poet, atent 
la metamorfozele zilei ori primind semnale dintr-o me-
morie tot mai depărtată. (…) Lăsând romancierul să se 
odihnească ori doar să-și redobândească puterile epice, 
Gheorghe Jurcă își activează prin poezie alte forțe, năs-
cute în vizitele sale prin spații edenice.” (Aurel Pantea)

■ Notăm apariția numărului 3/XXXII, iulie-august-sep-
tembrie 2021 al revistei Poesis. El cuprinde articole, 
eseuri și poeme de Dumitru Păcuraru, George Vultu-
rescu, Eugen Cojocaru, Rodica Brad, Teodora Ele-
na Weinberger, Gela Enea, Cristina Scarlat, Alexandru 
Zotta, Radu Sergiu Ruba, Lucian Scurtu, Gheorghe Vi-
dican, Nicolae Nistor, Robert Laszlo, Constanța Buzea, 
Viorica Cazan, Dragoș Niculescu, Gheorghe Glodeanu, 
Nae Antonescu, Ion Șiugariu și Ady Endre. Revista este 
ilustrată cu fotografii ale lucrărilor aparținând sculpto-
rului György Albert.

 
(C.Ș.C.)

■ La Editura Limes din Florești a apărut un nou vo-
lum semnat de Săluc Horvat, iniţiatorul și fondatorul 
revistei „Nord Literar” din 
Baia Mare. Cronici și co-
mentarii literare. Alte 
însemnări pe margini 
de cărți cuprinde trei ca-
pitole: Oameni și cărți, 
Evocări și Eminesciana. 
Primul capitol include 
cronici și comentarii re-
feritoare la operele lui 
Marin Preda, Augustin 
Buzura, Liviu Rebreanu, 
Ștefan Aug. Doinaș, Gheor-
ghe Adamescu, Niculae 
Gheran și alții. În al doilea 
capitol sunt prezentate 
lucrări de referință pentru istoria județelor Maramureș 
și Satu Mare. Capitolul final este dedicat cercetătorilor și 
iubitorilor operei eminesciene.

■ La Editura Star Tipp din Slobozia au fost lansa-
te două volume ale etnolo-
gului Augustin Mocanu: 
Copilărie în vreme de răz-
boi. Însemnări memoria-
listice și Cultură popula-
ră tradițională din Boju, 
județul Cluj. Primul volum 
conține aduceri-aminte din 
copilăria trăită de autor în 
vremea celui de-al Doilea 
Război Mondial în localita-
tea natală Boju, județul Cluj. 
După impunerea Dictatului 
de la Viena (30 august 1940), 
„satul meu situat lângă Cluj, 
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în centrul Transilvaniei, ajunge localitate de margine, o 
treime din pământurile noastre rămân în Ungaria, iar 
stația CFR Tunel, de unde călătoream cu trenul, devi-
ne gară de frontieră. Am trăit războiul, și acuma, la 88 
de ani scriu ceea ce îmi amintesc despre acele vremi ale 
groazei”, povestește profesorul Mocanu. Al doilea volum 
conține articole și studii despre viața și obiceiurile stră-
vechi din satul Boju, materialele fiind însoțite de creații 
folclorice în versuri sau proză. Cartea „s-a născut din 
sentimentul de datorie și dragoste pentru cetățenii sa-
tului Boju, județul Cluj, localitatea unde m-am născut, 
m-am format ca om și acolo mi-au rămas rădăcinile și 
aproape toate rudele”, precizează autorul. Preocupările 
știinţifice ale lui Augustin Mocanu au vizat și aspecte ale 
culturii populare tradiţionale din Sălaj, ce se regăsesc 
în cărțile publicate la Editura Caiete Silvane: Pe cel deal 
cu dorurile – folclor poetic din judeţele Maramureș și Sălaj 
(2001), Folclor din Ţara Silvaniei (2004), Colinda „Fata de 
maior”. Corpus de texte (2006), Folclor poetic. Antologie 
din aria Codru-Valea Sălajului (2007), Cultură populară 
tradițională – studii și articole (2009), „Mult mă-ntreabă 
inima”. Antologie a cântecelor de dragoste și dor din aria Să-
laj-Codru (2010), Colinde românești (2011), Cultură Popu-
lară Tradițională II (2013).

■ La Editura CronEdit din Iași au văzut lumina ti-
parului două volume sub 
semnătura lui Alexandru 
Câţcăuan, directorul Casei 
de Cultură a Sindicatelor 
Bistriţa. Românii de lângă 
români constituie un jurnal 
de călătorie în segmente de 
românitate, o lucrare despre 
românii din afara granițelor 
țării, din Voivodina, Albania, 
Grecia, Ucraina, Ungaria și 
Republica Moldova. „Cu atât 
mai valoroasă este o carte 
precum Românii de lângă ro-
mâni, unul dintre rarele me-
moriale de călătorie printre 
românii din jur, care merge «la firul ierbii», la oameni 
obișnuiţi, identităţi, spaţii fiinţiale, depășind momente-
le emoţionale, prăbușite, adesea, în retorica păguboasă 
a triumfalismului pozitiv, ale podurilor de flori, de cărţi, 
festivalurilor internaţionale fără conţinut, plimbărilor 
prin parcul de la Chișinău, prin piaţa centrală din Cer-
năuţi ori prin peisajul unic al Voivodinei, pe Valea Ti-
mocului, la Slatina-Bar, în Banatul sârbesc și Uzdin; din 
interesul turistic al lui Al. Câţcăuan se ivesc sinteze de-
loc plicticoase, bine făcute, fără exces de date istorice, 
în legătură cu spaţiile românităţii de care ne-am «des-
părţit» la mijlocul veacului trecut”, arată scriitorul, criti-
cul și filologul Ioan Holban în prefața lucrării. Al doilea 
volum, Mărul de aur 2020/2021. Grafică satirică și 
literatură cuprinde lucrări de la ultimele două ediții 
ale Festivalul Internațional de Satiră și Umor „Mărul 
de aur”, respectiv de la Salonul Internațional de Cari-
catură și de la Concursul Național de Creație literară 

umoristică din anii 2020 și 2021.

■ Un portret al celui care a fost preotul Constantin 
Lucaciu a apărut la edituri-
le Solstițiu din Satu Mare și 
Școala Ardeleană din Cluj-Na-
poca. Constantin Lucaciu 
– o figură istorică necunos-
cută de Adriana Zaharia 
descrie, în baza articolelor 
din presa vremii, intensa ac-
tivitate politică desfășurată 
de Constantin Lucaciu (fra-
tele marelui om politic din 
generația Memorandumului, 
dr. Vasile Lucaciu), pentru 
libertatea și drepturile româ-
nilor din Transilvania, de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea 
până după Primul Război Mondial. „Departe de a fi o 
biografie romanțată, noutatea acestui studiu constă 
în maniera obiectivă, rece, pe alocuri distantă, cu care 
Adriana Zaharia (jurnalistă cu pregătire istorică, docto-
randă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu 
o lucrare despre dr. Vasile Lucaciu) valorifică materiale 
din presa maghiară pentru prima oară traduse în limba 
română, reinterpretează documente ignorate de cerce-
tători, pregătind astfel lectura interesantului studiu Bi-
serica, Școala și Armata publicat de Constantin Lucaciu în 
1915 la București”, susține jurnalistul sătmărean Dumi-
tru Păcuraru în postfața volumului.

(A.-B.K)

■ Nu e prima oară când Alex Ștefănescu scrie scăpă-
rătoare panseuri în jurul unei idei estetice sau pe teme 
de sociologia literaturii. De data aceasta, în „Luceafă-
rul de dimineață”, nr. 9/ 2021, citim sub semnătura 
acestui critic rânduri în măsură să-i liniștească pe toți 
cei „îngrijorați” de prodigiozitatea producției literare 
contemporane. Exemplul dat de critic ne convinge de 
normalitatea fenomenului: „Literatura procedează ase-
menea plopilor, care, pentru a supraviețui ca specie, in-
undă străzile orașelor cu milioane și milioane de semințe 
scămoase. Comparația este bună pentru că foarte mul-
te dintre aceste semințe cad în locuri improprii și pier. 
Cineva ar putea întreba: bine, dar de ce facem risipă? 
Arborele este nevoit să recurgă la o emisie redundantă 
pentru că n-are altă soluție. Dar noi putem controla pro-
cesul, în așa fel încât să producem exact cât se consumă. 
De fapt nu putem. Și nu este vorba doar de a asigura un 
sentiment de prosperitate și de confort pentru cititor, ci 
de a favoriza apariția scriitorului mare. De obicei, scri-
itorul mare bruschează înțelegerea contemporanilor și 
este primit cu o anumită ostilitate. În mod paradoxal, 
în condițiile unei maxime «exigențe», ar fi tipăriți doar 
scriitori mediocri. Pentru a le da o șansă și scriitorilor de 
o valoare excepțională este nevoie de …larghețe.” Mir-
cea Bârsilă, într-un eseu cu titlul Frumusețea fulgurației 
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lirice, resuscită interesul pentru poezia absolut remarca-
bilă a lui Ion Chichere, optzecist bănățean, dispărut la 
numai 50 de ani. Într-o pagină lirică de mare frumusețe 
sunt marcați cei 180 de ani scurși de la moartea lui Aloy-
sius Bertrand, părintele poemului în proză, prin prezen-
tarea și traducerea a patru poeme de către Linda Maria 
Baros. Un fragment din romanul Asasinul timid de Clara 
Uson, în traducerea și prezentarea hispanistei Mariana 
Șipoș, întregește substanțial capitolul paginilor de lite-
ratură străină din revistă. Cronica vizuală, ca de fiecare 
dată, e scrisă cu maximă aplecare pe subiect de către po-
etesa și pictorița Iolanda Malamen. În enunțul ei critic 
se regăsesc, fără vreun prisos verbal, toate calitățile ar-
tistului analizat: „La Nora Blaj, memoria și adevărul se 
întrepătrund, îi dau un sens activ imaginarului, într-o 
abundență de forme care se închid și se deschid în mu-
zici și tonuri care umplu uneori privirea de melancolie.” 

(v.M.) 

■ O altă mare doamnă a benzilor desenate 
românești. Bibliotecarii au început să scaneze periodi-
cele interbelice (aflate „la secret” în perioada comunistă) 
și să le digitalizeze pentru accesarea liberă de oriunde. 
Dodo Niță n-a avut această șansă, când, cu răbdare și 
multă străduință, a pornit să reconstituie momentele 
importante din viața doamnei Marga Ștefănescu, fii-
ca poetului simbolist Eugeniu Ștefănescu-Est. „Virgi-
liul” (da, e o trimitere la 2021, Anul Dante) călăuzitor 
al cercetării i-a fost Virgil Tomuleț, pe care l-a întâlnit 
în 1994, la Cluj, unde, împreună cu Gabriel Rusu, au 
discutat o noapte întreagă despre publicațiile pentru 
copii din perioada interbelică. Cu începere din 1938, 
talentata graficiană a desenat seriale nostime pentru 
diferite publicații periodice și a pictat coperți de cărți 
cu povești (trecute la index după 1947). Înainte de iz-
bucnirea conflagrației mondiale, a existat o efervescență 
editorială, care l-a surprins și pe istoricul Ovidiu Peci-
can, prefațatorul monografiei. Una dintre reviste a fost 
„Straja țării”, portavocea unor „pionieri” pe stil Hitler-
jugend. Graficiana nu s-a implicat politic și apoi chiar a 

rămas șomeră în 1940. A avut norocul să fie angajată de 
Mihail Drumeș, care edita „Biblioteca Bucuria Copiilor”. 
După război, a predat desen tehnic la Universitatea din 
Galați, oraș unde s-a stabilit și a trăit până la împlinirea 
vârstei de 102 ani. În 2005, Dodo Niță a avut șansa unei 
întâlniri cu desenatoarea și a reușit să jaloneze parcur-
sul artistic, frânt de „originea burgheză, nesănătoasă”, a 
celei care a rămas în inima elevilor gălățeni ca profesoară 
de limbi străine. Da, este cu adevărat un destin incre-
dibil, povestit cu talent de specialistul nr. 1 al benzilor 
desenate românești.

■ Un autograf MJM dedicat SF. Al doilea număr 
din seria nouă a revistei craiovene „Autograf MJM” este 
realizat de membrii cenaclurilor science-fiction „Henri 
Coandă” și „Victor Anestin”. Rememorarea fostului di-
rector al casei de cultură, Ioan Lascu, este completată 
de interviul cu Ion Ilie Iosif, realizat de Aurel Cărășel. 
În toamna anului 1982, un grup de tineri nemulțumiți 
s-a desprins din clubul-mamă și a înființat SFVA, ce-
naclul „Victor Anestin” la Casa Studenților. Nucleul de 
început a fost format din Viorel Pîrligras, Radu Honga, 
Victor Martin, Mircea Liviu Goga, Florin Diloiu, Anca 
Teodorescu și Marian Mirescu, apoi li s-au alăturat Da-
niel Cristian Dumitru, Dodo Niță, Valentin Iordache, 
Gabriel Coșoveanu, Mihai Cranta, Aurelia Urziceanu, 
Constantin Iancu, Gabriel Dimana, Constantin Gheor-
ghe. Un succes dinainte de 1989 a fost revista „Orion”, 
supliment al Teatrului liric din Craiova, cu un tiraj de 
150.000 de exemplare. Pompilian Tofilescu a venit în 
anii `90 și trăiește azi din proiectarea componentelor 
pentru automobilele autonome (fără șofer), ceea ce nu 
l-a împiedicat să scrie poezie și proză, din care a ales un 
fragment de roman, „Scurt tratat de angelologie”. Li se 
alătură povestirile lui Aurel Cărășel, Mircea Liviu Goga, 
Victor Martin, Dan Ninoiu, Viorel Pîrligras, Marian Mi-
rescu și Radu Honga, poezii de Constantin Oprică, pre-
zentarea maratonului publicistic din vară și un articol al 
lui Dodo Niță despre Istrate Petru, un scriitor și tradu-
cător băimărean. Publicația este voios ilustrată cu cari-
caturi și benzi desenate de Valentin Iordache și Viorel 
Pîrligras.
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Mass-media

Colocviile „George Coșbuc”. Festivalul Național 
de Poezie. Ediția a xxxvII-a

Juriul format din Valeriu Stancu – președinte, 
Andrea H. Hedeș, Daniel Săuca, Virgil Rațiu, Olim-
piu Nușfelean și Menuț Maximinian – membri și Al. 
Câțcăuan – secretar, au stabilit: Secțiunea volume pu-
blicate: Premiile Colocviilor „George Coșbuc – 2021”: 
Scriitoarei ANGELA BACIU, pentru volumul „Mic de-
jun la frida”, Editura „Tracus Arte”, București, 2020; 
Scriitoarei LORENA ENACHE, pentru volumul „Fetițe 
dulci”, Editura „Charmides”, Bistrița, 2021; Scriitoarei 
NINA TOMA, pentru volumul Ecou de suflet pe cruce”, 
Editura „CronEdit”, Iași, 2020; Scriitorului NICOLAE 
SCHEIANU, pentru volumul „Poeme(le) miraculoase”, 
Editura „Grinta”, Cluj-Napoca, 2020; Scriitoarei ADE-
LA NAGHIU, pentru volumul „Animalele sălbatice de 
companie”, Editura „Grinta”, Cluj-Napoca, 2021; Scrii-
torului GHEORGHE PÂRJA, pentru volumul „Scrierea 
cerului”, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020; 
Premiile juriului: Scriitoarei VIRGINIA OLARU, pen-
tru volumul „Ba pe față, ba pe dos”, Editura „Casa de 
pariuri literare”, București, 2020; Scriitoarei ANGELA 
FANEA – MACARIE, pentru volumul, „Lumina din 
umbră”, Editura „Hertzog”, Corunca, 2021; Scriitoarei 
GABRIELA MATEI pentru volumul „Arcuirea ramuri-
lor”, Editura „Charmides”, Bistrița, 2020; Scriitorului 
DOREL MACARIE, pentru volumul „Spleen în Ardea-
lul de Nord”, Editura „Grinta”, Cluj-Napoca, 2021; 
Scriitoarei ANDREEA GAL, pentru volumul „Sunt zile 
în care cerul îți moare în brațe”, Editura „Charmides”, 
Bistrița, 2020; Scriitoarei GEORGETA MINODORA 
RESTEMAN, pentru volumul „Cum strigă bruma”, 
Editura „Pleiade”, Satu Mare, 2021. Premiul pentru 
debut, al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița, 
Scriitoarei ANA HERȚA, pentru volumul „De nerostit”, 
Editura „Limes”, Cluj-Napoca, 2021. Premiul „Cartea 
străină”, poetului EVGENY BUNIMOVICH (Rusia – 
Moscova), pentru volumul „Sala de așteptare”, Edi-
tura „CronEdit”, Iași, 2020 și Ed. Știința, Chișinău, 
2020. Premiile Limbii române: Scriitorului DUMITRU 
ORINCEANU, pentru volumul „Îmblânzirea oglinzii”, 
Editura „Tibiscus”, Uzdin, Serbia, 2020; Scriitorului 

GIURIȚĂ CÂRSTIN, pentru volumul „Distanță și cer-
curi”, Editura „Tibiscus”, Uzdin, Serbia, 2021; Scriito-
rului IONEL STOIȚ, pentru volumul, „Neolpanta – Dă 
drag, dă dor, dă omenie”, Editura „Faninu”, Novi Sad/
Serbia 2021; Secțiunea volume în manuscris: Scrii-
toarei DIMITRIA EMMA MIHĂESCU din București, 
pentru volumul „Fitiluri” (cu recomandare pentru 
editură), Premiul revistei „Neuma”; Scriitoarei MARIA 
MATEAN, din Bistrița pentru volumul „Atmosferă 
de vânzare”, Premiul „Răsunetul Cultural”. Secțiunea 
elevi: Premiile Colocviilor „George Coșbuc” Elevei IU-
LIA REBREAN, Palatul Copiilor Bistrița, Premiul revis-
tei „Mișcarea literară”; Elevei ELENA CIOTMONDA, 
Palatul copiilor Bistrița, Premiul revistei „Caiete Sil-
vane”; Elevei ANDREEA PRISĂCARU, Clubul Copiilor 
Medgidia, Premiul „Răsunetul Cultural”. Mențiuni: 
Elevei NICOLA TIMAR, Clubul Copiilor Năsăud; 
Elevei ANTONIA CHICIUDEAN, Palatul Copiilor 
Bistrița; Elevei DARIA GHEORGHIȚĂ, Clubul Copi-
ilor Medgidia.

Marele premiu „GEORGE COȘBUC – 2021”, scriito-
rului ADI CRISTI, pentru volumul „Rugăciune la mar-
ginea patului”, Editura 24 ore, Iași, 2020.

Marele premiu „GEORGE COȘBUC, OPERA OM-
NIA” al Bibliotecii Județene „George Coșbuc”, actoru-
lui Dorel Vișan.

■ Antares - 40. Clubul science-fiction Antares din 
Brașov a aniversat 40 de ani de la înființare, ocazie pen-
tru apariția unui fanzin (publicație specializată, realiza-
tă și multiplicată de entuziaști) color, bilingv: Sigma 28 
(cu texte paralele în română și în engleză). Editor a fost 
Dan Popescu, care a realizat o bibliografie a aparițiilor 
editoriale realizate de gruparea de scriitori și artiști 
de la poalele Tâmpei: opt numere ale revistei „Brain” 
(1992-1994), două ale magazinului „Total SF” (1995), 
antologiile „Ficțiuni centenare” (2018) și „Încotro, 
Homo cosmicus?” (2019). Istoricul scris de Anamaria 
Borlan reconstituie atmosfera entuziastă din 1981 și 
felul „dadaist” cum a fost ales numele cenaclului din-
tr-un catalog de stele: prima dată s-a pus degetul pe „Be-
etlejuice” (glumesc, e Betelgeuse din Orion), dar cum nu 
toată lumea putea să-l pronunțe corect, au încercat din 
nou și au nimerit supergiganta alfa din constelația Scor-

pion. Valentin Flandorfer 
ni-l reamintește pe regre-
tatul Dan Ursuleanu, care 
a anunțat apariția clubului 
la emisiunea „Exploratorii 
lumii de mâine” din progra-
mul Radio România 3 (azi 
România Tineret). Fanzinul 
„Sigma 28” a fost lansat în 
cadrul „AntareSFest 2021” 
(ediția a V-a), eveniment 
organizat între 1-3 octom-
brie la Biblioteca Județeană 
„George Barițiu” din Brașov. 
Pe larg, la adresa https://
antares-club.ro/

(G.-D.G.)



Comunicat de presă

„Traseele caselor tradiționale sălăjene” este un 
proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național și implementat de Centrul de Cultură 
și Artă al Județului Sălaj, în parteneriat cu Asociația 
Sinaptica.

Acest demers este parte din eforturile continue 
ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj de 
a salva, promova și pune în valoare patrimoniul cul-
tural tradițional sălăjean. De această dată, proiectul 
a fost conceput ca o modalitate concretă de a sprijini 
inițiativele private prin care se salvează casele vechi 
din Sălaj. 

Ceea ce s-a realizat prin acest proiect este doar un 
început. De această dată, au fost identificate 13 case, cu 
vechimi care depășesc 80 de ani și care ajung la aproape 
200 de ani, distribuite în toate zonele etnografice ale 
Sălajului.

Prezentarea fiecărei case cuprinde imagini cu 
exteriorul și din interior, precum și istoria acesteia, 
povestită de actualul proprietar. Toate la un loc creea-
ză o imagine coerentă a patrimoniului rural construit 
din Sălaj și permit vizitatorilor să înțeleagă cum se 
trăia chiar și cu mai mult de un secol în urmă. Pe 
lângă înfățișările deosebite ale caselor, ceea ce este 
remarcabil este inventarul deosebit de bogat și de 
valoros pe care îl adăpostesc acestea: obiecte folosite 

pentru muncile agricole sau în gospodărie, echipa-
ment și ustensile pentru bucătărie, vestimentație și 
decorațiuni interioare.

Cele 13 case sunt grupate în cinci trasee de vizitare, 
întinse în tot Sălajul. Traseele pot fi văzute pe pagina 
de internet https://case.traditiisalajene.ro/. Tot de aici 
poate fi descărcată o aplicație pentru telefoanele mo-
bile cu sistemul de operare Android. Prin intermediul 
acestei aplicații, prima de acest fel din România, toți 
cei interesați de o experiență deosebită pot naviga din 
orice loc din lume până la oricare dintre casele incluse 
în trasee.

Daniel Săuca,
Manager

Comunicat de presă

Proiectul cultural „Harta Cântului Sălăjean” este 
implementat de Centrul de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj, fiind cofinanțat de Administrația Fondului Cul-
tural Național. Proiectul prezentat este o continuare 
a eforturilor Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj de a aduce în atenția publicului de astăzi a valori-
lor culturale reprezentative sălăjene și de a folosi noile 
tehnologii pentru promovarea tradițiilor locale.

Această inițiativă a pornit de la o realitate cotidia-
nă: folclorul muzical al lumii satului se află pe cale de 
dispariție. De aceea, au fost identificați interpreți care 
mai cunosc repertoriul vechi de cântece din Sălaj, iar 
interpretările acestora au fost înregistrate și puse la 
dispoziția publicului larg într-un mod accesibil, folo-
sind instrumente tehnologice pe gustul ascultătorilor 
de astăzi. 

Astfel, 31 de cântece, din toate zonele etnografi-
ce ale județului și care reprezintă toate etniile care 
conviețuiesc aici, interpretate de 20 de instrumentiști 
sunt disponibile pe o pagină de internet și prin inter-
mediul unei aplicații pentru telefonul mobil. Utiliza-
torii vor putea asculta melodiile, vor putea citi inter-
viurile cu interpreții și, mai ales vor putea folosi harta 
integrată în aplicația mobilă pentru a putea călători 
în locurile în care, din când în când, mai pot fi auzite 
cântece de demult.

Abordarea prezentată este una care îmbină o com-
ponentă pasivă, specifică oricărei platforme digitale de 
muzică și video, cu o componentă turistică, de promo-
vare a satelor din Sălaj. Folclorul muzical tradițional 
este un pretext care invită ascultătorul să descopere 
locurile în care acest folclor s-a născut și a fost păstrat 
până astăzi. 

Toți cei interesați să afle mai multe sunt invitați 
pe pagina de internet https://canturi.traditiisalajene.
ro/. În partea de jos a paginii vor găsi legătura de unde 
pot descărca aplicația care funcționează pe telefoanele 
mobile cu sistem de operare Android.

Daniel Săuca,
Manager



Arca poeziei

Hugo von Hofmannsthal

(1874-1929)

Cei doi

Paharul ea-l purta în mână – 
bărbia ei și dunga de cristal se-ngână.
Atât de sigur mersul ei era
că din pahar un picur nu sărea.

Așa de tare brațul lui era:
pe-un tânăr cal încălecând,
îl dovedea c-un gest nepăsător,
să se oprească brusc, vibrând.

Când însă el din mâna ei urma
paharul prea ușor să-l ia,
ce greu era aceasta pentru amândoi,
căci tremurau nestăpâniți cei doi
și mână nu se mai găsea cu mână
și negru vin curgea-n țărână.
  
(Traducere de Lucian Blaga, în vol. Opere 3, 

tălmăciri, Editura Minerva, București, 1975)    

Poet, dramaturg, eseist și prozator austriac, născut la Viena, într-o familie înstărită, care-i 
facilitează afirmarea literară precoce și numeroase călătorii în străinătate. Opera sa poetică 
este restrânsă, situându-l în rândul precursorilor expresionismului, mai degrabă decât între 
simboliști. Tehnica predilectă a poeziei sale o reprezintă „lirismul scenic”.


