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Poesis

Daniel
Săuca
Nocturne vechi și noi

(Grupaj de versuri din antologia bilingvă
Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza, apărută la Editura Caiete Silvane, cu ocazia celei
de-a XX-a ediţii a Festivalului internațional
„Primăvara Poeziei”, Zalău, 20-21 mai 2022).

Régi és új noktürnök

I
Noaptea s-a înecat în umbrele zilei
din glasul tău încolţește pustiul
chipul fermecat al morţii
se stinge în Mai-Marele Ochi

I
Belefúlt az éj a nappal árnyékába
hangodból pusztaság csírázik ki
a halál megbabonázott ábrázata
Mindent-Látó Szembe vész

II
Am căpătat haine de călău
Simbolic, simbolic, Moartea
Aleargă suta de metri
În nicio secundă

II
Hóhérruhára tettem szert
Szimbolikusan, Szimbolikusan, a Halál
Egy másodpercen belül futja le
A százméteres távot

III
Urletul frunzelor
sperie toamna –
trandafiri rătăciţi
pe buzele morţii

III
A falevelek üvöltése
elijeszti az őszt –
a halál ajkain
tétova rózsák

IV
Salve de tun
în tranșee morţii
se citesc între ei
V
Și urcam tăcuţi
ne-am întâlnit la mijloc
unde nu există timp
unde flacăra iubirii
arde fără eter
și morţii glăsuiesc psalmi
doar noi doi
VI
Te-am aruncat din iubire
Ca să înţelegi
Cum încep
Morţile
Și gândurile
VII
Cocoșul s-a urcat pe geamul iadului
celebrele valuri ale mării
aduc la ţărm
cadavrele memoriei

1

IV
A halál lövészárkaiban
ágyúlövések
egymás hangját tanulják
V
Némán kaptattunk felfelé
középen találkoztunk
ahol nincs idő
ahol a szerelem lángja
éter nélkül ég
s ahol a holtak zsoltárt énekelnek
csak mi ketten
VI
Kiűztelek a szerelemből
hogy te is megértsd
hol kezdődik
a halál
és hol kezdődnek a gondolatok
VII
A kakas felröppent a pokol ablakába
a tenger hírhedt hullámai
partra dobják
az emlékezet hulláit
traducere de/fordította Lövétei Lázár László
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2 Cronica literară

Te pierzi încet
în zumzetul cotidian

Viorel Mureșan

Cu o după-amiază de toamnă în
care ai frunzări o carte de Nietzsche în căutarea unei fraze anume,
al cărei ecou ți-a rămas în urechi
de demult; cu un ceas de piroteală
întreruptă de căderi înfundate de
fructe în fundul grădinii seamănă
începutul noului volum de versuri
al lui Radu Ulmeanu, Hieroglife,
Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2022:
„Îngerii-n cer se sting pe rând/ ca
niște lămpi/ care și-au consumat
petrolul// în palmele lui Dumnezeu e frig// noi tremurăm/ și păsări albe ni se pun pe umeri// trăim încă, trăim/ cu buzele-ncleștate
pe pahare// fecioarele cuminți de
altădată/ se spală la izvor/ și dinții
lor perlați/ se-ncarcă de lumină”
(Hibernală). Iar următorul poem ne
dă dreptate, aducând și mai aproape scena închipuirii noastre de
mai sus. După un crâmpei de pastel, formulat condițional, în care
„universul ar fi o iarnă perpetuă”
și oamenii și-ar „potrivi pasul după
licărul/ stelelor înghețate”: „pieptul tău ar tresări/ la atingerea degetelor mele/ precum filele cărții/
pe care o citesc/ uitată și tăcută,
exanguă” (Dacă frunza). Într-un
Cântec, „exitus”-ul, care se apropie,
nu poate fi decât unul alimentat de
o sete cosmică, ce a fost la începuturi mioritică, apoi s-a revărsat din
plin și peste mare parte din poezia
scrisă: „Simt parcă un jind/ brațele
să-mi întind/ spre marginea lumii/
să aud cum trosnesc/ în alaiul ceresc/ stelele, ca tăciunii.”
Cândva, un critic de mare relief,
ca Marian Papahagi, descoperea la
acest poet „suflul violent și chiar
paroxistic al dicțiunii, discursivitatea extatică, pregnanța imaginilor,
abundența romantică a viziunii”.
Acum, titlul cărții e Hieroglife, deci,
e clar că ni se sugerează un nou tip
de poetică în scrisul autorului. Fi-

ind doar semne, hieroglifele n-au
prisos de viață, precum simbolurile. Prin urmare, contextele create
sunt denotative, având sicitatea
unor inscripții. Imaginea hecatombei e vizuală și realist-fotografică, constativă, fără urmă de tropi:
„Oseminte/ oseminte// Aici au
trăit cândva oameni” (Peisaj). Nici
mesagerii divini nu sunt uitați.
Uneori sunt reprezentați chiar în
ipostaze antropomorfe, gracile, în
care relația cu sacrul, până acum
mai mereu încordată, apare mai
relaxată, fără a fi parodică: „ora în
care/ îngerii se dichisesc/ în fața
oglinzii” (***). Când se întâmplă
ca poemul să fie scris cu metaforă,
foarte rar, aceasta are tot geneză
cosmică, fiind contrasă dintr-un
discurs cu valențe de imagine vizuală și motorie: „O bandă de licurici/
traversând universul” (Stele). Dacă
intervine și planul livresc, lucrurile
se nuanțează chiar tematic. Astfel
putem întâlni un distih cu energii
latente de „ars poetica”, sugerând,
prin asocierea vizuală a celor două
elemente, universul necuprins al
poeziei: „Craniul lui Yorick/ pe
masa poetului” (***).
Imaginile acustice, mai frecvent
cele cu sorginte ornitologică, sunt
în general reprezentări ale unor
stări disconfortante. Și nu putem
exclude din această înțelegere a lumii o prelungire a unor superstiții:
„Te doare/ când cântă/ privighetoarea” (***), sau: „Cântecul mierlei/ sfâșie câmpia” (***). Cu cele
sfinte se cochetează, în poezia de
aici a lui Radu Ulmeanu, aproape
în termeni de snoavă, păstrându-se
din creația populară atât hazul, cât
și caracterul moralizator: „Morții
se înghesuie/ la ușa lui Dumnezeu”
(***). Motive și teme, altădată laterale, manifestă acum tendința de-a
deveni fundamentale. Așa, de pil212

dă, timpul și lacrima, care apar cu o
recurență crescândă, indică o obsesie a alunecării spre moarte având
ca emblemă absolută, în plan artistic, ceasurile moi ale lui Dali:
„Străbatem pustia/ cu lacrima/
pe obraz” (***), sau: „Lacrima/ pe
obrazul/ timpului” (***). Așa cum
se știe, în ambiguitatea textului
poetic, un rol deosebit îl are abolirea punctuației. Dar aceasta a devenit, cam odată cu pătrunderea la
noi a monologului interior și a stilului indirect liber, în toate tipurile
de discurs literar, un atribut aproape subînțeles. Pe acest fundal, cum
putem citi următorul scurt poem?:
„Să spargi paharul/ din care îți bei
amintirile” (***). Dacă acordăm
conjunctivului din primul vers valoare imperativă, suntem în fața
unei invocații retorice de chemare
a morții. Însă dacă acțiunea verbului e doar posibilă, s-ar putea să exprime o tânguire finală. Mai ales că
bătrânețea e una din temele cărții:
„Bătrânețe!/ Te dor/ articulațiile
universului” (***).
Gândindu-ne la surse posibile
ale brevilocvenței din Hieroglife, ne
dăm seama că poetul nu e deloc străin de nostalgii pillatiene, pe care le

Cronica literară
îmbracă în forma lapidară a poemului într-un vers: „Se trag obloanele
de lemn/ la casa bunicilor” (***).
Însă jocul poetic e surprins și mai
departe într-un text ce ne amintește
că poezia a luat naștere tocmai ca
manifestare a spiritului ludic. Disociem mai multe planuri în ceea
ce am numi „jocul în joc”, după o
tehnică narativă cunoscută. Ideatic,
textul care urmează e un „memento mori”: „Sângele sângeră/ îngerul
îngeră/ fulgerul fulgeră/ trăsnetul
trăznește/ izvorul izvoară/ măsura
măsoară/ viața viețuiește/ durerea doare/ doar moarte nu moare”
(Joc). Veșmântul lingvistic e cel
care se desfășoară într-un evantai
de forme colorate. La nival lexical,
asistăm la derivări, uneori spectaculoase, dar cu valoare poetică bine
țintită: „îngerul îngeră”, „izvorul
izvoară”. Complementar acestuia
și, totodată, înscris în el e stratul
fonetic al textului, încărcat nu doar
de rime combinate, ci și de aliterații
și asonanțe, rezultând tocmai din
jocul derivărilor. Sintaxa e redusă
la o incatenare de propoziții principale simple. Pe deasupra, toate
sunt afirmative, cu excepția, semnificativă, a ultimei, care își propune să redea oximoronic și ușor fantasmagoric universalitatea morții:
„doar moartea nu moare”. Vă mai
propunem acum, tot în spirit ludic, lectura unui poem din trei stihuri, formate din aceleași cuvinte,
dar, semantic, cu deschideri spre
planuri diferite: „Nu avem timp/
nu avem timp/ nu avem timp”
(***). Primul vers anunță graba
emițătorului liric, constrâns de
„evenimente” care se precipită. Următorul sună ca un anunț comercial, în care timpul este perceput
ca o marfă. Iar ultimul enunț arată
iminența sfârșitului. Mai trebuie
adăugat că cele trei plaje semantice
sunt interșanjabile.
În demersul ei principal, acela de
a „încifra” în forme poetice existența,
cartea lui Radu Ulmeanu mai are un
compartiment, mult diferit stilistic
de cel al „hieroglifelor”, al poemelor scurte cu imaginar poetic diafan. Un fel de „zgură” socială, cu

reflexii întunecate venind dinspre
istorie, se decantează în strofele
rugoase ale următorului poem: „Au
fost cândva poeți ca Nicolae Labiș/
ucis de un securist care l-a împins sub roțile unui tramvai/ alții
cu ani grei de închisoare politică/
precum Radu Gyr/ sau V. Voiculescu// despre suferințele lor răzbate
un fel de ecou/ un murmur ciudat
al amintirii/ vremurilor când se
trăia/ și chiar se murea pentru un
ideal// acum poți să te întâlnești
cu oricine/ poți să scrii orice/ fără
să riști nimic/ decât să te scufunzi
în uitare nefiind monden/ crezând
în ceva sfânt sau nobil// astăzi ești
radical când condamni politicienii la modă/ sau pur și simplu îți
respecți demnitatea de om/ valuri
valuri de istorie se prăbușesc peste tine/ munți de noroaie se ridică
în cale// auzi mugetul stins al depărtărilor/ auzi clopotul solemn
al unei înmormântări/ vezi soarele spintecând la răsărit orizontul/
și-ți spui totul se naște și are un
sfârșit// te pierzi încet în zumzetul cotidian” (Au fost cândva). Peste
versuri plutește un aer autobiografic, care se răsucește pe săgeți
înfipte adânc în trupul prezentului. Antiteza pe care e construit
poemul nu este neapărat romantică. Și nici nu prea este o figură de
stil, ci mai degrabă un procedeu
compozițional, având sarcină să
scoată în relief un rău social, urmat
de alt rău social și mai mare, însă
mai greu de observat, fiindcă se
manifestă în forme insidioase. Alți
poli ai opoziției ar fi un univers al
ficțiunii ofensate, aflat față-n față
cu banalul cotidian, care, așa cum
se vede în ultimul vers, îl soarbe și
pe poet.
Două aspecte ne propunem să
mai atingem, chiar și în treacăt,
în descrierea cărții lui Radu Ulmeanu. Mai întâi, că la sfârșitul
lecturii, nota dominantă a poeziei
din volum este aceea de recviem.
La această impresie concură câmpurile lexicale care precumpănesc
în textul poetic: unul muzical, iar
celălalt liturgic. Și, desigur, chiar
deasupra lor, un inventar de cuvin212
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te cu trimiteri thanatice. Vocabulele muzicale apar, firește, în număr
impresionant, dar, așa cum stă cel
mai bine poeziei, intră în arhitectura unor construcții metonimice: păsările, cântec (cânt), vântul
(cântă), urletul lupilor, cântecul
lebedei (al mierlei, al privighetorilor), clopote de Crăciun, fanfara,
doină din caval, mandolină, vioara
simfonică a lui Paganini, greieri,
pianul cu toate clapele negre, recviem. Celelalte două sunt mai sărace numeric, dar mai înrudite între
ele, încât pot fi redate amestecat:
îngeri, Dumnezeu, alaiul ceresc,
muribund, cimitir, suflet, sfânt,
apocalipsă, mănăstirile sufletului,
viermi, ziua de apoi, chip cioplit,
cadavru, ceasul din urmă, asinul
lui Iisus, poarta Ierusalimului, ultima vamă.
Ultimul aspect pe care-l mai
avem în vedere va fi legat de paremiologie. Era de așteptat ca,
într-un volum cu atâtea formulări concise, cu atâtea poeme
foarte scurte, să găsim și câteva
care întrunesc trăsăturile maximei, ale sentinței, ale aforismului sau, dimpotrivă, să preia
imagini din rostirea tradițională.
Acestea din urmă sunt mai numeroase și vorbesc despre modul de-a fi al omului în raport cu
divinitatea, ori cu ispita sa de-a
strânge avuții materiale. Din ele
nu lipsește atitudinea ironică:
„Tacâmuri de aur/ la ospețele
nebuniei” (***), sau: „Vocea profetului/ în urechile noastre/ de
ceară” (***). Într-o pledoarie pentru paupertate, înțelepciunea
populară pare rostită de o voce
biblică: „Dumnezeu/ umblă prin
lume/ cu haine de cerșetor” (***).
În jurul unei maxime latinești,
atribuită unui pictor, care exprimă în ea necesitatea exercițiului
zilnic în desăvârșirea artistică, se
naște o „ars poetica”: Nulla dies
sine linea// blestem/ și binecuvântare” (***). Volumul Hieroglife reprezintă înfățișarea cea mai
nouă a unui poet de mari resurse
și, mai ales, de o mobilitate stilistică surprinzătoare.
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Hieroglifele lui
Radu Ulmeanu
Gheorghe Glodeanu

După volumul aniversar intitulat O sută și una
de poezii publicat anul trecut, o veritabilă sinteză a
creației după o jumătate de veac, Radu Ulmeanu revine în actualitate cu placheta de versuri Hieroglife, apărută la Editura Grinta din Cluj-Napoca. Hieroglifele
trimit la sistemul de scriere utilizat în Egiptul antic.
Ele au fost folosite pentru consemnarea literaturii
religioase. Mizând pe utilizarea simbolurilor, pe reprezentarea noțiunilor prin intermediul figurilor de ființe
și obiecte, scrierea hieroglifică transmitea mesajele
zeilor. Taina hieroglifelor s-a pierdut în timp, secretul
lor fiind descifrat abia în 1820 de către Jean-François Champollion. Cercetătorul francez atrăgea atenția
asupra faptului că, în scrierea hieroglifică, același caracter putea avea mai multe semnificații (figurative,
simbolice și fonetice), în funcție de context. Pe asemenea înțelesuri multiple mizează și poezia lui Radu
Ulmeanu. Este vorba de niște creații ce s-au născut
sub zodia regimului nocturn al imaginarului. Poemul
care deschide volumul proiectează lucrurile în plin
fantastic. Nu întâmplător, titlul lui este Coșmar: „Toate ale nopților făpturi/ te strigă cu flămânde guri”.
Radu Ulmeanu scrie o poezie a profundelor
neliniști existențiale, așa cum se întâmplă în poemul
Cântec. Este vorba de o lirică a crepusculului, a amurgului, ce vorbește despre stingerea apropiată. Pornind
de aici, visul romantic de odinioară al poetului se
transformă în coșmar. Ideea zădărniciei, regretul trecerii străbate aceste versuri, dând naștere unuia dintre cele mai reușite și mai profunde volume de versuri
ale scriitorului: „De moarte-mi vorbește/ al amurgului clește/ și de durere/ mă trezesc dintr-un vis/ ce nu
eu l-am scris/ și nimeni nu-l cere”. Poetul continuă să
fie cuprins de „al lumii nesaț”, dar ideea zădărniciei
pune stăpânire pe el tot mai puternic: „De-o mai veni/
cândva o zi/ cu dor să mă-ncânte/ voi ști că-n zadar/
mai dau cu vreun zar/ căci totul pământ e”.
Antiteza dintre trecutul falnic și prezentul decăzut
constituie miza poemului Au fost cândva. Asemenea lui
Eminescu în Epigonii, Radu Ulmeanu vorbește despre
poeții care mai credeau într-un ideal și erau gata să își
sacrifice viața în numele lui. Din rândul acestora fac
parte Nicolae Labiș, Radu Gyr, V. Voiculescu. În antiteză, este prezentată condiția poetului de azi, un azi în
care asistăm la o autentică răsturnare de valori. Poezia
nu mai reprezintă un ideal, un refugiu. Literatura a fost
detronată de pe piedestalul pe care s-a găsit odinioară,
s-a degradat, a devenit un fenomen neglijabil.
O altă temă esențială a volumului este cea a liniștii.
Problema liniștii blagiene ce anticipează sfârșitul iminent apare în O liniște mare. Nu întâmplător, cântecul

însuși este definit ca o ispită a tăcerii. Sunt versuri
scrise când „Ceasul bate/ ora tăcerii”.
Hibernală este un poem cu titlu simbolic, care
vorbește din nou despre sfârșitul apropiat și în care
frigul vestește desacralizarea lumii. Nu întâmplător, senectutea este definită de poet drept „un bilanț
amar”, o vârstă la care „se sting încet îngerii/ hrăniți
cu jar”. În ciuda trecerii implacabile, idealul poetului
este acela să moară cântând.
O trăsătură esențială a versurilor reunite în
acest volum este conciziunea lor aforistică. Drept
consecință, numeroase poeme iau forma unor distihuri, terține sau catrene. În distihuri memorabile sunt
definite concepte precum Sapienția, Stelele, Sărutul,
Senzualitatea. Poezia însăși este văzută ca o „Lacrimă
de aur/ plânsă de un centaur”. Imaginile sunt puternice, memorabile: „Se aude cum bate/ inima lui Dumnezeu/ în noaptea adâncă”. Poemele reunite în volumul
Hieroglife sunt definite în felul următor: „Distihuri/
Terține,/ Tăceri./ Mângâieri”. Sonetistul de odinioară
nu renunță la muzicalitatea versurilor sale. De altfel,
Radu Ulmeanu se numără printre poeții care preferă
poemele cu formă fixă în detrimentul versului liber.
Din volum nu lipsește nici dimensiunea ludică, în
spatele căreia se ascund sensurile grave ale existenței.
Sub acest aspect, rămâne elocvent poemul intitulat
Joc, în care jocul de cuvinte amintește de remarcabilele virtuți ale avangardistului Marcel Avramescu: „Sângele sângeră/ îngerul îngeră/ fulgerul fulgeră/ trăsnetul trăsnește/ izvorul izvoară/ măsura măsoară/ viața
viețuiește/ durerea doare/ doar moartea nu moare”.
Hieroglifele lui Radu Ulmeanu nu ignoră nici poezia de dragoste, cu atât mai mult cu cât și iubirea
presupune o profundă neliniște existențială. Ea este
însă abordată din perspectiva unei alte vârste, cea a
senectuții.
Poetul resimte dureros trecerea inexorabilă a duratei, de unde semnalul de alarmă pe care îl trage: „Nu
avem timp/ Nu avem timp/ Nu avem timp”. Cu toate acestea, el nu se abate de la menirea sa, aceea să
cioplească chipuri în cuvinte. Unele poeme iau formă
de rugăciune, așa cum se întâmplă în Rugăciunea damnatului. Antiteza dintre spiritul viu al poetului și trupul îmbătrânit, care nu rezistă concurenței timpului,
naște accente dramatice. Trecerea, nostalgia, regretul
revin și în poemele Cântec târziu și Ce jelanie.
Volumul Hieroglife vine să demonstreze faptul că,
în ciuda trecerii timpului și a numeroaselor lucrări
publicate, Radu Ulmeanu este capabil să își înnoiască arsenalul liric cu o poezie de o adâncă meditație
existențială.
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Imelda Chința

George Vulturescu este autorul unui nou volum
de versuri, Printre vânătorii de orbi, apărut la Editura Junimea, Iași, 2021. Creația autorului este
mai puțin sentimentală și mai pregnant cerebrală,
fapt ce accentuează atmosfera solemnă, tonalitatea
sobră a volumelor sale. Poemele capătă accente de
meditație, de reflecție, sunt mărturii ale unui poet
ce resimte cadențele societății actuale moderne, cu
frământări primordiale. Lirismul se distinge printr-o spiritualizare a imaginarului, relația om-divinitate, așa cum se prefigurează în poem, este în
esență o simbioză coerent calibrată între ființa ca
zădărnicie și puterea indestructibilă a poeziei atinsă de zeități: „Nu aștepta să se roage nimeni pentru tine/ Roagă-te ca și cum ai bate cuiul în grinda
casei/ roagă-te ca și cum ai propti cu umărul tău/
piatra digului/ Mi-a spus e.e.cummings: «sunt o biserică mică»/ acolo, îmi spun, singur, rugăciunea/
precum focul povestește cu rotocoalele fumului/
despre trufașele lui vâlvătăi” (Focul povestește cu fumul).
Forța versului lui Vulturescu constă în pătrunderea dincolo de învelișurile existenței printr-o
poetică a viziunii în care legitimează conexiunea
dintre cotidian și creație, dintre trăirile zilnice și
viziunile nocturne. Volumul se constituie într-o lirică epică, pe alocuri onirică cu accente sacre: „Niciun viespe nu poate sta în fagurii/ de metal încins
al urletului din poeme/ la marginea lui stă doar
Dumnezeu și face semn/ pietrelor să se ia după
harfa lui Orfeu”.
Volumul în ansamblu este un far în crepusculul
unei lumi fără speranță. Semiîntunericul este receptat ca două ipostaze ale nopții; prima de întuneric
grotesc, cealaltă menită a metamorfoza întunericul în
lumină. Poezia, prin care poetul se exprimă, devine
un homeopat, având rol de catharsis, este, în esență,
un exercițiu spiritual de exorcizare a trăirii. Printr-o
mișcare dialectică propriei creații, acest întuneric dezminte negarea. Întunericul se transformă în lumină,
obținând în acest sens o putere creatoare: „E aer în
poemul tău?/ Crezi că trebuie să faci provizii de aer
în silabele sale?/ Cârtița știe că infernul nu e sub pământ,/ ci afară, sub cer, în lumină, în aer// Poemul
tău va fi aer pentru cei de sub mască/ și va fi lut pentru
cârtițe?”.
Stilul poetului a devenit inconfundabil. Versurile au o notă introspectivă, George Vulturescu nu
percepe poezia ca pe un joc, ci desăvârșirea ei este

un act liturgic, un act asumat, abordat cu maximă
seriozitate. Cămașa poeziei nu se țese pe lumea aceasta, poemul care deschide volumul, este o artă poetică, menită a esențializa viziunea artistului în ceea
ce privește creația: „Asta se crede/ există o cămașă
a poeziei// care poate fi țesută cu o suveică la război, brodată în chilii la gherghef,/ călcată, apretată
și atârnată pe umerașele/ din dulap precum cămașa
miresei// Asta se crede/ cămașa îl face pe poet transparent/ ca să poată trece prin zidul de umbre al
nopții/ unde se rostesc silabe secrete/ care rup sigiliile dintre morți și vii/ (...)/ Și trupul lui Iisus coborât
de pe cruce/ a fost înfășurat cu un giulgiu țesut de
mâna/ mironosițelor femei rămas însângerat/ după
ce s-a sculat din morți// Nici când te ridici de lângă
textul poemului/ n-ai altă cămașă decât frigul și febra pielii tale”.
Scriitura are o notă barocă prin trimiterile intertextuale care îi accentuează eleganța și îi sporesc
distincția. George Vulturescu se plimbă dezinvolt
printre vocile universalității pe care le conjugă cu
propriile lui viziuni și trăiri: „Fără milă de tine ai
scris/ Umbra mea stă în noroi ca un trist bagaj...” (vers
de Bacovia, Nocturnă); „Printre mese, șarpele lui Zarathustra sâsâie:/ - «Oare ceara topită s-ar mai dori
într-o lumânare...?»”; „Nu sunt un bun Orfeu și întorc capul și-i ascult/ ca și cum aș opri fructele din
copt”.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Incongruențe
Carmen Ardelean

Încet, foarte încet,
Daniel Săuca
„Încet, foarte încet” e o carte despre incongruențe
copleșitoare, despre relativități obsedante, despre
inconsecvențe (aproape) firești. E un volum ce păstrează amprentele specifice liricii lui Daniel Săuca: o poezie monocromă și monocordă, ce fixează, mai mult sau
mai puțin aforistic, axiome existențiale și care e traversată, frecvent, de un fior metafizic ce devine osatura,
mediana cărții.
Miniatural sub aspect formal, aproape de formatul
unei plachete, cartea include 21 de texte al căror numitor comun e lirismul autentic, chiar și acolo unde grafica sau impresia de narativitate ar determina cititorul
să ezite în privința genului literar, mai cu seamă în cazul poemelor în proză al căror punct de pornire sunt
experiențele personale. De altfel, Viorel Mureșan remarca, pe coperta a patra a volumului, aceste dominante postmoderne ale cărții: „Scrisul poetic mai nou al lui
Daniel Săuca, cel din Încet, foarte încet e apăsat de toate
fantasmele realității, care vin să locuiască nepașnic în
mintea unui om perpetuu încordat și, pe deasupra, ziarist. (...) Autorul descântă, la modul poetic, obiectele
fizice, doar enumerându-le, precum un personaj al lui
Gide. Ajunge astfel la un soi de jurnal, din care cronologia e absentă, înlocuită fiind cu o formă specială de
timp: așteptarea”. Despre o întreagă viață „La coadă”
(titlul poemului la care trimite considerația anterioară), despre sublima inutilitate a vieții e, așadar, prezentul lui Daniel Săuca și, evident, prezentul volum: „Toată
viața așteptăm/ Așteptăm fericirea/ Așteptăm iubirea/
Așteptăm mântuirea/ Așteptăm să fim sănătoși/ Toată viața așteptăm ceva/ Așteptăm la coadă să plătim
nebuniile altora/ Așteptăm o țară care nu mai vine/
Așteptăm orașe care nu mai există/ Așteptăm să plătim
factura de singurătate/ Toată viața așteptăm/ Să mâncăm, să bem, să ne evaporăm/ Toată viața așteptăm/
Să murim repede și împăcați/ Cu gândul că am așteptat
degeaba”.
De altfel, relația autorului cu cronotopul e una extrem de interesantă. La prima vedere, suntem în fața
unui nou „sfârșit continuu”, ca să-l parafrazăm pe Ion
Caraion, căci senzația permanentă e de dilatare angoasantă a timpurilor nefaste, a obsedantului timp, văzut nu ca un vehicul prin viață, ci mai cu seamă ca un
vehicul spre moarte, ce nu face decât să-l îndepărteze
de un sine, cu fiecare zi, tot mai străin. Fără vreo altă
perspectivă decât cea a morții, întrezărită, sugerată în
majoritatea poemelor, cu un trecut ce nu e decât magma unor reverberații dureroase, târzii ale experiențelor

marcante, fundamentale (ca în Variațiuni pe o temă impusă), prezentul rămâne singurul timp căruia poetul
mai poate să-i dea substanțialitate. Cu toate acestea,
asemenea celui care își revarsă furia, în mod nedrept,
nemeritat, asupra celui care-i este aproape, nu asupra
celui vinovat, poetul alege să damneze, să blameze
prezentul, să-l considere unic timp al destrămării, al
decadenței: „Ne sugrumăm gândurile/ Ne ațipim iluziile/ Ne torturăm ideile/ Ucigași profesioniști/ Vechi
magicieni/ Călăi sentimentali/ Îngrășați prea devreme/
cu putreziciunea lumii” (Suspendări); „Grimasele mele
se îngrașă/ Și urletele mele se îngrașă/ Și cadavrul meu
se îngrașă/ Ca un porc îngrășat cu minuni” (Cerșetor la
„periferia veșniciei”).
Recurente sunt, ca în volumele anterioare, spațiile
de tranzit, cele a căror dinamică dă iluzia vieții (gara,
trenul, anticariatul, străzile, canalele Veneției) sau
cele ale căror conotații religioase sunt evidente, căci,
dimensiunea religioasă a existenței e una dintre axele
volumului (apa Iordanului, Cana Galileii, via, măslinii,
Valea Cerului). Un microbestiar simbolic se conturează
mai cu seamă în poemele de factură religioasă; șarpele,
pasărea, șobolanul și peștii acoperă, interesant, triada pământ-aer-apă. Acvaticul e mult mai încărcat de
semnificații decât în volumele anterioare, devenind
un simbol al trecerii, un simbolic reper al cunoscutului dicton „Sic transit gloria mundi”. Râul satului sau
Dunărea devin repere ale geografiei interne, spații ce
potențează, orchestrează miraculosul.
Nici nota de artă poetică a unor poeme nu poate trece neobservată. Eterna frământare a gândului e dublată de eterna frământare a cuvântului; obsesia scrisului
are o particularitate interesantă: dincolo de proteismul
lui, scrisul, cuvântul nu schimbă ordinea fundamentală
a lumii: „Și dacă scrii de la stânga la dreapta, și dacă
scrii de la dreapta la stânga, și dacă scrii de sus în jos, și
dacă scrii de jos în sus (...) există un singur Dumnezeu,
multidimensional” sau nevoia organică de cuvânt a poetului: „Mi-e frică de liniște, mi-e sete de singurătate,
sunt flămând de cuvinte. Cuvintele-roditoare/ Cuvintele-bălegar/ Cuvintele-gloanțe/ Cuvintele-semințe/
Cuvintele-turn (...)”. De aici tendința deja cunoscută de
a concedia verbul, de a concentra, esențializa discursul
liric, de a prefera enumerații sau simple aglomerări de
termeni-cheie sau metafore puternice.
Astfel, vocea poetului, singulară, dresată de solitudini nesfârșite devine, cu fiecare poem, un ecou al litaniilor întrețesute în poeme, conturând eliptic figura
ascetică a unui scrib decorporalizat de prea mult suflet,
însuflețit doar de tușa livrescă a vieții, traumatizat,
iritat de universul ostil, inadaptat la viață din cauza/
datorită exersatei adaptări la moarte.
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Marcel Lucaciu

Uneori, ca să vezi lumea, așa cum
este ea, trebuie să privești în adâncul
inimii tale, până ajungi la spulberarea speranțelor, la vindecarea de
iluzii. Dar lucrul acesta se întâmplă,
încet, foarte încet, pe măsură ce vremea vântură frumoșii ani tineri...
Sub semnul iluziilor pierdute,
stau (parcă încordate) și creațiile
pe care Daniel Săuca le selectează,
atent, în microantologia Încet, foarte încet (Editura Școala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2022). Amintind, prin
dimensiunile sale, de arghezienele Bilete de papagal, recenta „carte
de buzunar” e una elegantă, sobră
și, nu în ultimul rând, compozită,
așa cum sunt, de altfel, majoritatea cărților redactorului-șef, de la
revista Caiete Silvane. E compozită,
pentru că ea cuprinde însemnări de
călătorie, pagini de jurnal, editoriale,
poeme noi și vechi (rescrise și mereu
transfigurate, spre exasperarea unor
critici literari, precum Al. Cistelecan). Iată și o mostră, în acest sens:
„Scriam așa:/ sărutul aruncă în aer/
gura raiului -/ nemărginirea-i/ legată
cu sfoară/ Astăzi nu mai scriu așa:/
sărutu-i putrezit în eter/ în gura raiului/ șobolanii plesnesc de fericire”
(Variațiuni pe o temă impusă, I).
Există, însă, o unitate în marea
diversitate a plachetei lui Daniel Săuca. Mai întâi, e o răvășitoare melancolie autumnală în paginile sale,
fie lirice, fie epice: „Toamna mi-a
ascuns și ultimele zâmbete. E prea
multă toamnă în sufletul meu” (Leproversuri). Apoi, așa cum aprecia
Viorel Mureșan, sunt, aici, două
simboluri „recurente și alarmante:”
șobolanul și șarpele. Indiferent că
se plimbă aiurea ori prin fosta republică Veneția, șobolanul rămâne
același simbol al lumii degradante
și degradate; o lume aflată în zodia
„sfârșitului continuu” (Ion Caraion):
„Mulți pești mari am văzut la apa

Iordanului. Și, curios, primul gând
mi-a zburat la șobolanul de Veneția.
Singura dată când am ajuns în serenissima republică acvatică m-a izbit
imaginea unui șobolan imens care
se plimba țanțoș printre ruinele istoriei. Printre miile de turiști grăbiți,
absenți, incredibilul șobolănoc de
Veneția mi-a apărut ca Sfârșitul,
ca supraviețuirea morții” (Pești în
apa Iordanului). Viclean și ispititor,
șarpele ar putea simboliza nu doar
păcatul biblic, păcatul originar, ci,
mai degrabă, subtila ipocrizie a
societății în care suntem obligați să
trăim, așteptând mereu, pe alt-cineva (poate, un alt Godot) sau alt-ceva
(poate, speranța de mai bine): „Toată
viața așteptăm/ Așteptăm fericirea/
Așteptăm iubirea/ Așteptăm mântuirea/ Așteptăm să fim sănătoși/ Toată viața așteptăm ceva/ Așteptăm la
coadă să plătim nebuniile/ altora/
Așteptăm o țară care nu mai vine/
Așteptăm orașe care nu mai există/
Așteptăm să plătim factura de singurătate/ Toată viața așteptăm/ Să
mâncăm, să bem, să ne evaporăm/
Toată viața așteptăm/ Să murim repede și împăcați/ Cu gândul că am
așteptat degeaba” (La coadă).
Dincolo de întâmplătoarea și
sporadica tentă suprarealistă, datorată unor versuri ori sintagme
surprinzătoare cum ar fi „ochii tăi
sărați ca o lună în tigaie” sau „cadavrele memoriei” (ce reiterează corăbiile-fantomă ale lui Ion Vinea),
poemele sunt îndelung cizelate și
construite, cu multă inteligență
artistică, grație paralelismului sintactic, tehnicii contrapunctului și
repetiției bine studiate. Organizarea textului e, aproape de fiecare
dată, armonioasă, iar versurile au
alura unei litanii. De altfel, prezența
unor motive literare (apa Iordanului,
Haifa, raiul, îngerii, Cartea Cerului)
conferă o notă religioasă discursului
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liric, de tip confesiv.
Viața și moartea sunt temele predilecte ale acestor poeme (tensionate, sceptice și elegiace) dintre care
am remarcat, în special, Călugărițe
pe schi: „(...) Nu știu cine m-a pus/
să ajung la Dunăre/ și să dau peste
călugărițe cositoare/ coseau iarba
cu motocoasa/ iarba din curtea unei
mănăstiri/ pe cap aveau o mască
neagră/ poate împotriva albinelor/
în negru cu totul le lipsea doar coasa
veche/ din fotografiile cu draci și coase/ era moartea în curtea unei mănăstiri/ făcea curat printre umbre/
erau călugărițe/ coseau pe Dunăre/
cuvintele/ și mai toate speranțele”.
Prin intermediul unei scriituri
constant atipice, Daniel Săuca ridică barierele dintre speciile literare
și totodată realizează o recapitulare
substanțială a propriilor laitmotive
sau obsesii din volumele precedente,
probabil, din dorința de a încheia o
etapă a creației sale (cea a transfigurării poetice).
Concepută ca o sinteză liricoepică, placheta Încet, foarte încet
reunește, într-un mozaic sclipitor al
esențelor, emblematice radiografii
existențiale și reconfirmă vocația
de poet, pe lângă aceea de publicist,
editor și neobosit manager cultural.

8 Cuvinte

Din rău în mai rău
Gheorghe Moga

În paginile despre cei lacomi și nemulțumiți, din
Povestea vorbii, Anton Pann narează și această întâmplare: un turc „tinerel,/ neavând păr alb de fel”
îi cere cadiului să-l facă agă; deoarece cadiul îl îndeamnă să-l aștepte până când îi va albi barba, altfel
spus, va face dovada înțelepciunii, tânărul încearcă
să scurteze așteptarea, apelând la o șarlatană care îi
oferă drept leac o apă ce, în loc să-i albească barba,
îi provoacă pierderea părului. Ca de obicei povestea este însoțită de proverbe: „Prin urmare: Omul
nemulțumit fuge de bine și dă peste mărăcine. Sare din
lac în puț. Și ajunge de la moară la râșniță”.
Prin urmare toate cele trei „vorbe” au același
înțeles: „a ajunge rău, a decădea, a scăpăta”. Mai
cunoscute sunt ultimele două „vorbe”.
Între substantivele fântână și puț, ambele de
origine latină, poate fi stabilită, în anumite contexte, o relație de sinonimie, dar prin aria de folosire, prin frecvență, prin numărul de derivate și
„cariera literară”, substantivul feminin a câștigat
concurența. Substantivul neutru este ilustrat în
dicționare prin câteva ziceri (Nu scuipa în puț că
ți se poate întâmpla să bei din el, „nu disprețui un
lucru de care poate vei avea trebuință”, La un puț
bun mulți voinici s-adună, „adică la cele bune cei
mai mulți aleargă”), dintre care cea mai cunoscută
este a ajunge (a cădea, a da, a nimeri) din lac în puț.
În DA, s.v. lac este transcrisă forma din colecția
lui Iuliu Zanne: Sare din lac în puț, explicată astfel:
„fugând de un rău, dă de un rău și mai mare”. Surprinde plăcut faptul că și scriitorii contemporani,
de obicei poligloți, apreciază expresivitatea vorbei populare. Bunăoară, Mircea Zaciu, în paginile
Jurnalului, volumul 6 (1993-1994), Limes, 2020,
„leagă” expresia de verbul a cădea: „…la Oradea
găsesc un frig teribil și mai ales în case, unde nu
se face foc. Locatarii au cerut să nu se dea drumul la încălzire fiindcă majoritatea nu au bani să

plătească sumele enorme care se prevăd. Bieții oameni au căzut din lac în puț. Pe vremea Răposatului
nu li se dădea, acum li s-ar da, însă nu au cu ce
plăti!” (p. 260). Sau, în alt loc: „Primăria a dispus
un control al spațiilor deținute de stat, așa că mă
aștept să cad din lac în puț, adică să mi se conteste
spațiul pe care îl ocup” (p. 476). Expresiile echivalente semantic din franceză și italiană s-au născut din experiențele/întâmplările altui domeniu:
fr. tomber de la pôele sur la braise, it. cadere dalla
padella nella brace, ambele însemnând „a cădea din
tigaie în jeratic”.
Și cuvintele prin care sunt explicate/traduse
în dicționare aceste expresii s-au închegat într-o
construcție fixă: prep.+adv.+prep.+comparativul
adverbului, al cărei „calapod” se regăsește în română (din rău în mai rău), franceză (de mal en pire),
italiană (andare di male in peggio). Forma franceză am întâlnit-o într-o pagină a aceluiași Mircea
Zaciu, cunoscător al limbii și literaturii franceze.
Surprins și nemulțumit de numirile (momentului
1993-1994) în funcțiile publice, Profesorul notează: „La Centru, a fost instalat, până la urmă, Tănase. Gafă și imbecilitate diplomatică. Dar cu actuala
echipă ne putem aștepta la orice. Mergem, vorba
francezului, de mal en pire” (p. 271).
Într-unul din studiile de stilistică dedicat sinonimiei din volumul Dincolo de cuvânt (1976), G.I.
Tohăneanu se apleacă și asupra sinonimiei frazeologice, cu ilustrări din creația lui Mihail Sadoveanu.
Față de verbele neologice cu care pot fi echivalate,
locuțiunile verbale, expresiile în general, aduc un
spor de expresivitate: una este a ofensa și alta a
atinge (pe cineva) cu vorba. Chiar și când primesc
sensuri figurate, verbele în jurul cărora se încheagă o locuțiune creează o imagine: „Aceste vorbe
rostite de gura domnească au brăzdat adânc inima
norodului adunat acolo” (Ion Creangă).
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Vasile Hatos

Lucian o zbughi spre valea Gostilei, prin Dosul
Luncii. Trecând valea o luă la fugă prin pădure, tot
privind în urmă. Nu cumva să-l ajungă securiștii.
Apoi o luă pieziș prin pădurile de fagi din Dosul Rădăcinii, ajunse la pădurile din Față. Zgâriat pe față
și pe umeri de crengile pinilor ce-i ieșeau în cale. Suflând greu, ajunse în Valea Malului. Se opri și privi
spre malul drept al lacului. Trecu puntea de lemn,
peste scurgerea apei de la dig, urcă apoi cărările bătătorite de pe marginea lacului, ce duceau spre dealurile din Halașteu și Valea Pleșii. Voia să ajungă la Șura
Pintii cât mai repede. Acolo se simțea în siguranță,
era sanctuarul său de pace și liniște, pentru că în singurătate găsise siguranța vieții. Tot privea în urmă,
ca nu cumva securiștii să-l prindă, să-l aresteze, ca
pe tatăl său.
Chemat de splendoarea naturii, Lucian se aciuase în una dintre grotele ce erau la Șura Pintii. Aici
se simțea în largul său. Cunoștea fiecare ungher al
acestei Șuri, dar în gând îi rămase întipărită imaginea arestării tatălui său.
Începuse înserarea. Iar soarele se topi în mirajul
fantasmelor ce veneau de la miazănoapte. Privea
necontenit acest spectacol al culorilor ce-l dădea
un asfințit de soare, printre crengile și frunzele ce
cădeau din fagi la apropierea nopții. Simțea adierea
vântului ce-l copleșea cu amintiri, dându-i speranțe
că totul va fi bine. Părea neajutorat în acest amalgam al gândurilor și suferințelor provocate de acești
oameni. Credea că noaptea îi va oferi tăria de a intra în lumina sufletului, unde visurile se îmbină cu
dorințele și iubirea față de tată, să-l facă să treacă
peste momentele acestea. Simțea că-l ajută natura!
Un viezure se strecurase aproape de el, și-l privea cu
ochii mici, dându-i niște senzații ciudate. Se speriase. Se spune despre viezure că atacă omul chiar la
organele genitale! Cât adevăr o fi, nu știu! Lucian
îl privi, apoi luă o creangă de fag, uscată, îndreptând-o spre viezure. Dar acesta nu se clinti din loc.
Parcă aștepta momentul să-l atace. Se uitară unul
la altul câteva minute, apoi Lucian simți cum viezurele voia să-i vorbească într-o limbă, numai de el
știută. Intuiția îi spunea că există o relație între om
și animal. O relație de amiciție, care să-i dea curajul de a intra în sfera inteligibilului, unde omul se
contopește în universul cunoașterii. Dar viezurele se
întoarse, luând-o la pas domol spre iederile ce ieșeau
din dosul stâncilor. Lucian zâmbi, amuzându-se de

această întâmplare. Îi era foame. Ce să facă? Ce să
mănânce? Își aduse aminte de alunii de la poalele pădurii ce dădea la intrarea în Halașteu. Aici era paradisul lui pământesc! Trăise de mic copil pe dealurile
Halașteului. Le cunoștea ca pe propriul buzunar! Era
toamnă. Păsările începuseră să zburde în voie, tupilându-se pe crengile copacilor. Din când în când se
auzea un țipăt de cucuvea, anunțând venirea nopții.
Coborî agale pe cărările ce duceau dinspre Șura Pintii spre Halașteu. Era întuneric. Spera să găsească
alunii, ca să-și astâmpere foamea cu acești sâmburi
buni, cu gust plăcut.
Halașteul îl întâmpinase întotdeauna voios, ospitalier, fie că era zi, fie noapte. Ierburile pline de flori
și tufișurile de pe dâmburile Halașteului îi dădeau
niște senzații aparte. Părea a se contopi în iureșul
acestor peisaje de vis. Le adora, având senzația că
devine una cu ele! Se inițiase în descifrarea tainelor naturii. Cunoștea fiecare locșor al buburuzelor,
al fluturilor, al furnicilor, chiar și al viespilor care îl
înțepau uneori, când venea la cosit iarba crudă, scorojindu-le locul cu tăișul coasei. Simțea că dăinuia
cu natura! Ajunse la tufișul cu aluni. Prinse crengile, trăgându-le spre el. Culegea alunele cu o voioșie
stranie, umplându-și buzunarele. Mai puse și în sân,
strângându-și bine cămașa, să nu le piardă. Deodată
se auzi un zgomot ciudat... o căprioară o zbughi la liziera pădurii îndreptându-se spre dâmbul din mijlocul
Halașteului. Se speriase! Privi surâzător zicându-și
în sine: „Ce noblețe!” Apoi, observă în depărtare mai
multe căprioare. Era un spectacol fascinant al naturii. Un loc unde Dumnezeu crease omul și animalul!
Se simțea copleșit de aceste priveliști frumoase, de
razele lunii, ce se întretăiau cu ochii căprioarelor ce
veneau din pădure. Se așeză pe iarba umedă privind
acest spectacol mirific. Începu să plângă. Lacrimile i
se prelingeau pe vârful nasului și pe obraji, ca un pârâu când se desparte de izvor! Puterile îl lăsaseră, iar
curajul de-a intra în sfera raționalului îi cam pierise.
Gândurile îl copleșeau, dar natura îi alina suferința.
Privea tăcut, în depărtări… Razele lunii îi cădeau
peste față, dându-i senzația că vor să-l ajute, să-i
lumineze calea în viață. Tristețea îl copleșea, dar o
voință venită din străfundul neprihănit al sufletului
îl îmbărbăta, iar credința în Dumnezeu, parcă-l făcea
mai puternic! Făcându-și cruce, se ridică îndreptându-se spre Șura Pintii, să se culce în una din grote. Se
gândi ce înseamnă Halașteul pentru ei toți. Aceste
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dealuri acoperite cu verdeață și tufișuri, parcă venite
din Paradis! Descoperise de la tâna că tânu făcuse
horincă pe unul din pâraiele Halașteului. Dar care
era acela?! O întrebase pe tâna, dar nu prea știa! Zicea că a fost nebun și numai horincă îi trebuia! Apoi
îi veniră în minte imaginile fascinante de pe dealurile Gostilei, gândindu-se că Halașteul este cuprins
în Dealurile Ciceului. Se întinde pe trei dealuri din
suprafața Gostilei, înconjurat de păduri. Priveliști
de basm. Aici te simți mai aproape de Dumnezeu.
Tufișurile dese, pădurile de carpen, fagi, stejari, pini
și alte specii de conifere, îți dau senzația că trăiești
într-un univers primordial, unde omul era una cu
natura, cunoscându-i tainele. Aici mă simt liber, o
libertate apăsătoare ce dă unele tangențe spiritului. Locul, faptele pot deveni basme și legende prin
conlucrarea spiritului cu natura. Nu cunoști timpul
pentru că stă în loc! Se pierde în noianul materiei, al
visărilor, al trecerii dintr-o pădure în alta, prin văgăuni și lemne tăiate, rupte, unde picioarele se afundă
în frunzele uscate, îmbibate de nămol și apă. Iar pe
cărările ce duc spre Capul Pietrii, întâlnești vestitorii materiei. Coroane de stejari te fac să te oprești,
privindu-i cu o duioșie stranie. Simți că trăiești în alt
univers, unde Dumnezeu este mai aproape de tine!
Mestecenii te îmbie a-i privi de aproape, să vezi luciul angelic al scoarței de pe ei. Frunzele lor mici, dar
multicolore, îți dau senzația că poveștile și basmele
sunt adevărate, fiind ca un leitmotiv al gândurilor
ascunse! Parcă începi să pricepi ce spune pădurea,
ce taine ascunde. Te inițiezi în cunoaștere, mai ales
în cunoașterea de sine! Te întâlnești cu un bondar
ce zboară împrejurul tău, iar un țânțar te înțeapă,
dar nu-l bagi în seamă, mergând mai departe, urcând
spre inima pădurilor, unde așteaptă un alt univers
viu, mai frumos, mai fascinant. Aici dai de alte mistere, de alte vieți ce-și așteaptă rândul la facerea materiei. O salamandră coboară din scorbura unui stejar,
iar o alta se întinde pe frunzele uscate, parcă vrând
să-mi arate cât de fericite sunt! Mai sus se aude un
grohăit de porci. Urc, iar la liziera pădurii de stejar,
un alt spectacol! Porcii mistreți caută ghindă și rădăcini, făcând mult zgomot. Mai jos, o ciută se adapă la
fântâna din Halașteu, nepăsătoare la ce se petrece în
jur. Acestea erau imaginile lui Lucian, care se contopeau în mintea lui de copil, ce visa să ajungă un om
perfect! Un om al binelui, adevărului și frumosului.

Visa să scrie mult, despre tot și toate. Visa absolutul.
Fiind obosit, Lucian se opri, așezându-se pe o buturugă uscată, încercând să zdrobească alune prin
încleștarea mâinilor, dar nu reușea! Se străduia din
răsputeri să le desfacă. Între timp, din mai multe încercări, reuși să zdrobească totuși câteva, luându-le
sâmburii. Îi gustă subtil, tăcut, cu fața scorojită de
bruma nopții, ce începuse să se depună pe trup. Ploaia de lumini ce venea de la razele lunii, prin frunzișul
pădurii, îi dădea senzația că se află într-un univers
multicolor, unde natura și omul se transpuneau
într-un timp uitat de oameni. Că firescul lucrurilor
a ajuns la apogeu și Lucian intra ineluctabil în miezul lucrurilor descifrând legile naturii! Gândindu-se
la facerea lumii, la începutul materiei. Se opintea în
gândire. Era liber să gândească, dar securiștii nu-i dădeau voie, îl terorizau cu legile marxiste. Ridicânduse de pe buturugă, cu capul plecat, trecu mai departe
spre cărările ce duceau spre Șura Pintii. Îi era frică.
Începuse să se lase frigul. Ajunse, aproape de vârful
dealului. În dreapta era cărarea care ducea spre Șură.
O cărare îngustă, presărată cu frunze umede și crengi uscate ce cădeau din fagii înalți. Uneori se auzeau
crengi căzând din coroanele fagilor. Coborî, încet,
atent la fiecare pas, să nu greșească, altfel putea să se
prăbușească peste stâncile negre ce-i apăreau în față.
Se prindea cu mâinile de fagi, îmbrățișându-i, făcând
salturi de la unul la altul. Așa era mai sigur, pentru
a ajunge la grote. Dintr-odată se auzi o trosnitură de
crengi rupte. Încremenise! Se gândi la ce-i mai rău. „O
fi vreun urs?!”, își zise în sine. Dar nu era, ci erau crengile uscate ce cădeau de prin fagii înalți și la contactul
cu stâncile se rupeau, provocând un sunet straniu.
Se liniștise, continuând ascensiunea spre grote și în
sfârșit ajunse la ele. Grotele erau ca niște găuri săpate
în stâncă, în plan vertical. Se vedea că sunt făcute de
mâna omului, nu de natură. Alese una dintre grote,
apoi își dădu haina de pe el, merse cu ea în mână, să
caute frunze pentru a le duce la grota pe care o alese
să doarmă. Culese frunze uscate, punându-le în haină, ducându-le la grotă. Știa că acestea țin loc de pătură, producând puțină căldură, nelăsând organismul
să intre în stare de șoc termic din cauza frigului. Îl
învățase tatăl său tehnica de supraviețuire în păduri.
(Fragment din romanul „Destinul sincerității” aflat
în curs de apariție.)
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Numele prozatorului
Ioan Holban

Jurist (retras din activitate),
născut în satul Ciomârtan din comuna Zamostea, în spaţiul identitar al legendelor şi al istoriei
mănăstirilor bucovinene, numite,
de altfel, Ierusalimul Ceresc din România, prozatorul Andrei Breabăn
intră în forţă, în lumea literaturii
contemporane, cu o serie de proze
istorice, eseuri, antologii, culegeri
de folclor care se circumscriu dacismului, cu o problematică foarte
sensibilă, încărcată, mai întîi, cu
excesele naţional-comunismului,
„protocronismului” din vechiul
regim, dar pe care, spre lauda lui,
Andrei Breabăn le explorează, totuşi, cu măsură în Pămîntul dacilor, Întîmplări şi legende de demult,
Dacia Creştină în versuri, Din vremea marelui rege Decebal, Legendele Kogaionului, Regatul nemuririi,
Zamolxianismul de ieri și de azi între
adevăr şi legendă. Andrei Breabăn
caută ceea ce e dincolo de istorie,
admiţînd, într-o schiţă de Autobiografie, faptul că există nenumărate lacune privind „documentarea
evoluţiei noastre ca ţară”. Pasiunea
pentru istorie, Suceava, cu Cetatea
de Scaun a Moldovei în vremea lui
Ştefan cel Mare, Bucovina, cu mănăstirile sale muşatine l-au trimis
pe Andrei Breabăn într-un subiect
pe cît de vast, pe atît de preţios, în
anul 2020 începînd un ciclu romanesc din care au apărut, pînă acum,
patru volume masive: Cneaghina
Maruşca, Stăpîn pe Ţara Moldovei,
Visul Măriei Sale şi Castelul de pe
Nistru. Ciclul romanesc se intitulează Vitejii Măriei Sale, pe care autorul îl atribuie, nu ştiu de ce, doar
primelor două cărţi, cîtă vreme şi
în celelalte două romane e vorba,
în fond, tot despre vitejii lui Ştefan
cel Mare. Poate teama de a nu fi
asociat retoricii de tristă amintire?
Dacă acesta e motivul, să spunem

că Andrei Breabăn are, parţial,
dreptate să-şi facă griji, dată fiind
(şi) educaţia precară a potenţialului său cititor. Cuvintele viteaz, ca
şi voinic (vitejii şi voinicii alcătuiesc
miezul armatei lui Ştefan cel Mare)
sînt, astăzi, percepute ca adjective,
atribuite de regulă unor personaje de basm sau, în deriziune, unor
caricaturi din preajmă: în fond, în
limba română a Evului Mediu, viteaz, ca şi voinic sau rareș, curelar,
talpalar erau atribute (rareş, desigur, era cineva sau ceva care putea
fi întîlnit destul de rar), deveneau
apoi nume de persoane, substantive proprii. Altele au rămas adjective şi, folosite în acest context de
Andrei Breabăn, riscă să deturneze
semnificaţia lor reală cu care a investit-o imaginarul prozatorului.
De altfel, autorul caută argumente solide în opera istoricilor:
„Curtenii propriu-zişi erau oştirea
de căpitenie, ei slujeau cu toţii călări, motiv pentru care erau numiţi
călăraşi. În vremile mai vechi purtau şi numele de viteji, iar cînd se
întîmplă ca domnul să dăruiască
«ocini la viteji» ei erau rădicaţi prin
aceasta însăşi în rangul boierilor”.
Ceea ce spune A.D. Xenopol în Epoca lui Ștefan cel Mare motivează şi
susţine, în chip decisiv, demersul
prozatorului: „Cronicile vremii,
scrie Andrei Breabăn în Cuvîntul
de început al primului roman din
ciclul epic ștefanian, fac deosebirea între vitejii şi voinicii lui Vodă,
primii apar consemnaţi în multe
documente ca o castă aparte, deosebită de boieri, negustori, răzeşi
cît şi de acei voinici care formau
oastea de călăreţi ai lui Ştefan cel
Mare, din care făceau parte atît
mercenari plătiţi, cît şi slujbaşi de
la Curtea Domnească. De multe
ori, Voievodul îi invita la unele evenimente doar pe vitejii săi, la altele,
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pe viteji, boieri şi căpitanii de oşti,
rii consemnîntotdeauna cronica
du-i pe viteji înaintea boierilor,
drept cei mai apropiaţi faţă de scaunul domniei. Cine au fost ei? Ce
rol au jucat în viaţa domnitorului
şi a Țării Moldovei în acea vreme?
Sunt întrebări la care mă strădui
să răspund fără a pretinde că am
dezlegat definitiv misterul şi am
ajuns la adevărul absolut”. Vitejii
şi voinicii sînt axul armatei lui Ştefan cel Mare, iar această organizare
amendează sever una dintre ideile
primite, prin manualele şcolare, de
cîteva generaţii de elevi; Ştefan cel
Mare se baza în războaiele cu turcii, tătarii, polonii, ungurii, pe întregul popor (care ieşea la luptă cu
toporul, furca, sapa, securea etc.),
idee susţinută, din motive lesne de
înţeles, de propaganda comunistă
care, în documentele de apărare,
vorbea explicit, apăsat, despre războiul întregului popor. În fapt, armata lui Ştefan cel Mare avea o organizare după modelul occidental
al vremii: „Ceata de viteji condusă
de vărul Duma, feciorul unchiului
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său Vlaicul, îi asigura paza noapte
şi zi. Avea cam la trei sute de flăcăi
unul şi unul, toţi erau foarte bine
instruiți şi înarmaţi, cunoşteau
cele mai înalte tehnici şi strategii
de luptă, încît făceau cît un corp
bun de oaste. De altfel nimeni nu
intra în rîndul lor decît după un
examen minuţios. (...) Urma apoi o
ceremonie specială în cadrul căreia cei vrednici erau unşi şi primiţi
în rîndul vitejilor Măriei Sale. Un
fel de ordin cavaleresc înfiinţat de
feciorul lui Bogdan Voievod după
ce s-a întors din drumurile lui, de
peste hotare, după modelele din
Apus. Acolo a luat contact cu toate
soiurile de cavaleri, de la fiecare a
învăţat cîte ceva. Vitejii erau legaţi
de Ştefan prin jurămînt sacru, ast
fel că, pe lîngă credinţa pe care i-o
purtau, fiind gata oricînd să meargă la moarte pentru el, îl iubeau ca
pe un părinte. (...) Cît despre voinici, oastea de cavalerie formată din
tinerii veniţi din Moldova şi alţi
mercenari plătiţi de rudele Măriei
Sale, erau împărţiţi în steaguri a
cîte o sută de oameni, în fruntea
cărora a pus hotnogi destoinici”.
Tînărul Ştefan, pribeag prin
Europa după asasinarea tatălui
său la nunta de la Reuseni, ajuns
la Constantinopol în zilele dărîmării acestuia de către armatele
turce, alege cîţiva călugări militari,
pe care îi ia în Moldova în chip de
gardă personală; cu ei va avea un
ordin militar, cu reguli precise de
constituire: ceremonia de investire cu rangul de viteaz aminteşte de
ritualurile religioase şi cavalereşti
ale ordinelor templierilor, ioaniţilor, teutonilor, dragonilor; viteazul
din armata lui Ştefan cel Mare era
miruit şi înnobilat. Însoţit de viteji
şi voinici, Ştefan se pregăteşte la
Tîrgovişte, la curtea lui Vlad Drago, pentru a reveni pe tronul tatălui său, risipeşte aburul legendei,
merge la hanul „Cei Trei Bărboşi”,
se căsătoreşte cu cneaghina Maruşca, împotriva voinţei mamei
sale, începe, adică, să iasă dintre
întîmplările vieții pentru a intra
în logica destinului. Cneaghina Maruşca şi Ştefan în Țara Moldovei,

primele două romane ale ciclului
ştefanian, documentează o perioadă tulbure, cu multe necunoscute,
din viaţa de după asasinarea tatălui, drumul la curtea lui Iancu de
Hunedoara şi cel în Occident, apoi,
la Muntele Athos: Andrei Breabăn
îşi duce narațiunea pînă la ceremonia plecării de la Tîrgovişte pe „9 a
lui prier” spre marea încercare din
Moldova, la bătăliile cu Petru Aron
de la Doljeşti şi Orbic, şi la cîmpul
de la Direptate unde se va încorona
domn al Moldovei.
Din vremea tinereţii, care se
pierde, desigur, în negura timpurilor, nu am citit cu atîta plăcere, în
relaxare şi pasiune chiar, scăpat de
„robia” fişelor de lectură, un roman
istoric atît de bine scris cum e Visul
Măriei sale (Editura Timpul, 2021)
de Andrei Breabăn. Am crezut
mereu, citind multă macu
latură,
că lecturile din Mihail Sadoveanu
(Fraţii Jderi, Neamul Șoimăreștilor,
Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă, Creanga de aur, Nicoară
Potcoavă), Walter Scott (Ivanhoe,
Quentin Durward), Al. Dumas (Cei
trei muşchetari, Contele de Monte Cristo, După 20 de ani, Regina
Margot), H. Sienkiewicz (Potopul,
Prin foc și sabie) vor fi epuizat un
capitol de istorie literară. Cu doar
cîteva romane rezistente în timp
ale Danei Dumitriu (Prinţul Ghica)
ori Ştefan Agopian (Tobit, Tache de
catifea, Sara) şi atîtea eşecuri care
s-au înşirat de la începutul veacului trecut, cînd N. Iorga cerea prozatorilor români să scrie despre
domnitorii români, eroi ai Evului
Mediu, iar E. Lovinescu fixa, în a
sa Istorie a literaturii române contimporane, faptul că toată proza
scrisă la îndemnul lui Iorga e doar
o „literatură cu haiduci”, pînă la,
să zicem, romanele despre daci şi
traci ale unor autori obscuri, sau
mai vizibilul Zăpezile de-acum un
veac de Paul Anghel, era evident
că romanul istoric a intrat între
ghilimele, specia fiind compromisă, într-o vreme tulburată (şi) de
retorica protocronismului: în ceea
ce sociologii numesc triumfalism
pozitiv (dacii, tracii, eroii, pămîntul
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românesc, noi sîntem români „de
două mii de ani” etc.) sau, altfel, în
triumfalism negativ, în bășcălie, parodie caricatură, după 1990.
În acest context, fie şi sumar
conturat, un roman precum Visul
Măriei Sale este un semn bun care,
poate, vesteşte resetarea speciei.
Parafrazînd-o pe Ana Blandiana –
dacă pentru demnitari contează
anii între care au domnit, pentru
oamenii obişnuiţi contează anii între care au trăit – la capitolul Ştefan
cel Mare, dicţionarul înregistrează:
„domn al Moldovei (1457-1504),
fiul lui Bogdan II”; în romanul lui
Andrei Breabăn, „atletul creştinătăţii” de mai tîrziu e doar Ştefan, un adolescent pribegind prin
lume, trimis de mama sa, Oltea, să
înveţe meşteşugul armelor, însoţit
de boierul Vlaicul, pe la condotierii italieni, apoi pe Muntele Athos,
cu gîndul trecerii în călugărie la
Mănăstirea Zografu, la Constantinopol, la jumătate de an după
cucerirea cetăţii lui Constantin
de către Mahomed, pe la Cetatea
Albă, Chilia, la curtea lui Iancu de
Hunedoara. Timpul-epocă al romanului lui Andrei Breabăn cuprinde cîteva luni din iarna-primăvara
anului 1454, un segment din, vorba lui Sadoveanu, anii de ucenicie ai
domnitorului. Visul Măriei Sale e
construit pe trama unui roman
„de aventuri”, punctînd episoade documentate sau imaginate
din biografia lui Ștefan cel Mare.
Frapante sînt fraza sadoveniană,
în curgerea ei molcomă şi atît de
expresivă [„Era în ziua de 6 a lunii gerar din Anul 6962 de la Facerea Lumii (6 ianuarie 1454). O
zi mohorîtă, cum de altfel sunt
cele mai multe în această perioadă a anului, cu cerul acoperit de
nori cenuşii mînaţi de briza Mării Marmara peste Cornul de Aur,
care scaldă cu apele sale liniştite
ţărmurile pe care era înfipt de
mai bine de un mileniu măreţul
oraş construit de Constantin cel
Mare, menit să fie centru al Răsăritului lumii. (...)”
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Adrian Fetecău

Miercuri, 25 martie 2020
În sfârșit, am reușit să mă așez în fața laptopului! Spre deosebire de Marquez, fie-mi iertată
comparația, eu nu pot scrie dimineața. În general,
tot ce-am „însăilat” în cărțile mele s-a întâmplat în
partea a doua a zilei, începând de pe la orele trei-patru
ale după-amiezii și până pe la miezul nopții. Doar
cartea despre viața lui Vastag, apărută în 1994, am
scris-o în zece nopți, după ce mă documentasem serios și am rescris-o în alte zece. Eram mai tânăr și
cu alt ritm de viață... Ca să nu mai vorbesc de faptul
că am mai „sacrificat” alte zece nopți să scriu un
scenariu de film după ea, la cerința marelui regizor
Mircea Veroiu, la care ajunsese cartea, total întâmplător! Însă timpul nu a mai avut răbdare și Veroiu
a plecat într-o lume mai bună exact înainte de probele pentru actorul principal...
Și, iată, cum am început eu însemnările de azi,
pe negândite, cu o „paranteză”. Voi continua cu...
alta! Poate că azi m-am „urnit” mai greu cu scrisul
pentru că am dormit foarte rău azi-noapte!
Visul a urmat imediat cum am pus capul pe pernă. În general, nu prea țin minte visele și nici nu le
dau mare importanță, căutându-le semnificațiile.
Însă acesta m-a făcut să mă trezesc brusc și să nu
mai dorm, iar, o perioadă, pentru că îl aveam prea
clar în minte! Pe scurt, se făcea că eram într-un tren
care înainta în noapte cu niște vagoane vechi de călători, cu scaune de-o parte și de alta a culoarului.
Eram cu fiica mea și, la un moment dat, trebuia să
coborâm. Am luat-o pe culoar, fiecare având bagaje
grele în mâini. Doar că ușa pe unde trebuia să ieșim
din trenul care se tot hurducăia se afla la capătul
acestuia, așa că, tot mergeam, cu greutate, trecând
din vagon în vagon. Când am ajuns la o nouă îmbinare a vagoanelor, am constatat că „grătarul” dintre ele aproape că nu mai exista și că era mâncat de
rugină. Mai rămăsese doar o mică porțiune pe lângă marginea din stânga. Am și acum imaginea foarte clară în cap! Trebuia cu orice preț să mergem mai
departe... Eu am reușit, cu o imensă frică, să mă
strecor, cu bagaje cu tot, pe strâmta tablă ruginită,
cu marginile rămase „franjuri” de când se rupsese
bucata mare dintre cele două vagoane. Urma acum
Irina... O tot îndemnam să-și învingă teama. I-am
întins o mână, pentru că ezita... Tremuram din tot
corpul... Mi-a luat mâna, deasupra hăului dintre va-

goanele care se mișcau într-o parte și-n alta... Miera frică să nu se ducă în gol! I-am strigat: „Hai,
treci, te țin eu!” Și, în acel moment, din fericire...
m-am trezit! Tensiunea devenise insuportabilă...
E clar, totul e din cauza gândurilor cenușii din
această perioadă... Aseară, între două reprize de
scris, am purtat o discuție telefonică mai lungă cu
Irina. Plângea în urma anunțului făcut de autorități
că vor înăspri și mai tare restricțiile de circulație,
consemnându-ne, practic, la domiciliu. I-am explicat, încă o dată, că așa este normal să se procedeze
și că e vorba doar de o perioadă în care toată (!) lumea trebuie să se supună rigorilor acestor vremuri
nefaste. Ea, ca jucătoare profesionistă de tenis,
care depinde de antrenamentele de specialitate și
cele fizice, îi vine foarte greu să se „încorseteze” în
spațiul restrâns al unei locuințe în care să încerce să
se miște, zilnic, cât de cât... Asta întâmplându-se,
repet, în cea mai bună perioadă a carierei sale, când,
rămânând sănătoasă, eram convins că își ia zborul
către înălțimi... Apoi, din cauza interdicțiilor, nu
era decisă în ce apartament să se „blocheze”, la noi,
cel tradițional, al copilăriei și adolescenței, sau în
al prietenului... Sfătuită telefonic și de mine și de
maică-sa, care se afla lângă ea și o pregătea cu bagaje și hrană ca și când ar fi plecat în... armată, a ales
a doua variantă, făcându-și griji imense, în stilul ei
caracteristic, referitoare la cum și când se mai întoarce la camera ei. Am tot căutat să o liniștesc, dar
când am închis telefonul nelămuririle persistau, și
pentru ea, și pentru mine, pentru că viitorul e întro ceață densă... Iar când o aud sau o văd că plânge,
cade cerul pe mine! De când a apărut pe lume reprezintă pentru mine mai mult decât aerul pe care-l
respir. Am căutat să-i fiu alături în tot ceea ce a întreprins, mai ales pe drumul spinos al tenisului, așa
cum am reflectat în cartea „Tenis – sportul inventat
de diavol”. Cred că nu cafeaua a fost de vină pentru
somnul tulbure, ci toate gândurile și regretele legate de această perioadă a existenței sale... De aici și
visul relatat al cărui mesaj era mai mult decât clar:
eu, care i-am fost atât de aproape în toate drumurile prin lumea asta, întinzându-i de fiecare dată
o mână fermă, trebuie să o ajut și acum să treacă
peste „hăul” căscat în viața noastră de acest virus
nenorocit! Dar, cum?!? Am crezut că numai în dragoste nu pot s-o ajut! Iată că a mai apărut o situație
imposibilă. (…)
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Aici la țară am sosit duminică seara. În casa aceasta pe care o avem de mai bine de 20 de ani, nu am
scris, până acum, niciodată. Am cumpărat „căsuța”,
cum îmi place mie să-i spun, cu un teren foarte mare,
cu vie și pomi fructiferi, în satul unde m-am născut,
Scorțoasa, județul Buzău. La oraș am ajuns când
aveam trei ani, iar un apartament au primit ai mei
când eu eram, deja, în primul an de liceu. Una din
camerele casei de la țară am amenajat-o exact cum
a fost cea a adolescenței și tinereții mele buzoiene,
pentru a-mi păstra un anumit confort interior. De
fiecare dată când am sosit aici, pentru două-trei zile
maxim, am citit fie cărți, fie reviste, fie ziare pe care
nu aveam timp să le parcurg la București, depozitându-le pe masă sau pe un scaun din cameră. Pentru
a-mi face loc să scriu, a trebuit să iau totul la mână,
renunțând, cu anumite regrete, la majoritatea tipăriturilor. Unele, însă, mi-au atras atenția, datorită
unor articole demne de luat în seamă.
Cum ar fi cel semnat de romancierul Constantin Stan, când a împlinit 59 de ani, în „Jurnalul
Național” din data de 27 iulie 2020, sub titlul, foarte actual și acum: „Văd doar salvări pe cont propriu...”
Era perioada în care încă mai apăreau ziare tipărite în România, în formate generoase, dar un anumit personaj, prezent în poza de pe prima pagină, a
avut grijă să pună capăt acestei situații...
O să ziceți, stai mă, ce-i cu înverșunarea asta? Ai
mai dezgropat și morții... politici! Păi, fraților, încerc
eu să vă răspund: p-ăștia nu trebuie să-i uităm și să-i
iertăm nici în gaură de șarpe, la cât au devalizat țara
asta. Și tot ei „vor râde la soare” când lumea va ieși
sfârșită din „timpul coronavirusului”... Atunci când
mulți se vor târî, încercând să-și găsească, din nou,
un job, când mulți se vor întreba cu ce-au greșit ei
în viața asta de merită să ajungă într-o sărăcie lucie,
când mulți se vor întreba ce vor pune pe masă, mâine,
copiilor, „prăduitorii” celor trei decenii de democrație
strâmbă în România, apărați cu cerbicie de cei cu pensii speciale (păi, de ce credeți că s-au inventat aceste
„stimulente”), vor aglomera din nou plajele exclusiviste ale lumii, alături de alții ca ei, pentru că hiene sunt peste tot, cu marea grijă să nu se amestece
cu... lihniții! Adică prăpastia se va adânci îngrozitor
între cei care au prea mult și cei care vor avea... tot
mai puțin! Credeți-mă, nu vorbesc din „cărțile luptei
de clasă”! Urăsc din rărunchi comunismul! Dar reali-

tatea „post-virus” se anunță cruntă cu mulți dintre
noi, muritorii de rând... Ce bine ar fi să mă înșel și să
recunosc că am fost, în aceste aprecieri, „un dobitoc”,
vorba lui Tudor Postelnicu, că tot am adus vorba de
comuniști...
Mă uit în jurul meu, aici, la țară... În fiecare dimineață, vine s-o ajute un pic pe bătrâna mea
mamă o femeie din sat, Cristina, care trăiește într-o
casă care stă să cadă, alături de soț și trei fetițe.
E foarte harnică și e dornică să câștige un ban cu
care să-și hrănească zilnic copiii. Cu ce mai crește
pe lângă casă, de-abia se ajunge de azi, pe mâine...
Ieri a trecut pe la noi, pentru cinci minute, Norocel, vărul meu primar. E șofer pe autobuz la Buzău.
Mătușă-mea locuiește un kilometru mai la deal...
Norocel vine săptămânal să-i aducă cele trebuincioase traiului... Strictul necesar!
După ce i-a murit soția anul trecut, vărul meu
trebuie să-și întrețină singur fiica, studentă la ASE
în anul I... și cheltuielile nu-s mici deloc, iar grijile lui sunt că, în această perioadă, când oamenii
trebuie să stea în case, circulația autobuzelor s-a
restrâns și, s-ar putea, ca mulți șoferi să devină...
șomeri! Și atunci, o femeie în vârstă dintr-un sat de
munte s-ar putea să nu mai aibă strictul necesar, iar
o tânără studentă să aibă mari dificultăți cu continuarea studiilor...
Sunt și situații mult mai grave, nu credeți? Ele
aparțin de „România-reală”, care nu e cea închipuită de televiziuni sau de radiourile animatoarelor
pițigăiate.
Emisiuni de glumițe, în care totul e roz, iar noi
foarte veseli... În permanență! Ori, credeți-mă, nu-i
chiar așa! „România reală” este și a mea și, sunt
convins, și a ta, cititorule! Pentru că „prăduitorii”
nu citesc cărți și, deci, nici pe aceasta... Ei se pot
lăuda cu „România furată”.
Operă inestimabilă! Nescrisă...
Apropo de scris! Am obosit, după șapte ore de...
tastat! Mâine e o altă zi. Ca să respect indicațiile lui
Hemingway, îmi propun să încep cu o știre aflată în
radiojurnalul de la ora 22!
Dar, până atunci, țineți-mi pumnii să adorm repede...
*Fragment din „Naiv, nervos, năuc în izolare – jurnalul primelor două săptămâni de lockdown”, carte în
curs de apariție.

212

Recenzii 15

Terezia
Filip

Sublimarea și sublimul
iubirii în poezia unui
sacerdot

Că iubirea în toate formele
ei, manifestă ori sublimată, este
energia misterioasă și sublimă
ce nutrește toate fenomenele
existenței și ale creației este indubitabil. Volumul liric „Învins
de iubire” al poetului Gheorghe
Pop, tipărit la Editura Gutinul în
Baia Mare cu ani în urmă, prezintă iubirea ca pe o legitate căreia
eul nu dorește și nici nu i se poate
se sustrage, fie că e vorba de repere biografice, de spațiul natal,
de fantasma iubitei adolescen
te,
de neuitat, ori de credință, de supliciul și jertfirea pe cruce a Fiului
lui Dumnezeu. Eul poemelor percepe iubirea ca pe un magnetism
ce intercondiționează lucrurile în
țesătura lumii și conectează sinele cu realul, într-o mișcare cu dusîntors. În graba sau în tumultul
timpului volumul va fi trecut mai
puțin observat și comentat, dar
tema și viziunea lui sunt moderne
și actuale.
Iubirea e aici adorarea unei
întruchipări feminine de nerecuperat din tumultul timpului, e imbold puritan și moral ce, în loc să
domolească, întețește tensiunea
sufle
teas
că, e sacrul din profan,
ignorat și desconsiderat. Vorbind
de poezia unui sacerdot, cititorul
s-ar aștepta ca ea să fie cumva tezistă, de respingere a profanului
și de afirmare a credinței, dar volumul „Învins de iubire” e alcătuit
în altă optică. Modern în viziune
și concepție, autorul subsumează
iubirii întreg cursul existenței sale.
tărilor
Sursă a tuturor manifes
omenești, stârnind trăiri, inspirând reacții și motivând comportamente, iubirea este o energie subliminală ce poate motiva, sau sminti

eul în/din traseul său spiritualizat.
Citatul biblic preliminar: „Dumnezeu este Iubire și cel ce rămâne în Iubire rămâne în Dumnezeu…” (Ioan,
4:16) întărește și semantica din
titlu, și mesajul poemelor.
Alcătuit din 73 de poeme scrise
în linia liricii transilvane instituite de Coșbuc, Goga, și continuate
de Blaga, Cotruș sau Ioan Alexandru, până la Ion Pop, volumul, în
trei părți, conține: 25 de poeme
cu tematică civică și cotidiană sub
titlul În patria cuvântului; o poezie
a erosului sublimat, în partea a
doua, sub titlul Calvarul inimii, și
poeme pe teme și motive biblice
în partea a treia, Sfânta Sfintelor.
Substanța lirică e iubirea – ce fel
de iubire? De satul natal, pentru
fascinanta și pierduta iubire din
adolescență, sau patetica iubire de
viață. Autorul este preot, iar tumultul său sufletesc este un freamăt permanent între condiția
omenească, inevitabil laică și
profană, și condiția sacerdotului
care-și asumă renunțarea ascetică
și o practică tenace. De aici și unda
de romantism și de dramatism a
poemelor.
De o frumusețe de netăgăduit, poezia din volum este o
reverberație specifică generațiilor
de poeți născuți în satele românești
după război și traversând în copilărie și adolescență deceniile comuniste. Înstrăinarea lor de sat,
dorul meleagurilor natale, fiorii
revenirii și recunoașterea celui plecat de către țărână, ulițe, cărări și
pridvoarele caselor sunt recurente
în poemele din secvența În patria
cuvântului. Vorbim aici de iubirea
satului natal pentru fiul înstrăinat
și, simultan, a fiului plecat, înfio212

rat de dorul de acasă. Între sat și
fiii duși la învățătură era o relație
afectivă cu dus-întors. Aici, într-un
acasă emblematic, stă mirajul sufletului menit să cânte și să oficieze
coborârea ceremonioasă a harului,
ori a Adevărului în cuvinte: „Acasă la noi când mă-ntorc/ Pământul
îmi înfioară picioarele,/ Ulițele mă
cunosc după mers,/ După grai toate pridvoarele.// Acasă la noi când
mă-ntorc/ Sufletu-mi este o cosmică vioară/ Prin care armonii divine/
Din înalturi mirific coboară” (Acasă, p. 12). Veșnicia la sat este, cum
intuia Lucian Blaga, emoționantă
conexiune cu cosmicul.
Elemente-reper desenează geografia identitară cu: universul
micul, cu
satului, teluricul și cos
ulițele și pridvoarele, dar și cu „Poiana Soarelui”, cu brazii semeți,
model de verticalitate în existență,
râul Mara sugerând perseverență
și dăinuire, cositul ierbii etc.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Ștefan
Enyedi

Apariţia şi răspândirea
orgilor în zona de
*
Nord-Vest a României

Când a ajuns orga în această zonă nu putem şti
exact. La formarea regatului feudal, regele a decretat
ca fiecare zece sate să ridice o biserică. În cultul catolic,
în această perioadă orga ocupa un loc de frunte. Prima orgă atestată în regiunea de Nord-Vest a României
a fost instrumentul din biserica romano-catolică de
la Baia Sprie, despre care se ştie că în 1452, Iancu de
Hunedoara a pus să se demonteze orga şi să fie dusă
pe moşia lui, în cetatea Zólyom din Ungaria de Vest,
pentru care dă pe veci veniturile urbariale oraşului.
În secolul XVI avem document despre organistul
mănăstirii franciscane din Satu Mare. În oraş au fost
mai multe mănăstiri, călugării franciscani din 1335,
iar din 1339 s-au aşezat şi călugăriţele dominicane.
„Historia Domus” a parohiei Sfântul Ioan, apostol şi
evanghelist, menţionează că franciscanii „în 1535 au
ales gardian pe Kárpáti Valentin, ca predicator (preot
ajutător) pe Dombai Nicolae şi ca organist pe Buday
Ioan. Prin urmare, răspândeau sârguincios cuvântul
Domnului, şi cântau cu acompaniament de orgă pentru slăvirea mai mare a Domnului”.1 Datorită răspândirii reformei religioase iniţiată de Martin Luther în
1517, franciscanii, ca ultimul bastion al catolicismului, au fost izgoniţi din oraş în 1556. Nu ştim ce s-a
întâmplat cu orga lor!
La primul sinod protestant ţinut la Ardud în 1545
nu s-a discutat nimic despre orgă. La al doilea sinod
din Ardud, la 24 februarie 1555, printre altele este
condamnat faptul că: „schimbarea ce s-a făcut cu demolarea altarului şi introducerea mesei pentru servirea cinei Domnului în Oar, fără aprobarea principelui... eclezia noastră dezaprobă în mod deosebit şi
atribuie păcatul celui care a săvârşit această inovaţie.”
Deducerea noastră este că se pare că nu a existat orgă
sau încă nu au abandonat-o. Sinodul desfăşurat la Debreţin între 24-26 februarie 1567 deja se situează pe
o poziţie fermă decretând: „Icoane, altare, orgi, haine preoţeşti, întinderea mâinilor, îngenuncherile se
înlătură.” Despre predicatorul Méliusz Juhász Péter,
care a contribuit la răspândirea protestantismului şi
în zona noastră, se spunea: „Era atât de puritan că nu
răbda în jurul lui nici orgi, nici icoane, nici altare, nici
haine preoţeşti deosebite şi a interzis chiar şi clopotitul pentru morţi.”2 Cu aceasta s-a pecetluit soarta
instrumentelor pe mai multe secole.
Mişcarea de reînnoire a catolicismului (antirefor-

ma) a lui Péter Pázmány
(1570-1637) nu a dat
niciun rezultat pe meleagurile noastre. După
pacea de la Satu Mare
(1 mai 1711), contele
Károlyi Sándor a început colonizarea şvabilor în zona Careiului.
Şvabii, fiind catolici, foloseau în liturghiile lor
orga. Prima dată amintită la care exista orgă în
biserică este anul 1751,
când în Urziceni este
mărită biserica construită în 1725: „au construit balcon (cu orgă) şi sacristie”.
În secolul XVII iezuiţii au reuşit să se aşeze în Satu
Mare. Prima dată s-au stabilit în 1639, dar în 1654 au
fost izgoniţi din oraş. Imediat ce li s-a permis, în 1660 au
revenit şi au organizat gimnaziul, pe care l-au condus
până la desfiinţarea ordinului (1773). Nu avem date
dacă au folosit orgă pentru învăţarea muzicii în şcoală, dar cunoscând pregătirea lor ştiinţifică şi puterea
ordinului putem afirma aproape cu siguranţă că ei au
readus instrumentul în oraş. În momentul desfiinţării
ordinului iezuit (1773) şcoala este preluată de ordinul
paulinilor, dar din nefericire şi ordinul lor s-a desfiinţat în 1786. În acest an este începută deja construirea
bisericii romano-catolice în oraşul Satu Mare. Această
biserică va avea şi orgă, dar din păcate nu am găsit
date despre constructor; ştim că instrumentul a fost
dăruit în 1821 credincioşilor din Turulung de către
episcopul de Satu Mare, Péter Klobusitzky.
În urma sinodului reformat din Mugeni (1761),
care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de înmulţirea orgilor în bisericile reformate, protestanţii şi-au schimbat
atitudinea faţă de instrument. Unele comunităţi mai
puternice din punct de vedere financiar aveau orgă la
această dată. Altele s-au străduit să-şi procure. Sinodul din Mugeni a interzis cumpărarea orgilor din banii bisericii, aşa că majoritatea instrumentelor au fost
donate de familiile mai bogate ale comunităţii.
Avem date despre mai multe instrumente din secolul XVIII. Am reuşit să stabilim o ordine cronologică astfel: Lazuri 1748, Urziceni 1751, Pişcolt 1785,
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Halmeu 1799 şi Livada 1799. În secolul XIX numărul
instrumentelor creşte progresiv, astfel în Satu Mare
biserica romano-catolică (sfârşitul secolului XVIII şi
începutul secolului XIX), biserica „cu lanţuri” 1814,
biserica din Mintiu 1814, Turulung 1822, Craidorolţ
1823 şi spre mijlocul secolului în tot mai multe biserici.
Necesarul de instrumente a fost atât de mare la începutul secolului XIX, încât constructorii de orgi au
găsit de cuviinţă că au posibilităţi de lucru suficiente
şi este mai rentabil să se aşeze în aceste oraşe. Aşa au
ajuns Gally György în Satu Mare şi Dobay Ferenc în
Baia Mare.
Constructorii de orgi din
Nord-Vestul României
După unificarea oraşelor Satu Mare şi Mintiu
(1712), ca urmare a dezvoltării economice la începutul secolului XIX, se stabileşte în oraş constructorul
de orgă György Galli cu fiul său Anton. Ştim că a
construit orga din biserica „cu lanţuri”; tot în acest
an este construită şi cea din biserica Mintiu şi avem
date că a construit-o şi pe cea din biserica romano-catolică în 1820. Anton moare în 1817. Suntem tentaţi
să afirmăm că a rămas o orgă construită de Gally în
Craidorolţ.

Firma lui Stephan István pe consola orgii din Ardud

Tot în această perioadă îşi desfăşoară activitatea şi
Strosz István în Mérk, la vremea aceea era în judeţul Satu Mare (azi localitatea e în Ungaria). În procesul
verbal din Ciumeşti, încheiat cu ocazia preluării instrumentului, sunt menţionate 24 de localităţi în care maistrul a construit orgă, astfel: în Satu Mare 2 instrumente, câte una în Berekszász (azi Beregovo, în Ucraina), Mérk, Császlócz, Jánk (în Ungaria), Iojib, Hurezu
Mare, Királyháza (azi Korolevo, în Ucraina), Kerepecz,
Bártháza, Mezőkászony (în Ungaria), Ardud, Socond,
Berea, Tiream, Vállaj (Ungaria), Curtuiuşeni, Berveni,
Fábiánháza, Szamosszeg, Badalló (în Ungaria), Dara,
Ciumeşti şi Zajta (în Ungaria). Am mai găsit încă 2
orgi, una la Fancsal, construită în 1860 şi în Barabás,
din anul 18713, localităţi din Ungaria.

Firma lui Dukász Endre pe consola orgii din Ghenci
Firma lui Blahunka Sámuel pe consola orgii din Seini
(jud. Maramureș)

La mijlocul secolului XIX îşi începe activitatea în
Satu Mare şi Blahunka Sámuel, care a construit
orgile din bisericile reformate din Seini 1848, Apa
184?, Hodod 184?, biserica din Mintiu 1855, Oraşul
Nou 1857 şi în biserica romano-catolică din Moftinul Mare în 1857. Am afirmat că a construit orga din
Apa şi Hodod pe baza asemănărilor găsite la aspectul dulapului (coloanele despărţitoare dintre ferestre şi ornamentele sculptate care acoperă capetele
tuburilor) şi al consolei (braţele claviaturii, profilul
scândurii laterale, amplasarea butoanelor registrelor). Se mai cunosc şi alte instrumente construite de
acest maistru, astfel la bisericile reformate din Teceu
(1853), Hust (1861) şi Fancika (Ucraina), dar mai
are instrumente şi în Slovacia şi Ungaria (Mád 1859,
Varsánygyüre 1870). De asemenea, s-a mai ocupat
cu repararea şi întreţinerea orgilor din oraşul Satu
Mare. Ultima referire este că a reparat orga din biserica „cu lanţuri” în 1872.

Spre sfârşitul secolului, în 1884 se stabileşte în
oraşul Carei constructorul de orgă Dukász Endre.
Acest maistru a fost ucenicul lui István Jónás din
Oradea. Este interesant faptul că în 1884 a construit orga din Saula, lângă Huedin, şi şi-a pus cartea de
vizită în interiorul burdufului, având textul: „Dukász
Endre, constructor de orgă, pian şi armoniu (Oradea
Mare)”, dar în acelaşi an construieşte orga din Ghenci,
unde e scris pe fronton: „Construită de artistul organist Dukász Endre în 1884, în Careii-Mari”. E drept
că recepţia instrumentului s-a făcut în 6 iulie 1885 şi
s-a specificat că este prima orgă construită de dânsul.
Oare orga din Saula era „Lucrarea de diplomă” executată cu maistrul instructor? Prima orgă construită de
el este cea din Ghenci (1884), sau Saula (1884); am
găsit o modificare, la Craidorolţ (1886), este datată
cea din Eriu Sâncrai (1895), mai există 2 orgi în biserici romano-catolice la Sâi (189?) şi Borleşti (189?).
În alte judeţe a construit, la Mineu (1884), în judeţul Sălaj. Se mai cunosc instrumentele din Bártháza
(1889), Beregújfalú (1890), aceste două localităţi sunt
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în Ucraina, iar în Ungaria se cunosc orgile din Pátyod
(1890), Matészalka (1895) şi Balsa (1896).
În secolul XX au mai lucrat ca şi constructori de
orgă, în prima jumătate a secolului, Soltész István
din Sanislău, care a construit orga din Mădăras
(amănunte despre instrument nu avem), a reparat
orga din Ghenci în 1944, şi profesorul Csapó Sándor din Satu Mare, care a reparat orga din Lazuri şi
a construit o orgă pentru dânsul, detalii nu cunoaştem nici aici.
Încă din evul mediu se dezvoltă localităţile Baia
Sprie (menţionată mai sus), Baia Mare şi Sighetu
Marmaţiei. Situaţia economică a acestor localităţi a
avut o influenţă deosebită şi asupra dezvoltării sociale şi culturale. Calitatea instrumentului menţionat
la începutul lucrării precis a atras organiştii cei mai
deosebiţi ai secolului XV.
Cu timpul şi aici au apărut tineri dornici să înveţe meseria de constructor de orgă. Primul maistru
constructor de orgă menţionat în documentele cercetate până acum este Dobay Ferenc din Baia Mare,
care s-a angajat în 184? să construiască o orgă bisericii armene din Gherla. (Orga s-a construit în 1846
de către Maywald Anton). Am găsit date despre un
ucenic al lui Ludwig Mooser din Salzburg, în lucrarea lui Szigeti Kilián, unde scrie: „pe o scândură a tavanului dulapului cu jaluzele se poate citi inscripţia
wurde vergrössert im Jahre 1863 vom Orgelbaumeister
Ludwig Mooser aus Salzburg in ob… Arbeiter Ferenz
Burgfeld aus Salzburg, Merk Karl aus Mármaros Sziget” (subliniat de autor).
În Sighetu Marmaţiei, la începutul secolului XX
a activat Fehér Mihály. El a construit în 1910 orga
din Câmpia Criş (astăzi în Ucraina), presupunem că
tot el ar fi construit şi orga din Cehăluţ în anul 1912.
Despre orga din Câmpia Criş avem puţine date, doar
atât că are un manual şi pedalier, în total sunt 8 registre, e cu tractură mecanică şi ventile conice. Din păcate, şi acest instrument este într-o stare destul de
degradată. Mecanismul interior este foarte preţios,
fluierele sunt din material acceptabil, iar burduful
este găurit. În 1991 organologii Dr. Enyedi Pál şi
Sirák Péter au propus ca instrumentul să fie ocrotit.
Orga din Cehăluţ este de asemenea degradată,
nu este folosită de ani de zile. Fluierele din prospect
lipsesc încă din timpul Primului Război Mondial. Cu
puţin sacrificiu material din partea comunităţii se
poate pune în funcţiune. Caracteristicile instrumentului sunt: 1 manual cu 53 clape, 7 registre aşezate
la capetele claviaturii. Alţi meşteri constructori de
orgă din această zonă nu am găsit.
Până în momentul de faţă nu am întâlnit vreun
instrument construit în judeţul Sălaj. În secolul XX
a lucrat în Borla Domokos Cs. Domokos, care s-a
semnat „constructor de orgă şi armoniu”, dar n-am
găsit niciun instrument executat complet de dânsul.
Lucrările sale cunoscute de mine s-au redus la insta-

larea sau mutarea instrumentului, precum şi reparaţii. Cercetările viitoare vor elucida această problemă.
La sfârşitul mileniului (mai bine zis după 1989) a
început să lucreze la Zalău Pünkösdi Apor Miklós.
Din păcate, şi lucrările de reparaţie efectuate de
acest tânăr lasă de dorit. Ultima aventură este orga
din Camăr. Aici ar fi trebuit să mărească ambitusul
pedalierului, dar folosind materiale inadecvate şi
probabil lipsa de experienţă a dus la acest incident
(orga a fost practic mutilată) al cărui răsunet a ajuns
şi la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca. Şi de aici se poate vedea nevoia stringentă de
specialişti şi mai ales ocrotitori ai patrimoniului cultural naţional.
Organişti şi compozitori din această zonă
Odată cu formarea regatului feudal, acesta răspândind catolicismul, apare în liturghie ritul occidental, adică muzica gregoriană, iar cu înfiinţarea
şcolilor parohiale – germenii pedagogiei muzicale.
În prima jumătate a mileniului II, în aria curriculară
şcolară un loc important l-a ocupat muzica, muzica
sacră. Ştim că şi în secolul XVIII, mai ales din biografia lui Johann Sebastian Bach, copiii de la şcolile
confesionale trebuiau să înveţe cântecele ce se cântau în biserică la slujba de duminica următoare.
În oraşul Satu Mare prima mărturie despre utilizarea muzicii instrumentale în biserică este din
1535, când mănăstirea franciscanilor avea gardian,
predicator şi organist în persoana lui János Buday.4
Oare organistul practica muzică polifonică, sau folosea instrumentul numai pentru linia melodică? Nu
avem niciun document.
În secolul XVI oraşul Satu Mare şi ţinutul înconjurător devine protestant. La mijlocul secolului sunt
izgoniţi şi franciscanii din oraş, ei fiind ultimul bastion de rezistenţă împotriva reformei. În această
perioadă locuitorii au urmat credinţa luterană, mai
târziu însă a învins calvinismul. Acesta a schimbat în
totalitate stilul muzical practicat până atunci. Odată
cu victoria calvinismului s-a răspândit coralul (cântecul strofic) în limba maghiară.
Satu Mare este primul oraş unde studenţii secolului XVIII (1744) colindau oraşul cântând la mai multe voci. Lumea se uita la ei mirată.5 Tot în acest secol
începe orga să recucerească această regiune. Odată
cu colonizarea şvabilor după pacea de la Satu Mare
(30 aprilie 1711), biserica romano-catolică se întăreşte, iar la sfârşitul secolului în oraşul Satu Mare se
reînfiinţează biserica parohială. În această biserică
va fi orgă şi va funcţiona şi un organist.
*Fragment din volumul lui Ștefan Enyedi, „Orgile
istorice din Nord-Vestul României”, Editura Ecou
Transilvan, Cluj-Napoca, 2021.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Alice Valeria Micu

Imagine este una din cele mai cântate melodii ale
secolului XX, semnată de John Lennon, fost component al trupei Beatles. Cântecul a fost lansat în 1971,
aşadar acum mai bine de 50 de ani şi e foarte cunoscut, textul fiind inspirat de volumul lui Yoko Ono,
Grapefruit, apărut în 1964, un exemplu de artă conceptuală timpurie. Deşi Lennon susţinea că o carte
de rugăciune a fost sursa de inspiraţie a conceptului
ce stă la baza acestui cântec, acela al rugăciunii pozitive, a refuzat cererea de a modifica textul cu versul
„Imagine one religion”. Dacă la prima vedere, Lennon
pare să propună dispariţia completă a ordinii sociale contemporane, de la frontiere geopolitice la structura economică, socială şi religioasă, cu pretenţia de
summum bonum (bine suprem), la o privire mai atentă cântecul e un manifest comunist sui generis, chiar
autorul recunoaşte pentru New Musical Express că
englezilor li s-ar potrivi un socialism britanic drăguţ.
De altfel, Lennon a fost acuzat de Marcusianism, iar
ipocrizia cu care el avansa nişte căi ipotetice de viaţă
în lipsa proprietăţilor, în timp ce locuia într-un conac
luxos, ca un rock star milionar, nu a scăpat privirilor
atente. De ce vă propun o reevaluare a unuia din cele
mai ascultate şi mai vândute cântece? Pentru că manipularea ideologică nu e o invenţie contemporană, iar
dacă am uitat să procedăm ca ţăranii noştri înţelepţi,
care se întrebau cu grijă ce interes are unul sau altul
să îmi spună cutare lucru, lăsând pe alţii să gândească
pentru noi (stat, media, false vedete, influenceri etc.),
atunci Imagine e un bun exerciţiu de antrenat vigilenţa, de trezit gândirea critică. Cum ar arăta cu adevărat
o societate (utopică, desigur) în care oamenii ar trăi
exclusiv pentru ziua de azi? Nu lipsa grijilor ar prima,
ci a responsabilităţii, deschisă şi de inexistenţa ideii de
recompensă şi pedeapsă. În plin Război din Vietnam
era aproape obligatoriu să incluzi referinţe la victime
şi agresori, iar agenda era completată de eradicarea
foametei, dar nu prin soluţii concrete, ci prin dispariţia lăcomiei şi a proprietăţilor. Nu ştiu cum vă sună
vouă, dar pentru mine pare a fi o versiune simplificată
a promisiunilor Forumului Economic Mondial. Chiar
aşa, vă puteţi imagina omenirea împărţind întreaga
lume? Poate fi omul fericit în lipsa oricărei posesiuni?
Nu veţi avea nimic şi veţi fi fericiţi pare un vers stupid, o eructaţie melancolico-blegoasă la suprafaţă, dar
dacă treci de mirosul fetid de făcătură, enunţul e de
o perfidie bolnavă. Ale cui vor fi locuinţele, dacă nu
ale celor ce vor trăi la adăpostul lor? Chiriaşi în fosta casă? Cum o vom pierde, de ce şi cui vom plăti să

stăm acolo? Vor fi stăpâni şi pe maşina de spălat rufe
cu lenjerie cu tot? Te pomeneşti că vom avea taxe de
închiriere şi pe fostul nostru expresor, sau cafeaua va
deveni iar un lux şi trecem din nou pe nechezol?
În ultima vreme, grupuri mari de oameni din tot
mai multe ţări îşi exprimă în manifestaţii publice dezacordul faţă de măsurile politice recente, faţă de ceea
ce se zăreşte pe planşeta arhitecţilor lumii de mâine. Spectrul lipsei surselor de încălzire în iarna ce se
apropie, falsele probleme ale încălzirii globale ce maschează sub grija ipocrită a celor ce vor avea totul, lipsa
programată a alimentelor, îi face pe mulţi să iasă din
zona de confort, din pasivitate, din nepăsare, obedienţă sau orbire şi să-şi strige în stradă voinţa. Dacă ar
mai exista democraţie, vocea poporului ar conta. Sunt
criticate deciziile guvernelor. E firesc să ne întrebăm,
aşadar, dacă avem nevoie de guverne. Ei bine, dacă
veţi pune această întrebare unchiului Goagăl, indiferent ce limbă veţi utiliza, nu veţi găsi niciun link relevant, ca şi cum nu ar exista în imensitatea internetului discuţii pe această temă. Un fel de prinde orbul,
scoate-i ochii. Aşa că, folosind alte motoare de căutare,
ce nu sunt implicate trup, suflet şi pixel în manipularea utilizatorilor prin oferirea unor alternative limitate, am deschis primul articol, de unde vă propun
câteva rânduri extrase dintr-un text scris de Alvaro
Gluckmann, pornind de la acelaşi cuvânt, Imagine, cu
care am început povestea noastră de septembrie.
„Imaginați-vă – dacă vreți – o lume în care nu există un guvern; niciun organism superior, nicio politică,
nicio birocrație, doar oameni trăind așa cum ar face de
obicei, fără ca vreo putere superioară să le spună altfel.
Cum crezi că s-ar comporta acei oameni? Întrebarea legată de guvernare este una care vrea să ilustreze ce ar
fi oamenii fără nicio ordine civilă, am fi mai bine sau
mai răi fără ea? Suntem chiar mai buni cu el? Cuvântul
«guvern» în zilele noastre invocă o imagine negativă în
mintea oamenilor. Un grup de costume bărbătești, toate așezate în jurul unei mese sau în instanțe, hotărând
cum să jefuiască banii oamenilor și cum să le reducă
și mai mult libertățile; o imagine brută, da, dar una la
care majoritatea oamenilor nu s-ar gândi nici mai devreme nici mai târziu. O mulțime de guverne din zilele
noastre sunt pline de corupție, încălcări ale drepturilor omului și un dezinteres flagrant faţă de bunăstarea
propriului popor. Cu toate acestea, potrivit filozofului
englez din secolul al XVII-lea, Thomas Hobbes, un guvern este necesar în societate, cu orice preţ. (...)”
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Dumitru Branc

singurătatea de apoi e „viața viitoare”
(Carlos Drummond de Andrade)
am viețuit „între iubire și foc”
am condensat strada, lumea, în perimetrul sinelui
în implozia generoasă a vieții
arheologi iscusiți au descoperit, stratificate
eschilele cuvintelor mele
cum poate doar lumea începuturilor
a ajuns la noi
învechită, ostenită, de nerecunoscut
da, încap toate în inimă
așa mică cum e
odăile ei sunt ceața ticsită cu lucruri știute
văzute și nevăzute, pacea ostenită a ruinelor
lumea de dincolo de lume
martorul mincinos al memoriei
să fac război, să aflu secrete
să descopăr comori
să nu apropii de inimă adevărul
să slăvesc mirajul, să mă destram
ca frunzele, în tăcere, în pădurea lor mică
drumul zilei sfârșea în groapa nopții
în fărâme de umbre stratificate
funinginea lor, marea norului lor
învie și omoară, închide și deschide
ochi și porți, așa pot să răscumpăr
alți oameni pe străzile goale
țara întoarsă în cer
s-au vindecat vechile răni cerești (1)
poți conta pe ea, nu e gheață să se spargă
apă să curgă
șuvoi lâncezind într-o stea
nu am văzut pasăre călătoare să-și rătăcească penele
în asfințit, scrumită, inima
ultimul pas, ultima clipă
nesupravegheat de înger, am început să despic
zilele triste sunt ca norii, apropiați de pământ
iubirea e stupul roit al fulgerului
odată cu noi s-a născut din nimic
nu pot uni fărâmele, strădania mea
va fi perimetrul unui sicriu
hăituit de primejdii, jilțul meu, surpat împăratul
în care îngheață târziu
să fiu iar stăpân peste fitil, să stârnesc iar văpaia
păzită an după an de nelămuritele ploi
zeul a închis vizuinile apropiate, apropieri felurite
ne îndepărtează de noi

s-au vindecat vechile răni cerești (2)
îi trezim pe bătrâni să plece odată cu noi
într-o pulbere fără pene, să nu poată zbura
cântece fără cuvinte scot din gușă păsările scamatoare
s-au vindecat rănile cerești, ne e pustie inima
mă îndepărtez, alte lucruri vă vor umbri
toate se fac un caier de lână cu ițe abia înțelese
naufragii repetate, într-un port în care nu bat vânturi
și drumuri surpate pe care nu știu călători
într-un ungher, uitată Venera din Milo
n-ar fi așa frumoasă cu brațe care mă îndepărtează
când mor
n-o să fiu martorul zilei următoare
îi trezesc pe bătrâni dacă sting un nor
nu pot fi stăpân peste vise, când zorile
desenează o nouă zi
nu sunt singur, cum cred, am îngerul în spate
și port, în firea de copil un surghiun neștiut
nu mi-a fost dată vreo putere, am fost doar îngăduit
să fiu umbră pe jumătate

Parodie de
Lucian Perța
Dumitru Branc
Martorul mincinos al memoriei
Să scriu poeme, să răspândesc cultură,
să lupt pentru pace,
oricum, un război în literatură
ar fi un miraj dac-aș face –
ca niște corăbii cu mirodenii* scufundate
așa mi-s metaforele acum,
slujitorul meu, îngerul, poate are dreptate
când îmi zice s-o iau pe alt drum,
însă dragul meu, șarpele, îmi spune
și la Caiete Silvane poeme să trimit,
martor zice că mi-e că sunt bune,
eu îl ascult și… mă rog, în sfârșit!
*Cuvintele scrise cu bold fac referire sau
reprezintă titluri de volume ale autorului.
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Ioan-Vasile Bulgărean
Anotimpuri
E anotimpul morții în plină Înviere
și paradoxuri multe ne tulbură gândirea,
când toată lumea doar lumină cere
și ne înnegurează pe deplin iubirea...
E anotimpul mut de care nu știam nimic,
în care toată lumea se face că-nțelege
și-n care ni se tot repetă că mai e un pic,
până când tăcerea vor să ne-o dezlege...
E anotimpul morții, pe care nimeni
nu-l mai înțelege.
Eu sunt malul
Eu sunt malul
iar voi mă loviți cu valuri
pline de aluviuni infecte,
aduse de minți bolnave
în delta sufletului meu.
Eu sunt malul
erodat la infinit de valul
enervant de interminabil,
până când polii magnetici
ai planetei se vor inversa.
Eu sunt malul
care înfruntă valul
an de an, până când,
în loc de pământ sau stâncă
voi rămâne eu însumi
doar un val.
Lacrimile cerului
Albul infinit,
urme lăsate pe spatele timpului
și nicio speranță de cucerit
sau de dorit.
Vine apoi vântul
și acoperă tot
în spatele iertat
și o luăm de la capăt,
de parcă
nimic nu s-ar fi întâmplat.
Apoi, cresc flori
pe care le-am torturat
sub pașii greoi
mereu măsurați...
unul în față,
altul în spate
și niciodată aliniați.
Într-un târziu,
pe la streșini curg
lacrimile cerului dezghețat.
și se strecoară
încet, spre amurg.

Ne-geometrie
Seva pământului se sfârșește
ca într-o clepsidră
sub greutatea nepăsării noastre
și tot mai des, în loc de oameni
se nasc monștri și găoci
de animale sterpe
iar orizontul devine
tot mai ne-geometric.
Liniile drepte devin curbe
iar cuburile devin tot mai rotunde,
în râsul asistenței extraterestre.
Lacrimile ne curg
înspre găurile negre
din orbitele craniilor
uitate pe-aici de trecătorii
plânși și stinși
de arșița dragostei inexistente.
Ce animale ne-a fost dat să fim
în timp ce ne numeam oameni
plini de rațiune și de capacitatea
de a nu mai fi.
Extazul existenței mele
Roua din vin
dinspre vârful gâtului tău,
curge ușor
spre munții speranței mele
și prin văile lor
ajunge în centrul visurilor tale,
unde se pierde
în abisul existenței mele.
Sorb cu nesaț
din lacul searbăd
lăsat în urma lui
și îmi doresc să mă îmbăt
înainte umplerea fântânii
speranței mele.
Apoi, alerg cu limba
spre cascada unde se va petrece
extazul existenței tale...
Ce senzație de împlinire
amestecată cu inconștiență
și delir, până când
ajung să mă închin
la fântâna existenței
și perpetuării noastre...
Pe spatele tău se scurge
pe linia vertebră, o sevă,
un must, mustul trăirii noastre
spre veșnicie.
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Vasile Muste

Ziua aceea
mă rog de ziua aceea în care nu vei mai ști nimic
despre mine
și nici despre cântecul meu rămas în genunchi
inima mea te-ar fi iubit și în genunchi Line Eve
dar în genunchi te poți numai ruga și murind
nu mai iubești ci visezi câtă moarte poate ierta
câtă viață nu va mai căuta răsăritul în ochii tăi
rătăciți acum prin zorile celor ce nu vor pleca
să caute asfințituri mai blânde decât
am căutat eu suferință și iubire
încă și încă

despre vii nimeni nimic nu mai știe
viața nu merge totdeauna înainte Luana
se oprește adesea ori privește din mers
oasele munților care dor cumplit uneori
sau venele ploii pentru raze murind

Și nu știai
te-am iubit aici și dincolo mereu
în toate
bisericile neamului meu

Drumuri și nopți
nopțile în care mă stingeam dacă nu erau stele
nopțile în care n-aș mai fi fost dacă nu mă visai
nu-mi mai pot face loc în zilele mele
nu mai știu nici o cale spre Rai

numai ochii îți erau uneori
răpitori
ca ai unei păsări de pradă
Pot și nu pot muri

eu pot muri
cuvintele mele vor mai rătăci însă o vreme pe dealuri
ca fluierul lui Avrămuț rămas în păduri
transilvane
ca sufletul lui lăsat acasă în Apuseni
cuvintele mele vor mai visa o vreme iubirea
pe care m-am încăpățânat să o caut la
Coruieni
pe pământul și sub cerul
ce mi-a curs prin vene acolo
și dincolo apoi
dar n-a fost
nici Line Eve
nici Luana
nici fluierul lui Avrămuț
în păduri apusene

Să cânți și să ucizi
poți iubito poți face asta
te-aș fi iubit și azi dacă-mi spuneai că nu
acum știu că de iubire nu voi muri
că ochii tăi vor ține deasupra mea cerul senin

nu mai e decât drumul spre casă prin Cheile
Babei spre mine însumi nici un fel de drum
Biserica din satul meu în formă de vioară
adună morții prefăcuți în scrum
nu peste multă vreme și pentru mine va cânta
la Coruieni un fluieraș de sălcii plângătoare
vesti-va tuturor că nu mai sunt
că am reînviat cu inima spre mare
Azi și mâine
azi nu mai vreau să cânt și ani de-acum
lăsa-voi cântecul să iasă din tipare
să țină el vieții mele drum
să vină pe la mine după soare
de ce tot eu să mă cobor în calea-i
pe care o iubeam ca noapte buna
când singur fi-voi în vâltoarea ierbii
și nu voi ști pe unde umblă Luna

nimic
niciodată

azi nu mai vreau să cânt și ani de-acum
voi da cu moartea baluri peste drum

Lăsați copacii cu mine
lăsați copacii să se întoarcă-n Copilărie
de ce să umble ei singuri toamna pe potecile reci

Poeme din volumul „Line Eve”, de Vasile Muste, Editura
„George Coșbuc”, Bistrița, 2022.
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Enrique Nogueras
Enrique Nogueras (n. Granada,1956) este licențiat
în Filologie Clasică și Filologie Romanică la Universitatea Granada, unde a obținut doctoratul în a doua
specialitate cu teza despre Tradiția clasică în poezia
lui Fernando Pessoa, Carles Riba și Luis Cernuda. Este
profesor titular de Filologie Romanică la Universitatea Granada și autor a numeroase lucrări cu caracter
academic, între care amintim cele despre poetul Ausias March, secolul XV. A fost profesor colaborator la
Universitatea din Iași, iar din 2012 este profesor invitat la Universitatea din Suceava. De asemenea, traduce din literatura portugheză și română, între care
amintim: „Historia del futuro” (Cátedra, 1987) de
António Vieira, si „Narraciones” de Mihai Eminescu,
pentru care a primit Premiul Memorial Ipotești. Până
în 2018 a fost editor adjunct al revistei „El genio maligno”, iar în prezent co-dirijează „El mundo románico”. În 2013 a participat la Festivalul Internațional
de Poezie din Bistrița, cu cartea de poeme „Ore la
Mogoșoaia / Horas de Mogoșoaia”. În 2017 i-a apărut „De la resurrección” şi în anul următor caietul de
poeme traduse în portugheză „Terceira Margem”. În
2019 a primit premiul Festivalului Internațional de
Literatură „Tudor Arghezi” la Târgu Jiu. În anul 2021
i s-a decernat Medalia Aniversară „Centenarul Marii
Uniri” de către Președinția României, semnată personal de către Președintele Klaus Werner Iohannis.
Deszăpezire
„E târziu și se face frig”. (Luis Cernura)
I. Înzăpezire
(pentru Cătălina Pînzaru)
Încet, în oraș, zăpada ușoară
cu alba ei frumusețe cade și cade,
acoperă trotuare și parcuri, acoperă copaci
acoperă inima ta blândă și senină
și întinde covorul său tăcut,
alertează, anticipează trecerea ta,
iar nerăbdările tale
le primește tăcut,
iar pe străzi
deschide cu calm trotuare insolite.
Această zăpadă insistentă și misterioasă
îți amintește de vechiul timp al copilăriei,
nerăbdarea și iubirile

sau iertarea și uitarea care distrug
tot ce a fost frumos și nostalgia.
Casa ta, în această zăpadă azi o refaci.
Suceava, 19 ianuarie 2013
II. La o conferință despre științele umane
(Lui Dorel Fînaru)
Într-o amiază de toamnă
o fată citește pereților
într-o sală dărăpănată, veche și încălzită,
în timp ce patru sau cinci persoane moțăim pe furiș
așteptând răbdători să termine discursul.
Fata e frumoasă și căruntă și curată și tristă și citește
un studiu științific ce tratează,
chiar dacă ea nu știe,
despre inutilitatea absurdă a acestei lumi.
De după geamuri, dimineața strălucește cu
geroasa melancolie a Europei de Est.
Chișinău, 14 octombrie 2018
III. Pisici în Herăstrău
Arde inima mea în cerul de foc
și pașii mei traversează solitari și lenți
aleile parcului, când mă lași singur.
Acum m-aș schimba în iarba arsă
de lumina care se reflectă în apele lacului,
violentă și crudă
sau m-aș schimba în indiferența suverană și
disprețuitoare
a pisicilor care privesc – somnoroase și trufașe –
cum trec oamenii aproape meditând,
ca o turmă stângace printre tarabele
cu exponate de ceramică sau dulciuri.
Pisicile contemplă,
cu ochii mijind,
disprețuitoare și tăcute,
povestea noastră neizbutită,
cu insolența distantă pe care le-au dat-o zeii.
Aceste pisici care privesc cu reticență și sarcasm,
în timp ce seara arde ca un jar
în sufletul meu aprins.
Brașov, 7 iulie 2012
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IV. Plimbare pe Duero
Prin puhoiul de turiști,
dintr-odată râul curge numai pentru noi,
vaporul se leagănă ușor
și izolându-ne de ceilalți ne întoarcem la poveștile
noastre,
căutând cu ochii secretele ce au trecut,
istoriile impasibile ce nu au lăsat urme
sau surâsul complice al cuiva care vorbește o limbă
pe care o înțelegem...
Tu privești spre Gaia, eu spre casele din Porto
ce se înalță orgolioase și disprețuiesc apele,
barurile, terasele
și îmi amintesc de alți ani și de alte melancolii,
de acel prim Congres de studii despre Pessoa,
de striptease, de Fado, de Candeia sau de D. Jorge,
de sistemul electric,
de campingul de unde am fugit,
de hoteluri ale căror nume
nici nu mi le amintesc
și de dorințele pierdute în ceața
acelei tinereți
umezită de poeme, fructe și vinho verde.
Tu privești spre Porto, eu înspre Gaia:
micile relee, cabinele
brăzdează aerul cu reclame
imense de crame cunoscute.
Și sub fiecare pod tu mă privești
și încerci să faci un selfie și eu te măsor cu privirea,
în timp ce pescărușii
se ridică dintr-odată în stoluri și salută
luna care se etalează deja sau șlepurile
și atunci surâdem, idioți și fericiți.
  

doreai cu pasiune să te întorci în Lisabona,
ca unul care se întoarce, în sfârșit, la începutul său,
pentru că acolo te-ar fi așteptat marea dragoste,
sau poate libertatea, gloria și secretul,
promisiunea nu știu cărui zbucium,
jarul vieții tale ducându-se pe apă.
Azi pentru prima dată, în această noapte perturbată
de picăturile ploii și de zgomotul îndepărtat al unui
motor,
luminile de sărbătoarea crăciunului celebrează anul,
tăcerea repetă că este iarnă în Lisabona
și este iarnă în viața ta și este iarnă în visul tău.
Cineva doarme foarte aproape și altcineva doarme
foarte departe,
foarte departe de Lisabona
și în patul învecinat cu balconul
unde apa dizolvă anxietatea și nostalgia ta;
știi că inima este o pasăre confuză
și chiar dacă nu ai schimba această noapte pe o alta,
tu știi că ai vrea să te întorci mereu în Lisabona,
să vezi răsăritul cu ea în piață
și să vezi asfințitul ca și cum timpul nu ar fi
funinginea evazivă ce corodează lucrurile,
această rețea lipicioasă...
Dar nimic nu ne mulțumește:
în piața goală viața este o minune
și totuși,
te urmărește un vârtej de fantome,
când ție îți lipsește doar un trandafir purpuriu
– în gură, pe buze –
și nimic altceva.
Lisabona-Malaga, ianuarie 2008
VI. Zbor

Oporto-Granada, ianuarie 2018
V. Hotel Metropole

Auzi ploaia în balcon,
te ridici din pat și deschizi geamul,
jos Piața de Joao IV strălucește sub clar de lună,
ploaia dă luciu plăcilor uzate ale străzii,
mici ca piesele unui puzzle imens,
sub lumina difuză a vechilor lampioane....
Ca acum mulți ani, ploaia îți stropește fața,
dar vântul e aprig
și mângâierea nopții nu știe nimic de acele vremuri.
Sângele tău curge azi calm cu melancolia
cuiva ce murmură un fado și caută ungherele
în care tinerețea își celebra dorința:
prin piețe, restaurante, baruri de ginjinha,
un peisaj de nori și cafele și gresii
și versuri învățate pe de rost,
lângă case de diferite și stinse culori.
De multe ori ai visat să te întorci în Lisabona,

De la zăpadă până la încolțirea grâului trec râuri,
de la zăpadă până la mare,
de la origini până la golul infinit și cotidian,
marile, minunatele, largile râuri,
micile pâraie și izvoare,
râurile de hârtie de ciocolată
din copilărie, râurile acestei vieți
precum și ale celeilalte vieți,
pentru că toate trec,
așa e și trecerea noastră.
Acum, eu singur
zbor într-un avion pe jumătate gol,
privesc râuri de nori și amintiri,
visez litere grecești ce dezlănțuie
în mine promisiuni și mă întreb
de când totul trece, unde merg
și gândesc la tine ca marinarul
în porturi și furtuni, care se întreabă
și nu găsește răspunsurile pe care și le dorește.
Nu la fel ca râurile care trec prin satul meu,
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dar știu că mă aștepți ca un râu,
care își păstrează apele mereu,
chiar dacă și le schimbă.
Granada, Madrid, 12 iulie 2017
VII.
1 octombrie 2017
Și eu sunt obosit de patria mea
această curvă ascunsă și vrășmașă
ce simulează că te iubește și înveninează
frumusețea lumii și a lucrurilor
și privirile și gândurile
și face să încolțească ura și disprețul...
Patria este doar un nume ce te învață
în beneficiul unui inventar străin
și nedrept, de aceea sunt obosit
de vorbăria despre patria mea
și de toate patriile de pe pământ
chiar dacă am iubit profund
numele sau râurile sau limba
multor orașe și cunosc,
mereu diferitele tradiții și obiceiuri,
și femei și bărbați, ritualuri,

rugăciuni de-a lungul timpului, în final aceleași,
în dragoste și în neîncredere.
De aceea sunt obosit de patria mea
și mult mai obosit de a voastră
a celor care încă nu existați:
este o crimă nevrednică și gratuită
să inventezi noi adevăruri false
și sângeroase, mincinoase patrii,
fantome ce nu sunt decât cuvinte,
înainte de a sacrifica bunuri și vieți.
Iași, 8 octombrie 2017
VIII.
Rugăciune
A scrie numele tău,
a citi toate literele lui una câte una,
a insista fără oboseală, fără speranță,
a lua numele tău în deșert.
știind că este inutil.
Amin.
Traducerea și adaptarea de
Eugen BARZ și Mihaela VECHIU

Stefánsson în toate
timpurile
Alexandru Jurcan

Am lăsat zece zile după lecturarea romanului,
ca să mi se domolească entuziasmul, înainte de a
mă pronunța, dar extazul sporește și nimic nu mă
va împiedica să afirm magia crescândă a cărții lui
Jón Kalman Stefánsson – Povestea Āstei – Polirom,
2022, traducere din franceză de Magda Răduță. O
să spuneți că mereu afirm că am avut o revelație,
dar acum e revelația revelațiilor. O carte care nu
se poate povesti, nici ecraniza (la un nivel la fel de
covârșitor). Cum e sindromul Stendhal? Bătăi rapide
de inimă în fața frumuseții. Inefabilului. Nu, nu am
leșinat, dar marcat voi rămâne multă vreme. Sigur
că am citit și Trilogia Fiordurilor de același autor, însă
acum avem capodopera fără fisuri. Știu că „despre
ceea ce nu putem vorbi, cel mai bine este să tăcem”
(Wittgenstein), dar n-am puterea să mă abțin. Bine
scrie Raluca Selejan în Observator cultural, că după
citirea romanului „nimic nu va mai fi la fel” și că-ți
vei dori să mergi neapărat în Islanda.
Liniaritatea cronologică e abolită. Devii stăpânul
timpului. Un fel de levitație reversibilă. Te instalezi

într-o ubicuitate stranie. Misterele sunt păstrate
cu sfințenie. Ești „dus de nas” cu o știință insolită a
compoziției. Romanul te cheamă „acasă”, te poartă
prin vârtejul unui trecut miraculos, fascinant. Titluri de capitole, subcapitole, poematic și stâncos,
însă nu te pierzi, nu te deranjează atâtea acțiuni începute, amânate, multiple foldere deschise, în care
ești prins, virusat, electrizat. Pentru că acolo e viața
universală, e bătrâna Kristin care fuge din prezent
în altă epocă și e adusă de la poala muntelui de fiul
său Arni. Ești prizonier voluntar într-o canava epică
stil pânză de păianjen. Viața Āstei? Un șir de morți
neanunțate, dar asumate. Unde a mai existat o poveste de dragoste polifonică într-un fel de icoană
imago mundi? Aici, cu siguranță. Uneori apare și
autorul însuși, în pauzele „facerii” cărții, cu dubiile
inerente și viața cotidiană, în brize metatextuale. Și
ne reamintește că „n-ai cum spune o poveste fără să
te rătăcești… fiindcă trăim, în același timp, în toate
timpurile”. Efervescență misterioasă care răvășește.
Et pour cause!
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„Arta în Grădină”,
zece ediții (2012-2021)
De zece ori în grădină.
De la gând la faptă

În vara anului 2012, la inițiativa lui
Flavius Lucăcel, am realizat expoziția
mea „Memoria locurilor” la Școala generală din Năpradea, satul în care am
copilărit, satul bunicilor. Printre multele discuţii avute cu el, a fost vorba și despre posibilitatea organizării
unei tabere de pictură la Grădina Botanică din Jibou.
Chiar dacă eram conștient de oportunitatea unei astfel
de întreprinderi, priveam cu circumspecție obținerea
unei finanțări, fie ea chiar și la nivel de „plutire”. După
o întâlnire cu Daniel Săuca, managerul Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj și Cosmin Sicora,
directorul Grădinii Botanice „Vasile Fati”, am înțeles
că și domniile lor așteptau o astfel de inițiativă, prin
urmare, fără a mai sta pe gânduri, în toamna aceluiași
an, am demarat prima ediție a Simpozionului de Arte
Vizuale „Arta în Grădină”. Cu toate că, atunci, nu mă
gândeam că manifestarea noastră va dăinui zece ani,
mi-am propus ca încă de la început, să stabilesc un cadru profesionist în care să se desfășoare simpozionul.
Am dorit să diferențiez manifestarea de la Jibou de
celelalte tabere sau simpozioane desfășurate în țară
sau în străinătate, impunând un format care, în afară
de tabăra de creaţie, să conţină și altfel de activități
pentru artiști, copii sau publicul apropiat de cultură.
Consider că elementul de identitate cel mai important al simpozionului de la Jibou este reprezentat de
cadrul deosebit în care acesta se desfășoară: pe de o
parte, este vorba de ambianța istorică a castelului în
stil baroc al fostului baron Wesselényi, iar pe de alta,
ambianța mediului peisagistic de excepție administrat de Grădina Botanică din Jibou. Mai mult decât
atât, artiștii se bucură și de faptul că motivele, sursele
de inspirație sunt la tot pasul, iar cazarea se face chiar
în incinta Grădinii, în casa de oaspeți a acesteia.
În cadrul fiecărei ediții a simpozionului, tabăra de
creaţie este activitatea principală. În jurul ei gravitează şi celelalte activități conexe. Încă de la început am
hotărât să invit câte un curator la fiecare ediție a taberei care să propună artiștilor teme generic şi să medieze rezultatele muncii lor pentru publicul amator de
artă prin intermediul vernisajelor și al textelor curatoriale și critice expuse în cataloagele simpozionului.
În cele 10 ediții ale simpozionului de la Jibou, la
tabăra de creație au participat șaptezeci de artiști, în
principal din România, dar și artiști de origine română din străinătate sau artiști străini din Ungaria, Po-

lonia, Rusia, Republica Moldova, Canada și SUA. Limbajul vizual nu are granițe şi din acest motiv relațiile
noastre cu artiștii străini au fost cordiale și eficiente.
Pentru artiști, documentarea „pe teren este una dintre
cele mai directe modalități de a interoga realitatea. În
cadrul vizitelor de documentare, o altă activitate adiacentă taberei de creaţie, facem o reverență la locurile
sacre din jurul orașului Jibou. Bisericile de lemn, căci
despre ele este vorba, sunt păstrătoare de istorie. Ele
nu reprezintă doar locul de rugăciune, de comuniune
cu divinitatea, ci și locul încărcat de liniște, frumos și
mister. Începând cu ediția din anul 2015, am vizitat și
documentat 9 biserici monument-istoric.
De asemenea, tot în cadrul vizitelor de documentare, am vizitat și alte obiective de interes cultural
și turistic din Sălaj: castrul roman de la Porolissum,
cimitirul evreiesc de la Năpradea și aria naturală
protejată „Grădina Zmeilor” de la Gâlgău Almașului.
Formatul simpozionului, în afară de tabăra de creaţie și de vizitele de documentare, include și o serie de
activități conexe cum sunt: serile de poezie, de muzică, miniconferințele, atelierele de creație pentru copii și serile cu demonstraţii culinare. Astfel, la edițiile
simpozionului am avut plăcerea să audiem și să
interacționăm cu douăzeci și cinci de personalități ale
culturii regionale și naționale, poeți, scriitori, muzicieni, experți în management cultural, diplomați și profesori. De asemenea, cinci dintre artiștii participanți
şi alți cinci curatori au prezentat în fața colegilor
lor teme de interes pentru artele vizuale precum și
contribuții personale reflectate în creațiile proprii.
În simpozionul nostru acordăm o atenţie specifică atelierelor de creație organizate în principal pentru grupe de copii de la Centrul de Servicii Sociale din
Jibou. Până acum s-au desfășurat șase activități de
creație, la care au participat un număr de 50 de copii
și elevi. Coordonatorii atelierelor au fost profesori de
la UAD din Cluj-Napoca și de la Liceul „Elf” din același
oraș.
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Bilanțul fiecărei ediții a simpozionului a putut fi
cuantificat atât printr-o experiență directă, în fața lucrărilor realizate cu ocazia expozițiilor anuale, dar și
sub formă de lectură, prin răsfoirea cataloagelor dedicate, sau virtual, pe site-ul simpozionului. În urma
celor zece ediţii, s-au organizat zece expoziţii de grup
la Grădina Botanică din Jibou, la încheierea fiecărei
ediții, șapte la Centrul de Cultură şi Artă al Județului
Sălaj în cadrul MuzaFest şi o expoziție cu caracter
retrospectiv la Galeria „Arcade 24” din Bistrița. Din
anul 2013 și până în anul 2018, tot la CCAJS, în paralel cu expozițiile de grup, sub egida simpozionului,
am organizat alte şase expoziţii individuale ale câte
unui artist participant la simpozion. La vernisajele
expozițiilor a participat un număr apreciabil de admiratori ai artei contemporane. Fiecare ediție a fost documentată în cataloage de o bună calitate grafică, apărute sub siglele editurilor „Eikon”, „Limes” şi „Mega”,
toate din Cluj-Napoca și „Caiete Silvane” din Zalău.
După anul 1990, în general, instituțiile care aveau
în domeniul lor de activitate tezaurizarea și promovarea culturii contemporane, nu au mai achiziționat
lucrări de la artiști, cu foarte rare excepții. În schimb,
instituțiile care susțin simpozionul nostru, fără a recurge la achiziții de operă de artă, indirect, în urma
donațiilor făcute de artiștii participanți la simpozion,
au reușit să-și înfiripe, iar mai apoi să-și dezvolte colecții
de artă recentă. Prin urmare, un scop al simpozionului,
acela de a valoriza rezultatele taberei de creație, a fost
atins tocmai prin faptul că operele de artă realizate la
Jibou, devin patrimoniu, constituindu-se în valori ale
artei contemporane. Consider că este necesar să precizăm faptul că proiectul Simpozionului Internațional
de Arte Vizuale „Arta în Grădină” este unul realizat și
susținut exclusiv printr-un efort local la care au contribuit Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj,
Centrul de Cercetări Biologice şi Grădina Botanică din
Jibou, Primăria şi Consiliul Local din același oraș. În
calitate de inițiator al simpozionului și coordonator al

celor zece ediții, doresc să adresez mulțumirile mele
personalităților care conduc instituțiile mai sus menţionate, domnului Daniel Săuca, domnului Cosmin Sicora și domnului Dan Ghiurco.
Pentru mine, fiecare ediție de Artă în Grădină, a
însemnat un nou început. De fiecare dată, altfel era
organizată Grădina, alții erau artiștii participanți,
altele erau propunerile tematice, alta era lumina, culoarea, ceața de pe Someş şi... mirosul Grădinii, dar,
mereu, alte provocări apăreau la orizont. Ne-am putea opri aici sau am putea continua și duce la un alt
nivel simpozionul. Dacă se va decide continuarea lui,
cu siguranță va trebui mărită vizibilitatea rezultatelor
taberei de creație prin organizarea unor expoziții itinerante în țară, la muzee sau galerii de artă. De asemenea, s-ar putea iniția parteneriate cu Grădini Botanice din Europa pentru a le prezenta ceea ce am reușit
să facem la Grădina Botanică din Jibou. Consider că
ar fi necesar să atragem de partea noastră și instituţii private care să susțină activitățile noastre. În altă
ordine de idei, ar fi de dorit ca prin modalități potrivite de persuasiune să apropiem de activitățile noastre
publicul tânăr, care de cele mai multe ori ne-a lipsit.
La acest moment de bilanț, îmi exprim satisfacție
pentru tot ce s-a realizat în cele zece ediții. Doresc să
aduc mulțumirile mele artiștilor care s-au perindat
pe la Grădină, curatorilor, invitaților și, nu în ultimul
rând, publicului care a apreciat ceea ce am făcut. De
asemenea, aduc mulțumiri și angajaților Grădinii Botanice, care de multe ori ne-au ajutat și au sprijinit demersurile noastre pentru a asigura un cadru cât mai
potrivit pentru desfășurarea simpozionului.
Radu ȘERBAN,
coordonatorul Simpozionului

Grădina bucuriei
Am scris nenumărate rânduri „introductive”, mai mult sau mai puțin
vanitoase. Oricum, e oarecum ciudat
să-ţi lauzi singur marfa, chiar dacă azi
treaba asta se cheamă marketing.
La aniversarea a zece ediții a Simpozionului
Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină” m-am
gândit că este nimerit să scot în evidență bucuria. Sunt
convins că dincolo de organizarea evenimentului artistic apare bucuria, nu numai pentru cel care, într-un fel,
a „nășit” administrativ incursiunile artiștilor vizuali în
cea mai cunoscută grădină sălăjeană.
Sunt bucuros că am reușit să organizăm zece ediții
ale simpozionului nostru. Sunt bucuros că am reușit
să edităm și să tipărim mai multe cataloage cu participanţi și produsele lor artistice, să susţinem expoziții.
Sunt bucuros că „Arta în Grădină” a devenit un proiect
al comunităţii din Jibou, punând în evidență „perla”
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turismului din Sălaj: Grădina Botanică „Vasile Fati”.
Sunt bucuros că, de la an la an, tot mai mulți sălăjeni,
și nu numai, s-au alăturat demersului cultural inițiat și
susținut de pictorul Radu Șerban și echipa sa. Mă bucur
de... toată bucuria dată de acest proiect. Încotro, „Arta
în Grădină”? Parteneriatul între Centrul de Cultură și
Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice/
Grădina Botanică și Primăria orașului Jibou merită să
continue, probabil cu adaptări de parcurs. Și în sensul
dezvoltării componentei educaționale. Poate că „Arta
în Grădină” va fi un rai și pentru alți reprezentanți ai
artelor, altele decât cele vizuale. Poate. Până atunci,
până la ediţiile viitoare mă bucur că, într-o ţară a lucrului prost făcut, toți cei implicați în proiectul nostru au
reușit să facă un lucru bun. Și pentru Sălaj. Pas cu pas…
Daniel SĂUCA,
managerul
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

Un deceniu de artă în
Grădina de la Jibou
Cu zece ani în urmă, într-o primăvară frumoasă pe meleaguri transilvane s-a născut un proiect ce îngemănează firesc arta cu frumusețea și
complexitatea naturii. Oameni, care au pus mai presus
de materialismul vieții cotidiene aspiraţiile artistice şi
culturale ce sunt în sufletul fiecăruia, și-au unit dezinteresat forțele, timpul și spiritul creator pentru materializarea Simpozionului de Arte Vizuale de la Jibou.
Și ce loc mai bun de desfășurare a unui astfel de demers artistic decât o grădină botanică, cu toată complexitatea și diversitatea ei de forme și culori!
Dorim, în moment aniversar, Simpozionului „Arta în
Grădină” la cât mai mulți și rodnici ani și mulțumim celor ce participă și celor care susțin acest demers artistic!

Artă și grădină
Încă din cele mai vechi timpuri
omul s-a lăsat inspirat de realitatea
înconjurătoare și a transpus-o în artă
în toate formele sale. Arta, acest liant
dintre popoare, generații și semeni,
are rolul de a ne apropia, de a crea punți între culturi,
fiind un limbaj universal. În contextul actual arta ne
dă o lecție, aceea a apropierii şi comunicării. Ea permite imaginației să zburde liberă, fără constrângeri
de formă sau de fond. Mă bucur că în orașul Jibou
există o astfel de sursă de inspirație, Grădina Botanică „Vasile Fati” – care devine, an de an, lăcaș de creaţie
pentru artiști din toate colțurile lumii.
Se spune că o imagine spune mai multe decât o mie
de cuvinte. Nu pot decât să aprob această afirmație,
adăugând și faptul că „Ars longa, vita brevis – Arta
este lungă, viața este scurtă”. Așadar, imaginea are puterea de a opri timpul în loc, de a surprinde crâmpeie
de natură care vor încânta ochiul privitorului de azi și
de mâine, prin claritate și frumusețe. Artă și grădină,
simpozionul de arte vizuale le așază pe amândouă la
aceeași masă, asigurând un context propice creației.
Primăria și Consiliul Local al orașului Jibou salută,
încurajează și susține acest proiect din anul 2017.
Suntem convinși că împreună putem continua
acest simpozion prin care Grădina Botanică „Vasile
Fati” și implicit orașul Jibou este cunoscut atât în țară
cât și în străinătate, iar lucrările de artă realizate la
Jibou, constituie opere ale artei contemporane. Mult
succes în continuare și mulțumim celor care participă
la susținerea acestui simpozion!
Dan GHIURCO,
Primarul orașului Jibou

Cosmin SICORA,
directorul Centrului de Cercetări Biologice Jibou

* Cuvânt înainte din catalogul „Arta în Grădină. 10 ediții. 2012-2021. Simpozion Internațional de Arte
Vizuale”, apărut la Ed. Caiete Silvane, Zalău și Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2022.
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Scriitorii și concediul
Dacă tot a fost perioada concediilor, m-am
gândit să (vă) provoc la o anchetă pe această
temă, cu speranța că mulți dintre scriitori nu
vor fi și în... concediu literar.
Așadar, am întrebat: Cum vă raportați la
concediu? Obișnuiți să mergeți în concediu?

Condamnați
la vacanță?

Andrea H. HEDEȘ
Dacă pornim televizorul suntem asaltați de știri
despre locuri de vacanță, destinații preferate de români, indiferent de luna calendaristică. Chiar extrasezon fiind, apar știri despre agențiile de turism și din
nou, locurile de vacanță, locurile de cazare, locurile de
luat masa și locurile de distracție. Aceasta din urmă,
distracția, e un must, adică e musai. Și să nu omitem canalele de youtube ale călătorilor de profesie, care chiar
își câștigă traiul călătorind în destinații de vacanță,
prezentându-le „urmăritorilor” pentru ca aceștia să
își poată planifica viitorul concediu în cunoștință de
cauză. Și toți avem un coleg, un prieten, o rudă care își
petrece concediul într-o destinație exotică, fabuloasă,
de vis. Și un alt coleg, prieten, rudă, care evadează la
țară, într-o localitate obscură dar, în mod necesar, fascinantă și plină de virtuți, pentru a reveni printre noi
odată cu începutul toamnei. Pare că singurul rost în
viață al poporului nostru este acela de a fi în vacanță.
Doar pare. În realitate, statisticile arată că doar 20%
dintre români pleacă în concediu. Ceilalți, din nefericire, nu își permit. Greu de înțeles atunci asaltul imaginii unei vacanțe fără sfârșit. Lucian Boia vorbea undeva despre această nouă „religie” care este turismul,
călătoriile. Un dor de ducă de care nu ne vindecă nici
pandemia, nici proximitatea războiului, nici iminența
unei crize economice, sociale dintre cele mai severe.
O rupere de ritm, o ieșire din cotidian sunt necesare
și firești. Până și Dumnezeu, după șase zile de muncă, a stat o zi și s-a odihnit. Din această necesitate și
dintr-o doză de conformism plec și eu împreună cu
familia, câteva zile, o dată, foarte rar de două ori pe
an, în locuri cât mai puțin aglomerate și care să ofere
și un anumit nivel de confort. Concediul este, desigur,
un bun prilej de a scrie, dar pentru cei ce se ocupă cu
scrisul cred că e, mai degrabă, un bun prilej de a nu
scrie, cel puțin eu încerc în acele câteva zile să nu fac
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E concediul și un bun prilej pentru a scrie?
Unde v-ați face concediul ideal?
Cu surprindere, am constatat că provocarea mea a „prins”. Dovadă, paginile de față
din revista „Caiete Silvane”.
D. SĂUCA
lucrurile pe care le fac tot timpul, adică încerc să nu citesc și să nu scriu, tocmai pentru a avea acea necesară
rupere de ritm. Concediul ideal ar fi pe o insulă pustie,
cu pomi cu fructe exotice, cu flori cu nume necunoscute, cu păsări colorate (și cântătoare) și cu plaje în al
căror nisip alb se pot scrie poeme pe care să le șteargă
valurile.

„Într-o vară la Neptun,
în balconașul vilei,
am avut cea mai bună
idee de cercetare”
Laura POANTĂ
Cum vă raportați la concediu?
Concediul unui „om al muncii”, care nu poate lucra
de la distanță, tinde să devină și el o rutină, dar una
plăcută. Sigur, dacă mă refer la nenumăratele tipuri
de turiști descriși de agențiile de turism sau de psihologi, un aventurier însetat de adrenalină va alege
și în săptămânile disponibile dintr-un an o destinație
cu diverse activități și locuri de explorat. Nu am neapărat tendința să aleg același loc, dar, de exemplu,
în tinerețe, verile petrecute la Casa Scriitorilor de la
Neptun, chiar dacă erau regula, nu deveniseră o ru-
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tină în sensul de plictis. Mereu erau oameni noi sau
aceiași, dar cu povești noi, întâmplări, și marea.
În perioada de pandemie pe care am străbătut-o nu
am fost dintre cei care „se sufocau” prin case pentru
că mereu găseam ceva de făcut și am norocul că nu mă
plictisesc (foarte greu și foarte rar). Nu am nevoie de
zări albastre ca să respir sau „să mă regăsesc”; evident
că restricțiile erau mai mult decât supărătoare (și extrem de penibile, acum că am luat distanță și le putem
analiza scăpați de frică), dar le resimțeam mai ales în
viața de zi cu zi, și nu prin prisma faptului că nu pot
pleca undeva departe. Deci, pe scurt, mă raportez relaxat, îmi place să merg în diverse locuri, dar cred că,
mai ales cu trecerea timpului, îmi place mai ales etapa
de pregătire, planificarea, rezervarea hotelului, după
care încep micile anxietăți legate de zbor, iar acolo,
vorba lui Poirot, după două zile pot spune că m-aș întoarce acasă.
Citeam nu de mult o opinie – majoritatea oamenilor călătoresc ca să scape de viața de zi cu zi, din diverse motive, mai mult sau mai puțin serioase, și îmbracă
acest fapt simplu în ideea călătoriilor care te eliberează, te redefinesc, îți arată sensul vieții sau chiar ți-o
schimbă radical. Comentariile la postarea cu pricina
erau foarte revoltate – cea în cauză era acuzată că este
comodă și lipsită de orice interes pentru lumea largă,
călătoriile fiind un mod de a cunoaște oameni și culturi noi și de a ieși din zona de confort – orice excursie
te obligă mereu să rezolvi lucruri, să te confrunți cu
necunoscutul. Dar, în fond, nu există un adevăr universal, fiecare adevăr al fiecărui călător sau ne-călător
este valabil pentru el și doar asta contează.

bea liniștiți. Dar, pe de altă parte, dacă am merge toți
grămadă în locurile sălbatice și nepopulare acestea ar
dispărea și ele (logică elementară).
E concediul un bun prilej de a scrie?
Dacă tot pomeneam de Casa Scriitorilor, concediul poate fi un prilej de a scrie dacă intri în rutina
unui loc familiar. Dacă ești în căutare de aventură sau
pentru timp scurt în locuri noi, cu siguranță, nu. Dar
stând undeva mai multe zile, după ce dispare ideea de
relaxare și apare oboseala dată de „nefăcutul nimic”,
poate apărea și inspirația. Sigur, există și situația în
care tocmai acesta este scopul vacanței, dar acolo este
altceva.
Într-o vară la Neptun, în balconașul vilei, am avut
cea mai bună idee de cercetare (medicală, nu literară,
dar tot idee se cheamă), venită parcă de nicăieri, cu
mintea odihnită de zgomotul valurilor și de mirosul
de alge.
Concediul ideal
Chiar dacă am tot pomenit marea și apa, în general, cred că primul lucru care îmi vine în minte, la orice oră, este Italia – un weekend în Florența.

Concediul ca fantasmă
a călătoriei

Obișnuiți să mergeți în concediu?
Cu toate cele de mai sus, merg atunci când am
ocazia, adică aproape în fiecare vară, dar au existat
și veri fără deplasări importante, doar cu apele sărate din jurul Clujului, și a fost foarte bine. Călătoresc
mai rar spre deloc iarna sau în lunile reci și ploioase
în general. Excepție: congresele medicale care au loc
mai ales toamna, iarna și primăvara, deci am vizitat,
de exemplu, Copenhaga în decembrie, dar din motive
profesionale. Prefer marea/mările, dar și city-breakurile, mai ales că acestea din urmă sunt mai scurte.
În plus, turiștii merg în locuri turistice și apare inevitabil aglomerația. În trecut, îmi făceam trasee pe
hartă când ajungeam într-un oraș nou și încercam în
fiecare zi să urmez un număr de trasee care să acopere
cât mai multe „obiective”. Uneori cu apa în rucsac și
mâncând hot-dogi pe stradă. Între timp, am renunțat
la acest stil de a vizita un oraș și încerc să îmbin galeriile de artă cu cele comerciale și cu terasele, astfel
încât să preiau cât mai mult din atmosfera locului. Mă
gândeam adesea și la localnicii din orașele „la modă”,
supra aglomerate, și care nu mai pot nici o cafea să

Ioan F. POP
Concediul, în idealitatea datelor şi a libertăţilor lui,
înseamnă cu precădere o călătorie. Deși orice călătorie
pare, la limită, o frîntură din „marea călătorie”. Emoţia ei se consumă în bună măsură în propria abstractizare, în propria ei pregătire. Cînd călătoria începe
efectiv, în anumite date ea este de fapt terminată. O
anumită tensiune prospectivă s-a epuizat. Căci visul
călătorului nu prea se suprapune întotdeauna peste
datele realității. După ce am palpat ipotetic realitatea,
realităţii înseşi i s-au diminuat o serie de perspective.
Într-o anumită formă a imaginarului veşnic pelegrin,
am călătorit deja.
Faptul în sine al călătoriei nu face decît să scadă
treptat gradul aproximării, anvergura visului investit. Cu concreteţea acestor aproximări la îndemînă te
poţi hazarda, în sfîrşit, dincolo de orice prejudecăţi
spaţiale. Orice călătorie este, de fapt, o pre-judecată.
Pre-judecata propriilor aprehensiuni şi iluzii despre
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un anumit loc. Amestec suav de fantasmă şi realitate.
Numai că, de fapt, călătorul modern (homo viator) nu
vrea doar să vadă, ci vrea mai mult să se vadă. Să se
oglindească o clipă în grandoarea a fel şi fel de locuri.
Neştiind că grandoarea nu se cucereşte cu forţa şi voinţa deplasării, ci cu cea a disponibilităţii sufleteşti.
Disponibilitate bătătorită mai întîi cultural. Călătorul
actual vrea, prin imortalizare, să confişte o clipă de
glorie. Să se frece de umbra ei inexpugnabilă. Cu adevărat, el nu vrea să cunoască (pentru asta i-ar trebui
o altă perspectivă), ci mai mult fuge speriat de sine.
Negăsindu-se acasă, se caută aiurea. Se caută disperat/extaziat prin tot felul de locuri cu rezonanţă. Şi,
evident, nu are cum să se găsească. Ca să se caute cu
adevărat, cu o vorbă pascaliană, trebuia ca mai întîi să
se fi găsit.
Voiajorul post-modern este anexa vagă a tot soiul
de frustrări, de tehnică impecabilă. Pornit în călătorie
cu mintea golită de atîta existenţă imperativă, după
un asemenea periplu el va avea, în sfîrşit, ce uita. Va
uita pînă şi ceea ce, de fapt, nu a ştiut niciodată. La
capătul drumului, grăbitul călător contemporan va da
fatalmente de un mare gol – de el însuşi. Care, culmea,
deşi a bătut atîta drum, nu s-a prea umplut cu nimic.
Căci, vorba cuiva, dintr-o călătorie sau dintr-o carte
fiecare reţine atîta cît cunoaşte. Restul este... turism,
iluzie sezonieră.

„VACANȚA pentru mine
pare nesfârșită”

Christie, John Fante.
Nu scriu decât foarte rar, deși îmi car „Jurnalul”
cu mine de fiecare dată (nu tot, că are peste 4000 de
pagini, doar foile din anul în curs), dar tot ce văd sau
mi se întâmplă se regăsește la un moment dat în ceea
ce scriu. De pildă, după aproape zece ani de la vizita
pe „Insula leproșilor” din Grecia, am scris poemul „Iepuri la Spinalonga” care a dat și titlul unei cărți de-ale
mele.
De o călătorie spre o destinație de vacanță, oricât
de mirifică, nu te poți bucura pe deplin decât în compania unei sau unor persoane dragi, din familie sau
din afara ei – așa cred. Frumusețea naturală a locurilor sau plăcerile oferite de monumente arhitectonice
sau artistice sunt potențate întotdeauna de căldura
umană din discuțiile și împărtășirea bucuriilor sau
chiar a dezamăgirilor cu companionii de călătorie.
Vacanța ideală? Este pe cale să se întâmple la
sfârșitul acestei luni în frumoasa Toscana și va dura
trei zile, cât durează nunțile în poveste. Voi merge cu
toată familia la nunta unui nepot din Canada care și-a
ales Italia pentru acest eveniment. Voi vedea partea
aceea fabuloasă de Italie, voi fi cu toți cei dragi din
familie și – acesta e un secret, nu l-am zis nimănui – îl
voi întâlni în sfârșit pe Dante la Florența!
Așadar VACANȚA pentru mine pare nesfârșită
mai ales dacă mă gândesc cu bucurie și speranță la ea
cu mult timp înainte de a se întâmpla și cu nostalgie
și un sentiment de împlinire după trecerea ei, chiar
mulți ani după.

Amestecînd literatura
cu viața
Emilia POENARU MOLDOVAN
Concediu – un cuvânt care mi-a fost urât ani de
zile în tinerețe, pentru că se opunea și înlocuia atât
de dur și limitativ frumoasele vacanțe școlărești și
studențești!
Iată că am ajuns în postura fericită de a recupera
cuvântul vacanță și a-l folosi exclusiv pe acesta pentru
perioade de pauză de la (orice fel de) muncă.
Acest timp, care se presupune că e pentru relaxare,
începe cu trepidație, agitație, alergătură pentru ultimele cumpărături, la saloanele de înfrumusețare (o
doamnă, nu-i așa, nu-și face/ intrarea în viață/ cu nasul
strălucitor – cum spun în poemul Imaginea mea recompusă).
De câțiva ani buni, cuvântul vacanță implică aproape obligatoriu cumpărare de bilete de avion și călătorie spre destinații călduroase: Grecia, Franța, Spania,
Italia, Israel și... de vreo doi ani, și marea noastră!
Nelipsite din bagaj sunt cărțile de vacanță. Doar în
aceste perioade „îmi dau voie” să mă relaxez cu autori
ca Eric-Emmanuel Schmitt, Isabel Allende, Agatha

Olimpiu NUȘFELEAN
Oare cum ar putea arăta un concediu literar? Poate fi rezultatul scrierii cumva, din întîmplare, a unui
roman care să aibă un tiraj enorm, exprimat pe o
piață largă, cel puțin europeană, după care să aduni
într-un cont banii încasați de la agenții de vînzări și,
contabilizînd o sumă frumușică, să închiriezi un iaht
și să voiajezi în voia sorții o lună pe mările lumii, ca
un privilegiat pe care, de-a lungul voiajului, nu-l mai
împunge în inimă imboldul de a scrie. Privilegiat o
lună de concediu pe pămînt! Dar de la cine închiriezi iahtul? Te-ai gîndit la asta?... Situația poate găsi
similaritate cu explorarea dezinteresată a unor lumi
cu ajutorul automobilului (Ferrari, Bugatti, Lamborghini…) sau al avionului de mici dimensiuni…
Neavînd puterea (literară?) să concretizez visul
cu iahtul, mă mulțumesc cu măruntele privilegii oferite de recompensarea unei banale munci (la stat)
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normate. Dar nici aici lucrurile nu sînt clare. Cum
am lucrat mai mult în învățămînt, concediul meu
a fost absorbit în conceptul de vacanță (școlară),
care este puțin altceva – ca timp și natură – decît
un simplu… concediu. Nu fac acum elogiul muncii
didactice, cu tot specificul solicitărilor acesteia. Dar
vacanța mă duce cu gîndul la o desprindere de timp
(necesară), la o altă abordare a relaxării, o relaxare
infirmată/ sau afectată de „alteritatea” dedicației
mele: scrisul. Scrisul nu are concediu, nici vacanță.
Da, concediul (am avut și… „concedii”) sau vacanța
nu m-au rupt niciodată de la scris. Poate mi-au asigurat o mai mare libertate de a răspunde inspirației.
Fără un răgaz propriu-zis. Deși se cuvine să mărturisesc aici că, uneori, mă las cufundat într-o pierdere de
sine, în care nu scriu – superbă libertate! – ci trăiesc
„literar”, cînd nu fac altceva decît să amestec literatura (receptată/ asimilată) cu viața, dincolo de orice
responsabilități sau urgențe (de lucru). Cum ar fi, de
exemplu, să urmăresc un răsărit de soare la mare –
ca un scriitor – fără să mă ducă gîndul la de-scrierea
unei asemenea frumuseți!
Cît despre concediul ideal, ce aș putea să aleg: o
călătorie cu iahtul (cu popasuri pentru înot) sau scrierea unei poezii care să-i uimească pînă și pe oamenii
mărilor? Întrucît lumea asta, „terestră”, a cam fost
cotrobăită de om – pardon!, de turiști – pînă în cele
mai îndepărtate și ascunse colțuri ale sale, mie, pentru a evita convenția și clișeul, nu-mi rămîne decît
să mă aventurez, în concediu, în cercetarea celor mai
ascunse colțuri ale sufletului meu și să mă delectez
cu revelațiile imaginarului meu!...

Concediul ca evadare
temporară

Alexandru JURCAN
Da, obișnuiesc să plec în concediu, adică să schimb
mediul, fețele cunoscute, terasele frecventate. Poți
merge chiar într-un sat vecin și totul pare nou, fără
țepii obișnuinței, fără rugina rutinei. Normal că rămân același, în alte coordonate, dar confruntarea cu
noul mi-e benefică. O mică evadare de la cotidianul
plafonat. Ca să mă bucur de revenire. E o rupere
de ritm, de inerție, de repetabilitate, o resetare cu
efect opiaceu, după care îmi șoptesc „pe mine mie
redă-mă”.
Dacă scriu în concediu? Notez idei, sunt conectat
la noutate, găsesc rezolvări la incertitudini narative,
se mai naște un vers, apar persoane/personaje, replici.

Concediul ideal? Pe ulițele copilăriei pierdute, în
grădina părinților, lângă butucul unde mâncam plăcinte făcute de mama, când timpul s-a suspendat, dilatat, când viitorul mi se părea poleit cu aur, edenic,
când „nu credeam să-nvăț a muri vreodată”.

Biroul,
reşedinţa mea
de vară
Menuţ MAXIMINIAN
Fiind mereu angrenat în activităţi jurnalistice şi culturale, mai ales vara, când sunt o serie de
evenimente tocmai pentru a bucura sufletul celor
reveniţi acasă din ţară şi străinătate, vacanţa este
o noţiune care nu se pliază pe proiectele mele, cel
puţin nu în lunile iulie şi august când toată lumea
se înghesuie buluc, mai ales pe Litoral, de parcă ar
fi sfârşitul lumii. Consider vacanţă acele proiecte
pe care le am legate de literatură, îmbinând cumva utilul cu plăcutul şi inspirându-mă din locurile
pe care le-am vizitat, aşezându-le în poezii. Aşa se
face că în cărţile mele veţi găsi poezii despre New
York („De sus aeroportul e un brad de Crăciun/ Împodobit cu mii de ghirlande/ Colindători din toată
lumea/ Urmând mirajul luminilor/ Avioanele duc/
Vise deasupra New York-ului”), Malaezia („Bomboana din brad/ Precum inima ta/ Precum viaţa
din Kuala Lumpur”, „Pe plaja unde Crăciunul vine
cu ananas/ Împodobim un palmier/ Aşteptând
heruvimi şi serafimi/ Şi pe micul Iisus”), Istanbul
(„Valuri ce poartă parfumul/ Din ziua nunţii/ Pe
Bosfor/ Dantele din rochia de mireasă/ Cafea turcească la ibric/ Şi muzici orientale”), Madrid („Îţi
scriu un poem din Madrid/ Cu gust de expreso fără
zahăr/ Aştept avionul/ Ce niciodată nu duce spre
tine/ Gând al libertăţilor/ Pierdute în mii de suflete/ Bilet şifonat/ Cu miros de leandru/ Îţi scriu un
poem din Madrid/ Ca o săgeată/ Ce străbate norii”)
sau Paris („Zâmbeşte suflete/ Dacă tu ai fi o stea/
Aici ai avea reşedinţa de vară”) sau din alte locuri în
care am participat la festivaluri de poezie.
Concediul ideal, probabil este doar în poveşti,
acolo unde ar exista o grădină la fel precum cea a
raiului, cu de toate, în care nu te-ai plictisi. Până
atunci, cei care fac şi presă pe lângă literatură, ştiu,
la fel ca mine, că nu pot sta mult timp într-un loc şi
că subiectele nu te aşteaptă, mai ales atunci când ai
de conturat, zilnic, un cotidian precum „Răsunetul”.
Şi în timp ce toţi colegii tăi cer concediu. Rămâi tu,
ca părintele din vatra satului, ce nu poate părăsi şi el
gospodăria, când toţi copiii pleacă în lume. Vine şi
vremea ta, mai la iarnă...
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Eo rure

Simone GYÖRFI
În ce privește vara anului 2022, aceasta a fost
prima mea experiență „live” de „concediu pe viață”,
adică de pensionară. A debutat în galop, cu o vizită la sediul Uniunii, la Cluj, unde am asistat la o
conferință despre împăratul Traian, oferită de profesorul universitar Ion Taloș, apoi am participat
la un recital de poezii și s-a încheiat la Jibou, cu
tradiționala expoziție care încoronează de câțiva ani
tabăra de pictură, pe care profesorul Radu Șerban
o aduce la Grădina Botanică, anul acesta tematica
aleasă fiind natura în grădină. In between, adică între aceste două piloane, muncă „de concediu”: am
tradus în limba maghiară volumul de poezie „Gustul
cenușii” (Romulus Moldovan, Editura Tracus Arte,
București, august 2022); am început să trudesc la
noul meu roman de aventuri pentru copii, continuarea volumului „Csipkevár”; cred că romanul pentru
copii și tineret este un segment aproape inexistent în

literatura contemporană, copiilor li se oferă cu carul
traduceri din volume străine, cu eroi de import, când
am putea găsi autohton atât de multe pentru a educa
o generație aflată în proximitatea respingerii totale
a lecturii; dacă vremea ar fi permis, m-aș fi îngropat,
plină de un sentiment atoateacaparator de gratitudine înaintea dărniciei naturii, în grădina mea, care
începe să arate tot mai mult ca un parc medieval,
nițel acaparat de bălării, cu merii și perii încărcați de
fructe, cu răsadnițele de ierburi aromatice și plante
mediteraneene, roșii, ardei și castraveți, glicinul și
bambusul pitic, trandafirii și floarea-soarelui mexicană, totul supravegheat cu conștiinciozitate de cei
doi dulăi din dotare și de pisicile casei, surghiunite
în timpul zilei fie pe terasă, fie în crengile cireșului
bătrân. Ar fi fost bine dacă zilele ar fi beneficiat de
mai mult decât 24 de ore, în care am fost nevoită
adesea să înghesui vizite la Grădina Botanică, lecturi
nesfârșite despre știința grădinăritului la orele târzii
din noapte, soldate cu pagini adnotate din greu, escapade în împrejurimi, convinsă fiind că nicăieri nu
e ca pe aici, într-o perioadă a istoriei în care omul
se crede pasăre migratoare și s-ar pierde ca turist
prin toate meleagurile. Odată cu trecerea timpului,
sunt tot mai lipită de colțul meu de pământ, descoperindu-mi nebănuite apucături rustice. Pandemia,
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care nu a trecut, ci mustește pândind un alt moment
oportun de atac, mi-a dezvăluit două adevăruri: lumea este aceea pe care ți-o construiești și hotarele
pot fi trecute și cu imaginația. Cum au spus-o alții,
înaintea mea: eo rure.

„Oriunde și-ar petrece
«concediul» la munte sau
la mare, în satul natal sau
pe un iaht de lux, poetul,
prozatorul, dramaturgul,
își ia uneltele cu sine”

picior” intrând într-o perioadă de concediu (ne)limitat; asta atârnă însă de fondul lor genetic, de hățișurile
existenței pe care au dus-o, și din care unii nu mai
reușesc să iasă, de contractele (angajamentele) sociale
post-pensionare cărora le sunt mai mult sau mai puțin
dedicați; îmi place să cred că sunt puțini. Oricât am încerca să speculăm, convingerea mea este că artiștii își
programează concediul în funcție de epuizarea fizică și/
sau mentală, de situații limită, ori doar când le-o impune una sau alta dintre doamnele din mitologie. Dixit!

Noi explorări

Viorel Gh. TĂUTAN
Zâmbesc.
„Provocarea” lansată de redactorul-șef al publicației
noastre pare o nostimă capcană. Oare Muzele literaturii (Euterpe, Erato, Caliope, Thalia, Melpomene),
în vreun prezumtiv contract cu scriitorii, vor fi inclus
termene, îndatoriri, drepturi și sancțiuni? Ori prima
reacție la citirea mesajului electronic, incompatibilitatea scriitor-concediu, este validată de realitate? Sper ca
opinia mea să fie măcar tangentă celor ale confraților
care vor trimite răspunsuri. Munca scriitorului are
firește început și sfârșit, fiind supus concasorului
Cronos, fiul Geei și al lui Uranus (sic!), dar și liberului arbitru, pentru a mă exprima pre(ten)țios. Singură
Stăpână artistului autentic, Inspirația, emanată, vezi
bine, de la doamnele mai sus pomenite, deci de când și
cum supusul își manifestă doleanțele. Pentru că sunt
felurite și generează atitudini și reacții pe măsură din
partea indivizilor care compun regnul socio-uman.
Pot crede că tema „anchetei” îi „afectează” pe aceia dintre artiștii cuvântului care își câștigă pâinea cea
de toate zilele angajați ai unor instituții și firme, beneficiind prin contracte conținând varii perioade de
libertate instituțională, numite concediu, cu variatele sale conotații definite în dicționare explicative, cea
mai frecventă fiind „de odihnă”, sursa bucuriei de-a
citi fără stres (excepție fiind critica literară și aceia
dintre artiștii scriitori care „se desfășoară” creativ mai
degrabă sub imperiul stărilor tensionate). Îmi vin în
minte mari scriitori americani, precum Jack London,
John Steinbeck, Ernest Hemingway, sau la fel de renumitul irlandezo-britanic James Augustine Aloysius Joyce. Cât despre scriitorii autohtoni, extrem de
puțini sunt cei care nu au beneficiat de bucuria concediilor plătite.
Însă, oriunde și-ar petrece „concediul” la munte
sau la mare, în satul natal sau pe un iaht de lux, poetul, prozatorul, dramaturgul, își ia uneltele cu sine.
Se poate insinua că majoritatea dintre cei care ating
statutul de pensionar, „l-au prins pe Dumnezeu de-un

GYÖRFI-DEÁK György
În concediul din această vară am continuat, împreună cu Cornel Găvănescu, profesorul meu de fizică din
liceu, să explorăm monumentele religioase din apropierea Piteștilor. În iulie 2021, din cauza căldurii excesive, după ce am vizitat bisericile de lemn din Cârcești și
Valea Cucii, amânasem vizita la mănăstirea Cotmeana,
cel mai vechi așezământ monahal din Muntenia, construit cu un secol înainte de sfințirea pietrei de temelie al celui din Tismana (să recunoaștem: un ansamblu
mult mai bine întreținut în prezent).
Am pornit dis-de-dimineață, trecând prin pasajul
subteran de la Bascov, pălăvrăgind vrute și nevrute, deoarece n-a trebuit să fim atenți la indicatoarele rutiere
sau la ecranul GPS-ului, ca atunci când am căutat Cuca
Măcăii. Deci, când am fost îndrumați foarte vizibil, am
cotit la stânga, pe un drum bine asfaltat, cum sunt toate acum. Așezământul călugăresc se află în apropiere
de școala din sat și, spre surprinderea noastră, are o cabină telefonică, cu un aparat fără ton, deoarece firul a
fost retezat de sus, fapt care mi-a amintit de rugămintea afișată la intrarea unei biserici din Spania: „Dumnezeu te cheamă, dar nu la telefon!” (Treceți soneria
celularului pe mod silențios când intrați într-un lăcaș
de cult.)
În biserica veche și slab luminată, cu pereții afumați
de lumânările aprinse în răstimp de veacuri, se află portretul voievodului Mircea cel Bătrân, care a reconstruit-o din cărămidă pe locul celei din lemn, mistuite de
flăcări. Un mic dreptunghi a fost curățat de studenții
de la secția de renovare, cu speranța că se vor găsi fonduri pentru restabilirea deplină a prospețimii frescelor.
Biserica nouă, cu uși termopan, are pe peretele exterior scena „Judecății de Apoi”. În grădină, am remarcat
un havuz albastru cu „Coloana recunoștinței infinite”
în centru, bordat de mai mulți lei din ghips, vopsiți în
auriu. La întoarcere, am poposit la restaurantul „Cor212
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nul vânătorului”, unde berea e rece, iar un mititel costă
10 lei (față de 6 la Dedulești, ambele prețuri din iulie
2022).
În ziua următoare, am mers în vizită la Dobrești, sat
din comuna vâlceană Dănicei, situat pe celălalt versant
al Văii Cucii, apă secată acum în întregime. Aici, lângă cimitirul așezării, se află o biserică mare de lemn,
acoperită cu tablă zincată, cu hramul Sfântului Nicolae,
un lăcaș de cult fotografiat din aer și pus ca emblemă
a întregii comune în pagina din Wikipedia. Aprecierea e binemeritată, deoarece atât clopotnița exterioară cât și umbrarul pentru pomana mortului sunt bine
meșterite și întreținute. Bisericile de lemn din Muntenia dovedesc fără echivoc că localnicii își construiesc
templele din materialele aflate din belșug în regiune,
fapt acceptat fără rezerve de toți etnografii când vine
vorba de casele țărănești. Aici, spre deosebire de Ardeal, n-au existat nobili locali iluminiști sau liberali,
pe care ultranaționaliștii sau neocomuniștii să-i acuze
de unele, de altele, ca să obțină votul celor care n-au
plecat să lucreze în „lumea liberă”. Vreme de secole,
gospodarii și-au construit casele proprii din lemn, acoperite cu șindrilă sau paie, pentru că până în 1880 nu
erau nici trenuri, nici camioane care să aducă „ciripuri”
(țigle) sau cărămizi de Jimbolia. Nimic uimitor: la fel
s-a procedat și în cazul bisericilor ridicate prin efortul
comunității locale.
Joi ar fi trebuit să techerghelim cu un prieten prin
Slatina și apoi să trecem râul către Piatra Olt, dar a
intervenit ceva, așa că am mers la Râmnicu Vâlcea și
am urcat prin frumosul defileu ce începe la Cozia și la
Călimănești, până când am ajuns la motelul Balta Verde. Aici am așteptat vreme de un ceas să se restabilească
traficul, perturbat din cauza ciocnirii unui microbuz cu
polonezi de unul cu nemți. Până la lămurirea situației
și evacuarea răniților, coloana a avansat foarte încet, cu
câte un kilometru în fiecare jumătate de oră.
Chiar a venit timpul ca autostrăzile să fie terminate
și în celelalte provincii istorice, pentru a permite libera
circulație în toată România, indiferent de împrejurări.
Nu putem să acuzăm pe nimeni că ar vrea, chipurile,
să se izoleze de Regat, cât timp administrația centrală
nu se arată dispusă să construiască drumuri rapide și
sigure, deși sunt fonduri europene din belșug.

Despre concediu și
concediu în formă
continuată
Virgil RAȚIU
Aflându-mă de câțiva ani în concediu neîntrerupt, ca persoană în retragere, era firesc să îmi

schimb programul de stat sau de scris la masa de
lucru. Înainte de 2015, concediile de odihnă luau
„chipul” epocilor parcurse: concediile de tip „socialist-comunitar” desfășurat între granițele unui continuu promis „viitor de aur”, în general petrecute
împreună cu familia, urmate după ’90 de concediile
în chip capitalist-original românesc, plagă formală aureolată și politizată din gros de lanțurile altor
promisiuni goale, îmbibate cu miros FeSeNist, grosier în minciuni ticluite, „tactică” nici astăzi eliminată din practica emergentă formațiunilor politice
față de viața de zi cu zi, concedii, timp liber aparent personal, în care din când în când „spărgeam”
granițele României în vizite familiale petrecute în
Vestul Europei – călătorii așteptate și măcar acestea împlinite. Înainte de 1989 prilejul de a scrie în
perioadele concediilor se ivea tot seara, noaptea,
iar după aceea, în noul mileniu, prilejul de a scrie se
„ivea” la voia întâmplării, în acest interval de regulă scrisul fiind înlocuit cu lecturi programate, rareori întâmplătoare, tot ca forme de „documentare”,
de căutare, cu scop definit, însoțite de însemnări,
înscrise în „ariile” literaturii și artei.
La o privire înapoi, o mare diferență între preocupările cotidiene și preocupările din perioada
concediilor nu a existat. Obișnuit să fac tot timpul
ceva, nu distingeam concediile ca fiind altceva decât traiul deprins. Din pricini de acest fel, de pildă,
nu știu să mă plimb, nici nu-mi face plăcere, plimbatul mă obosește. Să merg undeva pe jos fără un
scop, pentru mine nu are nici haz. Nu știu să pierd
vremea în malluri. Nu intru în magazine fără fixul
achiziționării unui produs anume. Dacă ocupam loc
pe o bancă în parc, „statul acesta degeaba” avea o
rațiune: supravegherea și jocurile cu cei mici ai mei.
Pentru mine prilejul de a scrie se arată oricând.
Dacă merg pe stradă într-o direcție anume și brusc
„mă bate un gând”, opresc ferit, scot o fițuică și
notez (în felul acesta, în mulți ultimii ani, încă nu
am uitat să mânuiesc pixul; stiloul l-am pierdut de
mult). Pixul îl mai folosesc și la masa de scris-citit,
când operez scurte însemnări, notițe, concluzii,
dacă e cazul, observații. De multă vreme, ceea ce
scriu, ce lucrez, aplic direct pe tastatura calculatorului, a laptopului. Nu scriu pe telefonul mobil
pentru că nu folosesc, nu am smart. Mă limitez
la SMS-uri din câteva semne grafice. (Nici nu îmi
trebuie smart, deoarece pe stradă, în mijloacele de
transport nu uzez de „tehnica digi” pentru că sunt
obligat să-mi pun ochelarii, iar „operațiile” astea
mă incomodează: pune ochelarii..., dă jos ochelarii..., pune-i în toc, pune tocul în geanta de umăr
etc. ...)
Am întâlnit prieteni sau persoane mai puțin cunoscute afirmând că abia așteaptă să se pensioneze, să beneficieze de concediu nelimitat... Speranțe
deșarte, zic eu. Pentru o persoană care e deprinsă
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să nu stea degeaba o clipă, măcar o clipă – cumplit mă
deprimă pierderea de vreme, statul la rând la vreun
ghișeu public, la medici, în clinici bunăoară –, concediul de odihnă și perioada de pensie nu se disting
clar. Obișnuit să fac tot timpul ceva, rezolv careuri
rebus în lipsă de alternativă. Un scriitor, nu numai
un scriitor, în primul rând, cred, e dedicat „nevoilor” altora și propriilor proiecte, depinde de momentele de lucru cu scrisul – creația este ceva aflat
la alt nivel. Familie, prieteni, cunoștințe, solicitări
„externe” se înscriu priorităților – însă toate pot fi
împăcate, cu atât mai mult în așa-numitele perioade de concediu.
Concediul ideal poate fi petrecut oriunde. Important este ca zilele respective și locurile vizitate
să-ți ofere satisfacții depline.

„Sunt în vacanța vieții
mele și vreau să scriu
frumos despre lucruri
frumoase și despre
oameni frumoși”
Ioan-Vasile BULGĂREAN
Sunt pensionar, deci în concediu nu mai pot să
merg, dar m-aș duce într-o vacanță lungă, undeva
în copilăria mea, pe când citeam foarte mult în lanul de cânepă, care nu lipsea niciodată din ograda
noastră... Acolo stăteam ore în șir și mă delectam,
trăind parcă, în pielea fiecărui personaj pe care îl
descopeream, cum ar fi Robinson Crusoe, Winnetou, Papillon, Nică, Mara, Lică Sămădău și mulți
alții. Tot acolo am scris prima poezie pe care o păstrez până astăzi și care suna cam așa: „Cât de mult
îmi doresc să devin mare/ Să ajung până la soare/
Să-l îmbrățișez cu drag/ Mă gândeam șezând pe
prag./ Pe pragul căsuței mele/ Cea cu gardul de nuiele/ Cu măicuța și cu tata/ Ce-mi dădeau mereu
răsplata./ Pentru multele «plăceri»/ Care deveneau
poveri/ Când aflau ei despre ele/ Mi-era milă de
nuiele...” Versurile fiind inspirate, normal, de locul
în care meditam, ascuns, ore în șir, de frica nuielei
pe care, parcă o simt și astăzi lipită de fundu-mi,
uneori, brăzdat de elasticitatea ei. Apoi, m-aș duce
cu vaca la păscut pe dealul numit „Braița”, unde pe
lângă libertatea conferită, mă atrăgea ca un magnet o fată neagră ca tăciunele și căreia i-am oferit
primul meu țucat pe buzele tremurânde, care nu
s-a transformat niciodată într-un sărut adevărat
pentru că mi s-a împlinit visul, de a deveni mare, și
am plecat spre necunoscutul aventurii vieții mele.
Am ajuns mare și bătrân. Am călătorit, am văzut
multe lucruri frumoase, dar și multe urâte. Astăzi,

sunt martorul unei mascarade, care se petrece aici
aproape, pe care unii o numesc „operațiune specială”, alții „război”, iar unii tac și nu fac nimic...
Este tocmai ce nu mi-am imaginat vreodată că am
să trăiesc, este tocmai cea despre care nu aș fi vrut
să scriu, dar am scris și îmi este ciudă că am fost
nevoit s-o fac. Am mai scris despre boli și suferință,
despre momente pe care nu le-am înțeles niciodată
și nici n-am să le înțeleg, pentru că mi-au fost impuse iar educația mea mă duce cu gândul la dreptate, cinste și libertate. Libertatea pe care nu poate să ți-o fure nimeni decât atunci când ai încălcat
niște norme de conviețuire și de drept, lucruri pe
care nu le-am săvârșit... Nu mai vreau. Îmi doresc
foarte mult să scriu versuri despre dragoste, despre
flori și despre oameni buni și nu despre oamenii răi
printre care am trăit atâta vreme și pe care nu am
știut să-i evit, oferindu-le încrederea pe care nu o
meritau. Sunt fericit, chiar dacă nu mai pot să merg
în concediu. Sunt în vacanța vieții mele și vreau să
scriu frumos despre lucruri frumoase și despre oameni frumoși...
Mi-e dor de copilărie,
de fiecare treaptă de la casă,
de privitul pe fereastră
și de copiii de pe strada noastră.
Mi-e dor de „trezește-te și du-te la școală”
dacă trebuia, chiar și în pielea goală,
mi-e dor de măicuța plângând
la capul meu de frică
să nu fi născut vreun derbedeu...
Mi-e dor de cititul și fumatul pe-ascuns
în lanul de cânepă
care pe-atunci nu trebuia ascuns,
mi-e dor de țucatul pe gură al vecinei
cu care mă duceam la școală ținându-ne de mână.
Mi-e dor de „lăudat să fie Iisus”
pe care-l rosteam în loc de salut
și de urecheatul vecinilor mei,
care mă mai înjurau și de dumnezei,
când nu gândeam ca ei...
Mi-e dor de tot ce era pe-atunci,
de umblatul desculț,
prin colbul lăsat în urmă de prunci,
de prunci cum eram și eu
dar, totuși, nu de un derbedeu
și nu în cele din urmă,
mi-e dor de tine măicuță,
de tine tată,
de tine frate,
de tine prieten,
de tine poet
și de al nostru portret.
Mi-e dor de mine...
mi-e dor de lumea noastră.
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(sau riscurile mărturisirii și ale asumării)
Viorel Gh. Tăutan

Simțise mai demult schimbarea de atitudine a lui
„Ducu”; așa îl alintau de când era bebeluș. Încerca de
ceva vreme să se împace cu ideea că avea motive să fie
mai distant, deși îi făcuse câteva confidențe menite
să și-l apropie, să devină prieteni, așa cum știa că ar
trebui să fie în condiții normale relația optimă dintre
tată și fiu. Însă nu reușise să atingă acest ideal nici cu
Luca și Anda, copiii lui rămași orfani de mamă, poate
din cauza atitudinii sale prea autoritare, în optica lor.
În perioada studenției, îl vizitase pe Radu de câteva ori, fie la căminul studențesc, fie la domiciliul unde
hotărâseră, împreună cu alți colegi, să locuiască „în
gazdă” sau în chirie. Maică-sa îi cumpărase mașină la
mâna a doua. Făcea naveta. Venea acasă la sfârșit de
săptămână, iar lunea se întorcea la cursuri. Îi plăcea
cum conduce. Abil, curajos, dar și foarte atent.
După absolvirea studiilor superioare, s-a angajat
la o firmă de succes în domeniul jocurilor pe calculator. S-a remarcat prin competență, seriozitate, generozitate. A fost promovat administrator de rețea.
Câștiga bine. Mizând pe asta, și-a cumpărat casă cu
grădină și curte. A prins momentul. Una dintre colegele de serviciu își construise o căsuță la marginea
orașului, într-un cartier nou, după modelul arhitectonic al celor din occidentul european. La scurt timp,
nevoită să plece din oraș, a pus casa de vânzare.
Radu a mai făcut câteva schimbări în interior și s-a
mutat. L-a invitat să-i vadă noua proprietate. I-a plăcut. Suprafețe strict funcționale. Din antreul deschis
se intră prin ușa de sticlă înrămată într-un hol-garderobă, de unde – în living. Bucătăria-chicinetă este
situată imediat în dreapta; dotată cu toate aparatele
moderne utile. La capătul opus intrării – spațiul de
„birou”, despărțit de „sufragerie” printr-un semi-paravan din cărămidă prevăzut cu blat din lemn. Scara
pe care ajungi la etaj se termină pe esplanada cu cele
patru uși, trei dormitoare și baia. Există o cameră
de baie și la parter, amplasată la circa doi metri visà-vis cu scara. S-a bucurat, singur sau împreună cu
soția sa, de găzduire, atunci când urma să meargă, în
dimineața următoare, la aeroport pentru zborurile
transatlantice.
În timpul uneia dintre puținele, poate prea
puținele, vizite, Radu i-a reproșat absența din viața sa
a celui despre care știa că îi este tată: „Vezi tu, eu știu
că îmi ești tată, însă până acum ai făcut foarte puțin
să și simt asta. În consecință, la rândul meu, nu simt
obligația de a mă comporta față de tine așa cum observ că alți tineri se manifestă față de tații lor. Nu pot

ști ce anume simt ei cu adevărat atunci când îi întreb
dacă își iubesc părintele, dacă doresc să-i fie în preajmă, să-l ajute.”
&
Nu durează mai mult de cinci minute până când pe
masă apar două farfurii cu paste carbonara, tacâmuri,
șervețele, două sticle cu bere, pahare, un bol cu alune
de pădure și unul cu covrigei sărați.
- Vino, te rog, la cină, tată!
- Mulțumesc, Ducule, iată-mă!
Paul se apropiase. Își trage scaunul, se așază.
- Poftă bună!
- Mulțumesc, la fel!
- Mulțumesc. Dacă nu te deranjează, acum putem
relua conversația de unde am întrerupt-o.
Încep să mănânce.
- Bune paste! Tu le-ai pregătit?
- Ba bine că nu! pufnește în râs Radu, dacă prin
„pregătit” înțelegem a fi puse pe farfurie. Le-am comandat prin serviciul de catering. Știi ce-i acela?
- Ba bine că nu! îl imită Paul pe fiul său. Dinainte
de a ști tu că există.
- Mno, bine! N-am vrut să te jignesc. Doar nu
trăiești în vârf de munte! Ești scriitor, bănuiesc că ar
trebui să cunoști mai multe cuvinte, din domenii profesionale diferite, decât alte categorii de intelectuali,
nu?
Tonul și inflexiunea vocii lui Radu îl neliniștește
pe tatăl său. Aduce a remarcă ironică. Îi amintește de
nestăpânita interogație malițioasă, marcată de infatuare, în prezența recentei sale prietene, după un dialog inițiat în timpul deplasării cu autoturismul său,
din marele oraș spre târgușorul domiciliului său. „Cel
puțin asta ne spune istoria culturii”, adusese ca argument Paul, tocmai în momentul când au oprit în
parcarea de lângă blocul unde locuiește. „Ce istorie
știi tu?!” „Oricum ai lua-o, dragul lui tata, puțin mai
multă decât tine!”. A intenționat să-i plătească efortul și costul deplasării, i-a invitat în casă, dar Radu a
refuzat.
- Ducule, Răducule, mă așteptam s-o întâlnesc și
pe Lavinia. Sau nu locuiți împreună?!
- Ba da! Dar e plecată până la părinții ei. Sosește
mâine după amiază. Noroc! ridică paharul. Paul prinde la rândul său paharul și ciocnesc: „Noroc!” Ce zici,
ești dispus să reluăm dialogul de unde am fost nevoit
să-l întrerup? Adică, ce-ai vrut să spui cu originalitatea enunțurilor tale? Am reținut expresia bine, nu?
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Silvia
BODEASĂLĂJAN

Criza spirituală și
convertirea Sfântului
Augustin (354-430)

„Augustin este primul care a avut viziunea vastităţii
sufletului omenesc şi, prin ea, a necunoscutului din noi.
Căci ceea ce e vast e, prin însăşi natura sa, de necuprins şi
de nestăpânit”. (Gabriel Liiceanu)
Aurelius Augustinus, cel mai de seamă reprezentant al Bisericii creștine de Apus, s-a născut în orășelul
Tagaste (Numidia), la 13 noiembrie, în anul 354. Tatăl
său, Particius, a fost consilier comunal, era păgân dar
a fost botezat creștin către sfârșitul vieții lui, la îndemnurile stăruitoare ale soției sale, Monica, mama
Sfântului Augustin. Monica s-a născut din părinți
creștini și a fost una dintre cele mai distinse femei
din antichitatea creștină. Ea a exercitat o inﬂuență
a spiritului evanghelic asupra ﬁului ei, dar această
inﬂuență nu s-a manifestat decât mai târziu. Tatăl
Sfântului Augustin voia să-l îndrume spre cariera de
retor, și din acest motiv a fost inițiat în taina cărților
la Tagaste, după care a studiat gramatica la Madaura,
iar începând cu anul 371 a plecat în Cartagina, unde
și-a continuat studiile, completându-și cunoștințele
prin studiul retoricii. Aici, a trăit într-un mediu lipsit
de virtuți morale, a intrat în cercul unor tineri de bani
gata, așa că influențat de aceștia, a dus și el o viață
dezordonată și departe de morala creștină.
Augustin a trăit în concubinaj cu o femeie, până la
convertirea sa la creștinism, când avea deja 34 de ani, și
care i-a născut în anul 372 un copil pe nume Adeodat.
Spiritul său ager, nutrit cu o cultură clasică și preocupat mereu de marile probleme ﬁlosoﬁce, căuta
cu multă sete soluția la întrebările lui lăuntrice, căuta adevărul. Sistemele ﬁlosoﬁce pe care le-a studiat
nu l-au mulțumit și nu au dat suﬂetului său liniștea
dorită, iar Sfânta Scriptură i se pare neinteresantă și
anostă. Lăsându-se sedus de lauda că numai maniheismul dă problemelor adevărata dezlegare, pe care o
căuta el, la vârsta de 20 de ani intră în sânul acestei
secte, spre adânca mâhnire a mamei sale (Călin Ioan
Dușe, Patrologie – curs pentru studenți de la Facultatea
de Teologie, p. 398).
După ce și-a terminat studiile, Augustin a fost profesor la catedra de gramatică în Tagaste (374) și apoi
la catedra de retorică la Cartagina (375-383). Aici s-a
convins de faptul că a greșit, deoarece în credința pe
care o îmbrățișase înainte cu nouă ani, a descoperit
falsitatea și felul nedemn în care trăiau „aleșii” maniheismului, așa că a început să se delimiteze de această sectă. În anul 383 părăsește Cartagina și pleacă la
Roma, unde ﬁind ambițios și conștient de valoarea sa

intelectuală spera să se regăsească. La Roma a rămas
puțină vreme, însă, cu toate acestea, obține protecția
lui Simah, prefectul de Roma, și prin urmare a fost
numit în anul 384 profesor de retorică la Milano.
Aici studiază cărțile neoplatonice traduse în latină
de către Marius Victorinus, în care găsea principiul
că, omul prin reﬂecție, nu poate ajunge la adevărul
perfect și că acest adevăr este cel supranatural, la care
se poate ajunge numai prin revelație divină. Intră în
contact cu predicile Sfântului Ambrozie, pe care Augustin l-a avut ca profesor de retorică. El îl asculta din
curiozitate, deoarece cunoștea faima acestuia. Voia să
se convingă dacă faima de mare orator a acestuia era
sau nu pe un suport real.
Reia studiul Sﬁntei Scripturi, ascultă cu atenție predicile Sfântului Ambrozie, iar acestea aduc o transformare în conștiința lui, mai ales că aceasta este accentuată de insistențele mamei lui, care l-a urmat. El se convinge tot mai mult de superioritatea creștinismului,
deși criza spirituală nu era pe deplin eradicată. Astfel,
într-o zi din vara anului 386, aﬂându-se în grădina
casei sale și meditând la marile probleme care îl preocupau, la un moment dat i s-a părut că aude o voce de
copil zicându-i: „Tolle et lege!” (Ia și citește!). Adânc
impresionat de această voce, Augustin se grăbește în
acea parte a grădinii unde lăsase mai înainte Sfânta
Scriptură, și luând-o a deschis-o. Privirile sale se opriră asupra locului de la Romani 13, 13-14, unde citește:
„Să umblăm cuviincios ca la lumina zilei, nu în ospețe
și în beții, nu în desfrânări și în destrăbălare, nu în
ceartă și în invidie, ci înveșmântați-vă în Domnul Isus
Hristos și nu purtați atâta grijă de trupul vostru încât
să-i deșteptați dorințele”.
Această trăire i-a marcat existența, așa că s-a lepădat deﬁnitiv de maniheism, a renunțat la postul de
profesor de retorică și s-a retras, împreună cu fericita sa mamă, cu ﬁul său Adeodat și cu câțiva prieteni
la Vila Cassiciacum, în apropiere de Milano ca să se
pregătească pentru primirea Tainei Botezului. După o
temeinică pregătire, primește cu ocazia Paștilor anului 387, botezul împreună cu Adeodat și cu prietenul
său Alimpius, prin mâinile episcopului Ambrozie de
Mediolan. Cuvintele pe care le-a rostit odinioară un
episcop african către Monica, atunci când aceasta era
întristată de purtarea ﬁului ei că „este imposibil ca
ﬁul unei mame atât de evlavioase să ﬁe pierdut”, s-au
realizat întocmai. (Călin Ioan Dușe, Patrologie – curs
pentru studenți de la Facultatea de Teologie, p. 401).
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Iuliu Maniu și
Încoronarea

Istorie 39

Marin Pop

Atitudinea lui Iuliu Maniu
și a PNR în problema Încoronării
Familiei Regale la Alba Iulia
Încoronarea regelui Ferdinand I al României și a
reginei Maria la Alba Iulia, „Cetatea neamului românesc”, la 15 octombrie 1922, a fost, după cum sublinia și omul de vastă cultură, mitropolitul Nicolae
Colan, „ca un vis de aur, pentru care părinţii noştri
au îndurat prigoană şi ocară şi umilinţe mari şi temniţe şi lanţuri, bătăi şi chinuri fără sfârşit şi moarte
groaznică. E trâmbiţa de aramă, care vesteşte lumii
întregi izbânda năzuinţelor noastre de veacuri, cununa scumpă aşezată pe fruntea nenumăraţilor mucenici, - e apoteoza unităţii noastre naţionale”.1
Deși se dorea ca acest moment să fie unul de unitate sufletească și consens între toate partidele politice, din păcate acest lucru nu s-a întâmplat.
La un moment dat, se preconiza ca serbările încoronării să fie organizate în toamna anului 1921.
Presa specula că guvernul Averescu a înțeles că „nu
se va putea face sub oblăduirea lui” și că se căutau
„fel și fel de pretexte pentru amânarea ei”. Vinovat
pentru aceste amânări era considerat Take Ionescu,
care deținea, temporar, interimatul președinției Consiliului de Miniștri.2
În septembrie 1921 apare știrea că serbările încoronării se amână pentru data de 10 mai 1922, invocându-se diverse motive, dar presa speculează că
„adevăratul motiv este însă de natură politică”.3
În martie 1922, chiar după alegerile parlamentare, serbările sunt amânate din nou. Iată ce scria ziarul „Unirea”, ziar care era un „apropiat” al politicii
Partidului Național Român (PNR), despre motivul
amânării serbărilor: „Amânarea încoronării sub pretextul, că lucrările ce se fac la Alba Iulia în vederea încoronării probabil (!) nu vor putea fi terminate până
la 10 Maiu, dar în realitate pentru greutățile create
de atitudinea partidului național ardelean, încoronarea s-a amânat din nou, acum a patra oară, pe ziua
de 15/25 August, aniversarea proclamării războiului
pentru unitatea neamului. Este deci evident, că fără
concursul partidului național român nu se poate face
în Ardeal ceremonia încoronării și de aceea suntem
foarte curioși, dacă până la toamnă va ști guvernul
să-și asigure concursul acesta!”4
Opoziția parlamentară, în special Iuliu Maniu și

Regele Ferdinand și Regina Maria - Încoronarea de la Alba Iulia 15 octombrie 1922

ceilalți lideri ai PNR declarau că era inadmisibil ca încoronarea suveranilor să se facă în condițiile politice
din acel moment, invocând lipsa Constituției României Întregite, pe care regele Ferdinand să depună jurământul față de țară.
În acest context politic, în vara anului 1922 se
declanșează un nou diferend între PNR şi partidul
de guvernământ, în momentul când se anunţă data
definitivă a serbărilor încoronării. Liberalii distrag atenţia opiniei publice interne şi internaţionale faţă de problema constituţională, aducând în
dezbatere chestiunea încoronării Familiei Regale.
Iritarea conducerii PNR se datorează faptului că
evenimentul era organizat de către liberali. În plus,
urma să se desfăşoare la Alba Iulia, Cetatea Unirii
şi oraşul simbol al PNR. Ei considerau că liberalii
coborau „din nou Coroana în mocirla politicei lor
murdare de partid”, prin stabilirea Încoronării la
Alba Iulia, chiar în perioada în care era stabilit deja
un mare congres al PNR în oraşul respectiv.5 De
asemenea, considerau că nu „zidul de var şi cărămidă al templului încoronării lipseşte – ci temelia
unei închegări româneşti”. Se făcea referire la lipsa
Constituţiei României Întregite.
Preconizată a avea loc în data de 15 august 1922,
Încoronarea Familiei Regale a fost amânată din nou.6
În cercurile politice din Capitală se zvonea că în vederea Încoronării, guvernul Brătianu se va transforma
într-un guvern de uniune naţională. Aceste zvonuri
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erau văzute de către conducerea PNR ca „o platformă de retragere” a guvernului, care s-ar fi convins
că „situaţia i-a devenit imposibilă”. Totodată, presa
specula evenimentul, publicând o varietate de opinii,
preluate şi de ziarul „Patria”.7
Cu toată opoziția PNR, regele Ferdinand acceptă programul serbărilor, care a fost stabilit de către
Consiliul de Miniștri, în frunte cu Ion I.C. Brătianu,
pentru zilele de 15-17 octombrie 1922. În 15 octombrie urma să aibă loc actul încoronării solemne, la
Alba Iulia, iar în 16 și 17 octombrie serbările se vor
desfășura în Capitală.8
Ziarul „Unirea” preia programul serbărilor, care
a fost publicat de către ziarul „Viitorul”, oficiosul
guvernului. Astfel, în data de 15 octombrie, în noua
catedrală construită la Alba Iulia, regele Ferdinand
și regina Maria, „îmbrăcați în veșminte speciale”,
urmau să asiste la serviciul divin, care a fost oficiat de către Miron Cristea, mitropolitul primat al
României, viitorul Patriarh, „înconjurat de înalții
prelați din toată țara”. De pe estrada care s-a ridicat în mijlocul catedralei, regele Ferdinand urma
să rostească o proclamație către popor. „Heralzii”
anunțau apoi poporului încoronarea suveranilor,
dând citire proclamației investirii regelui Ferdinand I și reginei Maria cu coroana domnitoare a
României Întregite.
Problema care se punea era aceea că în noua catedrală nu încăpeau decât 300 de persoane. Așadar,
în biserică urmau să intre doar Familia Regală,
reprezentanții statelor străine, membrii guvernului, foștii prim-miniștri, membrii birourilor Corpurilor Legiuitoare și delegații secțiunilor Camerei
și Senatului, precum și reprezentanții autorităților
civile și militare. Ceilalți parlamentari invitați și
poporul urma să asiste de afară, unde urma să fie
oficiat un alt serviciu divin. La București, în drum
spre Mitropolie, Familia Regală și reprezentanții
statelor străine urmau să treacă pe sub Arcul de
Triumf, în trăsură „a la Daumonte”, urmați de cortegiul încoronării, format din foștii prim-miniștri,
parlamentari, toți ofițerii călări și la urmă populația
de rând. Serbările continuau apoi în Capitală două
zile. Cu acest prilej se pregătea o masă la care să
participe 10.000 de primari din întreaga țară.9
Motivând că totul se transformă într-o „afacere de partid” a lui Ionel Brătianu, Iuliu Maniu,
președintele PNR, anunță că nu va participa la serbările încoronării. Același anunț este făcut și de către liderii partidului țărănesc din Vechiul Regat și
din Basarabia. Ei subliniază că aceste hotărâri nu
erau îndreptate împotriva Coroanei, ci împotriva
guvernului liberal. În schimb, partidul condus de
Nicolae Iorga, fracțiunea takistă și Partidul Poporului, de sub șefia lui Alexandru Averescu au hotărât să participe la încoronare, speculându-se ide-

ea unui „guvern de încoronare”, în care să fie și ei
cuprinși.10
Pentru a-şi motiva refuzul de a participa la serbările încoronării, PNR organizează o serie de adunări populare, cu scopul de a alege delegaţii pentru
Congresul general al partidului, programat a avea
loc în toamna anului 1922. Adunările încep pe data
de 29 august când, în sala mare a Reuniunii sodalilor catolici din Carei, se reconstituie organizaţia locală, sub conducerea protopopului de Sanislău, Alexă Pop. Totodată, au fost aleşi delegaţii care urmau
să participe la Congres. O altă adunare de reorganizare are loc la Reghin, în data de 31 august. Preşedinte a fost ales fruntaşul politic Ariton Popa.11
Alte adunări au loc la Bocşa Montană, în data
de 2 septembrie, la Sânicolaul Mare şi Răşinari, în
data de 3 septembrie şi la Şomcuta Mare, în data
de 4 septembrie. Adunarea de la Ileanda Mare, preconizată a avea loc pe 8 septembrie a fost interzisă. Primpretorul plasei a motivat respingerea prin
faptul că era zi de târg săptămânal şi sărbătoarea
Naşterii Maicii Domnului. Astfel, populaţia venită
„în afaceri economice-comerciale” ar fi expusă „în
această necesitate a vieţei, de dorinţa particulară a
unui grup sau partid politic”.12
În paralel, în perioada 6-8 septembrie 1922 au
loc, la Cluj, şedinţele Comitetului Central Executiv
al PNR, în cadrul cărora a fost dezbătută situaţia
politică şi au fost luate decizii importante. În cuvântul lor, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod,
Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Valeriu Branişte şi
Mihai Popovici considerau că a sosit momentul ca
la Congresul de la Alba Iulia să ceară demisia guvernului liberal. S-au luat decizii în privinţa bunei
organizări a congresului, Biroul de conducere fiind
însărcinat „cu desăvârşirea lucrărilor necesare”. Se
protestează împotriva deciziei guvernului de a interzice adunările organizate de către PNR. De asemenea, se sublinia că Comitetul de conducere al
partidului „vede cu deosebită durere sufletească”
pregătirile pe care le făcea guvernul liberal, „în pripă”, pentru a serba Încoronarea Suveranilor, „înainte de a fi stabilită Constituţia ţării unite”. Conducerea partidului era de părere că prin organizarea,
în acel moment, a Încoronării „se întunecă strălucirea celui mai serbătoresc act care simbolizează nu
numai împărtăşirea puterii regale cu plenitudinea
drepturilor, garantate prin legile şi aşezămintele ţării, ci de astădată, şi întinderea acestei puteri
peste întreg pământul românesc al ţării întregite”.
De asemenea, se consideră că „coborârea unui astfel de act istoric la rolul unei simple demonstraţii
de partid tulbură legăturile sufleteşti între Ţară şi
Suveran”. În consecinţă, Comitetul Central Executiv al PNR hotărăşte înaintarea unui memoriu regelui Ferdinand, în care să fie prezentate motivele
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pentru care „nu va lua parte la aceste serbări”. Între
alte probleme politice discutate a fost şi aceea a raportului partidului cu celelalte partide din opoziţie,
„dând în această privinţă puncte precise de orientare biroului partidului”.13
Adunările PNR continuă în întregul Ardeal şi
Banat. Înainte de serbările Încoronării au avut loc
adunări în următoarele localităţi: Oraviţa şi Bozovici (9 septembrie); Deva şi Ocna Sibiului (10 septembrie); Avrig (11 septembrie); Brad şi Sebeşul Săsesc (14 septembrie); Ilia, Ileanda Mare şi Vişeul de
Sus (17 septembrie); Apahida şi Cojocna (21 septembrie); Bonţida şi Valasut (24 septembrie); Sighetu
Marmaţiei (29 septembrie); Aiud (5 octombrie);
Giuleşti – Maramureş (8 octombrie); Caransebeş
(12 octombrie); Oraviţa (14 octombrie).14
La serbările Încoronării nu au participat nici reprezentanţii Partidului Ţărănesc. Într-un comunicat de presă, conducerea partidului declara că nu va
participa la serbările de la Alba Iulia. Conducerea
PNR era rugată să-şi desemneze, de urgenţă, reprezentanţi care să stabilească, împreună cu cei ai ţărăniştilor, un program comun de acţiune. În cazul
în care nu se reuşea, fiecare partid avea dreptul la
liberă acţiune.15
Înainte cu trei zile de serbările Încoronării, în
data de 12 octombrie 1922, conducerea PNR a lansat „Manifestul Partidului Naţional Român către
poporul din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş,
precum şi către fraţii de pretutindeni”. În manifest
sunt acuzate guvernele care i-au succedat celui condus de Vaida Voevod, acuzându-le că au nesocotit
principiile democratice, „contrar consideraţiunilor
sănătoase de Stat”. Se vorbeşte de suferințele românilor din Ardeal şi Banat înainte de 1918 şi speranţele de după realizarea Marii Uniri, subliniinduse că „din nenorocire” principiile democratice „n-au
reuşit să treacă până acum în realitatea vieţii noastre de Stat”. Acuzând guvernul liberal de abuzuri în
timpul campaniei electorale, se subliniază că ultima
speranţă s-a pus în Încoronarea regelui. Ea era văzută ca o „strălucită pecetluire a înfăptuirii unităţii
naţionale şi ca încheiere a marei opere de alcătuire
a nouei constituţiuni elaborată prin contribuirea
tuturor forţelor politice înmănunchiate şi votată de
Corpuri Legiuitoare legal alese. Nu ca un act de politică de partid, ci cu concursul unui guvern al ţării
întregi”. Astfel, Încoronarea era văzută ca „momentul final, culminant şi cel mai solemn în seria de
acţiuni menite să aşeze temelia ţării întregite”, un
adevărat „praznic de bucurie unanimă”. PNR invoca
faptul că nu era adoptată, încă, Constituţia României Mari. În consecinţă, regele nu putea depune jurământul pe „actul fundamental al Ţării Întregite”.
Putea numai să repete jurământul depus la urcarea
sa pe tron, în anul 1914. Cu toate că anunţă, din
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nou, neparticiparea sa, PNR reiterează încrederea
în Coroană.16 Cu toate motivele politice invocate de
PNR, regele Ferdinand, după cum sublinia Nicolae
Iorga, „foarte vindicativ supt înfăţişarea sa timidă”
nu i-a iertat niciodată lui Iuliu Maniu faptul că nu a
participat la cel mai înălţător moment al vieţii sale.
Tot el apreciază că PNR a avut faţă de actul Încoronării „cea mai proastă ţinută patriotică”. Motivează
aceste afirmaţii prin faptul că la serbări au participat toţi reprezentanţii minorităţilor naţionale,
„până şi ungurii iredentişti în fond”, iar Iuliu Maniu „a refuzat, în propria sa casă”, să participe şi să
primească, cu fastul cuvenit, Familia Regală.
Referindu-se la reuşita serbării, Nicolae Iorga făcea următoarele aprecieri: „Ca ansamblu, serbările,
afară de parada militară înaintea reprezentanţilor
statelor amice, au fost lipsite de eleganţă, care nu
e desigur o specialitate liberală, ca şi de sinceritate,
omorâtă de multă vreme în câinoasele lupte politice, şi de popularitate”.17
Între timp, PNR continuă să organizeze adunări
în toată Transilvania şi Banat, în vederea alegerii
delegaţilor la Congresul general şi ca o formă de
protest faţă de politica guvernului liberal. Astfel,
în data de 10 octombrie 1922 are loc Congresul judeţean al organizaţiei din Caraş-Severin, ţinut la
Lugoj. Alexandru Vaida Voevod, participant la Congres anunţa că va organiza adunări în toate satele
din circumscripţia electorală Sasca, în care el a candidat, în perioada 18-20 octombrie.18 Ultimele adunări au fost organizate în marile oraşe, respectiv la
Braşov, în data de 29 octombrie, Sibiu, în 31 octombrie şi Oradea, în data de 5 noiembrie 1922.19
Seria adunărilor PNR, începute în luna august, a
fost încheiată cu o mare adunare organizată în Sala
Redutei din Cluj, în data de 19 octombrie 1922. Au
luat cuvântul I. Lupaş, I. Maniu şi Al. Vaida Voevod. În discursul rostit cu această ocazie, Iuliu Maniu subliniază că după înfăptuirea Marii Uniri a
rămas nerezolvată problema democraţiei sau „dez212

42 Istorie
robirea cetăţenească”. Vorbeşte despre Stat şi votul cetăţenesc, despre dezorganizarea ţării, despre
regionalismul de care era acuzat partidul pe care-l
conducea, despre exclusivismul liberalilor şi explică
celor prezenţi de ce PNR nu a luat parte la încoronarea regelui Ferdinand. Urmează discursul lui
Alexandru Vaida Voevod, după care Emil Haţieganu
a dat citire moţiunii adoptate, în care se respinge
acuzaţia guvernului că PNR este duşman al neamului şi monarhiei. De asemenea, respinge acuzaţiile
că ar fi lipsit de activitate creatoare în Parlament,
subliniindu-se că „a contribuit la ridicarea opiniei
publice sănătoase, la întărirea ei, condiţie principală pentru a putea lua fiinţă un regim adevărat
constituţional şi democratic”. Înfierează, „cu cea
mai mare energie” regimul liberal, considerându-l
dictatorial, acuzându-l că a transformat ţara în paşalâc turcesc, iar actele „ilegale şi teroriste” mergeau până la „desconsiderarea oricărui principiu de
dreptate şi legalitate, ajungând până la maltratarea
cetăţenilor paşnici”, dându-se exemplul prefectului
liberal de Sălaj şi modul cum a procedat cu cetăţenii din localitatea Creaca. De asemenea, se acuza că
guvernul a comis acte care au dus la „suprimarea
libertăţii personale”. Se dă exemplul fruntaşului
PNR, Aurel Dobrescu, arestat la Braşov. Adunarea
declară că nu recunoaşte dreptul celor aleşi „prin
furtul de urne” să emită acte legislative „în numele
poporului nici măcar în materie ordinară necum să
facă noua Constituţie”. În finalul moţiunii se cerea
demiterea guvernului şi organizarea de alegeri libere pentru Adunarea Constituantă, care să elaboreze
actul fundamental al ţării. De asemenea, sunt aleşi
delegaţii pentru Congresul general, a cărui dată nu
se ştia, dar locaţia rămânea tot la Alba Iulia, oraşul
de suflet al partidului.20
În concluzie, adunările PNR şi moţiunile adoptate în aceste întruniri au fixat, în concepţia conducerii partidului, faptul că el era un sincer aderent al
monarhiei, pe care o considera democratică.21
Anul politic 1922 se încheia pentru Iuliu Maniu
și PNR cu fuziunea pe care a realizat-o cu gruparea
conservator-democrată rămasă în urma morţii lui
Take Ionescu. Partidul începe să se extindă în toată
ţara, încercând să combată acuzaţiile de regionalism. De asemenea, prin fuziune, sediul partidului
s-a mutat la Bucureşti. Însă, Clujul, oraşul Memorandului, rămânea capitala politică a Ardealului şi
Banatului.
În ceea ce priveşte raportul de forţe între partidele politice, asistăm la încercări nereuşite ale
Opoziţiei de a strânge rândurile în faţa majorităţii liberale. Poate cu excepţia unei apropieri între
naţionali şi ţărănişti, care va continua şi în anul
1923. Lupta politică dintre PNR şi PNL continuă
cu o intensitate şi mai mare, miza fiind adoptarea

noii Constituţii.
În ceea ce privește afirmația lui Nicolae Iorga că
regele Ferdinand nu va uita că Iuliu Maniu nu a participat la Serbările Încoronării, ele se vor adeveri în
primăvara anului 1926, când regele a preferat să-l
numească prim-ministru pe generalul Alexandru
Averescu, deși indicațiile electoratului erau către
Iuliu Maniu, în fruntea unui guvern de coaliție al
Partidului Național Român și Partidului Țărănesc.
Note:
1 Nicolae Colan, Biserica neamului şi unitatea limbii româneşti, în Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1945.
2 „Unirea” (Blaj), nr. 33, 13 august 1921, nr. 33.
3 Idem, nr. 36, 3 septembrie 1921, p. 5.
4 Idem, nr. 12, 25 martie 1922, p. 4.
5 „Patria” (Cluj), nr. 186, 27 august 1922, p. 3.
6 Idem, nr. 144, 6 iulie 1922, p. 3.
7 Idem, nr. 191, 3 septembrie 1922, p. 2; Ziarul „Epoca”
(București): „Guvernul e şi mai vinovat când urmăreşte să facă
încoronarea acum când nu trebue şi nu se poate. Desigur însă
că nu înfăptuirea încoronărei o urmăreşte guvernul, ci el se
serveşte de posibilitatea înfăptuirei ca de o armă politică, tot
aşa cum fruntaşii socialisto-comunişti s-au servit de «ameninţarea» cu greva generală”; Ziarul „Steagul” (București): „Refuzăm să credem că M. Sa Regele ar fi admis ca ţara să fie chemată la sărbătoarea încoronării în cetatea Unirii în atmosfera de
duşmănie pe care a creat-o guvernul liberal între vechiul Regat
şi între provinciile de peste munţi”(…) „o batjocură şi o înjosire a ardelenilor”; Ziarul „Adevărul” (București) vorbeşte despre „tendinţa liberalilor de a izola pe Rege de celelalte partide
şi de a-l înconjura de o camarilă a cărei existenţă se manifestă
în modul cel mai activ”; Ziarul „Lupta”: „Totdeauna liberalii
cari, la guvern, devin de un dinasticism linguşitor, amestecă
Coroana în luptele dela partid tocmai pentru a-şi crea apoi
ocazia de a se prezenta ca apărători ai dinastiei. Tactica aceasta bizantină este însă aşa de demodată încât acel care trebuie
să fie mai scârbit de ea de sigur că e însuşi Regele”.
8 „Unirea”, nr. 36, septembrie 1922, p. 3.
9 Idem, nr. 37, 16 septembrie 1922, p. 4.
10 Idem, nr. 39, 30 septembrie 1922, p. 3.
11 „Patria”, nr. 192, 5 septembrie 1922, p. 3.
12 Idem, nr. 195, 8 septembrie 1922, pp. 2-3 şi nr. 198,
13 septembrie 1922, p. 2.
13 Idem, nr. 197, 10 septembrie 1922, p. 1.
14 Idem, nr. 200, 15 septembrie 1922, p. 2; nr. 201,
16 septembrie 1922, p. 2, nr. 205, 21 septembrie 1922,
p. 2; nr. 206, 23 septembrie 1922, p. 2; nr. 208, 26 septembrie
1922, pp. 1-3; nr. 217, 7 octombrie 1922, p. 2; nr. 225, 18 octombrie 1922, p. 3 şi nr. 229, 22 octombrie 1922, p. 2.
15 Idem, nr. 206, 23 septembrie 1922, p. 3.
16 Idem, nr. 221, 12 octombrie, 1922, p. 1.
17 N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, vol. IV, Edit. Minerva, Bucureşti, 1981, pp. 47-48.
18 „Patria”, nr. 236, 31 octombrie 1922, p. 3.
19 Idem, nr. 236, 31 octombrie 1922, p. 3; nr. 237, 1 noiembrie 1922, p. 2; nr. 238, 2 noiembrie 1922, p. 1, 3; nr. 239,
3 noiembrie 1922, p. 2 şi nr. 242, 7 noiembrie 1922, p. 2.
20 „Patria”, nr. 253, 21 noiembrie 1922, pp. 1-2.
21 Idem, nr. 239, 3 noiembrie 1922, p. 3.
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LaurențiuȘtefan
Szemkovics

Decorație acordată în
1928 notarului comunei
Jibou

Urmare a raportului ministrului
ad-interim al Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 66.339/1928,
prin decretul nr. 2.570 din 24 octombrie 1928 (publicat în „Monitorul Oficial” nr. 253 din 13 noiembrie 1928, p. 9453), i s-a acordat lui
Comșa Ion, notarul comunei Jibou,
precum și altora, Crucea „Serviciul
Credincios” clasa I.
Prezentăm, apelând la faleristică, la sigilografie și la heraldică, descrierea decorației, descrierea stemei României de la 1872 și reproducerile grafice ce provin de la Batalionul 47 Comunicații și Informatică „General Nicolae Petrescu” din
Buzău și de la Arhivele Naționale
Istorice Centrale din București.
Crucea „Serviciul Credincios”,
instituită în anul 1906, cu ocazia sărbătoririi jubileului de 40
de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I, s-a acordat pentru a
recompensa serviciile civile și militare aduse statului. Potrivit Regulamentului pentru instituirea Crucii
și Medaliei „Serviciul Credincios”,
sancționat prin Decretul regal nr.
3.507 din 11 octombrie 1906, aflat,
sub formă de copie, la Arhivele
Naționale Istorice Centrale (Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria
Ordinelor, dosar nr. 642), Crucea
„Serviciul Credincios” cuprindea
două clase: clasa I (de metal galben)
și clasa a II-a (de metal alb) ce purtau aceleași reprezentări pe avers
și pe revers. Distincția se prezenta
sub forma unei cruci cu brațele care
se lățeau spre extremități, cu capetele terminate în acolade, încărcate,
fiecare, cu câte o frunză de stejar;
între brațe, raze convergente, descrescătoare de la mijloc spre margini.

Pe avers, gravată în excizie
într-un medalion rotund, stema
țării de la 1872, fără pavilion, iar pe
revers, de asemenea, într-un medalion rotund, asemănător cu cel de
pe avers, între două ramuri de laur
și de stejar, așezate circular și prinse
jos cu o fundă, inscripția gravată, de
asemenea, în excizie, pe două rânduri: SERVICIU / CREDINCIOSU.
Stema României de la 1872 de
pe această cruce: scut cu colțurile
superioare retezate, concavități pe
flancuri, talpa în arc trilobat (lobul central mai mare), sfertuit, cuprinzând în cartierul 1, pe albastru
(culoare redată, în coduri convenţionale, prin linii orizontale plasate
la distanţă egală), acvila cruciată,
văzută din faţă, încoronată, aripile
deschise şi cu zborul în sus, cu capul
spre aripa dreaptă (simbolul Țării
Românești), în 2, pe roşu (culoare
reprezentată, în coduri convenţionale, prin linii verticale plasate la
distanţă egală), capul de zimbru,
redat din față (simbolul Moldovei),
în 3, pe roşu, un leu încoronat, născând (se vede doar jumătatea de
sus) dintr-o coroană deschisă şi privind spre o stea cu şase raze aflată
în faţa lui, între labele anterioare
(simbolul banatului Craiovei), în 4,
pe albastru, doi delfini afrontaţi, cu
capetele în jos și afrontați (simbolul
țărmurilor Mării Negre). Peste tot,
un alt scut, de dimensiuni mai mici,
sfertuit, având în cartierele 1 și 4
argint (metal reprezentat, în coduri convenţionale, prin suprafaţă
liberă), în 2 și 3 negru (culoare redată, în coduri convenţionale, prin
linii verticale suprapuse pe linii
orizontale). Scutul mare, timbrat
de o coroană închisă, terminată cu
glob cruciger şi aşezat pe două ara212

bescuri acolate, are ca suporţi doi
lei, rampanți, afrontaţi, cu cozile
trecute printre picioare (simbolul
Daciei). Sub scut, pe o eșarfă concavă, cu mici ondulații, deviza familiei de Hohenzollern: NIHIL SINE
DEO (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU).
Crucea este surmontată de coroana
regală de al cărui glob cruciger se
prindea, printr-un inel, panglica
de moar albastru-deschis, bordată
cu câte o dungă argintie pe fiecare
margine.

Crucea „Serviciul Credincios” clasa I,
model 1906.
Sursa: Batalionul 47 Comunicații și
Informatică „General Nicolae Petrescu”
din Buzău.

Stema României de la 1872 (având
culorile redate prin coduri convenționale).
Sursa: Arhivele Naționale Istorice
Centrale din București.
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Wesselényi Miklós-fiul

- fragmente 13 mai
Am petrecut întreaga zi vizitând diferite „college”,
biserici etc., tot ce aparţine de ele. Oxford, cu clădirile
vechi şi superbele lăcaşuri de cult în stil gotic, oferă
o imagine distinsă, respectabilă. Veşmintele tradiţionale, purtate de profesori şi de elevi se potrivesc în
întregime cu restul. Tineretul este frumos, puternic,
sănătos. Nu este nicidecum expresia forţat feciorească [în germană: burschikos] a autonomiei academice
nemţeşti, ci sentimentul nobil al adevăratei libertăţi,
care le conferă un aspect vrednic de laudă şi o atitudine bărbătească. Nu trăiesc nicidecum ca la noi, închişi
în spatele unor ziduri de piatră, în spaţii veşnic ocolite
de graţii, ci [se dezvoltă] în mijlocul naturii frumoase
şi revigorante. Nicidecum [nu sunt] sugrumaţi de teorii greşite şi inutile, ci se pregătesc eficace pentru o
viaţă practică.
14 mai
Ne-am îndreptat către Woodstock, [localitate aflată] la 8 mile de Oxford. Este considerat cel mai vechi
parc al Angliei. Orăşelul a primit privilegii mai întâi
de la Henric al IV-lea, iar apoi şi de la alţii. Grădina şi
palatul sunt cunoscute încă din timpul lui Henric al
II-lea, după care toţi ceilalţi regi au poposit aici. [Regina] Anne (1665-1714) a construit clădirea actuală,
a înfrumuseţat parcul şi, când ele au fost terminate,
le-a dăruit lui John [Churchill], Duce de Marlborough, ca răsplată pentru victoriile obţinute împotriva
germanilor şi francezilor, prin 1710, dacă-mi amintesc bine. Drept amintire a glorioasei bătălii, întregul
ansamblu a primit numele de Blenheim.
Parcul este nemaipomenit de arătos. Uriaşii arbori
de talie mare îşi aştern tăcuţi, cu demnitate, umbra
întunecată pe cea mai frumoasă păşune. Din vălişoarele sau de pe dâmburile învecinate, se deschid cele
mai plăcute privelişti către castel şi lacul mare. Culorile diferiţilor copaci au fost alese cu un bun-gust
desăvârşit. Găsim în număr mare cedri cu o grosime
de doi-trei oameni. Lângă frumoasa „cascade”, un
pom-lalea cu trunchiul cât mijlocul unui om. Coloana ducelui de Marlborough măsoară 130 de picioare
[41 m] înălţime. În vârf, o statuie colosală, iar pe laturi este trecut actul de donaţie al Parlamentului şi o
lungă consemnare istorică. În jurul stâlpului, arborii
au fost plantaţi potrivit aşezării în câmp a trupelor
din ziua bătăliei din Blenheim. Lacul mare e frumos şi
natural, dar are apa un pic cam stătută. Podul imens,
diform, arată scandalos. Nu prea departe de el, se află

izvorul Rosamundei [în engleză: Rosamunda’s Well].
M-am pierdut în amintiri când am băut din undele
curate ale havuzului. Castelul se situează în parcul cu
o suprafaţă de 12 mile engleze pătrate, pe un platou
foarte drăguţ. Este mare, fastuos, dar total lipsit de
bun-gust: are turnuri minunate şi nişte ferestre înguste, înalte. E mult mai plăcut înăuntru. Vestibulul e
măreţ, iar capela şi biblioteca sunt la fel de frumoase.
Printre picturile sublime, toate originale, un Rafael:
„[Fecioara] Maria cu Pruncul Sfânt în braţe”, încadrată de Sfântul Ioan [în stânga] şi [în dreapta] de Sfântul Nicolae care citeşte dintr-o carte. Iniţial, a fost în
„Capelle degli ansidei” din Perugia [iar acum se găseşte la National Gallery din Londra]. De Rubens, printre
altele: „Andromeda”, „Venus şi Adonis”, „Bacanalele”,
„Soţia şi copilul”. Câteva piese extraordinare de Van
Dyck, mai ales „Charles I şi Henrietta Maria” [cu copiii]. Se mai află aici multe pânze foarte bune de
Holbein, Correggio, Carlo Dolce, Claude şi alţii. Din
păcate, majoritatea sunt plasate în locuri cu o lumină
proastă. În „Titian-Room” „Iubirile zeilor” [„Loves of
the Gods”, după „Metamorfozele” lui Ovidiu], 9 bucăţi pictate pe piele [ciclul gravat şi tipărit în sepia de
John Smith?], n-au corespuns în întregime aşteptărilor mele. Se poate ca „China Cabinet” [sala porţelanurilor?] să fie de mare preţ, dar nu mi s-a părut frumoasă. „The Garden” şi fazanii aurii sau argintii de aici nu
mi-au plăcut. Seamănă prea mult cu grădinile engleze
de la noi. Din păcate, şi aici, precum pretutindeni în
Anglia, corbii şi ciorile sunt protejate excesiv; se consideră că aduc noroc. [În Blenheim], s-au înmulţit atât
de tare, încât în multe locuri nu-ţi auzi propria voce
[de-atâta croncănit].
15 mai
Aseară ne-am întors în Oxford, iar azi [am mers] cu
o trăsură „poste-chais” în Nuneham. Parcul este frumos, iar situarea pe firul râului Isis [în alt text: Iris?]
îl face şi mai plăcut. Clădirea nu-i nici falnică, nici arătoasă. Dar să-i preţuim interiorul, care găzduieşte o
seamă de tablouri deosebite. Parcul are 1200 acri,
grădina 38. Văzută din ferestrele încăperilor, priveliştea râului care şerpuieşte atât de plăcut, ascuns uneori de arborii mândri şi de verdeaţă, este măreaţă.
De aici, [am mers] în Windsor. [Urmează descrierea castelului şi a galeriei de artă.]
Biserica este îndrăzneaţă, cu o arhitectură minunată. Sunt mai multe vitralii frumoase vechi şi câteva
noi, cu nişte culori mai palide. O capelă din interior
aparţine celor din Ordinul Jartierei. Este deosebit de
onorant să priveşti steagurile şi blazoanele vitejilor
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care şi-au meritat prezenţa aici. Numai englezii pot
fi membrii acestui ordin; dintre străini, doar capetele încoronate au parte de o asemenea cinstire. Fiecare membru posedă câte un jilţ propriu, pe care apare scutul său şi cele ale predecesorilor; deasupra lor
stau stindardul şi „decoraţia” persoanei prezente. Sub
această capelă se află locul de îngropăciune al regilor.
Este foarte luminos, total lipsit de fast.
De pe terasele castelului se deschide cea mai veselă privelişte. Parcul cel mic a fost creat în stil francez, astfel încât arborii sunt groaznic de încolonaţi.
Acum, după primenirea gustului, deşi alinierea lor a
fost tulburată de o serie de tăieri, ea încă păstrează
ceva din monotonia de odinioară. Parcul cel mare este
minunat şi de o largă întindere. La trei mile de aici se
află Windsor Cottage, locul unde se distrează regele.
Din câte se povesteşte, este cel mai frumos dintre cele
ridicate după noua modă, dar, pentru că nu poate fi
vizitat şi în interior, nu ne-am dus până acolo.
Iată colegiul Eaton. E doar un „gymnasium”, situat
într-o clădire veche, frumoasă şi încăpătoare. Şi aici,
copiii poartă o mantie de o croială vetustă deasupra
uniformei. În comportament, în felul cum se joacă, se
distinge o seriozitate care nu-i specifică vârstei. Am
văzut mulţi copii bolnăvicioşi şi palizi, dar se poate
să fi rămas doar cei nevolnici în clădire, deoarece cei
mai mulţi erau la râu, unde se plimbau cu bărcile. Ce
frumoasă este întrecerea dintre aceste ambarcaţiuni
construite cu gust şi ce exerciţiu minunat de mişcare,
de sporire a puterii tineretului reprezintă!
16 mai
Cu [poştalionul] Mail până la Kew. Am vizitat
grădina botanică. [Aici,] omul ajunge să creadă că a
ajuns într-o zonă cu o altă climă. Găseşti mai multe
exemplare de palmieri, cu trunchiurile groase cât o
coapsă. Palmierii-evantai sunt splendizi. Mi-a părut
rău că, nepricepându-mă la botanică, n-am putut să
savurez pe deplin splendoarea oferită unuia familiarizat cu acest domeniu [al ştiinţei]. Afară se află cei
mai frumoşi arbori aduşi din străinătate, câteva specii
maiestuoase de stejari. Am văzut un Ailanthus glandulus, [un cenuşar] pe care de-abia îl puteau cuprinde
doi oameni.
De aici, în Richmond, cu „poste-chais”. De pe
Richmond’s Hill, [dealul de deasupra oraşului], am văzut cea mai frumoasă privelişte care mi-a fost dată în
viaţă. Ce dumnezeiesc, ce regat al zânelor! [Urmează
descrierea.]
Seara m-am întors în Londra.
18 mai
Széchenyi i-a cumpărat de la Eszterházy pe Manchester şi pe Gaudy cu 700 de lire sterline. Vor fi
plătiţi în Viena. Deoarece Mühlbauer a plecat curier
într-acolo, am trimis o scrisoare acasă.
Am luat prânzul la Eszterházy. Lobkowitz a vrut să
ne magnetizeze [hipnotizeze], a făcut pe iluzionistul,
dar l-au păcălit fără ca să bage de seamă. Când a încer-

Collins’ Illustrated Guide to London and Neighbourhood, 1871
Sursa foto: www.gutenberg.org

cat să aprindă nişte lumânări şi-a pârlit părul, iar Széchenyi i-a înnegrit cu funingine jumătate din faţă. Nu
numai că a apărut aşa în faţa noastră, dar degeaba am
bătut apropo-uri, am hohotit, chiar i-am pus o oglindă în faţă, n-a observat nimic. În veci, n-am întâlnit o
figură mai ridicolă, mai prostovană, care să se dea astfel în spectacol într-o societate [simandicoasă]. Când
am plecat împreună în excursie, am văzut că-i un pic
cam neajutorat, încurcă-lume, dar nu mi s-a părut nici
prost, nici slab de înger. Ştie unele şi altele, are o seamă de opinii corecte. Se bârfeşte că ar fi îndrăgostit de
prinţesă [Eszterházy]. S-ar putea ca atitudinile sale să
fie influenţate de acest fel nemaiîntâlnit de dragoste,
dar nici nu-i cea mai potrivită cale pentru a-şi câştiga
iubirea.
19 mai
La Tattersal, am examinat caii scoşi mâine la vânzare. Un armăsar gri, pur-sânge arab (picioare lungi,
corp suplu) a fost prezentat de mai multe ori. Laudă
priceperii celor de aici la cai, nimeni nu l-a dorit. În
Viena, s-ar vinde pentru o sumă frumoasă. Dongola,
un armăsar de 3 ani, un murg mai închis la culoare,
fără oase, gât foarte scurt şi gros, crupă proastă, un
animal cu adevărat „miserabilis”.
Seara, am fost la teatrul din Covent Garden. La
Covent Garden, am luat prânzul împreună cu Széchenyi. Am mâncat supă de broască ţestoasă, [la preţul de] 20 şilingi porţia. Nu-i prea gustoasă.
Traducere de GYÖRFI-DEÁK György
------------------------Textul original e accesibil pe internet:
http://mek.oszk.hu/09200/09257/09257.htm
Imagine recomandată:
https://www.gutenberg.org/files/39379/39379h/images/p146b.jpg
Collins’ Illustrated Guide to London and Neighbourhood, 1871
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46 Cinema
Filmografiile Simonei

When Pigs Have Wings (2011)
simona ardelean-saManta
Gen: comedie
Durată: 1h 38m
Regizor și scenarist: Sylvain Estibal
Roluri principale: Sasson Gabay,
Baya Belal, Myriam Tekaïa
Filmat în: Malta
Limbi care se vorbesc în film:
engleză, ebraică, arabă
Premii și nominalizări: câștigător
al Meilleur premier film, premiile
César (2012, Franța), câștigător al
Premiului One Future Prize pentru
regie la Festivalul de Film de la Munich,
câștigător al Premiului Publicului la
Festivalul Internațional de la Tokyo și
nominalizat pentru Tokyo Grand Prix la
același festival, nominalizat la premiile
Magritte (Belgia) la secțiunile Cel mai
bun montaj și Cel mai bun film străin în
coproducție.

Dulce, amar, acru și sărat sunt
cele patru tipuri de gusturi pe care
le avem ca referință nu numai în
sistemul culinar, dar și ca tovarăși
de drum prin lumea de miresme
afective, de revendicări ale unei copilării pierdute sau de rafinament
experimentat. Alături de ele însă,
stă marele Umami, gustul savorii.
Cuvântul, preluat din limba japoneză, este singurul tip de gust pe
care fiecare receptor din țesuturile
epiteliale senzoriale, indiferent de
poziția sa pe harta limbii, o poate
identifica. Filmul lui Sylvain Estibal
are aceeași calitate. E un amestec de
satiră și duioșie, te face să râzi brut
și să contempli realități disimulate,
dincolo de mundanul aparent pe care-l înfățișează.
Jaafar e un pescar palestinian
care trăiește în Gaza. Sărac și aparent ghinionist, prinde cel mai adesea, ca un Iona ce e, nu pești uriași,
ci plevușcă, șlapi desperecheați,
mizerii care nu-i pot asigura traiul
zilnic. Iona era omul în condiția
lui umană, în fața vieții și a morții,
conștient că avem o mare bogată,

în care ne agităm neputincioși căutând nada cea mai mare. Sorescu, pe
filiera lui Camus, îi fixează simbolic
eroului său niște limite existențiale
pentru a-i ilustra destinul dramatic.
În cazul lui Jafaar, însăși identitatea
sa națională e o constrângere. Casa
îi este ocupată de câțiva soldați israelieni care s-au instalat pe acoperiș
pentru a supraveghea zona, comerț
nu prea poate face pentru că invadatorii au stabilit niște limite marine, pantofii cei buni se rup atunci
când dă de prima piatră, fereastra
casei e o gaură de obuz, apa de la robinet e mlăștinoasă și toată figura
sa e o tristețe inepuizabilă, cu licăriri comice date de situațiile în care
nimerește întâmplător și pe care le
descurcă în cel mai mucalit fel.
În năvodul lui nimerește un
porc, un semn rău, cu care bietul
Jafaar (Sasson Gabai) nu știe ce
să facă, pentru că atât musulmanii palestinieni, cât și coloniștii și
soldații israelieni consideră animalul murdar, nedemn și nu-l ating.
Variantele pe care le încearcă (vrea
ba să-l vândă, ba să-l împuște)
sunt pline de peripeții, dar în cele
din urmă o găsește pe Yelena (o
rusoaică dintr-o așezare israeliană), dispusă să cumpere un produs
porcesc, care-l face pe bietul Jafaar
comparat de critici cu un Charlie
Chaplin tragic să devină inventiv și
să treacă peste toate barierele culturale. În paralel, soția sa, Fatima
(Baya Belal) are propriile încercări:
telenovela pe care o urmărește cu
dușmanul de pe acoperiș îi arată
și ne arată o dimensiune universal
umană, adesea ignorată. Deghizarea
porcului în oaie, martiriul-sinucigaș
spre care e împins pescarul, dansul
schilozilor și alte elemente simbolice nu fac decât să recomande
filmul unei vizionări secunde, mai
profunde.
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Din motive evidente, filmările
s-au desfășurat în Malta, dar decorurile redau cu atâta fidelitate
spațiul palestinian încât distincția
e aproape imposibilă. Viziunea nu
e parțială niciuneia din tabere, ci
are, dacă e să facem o altă trimitere literară spre Apostol Bologa al
lui Rebreanu, o aplecare spre destinul uman dincolo de granițe și
naționalități și reușește, cred, un
lucru destul de gingaș: să te facă să
râzi ilustrând defecte sociale, politice, umane, fără să supere.
Toate acestea se datorează însă
regizorului. Născut în Uruguay în
1967, Sylvain Estibal este cunoscut
mai ales ca reporter în Franța, autor
și mai apoi ca regizor. Această ultimă calitate e recunoscută prin premiul Caésar pentru Cel mai bun debut în 2012 cu When Pigs Have Wings
(Când porcii au aripi). Prezența lui
în lumea filmului nu este încă foarte pregnantă, dar ca scenarist, tot
lui i se datorează adaptarea propriei cărți Le Dernier Vol de Lancaster
în 2009. Rămâne să vedem ce alte
bijuterii cinematografice îi vor mai
purta, în viitor, semnătura.

Texte de trecut
(in)existența
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Ioan F. POP

Doar în somn putem uita că existăm, că vieţuim
întîmplător în această lume excentrică. După cum putem să ne proiectăm în iluziile tuturor posibilităţilor,
făcînd inconştient pasul în nelimitat. Somnul este
rezerva de vieţi inaccesibile, pragul unor incursiuni
făcute în imaginar, pandantul fantast al realului. În
somn, locuim toată ne-lumea, tot orizontul imposibilului. De fapt, trăim viaţa pe care parţial o visăm,
după cum visăm visul pe care parţial îl trăim.
Uneori, visele trag după ele trena realităţii, o anticipează cu cîteva posibilităţi. Alteori o deturnează
în imposibil, în absurd, punînd-o pe căi amăgitoare.
Visăm viaţa şi ne trăim visele într-o simbioză anabatică şi catabatică indescriptibilă. Există două lumi, la
graniţa dintre vis şi realitate, care nu se pot niciodată întîlni. Realitatea face un pas în vis, visul face un
pas în realitate, dar, la trezire, totul se destramă ca
un fum. Aversul monoton al zilei se transformă în reversul coşmaresc al nopţii. Toate punţile dintre zi şi
noapte se surpă la graniţa dintre posibilitate şi închipuire, dintre realitate şi vis. Realitatea diurnă se metamorfozează în himericul nocturn, amestecîndu-le
într-un scenariu indiscernabil. O rază de lumină matinală şterge totul cu o indiferenţă demiurgică. Visele
nu sînt decît restanţele vieţii pe care nu le putem trăi.
Ne adîncim în vis ca într-un lichid amniotic, în care
ne naştem şi murim în aceeaşi clipă, ne ridicăm falnic la cer şi coborîm vijelios sub pămînt, ne cresc aripi
de nori şi braţe de plumb, prindem dexter trecutul şi
viitorul în tentaculele unei pînze de păianjen. Visele
leagă două lumi care se încheagă pentru o clipă, pun
în relaţie fantasme şi realităţi care se topesc brusc la
ivirea limanului dimineţii. Ele ne aruncă în spaţii şi
timpuri care se dilată în toate cotloanele posibilului şi
imposibilului, ne deschid uşi pe care vor intra doar o
cohortă de umbre indecise.
La trezire, simţim un zvîcnet freatic în tot corpul,
ecoul unei furtuni subcutanate, pulsul care tresare la
graniţa dintre real şi imaginar. Paradisul şi Infernul
nu sînt decît două topos-uri onirice. Oriunde voi fi repartizat, în Paradis sau în Infern, am o singură dorinţă – să fiu singur. Chiar şi Paradisul mă interesează
doar în măsura în care are şi o bibliotecă. De citit, voi
citi chiar şi în Infern, fie şi la lumina focului veşnic.
*
Interpunem între noi şi lume o tehnologie tot mai
sofisticată, una care ne cere din ce în ce mai puţin, în
timp ce ea ştie şi ne promite totul. Una care ne invită
în mod seducător la lene intelectuală şi la imbecilitate
confortabilă. La iluzia că, supuşi infodemiei actuale, a
afla totul înseamnă a înţelege totul. Ca atare, cădem

mult prea repede pradă atracţiozităţilor ei deturnante, inutilităţilor care îi înconjoară magia, ratînd chiar
scopul pentru care a fost gîndită. Transferaţi hipnotic
în mediul virtual credem că posedăm multul iluzoriu
după care tînjim, pe cînd, rămaşi în realitatea operaţională, putem poseda puţinul concret pe care îl avem.
Complexele existenţiale şi frustrările comunicaţionale nu pot fi vindecate în spaţiul virtual. Nici cea mai
dezvoltată şi augmentată tehnică nu poate transforma informaţia în cultură, gustul în judecată de valoare, cantitatea informaţională în salt spiritual. E curios
cum poate să tîmpească minţile o tehnologie atît de
avansată. Tehnica dă aripi nebănuite prostiei, prostie
care ajunge din belşug chiar şi la cei care nu o caută.
*
O mare povară poate deveni faptul de a te pricepe
la psihologia oamenilor, dacă mai vrei să convieţuieşti
cît de cît printre ei. După cum te poate dezechilibra
capacitatea de a-i vedea şi decripta în nuditatea lor
comportamentală, evoluînd ca nişte circari ai existenţei.
La fel ca abilitatea de a observa cîtă ignoranţă, turpitudine şi ticăloşie zac în ei, dar şi manevrele pe care
le fac pentru a eluda aceste detracări. Aceştia nu pot
întreţine relaţii profesionale şi sociale decît în zona
amoralităţii şi a ilicitului. Căci nu pot trăi decît din
sperjur, din învîrteli oneroase, deghizaţi abil în tot
felul de competenţe. Există oameni pe care nu îi poţi
scoate din eroarea lor existenţială, pentru că şi-au făcut chiar din eroare un mod de viaţă. Decît să-i nefericeşti în datele bulversante ale adevărului, mai bine
îi laşi fericiţi în fascinaţia propriei erori. Te sminteşti
total dacă psihanalizezi modul cum încearcă unii să se
prezinte în contrariul a ceea ce sînt, căutînd să pară
nişte bieţi îngeri nimeriţi, din eroare, într-un pandemoniu. Dacă vrei să le descrii mizerabilitatea comportamentală, trebuie să-ţi mobilizezi serios limbajul,
să-i forţezi limitele expresivităţii. Există o serie de
ipochimeni cu atitudini şi comportamente herostratice, care se exersează subtil în matrapazlîcuri şi sforării. Ştiu doar cît să poată manipula, cunosc doar cît
să poată induce în eroare, sînt competenţi în a crea o
confuzie avantajoasă. Avansează pe măsura propriei
imoralităţi, dau lecţii gratuite de şarlatanie şi parvenitism.
Există inşi care transformă pînă şi o fărîmă de inteligenţă într-un defect. Mulţi sînt atît de deplorabili,
încît îşi folosesc chiar şi puţinele calităţi în mod defectuos. Transformă totul într-un lichelism de succes,
punînd chiar şi o brumă de cultură la temelia imposturii lor ambarasante.
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48 Cronică de concert

Barcelona Gipsy balKan
Orchestra – Live in Mera
Daniel Mureșan

În drumul meu spre Cluj, pe care îl fac de vreo
40 de ani, am memorat satele în succesiunea lor, și
la dus și la întors. Dar foarte rar am avut ocazia să
opresc și să vizitez vreunul din județul Cluj. Vara
aceasta a fost să fie. Spre rușinea mea, am aflat doar
acum de Mera World Music Festival. Un festival de muzică tradițională din întreaga lume, într-o șură din
satul Mera. Un sat cu populație majoritar maghiară,
ce continuă să păstreze tradițiile străvechi și portul
popular. Au o biserică reformată din secolul XIII și un
muzeu al bivolului. O curte de festival plină de obiecte
tradiționale, cu mâncăruri ungurești delicioase.
Surpriza a început când am văzut afișul: Barcelona
Gipsy balKan Orchestra! Această „internațională” a
muzicii etno din Balcani. A fost o extraordinară călătorie prin muzica popoarelor din zonă. Un ritm
amețitor, voie bună și instrumentiști unul și unul.
La început am făcut o paralelă cu Gogo Bordello, dar
Barcelona Gipsy are orchestrație mai amplă, mai rotundă (Geamparalele și Constantine, Constantine au
sunat interesant, solista cântând într-o română impecabilă).
Cei șapte muzicieni din toate colțurile Europei
explorează cu pasiune sunetele gipsy, extinzându-și
inspirația spre întreaga zonă balcanică. Tradițiile muzicale și istorice din peninsulă alimentează o cultură
multietnică, trupa punând în evidență cântece ale
unor popoare care trăiesc sau au trăit aici: români,
evrei, sârbi, turci, sefarzi, greci sau arabi. Trupa nu se
putea naște decât în Barcelona, orașul ce respiră multiculturalism, unde la tot pasul vibrează efervescența
muzicală. Orașul în care e loc pentru toată lumea, di-

versitatea nu e o problemă, ci mai degrabă o componentă a societății.
Concertul a transmis un puternic mesaj pe care trebuie să îl avem pentru diversitate. Oamenii trebuie să
îi înțeleagă pe cei care sunt diferiți de ei. Acum, când
continentul nostru o ia razna, când naționalismul
înflorește, trebuie conștientizat că oameni din diferite culturi pot crea ceva minunat.
La Mera, toată lumea cânta și dansa, indiferent de
etnie. Cred că vorbeam aceeași limbă, limba frumosului. De fapt, cred că oamenii se urăsc între ei fiindcă
nu se cunosc.
Discografie Barcelona Gipsy balKan Orchestra:
-

Imbarca (2012)
Balkan Reunion (2015)
Europa cierra la frontera – Soundtrack (2016)
Del Ebro al Danubio (2016)
Avo Kanto (2018)
Nova Era (2020)

Componență Barcelona Gipsy balKan Orchestra:
Margherita Abita – voce (Italia)
Fernando Salinas – acordeon (Țara Bascilor)
Julien Chanal – chitară (Franța)
Ivan Kovacevic – contrabas (Serbia)
Stelios Togias – percuție (Grecia)
Dani Carbonell – clarinet (Catalunia)
Olexander Sora – vioară (Ucraina)
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Lansări de carte la
Voivodeni și Traniș
Alexandru-Bogdan Kürti

20 și 21 august 2022 au fost zile de sărbătoare pentru locuitorii și fiii satelor sălăjene Voivodeni și Traniș.
Cu prilejul aniversării bicentenarului bisericii de lemn
din Voivodeni, respectiv al împlinirii a 275 de ani de
la atestarea şcolii şi a 110 ani de la edificarea bisericii
de zid din Traniș au fost lansate monografiile îndelung
așteptate ale celor două așezări rurale.
Elaborată în trei volume, Monografia Casei Voivodului este semnată de Ioan Ielciu, vrednic fiu al satului
Voivodeni care cunoaște în cele mai mici detalii istoria,
obiceiurile, oamenii locului și ocupațiile lor. Primele
două volume au fost publicate de Editura Pietrele vor vorbi din Cluj-Napoca, având o prefață semnată de părintele Simion Felecan și de prof. dr. Anamaria Milonean,
iar volumul al treilea a apărut la Editura Caiete Silvane
din Zalău, cu o prefață de prof. univ. dr. Ileana Olteanu.
Volumul I cuprinde capitolele: „Casa Voivodului – File
de legendă”, „Așezare geografică, relief, denumiri, lo-

calizări”, „Locuitorii Casei Voivodului”, „Ocupații și îndeletniciri din Casa Voivodului” și „Jocurile copilăriei”,
volumul II include capitolele: „Școlile, Sfintele Biserici
și Mânăstiri din Casa Voivodului”, „Obiceiuri și tradiții
din Casa Voivodului” și „Comunicarea interpersonală în
Casa Voivodului”, iar volumul III cuprinde nouă capitole: „Sporturile practicate în Casa Voivodului”, „Formaţiile culturale din Casa Voivodului”, „Cărţile Casei Voivodului”, „Satul cu două muzee etnografice”, „Verşurile
sau cântecele pentru cei ce nu mai sunt”, „Cultura populară tradiţională”, „Credinţe populare, leacuri băbeşti,
boscoan`ie”, „Oameni şi pasiuni puse în slujba Casei Voivodului” și „De-ale noastre”.
Volumul Monografia satului Traniş, semnat de distinsul profesor Aurel Medve, a văzut lumina tiparului la
Editura Caiete Silvane. Prefața volumului este semnată
de dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, iar postfața de drd. Daniel
Stejeran, managerul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţara Silvaniei”. Titlurile celor nouă capitole,
consistente și bogate în informații, sunt următoarele:
„Istoria şi geografia satului Traniş”, „Evoluţia şi structu-

ra populaţiei satului Traniş”, „Graiul local”, „Aspecte etnografice legate de satul Traniş”, „Viaţa religioasă a locuitorilor de ieri şi de azi”, „Învăţământul în satul Traniş”,
„Oameni de seamă ai satului Traniş”, „Amintiri, mesaje
şi mărturisiri din şi despre satul Traniş” și „Anexe”.
În cele două monografii autorii pun în lumină aspectele principale ale evoluţiei comunităţilor din care fac
parte, lucrările lor constituindu-se în veritabile cărți de
identitate și de vizită pentru cele două sate încărcate de
istorie, cultură și spiritualitate românească. Ioan Ielciu
și Aurel Medve au susținut că au scris monografiile dintr-un sentiment patriotic local și dintr-o datorie morală
față de generaţiile din trecut.
„Scriind, cu multă bucurie, paginile acestei monografii, am încercat să salvez din neantul uitării lucrurile
pe care înaintaşii noştri şi chiar unii dintre noi le-au înmagazinat cu multă pricepere, cu multă dăruire și le-au
amplasat în lada de zestre a Casei Voivodului. Aceasta
este o ladă de zestre voivodală, adică o ladă de zestre
frumoasă şi încăpătoare, care, suntem convinşi, va bucura sufletele tuturor acelora care iubesc Voivodenii şi,
totodată, vor avea plăcerea să guste, amintindu-şi sau
luând la cunoştinţă, marile realizări ale unor oameni
minunaţi care şi-au purtat pașii, în decursul vremurilor,
prin aceste mirifice ţinuturi”, a susținut Ioan Ielciu.
„Această monografie a Tranişului s-a dorit a fi o carte
despre oamenii care au trăit în vremuri apuse, despre
satul cu rânduieli simple şi oameni harnici, agricultori
pricepuţi, dornici să-şi trimită pruncii la şcoli mai înalte, o icoană în care urmaşii trănişenilor să-şi regăsească
obârşia, moşii şi strămoşii sau o grădină imaginară cu
cărări pe care să păşească cu luare-aminte spre obârşii.
Am scris cu drag despre satul Traniş, un sat liniştit la
marginea de răsărit a Ţării Silvaniei, pe Valea Someşului,
despre trănişenii care s-au afirmat în diverse profesii,
dar şi despre oamenii simpli care au trudit pe ogoarele
din hotarul satului. Mulţi dintre cei pe care i-am cunoscut bine nu mai sunt, s-au dus în veşnicie, dar mi-i amintesc prin ceea ce au făcut”, a precizat Aurel Medve.
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Malaxorul de septembrie
■ În numărul 5-6 (55-56)/
mai-iunie 2022 din revista
de cultură „Neuma”, Elena
Abrudan, profesoară la Facultatea de Jurnalism a Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, realizează un
interviu cu Irina Petraș, de
această dată în ipostaza de
artist plastic, iar Andrea H.
Hedeș prezintă un dialog cu
maestrul Eugen Doga. Versuri semnează: Andrei Novac, Mihaela Aionesei, Ioan
Barb, Gabriel Burlacu, Michel
Bénard, Hoang Vu Thuat și Mihai Păcuraru. Revista clujeană publică și o anchetă pe tema prezenței scriitorului în fața publicului său real și a celui potențial, la care
răspund: Adrian Alui Gheorghe, Vilia Banța, SimonaGrazia Dima, Miruna Drăghici, Florin Dochia, Bogdan
Hrib, Vasile Igna, Alexandru Jurcan, Nicoleta Milea,
Olimpiu Nușfelean, Mihai Păcuraru, Irina Petraș, Adrian Popescu, Laurențiu-Ciprian Tudor, Lucian Vasiliu,
George Volceanov și Varujan Vosganian.
■ În numărul pe luna iulie din revista „Steaua”, Virgil Mihaiu, Laszlo Alexandru și Mircea Țicudean îi aduc
omagii artistului Ioan Gyuri Pascu, trecut în neființă
la doar 55 de ani. Dan Moșoiu, redactor la Radio Cluj,
publică un fragment dintr-un interviu din 13 iunie
2017 acordat de Mariana Bojan, echinoxistă din prima
generație, artistă și scriitoare. Despre poezia și pictura
Marianei Bojan scriu la secțiunea „Focus” Irina Petraș și
Victor Cubleșan. Cronici literare semnează: Andrea H.
Hedeș despre romanul „Finnegans Wake, 628” de Mircea Mihăieș; Victor Cubleșan despre volumul de proză
premiat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, „Jucându-l pe Mefisto” de Mihai Măniuțiu; Ion Pop
despre „Zoom”, volum de versuri semnat de Ioana Ieronim; Viorel Mureșan despre opera poetică de dimensiuni
considerabile a lui Gheorghe Grigurcu, respectiv despre
volumul apărut la Editura Academiei Române, „O sută și
una de poezii”, în care antologarea poeziilor a aparținut
autorului, iar prefața, nota biobibliografică și selecția reperelor critice au fost realizate de Mircea Moț.
■ Irina Petraș publică în „România literară” nr.
33/2022 un interesant eseu intitulat „Arta de a muri
marca Săpânța”. Preşedinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România scrie despre unicitatea, rădăcinile
și înrudirile Cimitirului vesel din județul Maramureș. „E
un cimitir de oameni obișnuiți, ca toți oamenii, iar crucile lui pictate cu greu pot concura cu somptuozitatea monumentelor funerare din celelalte cimitire vestite. Însă
exact în asta constă unicitatea sa și situarea într-o avangardă a refacerii complementarității firești, naturale a
vieții cu moartea. (...) Prin organizarea sa, Cimitirul de la
Săpânța are dreptul de a fi analizat ca tradițional locaș al

morților de încadrat mitologiei universale a morții; prin
«poeziile» de pe crucile sale colorate, însă, el își revendică
și apartenența la literatura pe tema morții. De alăturat
și valoarea plastică a picturilor sale cu chenare migălos
lucrate. La Săpânța, avem de-a face cu o chintesență a
instrumentelor omenești de înțelegere a morții și de dobândire a unui măcar iluzoriu control asupra ei. Voi încerca să probez ideea că nu veselia e trăsătura definitorie
a Cimitirului vesel. Și că la Săpânța se petrece o veritabilă
resocializare a morții”, scrie Irina Petraș.
■ La Editura Biscara din București a văzut lumina
tiparului ultimul volum al trilogiei „La curtea lui Urmuz”, semnat de Gheorghe Păun, membru titular al
Academiei Române. Aproape jumătate din cele 77 de tablete se concentrează asupra „trist-genial-paradoxalului
Demetru Dem. Demetrescu-Buzău, cunoscut sub numele literar Urmuz”. Celelalte articole-editoriale cuprinse
în volum se referă la „întâmplări de pe Argeş în Sus sau
din lume, cum ar fi globalizarea şi pandemia, progresismele şi politichia, cărţi, idei, multe dar nu neapărat
mărunte, rar de interes strict curteargeşean (şi, rar, cu
unele repetări locale, tipice serialelor de ziar, dar, sper,
nesupărătoare)”. Gheorghe Păun este senior-editor al ziarului „Argeş Expres” din Curtea de Argeş și redactor-şef
al revistei de cultură „Curtea de la Argeş”.
■ La Editura Scriptor din
Cluj-Napoca, Ioan Bunta,
fost inspector de limbi străine la Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj, a publicat
volumul „Scrisori de la
Teofil Răchiţeanu”. Volumul cuprinde pagini din
corespondența autorului cu
poetul Teofil Răchiţeanu,
membru al Uniunii Scriitorilor din România. „Cele
circa 70 de scrisori selectate
mi s-au părut mai elocvente
privind unele aspecte şi momente din viaţa poetului: anii de «hoinar» ai tinereţii,
boem în Cluj, redactor la revista «Echinox», dascăl suplinitor la şcoala din Răchiţele, «castelan» la Ciucea sau
relaţia cu Geo Bogza, cu revistele literare şi critica literară a vremii etc. Am considerat că este de datoria mea
să fac cunoscute aceste scrisori, pentru a le feri de «degradarea» inexorabilă a timpului şi pentru că ele întregesc profilul literar al poetului «rămas neînregimentat
şi de mare talent, echinoxist din prima generaţie» (Z.
Cârlugea)”, a precizat Ioan Bunta.
(A.-B.K.)
■ „Tentația teatrului”, de Icu Crăciun, Editura
Pim, Iași, 2022. „Este cunoscut faptul că memoria co212
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lectivă reține scriitorii consacrați prin opera lor durabilă. Ceea ce îmi propun prin această carte este să arăt autorii care, de-a lungul vremii, și-au căpătat notorietate
de romancier, poet sau politician (de pildă, Mihail Kogălniceanu și Ion Rațiu), au avut și preocupări dramatice. De aceea, inițial, m-am gândit să-i dau titlul Tentația
Thaliei sau Ei au scris teatru, dar, din considerente comerciale, am crezut că mai potrivit ar fi Tentația teatrului. În felul acesta, cultiv memoria următorilor, în
postură de dramaturgi, deși natura lor creatoare a fost
plurivalentă: Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu,
Timotei Cipariu, Alecu Donici, Constantin (Costache)
Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Odobescu,
Ion Creangă, Iacob Negruzzi, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Duiliu Zamfirescu, I. Al.
Brătescu-Voinești, Constantin Rădulescu-Motru, I.A.
Bassarabescu, Șt. O. Iosif și Dimitrie Anghel (cunoscuți
sub pseudonimul A. Mirea), Hortensia Papadat-Bengescu, Ștefan Petică, Gala Galaction, Tudor Arghezi,
Mihail Sadoveanu, Ion Minulescu, Octavian Goga, Eugen Lovinescu, Corneliu Moldovanu, Vasile Voiculescu,
Liviu Rebreanu, Emil Isac, Nicolae Davidescu, Mihai
Săulescu, Ion Pillat, Adrian Maniu, Cezar Petrescu,
Ion Marin Sadoveanu, Gib I. Mihăescu, Lucian Blaga,
George Călinescu, Anton Holban, Mircea Eliade, Gellu
Naum, Ion Rațiu, I.D. Sârbu, Valeriu Anania, Marin
Preda, Ștefan Augustin Doinaș, Petru Dumitriu, Eugen
Barbu, Mircea Zaciu, Vasile Rebreanu, Fănuș Neagu,
Augustin Buzura. Nu am comentat teatrul lui V. Alecsandri, Camil Petrescu, Victor Papilian și Marin Sorescu, fiindcă ei sunt receptați și recunoscuți de Marele
Public, în egală măsură ca poeți, dramaturgi, prozatori
sau medici (cum este cazul lui Victor Papilian). Cartea
aceasta se îndreaptă spre toți cei care iubesc teatrul
și sunt interesați de acest gen, dramatic, în care s-au
inițiat destul de mulți autori prezentați aici. Ea nu se
adresează cu predilecție teatrologilor, ci este accesibilă
și celor care vor descoperi că poeții sau prozatorii lor
preferați au scris și teatru. De aici și nevoia de recalibrare a perspectivelor operelor celor vizați, în sinteză,
în acest volum ademenitor care să vă facă mai bogați
sufletește.” (Icu Crăciun)

■ „Ca o pasăre, umbra (O sută şi una de poezii)”, de Gheorghe Vidican, Editura Academiei Române, București, 2022. Antologarea, prefața și selecția
reperelor critice de Cornel Ungureanu, biobibliografie
și note asupra ediției de Paul Aretzu. „Antologia Ca o
pasăre, umbra aduce în fața cititorului una dintre cele
mai distincte voci ale poeziei românești contemporane
din vestul României. Între coperțile sale sunt adunate
imagini de ansamblu, și nu numai, din spațiul social și
multicultural în care autorul și-a desfășurat activitatea
în ultimii 30 de ani. Au fost selectate poeme din volumele Pivnița din horn (2017), Fisura privirii (2017), Un
interior glisant (2018) și Înflorirea frigului (2019). Poemele selectate, fără a respecta succesiunea apariției lor
în volumele amintite, scot în evidență talentul clar al
poetului, vocea sa autentică, singulară «printre poeții
importanți din stricta noastră actualitate literară»,
cum notează criticul literar Ioan Holban în prefața de
la volumul Pivnița din horn.” (Paul Aretzu)
(C.Ș.C.)
■ Stil dival. În romanul „Colonada” (Editura Mirton, 2021), Dana Gheorghiu îmbină două formule testate anterior: fresca socială amplă din „Povestiri din
Fabric” (2007) şi explorarea sistematică a unei bolniţe
(„Pesta”, 2009). Buziaş este o staţiune balneară care a
rivalizat pe vremuri cu Karlovy Vary şi Baden-Baden,
frecventată de suferinzi sau de cei dornici să se relaxeze, care în prezent, după decenii de neglijare, dă semne de renaştere (pe bani europeni). Cartea a fost publicată cu ocazia împlinirii a 700 de ani de la atestarea
localităţii. În centrul naraţiunii, se află cea mai lungă
promenadă din Europa, podită şi acoperită cu scânduri
din lemn, frumos decorată cu motive traforate în stil
bizantin, construită la porunca lui Franz Josef în 1875,
pe vremea când faimoasa Sissi, „împărăteasa inimilor”,
venea aici să se odihnească. Precum se povesteşte (cazul Rosaliei Moss), dacă suverana şi-ar fi însoţit soţul
aici, în 1898, la manevrele militare de pe Dealul Silagiu212
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lui (ajunşi aici cu lectura, cititorii sălăjeni sigur au făcut
ochi mari), atunci n-ar fi pierit pe lacul Geneva, asasinată de un anarhist. Peste un veac şi un pic, un grup de
colegi se întâlnesc la banchetul de 30 de ani de la absolvirea liceului, fiind cazaţi la vila „Stil Dival” (prima versiune a titlului cărţii). Unii sunt cheflii şi infatuaţi, alţii
curioşi şi dornici de poveşti. În vreme ce techerghelesc
prin împrejurimi, ei sunt pătrunşi de „Duhul parcului”,
descoperă în paralel trecutul şi prezentul, luxul din vremea dinainte de 1918 şi paragina de după 1989. Rod al
unei documentări îndelungate, romanul confirmă forţa
narativă a scriitoarei, care altminteri a format zeci de
talente tinere la cenaclul studenţesc „Pavel Dan” din
Timişoara.
■ Centenarul Vlad Muşatescu. Scriitorul care ne-a
lăsat „Aventurile lui Al Conan-Doi” şi cele ale nepoţilor
unchiului Andi s-a născut
în 4 mai 1922, la Piteşti. Cu
ocazia centenarului, Dodo
Niţă a scos o nouă ediţie, lărgită, a monografiei „Extravagantul Vlad Muşatescu”, la
Editura Revers din Craiova.
Autorul l-a cunoscut personal pe umoristul care vara
ţăcănea la celebra lui „Erika” în casa părintească din
Tâncăbeşti, Sectorul Agricol
Ilfov, un petic de pământ cu 98 de pomi, vie şi grădină,
care a fost demolat, defrişat şi arat la ordinul lui Nicolae Ceauşescu, în cadrul programului de sistematizare
a satelor. La fel s-a întâmplat şi cu locuinţa de pe Calea
Moşilor din Bucureşti, aşa că, în cele din urmă, cel poreclit cu afecţiune „Baobabul” (cântărea peste 100 de kile
şi avea un volum corespunzător) s-a mutat la Găgeni,
comuna Păuleşti (Prahova). Ediţia aniversară de acum
cuprinde scrisori primite între 1981-1997 de la însuşi
„nepotul de-al doilea al lui Tudor Muşatescu” şi de la
soţie, „bulgăroaica” Penke (1999-2005), articole din
presă, pagini inedite (poezii), prezentarea cărţilor de
aventuri publicate în tinereţe: „Bobby Felix Făt-Frumos

şi motocicleta BMW” (Editura A-B-C, Craiova, 1943),
„La Sud de lacul Nairobi” (tot acolo, 1946, rescrisă şi
republicată în 1997, la Editura Aius). Grupajul de „Repere istorico-literare” cuprinde opinii publicate de Marian Popa, Gabriel Dimisianu, Mircea Sântimbreanu,
Voicu Bugariu, Dumitru Micu, Serghie Bucur, Constantin Trandafir, Victor Martin, Viorel Pîrligras, Anatolie
Paniş şi... Dodo Niţă.
■ Viţă verde, iedera. Să nu vă cumpăraţi
o căsuţă într-un loc ceva
mai retras, la margine de
oraş, unde aerul e curat,
iar temperaturile mult
mai scăzute în vreme de
caniculă. Dacă totuşi aţi
făcut-o, să nu ascultaţi de
văicărelile nevestei (care e
obosită, deoarece are copil
mic) şi să nu vă convingeţi
şeful să vă lase să lucraţi
de acasă. Şi, mai ales, să
nu plantaţi acolo nicio
plantă căţărătoare primită
de la o doamnă în vârstă, mărunţică, slăbănoagă şi gârbovită, care trece printre tarabe cu o rămurică prăpădită în mână: „Ia-l, mamă, că doar pe ăsta îl am şi vreau
să merg şi eu acasă!” După ce am citit romanul „Iedera”
de Daniel Cristian Dumitru (Editura Cristian PlusArt,
2022), am priceput de ce agenţii de poliţie le hăituiesc
pe băbuţele care vând leuştean la colţ de stradă: dacă
nu s-ar arăta atât de dedicaţi protecţiei şi apărării celorlalţi cetăţeni, zânele pădurene ne-ar invada casele,
ar acoperi pereţii cu desişuri vegetale care vor mistui
acoperişul şi pereţii, în sufragerie vor paşte căprioare
albastre (sau roze) cu dungi galbene, iar printre braţele
candelabrului vor zbura zimpéle mâncătoare de banobal. Atenţie, prieteni din Craiova! „Viţele insectivore”
din strada Narciselor au pornit să coboare de pe deal...
(Anul trecut au interzis accesul în Parcul Romanescu.
Ştie cineva motivul real?)
(G.-D.G.)
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Omagiații lunii septembrie
(din Dicționarul Sălaj – Oameni și Opere.
Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj)
Notă: Serviciul bibliografic al
Bibliotecii Judeţene I.S. Bădescu Sălaj, adună materiale pentru cuprinderea în Baza de date a județului
Sălaj și reactualizarea informațiilor
cuprinse în dicţionarul biobibliografic: Sălaj – Oameni şi Opere. Îi
includem în acest proiect pe toţi cei
care au contribuit la dezvoltarea social-culturală a judeţului (literatură,
istorie, geografie, tehnică, muzică,
artă, sport etc.), indiferent de naţionalitate. Baza de date se completează permanent (bibliografic_bjs@
yahoo.com).
Avram G. Dan-Adrian – profesor, 1 septembrie 1977; Burian
Vasile – învățător, 2 septembrie
1951; Gavrilă Gheorghe – istoric
literar, 2 septembrie 1951; Somogyi Vengli Judith – bibliotecară,
2 septembrie 1960; Irimuș Ioan
Aurel – profesor, 4 septembrie
1958; Mostis Árpád – profesor, 5
septembrie 1941; Daròczi Adela
Elena – artist plastic, 5 septembrie 1985; Oros Ioan – cercetător științific, 7 septembrie 1947;
Crișan Teodor – profesor, 7 septembrie 1948; Conțiș Maria – profesoară, 8 septembrie 1959; David
Dan – inginer, scriitor, 9 septembrie 1936; Galiș Petru – învățător,
istoric local, 10 septembrie 1949;
Paul (Vas) Maria Andreea – economist, 10 septembrie 1978; Mocanu Augustin – profesor, scriitor,
12 septembrie 1932; Müller Dezső
– preot, poet, 13 septembrie 1953;
Pop Călin Cornel – profesor, 13
sep-tembrie 1968; Feraru Marcela – jurnalist, 14 septembrie 1962;
Șandor Teodor – profesor, scriitor,
15 septembrie 1938; Vedinaș Traian – profesor, 15 septembrie 1947;
Gale Anuța – solistă, 16 sep-tembrie 1958; Gârdan Gabriel Viorel
– preot, 16 septembrie 1977; Boldan Mihai – profesor, 17 septem-

brie 1947; Bihari Adela Francoise
– muzicolog, 17 sep-tembrie 1968;
Lucaciu Ozana Maria – profesoară, 18 septembrie 1975; Costin I.
Nicolae – ofițer, 21 septembrie 1948;
Taloș Daniel – profesor, istoric, 21
septembrie 1973; Joikits Attila –
profesor, 22 septembrie 1939; Moga
Gheorghe – profesor, 23 septembrie 1946; Grigoruț Grigore – profesor, dirijor, 23 septembrie 1951;
Groza Mircea – expert tradiții,
23 septembrie 1953; Zaharia
Luiza – scriitoare, 23 septembrie
1954; Boda Melinda Elisabeta –
antreprenor, 23 septembrie 1973;
Moldovan Florin – preot, 23
septembrie 1975; Caba Florian –
general de brigadă, 24 septembrie
1947; Pintea Vasile – scriitor, 25
septembrie 1940; Birtalan István
– handbalist, 25 septembrie 1948;
Burghele Camelia Corina – etnolog, cercetător, 25 septembrie 1968;
Tegzeș Mihai Valentin – preot,
26 septembrie 1974; Pop Ionuț –
preot, 26 septembrie 1980; Talpoș
Mihai Florin – antreprenor, 28
septembrie 1976; Czondi Jànos
– profesor, 29 septembrie 1955;
Domuța Mastan Ileana – solistă,
30 septembrie 1947; Vid Trandafir Viorel – preot, 30 septembrie
1971; Katona Lajos – profesor,
septembrie 1941.
Ioan Oros – 75 de ani de
la nașterea cercetătorului
științific

Oros, Ioan (pseudonim Ioan
Maria Oros) – cercetător științific.
N. 7 septembrie 1947, Șeredeiu,
comuna Horoatu Crasnei.
Viața și activitatea: absolvent
al Facultății de Istorie-Filosofie,
secția Filosofie, Universitatea BabeșBolyai – Cluj-Napoca (2002-2009),
doctorat în istorie la Universitatea
1 Decembrie 1918 din Alba Iulia,
distincția Cum laudae, cu teza
Dimensiuni ale culturii moderne în
Țara Silvaniei (sec. XVII-XIX). Cărți
și proprietari. Din anul 2003 este
expert în carte veche românească
și străină, bibliofilie, manuscrise. În
perioada 1965-1975 a fost cadru didactic suplinitor (Șeredeiu, Pria, Recea Mare), funcționar în cooperația
meșteșugărească (1975-1976),
bibliotecar (atestat profesional)
la Casa Corpului Didactic Zalău
(1976-1990), iar din 1991 la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău,
la Oficiul Județean pentru Patrimoniul Cultural Național Sălaj – specialist carte veche; după 2002 – până
la pensionare (2011), la Secția de
Istorie Vasile Lucăcel – muzeograf /
cercetător științific III (2004) – istoria culturii. În perioada 1997-2016
a fost consilier editorial şi fondator/
asociat al Editurii Lekton SRL Zalău; din 1996, membru fondator al
Asociaţiei Române pentru Ex libris
(AREL) şi colaborator pe linie de
specialitate cu membri ai Societăţii
Olandeze de Bibliofilie, Secretar
de redacţie în cadrul colectivului
redacţional al anuarului muzeului,
Acta Mvsei Porolissensis (pentru
nr. XXIII-XXXII) și responsabil din
partea colectivului de redacţie al
secţiunii Carte veche. Istoria culturii.
Personalităţi (2000-2010), membru
al Amicalei Bibliotecarilor & Bibliofililor Amor Librorum Unit Nos din
România (2012).
continuare pe www.caietesilvane.ro

Arca poeziei

Samuel Beckett

(1906-1989)
Considerat cel mai enigmatic autor al modernității, se naște în Irlanda, iar în 1937 se
stabilește la Paris. Își scrie opera în două limbi: engleză și franceză. Piesele sale, ilustrând
teatrul absurdului, sunt parabole metafizice având în centru destinul omului în univers.
Romanele, eliberate de orice constrângeri formale, se înscriu în existențialismul abisal.
Emil Cioran, într-un „exercițiu de admirație”, îl vedea așa: „Întotdeauna spiritele secrete își
trădează fără voie fondul naturii proprii. A lui Beckett e atât de impregnată de poezie, încât
se confundă cu ea.” Premiul Nobel pentru Literatură, în 1969.
***
privesc pârâiașul de nisip strecurându-se
între piatră și dună
ploaia de vară plouă pe viața mea
și pe mine viața mea care-mi scapă mă urmărește
și va sfârși în ziua începutului ei
clipă dragă a prezentului te zăresc
în perdeaua de ceață ce se retrage
spre locul unde nu voi mai fi nevoit să calc aste lungi
praguri mișcătoare și voi trăi doar în durata unei uși
ce se deschide și se închide
(Traducere din limba franceză de Dinu Flămând, în
vol. Poezii urmate de Mâzgălituri, Ed. Paralela 45, 2005)

