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Editorial

O fotografie
„contra luminii”
Daniel SĂUCA

Într-o recentă ședință a Cenaclului literar „Silvania” din Zalău, întâlnire în cadrul căreia a citit preotul-scriitor Claudiu Ionuț Boia, mi-am adus aminte
de scurta incursiune făcută de mine în august 2018
la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, „cel mai
însemnat loc de pelerinaj al religiei creștine” (cititorul a prezentat și pagini de jurnal din Țara Sfântă). În
cenaclu am spus că nu am putut scrie niciun rând despre lăcaș, despre prezența mea în acest spațiu, pentru
că era prea multă lume înăuntru. Pur și simplu, miile
de pelerini mi-au inhibat apariția oricărui gând sau
rând. Mi-am adus aminte și de una din fotografiile făcute atunci, în care am căutat să nu prind în cadru nicio prezență umană. Singura soluție a fost să îndrept
aparatul de fotografiat înspre cupola bisericii. Lumina
s-a revărsat asupra privirii mele. Bucuria singurătății,
probabil. Sau măcar a unui imperfect fotograf amator ce a reușit să facă o poză „contra luminii”. Dacă
aș intra într-o hermeneutică să-i zicem creștină a întâmplării, poate că blânda lumină s-a lăsat fotografiată. Poate că există alte pilde, înțelesuri. Sau, probabil, nu e nimic spectaculos, „spiritual”: am avut noroc
(„norocul începătorului”) ori condițiile au fost de așa
natură încât au permis instantaneul. Firește, e doar
o fotografie. Pe internet sunt destule mult mai bune
decât cea inserată în această pagină. E poate mai interesant mecanismul nevăzut de declanșare a memoriei. Se prea poate: dacă nu participam la ședința de cenaclu amintită, nu îmi aduceam aminte de fotografie,
nu exista nici acest text, și nicio felicitare în numele
instituției pe care o conduc care să utilizeze ca fundal
menționata poză. Altfel, îmi doresc să mă întorc, nu
pe fugă, și la Ierusalim, și pentru a zăbovi meditativ...
Cine știe, și pentru a face alte fotografii „contra luminii”, de care să uit apoi, până când...
„Contre-jour vine din limba
franceză și înseamnă contra
luminii zilei, în engleză este
against daylight. Este o tehnică fotografică în care camera
de fotografiat este îndreptată
direct către o sursă de lumină.
Unul dintre cazurile frecvente
este atunci când subiectul tău
este cu spatele la soare și cu
fața la aparatul de fotografiat. Această tehnică, ca și regu-

la treimilor, este o regulă care
înainte să fie folosită în fotografie, a fost folosită în pictură. Tehnica contre-jour prezintă următoarele avantaje: permite obținerea unor fotografii
contrastante; pune în valoare
formele; se folosește la apusuri
și răsărituri este ideală pentru
a crea portrete superbe. Un caz
în care contre-jour se poate
folosi cu rezultate remarcabi208

le este în cazul portretelor la
apus. Plasezi subiectul cu spatele la soare, lumina soarelui
creează o anumită atmosferă,
astfel pui în valoare o anumită
zonă, sau zona din jurul capului, aici mă refer la acele efecte
frumoase în care lumina apare
prin părul subiectului” (adriansuhan.ro). Din nenumăratele
surse și resurse web, și pe tema
în cauză.
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2 Cronica literară

Un alt curs de miracole

Viorel MUREȘAN

O tânără doamnă plutind pe
valuri de alb și de negru, așa o arată învelișul sonor al numelui ei pe
Andrea H. Hedeș, după felul cum
a distribuit Rimbaud culorile vocalelor: „A negru, E alb…” Adică
tocmai o persoană care se simte în
largul său în lumea textului literar.
Autoarea culegerii de eseuri Cei care
dansează, Editura Neuma, Apahida,
2022, a semnat până acum cărți în
mai multe genuri literare: poezie,
proză scurtă, roman, povești, critică literară. Noul volum cuprinde
pagini de eseu și publicistică literară, publicate între anii 2017-2021
în revistele „Neuma”, „România
literară” și „Steaua”. Titlul sub
care sunt reunite cele 30 de eseuri
reprezintă începutul unui enunț
din Nietzsche, așezat drept motto
al cărții: „Cei care dansează sunt
considerați nebuni de cei care nu
aud muzica.” Un titlu textualist, la
care s-a putut ajunge prin operații
livrești. Dar cine sunt cu adevărat
cei care dansează?: „De la începuturile sale, scrisul, cititul, cultura au
fost rezervate unui grup privilegiat.
De la tableta de lut la papirus și la
manuscrisele medievale, cuvântul
scris a fost menit celor puțini.” (Cei
care dansează, p. 100). Acum aproximăm și răspunsul: aceia dintre
noi care se înscriu în orbita cărții
tipărite. Celălalt răspuns, privitor la
identitatea celor care „nu aud muzica”, vine de la sine. Exploatând
plajele semantice după parcurgerea
câtorva zeci de pagini, considerăm
că universul scriitorului reprezintă
principala temă a volumului. Pentru
stabilirea ei e suficientă o listă de
termeni cu o oarecare recurență:
talent, cititor, munca scrisului,
relația artist-public, succes, statutul de scriitor, generație, revistă de
cultură, educație estetică, moralitatea scriitorului, carte „pe hârtie sau

stocată electronic”, lectură, traducere, bibliotecă, librărie etc.
Apreciem ca generos și culant
față de cititor gestul autoarei de a
explica pe larg titlul revistei și numele omonim al editurii pe care
le-a fondat și le conduce, însă care,
prin stranietate sonoră, ar putea
stârni nedumeriri: „NEUMA este
un semn de notație muzicală fără
portativ, compus din puncte și virgule, folosit în Evul Mediu pentru
cântarea liturgică. Astăzi, NEUMA
este utilizată doar în cântările bizantină și gregoriană, în special în
comunitățile monastice. Dincolo
de această semnificație, care deja o
singularizează, o frumoasă poveste
spune că NEUMA ar fi la origini un
protosemn care, în funcție de nevoia cititorului, semnifica: gest scenic
în teatru, sunet în muzică, cifră în
matematică. Această generozitate
și această disponibilitate de dialog
cu celălalt, până la transformare,
pentru a împlini nevoia interpretului său, fără a se pierde pe sine, dimpotrivă, îmbogățindu-se, a făcut ca
NEUMA să fie cel mai potrivit nume
pentru Editură și pentru Revistă.”
(Începem!, pp. 7-8). Și, pentru a
consolida temeinicia alegerii sale,
Andrea H. Hedeș revine la șase ani de
existență ai editurii și trei ai revistei,
cu nuanțări și mai probante: „M-a
fascinat această vârstă de aur în care
semnele nu erau încă diferențiate și
unul reunea în el atâtea posibilități.
ideea aceasta de symbolon, de a aduce împreună lumi posibile, care înfloresc la atingerea unui gând, această simbioză între posibilitate, creație
în stare latentă și concretizare prin
participare, prin chemarea la viață a
uneia dintre posibilități, m-a cucerit.
/ … /… neuma este o celebrare a talentului manifestat în toate formele
sale.” (Dacă într-o noapte de iarnă un
cititor, pp. 123-124).
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Într-un grup de trei eseuri consecutive găsim și subiecte complementare. Astfel, textul cu titlul 100
Reloaded e construit în jurul unei
întrebări: „Cine se gândește, măcar
o clipă, la munca unui scriitor?”.
Răspunsurile, căci sunt mai multe,
vin să dea contur, ca într-un sistem
de oglinzi paralele, unei fiziologii literare, plină de umbre, înaintând pe
o cale îngreunată de praguri și meandre. Un profil, altfel dinamic, de
scriitor, adesea strivit de contexte,
însă uneori capabil să renască din
propria cenușă. În Măcar scriitor descoperim un eseu pe o temă delicată,
cea a talentului literar. Demonstrația
critică se sprijină pe o interpretare
aplicată a unui grup statuar al lui
Michelangelo. Alături de ingeniozitatea analitică, încape o inserție
de moralism religios: „Talentul,
acest dar inefabil, nu este niciodată de ajuns. Dacă nu este dublat de
perseverența de a atinge Everestul,
de a purta acea luptă de eliberare
din carcera diferitelor forme de constrângere, așa cum ne-o arată Sclavii
lui Michelangelo, talentul rămâne
talantul îngropat, ascuns, care nu a
folosit la nimic. Neprețuit și inefabil,

Cronica literară
nu poate fi tranzacționat, schimbat, lăsat moștenire așa cum nu
poate fi nici mimat, din fericire… E
responsabilitatea posesorului său.”
(p. 20). Urmând o logică a scrisului
îngrijorat-responsabil, următorul
titlu e Unde ne sunt cititorii? Această
interogație, care își scoate capul din
aproape toate paginile cărții, va rămâne pur retorică. Pentru că răspuns
nici nu există, câtă vreme foruri și
structuri sociale, în a căror gestiune
se află această problemă, de la școală
la bibliotecă și de la bugetul familiei,
la feluritele anturaje, mai degrabă
descurajează în cor inițiativa lecturii: „De aceea este greu să mai găsim
cititori. E greu să ajungem la ei. Ei
sunt excepțiile, cei scăpați cumva
de mecanismul de uniformizare. Ei
devin, paradoxal, marginali într-un
nou sistem care sub promisiuni utopice nu face decât să niveleze, să uniformizeze.” (p. 26).
Diversitatea, nu doar tematică,
ci chiar stilistică e o realitate palpabilă. Însemnarea călătoriei spre Est
este un reportaj al participării autoarei la „Săptămâna internațională
a Poeziei” de la Chengdu, China
(2017), eveniment care s-a repetat
în anii următori. Îi succedă acestuia
un text, Oglindă, oglinjoară, de un
moralism superior, alimentat și de
percepte biblice. Cu atât mai comprehensiv, cu cât se referă la „prostia celor culți”. Însă tema lecturii
e privilegiată sub condeiul unui
eseist ca Andrea H. Hedeș. Actul
în sine al acestui tip de contact cu
cartea e definit, în Un alt fel de curs
de miracole, pe baza celor mai fertile
direcții ale criticii și teoriei literare.
„Zăbava” aceasta e întoarsă pe toate fețele, scuturată ca o piesă vestimentară din tezaurul familiei, când
o pui la uscat și cad din ea grăunțe
de piatră rară: „Este încurajator să
constatăm că, în momentul confruntării cu golul, omul citește.”
(p. 55). Și cu atât mai mult te convingi că actul lecturii e magic, cu cât
vezi că mărgelele ce-ți cad din buzunarul întors cu gura în jos, la lumină, au reflecții ontologice: „Lectura
scoate ființa din nimic, asigurând-o
că există și că existența sa e pur-

tătoare de sens.” (p. 56). Adusă în
contemporaneitate, ideea lecturii
poate deveni un factor de ameliorare a omului postmodern, de tăria
unei religii: „Intensitatea cu care îl
scoate în afara timpului profan și
îl apropie, involuntar, inconștient,
de profunzimea propriei ființe, acel
loc pe care omul postmodern nu îl
vizitează prea mult, îl apropie și de
carte și de menirea înaltă pe care o
poartă aceasta.” (p. 56). Și nu vom
părăsi acest eseu înainte să subliniem una dintre propozițiile cele mai
chibzuite de aici: „Moartea în carte
e o formă de nemurire.” (pp. 58-59).
Există o serie de eseuri în care
autoarea strecoară inserții de sociologia literaturii și chiar de antropologie culturală. Unul dintre
acestea, Realități prozaice, surprinde convorbirile generate de schimbările bruște din era internetului,
resimțite cel mai dureros în destinul
cărții. Altul, Arbori și reviste, de altfel
un editorial de tip canonic, exprimă
clar poziția unei publicații într-o
problemă de interes național: rolul
revistelor și al cronicii de întâmpinare în viața literară: „Rolul revistei
literare și al avanpostului său, critica de întâmpinare, poate fi asemănat cu acela al anticorpilor, apărând
organismul literar de confuzii și iluzii.” (p. 70). Cum am mai lăsat să se
înțeleagă, Andrea H. Hedeș nu uită
că e scriitor nici când face publicistică; stilistic, ea prețuiește metafora
critică, iar un exemplu relevant e
acea „oră albastră” prin care încadrează un moment fast în dezvoltarea unei literaturi. În Divinități
periferice ea creionează un profil al
scriitorului dintr-o triplă perspectivă: a succesului de public, a succesului de casă și a succesului la critici.
Ceea ce rezultă nu e nici pe departe
portretul unei entități împlinite, ci
al unei divinități degradante, periferice. Sociologic, Andrea H. Hedeș
are dreptate. Revenind la Cei care
dansează, eseul eponim, dăm peste
un paradox ce caracterizează epoca
actuală, greu de înțeles, dar și mai
greu de acceptat: „… deși ne aflăm
în perioada cu cei mai mulți oameni
care știu să citească, cititorii sunt
208
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tot mai puțini.” (p. 100).
Despre locul și soarta scriitorului și, implicit, ale literaturii în
pandemie, a curs foarte multă cerneală. Andrea H. Hedeș, făcând
trimitere chiar la emoția pe care o
poate transmite arta cuvântului
cu mijloacele tehnice actuale, concluzionează că „totul va fi bine.”
Iar în Noile Alexandrii, analizează
câteva cazuri de mutilare a culturii
sub presiunea socială. Din nou, în
sprijinul eseistului vin sociologia
și antropologia culturală. Un dens
eseu al cărții este Triunghiul, spirala și covorul zburător. Vorbindu-se
despre o aproape obsedantă schimbare de paradigmă, mai întâi în societate, apoi, subsecvent, și în arte,
concluzia este totuși optimistă: „În
această lume schimbătoare, adică
supusă evoluției, indiferent de arcul
de spirală pe care s-ar situa, literatura are două constante: triunghiul
și spirala. Triunghiul este reprezentat de triada: scriitor, carte, cititor.
Spirala este evoluția în care literatura, la fel ca umanitatea, este antrenată. Indiferent de momentul în
timp și indiferent de turbulențele și
lipsa de orizont, aceste două constante sunt factori de echilibru și
de predictibilitate. Ele deschid și
un orizont de speranță: povestea
este o nevoie a omului, dintotdeauna și pentru totdeauna. Nimic
nu se pierde, totul se transformă.
Chiar ajunsă la un punct atât de jos
în orizontul de interes, după cum
e cazul azi, literatura va rămâne,
reinventându-se, alături de ființa
umană.” (p. 168). Există în paginile
volumului un loc unde se fac și subtile observații lingvistice, privind
diferența dintre „cuvânt” și „vorbă”.
Pentru a sublinia ce le desparte, se
face apel la paremiologie: „om de
cuvânt”, „pe cuvânt”, „cuvânt greu
de spus”, „cuvânt de onoare”, „în
toată puterea cuvântului”, „a da cuvântul”, „a binecuvânta”. De cealaltă parte vorba: e lungă, zboară, umblă, se-ntinde, se pierde, e sărăcia
omului. Concluzia e cea pe care se
sprijină cartea întreagă: „Cuvântul
este prețios, și el este cel din care se
ridică textul literar.”
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Victima și călăul –
Confesiunea unui gardian
Imelda CHINȚA

Cartea lui Ioan Chertiţie, Confesiunile unui gardian, Editura Gutinul,
Baia Mare, este scrisă din perspectiva gardianului care se confesează, surprinzând o realitate crudă a
„zonei interzise” a penitenciarului
care, împrejmuit cu sârmă ghimpată, îl face să pară ca scos din spaţiu
și timp, deţinuţii trăindu-și dramele
și angoasele unei existenţe demonizate. Prefaţa cărţii constituie o
confesiune menită a purifica spiritul încărcat de păcatele lumești, ce
cuprind fiinţa în momentele de rătăcire. Pentru gardian „munca de reeducare însemna ceva nobil, înălţător
și fascinant, mai ales după ce am citit
într-o carte de specialitate, o frază care
m-a impresionat: «Oare noi, educatorii,
nu suntem ca niște medici, care stau la
căpătâiul unui bolnav, cu speranţa că
într-o zi se va însănătoși?»”.
Cartea, fără pretenţii intelectuale, modestă din punct de vedere
literar, nu poate fi considerată discurs antitotalitar deoarece prezintă
viaţa borfașilor din spaţiul carceral și nu pe aceea a intelectualilor
care au avut de suferit de pe urma
regimului. Confesându-se, autorul
dorește să se disculpe, să-și motiveze slăbiciunile inerente individului pus în situaţia de a alege între
calitatea de om sau cea de fiinţă
instinctuală; el se dezumanizează
treptat, folosind bătaia ca pretext
pentru a-și satisface orgoliul și neputinţa de a combate metodele
unui sistem compromis: „Nu îmi
era milă de nimeni. Nici măcar atunci
când am surprins un bătrân, care putea să-mi fie tată, dormind pe o pătură
verde, sub pat”. Gardianul nu se lasă
impresionat de rugăminţile bătrânului de a nu-l pedepsi – acesta fiind condamnat pentru simplul fapt
că tăiase un viţel, aplicându-i drept
pedeapsă zece lovituri de baston în
palma stângă. Sistemul ucide orice
urmă de umanitate existentă în individ, iar cartea, fără alte comentarii, devine „spovedania unui învins”

ce a căzut cu nonșalanţă în capcana
obedienţei, devenind o marionetă, acţionând mașinal la ordinele
superiorilor. Recruţii pentru serviciul miliţienesc erau din rândul celor mediocri, dar cu „dosar curat”,
iar Securitatea deţinea o adevărată
artă în confecţionarea unor infracţiuni pentru cei incomozi regimului. Intelectualii erau consideraţi
paria societăţii și nu puteau ocupa
funcţii importante în stat fără a
se compromite și a accepta compromisul de a deveni informatori.
Naratorul-personaj surprinde în
paginile cărţii căderea guvernului
Ceaușescu, revolta deţinuţilor care
își cer drepturile de a se informa,
drepturi refuzate până atunci și
scandează neînfricaţi: „«Ceaușescu
a furat și pe noi ne-a condamnat!»;
«Vrem acasă la copii!»; «A-de-vă-rul!»
și «Li-ber-ta-te!»”, cuvinte interzise
până atunci, care nu coincideau cu
aspiraţiile statului totalitar ce viza
infernul absolut, minciuna și obedienţa supușilor săi. Aspiraţia către
cunoaștere, perfecţionare ţine de
esenţa umană, aceasta fiind interzisă de către sistemul care nu gândea
cetatea ca un spaţiu deschis, perfectibil, ci unul închis. Omul era forțat
a accepta dogmele și ideologiile devenite norme; un adevărat decalog
pentru indivizi: „Toţi oamenii poartă în fire aspiraţia de a ști”, afirmă
Aristotel în deschiderea Cărţii Alpha
Mare (I) – idee combătută de statul
totalitar care urmărea îngustarea
fiinţei, claustrarea ei, îngrădindu-i
dreptul de a se perfecţiona și de a
accede la o stare superioară pe scara
evoluţiei. Fără acces la cunoaștere,
la știinţă, fiinţa se atrofiază, devine
sinonimă cu mediul în care trăiește
și există datorită instinctului și nu
raţiunii. Este declarat liber „omul
care ascultă de sine și nu de un altul”,
gândește anticul Aristotel, pentru
că știinţa, deopotrivă cunoașterea
presupun libertate și se conjugă cu
libertatea, fiind autosuficiente și
208

autonome.
Printre alte suferinţe, monotonia era una din supliciile detenţiei.
Ea era depăşită de intelectuali prin
„societăţile culturale” pe care le-au
creat pentru a putea supravieţui lumii faustice. Adevăratele conferinţe
pe diverse teme sunt metode de
transcendere a crizei într-o lume a
abjecţiei şi a instaurării scabrosului.
Izolarea e mai uşor de depăşit când
adevăratele spirite polenizează uneori pe diferite subiecte ştiinţifice.
Salvarea poate veni şi din râs pentru că „închisoarea e o sursă de râs,
de râs mare, rabelaisian” – cum se
afirmă în Sfidarea memoriei sau cum
spune un personaj jovial, Ernest
din cartea lui C. Noica, Rugaţi-vă
pentru fratele Alexandru, care face
o pledoarie pe tema râsului la individ: „eu sunt vesel şi fac pe oameni
să râdă. Lumea lor e atât de tristă...”.
Tristeţea poate fi depăşită printr-un optimism, dar nu exacerbat.
Pesimismul era primul semn al înfrângerii, al căderii şi al renunţării.
Curajul şi puterea acestor spirite,
care au sfidat prin atitudine morală
un sistem ce părea de neînvins,
sunt un exemplu pentru orice etapă
în evoluţia societăţii.
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Postludiile existenței

5

Carmen ARDELEAN

Prefață la volumul Amprentele iubirii,
de Eduard Dorneanu
Vizibile chiar de la primele poeme, amprentele „Poeticii” publicate anterior de autor, religiosul și eroticul, constituie, și de această dată, liniile de miră ale
volumului al cărui relief interior, ca într-un asumat
palimpsest, e completat de nostalgia tinereții, de un
lirism ce emană din trame și traume personale, din
neliniștile firești ale creatorului de poezie, din nevoia
de recluziune în spațiul alegoric al propriei ființări.
Pendulând între simboluri ale celestului și ale teluricului, reunite prin infinitele forme ale iubirii, într-o
călătoriei cu numeroase meandre, spre nord, aparent
reper spațial, în esență, simbol al interiorității, al
cerebralității, Eduard Dorneanu consemnează cuminte, disciplinat, ca într-un jurnal intim, vizitele succesive în templul iubirii carnale, în catedrala trecutului,
dominată de icoana mamei și de pravilele nescrise ale
existenței bucolice, în fiordurile prieteniei nestinse
nici de nemiloasa moarte prematură sau în găvanele
fenomenologiei. O carte a ecourilor, a retrospectivelor conturate în tonuri grave, a tatuajelor invizibile
care-l definesc, care-l conturează: o carte a postludiilor existenței.
Corporalizări și recorporalizări domină construcția
unei lumi ale cărei coordonate rămân ecourile vibrante ale copilăriei, ale cântecului de leagăn al mamei,
devenit ba fundal sonor prolific „fiecare discuție prelungită a primit un trup/ pe care tinerețea l-a purtat
în brațe/ prin deșert și camere ieftine de hotel”, ba
blestem nerostit, resimțit acut de un eu liric ce nu
s-a dezis prematur de iubiri, ci de timpuri. Un eu liric
damnat, al cărui destin e permanentul pelerinaj printre „semnele vieții”, completat, prelungit de „blestemul împrejurărilor misterioase/ din care tinerețea
mea a ieșit cu genunchii zdrobiți” se clădește cu fiecare poem.
Imaginea edenică a locului natal, ipostaza sacralizată a mamei care „așază pe coama cerdacului/ gutui
culese din livadă” și îl sfătuiește, cu înțelepciune, „să
le lași un timp aici (...)/ nu sunt coapte de-a binelea/
lumina dimineților le va aduce și restul de culoare/
sunt asemenea unor copii pe care îi poate crește/ doar
soarele și șoaptele care coboară în zori/ din munții
stânișoarei” („Sfială”) declanșează meditația, transformând poemul aparent descriptiv într-o parabolă
cu tentă escatologică. De altfel, spațiul securizant e
alternativa la lumea care-l determină să se autoexileze în ipostaza însinguratului, „în dulcea durere a rănilor fără mormânt/ sub binecuvântarea liniei morții”.

Natura devine un decor stilizat, verile sau primăverile sunt instantanee ale sentimentului, ploile sunt
amprente ale amintirilor juvenile, iar iarna devine
dorit interlocutor, atent observator, lucidă ipostază a
muzei, a spiritului: „mai aproape înțelegi/ cât să poți
vedea zămislirea unui rod străin/ mai aproape poetule/ cât să poți auzi scâncetul unui copil bolnav/ mai
aproape/ ca să înțelegi de ce oamenii de ieri își uită
numele de alint/ iar zilele nu își mai cunosc rugul din
care s-au născut” („Mai aproape”).
Inedite ipostaze, unele interlocutori, sunt Heraclit
sau Phaestis, un februarie care „după o respirație”,
„sângerează și își leagă zilele impare/ de limbajul
licențios al demonilor uzurpatori”, primăvara care
„a prins a scânci și a striga nume de femei/ singurele rămase din moștenirea erotică a trecutului/ heiii a
strigat anotimpul chinuit/ vreau să mă ridic și să beau
împreună cu alți morți/ poate cu cei din ramura coarnelor de bivol/ pentru că ei m-au învățat/ înainte de a
fi anotimp/ să îmi acopăr cerul cu palmele orfanilor/
și astfel să nu văd și să nu caut păcatul nimănui/ în
florile mele” sau Iason, definit de îndemnul „hai să
frământăm pâine nouă strigă el/ să îndestulăm războinicii născuți din cenușa viselor/ și să îi creștem în
otrava umbrelor noastre/ până când într-o zi vor deveni nume de ocară și preoți desăvârșiți/ și vom păși
împreună vinovați și nevinovați/ pe pământ nou sub
lună plină”. Li se alătură „domnul” care „stă înfășurat
în perdeaua călcată de tălpile îngerilor/ strigă și el/
hei eduard ți-am dăruit o zi ca o amforă/ e timpul să
îți potolești setea și să ridici baricadă din oasele celor
tineri/ cântecul lor va spori măreția durerii/ ascultă și
spune-mi dacă poți împărți țara și cerurile părăsite/
iar dacă da și chiar/ ai puterea aceea atât de mare și
atât de grea/ nu uita să cauți și să iei cu tine pe cei
care vor învia/ după trei zile și patruzeci de pomeniri/
ca niște sfinți de care nu are nimeni trebuință/ mai
ales acum când păsările se prăbușesc peste trupuri
de copii/ iar moartea aleargă aleargă/ și ea” sau vocea
care concurează divinitatea, din timpul experienței
cazone, din tinerețe, amar surprinsă în poemul „de
unde se aude vocea”, alături de îngerul aflat la final de
rugăciune, al cărui monolog e teribil de emoționant:
„hei frate om (...)/ dă-mi din răbdarea și durerea ta
ca să pot duce mirarea până la capăt/ am nevoie de
amintirile tale/ le voi stoarce lacrimă după lacrimă și
apa sărată care curge între noi/ va naște corabie veche
iar noi frate al meu de dincolo de moarte/ vom deveni
marinari și vom naviga până la gurile iluziei/ iar cei ce
ne vor vedea vor orbi vor tace și își vor înfige unghiile
în cer/ dar noi nu ne vom opri nu vom ancora va tre208
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bui să ducem mirarea până la capăt”.
Completează galeria ipostazelor religioase pelerinul, călăuza, tâlharul, ce reiterează, obsesiv, miracole
creștine: „iar călăuza le-a citit din cartea înălțării la
carne/ și fiecare pom și-a schimbat trupul de lemn în
unul de carne/ și fiecare trup a căutat un alt trup în
care să intre/ și fiecare șoaptă a lor s-a auzit în saint
lo”. De altfel, religiosul, creștin sau precreștin, e fixat
și prin dimensiunea lui temporală: „vinerea neagră”,
„ziua cincizecimii”, „înainte și după ce unul dintre tâlharii de pe cruce a mințit”, „ziua de imbolc”, Badnjak, iar uneori prin cea a religiosului casnic – „ultima
noapte de marți a lui octombrie”.
Cadrul nocturn e, adesea, revelator, dezvăluind,
puternic metaforizate, reverberații ale tinereții: „drumurile tinereții s-au transformat în ace de argint/ iar
cel fără de patimi le-a înfipt/ în fotografiile părinților
mei/ vocea lui răsună/ asemenea unui anunț care gravitează/ bolnăvicios/ printre fântâni secate și căpițe
de fân/ să știți spune el/ tinerețea este o sarcină/ neplanificată/ o infuzie de fier topit adusă de diavol/ din
atelierul șchiopului din lemnos”. Rememorările au
un aer puternic elegiac, conturând trist metamorfoza crudă, nedreaptă „domnul ne-a alungat din ringul
de dans și ne-a trimis tinerețea/ în locul unde demonii cântă fără oprire/ catavasiile floriilor// trupurile
noastre au devenit cămin adoptiv/ pentru nopțile
de iarnă” sau Marea Trecere la fel de crudă, nedreaptă: „da știu/ satul de atunci nu mai e satul de acum/
mormintele au crescut pe icoanele ortodoxe ale serbiei/ prietenii mei și-au strâns tinerețea într-un surâs
amar/ și au plecat dincolo de albastru însoțiți de colindele/ și fumul de stejar/ în zbor fără aripi cu pași de
sânge și dor nesfârșit”.
Poem-manifest e „Mii de aripi leagă rănile
liniștii”, ce se distinge prin tonul mobilizant, straniul mesianism ce străbate, dincolo de veacuri,
din versuri: „hei tu anne de cleves/ hei tu boddoh
cel fără de umbră/ hei tu eduard frate om/ hei voi/
sunteți cea mai frumoasă echipă de recunoaștere/
trimisă de marele/ arhitect spre tărâmul soarelui
orb/ sunt atât de mândru că voi visa împreună cu
voi/ și mai ales/ că voi striga împreună cu voi/ uimit/
când mii de aripi vor lega rănile liniștii/ în zi de imbolc/ imediat după ce nopțile zodiei fecioarei se vor
aduna în pocalul prorocului”. De aceeași factură, cu
o tentă suplimentară de artă poetică e poemul „69”,
în care ampla, complexa definiție a vieții e dublată
de un dramatic monolog despre direcții și sensuri
ale vieții. Artă poetică sincretică e „Roza tăcerii” în

care, ca într-un domino, se conectează dimensiuni,
simțuri, cadre: „și iată cum ziua de vineri se lipește
de pietre/ înălțimea templului zid risipește țipetele
anotimpului mort/ iar peste durerea lăsată liberă de
o parte și alta a esenței/ coboară verbele impersonale blestemate de zei/ puterea mea e stimulată de
sângele care curge din norii purpurii/ ridic spada și
pe oțelul ei/ văd versurile poemelor mele/ simt cum
tăcerea mă face mai puternic ca orice anotimp/ lovesc din nou/ și sunt fericit sub ploaia purpurie a lui
aprilie/ în spatele zidului apărat de cenușa timpului/
poet și oștean neobosit/ sunt”.
Atunci când mizează pe o circularitate a poemelor, asigurată prin laitmotivul care infuzează puternic poemul, efectul stilistic e vizibil, fie că e vorba
de laitmotivul înfloririi, de coama cerdacului sau de
coama primelor cuvinte.
Puternicele erotizări din pleiada de poeme
(„Lanțuri de șoapte”, „Transfigurare”, „Preludiu”,
„Alintul Valentinei”, „Ne îmbrățișăm rănile”) au în
centru ipostaze feminine precum valentina, fata
din ițcani sau o generică „ea” – entități evanescente, subjugate de iubirea care le înnobilează discursul
și le accentuează vizionarismul. Interesant, acestea
par să alterneze, asemenea unei firești succesiuni diurn-nocturn, poemele-meditație sau elegie. O portretizare sugestivă a acestor reprezentări puternic
erotizate e realizată în poemul „Calea spre noi” în
care nuclee sunt „asalturile cărnii”: „erotismul pur
și modul de gândire arhetipală/ al primilor amanți/
abandonați de zei”. „Speranța nu e o capcană” e unul
dintre poemele care fixează un rol distinct al episoadelor erotice: de revelator, de catalizator „încă
de atunci din vremea primelor gemete înmiresmate/ învățasem că nu trebuie să rămân blocat în propria logică/ mângâierea iubitei poate îndepărta orice
ploaie și orice blestem”. „Chintesență” dezvăluie alte
valențe ale sentimentului: „dar noi iubito suntem
sub protecție magică/ ploile ne apără de strigătele ființelor hibride/ iar soarele ne îmbracă formele
fierbinți/ răscolite de dorință/ suntem sculpturi vii
din care timpul nu se poate înfrupta/ așa că pentru
fiecare floare născută din gemetele tale/ vom primi
15 arginți și o pelerină albă/ înainte de zbor/ înainte
de curgere”.
Un volum despre nevoia acută, intrinsecă de
vibrație interioară la teme majore ale umanității sau
la fața simplă a existenței, despre puterea de a iubi
mistuitor și mântuitor, în gamă majoră și minoră e,
fără îndoială, Amprentele iubirii.
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În vârtejul timpului
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Alice Valeria MICU

Constantin Ciceovan este cu A
fost odată în Carpatia (Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021) la
prima sa experienţă editorială, așadar ne aflăm în faţa unui debut. Medicul român, trăitor la Chicago și-a
descoperit vocaţia de povestaș și a
decis să aștearnă pe hârtie o adevărată sagă ai cărei protagoniști sunt
patru băieţi dintr-un sat de pe malul Siretului. Coordonata spaţială a
romanului este suprapusă pe una
temporală, acţiunea fiind plasată în
epoca medievală, într-un timp epic,
aproape magic. De fapt, construcţia
romanescă este una multidimensională, căci personajele se mișcă în
jurul Carpaţilor, acoperind aproximativ teritoriul tracic, iar întâmplările din multiplele fire narative sunt
aproape de fiecare dată, consecinţele altor momente din trecut. Așa
se face că fiecare tablou are în spate
câteva secvenţe, autorul face mereu
saltul în trecut, așezând cu pricepere elementele componente ale unei
adevărate fresce a epocii. Impresia
finală este a unui covor de mari dimensiuni, la care au lucrat, după un
model respectat cu exactitate, zeci
de artizani.
Încă din titlu înţelegem că avem
de-a face cu o poveste, căci e inclus
incipitul specific acestor creaţii epice, care au cunoscut atât varianta populară, cât și pe cea cultă. În
plus, Carpatia este numele pe care
autorul îl dă ţinutului din preajma
Munţilor Carpaţi, dar cu o rezonanţă pe care o regăsim în poveștile moderne de succes, în forma
scrisă, dar și ecranizată. De fapt, A
fost odată în Carpatia are din plin
valenţele unei surse de inspiraţie
pentru un scenariu cinematografic, al cărui defect ar fi doar că nu
ar beneficia de harul descriptiv al
lui Constantin Ciceovan. Tablourile
create de el, cu o structură plină de
poezie, atenţia acordată detaliilor
de natură, din locurile pe unde curg

firele epice, rememorările, călătoriile, bazarul, caii, portretele directe
ale personajelor, toate acestea ar fi
înlocuite de imagini. Limbajul este
presărat cu arhaisme și regionalisme (chiar dacă unele nu aparţin zonei Siretului, precum nici prezenţa
porumbului și a cartofilor nu pare
sincronizată cu realitatea istorică a
epocii). Cele aproape 450 de pagini
pot părea multe pentru cititorul de
azi, dar odată intrat în atmosferă
nu îţi rămâne decât să aștepţi următoarele cărţi pe care le-a proiectat autorul.
Romanul este construit dintr-o
succesiune de planuri, văzute atât
în momentul desfășurării acţiunii
propriu-zise, cât și prin repetate incursiuni în trecut, dar au în centru
patru băieţandri și o fată. Costin,
Octavian, Sabin și Iureș mânuiesc
biciul, cuţitul, toporul, așadar se
pregătesc pentru aventurile vieţii,
dar își doresc niște cai potriviţi pentru flăcăi ca ei, iar mânjii pe care au
pus ochii sunt în herghelia îngrijită
de Smaranda. Nu lipsește din panoplia personajelor de basm nici
personajul negativ, uzbecul Babor,
care, precum un zmeu, râvnește la
fata cea frumoasă. Iureș, prototipul
lui Făt-Frumos o ajută pe Smaranda, rămâne cu câinele acestui crud
stăpân, scăpându-l ca de o vrajă.
Uzbecul cel fioros rămâne și fără
carul plin de lucruri scumpe, dar
și fără armăsarul său. Din caielele
potcoavelor acestuia, fierarul, tatăl
lui Sabin, le făurește celor cinci câte
o cruce care îi va uni până la capăt.
Găsim, deci, în galeria personajelor
de poveste și vindecătoarea, care
este aici mama lui Iureș, avem eroii,
fata cea frumoasă, răul personificat
de uzbec, obiectele investite cu puteri magice, ajutoarele, uriașii, victimele. Nimic nu lipsește, în primul
rând intenţia moralizatoare, căci binele învinge, iar cei ce se căiesc au o
a doua șansă.
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Ceea ce frapează la întregul mănunchi de fire narative este verosimilitatea lor. Basmul e coborât din
fabulosul mitologic în realismul
magic al unei comunităţi arhaice,
care vine în contact cu o lume plină de culoare, neamuri, mentalităţi. E aici un melanj de tradiţii, iar
detaliile scenografice, exactitatea
inventarului gospodăriilor ţărănești, meșteșugurile vremii, toate
construiesc un adevăr ficţional credibil. Relaţiile speciale pe care le au
personajele cu animalele lor reconstituie peisajul spiritual și mecanismele acţionate de mentalităţile
epocilor trecute. Proverbele își au
rădăcina în observaţiile atente, în
înţelepciunea arhaică, așa că frăţia
cu elementele naturii, cu caii și câinii, devotamentul celor care se simt
datori să-l slujească pe cel ce le-a
salvat viaţa, obiectele investite cu
puteri mistico-magice întregesc impresia de basm în care poţi crede. Și
de ce să n-o faci, când autorul însuși
s-a bazat pe o serie de întâmplări la
care a fost martor sau i-au fost relatate de cei apropiaţi, dovedind încă
o dată că ficţiunea cea mai fantastică este realitatea.
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Al. Andrițoiu și revista
„Familia”
Gheorghe GLODEANU

În 2021, la Editura Casa Cărții de Știință din
Cluj-Napoca, Ruxandra Gavra a publicat un amplu
studiu în două volume intitulat Alexandru Andrițoiu și
revista „Familia”. Inițial teză de doctorat, lucrarea are
meritul de a readuce în actualitate un poet care și-a pus
puternic amprenta asupra unei epoci, dar care a fost
ignorat după 1990. Bine structurată și minuțios documentată, investigația a fost împărțită în două volume
distincte. Primul tom se intitulează Revista „Familia”
seria a V-a (1965-1989), în timp ce al doilea poartă titlul Alexandru Andrițoiu, între livresc, vitalitate și hedonism. Mult mai amplu, primul volum reunește patru
secțiuni consistente. Titlurile capitolelor se dovedesc
semnificative, marcând principalele etape ale cercetării: Revista „Familia” – pagini de istorie, Seria a cincea a
revistei Familia – cinci lustri sub redacția lui Alexandru
Andrițoiu, Intervalul orădean al Cercului literar de la Sibiu
și Familia – indice bibliografic analitic (1965-1989). Deja
simpla parcurgere a cuprinsului reușește să reflecte
meticulozitatea deosebită a demersului realizat de către Ruxandra Gavra. Cu toate acestea, având în vedere
faptul că revistei „Familia” i se consacră patru capitole
ample, în timp ce lui Al. Andrițoiu numai unul, poate că
ar fi fost mai potrivit ca lucrarea să se intituleze Revista
„Familia” și Alexandru Andrițoiu. Cele două coordonate
ale investigației se întrepătrund însă în mod organic,
neputând fi separate.
Principalele idei care au stat la baza elaborării
cărții au fost expuse în Introducerea investigației. Al.
Andrițoiu este plasat într-o bogată tradiție de scriitori-gazetari, printre care sunt menționați: Mihai
Eminescu, I.L. Caragiale, Tudor Arghezi, G. Călinescu,
Augustin Buzura, Nicolae Breban și D.R. Popescu. Ruxandra Gavra și-a propus să reconstituie bogata activitate literară desfășurată de către Al. Andrițoiu, al cărui
nume s-a confundat cu cel al revistei „Familia” timp
de un sfert de veac. În acest sens, exegeta reconstituie
prestigioasa istorie a publicației bihorene, care a avut
șansa să găzduiască între paginile ei debutul poetului nostru național, Mihai Eminescu. Cum e și firesc,
o atenție deosebită se acordă perioadei cuprinse între
1965-1989, când la conducerea publicației s-a găsit Al.
Andrițoiu.
Ruxandra Gavra reconstituie istoricul prestigioasei
publicații, analizează programul revistei, trece în revistă colectivul de redacție, discută tematica numerelor
și menționează principalii colaboratori. Cum este și
firesc, spațiul cel mai amplu este consacrat seriei a cincea, girată de către Al. Andrițoiu. Interesante și binevenite sunt și Portretele de familiști, investigația oprindu-se la Gheorghe Grigurcu, cel mai longeviv familist,
Stelian Vasilescu, Dumitru Chirilă și François Pamfil.
Sunt trecuți în revistă apoi principalii colaboratori ai

publicației: poeți, prozatori, dramaturgi, eseiști, traducători, critici și istorici literari, folcloriști, lingviști,
sociologi, filosofi, istorici etc.
Foarte interesantă este cea de a treia secțiune a
tezei, care reconstituie Intervalul orădean al Cercului
literar de la Sibiu. Seria a V-a a publicației s-a dovedit
o gazdă primitoare pentru Nicolae Balotă, Ovidiu
Cotruș, Radu Enescu, Ion Negoițescu, Ștefan Aug.
Doinaș, Cornel Regman și Radu Stanca. Este vorba
de niște personalități de excepție, care au marcat profund destinul postbelic al publicației. Ruxandra Gavra
menționează că revista orădeană a jucat un rol important în „regruparea” cerchiștilor și în conturarea operelor acestora. Dacă perioada sibiană a grupării a fost
analizată în numeroase lucrări, exegeta are meritul de a
cerceta o etapă mult mai puțin cunoscută din biografia
acesteia.
Remarcabil se dovedește și capitolul intitulat „Familia” – indice bibliografic analitic, extrem de util pentru
cei care doresc să studieze istoria recentă a publicației.
Oprindu-se asupra intervalului 1965-1989, exegeta
urmărește, pe rând, beletristica, debutul literar, eseul
și literatura de frontieră, traducerile, critica și istoria
literară, lingvistica, folclorul, sociologia, filosofia, estetica, istoria și arheologia etc.
Volumul al doilea al cărții îi este dedicat poetului
Al. Andrițoiu, care este privit între livresc, vitalitate
și hedonism. Investigația tinde către exhaustivitate,
transformându-se într-un veritabil studiu monografie
consacrat poetului. Mai întâi este reconstituit climatul
epocii, după care se trece la prezentarea operei. Extrem
de meticuloasă, Ruxandra Gavra reconstituie etapele
creației scriitorului și analizează în profunzime imaginarul poetic al celui considerat un „trubadur modern”.
Rând pe rând, sunt comentate aspecte precum: limbajul poetic, iconii operei, referințele livrești, convențiile
poetice utilizate. Nu este ignorat nici tributul plătit
comandamentelor epocii, ce își pun puternic amprenta asupra unei întregi generații. Analiza urmărește
evoluția lirică a poetului, insistând pe opera de maturitate a acestuia. Depășind etapa nefastă a proletcultismului, Andrițoiu devine creatorul unei poezii originale,
în care triumfă valorile estetice autentice. Cum creația
poetului se suprapune, practic, cu perioada totalitară (a
debutat în 1949 și a publicat ultimul volum în 1988), ar
fi interesant de văzut cum este receptată lirica poetului
de către cititorii de azi, aspect mai puțin comentat.
Rod al unei cercetări asidue, investigația realizată de
Ruxandra Gavra reprezintă o interesantă simbioză a trei
dimensiuni complementare: monografia revistei „Familia”, creația literară și publicistică a lui Al. Andrițoiu și
activitatea desfășurată de către membrii Cercului literar
de la Sibiu în cadrul publicației bihorene.
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Botezul gândurilor

9

Marcel LUCACIU

Imaginea dascălului se pierde
în vâltoarea vremurilor aspre pe
care le trăim și puțini dintre noi
ne mai amintim, astăzi, de sfioasa
Dăscăliță a lui Octavian Goga, de
„bătrânul dascăl” din Scrisoarea I a
lui Mihai Eminescu ori de simplitatea și modestia Domnului Trandafir,
sugestiv creionate de Mihail Sadoveanu. Parafrazându-l pe marele
poet german Friedrich Hölderlin,
ne întrebăm și noi, adesea: La ce
bun dascălii (a se citi profesorii) în
vremuri de restriște spirituală?... Și
totuși...
O jumătate de veac, Octavian
Guțu a fost profesor de limba și literatura română la Liceul de Filologie-Istorie „Simion Bărnuțiu” din
Șimleu Silvaniei (în prezent, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”).
Îndelungatului parcurs didactic i
s-au adăugat, treptat, alte activități
școlare (director al colegiului
menționat anterior, 1978-1990;
inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj,
1990-1996) și extrașcolare (membru în Colegiul Prefectural al Prefecturii Județului Sălaj, 1990-1992;
consilier în Consiliul Județean Sălaj, 1996-2000; primar al orașului
Șimleu Silvaniei, 2000-2004; consilier în Consiliul Local al orașului
Șimleu Silvaniei, 2004-2008).
Fără îndoială, impresionantul
palmares îl îndreptățește pe „dascălul de citire și simțire românească”
să-și adune reflecțiile dulci-amărui
despre viață și, pe alocuri, despre
propria-i viață, într-o carte surprinzătoare, intitulată Gânduri nebotezate. Un leac pentru singurătate (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca,
2022). Surprinzătoare, nu atât prin
târziul debut editorial, cât prin faptul că ne aflăm în fața unei antologii
de cugetări, maxime și aforisme care
nu sunt extrase din cărți (așa cum,

probabil, mulți s-ar fi așteptat), ci
din viața trăită, cu intensitate, conform versurilor eminesciene: „Nu e
carte să înveți/ Ca viața s-aibă preț/
Ci trăiește, pătimește/ Și de toate
chinuiește/ Ș-ai s-auzi cum iarba
crește.” De ce gânduri nebotezate?
Ne lămurește autorul însuși: „Când
un gând și-a găsit un cititor, deci
un destinatar, acela este momentul botezului acestuia. Gândurile în
care niciun cititor nu se regăsește,
rămân nebotezate, precum literatura de sertar. Ele devin gânduri de
prisos sau orfane. Un gând botezat
moare atunci când cei care l-au botezat nu-l mai folosesc.”
Melancolice ori surâzătoare,
ironice sau sceptice, multe dintre
aceste reflecții sunt memorabile
grație acurateței limbajului și rostirii esențializate. Dascălul „vede”
cuvintele înainte de a le materializa
și simte, acut, valențele lor expresive. Iată câteva mostre: „Adevărații
nevăzători nu sunt orbii, ci cei vii
care văd, dar nu văd ce văd”; „Când
o dorință nu ți se îndeplinește, înseamnă că nu-i făcută pentru tine”;
„Singurătatea este singurul mod
de a fi prin care nu faci rău nimănui”; „Când mâine e mai puțin decât azi, mai bine rămâneam la ieri”;
„Adevărații patrioți sunt păsările
călătoare”.
Remarcăm diversitatea tematică
a gândurilor din care nu lipsesc iubirea („vara sentimentelor”), timpul, prietenia, politețea („haina de
sărbătoare a caracterului”), lectura
(„o călătorie care nu se plătește, se
răsplătește”) și, desigur, școala cu
laitmotivul ei, dascălul: „Marii dascăli nu s-au considerat niciodată
exemplul perfect pe care elevii lor
trebuie să-l urmeze. Poate tocmai
de aceea, aceștia au făcut-o”.
Pe cât de lucid, pe atât de elocvent este Octavian Guțu, mai ales,
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atunci când schițează tipuri umane, precum ipocriții, lingușitorii,
bârfitorii („cei mai mari colportori
de neadevăruri”), îngâmfații („cei
care cred că ei au născut lumea și
au dreptul să o stăpânească”), demagogii (al căror cuvânt „e un fulg
de nea”) și, nu în ultimul rând,
orgolioșii: „De cele mai multe ori,
orgolioșii sunt pretinși premianți
care n-au ajuns pe podium”.
Uneori, în câteva fragmente de
jurnal, inteligent inserate, ipostaza contemplativă și sentimentul
de admirație în fața naturii ne dezvăluie o sensibilitate exacerbată,
cu reminiscențe romantice: „Când
plouă, întotdeauna am impresia
stranie că între cer și pământ se
transmit nebănuite mesaje. Purtătorii lor sunt stropii de ploaie. Pământul răspunde schimbându-se
la față”.
Alteori, gândurile recuperate din
ceața amintirilor și răvășite de dorul căruia nimeni nu-i poate „pune
cătușe” sunt botezate cu stropi
miraculoși de poezie: „Apropiindu-te,
am început să-ți simt absența. Și-mi
era frig. Ce veselă erai!”
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Horaţiu Mălăele – jocul
literaturii microscopice
Menuţ MAXIMINIAN

Horaţiu Mălăele este unul dintre
actorii care reușesc să-și transcrie
experienţele vieţii nu doar prin
interpretarea pe scenă, ci și prin
cărţi. Alături de Dorel Vișan, Maia
Morgenstern, Oana Pellea, Horaţiu
Mălăele se înscrie în rândul personalităţilor teatrului românesc contemporan, care contribuie nu doar
la scrierea istoriei teatrului contemporan, ci sunt mult mai complexe
prin cărţile pe care le aduc în faţa
cititorilor.
Dezinvolt, întotdeauna cu umorul sarcastic la purtător, Horaţiu
Mălăele organizează turnee prin
ţară, în care monologurile lui sunt
însoţite de lansări de carte, la care
cei prezenţi stau cuminţi la rând,
așteptându-și autograful.
Interpretării scenice și scrisului, Horaţiu Mălăele adaugă și arta
plastică, de altfel prima expoziţie
personală de desene având-o chiar
în clasa a XII-a, la Târgu Jiu. Deși
dorea să urmeze Institutul de Arte
Plastice din București, drumul vieţii
l-a dus spre arta teatrală și cinematografică, absolvind la clasa renumitului profesor Octavian Cotescu.
Prima repartiţie a avut loc la
Teatrul Naţional din Piatra Neamţ,
apoi s-a mutat în București, unde a
jucat pe scenele de la Nottara, Odeon, Naţional, Teatrul de Comedie și
Bulandra și a regizat spectacole de
teatru, pentru „Carlo contra Carlo”
de Paul Ioachim, iar de la Odeon, în
anul 1994, a obţinut premiul Festivalului Comediei Românești. A
fost distribuit în pelicule de mari
regizori români, precum Alexandru
Bocăneţ, Mircea Daneliuc, Sergiu
Nicolaescu etc. În teatrul de televiziune a jucat peste 150 de roluri.
Caricaturistul Horaţiu Mălăele a
expus în peste 30 de expoziţii circa
3000 din creaţiile sale și a fost redactor-șef al publicaţiei „Satirul”.

Horaţiu Mălăele a primit o stea pe
Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Capitală. La Fetești este
teatrul cu o capacitate de 500 de
locuri care îi poartă numele, iar
Senatul Universităţii „Constantin
Brâncuși” din Târgu Jiu i-a acordat
lui Horaţiu Mălăele titlul de Doctor
Honoris Causa.
Colegă de generaţie, ea însăși
autoarea unor jurnale inedite, Oana
Pellea spune despre Mălăele: „Desenează superb. Joacă genial. Recită fabulos. Regizează minunat…
ca și când toate astea n-ar fi fost
de ajuns… și scrie excepțional! Nu
poți decât să-l iubești! N-ai scăpare… Îl iubești și gata! Un artist cât
o lume!”.
Șirul volumelor publicate a început cu autobiografia Horaţiu despre
Mălăele, despre care declară că este
un „ghiveci intelectual” și Rătăciri.
Trei sunt cărţile pe care autorul le
poartă cu el la turneele din 2022,
toate surprinzând stări de viaţă
așezate în proză și versuri. O poveste cam ciudată (Editura Bookzone) cuprinde trei povestiri într-o
cărticică de buzunar care ne poate
însoţi pretutindeni și care se citește
cu interes, surprinzând, în pasajele
pline de mister, experienţe ale vieţii trecute prin filtrul minţii și văzute de ochii actorului. „Nu te poți
«plictisi» niciodată de «isprăvile»
lui Horațiu, pentru că în aura lor te
pierzi și te regăsești, te bucuri și oftezi, te amuzi și cazi pe gânduri. O
experiență îmbogățitoare!”, spune
pe coperta IV, Andrei Pleșu.
O completare fericită este aceea în care cuvântul scris năvălește
în viaţa actorului, Horaţiu Mălăele aducându-ne, în paginile cărţii,
emoţii într-un continuu spectacol
care oferă cititorilor, pagină cu pagină, trăiri într-un concept aparte
al literaturii microscopice.
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Doru Bușcu spune despre aceste
povestiri kafkiene că sunt „stranii
și armonioase, tulburătoare și exacte, frumoase, simple și profunde”.
În lupta dintre scriitor și actor, uneori cel din urmă este „smuls din sala
cu aplauze și îmbrâncit în brațele
literaturii, acolo unde talentul lui
strălucește cel puțin la fel de tare”.
Prima dintre cele trei proze,
„O poveste cam ciudată”, descrie
un cartier din București, „cenușiu
și cuminte”, traversat de drumul
tramvaielor, în care se spun povești
inedite și în care, dorind să fie erou,
Eliad își mimează propria fericire. A
doua proză, „Pașcani”, descrie povestea singurătăţii dintr-o gară în
care, din când în când, mai trec „locomotive atemporale” ce cară după
ele vagoane cu „doamne elegante și
domni curtenitori”, ducând cu ele
vise și iluzii din micuţa gară înspre
alte destinaţii. „Caseta” este cea
de-a treia proză, una emoţionantă,
ce descrie „noaptea de dinaintea
morţii mamei” unui copil de patru
ani. Acesta a avut o serie de premoniţii surprinse într-un mod plin de
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emoţii de către scriitor.
Volumul Tehomir (Editura All)
este prezentat de către Cristina
Mitrea drept „o bijuterie” (4arte.
ro). În cele 60 de pagini, cartea începe povestea din luna februarie a
anului 1957, când din cauza unui
coleg, descoperit cu TBC, elevul
de 12 ani, în care-l descoperim pe
Horaţiu Mălăele, este retras de la
școala din Târgu Jiu și dus de părinţi, pentru trei luni, în localitatea Tehomir. Aici sunt descoperite
adevărate povești de viaţă narate de
scriitor precum descriau înaintașii
lui poveștile eroilor din basme. O
lume care se învârte în jurul bunicilor, mama Ana și Moșu, în care
descoperim palate zburătoare, dar
și momente zdruncinate ale desproprietăririi forţate ale românilor
în timpul comunismului… „Nenorocirile care îi lovesc pe oamenii
din lumea satului se întrepătrund
cu dorința lor de supraviețuire și cu
forța care nu îi părăsește niciodată,
nici chiar când par să nu mai aibă
niciun motiv de speranță. Citind, te
lași furat, fără să vrei, atât de amuzamentul care răzbate din primele
pagini, cât și de dramatismul care
se construiește ulterior, filă cu filă,
spre final”, spune Cristina Mitrea.
Precum invadarea lumii de apele
primordiale sunt descrise momentele inundaţiilor la care este părtaș

adolescentul: „Înotând până la brâu
în apele și mâlul potopului, țăranii
își făceau acum ordine prin case,
cântau, râdeau, vorbeau tare și fără
noimă, să se-audă, să simtă și ei că
există, că trebuie să existe, pentru
că, la urma urmei, viața trebuie trăită, ce mama dracu’!”. Acest univers
este la jumătatea drumului dintre
Târgu Jiu și Turnu Severin, numele
lui venind de la voievodul Tihomir,
tatăl lui Basarab I, întemeietorul
Ţării Românești. Îndrăgostirea eroului, întreg universul lui învârtindu-se, la un moment dat, în jurul
Anei, este o secvenţă ce va rămâne
întipărită pentru cititori, cei care
vor descoperi în „satul satelor, satul marilor minuni și al suferinţelor
fără număr”, un palat fantomă, în
care localnicii au credinţa că se află
Dumnezeu. Pâinea cea de toate zilele se face din „aburul fierbinte al
unui lighean obosit”, iar viaţa este
ghidată după credinţă și datini
ancestrale. „Tehomir este o proză pe care o putem pune liniștiți
lângă proza fantastică a lui Eminescu, din familia Cezara, dar și
lângă proza fantastică a lui Mircea Eliade, dacă ne gândim la evadările lingvistice ale povestirii lui
Horăele, cum îi zic eu lui Horațiu
Mălăele, gândindu-mă la acea
definiție a horei extatice, la acea
stare de enthusiasmos din cultul
lui Dionysos”, spune Grid Modorcea (jurnalul-bucurestiului.ro).
„Cu toată scormoneala lui filozofico-religioasă, cu toată cercetarea
lui speculativă și râvna lui dialectică, după atâtea și atâtea milioane
de ani, omul nu a fost în stare să
dea un răspuns clar în ceea ce privește scopul lui pe pământ”, spune
la începutul cărţii Horaţiu Mălăele,
din a cărui povestire nu lipsesc zăpezile împinse până-n primăvară,
popa Gorun și Acatistul Sfântului
Ilie, pregătirile de Paști, când toate
se înnoiesc, inclusiv casa se văruiește și sufletele se împlinesc, circul
Zaza venit în sat cu multă gălăgie,
dar și cu multă fascinaţie, inundaţiile și fumul lemnelor „arse de prin
curţile oamenilor”, ce purifică locul,
regenerându-l, precum Noe cu arca
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lui a salvat lumea de la potop.
Lirica din volumul Poezii și vorbe-n vânt surprinde prin claritatea
versurilor, văzându-se în același
timp munca pe care poetul-actor
o „orchestrează” pentru ca totul să
fie la locul lui, așa cum se primenește și pe scenă când, îmbrăcându-se în frac, aduce povești plăcute
spectatorilor. Poeziile, aforismele,
desenele aduc culoare împletită
cu emoţie, simţindu-se, dincolo de
cuvinte, și ironia lui Horaţiu Mălăele pentru vremurile pe care le
parcurgem. „Excelent atlet al ambiguităţii” îl numește, pe coperta
IV, Dan C. Mihăilescu pe Horaţiu
Mălăele, cel care nu face altceva
decât „să încânte prin ambivalenţe, să destindă prin încântare, să
te ducă direct la răscruce... să stârnească instantaneu hohote de râs”,
iar aforismele lui sunt „executate
cu precizia unei săbii de samurai”.
„A fost odată un om/ Ce a avut... a
fost un pic.../ Și el acolo un om/ Un
fel de... cum să zic/ Natura noastră
condamnată/ Să încapă în a fost
odată”, spune poetul în „Autobiografică”.
Un actor îndrăgit de întreaga
ţară și un scriitor care merită și
el partea lui. Vă recomandăm ca
atunci când vedeţi un afiș cu Horaţiu Mălăele să treceţi pragul sălii de
spectacole sau al librăriei unde, vă
asigurăm că, va urma un spectacol
aparte, în care, pe primul loc, se află
cultura de bună calitate.
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Paradisul dintre umbre
Mihaela MERAVEI

Numele poetei Elenei Papadopol
se face tot mai mult cunoscut în viața
literară dobrogeană, dar și națională,
prin activitatea pe care o susține. Ea
publică poezie, proză, eseu, în reviste literare, printre care amintesc
Revista Luceafărul, Revista Litere Euxine. În anul 2021 a fost distinsă la
Festivalul Internațional al Aforismului de la Tecuci, ediția a V-a, cu Premiul revistei Academia Bârlădeană.
Absolventă în anul 1997 a Facultății
de Litere și Teologie, Universitatea
„Ovidius”, Constanța, specializare
româno-germană, Elena Papadopol
are o înclinație cognitivă spre cugetare, reveria poetică fiind starea
de fapt a scrierii sale. Volumul său
de debut „Umbre din paradis”, apărut la Editura Fides, în anul 2019,
consfințește această notă filozofico-lirică, textele pe care le conține
fiind o combinație de aforisme, prozopoeme și poezii cu inflexiuni moderniste și neomoderniste, legate în
mod omogen de o voce lirică concludentă, echilibrată, originală, accentul fiind pus pe exprimarea directă
a sentimentelor, trăirilor și caracterizat de stări, precum: dragoste, dor,
melancolie, tristețe, extaz, teamă,
revelație.
Textele din volumul de față
curg printr-o matcă a emoțiilor și
credințelor universale, iar grafica
de care se bucură cartea este semnată de Cristina Ioana Papadopol,
aducând un plus de frumusețe estetică și sensibilitate, completate de
ilustrația copertei, care transbordează cititorul pe malurile aurite ale
mării, la răsărit, moment-cheie al
multor poezii.
Tematica volumului este diversă și unitar structurată, poeta
abordează cu sensibilitate teme
precum iubirea, natura, viața, destinul omului, creația și creatorul,
raportul dintre om și Dumnezeu:

„Murdar și flămând, aflându-te
în întunericul cel mai adânc, când
ți se pare că ai rătăcit drumul, o
căldură venită de nicăieri, atingerea unei aripi și un sentiment de
ușurare inundă până și pământul
de sub tine. Este lumina care-ți
taie răsuflarea. Nu ești bogat, dar
te simți hrănit. Redus la tăcere îți
rezemi fruntea de o icoană. Nu
poți să te rogi lui Dumnezeu în
picioare” (p. 11); dar și alte teme
arhetipale cum ar fi: timpul și trecerea lui, copilăria cu tot ce implică
ea, dragoste pentru părinți, pentru
locurile natale ori inocența nepereche a vârstei. „Cu tălpile arse de
nisipul fierbinte al zilei, nu mai lași
urme în noapte. Doar copilul din
tine, cel liber și fără griji, te poartă
ușor într-o grădină cu vise, culcată
sub o singură talpă” (p. 26).
În tot acest demers spre interiorul
sufletului ori în trecutul transformat
în amintiri, pașii devin cuvânt-simbol, urmele lor lăsând amprente vii
în tabloul inexorabil al efemerității
vieții. „Cu chipul îngropat în dulcele
abur al amintirii, pe care am lăsat-o
să mă ducă pe tărâmul ei, am căutat
urmele noastre de pași. (…) Un vânt,
al unei fericiri nechibzuite, a acoperit drumurile cu mângâieri, care
se plimbă încet și delicat, deasupra
singurei șanse de a trăi ceva diferit”
(p. 24). Poeta face conexiuni subtile,
dar trainice, între natură și viață, ori
între natură și iubire, dragostea fiind
singurul sentiment care este capabil
să „transforme cu adevărat omul”.
În jurul acestor teme gravitează
motive acvatice: marea, plaja, valurile, nisipul, devenind părți intrinseci
ale scenelor poetice pe care Elena Papadopol le construiește cu delicatețe,
seninătate și de multe ori cu ingenuitate, culoarea predominantă fiind
cea a mării sau a cerului. Din această
perspectivă, volumul devine un ora208

col mărturisitor al sufletului poetei.
Fiecare confesiune lirică poate fi
privită ca o pagină de jurnal, astfel
volumul „Umbre din paradis” poate
fi considerat și unul al memoriilor
poetei, care au adus, prin emoțiile
surprinse, duh literar. „Marea, dacă
ar avea un stilou, mi-ar scrie cu cerneală invizibilă, printre întâmplările
vieții, o poveste… Ciudată și tulburător de frumoasă…” (p. 85).
Din punct de vedere al construcției, majoritatea poeziilor din
volumul în discuție nu au titlu, unele
dintre ele, puține la număr, dar remarcabile ca și conținut liric, au titlu
la final: Apus de vară, Răsărit, Lebede
pe lac, Soarele; alte poezii sunt scrise
precum un text, din toate scrierile nelipsind figuri de stil autentice,
metafore, comparații, epitete personificatoare, repetiții fonetice care
confirmă calitatea textului: „ultima
rază/ de lumină calmă și indiferentă/ se strecoară-n noapte/ noapte
schelet/ ce vine pe urmele tale/ din
valurile pasiunii ei/ pantofi diabolici
aleargă spre tine/ din paradis” (p. 5).
continuare pe www.caietesilvane.ro

Ana Ardeleanu
Acasa inimii
Pe membrana memoriei,
Poţi observa două ceasuri
Bătând ora exactă:
Unul bate ora de dimineaţă,
Celălalt bate ora de seară.
Pe care vrei să-l alegi?
Pentru a te întoarce
Acasa inimii iubit,
Lângă Ana lui Manole,
Lângă Anna Karenina
Sau Anne Frank
Și – Dumnezeu știe
Câte iubite tragice mai are inima ta,
La ce oră le schimbă,
La ce oră schimbă scutecele istoriei
Și ora a mii de ani,
De când te-ai ridicat în faţa Domnului,
Din desenul Lui tandru
Ce contura cu degetul
Pe nisipul auriu, acasa inimii,
Împrumutându-ţi, pentru zile negre,
Treizeci de arginţi
Care, mai apoi,
Te-au și vândut.
În spaţiul dintre bine și rău
Numai aici, are timpul putere deplină, disciplină,
Ia lucrurile diafane pe palme
Și le pune în coastă, degetul arătător.
Ăsta e locul preferat de gloanţele oarbe
Duelul poate începe, martorii sunt prezenţi,
Ochiul drept, rămas deschis,
Ţintește steaua din fruntea iluziei,
Iar sângele gâlgâie pe cămașa de borangic.
Spaţiul dintre bine și rău,
Va fi întotdeauna plin
Cu opiniile celor ce fac din asta o vendetă,
După ce își beau ceaiul fierbinte,
Usucă manuscrisul
Pe fruntea ce va deveni ţintă
Pentru ochii albaștri,
Descoperiţi, cu deosebită surprindere,
Ca fiind ochii reginei nopţii și-ai crinilor regali,
Pe care se așază diferite insecte.
Pentru Dumnezeu, nu da cu insecticid!
Printre ei, s-ar putea afla, rătăciţi,
Ochii unui înger
În a căror stare de graţie
Poţi privi fix,
Ca-n adâncul unui ocean.

Poesis 13

Ana
Rostul nașterii mele a fost
Să mă numesc Ana.
De aici au pornit toate neliniștile,
Din cauza frumuseţii acestui nume
Ce a născocit ideea de răpire,
De însușire a unui timp ce nu-i aparţine,
Cum nici mănăstirea
Zidită în fiecare celulă a corpului său,
Aceste bule de aur râvnite
De locotenenţi, zidari, poeţi,
Femei ajunse la vârsta măritișului.
Cărţile poștale îmi dau vești
Despre cântecul gâtuit al cucului tânăr.
Să fie moartea lui altceva,
Decât un tors de femeie,
De veacuri cântată de cuci
Sau doar versul unei secunde
Născută din spuma mării?
Aceasta ar fi întrebarea unui întreg:
Jumate al meu, cealaltă jumate
Nu știu dacă are căderea de-a sta lângă mine,
Ca mire de verde.
Dacă da, atunci mâna delicată a unui sfânt
Îmi va trage poala numelui,
Cu decenţă,
Peste genunchi.
Experimentul vieţii
În fiecare dintre voi, bat îngerii din aripi
Și-n fiecare fereastră vedem altceva,
Dar cel mai atent privim spre locul
Unde sunt judecate și condamnate clipele
Pentru lucrurile nefăcute,
Lipsite de desăvârșire,
Pe care nimeni nu și le dorește,
Nici măcar vulturul
Ce stă pitit între crengi de stejar
Atent la numele proprii,
Care îl urmăresc, fără a-l vâna
Vrând să-i folosească doar simbolul
După ce îmbracă veșmintele nopţii.
Urmărești cu pixul
Ordinea alfabetică a celor mai buni decât tine,
Ce vor să se facă auziţi, pe fiecare pagină,
În fiecare titlu de poem, în mărgica sa roșie,
Pe care doar ochii cu talia privirii înaltă,
O primesc în cuibul gândului.
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14 Poesis

George Vulturescu

Sunt un eretic al sălciilor de pe malul Someșului
Doar mi-e rușine:
nu de-scriu, nu ilustrez, nu re-prezint
dar eram de față când vântul a smuls mâțișorii
sălciilor de pe
malul Someșului –
credeam că a contempla înseamnă a ocroti –
Doar mi-e rușine:
pentru că nu i-a smuls din mine, din ochii mei
unde bârnele nu sunt crengi de sălcii
ci așchii din proza metalică a zilei
aurul stă în adâncul rocilor și nu uită că e aur,
scânteia stă în cutele reci ale cremenei și nu uită
că e vâlvătaie
cât din versul tău rămâne în florile de pe creangă
când vine înghețul de mai?
Dumnezeu nu fuge de sub copita înghețului
ci o ține-n palmă ca pe o aripă de fluture
sprijinită pe respirația sa caldă
Sunt un eretic al sălciilor de pe malul Someșului
îl aud pe Dumnezeu întrebându-i pe cei care-i cereau
să facă minuni:
„Crezi tu că pot aceasta?”
Nu sunt dintre cei care-i pot răspunde
dar strig către voi, poeți:
frumusețea mâțișorilor de salcie trebuie luată înapoi
sub cămașa poemelor
Fluturele va însoți omul
...Îmbătrânești, omule: oasele ți se frâng,
mușchii ți se zbârcesc, memoria ta se bâhlește:
moartea vine și ia totul
„Fluturele va însoți omul”, zice Domnul tulburat
de ceea ce vede. Știința efemerului este răspunsul
său la rugăciunile tale. Crede-mă:
nu poți despărți ceea ce Dumnezeu leagă...
Nici mama Irina, când te-a dus la biserica din sat
nu a putut despărți lacrimile din plânsul tău
de apa din cristelnița de argint
unde te-a scufundat preotul

„E o singură materie, a zis doar. Tu ești viziunea mea:
și e bine să știi – viziunile nu sunt de aur,
nici de argint, ele sunt vedere de Dumnezeu –
ca atunci când atingi pietricelele de sub apa râurilor,
ca atunci când atingi aripile fluturelui și ți se face
rușine
că un om viu face o știință a crisalidei din
efemeritatea lui.
Viziunile nu putrezesc pentru că n-au piele
să tremure sau să se chircească de frică:
nici scânteia nu putrezește pentru că nu are piele
să i se facă frică;
coeficientul de materie din scânteia care se
prăbușește
peste crengile bradului cu fulgerul
este aceeași care așteaptă în jarul cenușilor
și în lampa din sat, lângă care te-așteptă mama,
și din lampa sub care scrii la masa ta din oraș
unde nici o literă nu se teme și nu-i clănțănesc dinții
de frică atunci când trece în cuvântul următor:
„Fluturele va însoți omul”, a zis Domnul:
oare l-am auzit pe el sau am visat că m-a atins cu
aripile-i de fluture
precum voi fi atins argintul cristelniței bisericii
din sat?
Linia lui Dumnezeu
Linia pe care o lasă frunza când o smulge vântul de
pe creangă
linia flăcărilor lăsându-se întețite de vânt
linia care intră în umbră cu sclipirea ochilor de lup
când își caută culcușul din văgăuni
linia care ne apropie și destramă orizontul
linia care tremură în chiciura stalactitelor de la
streașina casei
linia care se strivește sub dinții tăi când muști
din para zemoasă
linia pe care dorm de la gleznele iubitei spre
curbura șoldurilor cu „zbuciumul lor tulburător de
linii”
linia care nu se vădește prin linie
și trece prin toate liniile
este linia frumuseții
pe care, cu ardoare, te căutăm, Doamne...
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Poesis 15

Ionuț
Caragea

Parodie de
Lucian Perța
George Vulturescu
Sunt un eretic al sălciilor de pe
malul Someșului
Niciodată nu mi-a fost rușine
de ceea ce am scris sau am re-scris,
totdeauna am făcut față scrisului agonic* ce
erupea din mine
dinspre sau înspre abis,
precum erup mâțișorii sălciilor de pe malul
Someșului.
Niciodată nu mi-a fost rușine
de statutul meu de Cronicar pe Frontiera Poesis
precum nu li-e rușine sălciilor să fie pline
de atâta frumusețe de vis
Poezia stă în adâncul cuvintelor ca într-o grotă
și cu gheara literei poetul o scoate din
adâncuri –
aceasta este explicația arhicunoscută
Adevărul e că poezia nu stă decât în acele locuri
în care Frontiera dintre cuvinte e stabilită
de Monogramele de pe Pietrele Nordului și e
clar
că doar Dumnezeu îl duce pe poet în ispită
să o caute ca pe un fluture rar
Poate că voi fi numit pentru asta un eretic,
dar îmi vine să-l întreb pe Dumnezeu, smerit:
„Doamne, cât îmi mai trebuie oare să deretic
prin Grota literelor ca, în sfârșit,
să pot descrie frumusețea mâțișorilor de salcie
corect,
să fac cuvintele să vibreze
și să aibă un asemenea efect
încât Perța să nu mai poată să mă parodieze?!”
*Cuvintele scrise cu bold reprezintă sau fac referire la titluri de volume ale autorului.

Moștenire
eu, din naștere, sunt bogat
am primit moștenire o casă frumoasă
cu încălzire centrală, o cameră spațioasă
și patru ferestre
în ea au locuit niște oameni
pe care nu-i exclus să mi-i amintesc
dacă scormonesc prin sertarele
din bibliotecă
prin două ferestre intră lumina soarelui și a stelelor
prin două ferestre intră notele cântecului
care îmi alină singurătatea
prin aerul condiționat fac schimb de respirații
cu sufletele celorlalți
pe ușă fac schimb de hrană, de cuvinte, de dragoste
chiar dacă nu-mi place să recunosc
casa mea are și o încăpere secretă
fereastra ei e o rană
pe care niciun om nu o vede
doar eu o privesc când mă năpădesc amintirile
doar eu și pasărea care bate mereu
cu ciocul în ea
cerându-mi firimituri lirice
Semințe
pământul meu răscolește
ploaia de sunete
a luminii
semințele mele
încolțesc
în palmele cerului
eu pieptăn steaua
cu gândul
eu sunt cuvântul
care sare precum capra neagră
din oglindă în oglindă
până găsește
sufletul
Poeme de Ionuț Caragea din volumul în pregătire
„Căutătorul de amintiri”.
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16 Eseu

Doină de mai
Alice Valeria MICU

Abia am trecut de măreaţa Sărbătoare a Învierii, că vara a prins
puteri de Armindeni, chiar dacă în
multe locuri nu s-a stins încă focul din sobe. Cea mai importantă
sărbătoare a creștinătăţii, Învierea
Domnului nu e o poveste cu happy
end, ci un compromis al iubirii pe
care Dumnezeu îl face cu umanitatea. S-ar putea să nu agreăm versiunea iudeo-creștină a unei entităţi supreme, capabilă să dea viaţă
într-o fiinţă nouă ori să o readucă
într-un trup golit de vitalitate, în
care moarte începuse să se cuibărească, să deschidă ochi ferecaţi,
să pună forţă în picioare ce n-au
cunoscut sprinteneala pasului, să
recunoască adevărul unor lacrimi
sincere de căinţă. Avem cu toţii o
sfântă și minunată tradiţie ce se
împletește cu calendarul creștin,
iar ea ne vorbește despre aceleași
lucruri, poate mai legată fiind de
ritmul naturii, mai aproape de pământ și de ape, de păsări și nori, de
soare și stele. Respectând un izvor,
îl respecţi și pe celălalt, căci ele nu
se contrazic, sunt de partea principiului ziditor, al vieţii, al iubirii, al
dreptăţii și adevărului.
Parcă mai mult ca oricând,
acum, când spectrul unui Minister al Adevărului ne umbrește
existenţa cotidiană, perspectiva
instituţionalizării unui principiu
ne amintește de anii când cenzura
punea căluș cuvântului și numai
gândul mai era teritoriul necălcat
de cizma lustruită a unui sistem
agresiv. Nu s-au uitat anii când
citeam despre măreţele realizări,
când aplaudam năzuinţele orânduirii, dar cei mai mulţi înjuram
vârtos în sinea noastră sistemul,

în vreme ce puţini, foarte puţini
aveau curajul să rupă tăcerea, să
rostească adevărul. E nebun, spuneam în gând, dar admiram puterea acelora care-și asumau nebunia frumoasei și crudei lucidităţi.
Și totuși, indiferent de meandrele
ticăloase ale istoriei, de intoxicările ce pun sub obroc adevărul, o înviere se produce, precum cea a firului de iarbă, rămas neclintit sub
gerul iernii. Să nu ne pierdem speranţa, când dreptatea e cu gura legată, când adevărul este îmbrăcat
în haine mincinoase, când îndărătul unei flamuri a libertăţii se ascund interese meschine și zidurile
unei pușcării, pietrele vor vorbi și
nimic nu le va putea opri. Vizitaţi
România și vedeţi-o cu adevărat.
Regnul mineral e viu și spune pretutindeni povestea acestui neam.
O face în vârfuri de munte, în grotele ce adăposteau pustnici, dedesubtul curgerilor vijelioase de ape
ori al lacurilor ce acoperă vechi
așezări. O face din monumentele
ce amintesc sacrificii și trupuri
zdrobite pentru apărarea acestui
ţinut, din pietrele de mormânt ale
eroilor, adesea cu numele șterse,
neîngrijite, dar și ale criminalilor,
acoperite cu minciuna înflorită
constant. Acum, când unii își fac
un titlu de glorie din detestarea
făţișă a tot ce e românesc, îndrăznesc să rămân constantă educaţiei
mele și să reiterez nevoia de a ţine
aprinsă flacăra patriotismului.
Când ţara e aproape pierdută, patria se păstrează vie, căci e precum
sufletul, nu de la noi, nu prin meritele părinţilor, ci e din pământul
acesta la care au râvnit și râvnesc
mereu alţii. Dragostea de patrie e
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scrisă în oasele noastre, și doar un
transplant de măduvă otrăvită nu
e în stare să șteargă poemul nostru de iubire. Cine n-are o patrie
în oasele sale, e doar o apă curgătoare ce așteaptă marea evaporare, înălțarea carcasei topite. Cine
n-are o patrie în oasele sale e doar
un fir de praf lipsit de identitate,
incapabil să se hrănească din pământul acesta. Când eroii noștri
au pierit ca să apere această patrie, au învins moartea și dragostea lor a înălţat turnuri. Azi ne-au
rămas mici zidurile ţării, turnurile
victoriei se surpă cu fiecare cedare a suveranităţii, a resurselor, cu
fiecare funcţie atribuită prin pârghii de partid, cu fiecare instituţie unde nu interesele poporului
primează, ci buzunarul, pântecele
și instinctele păguboase ale celor
degrabă vânzători de patrie, de
neam, de pământ. Desigur, pe ici
pe colo, se ivesc unii ce clamează
înalte interese, dar poartă și ei
hainele cele noi ale împăratului,
căci nu poţi fi parte a sistemului și
să pretinzi că lupţi împotriva nedreptăţilor aceluiași sistem. Ușile
deschise nu mai folosesc evadării, sunt doar un capac pus într-o
parte pe oala nemulţumirilor, cât
să elibereze surplusul de presiunea ce ar determina explodarea
mămăligii. Și pentru că trebuia să
poarte un nume li se spune opoziţie controlată, trădători, numai
buni de șters din cartea de istorie.
Își vor pune tricolorul, dar le lipsește din suflet, căci l-au vândut
tot pe arginţi. Vor spune jumătăţi
de adevăr, crezând că nu se vede
jumătatea de minciună. Al lor păcatul omisiunii în vecii vecilor.

Eseu 17

Nu am trecut prin furcile
caudine!
Silvia BODEA SĂLĂJAN

Albert Einstein era de părere că nu oamenii
cei răi reprezintă o amenințare pentru lume, ci
amenințarea o reprezintă cei care permit răului să
se manifeste.
Răul este opusul binelui, dacă acceptăm definirea luminii ca opus al întunericului. Dar vorbind
despre natura răului, poate că ar trebui să răsfoim
istoria lumii, care este plină de războaie, crime, răzbunări și manifestări ale răului săvârșite și controlate de oameni.
Nu cred că intenția divinității a fost calea pe care
a parcurs-o și o parcurge omenirea!
Nu cred că liniștea și fericirea unui om sau a
unui grup de oameni poate echivala cu răul săvârșit
conștient asupra semenilor, când Mântuitorul
a completat prima poruncă din Decalog: „Să-ți
iubești aproapele ca pe tine însuți!” Poate acest îndemn are în spatele înțelesului său natura decăzută
a omului, egoismul lui funciar. Dumnezeu i-a dăruit omului libertatea de a alege, independența de
opțiune, interdeterminismul.
Ori partea dumnezeiască din om este putința
acestuia de a săvârși binele. Poate că ar trebui să
medităm mai profund la pilda cu smochinul neroditor și să așezăm acest tipar peste faptele noastre,
pentru a realiza de partea cui suntem, deoarece în
această alegere, cale de mijloc nu este.
Mă doare mâna cu care scriu, deoarece prin ea
îmi curg gândurile pe hârtie și le trimit lumii, care
are dreptul să mă condamne! Mă doare neputința
de a scoate lumina de sub obroc, pentru a o oferi
celor care nici nu realizează că trăiesc în plinătatea
întunericului!
Mă doare limita atât de fragilă dintre azi și mâine, dintre viață și moarte, dintre ființă și neființă
sau ființare și neființare!
Mă doare timpul în care trăim astăzi și în care
așezăm între noi prăpăstii insurmontabile și nu ridicăm punți între suflete!
Suntem o generație care a rătăcit cărările toate! Răul nu vine din afara noastră, ci din făptura
omenească pervertită de o lume ce conține și cultivă intens germenele răului. Da, las pentru copilul
meu o lume în care ipocrizia, lipsa de moralitate,
deprogramarea creierelor sunt la rang de principii
generale! Nici nu mai știu de unde decurg toate
relele pe care ni le asumăm sau nu, punându-le pe
seama unor generatoare de întuneric. Noi am rătă-

cit cărările, ori pentru că am urmat lideri – urmași
ai lui Iuda, ori pentru că am acceptat tacit spiritul
de turmă!
Ceea ce știu cu siguranță este că am experimentat nu frica, ci fricile de tot felul. Nu am trecut pe
sub furcile caudine, ci ne-am oprit acolo, sub ele
„am acceptat” situația umilitoare și-am așteptat,
crezând că lucrurile vor intra în făgașul lor, că se
vor îndrepta de la sine. Nu, dragul meu copil, problemele nu se rezolvă singure, mai ales pentru
că aceia care le formulează, le complică mereu, le
întocmesc soluții ascunse, favorabile lor înșile,
împărțind prăzile, cum au împărțit soldații romani
cămașa Mântuitorului, nu pentru a aduce lumină
lumii, ci pentru a deține dovada trădării lor.
Suntem generația care a trăit din firimiturile de
la ospățul celor care au primit drept să păstreze ordinea și moralitatea în toate, celor care s-au jurat că
ne vor apăra drepturile. Care drepturi? Am câștigat
dreptul să spunem, dar nu prea tare, ca nu cumva
să deranjăm! Am câștigat dreptul să ne petrecem
vacanțele în locuri exotice! Avem dreptul, dar nu ne
permitem. Avem dreptul să ne ridicăm vile, case, să
ne cumpărăm ultimul tip de automobil! Avem dreptul, dar nu avem mijloacele necesare…
Copile drag, am muncit o viață întreagă uitând
de multe ori că timpul, pe care trebuia să ți-l dăruiesc ție, l-am dat lor. L-am dat sau mi l-au furat,
așa cum fură tâlharii la drumul mare. Vedem lumea
prin reprezentanți! Ne bucurăm de privilegii tot prin
reprezentanți! Am câștigat pentru tine, copil drag,
posturi de televiziune cu zecile. Poți să vezi liniștit
toată depravarea lumii noastre, toată mizeria ei morală. Sigur că ai posibilitatea să vezi filme, să te cultivi. Ai grijă, însă, că în fiecare film vei vedea ucigași,
prostituție, violență de toate felurile. Televiziune,
sau poate tembeliune comercială. Am câștigat să trăim într-o lume a banului, dar banii sunt la alții, pentru că principiul acestei lumi este: „Cine muncește
cinstit, nu are timp să câștige!” Fii deștept, copile!
Un om deștept învață și din cele bune și din cele rele.
Din bune învață cum să facă, din rele cum să nu facă!
Nu m-am gândit că ceea ce las în urmă este o lume
în care va trebui să trăiești tu, copilul meu! Am uitat
că timpul trece repede și că nu voi mai avea timp să
îndrept răul făcut! Ține minte! E atât de ușor să faci
rău și atât de greu să îndrepți răul făcut și să pui în
locul lui binele! Iartă-mă!
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18 Cuvinte

„Păpădie, ecumenică
floare…”
(Lucian Blaga)

Gheorghe MOGA

Păpădíe s.f. Plantă erbacee din familia compozitelor,
cu frunze lungi, crestate (care, tinere, se pot mânca uneori sub formă de salată), dispuse în formă de rozetă, din
mijlocul căreia pornesc lujerele purtătoare de flori galbene. Am transcris, din DLR, această definiție „ca la carte” pentru a vedea care elemente ale definiției (seme) se
regăsesc în denumirile populare ale acestei plante. Unele dintre denumirile populare metaforice fac referire la
culoarea florii (flori-galbene, gălbinele grase, pui-de-gâscă),
altele la forma unei părți a plantei (crestățea, gușa-găinii,
ouăle-găinilor). Și în alte limbi, numele plantei este unul
compus: magh. gyermerkláncfü „lanțul copilului”, it. dente
di leone, fr. dent-de-lion, germ. löwenzahn „dintele leului”,
cu referire la frunzele ascuțite ale păpădiei.
Prima atestare a cuvântului se găsește în Biblia de la
București (1688), considerată de N. Iorga „cel dintâi document sigur de limbă literară stabilită pe înțelesul tuturor
românilor”: Azime cu papadie vor mânca. Cum traducerea
s-a făcut din limba greacă se explică astfel și etimologia
cuvântului nostru: ngr. παπαδία însemnând „preoteasă”.
În creațiile literare, păpădia este un semn al primăverii
(Trezește-te, iarbă, treziți-vă merilor,/ Și tu, măruntă floare,
păpădie, Treziți-vă, Magda Isanos), care atrage prin culoare nu numai privirile omului (A înflorit așa de multă păpădie, încât se părea că deasupra ierbii a căzut o ușoară ninsoare, Mihail Sadoveanu), ci și pe cele ale altor vietăți (Mi-a

umblat în păpădie/ O goangă cu pălărie/ Și cămașă stacojie./
Avea fuste și manta/ Tăiate din catifea…, Tudor Arghezi).
Mai cunoscute sunt versurile în care „mărunta floare”
ajunge la un alt anotimp al vieții: A trecut întâi o boare/
Pe deasupra viilor/ Și-a furat de prin ponoare/ Puful păpădiilor (George Topârceanu). Dar puful furat cu ușurință are
totuși o „greutate”, cea a seminței care închide în sine supreme puteri (Lucian Blaga).
Acestei „ecumenice” flori, altfel spus, răspândită peste tot, după a cărei „aurie ardoare/ – pe nescrisele file –/
anul își hotărăște fericitele zile”, Lucian Blaga îi închină o
odă, inclusă de poet în ciclul Ce aude unicornul. Ardoarea cu care această „floare de rând, neluată în seamă” se
dăruiește unicului rost, justifică și îndreptățește această
laudă: Sămânță să faci pe pământ/ e tot ce dorești. Alt gând
nu porți. Gândul cititorului se duce la versurile finale din
Mirabila sămânță, creație publicată în revista „Steaua”
(august, 1960) și așezată în deschiderea volumului din
1962: Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!/ Un
gând de puternică vară, un cer de înaltă lumină,/ s-ascunde
în fieștecare din ele, când dorm./ Palpită în visul semințelor/
un foșnet de câmp și amiezi de grădină,/ un veac pădureț/
popoare de frunze/ și-un murmur de neam cântăreț. Între
atâtea flori ale pământului, păpădia se recunoaște prin
„aurora de sfânt” pe care o poartă de când înflorește până
asfințește.

Hoțul de timp
Claudiu Ionuț BOIA

Se povestește că într-o localitate
sosește un negustor care-și deschide
un magazin cu de toate. Îl amenajează frumos, iar pe vitrina mare a
magazinului scrie un anunț: „Cine
cumpără azi cu bani, mâine cumpără fără bani.” În ziua deschiderii, toți
locuitorii acelei localități au năvălit
în magazin și au cumpărat aproape
toată marfa. În dimineața următoare, cu mult înainte de ora deschiderii, din nou erau adunați oamenii în
fața magazinului. Somnoros, negustorul îi întâmpină cu uimire: „Ce e
cu voi la ora asta, oameni buni?” Locuitorii îi răspund: „Am venit să pri-

mim ce ai promis!”. Negustorul întrebă: „Dar ce anume am promis?”.
Poporul răspunse într-un glas: „Că
azi cumpărăm pe gratis!”. „Oare am
zis asta?” întrebă comerciantul. „Sigur!” interveni un client mai curajos:
„Scrie aici pe geam!” „Știu ce scrie”,
spuse negustorul. „Voi, însă, mai
citiți o dată.” Și oamenii se dădură
un pas în spate și cu voce tare citiră: „Cine cumpără azi cu bani, mâine cumpără fără bani!” Negustorul
închise ușa magazinului și oamenii
plecară la casele lor, înțelegând că
ceea ce trăiesc este azi, nu ieri și nici
mâine.
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Dorim să dăm valoare vieții noastre? Avem în plan să devenim mai
buni, mai credincioși, mai inteligenți,
mai frumoși sau, pur și simplu, mai
fericiți? AZI este timpul pe care îl
avem la dispoziție. Tot ceea ce amânăm pe mâine ca plan sau vis este o
himeră și o minciună, pentru că mâine nu este decât un nou azi, în cel mai
fericit caz, sau nu mai este deloc.
Fiecare dintre noi, atunci când
nu înțelege valoarea prezentului, se
transformă în Hoț de Timp.
Eu nu îmi mai propun nimic pentru mâine... Totul începe de acum!
TU?

Actualitate 19

Ador cuvântul „dor”!
Voichița LUNG

Armonioasa limbă română are în
tezaurul său o noțiune care ne face
unici, cuvântul „dor”, despre care Lucian Blaga afirmă că ar fi intraductibil.
Istoria limbii ne învață că termenul „dor” provine din latinescul „dolus, dolorem” și reprezintă miezul cuvântului „dorință”. Pentru Emil Cioran, dorul se conturează pe un fundal
de suferință, de tristețe existențială
care s-a cuibărit în sufletul românesc
atât de statornic, încât ne definește ca
entitate. Departe de ceea ce înseamnă
fericirea, dorul este generatorul confesiunilor poetice nostalgice ale unui
suflet tulburat, care se caută pe sine.
Constantin Noica sintetizează termenul „dor” într-o explozie de antinomii:
„o alcătuire nealcătuită, un întreg fără
părți, plăcere de durere, căutare de negăsire”.
Oricare ar fi misterul fascinației
pe care o exercită acest cuvânt asupra noastră, să celebrăm Ziua Dorului (13 mai) este o formă de reverență

față de graiul și simțirea românească.
„Ador”
Ca formă, își șlefuiește chipul într-o
oglindire mângâiată de o lumină blândă, soră cu lumina lină de dincolo de
spațiu și timp.
Ca sens, „ador – a adora” nu înseamnă doar iubire, ci înmănunchează deopotrivă, admirația, nostalgia,
pioșenia, venerația, sacralitatea.
Forma unui termen relevă, sensul
încifrează, iar cuvântul, în integritatea sa, topește esența logosului în retorta revelației.
„Ador” ascunde în cele patru sunete ale sale o vrajă. E cuvântul ce
împletește în mod subtil, ca într-o
țesătură măiastră, firul teluric, cu firul
celest al simțirii omenești.
„Mi-e dor”
„Dor” e un cuvânt solar, melodios,
pliat pe conturul inimii, cu raze iradiind evanescent, e pâinea coaptă din

care se revarsă miresme euharistice.
E uimitor cuvântul „dor”, atunci
când se cuibărește lângă un pronume la
persoana I, care te implică total. Când
spui: „Mi-e dor!” ești tu, aici, acum, cu
toată ființa. Apoi vine verbul „a fi” –
verbalizat în cel mai concentrat mod de
a exprima ideea existenței: „e”. Și iată,
gata să-și ia zborul magica expresie românească a preaplinului sufletesc.
„Mi-e dor” e o incantație ce răsună când duios, ca o cântare de înger,
când vibrant, ca un tril de ciocârlie.
O gândești, o rostești... și te bucuri...
și doare...! Nu poți spune: „Mi-e bucurie” – „Mi-e tristețe” – „Mi-e nostalgie”... Dar când spui simplu: „Mi-e
dor”, devii o „mărgea” romboidală a
Coloanei Infinitului, cu rădăcina inimii statornică în țărâna-mamă, semn
al menirii efemere a făpturii umane și
cu pasărea gândului luându-și zborul
spre azurul pur, în eternitate.
Ador cuvântul „dor”!

„Cred că este benefic
pentru preoți să scrie”
În al patrulea episod din Dialogurile Caiete Silvane
online, Daniel Săuca l-a avut ca invitat pe Claudiu
Ionuț Boia, preot cu o bogată activitate publicistică
și jurnalistică. Preotul de la parohia ortodoxă din Fildu de Mijloc a cochetat cu jurnalismul, a moderat o
emisiune la un post local de televiziune, a continuat
cu un blog personal, iar în perioada pandemiei a luat
în serios scriitura. Autorul volumului de proză scurtă,
lansat în 2021, „Plan de evadare”, a susținut că scrisul poate fi o formă de eliberare, de terapie personală:
„Cred că este benefic pentru preoți să scrie pentru că
îi eliberează de toată încărcătura pe care o acumulează
ca preoți. Cred și militez că ar trebui să scăpăm de limbajul de lemn teologic și să vorbim puțin mai aplecați
înspre oameni, fără să cădem în derizoriu și să vulgarizăm cuvântul lui Dumnezeu, dar totuși să ne adaptăm
puțin limbajului cu care oamenii sunt astăzi obișnuiți.

Social media, facebook-ul, televiziunea promovează un
anumit stil de discurs pe care noi putem să-l adoptăm
și să-l îmbunătățim, pentru a fi mai bine percepuți de
societate”. Dialogul moderat de redactorul-șef al revistei „Caiete Silvane” poate fi urmărit pe conturile de
youtube și facebook ale Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj și ale publicației de cultură.
(A.-B.K.)
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Comunicarea sculpturală
Traian VEDINAȘ

Anatomie și metafizică la
Constantin Brâncuși*
În cartea mea: Principiul asincroniei și seducţia culturii am reprodus ceea ce a supravieţuit din teza mea
de absolvire a facultăţii de filosofie: Teme filosofice în
sculptura monumentală a lui Constantin Brâncuși. Temele au fost acceptate și susţinute de dascălul și prietenul meu Tudor Cătineanu. În acele teme am consemnat itinerariul meu în lumea lui Brâncuși. Am intrat prin Poarta Sărutului, am contemplat „scaunele”
la stînga și la dreapta, m-am întîlnit cu Masa Tăcerii
și cu ultima masă chiar de pe malul Jiului, a cărui apă
vălurea și cînta tăcerea ca vitalitate a tot ce există.
Am refăcut traseul și am ieșit din parc tot sub povara Porţii sărutului. Mi-a ieșit în faţă biserica și am
înţeles că Brâncuși a situat-o în mijlocul compoziţiei
sale de la Târgu Jiu. Am ajuns la Coloană și am înţeles că romburile Coloanei corespund scaunelor de pe
aleea ce dă către Masa Tăcerii, ridicate de pe orizontal pe vertical, cu o motivaţie fizică și metafizică pe
care atunci n-am înţeles-o. Pentru că fără experienţa
necesară, de contemplare, nu de lecturi, n-am descoperit mesajul fundamental pe care geniul brâncușian
l-a tăinuit în „romburile” Coloanei.
Dar nu chiar recent, ci un pic mai demult, am avut
o experienţă existenţială, evident de comunicare și
interculturalitate, a conexiunii profunde dintre anatomie și metafizică în creaţia lui Brâncuși. Ilustrez
această descoperire prin două citate.
Primul, din Petre Pandrea, Amintiri și exegeze, numit Torso:
„Anatomia umană nu avea secrete pentru Brâncuși. Și nici anatomia animalelor.
În studiul trupului debutează ca student la Belle-Arte în București. Prieten cu conferenţiarul D. Gerota de la școala sa, ulterior medic, faimos practician,
după observaţiile în sălile de disecţie ale facultăţii
medico-farmaceutice întemeiată de generalul Davilla (fiul din flori al compozitorului Liszt și al unei
contese pariziene), Brâncuși se încumetă să facă un
Ecorșeu care este trupul lui Antinous din Belvedere
fără dermă, pentru a i se vedea mușchii. Simetriile
eline sunt riguros respectate, odată cu adevărul anatomic al unui trup perfect de tînăr bărbat, armonios
și atletic, jupuit.
Soluţia clasică și academică nu-l mulţumește.

Rodin realizează ceva mai nou în L’homme qui
marche (1877), fără jupuire, fără cap și fără gît. Urmează un Torso de femeie în onix (1918) și un Torso
de tînără fată din onix, în 1922, lucrate în brutalitate și în carnalitate. Concomitent, în 1922, din lemn
moale, avem un Torso de tînăr bărbat, la antipod,
abstractizant. În 1925 repetă, în bronz lustruit, ideea de tors abstract.”
Acest „torso” torsal este, de fapt, mijlocul femeii,
o parte fascinantă a feminităţii care stă dreaptă, dar
în același timp se răsucește, în dreapta, în stînga, pe
direcţia înainte și înapoi, cînd „spală rufele la rîu”,
cînd frămîntă pîinea, cînd alăptează sau cînd în societatea informaţională, oferă clienţilor componente ale acesteia într-o complexă răsucire a mijlocului,
neobservabilă pentru clienţi, dar vitală pentru a
atinge prin răsuciri toate solicitările acestora într-un
spaţiu comercial cu dimensiuni dreptunghiulare, dar
cu o bogăţie de oferte pe care numai răsucirea rapidă, dinamică și eficientă se poziţionează ca model al
dinamicii umane în societatea informaţională.
Brâncuși a înţeles acest „torso” din mijlocul viu al
trupului uman și exegeza semnată de Carola Giedion-Welcker (Meridian 1981).
„Evoluţia lui Brâncuși apare semnificativă, începînd chiar cu primele sale opere: de la imitarea expresivă a modelului, ea progresează lent către caracterul monolit al formei-bloc, fără ca expresia reţinută să piardă ceva din intensitate psihică. Membrele
fiind considerate din ce în ce mai mult ca neesenţiale, corpul este redus, prin abreviere, la trunchi.
Ca mulţi dintre contemporanii săi, Brâncuși începe
printr-o fragmentare a corpului, prin torsuri, pentru a atinge forma liberă, imaginară, a unui volum
monolitic. Drumul către multiplicitatea de sensuri
a simbolului, către atmosfera spiritual sugestivă a
acestuia, era astfel deschis.
Este interesant să urmărim din punct de vedere
pur formal acest fir evolutiv; el pornește de la primele figuri ghemuite sau îngenunchiate, precum
Cuminţenia pămîntului sau Rugăciunea, trece prin
puternicele abrevieri anatomice ale Torsului de femeie din 1918 – fruct de marmură cu vine roz, de o
plenitudine, de o densitate mediteraneană – pentru
a ajunge la final la limbajul formal liber al Torsului
de băiat din 1922. Într-un răstimp extrem de scurt,
sculptorul parcurge un drum artistic bogat în etape.
Trăsătura caracteristică, proprie lui Brâncuși, este
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că, în pofida oricărei reducţii anatomice, a oricărei
simplificări stereometrice, operele ultime păstrează
vitalitatea imanentă, naturală, forţa de expresie a
organicului. Jocul riguros al formelor nu încetează
să sugereze plenitudinea vieţii. Sterilitatea decorativă este anulată de disciplina plastică rafinată a configurării volumelor, de viaţa interioară care le animă.
Energia concentrată a formei cilindrice, în care vibrează totuși un fior vital, se impune în mod cu totul
particular în varianta tîrzie – un bronz lustruit din
1925 – ușor diferită de prima variantă, realizată în
lemn de paltin”.
Corelaţia profundă dintre anatomie și metafizică
din creaţia lui Brâncuși o regăsesc în Tors de femeie
(1918). Aici, anatomia este configurată în liniile ei
biologice fixate ca mijloc prin tăietura directă ce dă
existenţialitate torsului de femeie, ca model anatomic pentru configuraţiile geometrice din „scaune”
și „coloane”. Aceste geometrii sunt vii, întrucît reproduc metafizic anatomia mlădioasă, în răsucire, a
părţii esenţiale din fiinţarea feminină a omului.
În viziunea lui Brâncuși, torsul feminin este un
centru spiritual pentru tăietura directă, cioplirea pietrelor, pentru a le descoperi esenţa, o formă originară
pe care sculptorul o face vizibilă prin meșteșug, înlăturînd din piatra masivă părţile care ascund esenţa ce
poate fi descoperită doar muzical. „Eu am făcut piatra să cînte pentru omenire”, glăsuiește o zicere a lui
Brâncuși, reprodusă aici din cartea Aforismele și textele
lui Brâncuși, strînse cuminte și erudit de Constantin
Zărnescu. Cartea este, de fapt, o introducere în bibliografia brâncușiană și nu în relevarea contemplativă a
esenţelor din opera brâncușiană.
Sub acest aspect bibliografic, Constantin Zărnescu este un brâncușolog de seamă, singurul reproș
pe care sunt obligat să-l fac cu privire la cartea de
aforisme și texte este că i-a îngăduit lui Marin Sorescu să-i facă în prefaţa cărţii zărnesciene pe V.G. Paleolog și Petre Pandrea „cercetători habotnici”, deși
ei au fost singurii biografi sinceri și esenţiali ai lui
Brâncuși. V.G. Paleolog se afla în Bărăgan, cînd prin
grîu a venit să-l vadă în persoană Constantin Brâncuși. Nepotul lui Paleolog, cînd l-a văzut pe Brâncuși,
a zis: „Uite, vine Dumnezeu!”
Dincolo de această observaţie conjuncturală, cartea lui Zărnescu, scrisă cu abilităţi de filolog, îmi dă
prilejul să decontez din colecţia de aforisme și texte
temele filosofice ale lui Brâncuși, situate în gîndirea
filosofică românească la Cantemir, Blaga, Constantin Noica.
Aforismele lui Brâncuși sunt bogate și exemplar
selectate cu acribie de Zărnescu. Din selecţia lor eu
reţin că într-una din cele douăzeci de variante ale
Domnișoarei Pogany, sculptura are pe capul oval al
modelului aranjarea părului „ca un desen de curbe
ondulate”. Aforismul următor completează această

imagine. „Eu cred că o formă adevărată în plastică ar
trebui să sugereze infinirea”.
Ondularea și infinirea ce susţin spiritual Coloanele lui Brâncuși au fost identificate în cioplitura ţărănească a stîlpilor de lemn de la casele ţărănești. Monumentul de la Târgu Jiu devenit Coloana fără sfîrșit
i-a fost comandat lui Brâncuși de elita femeilor gorjene, pentru a-i slăvi pe bărbaţii gorjeni și olteni care
și-au jertfit viaţa în Primul Război Mondial, „războiul pentru întregirea neamului”, cum spun istoricii.
Atît comanda feminină, cît și opţiunea lui Brâncuși pentru a ridica o „coloană” din romboide ce stau
pe pămînt și urcă la cer au fost inspirate cu siguranţă de ciopliturile ţărănești, și micile coloane așezate
de Brâncuși în alte locuri. În concepţia mea, Coloana
fără sfîrșit este o preamărire a creativităţii umane
prin stilizarea torsului feminin în romboide către
infinit, prin infinire, un vîrtej al mijlocului la femei,
stînga-dreapta, faţă-spate, în chinurile ţărănești ale
femeii de a fi stîlp pentru familie și gospodărie,
într-o repetabilă trudă milenară, o infinire istorică,
încît pot spune că monumentul de la Târgu Jiu este
o cinstire a eroilor Primului Război Mondial, dar și a
femeilor, din al căror mijloc s-au născut toţi războinicii lumii.
Torsul feminin, ca și torsul din fuior, este o răsucire, din care filosofia și metafizica abstrage esenţe, cum ne dovedește un genial fragment al lui Mihai Eminescu, pe care îl reproduc din cartea Lecturi
Kantine, traduceri ale poetului naţional și universal
din Critica raţiunii pure a lui Immanuel Kant, în care
Noica și Alexandru Surdu, editorii cărţii, încapsulează viziunea lui Eminescu despre reprezentarea filosofică din epoca lui Kant într-o exprimare concisă,
bazată pe „ghem”, „fuior” și „fir” și pe abstragerea
filosofică de la „tors”:
„Representaţia e un ghem absolut și dat simultan. Resfirarea acestui ghem simultan e timpul și
– esperienţa. Sau și un fuior, din care toarcem firul
timpului, vezînd numai astfel ce conţine. Din nefericire atît torsul, cît și fuiorul ţin într-una. Cine poate
privi fuiorul abstrăgînd de la tors are predispoziţie
filosofică”.
Atît torsul, prin fir de fuior, cît și torsul feminin
ca răsucire se regăsesc genial în geometria metafizică a romboidelor ce alcătuiesc „Coloana Infinitului”,
adică unduirea lui Eminescu și Dan Botta, ondularea
lui Lucian Blaga și infinirea lui Constantin Noica,
toate întemeiate pe gîndirea lui Dimitrie Cantemir,
ce a înţeles istoriile lumii prin „creștere” și „descreștere” a civilizaţiilor, dar nu a omenirii.
*Fragment din volumul lui Traian Vedinaș, „Comunicare și existenţă de la alfabetul slavon la CriticAtac”, în
curs de apariţie la Editura Caiete Silvane.
208

22 Ethnos

Obiceiuri de nuntă *
din Boianu Crasnei
Petru GALIȘ și Anamaria Camelia SABOU (CRIȘAN)

Nunţile în Boianu Crasnei comportau un ritual întreg, începând de la mersul în peţit și până la căsătoria propriu-zisă.
După ce părinţii flăcăului stabileau cu care fată să
se însoare, aceștia îl trimiteau în peţit împreună cu
un om mai vârstnic. Mersul în peţit putea fi anunţat
din timp sau nu. Asta depindea de faptul dacă tinerii
se plăceau sau nu. Fata și părinţii ei se pregăteau să
primească peţitorii (dacă aceștia erau anunţaţi). Pregăteau mâncare și băutură, se îmbrăcau în straie de
sărbătoare. Peţitorul intra în casă, spunea cu cine și
pentru ce a venit, apoi întreba dacă-i primește ori ba.
Dacă-i primea, intrau în casă; dacă nu, plecau înapoi.
În casă erau poftiţi la masă, unde se mânca și se
bea. Tinerii stăteau unul lângă altul, iar peţitorul spunea al cui este flăcăul (dacă nu era cunoscut), ce zestre
îi dădeau părinţii, precum și alte calităţi ale acestuia.
Tot el îl întreba pe tatăl fetei ce zestre poate să-i dea
acesteia. Dacă se potriveau la vorbă, cheful se înteţea; dacă nu – nu. La urmă se stabilea data când să se
meargă „de vedere”. Întâi mergeau părinţii băiatului,
apoi aceia ai fetei.
Cu ocazia „vederii”, cele două părţi stabileau precis ce vor da tinerilor drept zestre, uneori discuţia era
purtată faţă de martori, pentru a da mai multă greutate „târgului” încheiat.
Până la 1785, pentru a se putea căsători, tinerii
trebuiau să aibă și asentimentul stăpânului de pământ, fără de care nu puteau încheia acest act.
Prin patenta împăratului Iosif al II-lea, din 22 septembrie 1785, iobagii primesc dreptul de a se căsători
și fără consimţământul stăpânului feudal.
După ce părţile se înţelegeau, începea pregătirea
pentru nuntă. Preotul le încheia formele, făcea cele
trei strigări în biserică, timp de trei duminici la rând.
În acest timp, cele două familii făceau pregătirile necesare.
Se putea face o nuntă mai mare sau mai mică, în
funcţie de starea materială a părinţilor. Se stabilea
cine anume să fie invitat și cine să-i invite (chemător).
Cel care făcea chemarea la nuntă, se gătea ca de sărbătoare, avea la el o botă împodobită frumos cu tot
felul de panglici și cu clopoţei, o traistă în care avea
fie o damigeană, fie mai multe sticle cu ţuică. Încă de
la poartă, chemătorul începea să zornăie din botă, izbind-o cu putere de pământ, intra în casă și spunea:
„Tot este un grai mândru și frumos
Anume de la Domnul Hristos,
De la Maica preacurată,
În această zi minunată.
Anume, cu nume, cine-ar fi:
... (se rostește numele mirilor)

Vă poftește la nuntă pe joi,
Doi din casă;
La un pahar de băutură,
La un scaun de hodină,
La mai multă voie bună.
Și să ziceţi cu toţii:
Să le deie Dumnezeu noroc
La craii cei noi!”
După ce invitaţia era făcută îi servea pe cei din casă cu câte un pahar de ţuică. Și așa mergea din casă în
casă, până termina.
În ziua nunţii, mirele se pregătea să meargă după
mireasă acasă la ea și de acolo să meargă la biserică
pentru a se cununa. El, împreună cu rudele sale, cu
prietenii și cu o parte din invitaţii săi se urcau în căruţe, care erau frumos împodobite, trase de doi-patru
cai (și aceștia erau împodobiţi), și împreună cu șase
până la 14 călăreţi, încolonaţi, mergeau în goană, și
tot într-un chiot spre casa miresei. Aici îi întâmpina
poarta închisă, lângă care, într-un par înalt era pusă o
oală de lut. Pentru a li se deschide poarta și să poată
intra în curtea miresei, mirele și ai lui trebuiau să dea
jos oala din par, fie că se urcau la ea și o zvârleau jos,
fie s-o spargă cu bolovani de jos. Nuntașii treceau la
atac. Până la urmă, oala era spartă și li se deschideau
porţile. Erau primiţi ca niște învingători, îmbrăţișaţi
și li se serveau mâncare și băutură, după care, împreună cu mireasa și cu toată nunta, porneau spre biserică.
În carul în care erau mirii se găsea și lada miresei
cu toate lucrurile ei, iar deasupra o grămadă de perne,
precum și nelipsitul ţol. Lumea admira lucrurile acesteia pe uliţele pe care treceau.
După cununie începea nunta – într-un loc dinainte stabilit – dar de obicei, acolo unde urma să locuiască tinerii. Masa începea cu mâncarea tradiţională
– sarmalele (piroște sau păpuși). Se mânca apoi supă
de cartofi sau tăieţei, carne de oaie sau de vită. În tot
timpul se servea băutură, și fiecare bea după puterile
sale.
Seara începea dansul (danţul) miresei. La acest
dans erau obligaţi să participe toţi nuntașii. Înainte
de dans, un om anume ales – grăitorul – prezenta cadourile pe care le făcea mireasa socrilor și nănașilor,
apoi pe acelea făcute de nuntași, ocazie cu care spunea
și o urare la adresa lor și a tinerilor căsătoriţi.
Cadourile se compuneau dintr-un colac mare de
grâu, frumos împănat, un picior (cioloboc) de porc
afumat, un blid de brânză, un ștergar sau alt obiect, o
măsură de grâu, și chiar animale vii, în special oi.
La dansul miresei, primul care începea jocul era
nănașul. Pe masă se punea o farfurie (talger) în care
toţi cei care jucau mireasa erau obligaţi să pună o
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sumă de bani, după puterea economică. Nașul punea
primii bani în farfurie, și de regulă și suma cea mai
mare. Exemplul lui îl urma invitat după invitat. După
ce se termina dansul miresei, iar se dădea mâncare și
băutură, după care urma jocul.
Și la nunţi se strigau fel și fel de chiuituri.
Nunta se termina noaptea târziu sau chiar a doua
zi dimineaţa. Uneori, ospăţul se continua și în cea de
a doua zi.
Iată cum ne descrie lelea Măria Borzului nunta din
Boian din perioada când a fost ea socăciţă:
„Mă numesc Maria Cristea, zisă Mărie Borzului
din Boian, comuna Cizer. Am crescut într-o familie
frumoasă, compusă din părinţii Ana și Petru, cu încă
patru fraţi, fiind adoptată de la vârsta de trei ani.
Sunt căsătorită de la vârsta de 20 de ani cu Pavel
Cristea, zis și Pavele Borzului, care a fost sfătul bisericii din Boian timp de 18 ani. În urma căsătoriei a
rezultat un fiu, pe nume Nicolae Cristea, care în momentul actual este sfătul bisericii din Boian.
În anul 1994 s-a căsătorit cu Lucica Bendrii, din
Valea Boului, fiica lui Ioan și Viorica Ghiurca. Sfătul
Nicolae și soţia Lucia au doi copii: Lavinia Cristea și
Daniel Cristea.
Începând din anul 1960, după căsătorie, am fost
bucătăreasă la nunţi.
Înainte de nuntă cu o lună de zile sau trei săptămâni se pregăteau tăiţeii (pătura) pentru nuntă, care
se făceau cu mâna (nu erau mașini pentru așa ceva).
Cu o săptămână înainte se făcea clacă pentru adunarea lemnelor din pădure pentru cort. Miercurea și
joia se făceau prăjituri, astfel se strângeau femei din
sat, neamuri, care aduceau fărină (făină), ouă, oloi
(ulei), miere, dulceaţă și nuci.
Vinerea se strângeau găini care se tăiau, iar pentru cârnaţi și friptură se tăia un porc. Apoi se făceau
păpuși (sarmale), șniţele, chiftele, caltaboși, cârnaţi.
Printre felurile de mâncare care se dădeau la nuntă
erau aperitive, tăiţei, brânză de hiribe (piure de cartofi) și carne de găină și porc. Apoi păpuși (sarmale)
și prăjituri.
La început se dădea pălincă de prune și se juca mireasa (danţu miresii). Pentru 5 și 10 lei o juca o familie, iar nănașu stătea cu blidul (farfuria) pentru a
aduna banii. Se dădeau haine la mireasă, la mire și la
chemătorii de nuntă (cei care umblau prin sat pentru
a invita oamenii la nuntă). La mireasă se dădeau plapumă (pilotă), perină (pernă), ţol (pătură), cearceaf,
iar mireasa îi dădea soacrei chimeșe (cămașe), chischineu (batic), rothie (rochie). Mirele primea chimeșe
(cămașe) și ștergură. Toate aceste daruri le grăie (spunea) grăitorul, apoi începeau danţul la nuntă (petrecerea) și descântecele.
Înainte de petrecerea din cort, miroiu (mirele)
mergea după mireasă. Când ajungea la mireasă, vraniţa (poarta) era legată cu sârmă să nu poată intra alaiul
în ocol (curte), până nu plătea mirele. Grăitorul cerea
mireasa, iar muierile (femeile) luau blidele (farfuriile)
din cui, apoi primeau sticle cu pălincă din partea gazdei și începeau să descânte:

Nunta lui Nicolae, fiul Măriei Borzului (Boianu)

Gată-te mireasă bine
C-amu venim după tine
Te ducem la altă casă
Să-ţi fie viaţa frumoasă
Busuioc în colţu’ mesei
Mândru plâng ochii miresii
Lasă plângă și jelească
Să știe c-o fost mireasă
Mirele din colţu’ mesii
Trage-o palmă miresii
Să ţină mireasa minte
Că s-a măritat ’nainte
- Socăciţă dintre sate
Mi-ai dat păpuși îngheţate
- Taci, la dracu totoloţ
Că le-ai mâncat cum au fost
Ţucu-te mireasă albă
La toată lumea ești dragă
Numai la măta urâtă
Ce de-aceea te mărită
Supărată-i mireasa
Pân-ce o-ntrebat popa
Dulce-o fost mierea ori ba
Da’ ea puse capu-n piept
Spuse la popa direct:
- Miere-a fost destul de dulce,
Nu știu traiul cum l-oi duce.
Ţucu-te găină sură
Ieri ai fost pe după șură
Amu ești la nașu-n gură
Ieri ai fost pă după casă
Amu ești în gura noastră.
Mai demult, nunta se făcea două zile. Duminica după-masa se strângea lumea și se dădeau păpuși
(sarmale) și zamă (supă). Se adunau iar bani: 1 leu,
2 lei, 3 lei, 5 lei, de la fiecare cât avea. Apoi jucau și
petreceau”.
*Fragment din volumul „Boianu Crasnei – 540 de ani
de la atestarea documentară (1481-2021)” de Petru Galiș și Anamaria Camelia Sabou (Crișan), în curs de apariţie la Editura Caiete Silvane.
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CET Zalău în demolare

*

Gheorghe ILEA

Centralele electrotermice produceau prin arderea cărbunelui
abur de înaltă temperatură și presiune. Acest super-abur ajuta pe toată lumea. Ne dădea curent electric,
robotea prin fabrici și ne încălzea
iarna, când erau luni cu frig și ger.
Asta am înţeles eu din explicaţii. Ce am trăit eu în anii ’80-’90,
când funcţiona acest CET, e un pic
diferit. Era rece și în apartamente
și la fabrica unde lucram. Nu era
apă caldă decât două ore în unele
zile, păi de unde să fie, că nu era
nici apă rece, și aia venea câteva
ore și se „lua”. Se lua și curentul.
Mi-au spus cei care lucrau la CET
că uneori, de multe ori, primeau
cărbune așa de prost, mai mult pământ decât cărbune. Unii locatari
își „înţepau” caloriferul ca să ia apă
caldă.
Aproape toate caloriferele erau
înfundate, și ţevile la fel. Îmi amintesc că la un moment dat, asta după
’89, în blocul unde locuiam, toţi
ne-am schimbat ţevile de alimentare a caloriferelor cu unele mai
largi, ca să avem mai multă căldură. Poveștile astea sunt pentru cei
care nu le-au trăit și care pe drept
cuvânt le pot lua ca un scenariu
pentru un film absurd. Ca să funcţioneze un sistem, părţile trebuie
să fie concordante. Dacă regimul
era greșit și oamenii alegeau soluţii
adaptate. Nu, nu am fost un revoltat, am fost o piesă dereglată într-un
sistem dereglat. Adică am ignorat
cât am putut mediul și am pictat.
Cel mai mult pictam la fabrica
unde lucram. Deși în general sunt
fricos, ieșeam totuși pe poarta fabricii cu lucrări de 2 pe 1,20 metri.
O dată m-am întâlnit cu directorul:
„– Ce ai acolo Ghiţă?”, „– Un vagon
cu motorină, tovarășul director”,
„– ...”. Și spuneam adevărul, era o
pictură: „Vagon cu motorină”. Să

revenim la picturile cu CET Zalău
în demolare. Proiectul urmărește recuperarea patrimoniului industrial recent, prin valorificarea
lui în spaţiul artei contemporane.
Tehnologia, sistemele de calcul,
felul și metodele de lucru, materialele, inovaţia și adaptarea la cerinţele politice, forţa de lucru, multe
lasă urme chiar și în ceea ce a mai
rămas din CET Zalău, pentru că
atunci când l-am pictat, o parte din
el dispăruse deja.
Lăsând limbajul „proiectelor” la
o parte, lucrurile au stat cam așa:
era în decembrie 2013. Eu mergeam la plein-air și nu o zi ci toată luna decembrie, lucru pe care
nu vi-l recomand. Lucram în afara
orașului, am ajuns pe la CET și pictam de la distanţă clădirile. Într-o
zi m-am plasat în faţa intrării, cam
la 100 de metri, lângă o cale ferată
folosită doar de zona industrială,
cred că era și zăpadă. După o vreme vine spre mine paznicul, înalt,
uniformă închisă, câine și parcă
mai era un om cu el, care s-a oprit
în drum. Asta mai lipsea. Eram noi
obișnuiţi cu fotografiatul interzis,
dar pictatul? Știam că CET-ul nu
mai funcţionează de câţiva ani.
„– Bună ziua”, „– Ce faceţi?” etc.
Ce impresie i-am lăsat omului ăstuia nu știu, și nici cum arătam de
la distanţă. Aveam un halat verde
închis, pe cap una sau două căciuli,
două perechi de pantaloni și izmene. Stăteam pe un scăunel pe care-l
căram zilnic cu mine, geantă mare
neagră, pânza pe care o ţineam cu
mâna stângă și o sprijineam pe
genunchi, în loc de șevalet și celelalte: paletă, culori, pensule etc.
După douăzeci de minute de lucru, începea să-mi picure apă din
nas, după ce terminam pictura se
oprea și picuratul. Zice el cu gura
lui: „– De ce nu vorbiţi cu șefii ăș208

tia să vă lase să lucraţi înăuntru?”
Și așa a început. Nu că ar fi fost
mai cald dincolo de poartă, dar
aveam acoperire, eram în regulă,
aveam aprobări, eram un om care
știa ce face și de ce face, aveam
„proiect”. Mă simţeam aparţinând
sistemului, nu mai furam imagini
ciuntite de departe, le vedeam de
aproape, din interior, eram un om
al CET-ului. Ce am văzut în interior a fost un volum uriaș, imens
de muncă, un tip de activitate artizanală supradimensionată. Niciodată nu s-a apreciat și nici nu s-a
plătit corect atâta efort uman depus în construcţiile astea megalomane, din toate perioadele istorice
de fapt. Ţevi de tot felul, suduri
asemenea, table, vată de sticlă în
jurul ţevilor, plasă de sârmă să țină
vata, table zincate îmbinate ce învelesc conductele, robineţi, mari și
mici, arcuri, betoane, fier-beton și
încă două pagini de enumerări.
Pentru două decenii... Și natura, care încet, dar sigur își recucerește teritoriul. Plopi care cresc
peste tot, iarbă, buruieni, tufe de
mărăcini și mure. Toamna adu-

Arte vizuale 25
ceam acasă mure de la CET. Ciorile
și alte păsări aveau casă acolo. Mi-a
plăcut să lucrez la CET, aveam liniște. Pictam cufundat și absorbit
de imaginile pe care le alegeam.
Rezervoare mari, ruginite, o întreagă ţesătură de ţevi, stâlpi de
beton masivi, tavane găurite prin
care se vedea cerul, ca niște guri
deschise din care s-au extras câteva măsele, și vegetaţia care apărea
peste tot. Într-o sală mare, odată
văruită în alb, unde se află și acum
un bazin cu apă, mi-am făcut o expoziţie, pentru mine și porumbeii
care trăiau pe acolo. Am schimbat
de două, trei ori expoziţia la interval de trei luni, și asta nu din
cauza nu știu cărui concept, ci era
mult mai practic să-mi usuc acolo
pânzele decât să le aduc acasă. Mai
erau și turnurile, da’ ele se vedeau
de departe. Ce se va alege de ele, se
dărâmă? Nu se dărâmă?
La București mi-a spus un inginer că sistemul de turnare a lor,
printr-un cofraj care se deplasa încet, fără oprire, de jos până în vârf,
în timp ce se punea fier și beton, e
o invenţie românească.
Tehnologia de construire a turnurilor de beton armat nu ne aparţine, dar ridicarea lor încontinuu,
fără oprire, e o idee românească,
și reducea semnificativ costurile.
Totul era centrat pe producţie. Îmi
sună în urechi niște potriveli de cuvinte dintr-un spectacol satiric ce
se repeta în clubul fabricii: „Ia de
ici, pune colea, să iasă producţia”.

Toată lumea știa că de fapt așa se
și făcea. Cam așa cred că s-a lucrat
și la construirea CET-ului, de dimineaţa până seara, la turnuri și
noaptea, fără sâmbete și fără duminici libere. Trebuia să existe un
fel de elan idealist, psihic era mai
bine să intri în joc. Unii chiar credeau că e important ce fac și forţau
nota. Persoana devenea tot mai
mică și neimportantă; ce conta cu
adevărat erau măreţele realizări.
Se lucra așa poate din cauza propagandei omniprezente, poate tinereţea, poate... Poate vă mai aduceţi
aminte prin ce era cunoscut Zalăul
atunci, prin „pălinca de Zalău”. Între noi fie vorba, mirosea de trăznea. Când mergeai la București în
delegaţie, toţi de acolo se așteptau
să le duci pălincă. Pe atunci știam
și noi articolul „402”. „Beau și șefii,
bem și noi”. Bănuiesc că era și art.
400, care interzicea băutura la lo-

cul de muncă. Pe stâlpii de beton
se văd încă zgâriate în cimentul
umed, câteva date, ziua, luna, anii
1978, 1980, 1982. Verdele firav al
clorofilei acoperă în liniște zbuciumul muncitorilor de altă dată. Ciorile au disputele lor interminabile.
Pe o serie de lucrări 70 pe 50 cm,
făcute acolo, am pictat câte o pereche de ciori pe fiecare pânză. Apoi
am scris cu creionul dialogul lor,
care e simplu: „– YAA!”, „– NEE!”.
Și tot dezbat tema: dacă turnurile
vor fi dărâmate sau nu vor fi dărâmate. Sunt foarte informate, la zi,
ba chiar la minut și foarte competente pentru a dezbate subiectul
acesta de maximă actualitate și importanţă.
Picturile mele cu CET-ul nu
sunt „artă contemporană”. Nu e
ceea ce ne preocupă acum, nu sunt
de actualitate, în felul ăsta s-a pictat acum 100 de ani, nu aduc nimic
nou.
Printre muncitorii de la CET era
unul care ocolea prezentul zgomotos al faptelor măreţe. Gândul îl
ducea la satul lui, la dealuri, la pomii din grădină, la iarbă. Avea două
coase, una „Balaur”, mare și alta
„Albina”, mai mică. Îi plăcea dimineaţa la coasă. Ce frumos scânteia
roua pe spicul ierbii când răsărea
soarele. Atunci când coasa trecea
prin iarbă se forma un curcubeu. Îi
este dor de curcubeu.
*Fragment din catalogul lui Gheorghe Ilea, „CET Zalău în demolare”,
în curs de apariţie la Editura Caiete
Silvane.
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26 Istorie

Marin
POP

Corneliu Coposu în
sprijinul refugiaților
ardeleni (1940-1944)

Trăind vremuri de restriște ce nu credeam că se
pot întâmpla în secolul XXI și văzând cu ochii noștri
drama refugiaților din Ucraina, poate vom înțelege
mai bine soarta tragică a înaintașilor noștri sălăjeni,
care au fost nevoiți să se refugieze din calea urgiei
horthyste, în urma Dictatului de la Viena, din
30 august 1940.
Printre cei care au avut de îndurat această dramă
s-a numărat și familia Coposu din Bobota, protopopul Valentin Coposu fiind trecut pe „lista neagră” a
ocupanților horthyști, în calitate de semnatar al Unirii Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918,
după cum au dovedit-o evenimentele din septembrie
1940.
Trimis de Iuliu Maniu cu misiunea de a o aduce de
urgență de la Bădăcin pe sora sa, Cornelia, și propria
sa familie din Bobota, la Blaj, Corneliu Coposu s-a refugiat la București, alături de mentorul său politic.
Fruntașii politici ardeleni, printre care se număra
și Corneliu Coposu, ce îndeplinea funcția de secretar
al marelui om politic Iuliu Maniu, s-au mobilizat urgent și au inițiat o activitate umanitară deosebită, în
sprijinul semenilor lor refugiați.
În acest context, în data de 26 septembrie 1940,
Corneliu Coposu a participat, împreună cu alți
fruntași național-țărăniști, la o consfătuire politică,
în casa în care locuia Iuliu Maniu în București. Tema
consfătuirii nu putea fi alta decât situația românilor
rămași în Ardealul cedat. Aici s-a luat decizia privind
înființarea asociației „Pro-Transilvania”. Scopul dorit
de această asociaţie era „dezrobirea românilor aflaţi
acum sub stăpânire maghiară”.
La 8 octombrie 1940, Corneliu Coposu și ceilalți
fruntași național-țărăniști se întâlnesc din nou, de
această dată participând și fruntașii politici liberali,
și discută despre înființarea asociației amintite. La
numai câteva zile, pe 13 octombrie, are loc o nouă
consfătuire a fruntașilor național-țărăniști, la care
participă și Corneliu Coposu. Subiectul discuției a fost
atitudinea partidului față de pretențiile formulate de
C.I.C. Brătianu, președintele PNL, în legătură cu conducerea asociației „Pro-Transilvania”1.
În data de 14 octombrie 1940, din iniţiativa lui
Iuliu Maniu și cu ajutorul financiar oferit cu generozitate de către Mihai Popovici, s-a înfiinţat Căminul Studenţilor Refugiaţi, la realizarea căruia un rol

Corneliu Coposu și familia sa în exil, la Coşlariu (Alba) - 1941

important l-a avut Corneliu Coposu2. La căminul
nou înființat și acasă la Corneliu Coposu au locuit în
această perioadă de restriște mulți ardeleni refugiați,
printre care și bunul său prieten Dr. Pompei Groza,
după cum reiese dintr-o notă a Siguranței Statului3.
Tot în anul 1940, un Comitet de inițiativă, în frunte cu Anton Ionel Mureșanu, a pus bazele „Asociației
Românilor refugiați și expulzați din Ardealul cedat
prin verdictul de la Viena”. Din Comitetul de inițiativă
făcea parte și Corneliu Coposu.
Asociația avea sediul în București și funcționa în
baza ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.
4.950 din 4 decembrie 1940 și a statutelor sale. Obiectivul asociației refugiaților și expulzaților ardeleni
era stipulat în articolul 2 al statutelor: „Strângerea
refugiaților și expulzaților într-un bloc inițial care să
activeze pentru refacerea țării și înfăptuirea dreptății
neamului românesc; Cimentarea sentimentului de
solidaritate națională într-o colaborare frățească,
sădind în refugiați și expulzați spiritul de încredere,
jertfă, patriotism integral; Combaterea spiritului defetist și de desolidarizare de marile comandamente
naționale prin stigmatizarea publică a acelor români
cari au lucrat conștient sau inconștient împotriva
intereselor permanente ale neamului; Propaganda
națională scrisă și orală pentru afirmarea drepturilor românești asupra Transilvaniei de Nord; Sprijinirea morală a refugiaților și expulzaților și susținerea
intereselor lor în fața autorităților pentru o cât mai
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dreaptă soluționare a tuturor problemelor care-i interesează; Asistența gratuită juridică și medicală a celor
lipsiți de mijloace; Organizarea și coordonarea tuturor mijloacelor de apărare pentru afirmarea și asigurarea provizorie a drepturilor de proprietate și liberă
dispoziție asupra întregului avut rămas în teritoriul
cedat; Pentru despăgubirea justă și integrală a tuturor
pagubelor suferite și redobândirea averilor confiscate până la reîntregirea frontierelor pierdute; Facerea
cuvenitelor demersuri ca Statul Român să recunoască
românilor refugiați și expulzați dreptul de indiscutabilă preferință la darea în exploatare și împroprietărire atât a bunurilor răscumpărate dela foștii cetățeni
germani repatriați cât și a celor trecute prin expropriere în patrimoniul statului și aceasta drept echivalent
pentru toate jertfele lor materiale și supliciile morale; De asemenea, a determina Guvernul Țării prin
acțiunea colectivă a Asociației ca opera de plasare a
refugiaților și expulzaților să se facă în instituțiunile
legale ale Statului, numai pe baza propunerilor făcute de Asociație; Toate comisiile înființate în scopul
de a rezolva problema refugiaților să fie compuse din
membrii comitetelor Asociației; Nici un fel de acțiune
de Stat întreprinsă cu privire la refugiați să nu fie luată fără consultarea Asociației și fără ca aceasta să nu
fie încredințată reprezentanților legali ai acestor pribegi ai neamului, prin comitetele Asociației din țară”.
A fost ales și un Comitet Central al asociației.
Președinți de onoare ai asociației au fost aleși următorii fruntași politici și înalți clerici: IPSS Mitropolit
dr. Nicolae Bălan, IPSS Mitropolit dr. Valeriu Traian
Frențiu, Iuliu Maniu, fost prim-ministru și președinte
al Consiliului Dirigent, președintele PNȚ, Constantin
I.C. Brătianu, președintele PNL, profesorul Gheorghe
Brătianu, președintele dizidenței liberale și preotul
Aurel Bilțiu, fost memorandist. Președinte executiv al
asociației a fost ales dr. Dumitru Nacu, fost prefect.
În funcția de vicepreședinți au fost aleși următorii
fruntași ardeleni: Sebastian Bornemisa, fost ministru și primar al Clujului; Ioan Oltean, fost prefect,
avocat; Adam Popa, avocat; Valer Moldovan, avocat
și fost prefect de Cluj; Romul Boilă, fost ministru
secretar de stat, comisar general al refugiaților și tânărul jurnalist Corneliu Coposu. Secretar general a
fost ales directorul ziarului „Ardealul”, Anton Ionel
Mureșanu. Secretari au fost aleși Ioan Costin, Ionel
Ciobanu, Emil Marincaș și Ioan Morodan, avocați.
În funcția de jurist consult a fost ales Emil Ghilezan,
avocat, director general la banca „Ardeleana”, cenzori
– Iuliu Tătaru și Stanciu I. Stanciu, cenzori supleanți
– Andrei Măgureanu și Nicolae Coroianu. Ca membri
în Comitet au fost alese 27 de persoane, dintre care
îi amintim pe Ilie Lazăr, Leonida Pop, Gheorghe Pop,
Nicolae Zigre, fost ministru, Atanasie Motogna, ziarist și pe avocatul Iulian Domșa, fost prefect liberal de
Sălaj. Așadar, după cum se poate observa, din Comitetul Central al asociației făceau parte atât fruntași

Împreună cu mentorul său politic, Iuliu Maniu - 1942

politici național-țărăniști, cât și național-liberali.
În cei patru ani de „rodnică activitate”, asociația
refugiaților și expulzaților ardeleni „a respectat
credința în dreptate a sutelor de mii de pribegi” și a
încercat să-i țină uniți.
Încă de la începutul activității sale, asociația a înaintat un memoriu guvernului României, în care a
redat și arătat doleanțele refugiaților și expulzaților
ardeleni, precum și problemele cu care se confruntau.
În memoriu se sublinia că problema ardelenească trebuia să constituie una dintre cele mai importante probleme de Stat, la momentul respectiv.
Prin intervenția conducerii asociației au fost rezolvate favorabil de către diferite ministere și autorități
zeci de mii de cereri ale refugiaților și expulzaților. Tot
la asociație au fost înregistrate zeci de mii de declarații
referitoare la valoarea proprietăților mobile și imobile
rămase în teritoriul cedat, precum și pagubele suferite de refugiați și expulzații din Ardeal. După centralizarea datelor s-a constatat că valoarea acestor pagube se cifra la suma de 20 milioane lei. Totodată, s-a
adunat un important material documentar referitor
la abuzurile, crimele abominabile și alte nedreptăți la
care a fost supusă populația românească din Ardealul
cedat. De asemenea, toată legislația adoptată în folosul refugiaților și expulzaților s-a datorat intervenției
asociației4.
În data de 15 februarie 1941, Corneliu Coposu era
trimis de Iuliu Maniu la Lugoj pentru a lua măsuri de
intensificare a acțiunilor politice ale partidului.
În primăvara anului 1941, la 28 aprilie, Corne208
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liu Coposu pleacă la Constanța, împreună cu colegul
său de partid și bun prieten, Aurel Leucuția, pentru
a duce diferite informații și rapoarte lui Iuliu Maniu,
care se afla acolo. În aceeași zi, înainte de plecare a
avut o întrunire cu toți refugiații ardeleni fruntași ai
PNȚ, al cărei scop a fost acela de a le da instrucțiuni
de activitate în cadrul asociației „Pro Transilvania”, a
cărei acțiune urma să ia proporții pe întreg teritoriul
Ardealului. Se pregătea și un memoriu al refugiaților
ardeleni, care urma să fie prezentat lui Mihai Antonescu. În memoriu se cerea ajutorarea și împroprietărirea refugiaților ardeleni. Din delegația
național-țărănistă care urma să prezinte memoriul făcea parte și Corneliu Coposu, după cum se subliniază
într-o notă a Siguranței Statului.
O lună mai târziu, dintr-o altă notă a Siguranței aflăm
că împreună cu un alt fruntaș politic național-țărănist ardelean, Dragoș Berariu, Corneliu Coposu a înființat
la Deva, Timișoara și Sibiu mai multe ligi „iredentiste” românești, care aveau ca scop lupta împotriva
influenței sașilor și șvabilor din aceste orașe.
În data de 22 iunie 1941, o altă notă informativă
semnala că plățile pentru toate persoanele care primeau din partea conducerii PNȚ diverse alocații din
fondurile secrete ale partidului au fost făcute de către
Corneliu Coposu, secretarul „intim” al lui Iuliu Maniu.
Lui Corneliu Coposu i-a încredințat și rolul de supraveghetor al acțiunilor tineretului național-țărănesc5.
Referitor la activitatea Asociației „Pro Transilvania”, Corneliu Coposu declara, la 23 august 1941,
unui grup de tineri ardeleni că Iuliu Maniu va apela la tineret pentru a întări cadrele asociației, care
după patru luni de inactivitate va trebui să înceapă,
din 1 septembrie, o campanie „foarte vie” împotriva
tendințelor de maghiarizare a populației din Ardealul
cedat prin adoptarea unei atitudini de „iredentism intransigent” în întreaga Transilvanie.
La data de 15 octombrie 1941, organele de
Siguranță semnalau că Corneliu Coposu, Dr. Epanimonda Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu, preotul
Toderici, Emil Dandea și dr. Dumitru Manu au fost
însărcinați de Iuliu Maniu să înființeze în Capitală, de
urgență, un Comitet al Astrei, cu scopul de a forma
primul nucleu „iredentist” ardelean din Vechiul Regat.
La 18 noiembrie 1941, Iuliu Maniu dă instrucțiuni
lui Corneliu Coposu și lui Ion Dimitrie Suciu să pregătească mai multe delegații de ardeleni, care urmau
să participe la manifestațiile de la Alba Iulia în ziua
de 1 Decembrie.
Dintr-o notă a Siguranței, datată 27 martie
1942, aflăm despre alegerea lui Corneliu Coposu
ca vicepreședinte în noul Comitet de conducere al
Asociației „Pro Transilvania”.
Având în vedere influența pe care începeau s-o
exercite comuniștii asupra muncitorilor, Iuliu Maniu
dădea instrucțiuni, la 2 mai 1942, lui Corneliu Coposu și Vasile Serdici, să cerceteze stadiul în care se

găsea acțiunea dusă de PNȚ în rândul muncitorilor,
precum și modul în care se manifestau aceștia.
Tot în luna mai 1942, organele de Siguranță semnalau că în ziua de 12 mai a avut loc o consfătuire între Corneliu Coposu și Aurelian Rădulescu, șeful tineretului universitar al liberalilor. Consfătuirea a avut
loc în cadrul acordului de colaborare încheiat între
cele două partide istorice.
În zilele de 29 mai, 19 și 26 iunie 1942 are loc judecarea recursului introdus de Statul român prin P.C.M.,
Ministerul Cultelor, Ministerul Economiei Naționale,
Ministerul Afacerilor Interne și Subsecretariatul Colonizării, Românizării și Inventarului, contra Asociației
„Pro Transilvania”. Printre fruntașii ardeleni care au
participat la proces s-a numărat și Corneliu Coposu.
Venind de la Sibiu, după cum semnala o notă a
Siguranței din 5 iunie 1942, Corneliu Coposu a declarat în cercurile național-țărăniste că organizațiile
Asociației „Pro Transilvania” din Ardeal vor reuni
în scurt timp toate asociațiile culturale, sociale și
muncitorești, pentru a forma un singur bloc de luptă
împotriva acțiunii de maghiarizare forțată și a terorii
fizice și psihice instaurate în Ardealul cedat.
În data de 17 iunie 1942, împreună cu alți fruntași
național-țărăniști, Corneliu Coposu a participat la
adunarea Asociației Refugiaților Ardeleni, de sub
președinția lui Dumitru Nacu. La adunare s-a discutat și hotărât să se ceară ca asociația refugiaților să
nu mai depindă de Comisariatul Refugiaților. De asemenea, s-au adus acuzații lui Gherasim Pintea, care
era considerat spion al guvernului în cadrul asociației.
Pe 23 iunie 1942, Corneliu Coposu pleca la Brașov,
în urma dispozițiilor primite de la Iuliu Maniu, cu misiunea de a controla situația organizației județene a
Asociației „Pro Transilvania” și pentru a-i stimula activitatea.
Pe linie de partid, începe un proces de reorganizare
a cadrelor din PNȚ. Pentru îndeplinirea obiectivului
politic propus au fost delegați mai mulți fruntași ai
partidului. Printre ei se număra și Corneliu Coposu, care a primit misiunea de a reorganiza tineretul
din Ardeal. Dintr-o informație a Siguranței, datată
3 septembrie 1942, aflăm că exista o acțiune politică național-țărănistă și în cadrul universităților.
Siguranța era semnalată că Mladin Groza și Corneliu
Coposu au primit din partea lui Iuliu Maniu misiunea
de a se ocupa exclusiv de studențime, „sub motivul că
în sânul acesteia s-ar observa o tendință de apropiere spre democrație”. Ei aveau misiunea de a reorganiza cadrele studențimii ardelene din Capitală, până
la înapoierea lui I.D. Suciu, care se afla în provincie.
Scopul misiunii era de a scoate studențimea de sub
influența mișcării legionare.
În cursul aceleiași zile, Corneliu Coposu și prietenul
său Constantin Hagea se deplasau la Alba Iulia, cel mai
probabil din însărcinarea lui Iuliu Maniu.
La 1 decembrie 1942, în sediul ziarului „Ardealul”
208

Istorie / Apariție editorială 29
din Capitală a avut loc o adunare a membrilor PNȚ, cu
ocazia Zilei Unirii. În cadrul adunării s-au examinat diferitele faze ale războiului. Cu această ocazie, Corneliu
Coposu a declarat că „trebuesc pregătiți ardelenii pentru a da lovitura la momentul propice” și că „în primul
rând trebuesc distruși germanii și ungurii din Ardeal”.
În primăvara anului 1943, Corneliu Coposu, Constantin Hagea, Dr. Gozman, Victor Pop, Mihail Gheorghiu, Vandova și Gheorghe Stănescu au prezentat un
memoriu lui Iuliu Maniu, prin care cereau ca nici unul
din transfugi să nu fie reprimit în PNȚ6.
Lui Valer Pop, ministrul care a acceptat Arbitrajul de
la Viena, Corneliu Coposu îi trimite, în luna iulie 1943,
o scrisoare deschisă în care îl acuză de trădare pentru
că, sfătuit de rege și guvernul acestuia, a acceptat să
semneze odiosul arbitraj. Această scrisoare vine ca urmare a faptului că Valer Pop l-a acuzat pe Iuliu Maniu
de calomnie și injurie7.
Referitor la soarta asociației „Pro Transilvania”,
aflăm, dintr-o notă a Siguranței, datată 10 octombrie
1942, că toată arhiva ei urma să fie mutată în locuința
lui Iuliu Maniu și la locuința lui Corneliu Coposu, din
str. Dr. Marcovici nr. 9. La locuința lui Corneliu Coposu urma să funcționeze și biroul de documentare și
informații al Asociației.
Din însărcinarea conducerii PNȚ, o echipă formată din Corneliu Coposu, Constantin Hagea, prof. Ion
Costea și dr. Fersigan a primit misiunea de a transforma obișnuitele „șezători literare” în „șezători pentru
renașterea conștiinței naționale și politice ardelenești,
militând pentru regruparea tuturor forțelor combative”, conform unei note a Siguranței datată 28 iulie
1943.
Peste numai două zile apărea o nouă notă a
Siguranței, din cuprinsul căreia aflăm că fruntașii
O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”: Traian Oros, „Someș-Uileac. Aspecte istorice din
secolele XIX-XX”
La Editura „Caiete Silvane” a
apărut cartea semnată de Traian Oros:
„Someș-Uileac. Aspecte istorice din
secolele XIX-XX”, în Colecția Monografii, cu o prefață de prof. dr. Augustin-Leontin Gavra.
Cartea „Someș-Uileac. Aspecte
istorice din secolele XIX-XX”, scrisă
de dl Traian Oros, reunește noi studii ale domniei sale despre satul natal. Este și o carte de suflet, a doua
pentru autor, și care abordează din
nou fapte istorice din trecutul localităţii Someș-Uileac. Spre deosebire
de cea dintâi – „Someș-Uileac, vatră de legendă și istorie” – este diferită atât în privinţa dimensiunii
temporale, cât și a faptelor istorice

politici ai tineretului național-țărănesc, Corneliu Coposu și Victor Pop, au întocmit un raport informativ
asupra situației politice din țară, pe care l-au trimis
președintelui PNȚ, Iuliu Maniu, care se afla la băile
Geoagiu, prin Emil Ghilezan, director la Banca Ardeleană.
Dintr-o altă notă informativă a Siguranței, datată
22 ianuarie 1944, aflăm că la locuința lui Nicolae Penescu a avut loc o importantă consfătuire politică a
fruntașilor național-țărăniști la care a participat și Corneliu Coposu.
O lună mai târziu, pe data de 23 februarie 1944, îl
regăsim pe Corneliu Coposu întorcându-se de la Sibiu,
împreună cu Emil Marincaș. Cei doi fruntași naționalțărăniști participaseră la o întrunire, în casa lui Zaharia
Boilă, care a avut ca temă intensificarea activității politice a tineretului din cadrul PNȚ8.
În perioada 1941-1944, Corneliu Coposu a
desfășurat o activitate deosebită și pe tărâmul publicisticii. În coloanele ziarului „Ardealul”, platforma
refugiaților ardeleni, publică o serie de articole, în care
protestează cu hotărâre și energie împotriva Dictatului
de la Viena, subiect pe care ne propunem să-l abordăm
în cadrul unui viitor articol.
Note:
1 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității (ACNSAS), fond Penal, dosar P. 348, vol. 5, f. 335.
2 I. Pompei Groza, Corneliu Coposu. O viaţă pentru o idee, Direcţia de propagandă a P.N.Ţ.C.D., 1991, p. 7.
3 ACNSAS, fond Penal, dosar P. 348, vol. 5, f. 340.
4 „Tribuna”, nr. 1.036, 28 septembrie 1944, p. 2.
5 ACNSAS, fond Penal, dos. P. 348, vol. 5, f. 336.
6 Ibidem, ff. 337-344.
7 Tudor Călin Zarojanu, Viața lui Corneliu Coposu, ediția a II-a,
București, Editura Mașina de scris, 2005, p. 25.
8 ACNSAS, fond Penal, dosar P. 348, vol. 5, ff. 343-347.

studiate. Dacă în primul volum autorul s-a axat mai mult pe cercetarea etnografică și mai puţin pe cea
istorică, acum, lucrurile sunt total
schimbate. Autorul se concentrează
pe studierea evenimentelor istorice
din ultimele două secole, aducând
în discuţie subiecte precum mișcarea naturală a populaţiei, personalităţile care au influenţat pozitiv
dezvoltarea așezării, aspecte ce ţin
de dezvoltarea structurii intravilane și influenţa nefastă a regimului
comunist asupra localităţii.
Lucrarea se dorește și un gest de
recunoștinţă faţă de cei care s-au
născut, au muncit, au trăit și au
contribuit la prosperitatea localităţii așa cum este în zilele noastre.
De aceea, lucrarea domnului Traian
Oros se încheie cu un capitol dedicat colegilor de școală, iar, în parti208

cular, prietenului Victor Oros, căruia, în semn de preţuire, îi publică
mai multe poezii.
Augustin-Leontin Gavra
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LaurențiuȘtefan
SZEMKOVICS

Decorație acordată în 1922
șefului Serviciului de poduri
și șosele din județul Sălaj

Urmare a intervenției Ministerului de Interne,
cu ocazia Încoronării Suveranilor României, precum și a raportului ministrului ad-interim al Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 51.072
din decembrie 1922, regele Ferdinand I a semnat
la București, în 30 decembrie 1922, decretul nr.
5.801 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe – Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 248/1922), prin care acorda lui
Fejer Iosif, șeful Serviciului de poduri și șosele din
județul Sălaj, precum și altora, Ordinul „Coroana
României” în gradul de Cavaler.
Prezentăm, apelând la faleristică și la sigilografie, descrierea decorației și reproducerile grafice
ce provin de la Serviciul Arhive Naționale Istorice
Centrale și de la Muzeul Jandarmeriei Române.
Ordinul „Coroana României”, instituit în 10 mai
1881, avea scopul de a răsplăti serviciile aduse statului.
Conform Regulamentului pentru punerea în aplicare a legii relativă la instituirea Ordinului „Coroana
României” (Decretul nr. 3.506 din 11 octombrie
1906, aflat, în copie, la Arhivele Naționale Istorice
Centrale, Ministerul Afacerilor Externe – Cancelaria
Ordinelor, dosar nr. 642), Ordinul „Coroana României” în gradul de Cavaler se prezintă 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 medalion rotund, smălțuit
roșu, se află coroana regală, de oțel, ce se termină
printr-un glob surmontat de crucea „Trecerea Dunării”. Medalionul este înconjurat de o bordură,
smălțuită alb, în care s-a scris cu litere și cifre aurii: * PRIN NOI ÎNȘINE * 14 MARTIE 1881. Pe
revers, într-un medalion asemănător cu cel de pe
avers, este scris, orizontal, cu cifra și litere aurii,
10 MAIU (data încoronării), iar în bordura albă:
* 1866 * 1877 * 1881 (ce reprezintă 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 este de culoare albastru-închis,
cu câte o dungă argintie pe fiecare margine.

Raportul ministrului ad-interim al Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 51.072 din
decembrie 1922.
Sursa: Arhivele Naționale Istorice Centrale.

Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler, model 1881 (avers și revers).
Sursa: Muzeul Jandarmeriei Române.
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WESSELÉNYI Miklós - fiul

7 aprilie 1822
(Duminica Paștilor)
Am chefuit în L’Aigle până la orele 11, deoarece
n-am dorit să călătorim în dimineața unei zile atât
de însemnate. M-am dus la biserică și am înălțat spre
Cer, cu mult zel, o rugăciune pentru draga mea mamă,
ca să-mi împac inima.
L’Aigle numără vreo 7000 de locuitori. Aici am băut
pentru prima oară cidru. În întreaga regiune, se găsesc mulți peri și mai ales meri, [plantați] cu scopul de
a produce vin de fructe. Mi-au îndrugat atâta despre
el și l-au lăudat într-atât, încât mi-am propus să învăț
tehnologia, dar, după ce l-am gustat aici, am abandonat intenția și mi-am propus să uit toate cele auzite,
ca nu cumva să-mi treacă vreodată prin cap să fabric
felul acesta de băutură care te strânge de beregată.
Spre dreapta, până la Gauburge, se întinde o vale
frumoasă. Și aici, pământul e slab. Grădinile sunt
frumoase, vii, bine tunse. Am văzut un gard viu din
carpeni puternic întrețesuți, deja cu ramuri groase.
[Am întâlnit] multe pâlcuri plantate cu brazi. Majoritatea femeilor și fetelor sunt frumoase și, în general, sănătoase, bine dezvoltate. Poartă o îmbrăcăminte drăguță, fustă și șorț roșii, bonete înalte, cu două
aripi care flutură. Trăsurile poștei umblă foarte iute,
ca nebunele. Caii sunt buni, cu rinichi și cu plămâni
sănătoși. „Postillon”-ul călare care ne-a adus două comenzi susține că de nouă ani își călărește telegarul.
În Nonant-le-Pin, regiunea devine mai stâncoasă
decât până acum, dar drumul e neted, chiar dacă nu
este pavat, cum a fost până în Houblan, când am venit
din Paris. Am urcat pe o coamă, unde ni s-a înfățișat
preafrumoasa priveliște a plaiurilor din dreapta și
din stânga, dichisite cu grădini verzi, pomi, case
câmpenești (des fermes). Din Nonant ne-am dus la
Dupin [Haras national du Pin sau Le Pin aux Haras],
ca să vedem herghelia regală. Dupin se arată frumos,
indiferent de unde-l privești. Este amplasat pe un deal
distinct, înconjurat de pășunile aparținătoare. [Urmează descrierea detaliată a hergheliei din Dupin.]
După flămânzeala trasă în La Trappe și ulterior,
azi, în hanul bunicel de aici, am mâncat de parcă se
băteau lupii la gura mea.
8 aprilie
Ne-am deplasat pe jos în Medari [La Métairie?], la
domnul Neveu, celebrul proprietar al unei ferme de
cai. Se spune că herghelia îi aduce beneficii frumoase.
În două ore, am parcurs două leghe. Am intrat într-o casă
scundă, neînsemnată. Domnul Neveu purta saboți
când ne-a primit. Este o buhă bătrână, nebună. De

îndată ce l-am văzut, am și dezlegat misterul: cum a
făcut avere din creșterea cailor. Ne-a arătat imediat
animalele destinate să fie vândute, dar a refuzat cu
îndărătnicie să ne arate mânjii și iepele. Totuși, în cele
din urmă, după ce Széchenyi l-a prelucrat cu măiestrie, s-a învoit. Neveu are vreo douăsprezece iepe, toate crescute de el. Provin din iepe pur-sânge englez și
High Flyer din Dupin. Nu are propriul său armăsar, ci
le trimite în Dupin să fie montate de cei din herghelia
statului. Iepele, că-s gestante ori ba, le ține afară tot
timpul, iarna-vara, fără acoperiș. Le dă și fân, dar cel
mai adesea paie, nicidecum ovăz. Mânjii sunt înțărcați
în octombrie, apoi mutați peste iarnă în niște grajduri
mizerabile din paiantă, de unde arareori sunt scoși
afară. În afară de paie, mănâncă fân, dar mai puțin
decât ar putea consuma și primesc zilnic circa trei
pumni zdraveni de ovăz. Iepușoarele de 2-3 ani sunt
oprite de la tainul cu ovăz. Mânjii de trei ani rămân în
grajd, în niște despărțituri strâmte, întunecate, fără
prea mult spațiu, dar dezlegați. Sunt deprinși să fie
călăriți în toamnă, dar fără să fie forțați. Numai mânjii buni sunt lăsați să devină armăsari, pe cei slabi îi
jugănesc din primul an.
Pășunile de aici, precum și în Dupin, sunt deluroase și împădurite; acolo e un nisip negru, aici un sol
argilos, primul e mai uscat decât celălalt. În Dupin,
se găsesc porțiuni unde nu-i deloc apă. Aici, apa stătută nu-i considerată ca dăunătoare. Mânjii lui Neveu
beau dintr-o mocirlă, deși nu departe de grajd e o apă
curgătoare. Tot aici, vitele sunt lăsate să bea din bălți
infestate cu bălegar. Localnicii susțin că aceasta favorizează mult îngrășarea.
Neveu vinde anual 5-10 cai și alte cele, în valoare
de 4-9 mii de franci. [Urmează prezentarea cailor și
mânjilor de vânzare.] De trei ani, participă la curse și
până acum a câștigat întotdeauna [întrecerile].
În general, despre caii normanzi pot spune că rasa
mai veche are oase țepene, e puternică și, prin mărimea deosebită, asigură multe posibilități de prăsilă,
dar de obicei e greoaie, prea lungă și, pornind de la gât
și cap, prea cărnoasă. [În continuare, sunt comparați
cu alte rase.]
9 aprilie
Vimoutiers e situat în fundătura unei văi adânci,
aproape ca Zălaul...
Traducere de GYÖRFI-DEÁK György
Textul original e accesibil pe internet:
http://mek.oszk.hu/09200/09257/09257.htm
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Zona de influenţă
reală a oraşului Jibou

*

DARÓCZI Mihai Iosif, DARÓCZI Iosif

În definirea zonei de influenţă reală a orașului Jibou, pe bază de fluxuri, s-a ţinut cont de un număr de
arii de influenţă sectoriale referitoare la: influenţa comercială, influenţa serviciilor sanitare, educaţionale,
culturale, religioase și influenţa transporturilor (rutiere, feroviare, transportul în comun).
Aria de influenţă comercială a orașului Jibou a
fost stabilită pe baza unei analize care a urmărit, pe
de o parte, aprovizionarea cu produse agroalimentare a pieţei orașului, iar pe de altă parte, puterea de
atracţie comercială exercitată de principalele unităţi
comerciale de desfacere localizate în oraș.
În stabilirea relaţiilor orașului Jibou cu mediul rural trebuie să se ţină seama de satisfacerea cerinţelor
de consum ale populaţiei sale. Ca urmare, analizând
necesarul de produse alimentare pentru întreg orașul
la nivelul unui an (cereale, carne, lapte, ouă, legume,
cartofi, fructe), se ajunge la concluzia că suprafaţa
agricolă de care dispune Jiboul nu poate reprezenta
una corespunzătoare cerinţelor de acoperire în întregime a nevoilor la produsele alimentare menţionate. În acest fel, orașul este silit să-și extindă aria de
aprovizionare în sistemele locale de așezări care sunt
corespunzătoare în mare măsură cu zona lui de influenţă. Centrele locale devin astfel furnizoare de bunuri
și de produse necesare pentru locuitorii orașului, creându-se o serie de relaţii de complementaritate între
oraș și funcţiile specializate ale așezărilor.
Referitor la relaţiile de aprovizionare ale orașului
Jibou cu zona agricolă periurbană, se constată că atât
orașul propriu-zis, cât și comunele învecinate, care
în general își înscriu spaţiul în zona de aprovizionare
periurbană (ZAP), nu satisfac necesarul de consum al
populaţiei, mai puţin necesarul în producţia de cereale. Relaţia de mai sus afirmă un raport deficitar al
interacţiunii între populaţie (P), terenuri (T) și consum (C) în cazul orașului Jibou, ceea ce presupune să
evidenţiem implicaţiile acestei relaţii dincolo de ZAP.
Complexitatea și implicaţiile acestor relaţii oferă posibilitatea unei analize reale a locului orașului Jibou în
reţeaua de localităţi a judeţului sau chiar a ţării, de a
identifica bazele economico-sociale reale ale afirmării
tendinţelor de autogospodărire și autoaprovizionare
teritorială.
În vederea acceptării conceptului de zonă agricolă
periurbană ar fi necesară recunoașterea poziţiei funcţionale a spaţiului geografic, chiar și a celui suburban.
Marea parte a terenurilor din zona agricolă periurbană sunt favorabile unei agriculturi intensive, cu profil

predominant de legumicultură, creșterea animalelor
(îndeosebi pentru lapte) și apoi cereale. Situarea zonei de aprovizionare periurbană, mai ales în lunca Someșului, favorizează o astfel de gândire de ansamblu,
dar și posibilitatea realizării unor amenajări care să
poată asigura o valorificare superioară a terenurilor.
Poziţia și profilul zonei agricole periurbane scot în
evidenţă identificarea a două zone de bază, respectiv
o zonă agricolă periurbană apropiată, care se suprapune în limitele orașului propriu-zis și capătă forma
unei centuri propriu-zise, inclusiv satele componente Cuceu, Husia, Rona și Var, pe o distanţă de circa
4-5 km și o zonă agricolă periurbană îndepărtată, cu
prelungire spre nord-est, compusă din comunele Someș-Odorhei și Năpradea, spre est comunele Surduc,
Gârbou și Cristolţ, spre sud comuna Creaca, pe o distanţă de 10-15 km.
Legat de aprovizionarea cu produse agroalimentare a pieţei, în spaţiul din vecinătatea orașului s-au
conturat de-a lungul timpului două bazine de aprovizionare cu produse agricole:
• unul se suprapune pe comunele din jurul Jiboului sau nu foarte departe de acesta și care coincide cu
indicele de aprovizionare cu produse agroalimentare
al acestuia, ca parte componentă a ariei de influenţă
comercială.
Putem afirma că orașul Jibou, încă din perioada
anilor 1980-1990, pentru satisfacerea necesităţilor
populaţiei, se aproviziona cu produse de la distanţe de
30-40 km în zonă (Vârșolţ, Pericei, Crasna, Hereclean
– cu legume, Șimleu Silvaniei – cu fructe, Verveghiu,
Naimon – cu struguri).
În acest sens, este cunoscut faptul că zona de aprovizionare a orașului cu legume și zarzavaturi are extindere în vestul judeţului, în comunele Pericei, Vârșolţ și mai puţin în nord-estul zonei. De asemenea,
zona de aprovizionare cu fructe este extinsă în afara
ZAP, înspre vest, în bazinele pomicole ale Șimleului și
spre nord-est în cele ale Șomcutei Mari.
• al doilea bazin, foarte bine conturat din punct
de vedere al producţiei de legume și fructe, este cel
care provine din alte judeţe ca: Satu Mare (căpșuni),
Bihor (caise), Maramureș (mere, răsaduri și legume
proaspete), Harghita, Covasna (cartofi), Teleorman
(pepeni) etc.
În vederea aprovizionării cu celelalte produse agroalimentare de bază se constată că orașul Jibou depășește cu mult spaţiul zonei periurbane, extinzându-se
atât la nivelul judeţului (pentru carne și ouă – Zalău,
208

Monografii 33
Hida, pentru lapte din comunele zonei – Creaca, Someș-Odorhei, Năpradea), cât și la nivelul ţării, cum ar
fi de exemplu: Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea etc.
Acest lucru se datorează saturaţiei pieţelor agroalimentare din orașele judeţelor respective, oferta de
produse agroalimentare depășind cu mult cererea,
determinând ca o parte a producătorilor să desfacă
produsele și în piaţa agroalimentară din orașul Jibou.
O astfel de abordare, care are numeroase implicaţii
practice, scoate în evidenţă un alt aspect al dinamicii
rural-urbane în cadrul orașului Jibou, acela al gradului de utilizare a zonei agricole periurbane și a terenurilor agricole în cadrul structurii interioare a orașului.
Ne referim aici la o caracterizare amplă a aspectelor,
mai ales funcţionale, cum ar fi: folosinţă în producţie,
circulaţie, agrement și transporturi, apoi cele de natură igienică și estetică.
În ceea ce privește atracţia comercială a orașului
Jibou, se constată faptul că supermarketurile localizate în oraș exercită o putere de atracţie destul de
mare asupra populaţiei din localităţile situate în jurul
său, observându-se că majoritatea clientelei provine
din partea de nord-est, sud, sud-vest sau nord, datorită prezenţei unor importante artere de circulaţie
care converg spre Jibou (drumurile naţionale, cele judeţene sau calea ferată). Aria de atracţie comercială
se extinde pe o distanţă de peste 25 km, pe direcţie
nord-estică (comuna Letca), sudică (comuna Hida),
sud-vestică (comuna Creaca) sau sudică (comuna Someș-Odorhei).
Aria de influenţă sanitară a Jiboului este dată
de numărul de pacienţi care au beneficiat de serviciile
medicale în unităţile medicale localizate în oraș, luându-se în calcul atât spitalizările de lungă durată, cât
și cele ambulatorii sau cazurile de urgenţă. Așa cum
reiese din datele prezentate la subcapitolul anterior,
aria de influenţă sanitară a Spitalului Orășenesc Jibou are o suprafaţă foarte extinsă, datorită faptului
că este singurul spital din zonă.
Se observă un flux mai important și o predominare
a pacienţilor cu domiciliul în comunele situate în partea de nord, sud, nord-est și sud-vest: Someș-Odorhei, Benesat, Bălan, Hida, Surduc, Năpradea, Băbeni,
Letca, Creaca, Gârbou, Cristolţ, iar restul din comune
mai îndepărtate: Ileanda, Gâlgău pe Someș și Poiana
Blenchii, acest lucru fiind favorizat de infrastructura
rutieră și feroviară mai dezvoltată, care facilitează accesul mai rapid al ambulanţelor.
Aria de influenţă educaţională a orașului Jibou

a fost delimitată luându-se în calcul numărul elevilor
din satele și comunele care au optat pentru școlile și
liceele din oraș. Atracţia exercitată de Jibou în legătură cu numărul elevilor este mare, ca urmare a mai
multor factori, dintre care cei mai importanţi sunt:
gradul de dotare al infrastructurii de învăţământ,
laboratoare dotate cu materiale didactice, cadre didactice mai bine pregătite etc. La acestea se adaugă
motivaţia multor liceeni de a urma studiile superioare
la universităţile de prestigiu din marile centre universitare ale ţării.
Cea mai mare pondere a elevilor care optează pentru a urma studii primare, gimnaziale și liceale în orașul Jibou provine din satele și comunele din imediata
vecinătate.
Aria de influenţă a transporturilor pentru
orașul studiat a fost delimitată luându-se în calcul
atât transporturile rutiere, prin numărul de curse
de microbuze, cât și cele feroviare (prin numărul de
curse perechi) care fac legătura între Jibou și unităţile administrativ-teritoriale din aria polarizatoare
a acestuia.
În aria de influenţă a orașului Jibou nu există
transporturi rutiere efectuate de operatori cu capital
de stat, ci doar operatori privaţi, aceștia reușind să
acopere toate traseele solicitate de către cei interesaţi.
Referitor la transporturile pe calea ferată, rezultă
că cele mai multe trenuri din cadrul arealului studiat
leagă orașul Jibou, care reprezintă un important nod
feroviar, de municipiile Baia Mare, Zalău și Dej.
În urma suprapunerii hărţilor care redau diferitele arii de influenţă, rezultă că orașul Jibou exercită o
anumită influenţă asupra municipiului Zalău, orașelor
Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, respectiv 51 de comune ale judeţului Sălaj, din totalul de 57, ceea ce denotă importanţa lui ca pol de dezvoltare locală pentru
o bună parte a judeţului Sălaj; doar comunele Camăr,
Boghiș, Bănișor, Meseșenii de Jos, Șamșud și Coșeiu
din partea de vest și nord-vest a judeţului nefiind influenţate de niciunul dintre criteriile studiate.
Conform datelor conţinute în Studiul de fundamentare în vederea actualizării PATN – Etapa III-a – vol. I, la
Anexa nr. 2, în care este publicat clasamentul localităţilor urbane din România, dintr-un total de 319 localităţi
urbane ale României, Jiboul ocupă locul 43.
*Fragment din volumul „Jibou – Arc peste timp” de dr.
Daróczi Mihai Iosif și Daróczi Iosif, în curs de apariţie la
Editura Caiete Silvane.
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Texte de trecut
(in)existența
Ioan F. POP

Flecari incontinenţi, cusurgii agasanţi, otrepe
dezinvolte, mercenari culturali, genii semianalfabete, talente de balamuc, ariviști neobosiţi, sicofanţi
zbanghii, spirite gregare, bîrfitori mărunţi, mitocani sibaritici, ponivoși academici, clerici culturofobi, oameni mici, tot mai mici… Cînd te gîndești
că toate acestea poartă o multitudine de nume și
de chipuri, îţi vine să-ţi ceri urgent transferul în alt
regn. Avea dreptate Erasmus din Rotterdam: „Nu
ne naștem oameni, ci devenim oameni”. Cei care reușim în această minimă performanţă, în acest preaomenesc avînt…
*
Încercînd mereu să fim ceea ce dorim nu vom
afla niciodată ceea ce puteam fi. Căci, pînă la urmă,
sîntem tot ceea ce a scăpat dorinţelor noastre ardente. Sîntem neprevăzutul a tot ceea ce am prevăzut. Cel mai greu de escaladat e muntele din interiorul fiecăruia, vîrful pe care eul încearcă să se caţere,
să ajungă pe cea mai înaltă creastă a sa. Căci doar
de la această înălţime poate fi contemplat relieful
a ceea ce sîntem. Cei rămași la șesul existenţei se
pot delecta cu perspectiva domoală a unei priviri
orizontale, însă fără a supradimensiona priveliștea.
„Nimic nu este atît de greu ca a nu te înșela pe tine
însuţi” (L. Wittgenstein).
*
Iluzie, patimă, concupiscenţă, josnicie, mizerie, sublim, miracol, sfinţenie – toate se pot defini
cu un singur cuvînt: om. Restul este umanitate…
Neputînd fi contemporan cu zeii, nu m-aș înghesui prea tare să fiu contemporan nici cu unii dintre
semeni, chiar dacă, la o privire superficială, par cu
toţii oameni... De fapt, unii se nasc direct zei, și nu
mai apucă să fie oameni. Ratează plinătatea relativităţii de dragul golului absolut. Cît privește umanitatea, aceasta își tot caută întruparea, tot caută
disperată un Om…
*
Unora le reușește din plin faptul de a se preface că
sînt ceea ce nu sînt, că pot ceea ce nu știu și că știu ceea
ce nu pot. Reușesc în exterior pe măsura degradării
interioare. Din cauza dorinţei schizoide a preamultului inautentic, au distrus în ei puţinul autenticităţii.
Cum să trăiești o viaţă întreagă fără să te încerce un
mic frison etic, o vagă tresărire morală, o mică revoltă
împotriva fructuoasei tale imposturi? Cum poţi să te
suporţi clipă de clipă în carapacea propriei insanităţi?
Cum poţi părea om cu atîtea date in-umane?

*
Trebuind să decizi sub șocul unei surprize nefaste, sub cel al imperiului urgenţei, nu există opţiune
mai dificilă decît aceea în care ești pus dramatic în
faţa unor sicrie care, într-o concurenţă sinistră, vor
să înfrumuseţeze moartea pînă la insuportabil. Pe
ce „criterii” să alegi un sicriu? Pe unul „estetic”, pe
unul de „confort”, pe unul strict pecuniar? Moartea
unui apropiat ne aruncă, pe lîngă impactul inopinat al unei asemenea traume, în faţa unei dileme
aproape insondabile, făcîndu-ne părtași și la un
comerţ inechitabil cu lumea de dincolo. Pe lîngă că
este total absurdă și inumană, moartea mai și costă... Ce bine ar fi dacă ne-am putea înmormînta direct în cer, fără complicitatea fatidică a pămîntului.
*
Dacă ţara este patria cea mare, locul de naștere
al fiecăruia este patria cea mică, spaţiul paradisiac
care s-a cuibărit adînc în fiinţă. Chiar dacă din locul
natal se poate pleca definitiv, el nu poate fi părăsit
niciodată. Căci acesta tot re-naște din reverberaţia
trecutului, din ecoul care dăinuie peste timp.
Cu o vorbă a unui filosof: „Eu sînt trecutul meu”.
Prezentul este doar posibilitatea de a-mi aminti
acest fapt. Viitorul? – posibilitatea de a mai exista
trecutul și prezentul unor amintiri. Retina copilăriei reţine cu sfinţenie imaginea meleagurilor natale,
orizontul indelebil care ne-a acaparat privirea, cerul care ne-a alintat visele. Dincolo de datele și de
hazardul geografic, orice localitate, oricît de mare
sau oricît de mică, se constituie, fie și provizoriu, în
axis mundi. Indiferent de coordonatele sale fizice,
aceasta rămîne centrul sufletesc al tuturor acelora care s-au născut și au copilărit în perimetrul ei,
al acelora care și-au împletit destinul cu devenirea
sa. Peste aria geografică a unei așezări pulsează o
tradiţie și o spiritualitate remanente care cu greu
pot fi prinse într-o definiţie, într-o descriere sumară. Amintirile prinse în rama memoriei dăinuie ca
o icoană peste care s-a așternut praful unui timp
ireal, din adîncul căruia răsar alte imagini care își
caută anotimpurile identităţii pierdute.
Nimic nu leagă mai tare de un loc decît rădăcinile adînci ale copilăriei, lada de zestre a amintirilor
din care ne hrănim toată viaţa. Reamintirea unor
momente ale copilăriei este mult mai intensă decît
trăirea directă a acelor momente. Repovestite, ele
se încarcă instantaneu cu aura discretă a misterului.
208

Cinema 35

Filmografiile Simonei

The Midnight Sky (2020)
Simona ARDELEAN
Gen: SF/aventură/dramă
Durată: 1h 58 m
Regizor: George Clooney
Scenarist: Mark. L. Smith (după
romanul Good Morning, Midnight al lui
Lily Brooks-Dalton)
Roluri principale: George Clooney,
Felicity Jones, David Oyelowo
Filmat în: SUA, La Palma (Spania), Islanda
Limbă care se vorbește în film: engleza
Premii și nominalizări: 5 premii și 47 de
nominalizări (nominalizare la Oscar și
la premiile BAFTA pentru Cele mai bune
efecte vizuale, nominalizat la Art Directors
Guild la categoria Cel mai bun film de
fantezie, câștigător al Satellite Awards
pentru Cea mai bună coloană sonoră etc.)

George Clooney revine pe marile ecrane după o pauză de patru
ani (după rolul din Money Monster,
2016) în dublă ipostază: aceea de
regizor și actor-protagonist în filmul Midnight Sky. Conform propriilor mărturisiri, filmul e gândit ca
o întâlnire cinematografică dintre
Gravity (2013), în care a jucat, și
The Revenant (2015), al cărui scenariu este semnat de același Mark
L. Smith. Întâlnirea acestor două
filme precursoare trebuie înțeleasă
ca o explorare a ideii de solitudine/
misiune salvatoare din filmul pentru care Alfonso Cuarón a obținut
două premii Oscar și condițiile aspre în care au fost nevoiți să filmeze și să evolueze actorii din filmul
lui Alejandro González Iñárritu.
Un alt detaliu Trivia care merită menționat e faptul că sarcina
actriței care o interpretează pe Sully (Felicity Jones) este un element
de cotitură real în construcția narativă a filmului care a fost rescris/
readaptat după ce Jones, deja distribuită în film, a aflat că este însărcinată și în viața reală. Prilejul,
fericit atât în plan personal pentru
protagonistă, cât și pentru spectatori, prin introducerea acestui element epic, adaugă filmului o cro-

nologie dublă și misterioasă, chiar
dacă similitudini fizice și replici
aluzive (numele copilului) sugerează unui spectator atent o parte din
deznodământul peliculei.
Doctorul Augustine Lofthouse,
interpretat de George Clooney, rămâne singur și bolnav într-o stație
de cercetare de pe Cercul Arctic,
atunci când toată lumea este evacuată ca urmare a unei catastrofe
care afectează mediul înconjurător. Aerul devine toxic, însă pentru
Augustine, nicăieri nu e mai acasă
decât aici, cu atât mai mult cu cât
salvarea lui ar fi fost irelevantă în
contextul bolii terminale de care
suferă. Așadar, rămâne să facă ce
știe el mai bine, să cerceteze și să
ghideze, precum o lumină călăuzitoare, un echipaj întors după o misiune de doi ani din spațiul îndepărtat. Omenirea caută refugiu pe
alte planete, pentru că Pământul
devine, ca urmare a extincției cauzate chiar de om, nelocuibil. Este
una din temele cele mai adesea
abordate de cinematografia recentă, ca o încercare de conștientizare
artistică a unei realități pe care,
pierduți în hățișul mundan, oamenii o refuză. Echipajul are la bord
câțiva astronauți ce se confruntă
cu momente tensionate în drumul spre casă și care, mai ales, nu
sunt la curent cu starea actuală
a planetei-mamă. Între ei, Sully,
pentru care Augustine nutrește o
afecțiune paternă ca urmare a unei
legături neasumate din tinerețe.
Lipsit de dialoguri nesemnificative, filmul se concentrează pe
emoția umană: durere, disperare, regrete, determinare. Figura
micuței Iris (debutul cinematografic al lui Caoilinn Springall), fetița
uitată de către evacuați și de care
doctorul are grijă, funcționează
ca un ochi imens și atent. Ea nu
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vorbește, dar comunică altfel, cu o
forță impresionantă pentru vârsta
fragedă a actriței care o interpretează. Ea este firul roșu, al Ariadnei, prin care doctorul reușește să
iasă dintr-un labirint personal, traumatic și să (se) salveze. Cinematografia este excelentă și pe deplin
meritat premiată: întinderile albe
și furtunile de zăpadă, elementele
interne ale navei care se întoarce
spre casă, tușa sensibilă a amintirilor holografice dau filmului o
delicatețe aparte, de dantelă sau
acuarelă grafică.
Alegerile pe care membrii echipajului le fac atunci când se pune
problema inversării cursului spre
exoplaneta de curând descoperită
poate par problematice, însă și ele
sunt cauzate de călătorii interne
la fel de justificate precum cea a
lui Augustine. De aceea, celor care
s-ar putea plânge de lentoarea filmului, le reamintesc că dincolo de
acțiune, filmele SF sunt, în primul
rând, cerebrale. De aceea, celor
care sunt dispuși să urmărească o
viziune minimalistă, elegiacă a durerii omenești, dar și a speranței
care învinge mereu, le recomand
filmul.

36 Cronica discului

Steve Vai – Inviolate
Daniel MUREȘAN

Ne-am întâlnit într-o duminică plină de soare, în
parc. Muzica răsuna dintr-un casetofon destul de răblăgit, dar acordurile îmi mergeau la inimă. Mi-am
scos pălăria, am făcut o reverență așa cum se cuvine
în momente speciale, un compliment aidoma unui demon energetic plin de zâmbete. Sfioși, ne-am strâns
mâna. Multe note le-am învățat de la lorzii cu care
el începuse slova; mă temeam să nu sune fals. Parcul
vuia de sonorități complicate, premergătoare jazz-ului
de tango, de generații crescute în grădini cu cânepă sau mușețel, cu ghiocei, sau posedați ignoranți.
Surâsul fără pereche al muzicianului se oglindea în
chipul copilului ce sărea coarda lângă fântână. Totul
într-o atmosferă odihnitoare...
Deși mi-a plăcut Steve Vai cu Frank Zappa, Alcatrazz
sau Ralph Maccino, geniul de chitară solo e dumnezeiesc (poate am mai găsit ceva asemănător la Rising
Force a lui Yngwie). Noul disc Vai nu este pentru cei
ce vor un chitarist modern, în ton cu moda. Steve este
un tocilar pe corzi, ce nu abdică de la cauză. Probabil
este unul dintre cei mai mari chitariști ai tuturor timpurilor. Spun probabil ca să nu isc polemici, dar să nu
uităm că a vândut peste 15 milioane de discuri, că are
trei premii Grammy.
Inviolate este un album care împinge granițele muzicii dincolo de chitară, cu povești clasice sau moderne, cu muzică densă. Fiecare piesă are propriile sale
complexități, unicitatea lor aducând bucurie la ascultare. Teeth of the Hydra prezintă fiara mitologică, adică modelul de chitară al lui Steve. Restul pieselor am
să vă las să le descoperiți, dezvăluindu-vă doar că veți
avea parte de amintiri cu Gary Moore și bucăți consistente de jazz-funk.
Inviolate este un album captivant, chiar dacă Vai a
renunțat la pasajele dense de avangardă gen Zappa.
Chitara pură e pusă pe un piedestal și cu siguranță va
rămâne acolo!
Tracklist:
1 Teeth of the Hydra
2 Zeus in Chains
3 Little Prett

4 Candlepower
5 Apollo in Color
6 Avalancha
7 Greenish Blues
8 Knappsack
9 Sandman Cloud Mist
Favored Nations 2022
Discografie Steve Vai:
* Flex-Able (1984)
* Passion and Warfare (1990)
* Sex & Religion (1993)
* Fire Garden (1996)
* Flex-Able Leftovers (1998)
* The Ultra Zone (1999)
* Real Illusions: Reflections (2005)
* The Story of Light (2012)
* Modern Primitive (2016)
* Inviolate (2022)
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„Tradiția cere să fie
respectată”
Viorel Gh. TĂUTAN

(continuare din nr. 206/martie 2022
al revistei Caiete Silvane)
Am petrecut ultimele două săptămâni din luna
mai instalați cu tehnica de transmisiuni și corturile
într-o livadă mare cu vișini și cireși, aflată în împrejurimile orașului. Aparținea unei ferme în proprietatea statului, cum de altfel toate fermele și firmele.
Fructele începuseră să prindă culoare. Cu vreo trei-patru zile înainte de plecare, am cerut voie paznicului
să gustăm din ele. Cu oarecare teamă, ne-a atras
atenția că el trebuie doar să le păzească, însă cu toate că sunt încă necoapte, periculoase pentru intestine, putem culege câteva, „de gust”, cu grijă să nu
rupem crengile. A avut dreptate; în noaptea următoare am dormit cu „poalele” cortului suflecate. De
la Târgu Jiu ne-am întors după o lună și zece zile, cu
autostațiile îmbarcate pe vagoane-platformă, la baza
din Buzău.
Câteva zeci de secunde, la masa lor, precum și la
două sau trei mese din imediata vecinătate, ascultătorii intră în „stop-cadru”, ar decide regizorul unei
prezumtive filmări. Naratorul iese treptat din starea
melancolic-ludică, zâmbește privindu-și companionii. Figuri cunoscute, locuitori, ori locatari, cum ar fi
mai potrivit spus?, ai cartierului unde își are și el domiciliul de vreo douăzeci și cinci, și mai bine, de ani.
Aurel plecase în timpul „prelegerii”, așa cum avertizase.
„Foarte interesantă secvență de viață, domnule
profesor!” rupe tăcerea Mihai. „Ați așternut-o deja,
bănuiesc, pe hârtie.”
„Încă nu, stimabile, am precizat acest aspect înainte de-a începe relatarea, însă ți-a scăpat, probabil. Urmează, așa cum vă spuneam, s-o aștern dacă
primesc acordul domniilor-voastre. Glumesc. După
cum probabil știi, mi-au fost publicate doar patru
cărți de proză – trei romane și un volum de povestiri – extrem de „subțiri” din punct de vedere autobiografic; am mizat mai degrabă pe ficțiune. Ceea ce
tocmai ați ascultat, fapt pentru care vă mulțumesc,
este menit a face parte dintr-o carte de memorii. Las
loc și pentru ficțiune, dar în procentaj minor. Foarte
mulți prozatori dintre cei ajunși celebri își folosesc
propria experiență în opera lor, însă imaginația își
revendică drepturile și domină acțiunea ascunzând
abil cititorilor obișnuiți autobiografismul, și dau, în
același timp, libertate acestora să se identifice per-

sonajelor și situațiilor. Nu cred să deconspir vreo
taină spunându-vă toate acestea, nu?”, zâmbește
larg profesorul și, ridicând halba, soarbe însetat o
înghițitură zdravănă. Ceilalți îl imită.
Alexandru își trece degetele mâinii drepte prin
păr glisându-și privirea dinspre Mihai către autorul
povestirii: „Pot să vă întreb ceva, don profesor?”
„Desigur, domnule... Săplăcan! Am reținut corect numele, da?” (Zâmbete, amical-dezinvolt versus
ușor timid-subaltern) Vă ascult.”
Mihai – zâmbet complice către profesor.
Vasile – privire fixă interdictivă către Sandu.
Pavel – caută ceva în rucsac.
***
- Să trăiți, don profesor! Don Botiș, toată cinstea
și respectul! Salut, Sănducule! Îmi dați voie, vă rog,
să ocup locul acesta vacant la masa dumneavoastră?
Moment de surpriză. Atenția tuturor – arestată
de noul sosit. Apăruse parcă din neant. Când o fi intrat în berărie? Se oprise în dreptul scaunului eliberat de Aurel. Mihai zâmbește hâtru, surprinzându-și
gândul: „Se pare că Florin Badea este la fel de celebru
în urbe precum profesorul Munteanu, ori primarul!”
Toate privirile se focalizează indecis-interogativ asupra scriitorului.
„Te salut, domnule Florin! răspunde acesta, țintit
de ochii tulburi ai «agresorului». Sunt, la rândul
meu, invitatul acestor distinși domni. Nu se cuvine
să decid admiterea dumitale la masă.”
- Ha-ha! Sandu și Vasile, domni! Și încă, auzi,
distinși! Vă știu pe toți, în afară de gagiul ăsta, arată cu capul spre Pavel. Nu vreau să deranjez. V-am
cerut voie politicos să stau la un pahar de vorbă cu
dumneavoastră. Să mai învățăm de la cine știe mai
mult decât noi! Sper că nu vă e rușine, ori poate,
frică(?) să stați la aceeași masă cu Florică Internet!
Don profesor, nu-mi mai spuneți „don Florin”, mie,
un cioflingar cum zice tizul meu, Piersic! Nu-i așa,
don inginer Botiș?
Intuind posibile reacții de limbaj violent, Mihai
își lipește spinarea de spătarul scaunului, proptește
marginea mesei cu ambele palme, zâmbește: „N-am
niciun motiv să te contrazic, domnule! Bagă de seamă că nu zic don Florin! Deși «domnule» este un apelativ firesc și cât se poate de politicos. Nu am niciun
motiv descurajant pentru a refuza imixtiunea dumitale în conversațiile grupului nostru de prieteni. Ne
cunoaștem vag. Dumneata ești mai cunoscut în ur208
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bea noastră decât oricare dintre noi, exceptându-l pe
domnul profesor...”
- Și scriitor, mai ales! completează intrusul, în
timp ce potrivește scaunul pe care șezuse Aurel, se
așază dezinvolt, scoate agil din buzunarul gecii o
sticluță plată de 200 ml, pe eticheta căruia se mai putea distinge cu dificultate ..oni..c, îi deșurubează căpăcelul și toarnă din lichidul gălbui în păhărelul din
care băuse Aurel. Închină ridicând cu ambele mâini
paharul și sticluța, le planează înspre ceilalți: Horincă bătrână de Plopiș Maramureș! Cine poftește?
Am primit-o recent de la un prieten, fost coleg de
liceu. Pentru că am prieteni, din cei care nu l-au uitat pe Florin Badea, sportivul numărul unu al liceului industrial. Realizând refuzul tacit al celorlalți,
ridică iar paharul, „în sănătatea dumneavoastră,
domnilor”, apoi îl dă peste cap bându-i conținutul
dintr-o înghițitură. Domnule profesor, mă scuzați!
domnule scriitor, v-am citit unul dintre romane,
cel cu opoziția la colectivizare. Vreau să vă spun că
mi-a plăcut. Sunteți tare. E multă acțiune, violență,
personaje puternice... Camelia, soția doctorului partizan Constantin Pop... Mamă! Cum mai trăgea cu
automatul spre pozițiile poterașilor!
„Mă bucur sincer..., Florine, să am astfel de cititori avizați. Îți mulțumesc pentru apreciere! Însă te
rog să nu te superi, sosirea dumitale intempestivă a
întrerupt o conversație...”
- Nu mă supăr, maestre! Trebuie mult până să mă
supăr eu! Sandu știe bine asta. Așa-i, Sănducule?
Sunt și eu curios să văd ce discuții pot exista între
oameni culți și cioflingari ca mine, dacă îmi dați voie.
Către Pavel: Pe tine te cunosc și nu te cunosc. Parcă
te știu de undeva și nu știu de unde. Ești de pe la noi?
Pavel devenise de vreo câteva zeci de secunde
atent fixându-l cu privirea pe Florin. Mai precis,
după ce acesta pomenise despre celebritatea-i sportivă din anii de studii liceale. Privește insistent spre
profesor, cu o mimică semnificând acceptarea de a
răspunde provocării. O discretă înclinare afirmativă
a capului acestuia.
„Da, Florine, de pe la noi. Doar că în perioada
când am fost eu elev al liceului, se pare că... (moment
de incertitudine) dumneata erai la penitenciar. Iar
pe vremea în care eram copil, te-am văzut de câteva
ori în situații pe care părinții mei și ai altor colegi și
prieteni le disprețuiau și te dădeau exemplu negativ,
de felul vrei să ajungi ca el?”
- Cum ziceai că te cheamă?
„Scuză-mă, am omis să mă prezint! Stanca, Pavel
Stanca”...
- Îi fi băiatul lui Nelu, medicul stomatolog...
„Da. Îl cunoști pe taică-meu?”
- Dacă îl cunosc?! Un stomatolog bun e cunoscut
de multă lume, puștiule! Numai că eu îl cunosc din
anii de liceu. Am fost colegi, nu doar de liceu. In-

trasem în clasa a zecea, când m-a cooptat proful de
sport în lotul de handbal. Nelu Stanca, dintr-a douăsprezecea A, era portar. Foarte talentat! A jucat și ca
student. Numai că, la un moment dat, s-a accidentat
destul de grav și a abandonat sportul. Păcat! Acum
știu de ce îmi păreai cunoscut. Semeni la figură cu el,
cu taică-tău! Doar că ești mai scund. Cu ce ziceai că
te ocupi? Îi fi tot medic!
„Nu ziceam. Sunt inginer electronist și informatician.”
Dialog întrerupt de intervenția lui Vasile: „Oameni buni, Florine, taman când ai sosit tu, Sandu se
pregătea să-l întrebe ceva pe domnul profesor.”
- Și ce, nu-i dau eu voie? Ia, s-auzim, domnule
Sandu! vine prompt replica, însoțită de un zâmbet
larg vrând să însemne „s-auzim de ce ești în stare”.
„Mulțumesc, domnule Florin-internet! Dar nu
înțeleg, de ce te prezinți tu cu porecla asta? De ce
tocmai Internet, și nu Uliță, ori Șanț, ori Horincă,
ori...?!”
- Ho, mai taci odată! Măcar bine că întrebi, să
nu mori prost, domnule... maistru de carton! ridică
cestălalt tonul, iritat vizibil. Își toarnă din sticluță
în pahar, duce paharul sub nări, inhalează prelung
mirosul: Demult n-am mai băut așa o... horincă
bună! Prună sută la sută! Dumnezeu să-i dea sănătate lui Puiu Gârbouan, că de la el o am. L-am ajutat
la o treabă, și m-a răsplătit, pe lângă bani, cu un
litru din elixirul ăsta. Asta-i porția pe o zi, adaugă
ridicând sticluța. Antigripal! Ce știi tu, don maistru!? (Zâmbește trist-ironic) Nu eu mi-am adăugat
porecla asta, domnilor, ci un zbanghiu, coleg de
studii superioare penitenciare la Timișoara. Asta
după ce a fost introdus Internetul la noi în țară.
Mergeam la o cafenea, unde aveau calculatoare.
Știți voi, internet-cafe, cum li se zice. El n-a vrut să
fie instruit în folosirea acestor scule, și făcea mișto
de mine atunci când ne matoleam la câte o crâșmă
de gradul trei. Într-o zi, a întrecut măsura și l-am
pocnit. În cădere, s-a lovit de marginea mesei vecine și i s-a fracturat maxilarul. După ieșirea din
spital, că a stat vreo două săptămâni după operație,
n-a mai vrut să mă vadă. M-am dus să-l vizitez la
spital, doream să-i cer iertare, dar n-a vrut să mă
vadă. No, gata, oameni buni, nu mă mai bag, nu vă
mai întrerup. Mulțumesc de omenie! Îmi propun să
fiu cuminte. Am intrat doar să-l găsesc pe prietenul
Tibi Kálai, că-i rândul său la procurat potol pentru
astăzi. Vă salut! Să trăiți, don scriitor! La revedere,
don Mihai!
Se ridică, întinde palma spre Pavel. Acesta îi răspunde zâmbind și întinzându-i mâna.
- Mă bucur că te-am cunoscut, tinere domn! Sunt
sigur că o să ne mai vedem!
Iese, urmărit de privirile personajelor noastre,
gesticulând a salut spre ceilalți clienți din berărie.
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Duzic, văcarul

Proză 39

Alexandru LAZĂR

Motto: „Un voievod fără pricepere își înmulțește
faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește
zilele.”
(Proverbe, 28:16)
Ce vipie, Doamne! S-a uscat iarba pe izlaz și vitele vin mai flămânde de la păscut decât dimineața
când pornesc! Gospodarii satului sunt nevoiți să le
pună seara în iesle ceva nutreț uscat, paie de orz sau
de grâu rămase din anul precedent.
Sărmanele animale! Se înșiruiau pe ulițele satului, slabe, costelive, flămânde și se adunau într-o
poiană mai joasă, unde primăvara, când se topeau
zăpezile, se forma un lac, pe care noi, copiii, ne plimbam cu plute improvizate, construite din nuiele și
coceni. Ne închipuiam într-o Veneție sui-generis,
despre care nu se știe de unde auziserăm, iar noi,
micii gondolieri, ajungeam acasă leoarcă, uzi până la
piele, spre nemulțumirea părinților.
Din această poiană, animalele erau mânate de
către cei doi văcari pe un drum larg până la „Vadul
Lung”, o tăietură în coasta dealului, care se deschidea spre Lunca Siretului, unde se afla pășunea satului. Pe vad, animalele se înghesuiau unele în altele,
fiindcă drumul era îngust și, nu de puține ori, se
întâmpla ca unele mai nervoase să nu suporte atingerile dure, răzbunându-se pe suratele de alături. În
dezavantaj erau junincile mai firave și mai plăpânde. Văcarii erau și ei liberi în timpul sărbătorilor de
Paște și atunci fiecare gospodar își hrănea animalele
după posibilități: fie le priponeau prin pârloage de
pe loturi private, fie își trimiteau copiii să le pască pe
același izlaz comunal. Eu am fost privilegiat, norocos aș spune, fiindcă tata, în asemenea perioade, mă
trimitea să am grijă de cele patru vaci ale noastre, pe
același izlaz al satului. Îmi plăcea mai ales drumul
care străbătea vadul, deoarece, cum începea coborârea, un val de miresme rare mă întâmpina. Cimbrul
sălbatic creștea din abundență pe marginea drumului, iar pe costișele vadului, acoperite de un covor
multicolor de flori, creșteau sălcioare parfumate.
Mergeam încet prin acest labirint fermecător care
punea stăpânire pe ființa mea și țineam dinadins să
prelungesc trecerea spre luncă. Aceasta se întâmpla
când primăverile erau normale, cu precipitații echilibrate. Dar anul acesta, primăvara a fost secetoasă,
căldurile au venit mai devreme și, în loc de ierburi
grase și bune de păscut, pe luncă au crescut bălării.
Duzic era văcarul cunoscut cu acest nume ciudat

de întreg satul, o sonoritate inedită pe care nimeni
nu o înțelegea; oamenii din sat se numeau Gheorghe,
Ion, Alexandru, Dumitru, nume obișnuite la români,
dar Duzic?! Desigur, numele lui adevărat era altul,
însă nimeni nu-l știa, fiindcă Duzic venise, copil fiind, ca slugă la un om foarte bogat, Costică Mustață,
care a avut grijă să păstreze misterul și, când Duzic
a devenit major, l-a însurat cu o fată săracă, slugă
la curtea unui boier din apropiere, Cudalbu. Fata nu
împlinise nici 17 ani, dar pe vremea aceea legea era
permisibilă.
Costică Mustață le-a dat o vatră de casă de vreo
trei sute de metri pătrați, pe care Duzic și nevasta
lui și-au construit o căsuță din paiantă, cu o singură
odaie și o mică încăpere cu o sobă oarbă, unde era
vatra focului cu un cuptor rudimentar, pe care familia Duzic își făcea fierturile. De gard în jurul casei nu
putea fi vorba, fiindcă erau atât de săraci, încât nimeni nu avea ce să fure. Duzic a devenit principalul
văcar al satului și a rămas în această slujbă până la
vârsta de 80 de ani și toată suflarea satului se mira că
nu îmbătrânea, deși ducea o viață austeră, mâncând
în fiecare zi pe la săteni, fiindcă așa era înțelegerea,
pe lângă leafa pe care o primea în bani. Exista un fel
de rânduială, fiecare gospodar, când îi venea rândul,
pregătea, la prânz, bucate pentru cei doi văcari. (Duzic își luase un ajutor, un tânăr cam retardat, pe care
îl plătea cu te miri ce, dar mânca și el pe la săteni.)
Un eveniment neobișnuit s-a petrecut în sat
când a avut loc o ceartă între Duzic și un gospodar
mai înstărit pe care văcarul l-a acuzat că nu a achitat
suma cuvenită, reducând-o considerabil. S-a dovedit
că Duzic a avut dreptate și gospodarul s-a făcut de
rușine, fiindcă acesta ținea bine socotelile, știa cine
a plătit și cine nu datoriile către văcari. Duzic nu povestea niciodată nimănui unde s-a născut, despre
părinți, frați sau surori. Cert este că știa să scrie și să
citească, ceea ce dovedea o brumă de învățătură pe
care o dobândise numai el știa cum și unde.
Lucru de mirare, deși văcarul nostru era destul
de înțelept, el avea un fel de neglijență și dispreț față
de înfățișarea sa, umblând mereu cu aceeași cămașă
ruptă și murdară, cu o pălărie strălucind de grăsime,
cu niște pantaloni peticiți mozaicat în diferite culori,
opinci de cauciuc din care îi curgeau obielele legate
cu sfori de cânepă. Altminteri, era un om chipeș,
în floarea vârstei, cu fața arămie, un nas drept,
proporționat și doi ochi verzi, vioi și cu privire tăioasă. Barba patriarhală și mustața răsucită în sus
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40 Proză
îi întregeau chipul expresiv, unic. Când era cu vitele
pe izlaz, sprijinit în bâta noduroasă, frumos șlefuită,
părea o statuie cioplită de mâna unui artist expresionist care își plasase opera pe întinderea pășunii,
așezând în fundal și perspectivă cireada de vite și liziera pădurii.
Circulau zvonuri cum că Duzic ar fi fost un copil
abandonat de o domnișoară educată la un pension
din Franța, iar părinții, destul de bogați, l-au dat
unei femei care nu avea copii, fără ca nimeni să afle,
pentru a spăla rușinea. Femeia ar fi murit în urma
unei boli necruțătoare și Costică Mustață ar fi profitat de situație pentru a avea o slugă fără pretenții.
Alții insinuau că Duzic era chiar copilul lui Costică
Mustață dintr-o aventură cu o croitoreasă din oraș,
dar aceasta nu a dorit să păstreze copilul. Și câte și
mai câte povești circulau printre săteni, mai ales femeile cu multă imaginație țeseau presupuneri incredibile.
Dacă din întâmplare bârfe grosolane ajungeau la
urechile lui Duzic, acesta le ignora și uneori glumea,
spunând cu ironie că, de fapt, el se trage dintr-o familie nobilă de grăjdari de la Curtea regală.
Când Duzic a ajuns la vârsta de vreo 40 de ani,
și-a făcut apariția în sat un inginer neamț care a cumpărat 15 hectare de pământ pe un grind mai înalt,
aproape de sat, unde a sădit o vie cu soiuri franceze
și o livadă de nuci, cireși, alți pomi fructiferi, apoi
a adus utilaje și a săpat o fântână pentru a avea o
sursă de apă, încât oamenii din sat se minunau de
realizările neamțului și, mai ales, de faptul că în trei
ani, atât via cât și livada au intrat pe rod. Prevăzător, inginerul și-a împrejmuit proprietatea cu un
gard înalt de sârmă ghimpată, dar voia să aibă și un
om de nădejde, un administrator isteț și un paznic.
A găsit în sfârșit pe un fost contabil la curtea unui
boier, un ardelean pe nume Coșeriu, iar ca paznic, cineva i l-a recomandat pe văcarul Duzic. Inginerul s-a
prezentat la coșmelia acestuia cu un translator, ca
nu cumva să fie înțeles greșit, deși rupea și el destul
de bine românește. „Domnule Duzic, zise translatorul, uite despre ce este vorba, domnul inginer ar dori
să aibă la vie și livadă un paznic de nădejde, un om
devotat și cinstit în care să aibă încredere. Domnul
primar v-a recomandat ca fiind omul potrivit. Veți fi
plătit dublu față de cât vă dau sătenii pentru slujba
pe care o faceți acum”. „Ei, bine, a răspuns Duzic, eu
nu-mi părăsesc slujba mea, fiindcă am o înțelegere cu
consătenii mei, cunosc bine animalele, știu aproape
și numele fiecărei vite, când a fost gestantă și când
trebuie să fete. Dumneavoastră, domnule inginer,
plătiți bine și veți găsi cu ușurință pe cineva care să
vă păzească proprietatea”. Inginerul și translatorul
s-au uitat cu nedumerire unul la altul și au plecat
uimiți de inteligența văcarului și promptitudinea
răspunsului. Și Duzic a rămas la cireada lui, îndurând zăduful verii și ploile reci de toamnă, ducându-și

viața austeră, neobișnuită, fiindcă avea el anumite
ciudățenii: dormea pe prispa casei, învelit cu un țol și
își lăsa nevasta să doarmă singură în odaie. Uneori îl
vedeau oamenii stând meditativ pe prispa casei, fără
să-și ridice privirea la cei care treceau pe uliță, iar
dacă cineva îi dădea binețe, răspundea, ridicându-și
privirea doar pentru o clipă, apoi își pleca din nou
capul, scormonind cu un bețișor țărâna, încercând
parcă să deseneze ceva. Și așa petrecea ceasuri întregi – de când nevasta lui se prăpădise – într-o singurătate ascetică, chiar și la bătrânețe. Nevasta lui, cu
care și-a împărțit sărăcia, nu ieșea din ogradă decât
duminica, ori în zilele de sărbătoare când se ducea la
biserică, mereu cernită, fiindcă Dumnezeu nu i-a dăruit copii. După vârsta de 80 de ani, Duzic nu a mai
rămas în slujba de văcar al satului, dar a continuat
să muncească, cioplind pentru săteni cozi de topoare
și de lopeți, ca să-i treacă de urât, și așa, în singurătatea lui, Duzic a trăit până la vârsta de 101 ani.
Sătenii l-au înmormântat în cimitirul satului, i-au
ridicat o cruce de piatră pe care au scris un epitaf:
„Aici odihnește robul lui Dumnezeu, Duzic, dulce-i
fie odihna!” Într-adevăr, robul lui Dumnezeu!
La praznicul de înmormântare, preotul a ținut o
predică impresionantă, lăudând cucernicia Eufrusinei, soția răposatului Duzic, care era nelipsită de la
slujba liturghiei și nu era duminică sau sărbătoare să
nu lase în cutia milei o sumă substanțial mai mare
decât gospodarii cu stare, iar înainte cu vreo cinci
ani de a-și da obștescul sfârșit, a fost cel care a plătit
construirea unui gard nou din jurul bisericii. La auzul acestor fapte creștinești, femeile își dădeau coate, iar bărbații holbau ochii unul la altul nedumeriți.
Cunoscând sărăcia văcarului, parcă se întrebau: „De
unde, frate, atâta bănet?” „Hm!, mare minune!” Un
glas răgușit străbătu din mulțime ca o condamnare
veșnică din gura fostului tovarăș de văcărie al lui
Duzic: „Cine, măăă? Zzgârcitul celaaa?” Toți comesenii praznicului și-au înălțat capetele, privindu-l pe
Ionuț ridicat în picioare. „Oare ce a vrut să spună?”
Privirea lui Ionuț a rămas fixată undeva pe dracila
din spatele casei lui Duzic, mărul lui Adam se ridica
și cobora, înghițind în sec, fără ca vorbitorul să mai
scoată vreun cuvânt, doar un fel de mârâială înceată
se mai putea auzi din gâtlejul sufocat de emoție. Preotul puse capăt momentului și adăugă o frază care
mai mult a încurcat gândurile celor prezenți: „Vedeți,
dragi săteni, credincioși ai lui Hristos, cum poate durerea omenească să înalțe ființa în momente de grea
pierdere a unui ortac iubit?!”
Ionuț își luă bâta, își puse pălăria pe cap și se
îndreptă spre uliță, bombănind cuvinte neînțelese.
Mergea, pășind rar, puțin legănat pe ulița care ducea
spre câmpie, apoi se pierdu în ceața serii de toamnă,
în timp ce oamenii sorbeau ultima licoare spre pomenirea lui Duzic, iar preotul și cantorul tărăgănau
cântarea: „Veșnica luuui pomenireee!”
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SĂRĂCUȚCOMĂNESCU

Literatura pentru copii.
Actualitatea vs. Nevoia
de actualizare (5)

Copilărie – joc – folclor al copiilor
Copilăria și jocul sunt două noţiuni corelative,
condiţionându-se reciproc și impunând anumite
manifestări și preocupări specifice. Jocul, indiferent de vârstă, susţine o motivaţie și „împlinirea
de sine”. Pentru copil, jocul reprezintă activitatea
definitorie, preocuparea lui esenţială, fapt ce ne
îndreptăţește să afirmăm că adultul trebuie să circumscrie și să imprime acestui câmp de manifestare al copilului o selecţie de valori culturale specifice, dar și să manifeste o grijă și interes sporit
pentru creaţiile, „producţiile” acestei vârste.
Parafrazându-l pe Lucian Blaga, care spunea despre copilărie că „este vârsta sensibilităţii metafizice
prin excelenţă”, voind desigur să sublinieze viziunea
mitică asupra lumii și o reflexivitate a unor modele arhetipale proprii psihologiei infantile, am putea
afirma că, în mai toate activităţile, copiii modifică
manifestările magico-rituale și concepţiile mitice
ale adulţilor, adaptându-le la condiţia lor de viaţă
și, dincolo de faptul că sunt foarte buni receptori ai
aspectelor ce le trezesc chiar involuntar curiozitatea, au o mare putere de asimilare, dispoziţie și înclinare către miraculos și fantastic, o „solidarizare”
necondiţionată cu natura prin tendinţa nevinovată
și motivată de a imita etc.
Mai mulţi antropologi și psihologi și-au exprimat
opinii convergente în înţelegerea artei copilului ca indispensabilă pentru înţelegerea oricărei arte primitive, motivând faptul că folclorul copiilor poate deveni
un fel de „muzeu de vestigii” care poate aduce un profit incontestabil pentru cercetătorul civilizaţiilor și
mentalităţilor arhaice, așa cum se motivează în timp
dispariţia unor manifestări magico-rituale, regăsibile,
în ultimul timp, doar în „repertoriul” copiilor (colindiţele, plugușorul, sorcova etc.).
O idee interesantă, și încă neexploatată privind
folclorul copiilor, este aceea a disponibilităţii lor
spre ludicul din împrumuturi și din sincretismul de
limbaje, copiii fiind mereu dispuși să împrumute
necondiţionat. Or, aceste împrumuturi au condus
la identificarea categoriei morfologice (preluarea
integrală a unor producţii și extinderea lor în alte
zone geografice sau la alte comunităţi) sau a celei tematice (prezenţa unui joc sau formule-text cu

funcţionalitate asemănătoare la distanţe geografice apreciabile).
Ţinând cont de faptul că, aproape în integralitate, actanţii jocurilor sunt copiii, dar și pentru că
jocurile lor sunt însoţite adesea de texte, putem să
asociem jocurile cu folclorul copiilor.[1]
Preocupările specifice vârstei copilăriei sunt
simbolizate și printr-o componentă culturală pe
care am defini-o generic folclorul copiilor, dar care
cuprinde două componente:
• folclorul pentru copii;
• folclorul creat de copii, denumit în continuare,
generic, folclor de copii.
Folclorul de copii a fost destul de mult neglijat de
cursurile de folclor sau a fost tratat doar tangenţial, din varii motive. O atenţie deosebită i s-a acordat
în lucrarea colectivă Istoria literaturii române, prin
contribuţia Emiliei Comișel. Autoarea reușește să
propună nu numai câteva delimitări conceptuale,
aparentelor specii literare, dar subliniază și faptul că
folclorul de copii nu poate fi acceptat în afara categoriei estetice a ludicului: „Folclorul copiilor constituie
un gen de sine stătător care însoţește pe copil în toate
manifestările, dezvoltându-se de-a lungul secolelor în
strânsă legătură cu jocurile lor și cu educaţia pe care
o primeau în familie. Trăsătura distinctivă a genului rezultă din particularităţile de vârstă ale copilului,
care au determinat anumite trăsături de conţinut și modul de realizare al acestuia. Natura și funcţia social-artistică a genului au necesitat o structură literară-muzicală proprie, potrivit gradului de dezvoltare psihică a
copilului. Particularităţile de interpretare a versurilor
– recitate într-un anumit ritm, cântate sau gesticulate în strânsă legătură cu jocul – cât și tematica
și procedeele de creaţie artistică, cristalizate de-a lungul
timpului în practica colectivă, deosebesc acest gen de folclorul maturilor.” (s.n.) [2]
Se scoate în evidenţă faptul că, dincolo de aspectele de conţinut, s-au circumscris și materializat și
procedee artistice specifice, inedite chiar și pentru cercetătorul de folclor literar. Interesul pentru folclorul
specific copiilor cuprinde totuși și sfere mai extinse în
realizarea unor culegeri succinte, marcând aspectele
descriptive, și mai puţin în direcţia elementelor de
natură stilistică.
(continuare în p. 43)
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Spectacolul unui real
în criză
Marin IANCU

Tot mai prezentă în spațiul literar-artistic de la noi și din străinătate, Angi Melania Cristea
urmărește până departe visul său
de poezie, împărtășind cititorilor
bucuriile revelațiilor sale asupra
lumii de azi. Mărturie stau cele
nouă volume de versuri publicate până în prezent, din care Poeme
pe DN1 (Editura Neuma, Apahida,
2021), cel mai recent dintre acestea
definește profilul unei voci poetice
înzestrate cu un registru tematic
complex și de o uimitoare maturitate artistică. Stăpânite de o unitate de stil și de viziune, cu elemente ale imaginarului modernist și
date ale unei sensibilități actuale,
poemele de față evoluează pe linia
unei sincerități abrupte, incomode,
dezvăluind unicitatea percepțiilor
directe, fără a lăsa vreo senzație de
poticnire a dicției din adâncimea
sentimentului: „aici în sud cerul se
rupe sub ploi/ tu desenezi sufletul
ud al orașului colțurile obtuze ale
caselor/ și parcă dintre toate linia
de contur/ strălucește/ așa cum numai o linie frântă o poate face/ sau o
inimă foarte fragilă// ceva ca un supersonic ce gravitează/ deasupra râurilor și mărilor...” (Astenie). Peste
tot, tensiunea lirică e alimentată de
jocul duplicitar dintre real și fictiv,
un joc ambiguu, între iluzie și dezabuzare, în care, aparent manipulat
de instanțe exterioare, eul liric își
consacră luciditatea în a surprinde
sentimentul precarității ființei și a
capacității de adaptare la o condiție
existențială degradată: „port mască
în lumina zilei/ și m-am obișnuit
cu nevederea/ din colțul de lume/
anarhia dependenților de social
media se simte asurzitor/ este dificil să trăiești cu anxietatea că boala/ provoacă turbulențe/ și oamenii
devin tot mai neînsemnați/ de par-

că ar fi niște roboți fără baterii/ ce
se zvârcolesc și care nu pot inhala/
asperitățile existenței” (Asurzitor).
Jubilând în fața miracolului cotidian, Angi Melania Cristea cultivă
o lirică de violente contraste, „cu
priză la real” (Horia Gârbea), pătrunsă de exuberanța elementelor
concrete ce i se așază în față, cu versuri în desfășurări spectaculoase,
arborescente și, nu de puține ori,
agrementate cu imagini-surpriză,
de șoc, adevărate inserții de pictură suprarealistă: „povești cu fluturi
gri și orele acelea care stagnează/
dacă mi-ar fi dor de tine orașul s-ar
transforma/ într-o pisică mov cu
urechi uriașe/ ce se mângâie de fiecare tavernă” (Ozon). Raportul dintre diversitățile lumii reale și, deopotrivă, ale celor lăuntrice este tot
mai vizibil în prezența unui mozaic
de constatări de sine declinante, de
relaționări și senzații fixate în forme ce se opun oricăror convenții și
perspective estetizante asupra lumii. Pornind de aici, Angi Melania
Cristea „își deplasează mereu pietrele de hotar”, înregistrând din lumea fenomenelor tot ce este ireductibil, adânc, sonor, semne ale unor
drame care și-au lăsat urme vii în
cronologie, inclusiv spaima trăită în
ultimii doi-trei ani de maladia misterioasă Covid19 („stare de urgență
și nicio știre fără Covid19”), după
cum, în altă parte, orașul, cu toate
elementele civilizatoare care îl populează, duce spre viziuni alegorice
la fel de traumatizante: „orașul este
populat de fantome inerte/ nu-ți fie
teamă/ vom pleca din nou spre gara
de nord/ vom fi iarăși fericiți în cursa nebunească/ ce ne animă viețile”
(Autopoem).
Dornică să impună văzului
realitățile imaginației, poeta cultivă și aici febrilitatea discursivă,
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aproape excesiv pedantă, cu imagini răzlețe, fără niciun efort de
încifrare, mereu sinceră și supusă
voinței de a înregistra din lumea
fenomenelor tot ce este iremediabil, frenetic și senzorial: „aici în
sud cerul se rupe sub ploi/ tu desenezi sufletul ud al orașului colțurile
obtuze ale caselor/ și parcă dintre
toate liniile de contur/ strălucește/
așa cum numai o linie frântă o poate face/ sau o inimă foarte fragilă”
(Astenie). Relevabilă mai întâi prin
aerul de ritual insolit, descoperim
aici un alt fel de înțelegere a erosului. Răsturnând retorica și limbajul poetic tradițional, erotica este
promovată în generalitatea ei naturală ca o ipostaziere coșmarescă
a ființei iubite, prin exacerbarea
intelectuală a viziunii și prin detabuizarea stărilor amoroase: „tu
dragoste de trei mii de like-uri/ îți
amintești nopțile acelea/ când ne
vedeam corpul fosforescent/ luminând imperfecțiune clipei/ doar tu
zen/ îmi adunai emoțiile terice în
pumn/ și dezinvolt mă mângâiai pe
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lungimea firului de păr” (autoizolare). Poetei îi plac declarațiile directe și de o sinceritate dezarmantă,
fără nicio urmă de grandilocvență
teatrală de tip romantic, susținute
doar pe simpla bucurie de a poetiza:
„de o mie de ori te-am scos din inima mea/ exact atât cât toate stelele să ardă neîntrerupt/ precum ard
cuvintele cu trup haihui/ din zilele
de odinioară/ când cântai la patru
mâini iar eu te înălțam dincolo/ de
sensul vieții” (Stop! Poezie!).
Sub aspect estetic, Angi Melania Cristea preferă o expresie hibridă, aptă de a cuprinde universul
ca un inițiat în urma unor procese
senzitive examinate îndelung, cu o
mulțime de termeni tehnici, neologisme, cuvinte rare, topiți în creuzetul unei poezii savante, căreia nu
i se poate totuși reproșa livrescul,
precum în Ore virale sau, printre
atâtea altele, Love potion, unde vocabularul brutal completează sentimentul de solidarizare anxioasă
cu mecanismele lumii: „a venit vremea să purtăm măști de serie/ să
îmbrățișăm aerul decupat din care
am extras emoții taciturne/ și să
nu ne mai recunoaștem olfactiv/ în
arbori se simte evanescența vieții
fluidul magic/ care umple scări și
amfiteatre/ poți locui 3 secunde în
clădirile bătrânului oraș/ din gurile
de canalizare ale căruia/ te vei rami-

fica”. Printr-un discurs abundând
de subtilități, Angi Melania Cristea
practică elipsa și o densitate care ne
duce cu gândul la Saint-John Perse,
de exemplu, de la care autoarea volumului DN1 ar fi putut adopta ideea
necesității controlului asupra elanurilor inspirației dezlănțuite în forme
de o picturalitate în gust modern.
Tensiunea comprimată lăuntric poate fi percepută și în poemele 2 vieți
(„lumea pare prinsă în capcane invizibile”), De 8 ori splendoare („vom
petrece 83 de zile în orașul taciturn/
cu ore xeroxate neîndemânatic/
pasajul pietonal respiră alandala/
încât simți cum urcă aburul semafoarelor spre Retezat”), Funicular
(„stare de alertă și încă odată viața
cu liniștea ei plană/ îmi ceri să deschid panoul prin care/ intră oxigen/
să nu mai respir fără ramificațiile
firelor de iarbă...”), și Pasaje, unde,
construită pe același tip de sintaxă
cumulativă, poezia reflectă o viziune „carcerală” în carnația de idei:
„acea vreme cu stările ei nesigure/
ne-a făcut să ne decuplăm de la bordul existenței/ și să ne continuăm
seria de pantomime fiecare cu 2%
iubire/ dorința mea de libertate s-a
prăbușit precum un smog singuratic/ deasupra orașului taciturn/
nu-mi dezlega apele fă-te vânt fă-te
zmeu de apă/ orice ar putea să scadă intensitatea izolării mele”.

Rostite parcă dintr-o suflare,
în moda poeziei postmoderniste, în versuri lungi, deșirate, fără
punctuație, poemele sunt construite pe structura unei narațiuni de
sentimente și stări, o poezie complicată de un frenetic imagism, cu o
desfășurare de forme mereu variată a unor tablouri în pastă groasă,
de tip expresionist: „sunt timpuri
când nu poți deschide porți în cuvânt/ timpuri cu gust de acrilic și
de celuloză/ noaptea ți se strecoară
în pat ca o astenie de toamnă/ iar
tu îți ștergi îngerii de pe coapse în
silent mood/ în tramvaiul 23 s-a
rostit atâta poezie încât îți unduiau sânii/ și revoltată de isteriile
celor din zona urbană/ ai trimis în
eter poveștile de pe ista”. Descrisă
într-un flux nesfârșit de cuvinte și
notații, lumea înconjurătoare devine o prelungire și un reflex al eului
poetei, un „tablou schimbător” al
unei existențe evenimențiale din
lumea obișnuitului, de unde, cum
o poate sugera titlul volumului, și
semnele acestui topos spectacular
al aglomeratului Drum Național 1,
un spațiu în proximitatea lumii palpabile, aproape de concretul vieții
imediate, precum „pasajul pietonal”
din „orașul taciturn” sau „drumul
singurătății de pe „autostrada [ce]
lucește apoi clipocește/ exact ca un
om fără anotimpuri”.

Literatura pentru copii.
(urmare din p. 41)

Copilăria umanităţii – in integrum – este și rămâne una arhaică, pierzându-se în negura timpului, însă copilăria fiecărei entităţi este o re-facere,
re-creare permanentă a acestei lumi ancestrale.
Conservatorismul și arhaicitatea, deschiderea voluntară spre inovaţie, spre ludic, elementele inedite, spontaneitatea, vitalitatea etc. folclorului copiilor demonstrează acest lucru cu prisosinţă.
Cred că e nevoie încă să stăruim asupra acestor
aspecte și astăzi, încercând să punem în evidenţă
substratul de adâncime al creaţiilor specifice copiilor, mecanismele interne ale acestui tip de creație
specifică vârstei copilăriei.

Note:
1. Majoritatea folcloriștilor, mai ales din prima generaţie, și-au legat culegerile de jucăriile și jocurile de copii,
chiar dacă în cuprinsul lor existau și texte ludice sau însoţitoare ale jocurilor. Justificative și ilustrative, în acest
sens, sunt contribuţiile cercetătorilor, începând cu Bogdan, Al., Cântece de copii și jocuri, Editura Ciurcu, Brașov,
1905; Pamfile, Tudor, Jocuri de copii, în Analele Academiei Române, seria a II-a, tom XVIII, 1905, seria a III-a,
1909..., până prin 1985 (Ispirescu, Petre, Jocuri și jucării
de copii, Sibiu, 1885).
2. Emilia Comișel, 1964, Folclorul copiilor, în Istoria literaturii române, vol. I, Editura Academiei, p. 180, București.
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Shakespeare – filosofia
Ioan BUNTA

Opera lui Shakespeare este un emițător de cea
mai înaltă frecvență artistică în ceea ce privește multiplele întrebări asupra existenței umane. Vastitatea
și profunzimea culturii lui Shakespeare îl arată ca pe
un scriitor aparținând Renașterii, care a creat caractere umane, fapt ce denotă o observație amănunțită a
omului, o cunoaștere a bogăției sufletului acestuia și a
manifestărilor sale în toate ipostazele. Lipsa unui sistem filosofic articulat este înlocuită de o perspectivă
clară asupra vieții în toată complexitatea ei. Din această viziune, Shakespeare nu pune accent pe relația dintre om și absolut, ci pe relațiile dintre oameni. Peste
formarea clasică a lui Shakespeare (după informațiile
lui Ben Jonson) s-au suprapus cunoștințele umaniste,
obținute prin variatele lecturi clasice în limba engleză, prin cunoașterea gânditorilor umaniști ai vremii (B. Jonson, F. Bacon), prin frecventarea mediului
aristocratic al acelor timpuri. Shakespeare citise Eseurile lui Montaigne în traducerea lui Florio, iar Mihnea
Gheorghiu în Scene din viața lui Shakespeare1 reproduce foaia de titlu a exemplarului din Eseurile2 care
aparținea lui Shakespeare și poartă semnătura marelui dramaturg, Shakespeare și Montaigne aparținând
unei generații care gândea liber în contrast cu epoca
anterioară, fapt ce se vede în gândirea și acțiunea personajelor shakespeariene.
Montaigne reprezintă prima și cea mai importantă etapă a gândirii morale din acea vreme. Cele trei
cărți componente ale Eseurilor lui Montaigne reprezintă o autobiografie în care descoperim întâmplări
din viața lui, simțăminte, prietenii, iubiri etc. ... Toate
acestea formează o concepție filosofică cu referire la
legile și orânduielile vremii. Eseurile arată experiența
unui om implicat în soarta imperiilor, a religiilor, ele
fiind oglinda unui suflet și a unei epoci istorice frământată. „Cartea lui avea să construiască Occidentul într-un fel, și anume, deconstruindu-l”3. Lectura
Eseurilor constituie o delectare și pentru cititorul zilelor noastre, oferind o imagine reprezentativă pentru
gândirea vremurilor respective.
Creator al eseului, Montaigne îl definea ca pe o
încercare a propriilor forțe intelectuale. Un capitol
din Eseuri cuprinde referiri la operele din antichitate. Uneori îi citează pe scriitorii clasici sub forma unei
idei personale sau printr-un gând al său. Iată ce spune despre Plutarh: „De cum îmi cad ochii asupra lui
îmi crește o coapsă sau o aripă” sau despre Pliniu: „...
fiecare este pentru sine un desăvârșit obiect de studiu”4. Eseurile sunt scrise în etape succesive, care de-

curg logic una din alta. Ele reprezintă, mai mult, rezumă trecutul și vestesc viitorul. Montaigne folosește
mijloace de cunoaștere specifice Renașterii, precum
observația, experimentul, relația particular-general
etc., iar pe datele obținute raționează. Montaigne crede în relativismul adevărurilor, oferind o singură certitudine, starea omului de a se îndoi. De aici rezultă
ambiguitatea, fapt ce îl găsim în opera lui Shakespeare. Iată ce spune în acest sens Hamlet: „În sine, nimic
nu e bun sau rău, ci numai închipuirea noastră îl face
să fie”5.
În capitolul Apărarea lui Raimond Sebonde’ (Cartea
II, pp. XII)6, acesta susține că viața oamenilor e alcătuită din ignoranță și eroare. Simțurile îl înșală, dar judecata îl ferește de greșeli. Adevărurile permanente nu
au izbutit să descopere Que sais-je? (Ce știu eu?).
Sentimentul relativității e asociat cu neîncrederea
în condiția umană. Întrebarea Que-sais-je? sugerează
lipsa unui răspuns. De aici a ieșit hamletianul: „A fi sau
a nu fi”. Hamlet nu are încredere în cuvintele amăgitoare, după cum nu crede în virtuțile oamenilor, așa cum
reiese din: „Da, domnule, să fii cinstit în lumea asta așa
cum e ea înseamnă a fi un om ales din zece mii”7.
Mihnea Gheorghiu susține că lectura Eseurilor lui
Montaigne l-a făcut pe Shakespeare să dea o altă turnură piesei Hamlet: „Shakespeare meditase îndelung
la asta și chiar încercase să formuleze câteva ipoteze în
Răzbunarea lui Hamlet, în care îl jucase el însuși pe duhul regelui asasinat (gurile rele ziceau că striga: «Răzbunare Hamlet», ca un vânzător de stridii în piață),
dar lectura lui Montaigne, recent tradusă de Florio, îi
schimbase gândurile și lucra acum la desăvârșirea primei versiuni”8. Este vorba de Istoria tragică a lui Hamlet
care cuprinde idei din Montaigne și anume planul lui
Hamlet de a verifica veridicitatea celor spuse de fantomă: „Ochește-l, încredințându-ți judecata,/ Pe unchiul, dacă tăinuita-i vină/ Nu iese din bârlog la cele
stihuri”9.
În continuarea acestei idei, iată ce scrie Montaigne despre cuget: „Epicur spunea că niciun
ascunziș nu folosește celor răi, deoarece nimic nu-i
poate încredința că se pot pune la adăpost, mustrarea
cugetului descoperindu-i lor înșiși”10. Fapt vizibil și în
Hamlet, în secvența: „Iar piesa mea-i capcana ce-n curând/ Va prinde-n ea pe rege și-al lui gând” (Actul II,
Scena 2).
În capitolul Despre prietenie‚ Montaigne scria: „Problemele obișnuite se pot împărți: putem iubi la unul
frumusețea, la altul purtarea firească, sau dărnicia,
208

Studii 45
sau felul cum își îndeplinește îndatoririle de tată ori
de frate și tot așa. Dar prietenia care pune stăpânire
pe suflet diriguindu-l cu strășnicie e cu neputință de
împărțit în două”. În acest sens, Hamlet îi declară lui
Horațio: „Dă-mi insul/ Neînrobit de patimi, și-am să-l
port/ În inimă, în miezul inimii,/ Precum te port”11.
Montaigne consideră femeia izvorul unor plăceri
trecătoare, ea ocupând în afecțiunile sale un loc minor.
El nu este adeptul căsătoriilor din dragoste și se opune legilor societății, „căci sufletul lor nu pare de ajuns
de tare ca să sufere strânsoarea unui nod atât de trainic”12. În aceeași direcție, Hamlet, din cauza comportării mamei sale, ajunge să condamne toate femeile:
„Oh! slăbiciune,/ Tu te numești femeie...”13
Relativismul gândirii lui Montaigne străbate toată
piesa lui Shakespeare. În capitolul IV, intitulat Cum se
descarcă sufletul de patimile sale pe lucruri înșelătoare,
când cele adevărate îi lipsesc, acesta subliniază următoarele: „La fel fac și fiarele sălbatice când își întorc furia
împotriva pietrei și a fierului care le-a rănit și își înfig
cu nesaț colții în propriul trup ca să se răzbune pentru
durerea pe care o simt. (...) Câte pricini nu născocim
pentru nenorocirile ce ni se întâmplă? Pe câte lucruri
nu ne înverșunăm, pe nedrept sau pe drept, ca să avem
cu ce ne lua la trântă”14. Iată ce spune Hamlet: „Ai venit/ Ca să scâncești? Mă-nfrunți sărind în groapa-i?/
Te-ngroapă viu cu ea și te urmez/ Iar dacă-ndrugi de
munți, mii de pogoane/ Azvârl asupra noastră”15.
Ideile din capitolul Despre prevestiri, și anume: „Nici
nu e de folos să știi ce va fi, căci e o nefericire să fii
torturat la gândul că nu poți face nimic. Cu toate acestea, prorocirea are mult mai puțină înrâurire”16, se întâlnesc și în Hamlet. A se aprecia: „Nicidecum, desfid
prevestirile. Nu moare nici măcar o vrabie fără știrea
Proniei”17. De asemenea, următorul enunț al lui Montaigne, și anume: „Inima și trupul unui mare împărat
triumfător, este dejunul unui mic vierme”18, se reflectă
în cuvintele lui Hamlet: „Regele gras și cerșetorul slab
nu sunt decât două feluri din care gătești aceeași mâncare”19.
Astfel, soarta stăpânilor e aceeași cu soarta
cerșetorilor, de vreme ce prin moarte intră în „ciclul
elementelor”, dacă ne oprim pentru a-l îmbrățișa ideatic pe Lucian Blaga.
Capitolul al XIX-lea, intitulat Filozofia înseamnă a
învăța să mori, cuprinde idei referitoare la îmbătrânire și moarte. Iată ce spune scriitorul francez: „Ca unul
care își clocește în taină gândurile, sunt pregătit în
orice clipă, atât cât pot eu fi, să-ntâmpin moartea, iar
venirea ei nu-mi va aduce nimic nou. Să fim deci mereu
cu cizmele trase și gata de plecare, atât cât ne stă în
putință, și mai cu seamă să ne încredințăm că-n acel
ceas nu vom avea de purtat grija nimănui afară de noi
înșine”20. Iată cuvintele lui Hamlet: „Dacă mi-a suna
ceasul acum, nu o să-mi sune altă dată, și dacă n-o să
fie altădată, trebuie să fie acum, acum sau mai târziu,
tot o să sune odată. Totul e să fii gata”21.

Atitudinea filosofică a lui Montaigne o găsim aproape peste tot în Hamlet, mai cu seamă scena din cimitir,
în care se vorbește despre deșertăciunea vieții împăratului Alexandru Macedon, cu al cărui pământ poți
înfunda vrana unui butoi, despre trecerea timpului
aducându-și aminte de fața lui Yorick, de când juca rolul de clovn. Aici, Hamlet descoperă timpul care devorează totul: „Oh!, de-aș avea răgaz – dar cruda moarte/
E temnicerul care ne așteaptă...” (Actul V, Scena 2)22.
Și mai departe, iată cum filozofează privind țeasta
lui Yorick: „Unde-ți sunt poznele? Tumbele? Cântecele? Sclipirile acelea de veselie, care stârneau hohote la
masă? N-a mai rămas nici una ca să-ți râdă de strâmbătatea ta de-acum” (Actul II, Scena 1, traducere de
Petre Dumitriu)23. „Și de ce n-am putea să căutăm cu
închipuirea urma nobilei țărâne a lui Alexandru Macedon, până ce o găsim astupând o vrană de butoi” (Actul
V, Scena 1, traducere de Petru Dumitriu)24.
Viața înseamnă a trăi și a accepta trecerea. „A ști să
te bucuri cu adevărat de faptul că exiști”25, spune Montaigne. Eroul renascentist din drama lui Shakespeare
dă spectatorului sentimentul că parcurge viața lăuntrică a personajelor, de aici sentimentul trăirii autentice. Deși Eseurile lui Montaigne au fost lectura preferată
a lui Shakespeare, oferindu-i sursa de inspirație, scriitorul englez îl depășește prin cunoașterea amănunțită
a sufletului uman, a suferințelor și a bucuriilor acestuia, a pasiunilor și a virtuților lui. Shakespeare scrie tot
despre mânie, ură, dragoste, nefericire, îndoială, trădare, ticăloșie, minciună, răzbunare etc. Ieșit din cultura secolelor umanismului, Tudor Vianu îl numește
„cel mai mare poet al Renașterii”26.
Despre personajul lui Shakespeare s-a scris o întreagă literatură. „Hamlet nu se lasă interpretat, ci
ne interpretează... nu o dată cei care au încercat să-l
deslușească s-au descris pe sine”, spune dl profesor
Adrian Papahagi27. Hamlet nu poate fi redus la o formulă unică, deoarece fiecare personaj își are demnitatea sa și acea ambiguitate care e specifică lui Shakespeare. Ambiguitatea stării de melancolie a lui Hamlet
e alimentată de moartea tatălui său, incestul mamei,
trădarea iubitei și a prietenilor, care devine în cele din
urmă o deziluzie și o tristețe metafizică în fața adevărului pe care orice creștin îl descoperă pe marginea
mormântului: „toate sunt deșertăciuni, iar viața este
umbră și vis”.
Critica literară s-a străduit să pătrundă în misterul
personajului Hamlet. Freudienii și marxiștii pun accent pe sex și pe aspectul politic, psihanaliștii analizează modul cum Hamlet își trăiește doliul și melancolia,
criticii materialiști sau istorici reduc totul la contextul
istoric, la zbuciumul eroului pentru aflarea adevărului,
într-un context politico-istoric și religios zbuciumat.
Problemele de ordin moral și numeroasele întrebări puse de Hamlet nu pot fi analizate și interpretate în afara creștinismului. Să nu uităm că acesta era
creștinismul Reformei lui Luther. Protestantismul
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epocii elisabetane nu a reușit să respingă definitiv
„imaginarul medieval și purgatoriul catolic”, spune dl
profesor Adrian Papahagi în studiul amintit28. „De
altfel, acesta e sensul religios al tragediei, regenerarea
societății măcinată de excese, de crime și de greșeli”29.
Elementele de creștinism sunt amestecate cu cele păgâne (iertarea, căința, mântuirea, răzbunarea, trădarea, invidia, crima etc.). Judecând lucrurile în întregime și în contextul social-istoric, eroul e creștin, însă
creștinismul său e „tenebros și complicat”, sub analiza
dlui profesor Papahagi30.
Hamlet a primit ordin, de la statuia tatălui său, să-l
răzbune, deși în creștinism se spune că răzbunarea e
atributul lui Dumnezeu: „Eu voi răsplăti, zice Domnul”
(Romani 12, 19).
Conștiința care-l macină pe Hamlet și-l face să ezite
este de sorginte creștină, însă acțiunile acestuia sunt
păgâne. Ambiguitatea și ambivalența sunt peste tot
prezente. Ne punem firesc întrebarea: „Care e greșeala
lui Hamlet? Acțiunea sau conștiința?”, fiind greu să
formulăm un răspuns. Hamlet ucide fiindcă nu poate
să ierte slăbiciunea omenească, iar conștiința îl roade
ca un vierme: „Au nu sunt oare vrednic de osândă/ Să
las un vierme de-ăsta-n trupul meu/ Să roadă mai departe”31.
Deși întunecată (cu multe crime), piesa Hamlet e
în esență o piesă creștină. Deziluzia în fața morții e
a Ecleziastului (deșertăciunea tuturor lucrurilor), însă
concluzia nu e fatalistă. Hamlet știe că greșelile sale îl
condamnă la o moarte pe care o acceptă. Spre final, el
nu mai încearcă să îndrepte păcatele, nici să se răzbune, ci acceptă ce i-a hărăzit providența, iar dl profesor
nu ezită să scoată în evidență acest lucru: „În momentul acestei realizări finale, Hamlet devine cu adevărat
creștin”32.
Shakespeare ne prezintă în opera sa o lume zbuciumată care a trăit la cumpăna dintre secolele al XVI-lea
și al XVII-lea, o lume măcinată de intrigi, de crime și
marcată de Reforma și Contrareforma religioasă. Așa
cum Montaigne este unul dintre cei mai mari filozofi ai
Occidentului iudeo-creștin, așa și opera lui Shakespeare
cuprinde toată tradiția europeană până la el, anticipând
frământările romantice care au urmat, obsesiile sexuale
și psihanalitice specifice secolului al XX-lea, până la politizarea excesivă și nihilismul zilelor noastre.
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Lirica populară de dragoste
din aria Sălaj – Codru
Augustin MOCANU

Poezia populară românească dăruiește cititorului
interesat o imagine complexă, vrednică de interes și
atotcuprinzătoare a problematicii dragostei, care, prin
bogăţie, varietate și rafinament artistic, confirmă pe
deplin înzestrarea nativă a creatorilor anonimi și relevă
virtuţile, delicateţea și frumuseţea sufletească specifice
ţăranului român.
Cercetătorii au demonstrat că în poezia orală s-a constituit, în timp, un veritabil roman de dragoste, o imagine
de ansamblu a acestei teme eterne care e reflectată artistic conform cu credinţele, mentalităţile, deprinderile și
obiceiurile comunităţilor rurale patriarhale și mediului
folcloric existent.
Noi nu ne propunem să discutăm aici toate aspectele
care compun amintitul roman, ci ne limităm la prezentarea chipurilor celor doi parteneri de vise, bucurie, fericire
sperată și suferinţe cauzate de dragoste. Versurile citate
ca exemple de analizat sunt extrase din bibliografia dată
după comentariile noastre.
Ca tinerii iubiţi din străvechea Cântarea cântărilor, îndrăgostiţii noștri își descoperă reciproc chipuri frumoase, atrăgătoare și plăcute, încărcate de energii tainice,
generatoare ale unor puteri de atracţie de nestăpânit.
Condiţia de îndrăgostit este redată în imagini care comunică puternice reacţii organice, chiar starea de boală
și teama de moarte. El – badea, drăguţul – simte că arde
și moare la vederea iubitei:
Mândră, cunună de flori,
Când te văd, mă prind fiori
Din brâu până-n subsuori,
Ba, numa mor și m-aprind
Când te văd pe drum trecând… (1, n. 50)
Ea – mândra, lelea, nana – suferă la fel în focul dragostei:
Ţucu-mi-te, om frumos,
Din toată firea m-ai scos.
Numai ochii mi-ai lăsat
Să nu mă lovăsc de gard… (2, p. 135)
sau:
Măi bădiţă, ochii tăi
Când îi sui, când îi coboi,
Din picioare mă doboi;
Când îi sui, când îi ridici,
De la inimă mă stângi. (3, n. 655)
Constatarea generală este că:
Cine are-n lume drag
Mai mult umblă tăt beteag,
Că dragostile și doru
Alè îmbolnăvesc omu. (1, n. 49)
Dragostea aduce minunate clipe de bucurie și fericire.
Ea dă naștere cântecului, cea mai înaltă și frumoasă modalitate de exprimare a sentimentelor.

Nu vă miraţi că horesc,
Că-s tânără și iubesc.
Bade, de nu m-ai iubi,
Niciodată n-aș hori. (1, n. 11)
Durerea provocată de iubire e plăcută, căci dulcele cu
amarul se mănâncă:
Frunză verde cucuruză,
M-o mușcat mândra de buză.
M-o mușcat și m-o durut,
Am tăcut, că mi-o plăcut. (3, n. 811)
În construirea portretelor celor doi îndrăgostiţi, canonul popular al frumuseţii este întru totul respectat.
Întotdeauna, frumosul e preferat urâtului. Frumosul se
constituie dintr-un complex de elemente caracteristice
care definesc omul harnic, cinstit și corect (frumosul moral dominant), cu înfăţișare plăcută (frumosul fizic), cu
gesturi, atitudini și vorbe alese (frumosul comportamental), cu fire blândă (frumosul temperamental). Din versurile ce urmează se desprind definiţiile și caracterizarea
sumară a frumosului și urâtului în viziune folclorică:
Dragostea din ce-i făcută?
Din măr roșu și din turtă,
Din omu cu vorbă multă:
Zice una, zice două
Și iacă dragostea-i nouă.
Urâtul din ce-i făcut?
Din măr roșu și din lut,
Din omu care-i tăcut:
Zice una și-apoi tace
Și-așa urâtul se face. (3, n. 581)
În orice situaţie, frumosul și urâtul se manifestă
opoziţional:
Urâtu mere pe șes
Și strigă: „Mă-nec! Mă-nec!”
Frumosu mere pe apă,
Nu se teme că se-neacă. (Text inedit)
Fiecare are altă înrâurire asupra vegetaţiei din jur:
Unde joacă om frumos,
Crește iarba-n loc pietros;
Unde joacă om urât,
Să uscă și di pă rât. (4, n. 408)
Animat de iubire adevărată, omul frumos are o purtare aleasă, iar cel urât se manifestă exact invers:
Cel frumos cosăște fân,
Vine-acasă fluierând.
Nu mă-ntreabă ce-am lucrat,
Da mă-ntreabă ce-am cinat.
Până pui cina pă masă,
De tri ori mă strânge-n braţă;
Până gată de cinat,
De tri ori m-o sărutat.
Cel urât taie rogoz,
208

48 Ethnos
Vine-acasă mânios.
Nu mă-ntreabă ce-am cinat,
Da mă-ntreabă ce-am lucrat. (3, n. 570)
Îndrăgostiţii se bucură și se laudă reciproc. Când constată că sunt oameni de treabă, știu să distingă frumosul
de urât, binele de rău, adevărul de minciună, respectând
valorile eterne ale moralei populare.
Întâlnindu-se la muncă, mândra și badea se salută reverenţios, într-un limbaj din care transpar bucuria și plăcerea întâlnirii, respectul și iubirea sinceră ce-i apropie:
- Noroc bun, bade, la plug!
Margă-ţi bine boii-n jug!
Margă-ţi boii rumegând
Și tu, bade, fluierând!
- Și tu, mândră, să trăiești,
Că frumos mai mulţămești! (urezi) (4, n. 390)
Viclenia, făţărnicia, minciuna și alte defecte sunt respinse categoric:
Mi-ai fost dragă, mândră, mie
Când ai fost de ominie.
De când te-ai dat dracului,
Te-am lăsat să fii a lui. (3, n. 823)
Badea care a păcătuit este somat să renunţe la simbolul condiţiei de fecior holtei, la pana din pălărie:
Măi bădiţă, ţâpă struţu,
Că la nana-i suie șurţu;
Măi bădiţă, ţâpă pana,
Că la nana-i suie vrana. (4, n. 455)
Mândrele păcătoase vor fi pedepsite în lumea de
dincolo:
Astă-noapte-așa-am visat
C-am murit, ș-am fost în iad
Ș-am văzut mândrile mele
Cum ara dracul cu iele.
Dac-o gătat de arat,
Prins-o dracu la grăpat. (4, n. 488)
Feciorul care-și părăsește iubita este sancţionat prin
blestem:
Fire-ai, bade, blăstămat,
M-ai iubit și m-ai lăsat!
M-ai învăţat a iubi
Și m-ai lăsat a dori.
Dumnezău te-ar prăpădi! (3, n. 583)
La baza unei relaţii erotice de perspectivă se află numai atracţia fizică reciprocă. Feciorul respinge oferta
materială când nu-i place fata:
Boii să-i mânânce cânii,
Holda să o umple spinii.
Holda-ar fi și boii-mi plac,
Da cu hâda ce mă fac?
Nu-mi trebe nici boi, nici vacă,
Numa mândruţa să-mi placă. (3, n. 599)
Tânăra cea săracă este sigură că ea va fi aleasă, pentru
frumuseţe, nu bogata, pentru avere:
Nu dă badea ochii mei
Pă tuspatru boii tăi;
Nu dă badea gura mea
Pă tătă averea ta –
Ochii și sprâncenile,
Nici pă tăte turmile. (3, n. 636)
Adesea, acceptarea partenerului erotic se face pe baza

asemănării ca aspect fizic și condiţie socială:
Tu n-ai tată, io n-am mamă,
Amândoi sântem de-o samă;
Tu n-ai fraţi, io n-am surori,
Gândești c-am picat din nori
Dimineaţa-n sărbători,
Amândoi ca două flori. (1, n. 33)
Mândra, frumoasa, este identificată metaforic cu o
floare aleasă, având puteri miraculoase:
Io îs floarea florilor
Din grădina domnilor. (3, n. 561)
sau:
Eu îs floare di pă mare,
Cine mă sărută moare. (4, n. 321)
Metafora femeie – floare este des întâlnită în creaţia și
tradiţia noastră folclorică. Se obișnuiește, de pildă, să se
dea fetelor, uneori, și băieţilor, nume de flori. E posibil
ca acest obicei, care nu e numai românesc, să dăinuiască
din depărtate vremi, când se credea că botezând o fată
cu nume de floare, ea se va bucura de frumuseţea și energia tainică a aceleia.
Crăișorul, viitorul mire, vine cu alai și putere ostășească să ceară ori să ia prin forţă floarea îmbobocită
ca s-o ducă și s-o răsădească în grădina lui cea împărătească.
Mirile, care-aici este,
Văzând floarea că-mpuptește,
El și-o pus în gând să-i fie
Această floare soţie. (4, n. 189)
Să o ducă cale lungă,
Să o răsădească
În grădina-mpărătească,
C-acolo locu-i bun și apa-i bună,
Lunca-i mândră și cu lună. (3, n. 218)
În practica obiceiurilor populare, florile sunt prezente mereu ca simboluri cu puteri magice. Dragostea este
floare de rai, floarea fericirii supreme dată Omului prin
naștere. Apariţia dragostei nu poate să fie oprită de nimeni.
Pentru a simboliza femeia iubită, mireasa, poeţii anonimi au ales de pe pământ floarea, esenţa nepieritoare
a lumii vegetale; de pe cer au luat luna, socotită soră a
soarelui, încărcată de taine și puteri magice nebănuite.
Mândra este unică cum e luna și tot atât de frumoasă și de luminoasă.
Ceru-i mândru și cu stele
Și mai mari și mărunţele,
Da ca luna nu-i niciuna
De mândră și luminoasă,
Ca mândruţa de frumoasă. (3, n. 434)
Esenţa fiinţei feminine și frumuseţea ei sunt sugerate prin gingășia florilor și prin tainica lumină a lunii;
fiinţa masculină este evocată prin măreţia bradului veșnic verde și prin lumina impunătoare a soarelui, simbol al
bărbăţiei, prezent aici în forma și prin jocul de lumini al
penelor de păun:
Cât îi lumea și ţara
Nu văd om ca bădiţa.
Numa-n munte este-un brad
Cât bădiţa de înalt,
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Lângă brad, o floricea
Ca mine de frumușea. (2, p. 82)
Când îl văd mărgând pă drum
Parcă-i pană de păun. (3, n. 604)
Formula ireductibilă a imaginii metaforice a perechii
folclorice de îndrăgostiţi este: Mândra = floare și lună;
Badea = brad și soare.
Ochii împreună cu sprâncenele constituie izvorul
esenţial și pricina generatoare de dragoste. Ei văd și aleg
numai ce e frumos, fiind singurii vinovaţi de necazurile
care urmează, de nereușite și dezamăgiri:
Spusu-le-am ochilor mei
Să nu fie lăcomei...
Eu le-am spus, ei nu m-ascultă,
Tăt după frumos se uită. (2, p. 93)
Urmărind cu lăcomie frumosul, ochii se pot ușor înșela, căci iau aparenţa drept esenţă:
Plângeţi, ochi, și suspinaţi,
Voi sânteţi cei vinovaţi.
V-am ţâpat, ochiţi, în lume
Și-aţi ales din grâu tăciune;
V-am ţâpat, ochiţi, în ţară
Și-aţi ales din grâu săcară. (3, n. 564).
În spiritul canonului impus de tradiţie, sunt preferaţi
ochii negri ca mura, plini de taine.
Și, măicuţă, ochii lui
Îs ca mura câmpului,
Care-i coaptă la răcoare
Și nu-i atinsă de soare,
Care-i coaptă la pământ
Și nu-i atinsă de vânt. (1, n. 74)
Puterea de seducţie a ochilor nu stă însă în culoare,
numită destul de rar, ci într-o tainică energie internă
care subjugă, domină și instaurează domnia dragostei:
Ochii tăi cei sprâncenaţi
Sânt luceferi fermecaţi...
Că de-i vezi în zori de zi
Nici să vrei nu poţi muri
Și de-i vezi sara târziu
Nu poţi crede că ești viu. (2, p. 96)
Alături de ochi, gura și buzele sunt considerate izvoare ale tentaţiei erotice și pricini care nasc dragoste. După
canon, gura celui iubit e dulce ca mierea și miroase a flori,
iar buzele sunt dulci, moi și subţirele. Aceste calităţi sunt
exprimate artistic prin epitete eficiente, comparaţii și
metafore ca în aceste exemple:
Creţ îi păru câte-un fir,
Gura lui de trandafir;
Creţ îi păru, rândurele,
Gura lui, fagur de miere;
Creţ îi păru câte-un smoc,
Gura lui de busuioc. (2, p. 74)
Să vie mândruţăle
Să le macin grâiele,
C-aș lua vamă din iele
Buză moi și subţârele. (3, n. 550)
Mai există și alte aspecte ale fizicului care plac și pot
provoca sentimentul erotic. E apreciată faţa albă și rumenă ca semn al sănătăţii, frumuseţii și iubirii. Pentru a fi

sigură de succes, fata își prezintă calităţile în alb și roșu,
realizând o armonie picturală prin contrast de culori:
De mi-ar fi de dumneata,
Amintrelea m-aș purta:
Tăt albă ca lebăda,
Roșie ca pomniţa,
Ruminită ca ruja
Și ţi-aș frige inima. (2, p. 102)
În aceleași culori expresive este prezentată și îmbrăcămintea:
De ţi-oi fi, bădiţă, dragă,
Cumpără-mi năframă albă
Cu flori roșii-mpodobită
Ca să știu că sânt iubită,
Că și eu, bade, ţi-oi coase
Tot cu fire de mătase
Și cămeșa ta cea albă
Numai floricea de nalbă. (2, p. 222)
Procedeul armonizării cromatice prin contrast este
utilizat și în următorul portret de fecior, realizat în alb,
negru, verde:
Pă iel iè cămeșă albă,
La grumaz, năframă neagră,
Pă din sus de gurișoară,
Cunună de mustăcioară,
Ochii lui, muruţă verde –
Rău mă tem că mi l-oi perde. (3, n. 547)
E sigur că aceste imagini în alb-roșu și alb-negru
au legătură cu realitatea etnografică a regiunii.
Uneori, un singur detaliu coloristic dispune de o
mare forţă sugestivă în a evoca o dragoste puternică
și adevărată, ca epitetul eficient galbănă din exemplul
următor:
Chica badii cea galbănă
Suflă vântu de-o leagănă
Și o leagănă frumos,
De-i cade drăguţa jos. (3, n. 1027)
Tinerii frumoși sunt înalţi și subţirei. Ea îl prezintă
pe El astfel:
Altu bade mi-am aflat:
Mai înalt, mai subţirel
Parcă-i tras printr-un inel
Și mă uit cu drag la iel. (3, n. 676)
El o recunoaște pe Ea de departe:
O cunosc care-i a mea
Și pe deal de o-aș vedea,
Că-i naltă și subţirea. (4, n. 487)
Crudităţile de limbaj și gesturile obscene lipsesc cu
desăvârșire din lirica erotică a regiunii chiar și când
aceasta capătă forma dură a blestemului. Gesturile
alese și elegante, un limbaj îngrijit, frumos, uneori reverenţios sunt note caracteristice ale poeziei orale de
dragoste din teritoriul nostru de referinţă. Așa ne explicăm prezenţa numai întâmplătoare a unor imagini
senzuale ca aceea din exemplul ce urmează:
Muște-te, nană, căţălu,
Mândru ţ-ai tărcat spăcelu!
L-ai tărcat cu laba mâţii
Să să vadă vârfu ţâţii. (4, n. 517)
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Malaxorul de florar
■ De curând la Zalău
am avut o fericită întâlnire cu Moshe B. Itzhaki,
Paul Farkaș și Noa Levin
Harif. Cu acest prilej, am
primit recenta carte „Pe
malurile râului Uitării.
Poezii 1993-2021” (Ed.
Școala Ardeleană, 2022)
de Moshe B. Itzhaki, traducere din limba ebraică
de Paul Farkaș, cu un cuvânt-înainte de Al. Cistelecan și o postfață de
Radu Țuculescu. Pe copertă, un desen de Noa Levin
Harif, „Câmpurile memoriei” (2020). Despre autor,
Al. Cistelecan scrie: „Un scepticism structural îl
oprește pe Itzhaki să se abandoneze în grația lumii,
iar cenzura operată de acesta va intensifica mereu
condiția nostalgică. Temele nostalgiei se acumulează treptat tocmai pe fondul unei devoțiuni compasionale, al unei relații afective cu lumea, mereu contrariată, dar acut sentimentală. Lirismul familial,
vraja persuasivă a originilor, vibrația mitică a peisajelor, toate vor fi prilejuri de efuziune sentimentală fără sentimentalism”. Pentru Radu Țuculescu,
„Moshe B. Itzhaki este artistul a cărui curiozitate
nu obosește niciodată, o păstrează vie, iscoditoare,
tânără, plină de energie. De aceea, poezia lui este de
o prospețime constantă, capabilă să ofere cititorilor
mereu noi surprize, noi satisfacții. Zeul inspirației
sale are, cu siguranță, cap de șoim”. Profesor universitar, poet, traducător, editor, curator, actor de
teatru și ornitolog, Moshe B. Itzhaki (1951, Israel) a fost decan al Facultății de Studii Continue, la
Colegiul Academic al Științelor Educației Oranim.
Trăiește la Ahuzzat Barak, lângă Muntele Tabor. A
publicat volumele de poezie: Întoarcerea în neant
(1993); Când porțile se-nchid (1999); Cicluri neîntrerupte (2004); Râurile își înalță vocile (2009); Vremea
nebuniei – Duet cu un pictor (2010); Purtat de vânt
(2011); Corpul e un ecuator (2014); Pasărea din urmă
(traducere din ebraică în română de Paul Farkaș,
2015); Pasărea-ndoielii (2018); Și vine ploaia (traducere din ebraică în română de Paul Farkaș, 2018);
Dar eu am privit în urmă (2021). A tradus în ebraică:
Ana Blandiana, Refluxul sensurilor (2014), Speranță
sub un soare gri (2017) și Când moartea se aprinde în
frunze (2021); Apa strânsă-n căușul palmei (2018), o
antologie care cuprinde 11 poeți ai Cenaclului Echinox (în colaborare cu Paul Farkaș); Dinu Flămând,
Umbre și faleze (în colaborare cu Paul Farkaș); Marta Petreu, Singurătatea e o țară unu pe doi (în co-

laborare cu Paul Farkaș, în curs de apariție). Paul
Farkaș (1947, Beiuș, jud. Bihor) este filolog, ziarist
și traducător. Deși trăiește de 32 de ani în Israel,
a rămas puternic legat de România, de cultura și
oamenii ei. Este absolvent al Facultății de Filologie
din cadrul Universității Babeș-Bolyai. A obținut M.
Phil în literatura engleză la Anglia Ruskin University din Marea Britanie și un doctorat în literatura
engleză la Universitatea Babeș-Bolyai. A tradus volumele poetului israelian Moshe B. Itzhaki Pasărea
din urmă (2015) și Și vine ploaia (2018), colaborând
cu acesta la traducerea și apariția volumelor de poezie ale poetei Ana Blandiana în ebraică – Refluxul
sensurilor (2014) și Speranță sub un soare gri (2017) –
și, în 2018, la antologia poeților echinoxiști Apa
strânsă-n căușul palmei. Anual, Paul Farkaș susține
conferințe pe teme educaționale și ale Holocaustului nord-ardelean din anii 1940-1944. În anul
2016, Editura Limes a publicat un jurnal de lagăr,
Întoarcerea din iad, de Aly Steinmetz, sub îngrijirea
lui Paul Farkaș și cu un Cuvânt-înainte de Ioan-Aurel Pop. Împreună cu Moshe B. Itzhaki, a tradus în
ebraică și din proza și teatrul scurt ale scriitorului
Radu Țuculescu, sub titlul Trei în dormitor și alte povestiri (Ed. Iton 77, Tel Aviv, 2019).
■ Din editorialul lui
Nicolae Prelipceanu, „Tragedia de lângă noi” („Viața
Românească” nr. 4/2022):
„Tragedia de lângă noi ne
va trezi, poate, și altădată , atunci când același
sau alt căpcăun va năvăli
peste vreo țară pașnică și
democrată, model insuportabil pentru un dictator. Și vom gândi atunci
că, oricât de departe, geografic vorbind, ar fi de
noi, flagelul e foarte aproape, tragedia celorlalți
e, de fapt, și a noastră. Întotdeauna când suntem
fericiți, chiar dacă nu ne dăm seama de asta, că n-avem
pandemie, că n-avem război, e bine, totuși, să ne
amintim de finalul profetic al romanului lui Albert
Camus: «…bacilul ciumei nu moare și nici nu dispare niciodată, el poate rămâne zeci de ani adormit
[…] și, poate, va veni o zi când, spre nenorocirea și
învățătura de minte a oamenilor, ciuma își va trezi
șobolanii și-i va trimite să moară într-o altă cetate
fericită»” (viataromaneasca.eu). Bine ar fi...
(D.S.)
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■ „Iepuri la Spinalonga, Liebres en Spinalonga”, Emilia Poenaru Moldovan, Editura Colorama,
Cluj-Napoca, 2022. „Poemele alese și traduse, ordonate cronologic, practic o
sinteză a operei poetice de
până acum a Emiliei Poenaru Moldovan, nu fac obiectul unei simple selecții, ci ar
fi vorba de un nou volum,
o antologie de autor, cu un
nou discurs pe care poemele cuprinse îl articulează
și-l dezvoltă. În acest sens,
chiar din titlu, care corespunde cu cel al ultimului

poem – acesta fiind oarecum replica și completarea
primului poem – cartea de
față este o propunere extrem de coerentă ale cărei
poeme parcurg și transfigurează experiențe de
viață profund umane, marcate de o dorință de libertate și transcendență căreia
numai înțelegerea poetică
(sau transformarea) îi permite împlinirea, păstrând
ceea ce este valoros dintr-o
lume cunoscută, de zi cu zi.”
(Enrique Nogueras)
(C.Ș.C.)

Ștafeta personajelor
Alexandru JURCAN

Când Geneviève Damas a venit la Cluj la Institutul Francez, cu puțin timp în urmă, ca să lanseze cartea Fericire…, tradusă de Alina Pelea (Editura Casa Cărții de Știință), anumite probleme
personale m-au împiedicat să ajung la dezbatere.
Citisem cartea, dar și romanul Patricia, tradus
de Rodica Lascu-Pop, apărut la aceeași prestigioasă editură. Imediat am fost cucerit de stilul
empatic, dar, mai ales, de construcția narativă,
unde fiecare personaj preia ștafeta epică, spre
mai multă obiectivitate. Autoarea, belgiancă, e
o prezență literară de prim plan, dar și animatoare de evenimente scenice destinate autorilor
contemporani. E actriță, regizoare, scrie cronici,
organizează ateliere de scriere. Traducerile în
românește conving, au ritm, cuvintele curg natural, de parcă ar fi fost concepute în românește.
Poate că n-aș fi ales titlul Fericire…, mai ales că în
original e Histoire d′un bonheur. În roman vorbesc
câteva personaje (Anita, Noureddine, Nathalie,
Simon), luminând povestea din alte unghiuri,
continuând-o. Fiecare își spune punctul de vedere, cu nuanțe insolite, demolând dominația
autorului omniscient. La fel se întâmplă și în
Patricia, unde se exprimă pe rând Jean, Patricia
și Vanessa. Tema emigranților îmbracă o scriere
de o intensitate percutantă. Anita (din Fericire)

își proclamă fericirea absolută și ceva ți se pare
dubios. Totul e roz, suspect de roz, până când,
pe parcurs, descoperi fisurile unei existențe,
micile-mari minciuni, reversul medaliei, dar și
dorința de „a cosmetiza adevărul”, că e bine de
știut că „fericirea e un șir de mici minciuni”. Menajezi omul din fața ta, nu-i trântești adevărul în
față, știind că franchețea „e primul pas spre bădărănie”. S-o credem pe Anita? Nu cumva bârfește
elegant sub vălul inocenței? Capitolul cel mai
pitoresc, mai viu, e Noureddine. Băiatul defavorizat are un limbaj argotic exploziv, electrizant.
Autoarea e atentă la condiția socială și emotivă a
fiecărui personaj. Nu se insistă, se sugerează. Nimic nu e previzibil în caruselul vieții, unde apar
întâlniri fortuite, care schimbă totul. Umorul se
ivește chiar pe marginea dramaticului, satirizând
prejudecățile penibile. Despre toleranță și despre
cum să-l cunoști pe celălalt. Romanele scrise de
Geneviève Damas invită la o lectură pasionantă, revigoratoare, la o confruntare cu sine, străbătând lumi ireconciliabile. Delicatețe, emoții,
dar, mai ales, speranță și afirmarea adevăratei
bogății: „să rămâi cu cei pe care îi iubești”. Fără
teama de cuvinte mari, sunt convins că romanele
citate aici constituie adevărate bijuterii literare
și umane.
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Arca p oeziei

Carl Sandburg

(1878-1967)
Născut din părinți emigranți, de origine suedeză, poetul american Carl Sandburg a avut
parte de o biografie complicată de o gamă deconcertantă de meserii. După tatonări prelungite,
ajunge la o poezie ostentativ brutală, de o violență fățișă, inspirată din viața trepidantă a
marii metropole Chicago. Sub aspect formal, poemele sale sunt în general scurte, laconice,
elaborate într-un limbaj direct, ușor narative, indicând spre poetica prozei.

Atmosferă nocturnă
Ascultă o clipă, luna este o frumoasă femeie,
o singuratică femeie, pierdută într-o rochie
argintie, pierdută în rochia argintie a unei
călărețe de circ.
Ascultă o clipă, noaptea, lacul este o singuratică
femeie, o frumoasă femeie înconjurată de
mesteceni și pini care își amestecă albul
și verdele cu stelele sparte în pulberea
nopților senine.
Știu că luna și lacul și-au împletit
rădăcinile în inima mea, la fel ca o
singuratică femeie în rochie argintie,
o frumoasă femeie în rochia argintie
a călăreței de circ.
(Traducere de George Macovescu, în vol. Walt
Whitman, Carl Sandburg, Poeme, Ed. Eminescu,
București, 1987)

