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Interpretarea ca
mărturie
Chenzine literare (Editura
Humanitas, 2014), recenta
carte a Taniei Radu, reuneşte
cronici literare apărute,
majoritatea, în revista „22”,
cronici ce impun profilul
unui critic literar atent la
nuanţele textului, la mutaţiile canonului sau la capriciile receptării literaturii
Iulian BOLDEA
române contemporane.
Sunt interpretate, cum
mărturiseşte autoarea, „cărţi care aduc cumva mărturie.
Unele sunt mărturii directe, adică memorii, jurnale, corespondență, reconstituiri, capabile să extragă, dintr-o zestre
risipită dramatic, principii ale reasamblării noastre morale.
Altele sunt descărcări literare acute, uneori violente, oricum
posttraumatice, ale aceleiași experiențe, dar în forma prozei care se scrie azi”. Subtile, lipsite de orice complexe, cu
simţul nuanţei şi al subtextului, interpretările dedicate operei lui Mircea Cărtărescu, propun imaginea unui scriitor ce
„dispune de un organ vizionar care se hrăneşte, vorace şi
natural, cu tot ceea ce s-a scris, după care trăieşte totul întrun chip absolut inconfundabil”. Tania Radu investighează
aici genealogia unor texte, dar şi arhitectura estetică sau
percepţia dedublată a ficţionalităţii, revelatoare pentru o
operă concepută prin prisma paradoxurilor, a paroxismului
(„Mircea Cărtărescu practică în scris o intensitate aproape
masochistă a paroxismelor”), a capriciilor imaginarului.
Explorând spaţiul prozei, comentariul despre romanul lui
Radu Aldulescu Amantul colivăresei surprinde climatul
epic, metamorfozele tectonicii narative, dar şi modulaţiile
configurării personajelor, într-o frază decisă, cu tăietură
fermă şi plastică.
În comentariul despre cartea Anei Blandiana, Fals tratat
de manipulare, Tania Radu surprinde legătura secretă dintre
poezie şi notaţia autobiografică, dintre lirism şi recuperarea
anamnetică a trăirii („Câteva versuri tulburătoare închid şi
Fals tratat de manipulare, cel mai recent volum, de memorialistică. Aici, la capătul călătoriei prin propria viaţă, poezia sună deopotrivă agonic şi escatologic, însă la fel de
neliniştită în veghe”). Faptul că aceste „chenzine” nu îşi
asumă explicit statutul unui demers critic, ci sunt „literare”
spune ceva despre dorinţa autoarei de a plasa accentul
asupra literarităţii, asupra universului operei, prin sugerarea
anumitor căi de acces privilegiate către intimitatea textului,
prin exersarea unor instrumente de lectură adecvate, care
încercuiesc, adesea cu voluptate, conturul unor toposuri
literare sau plasează un anumit fenomen cultural sub
zodia unei benefice interogaţii. Din aceste motive, ceea
ce poate să pară, la un moment dat, exerciţiu de lectură
monocord, nu este decât o probă de echilibru şi constanţă
de gust estetic şi de detentă hermeneutică sigură pe uneltele şi deciziile sale. Dincolo de evaluările experienţelor
literare ale memorialisticii, sau de resituarea estetică a
optzecismului („Textualismul a fost uitat, iar reeditările din
volumele generației optzeci au toate șansele să reașeze
scara de valori. Cu excepția lui Mircea Cărtărescu, nimeni
nu mai ocupă azi locul pe care-l ocupa în deceniul nouă”),
Tania Radu explorează şi relieful unor mutaţii canonice,
înregistrând, totodată, emergenţa unor opere literare de
extremă noutate stilistică şi semantică, de un provocator
spirit insurgent.
Cărţile unor autori precum Ana Blandiana, Alexandru
Vlad, Marta Petreu, Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvulescu,
Filip Florian, Doina Ruști, Lucian Dan Teodorovici, Dan
Coman, Cătălin Dorian Florescu, Dan Stanca, Radu
Aldulescu, Simona Sora ş.a. sunt evaluate cu moderaţie,
cu fler, cu intuiţie hermeneutică, dar şi cu subtilitate a
percepţiei, Tania Radu relevând punctele de interes, nucleele semantice generatoare, proeminenţele imaginarului,
pentru a decodifica cu promptitudine un înţeles ascuns
sau o rezonanţă uitată, o armonie privilegiată a timbrului
estetic sau profilul vreunui personaj. Stilul cronicilor este
direct, un stil al tranşanţei, lipsit de meandre expresive
sau de echivocuri catifelate, de certitudini rostite apăsat,
ca şi de paradoxuri articulate retoric. Clasificările, interpretările, evaluările Taniei Radu nu au nimic forţat, ele
legitimează o ordine imanentă a devenirii literaturii române contemporane, într-un spirit al ordinii, al siguranţei
desenului critic şi al preciziei judecăţii de valoare, ferme,
acute, revelatoare prin firesc şi logică interioară.

La întâlnirea
sufletului cu spiritul

La solemna întâlnire a sufletului
cu spiritul, de această dată, a luat
naştere o expoziţie - un spaţiu al confluenţelor unde te simţi
bine fără a fi vorba de un confort letargic ci de o incitantă
aventură interioară. Un tărâm efervescent, care, deopotrivă,
îţi stârneşte întrebări şi îţi oferă posibile dezlegări ce te pot
ajuta în labirintul căutării de sine.
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Aurel HANCU - o carte de poezie despre Isus

Ne referim la recenta sa apariție
editorială: ISUS. “Maranatha”( Ed.
“Sf. Ier. Nicolae”, Brăila, 2014, 76 p. ).
Știm că în aramaica veche, limba în
care a predicat Isus, “Maranatha”,
aşa cum spune Apostolul Pavel,

înseamnă “Domnul vine”. Deci această
carte este menită să ne îndemne să
medităm asupra semnelor vremii, să
ne pregătim pentru cea de a Doua
Venire a lui Isus pe Pământ, pe care
numai Tatăl Ceresc o ştie, dar ni se
induce starea că acest eveniment este
iminent, mult mai apropiat decât se
bănuieşte. Cartea apare într-un timp
asupra căruia se cuvine să reflectăm
cu necesitate şi profunzime.
Sunt binecunoscute atitudinea
și iubirea părintelui Aurel Hancu
pentru Dumnezeu, pentru Biserică
și pentru Adevăr, dar poate, mai
puțin cunoscute ne sunt trăirile sale
spirituale, pe care ni le dezvăluie acest
volum de poezii, proaspăt ieșit din

tipografie.
Nu dorim să facem o analiză literară sau stilistică a acestor poezii,
deoarece, poate ar fi nesmnificativă
în comparație cu ceea ce vor ele
să ne transmită, dar totuși trebuie
amintit că ritmul, rima, versul lor dulce, ne transpun în lumea nevăzută
de dincolo, pe care numai ochiul
sufletului, plin de credință, o poate
percepe. Chiar în a doua poezie, Taina
tainelor, scrisă în vara anului 2000,
putem citi în ultima strofă: “Tu eşti
legat la ochi o vreme,/ doar bănuieşti
a Mea Dumnezeire./ Gândeşte-te la
ucenicii din Emaus,/ la ce se-ascunde
dup-a ta privire.”
(Continuarea în pagina 6)

Tuturor cititorilor şi colaboratorilor noştri: fie ca anul 2015
să vă aducă inspiraţie şi putere de muncă. LA MULŢI ANI

2

nr. 12 (57) / decembrie 2014 |

ISTORIA PRESEI MUREŞENE / ESEU

MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

Steaua roşie – primul cotidian românesc
la Târgu Mureş (V)
de Angela PRECUP, angelaprecup@yahoo.com
Ca în orice organizaţie, valoarea ziarului Steaua roşie a
fost dată, de-a lungul timpului,
de oamenii din spatele titlurilor
zilnice şi de truda lor.
Publicaţia a debutat cu redactorii Vasile Câmpianu, Ioan Borda,
Ioan Păcurar, Gavril Covaci, Aurel
Mariş, Ilie Covrig şi un număr mare
de articole nesemnate. În a doua
jumătate a anilor ’50 s-a format la
Steaua roşie prima generaţie de
gazetari, alcătuită din ziarişti al
căror nume a devenit sinonim cu
cel al ziarului graţie unei activităţi
extinse, în cele mai multe cazuri,
de-a lungul a două-trei decenii:
Gheorghe Tocaciu, Ştefan Izsák,
Atanasie Popa, P. Popşor, I. Sima,
Octavian Fekete, Ioan Păuş, Ernest
Löb, Remus Câmpean, alături de
care s-au regăsit numeroşi alţi
angajaţi sau colaboratori precum T. Ştefănescu, I. Oprea, M.
Petra, Ş. Iancu, V. Olteanu, Onisie
Varvari, O. Hossu, Maria Arsene,
Ernest Fazakas, Leonida Livadariu,
Simion Ervin, V. Mera, P. Nica, Deaki
Lorand, Florian Horz, P. Sorin, M.
Maior, V. Niţu, Ioan Kapus, Gh.
Mihai, Petru Nireşteanu, Szőllösi
Martin, Romeo Pojan, Balosin
Maria, Mihail Filimon, Vasile Pop,
E. Moldovan, S. Traian, Petru Cireş,
Ioan Buşcu, Iosif Huszar, Ioan
Făgărăşan, Jani András, Eugenia
Mureşan, Ionel Olteanu, V. Iliescu,
Gheorghe Bota, Emil Husar, T.
Gheorghe, Simion Ilişan, Petru
Varga, David Gheorghe, F. Mihail,

Florin Mureşan, Emil Şerbănescu,
R. Pojan, T. A. Enăchescu, Fábián
Lajos, Bartha János.
În a doua jumătate a anilor

’60 şi începutul anilor ’70 se
coagulează în redacţia ziarului
Steaua roşie a doua generaţie
emblematică a publicaţiei, cu-

prinzându-i pe Lazăr Lădariu,
Ioan Husar, Ioan Cismaş, Ion
Ciurdaru, Mihai Bărdăşanu, Petre
Giurgiu, Dorin Borda, Gheorghe
Bărbulescu,
Zeno
Fodor,
Traian Gabor, Melian Băldeanu,
Remus Câmpean, Ştefan Neagu,
Constantin Croitoru, Makkai János,
Mariana Florea, Vasile Orza, unii
dintre cei mai longevivi ziarişti
angajaţi ai redacţiei, care au
influenţat evoluţia publicaţiei
până la căderea regimului comunist şi după aceea, prin intermediul Cuvântului liber, contribuind la conturarea şi ajustarea în
timp a profilului acesteia.
O ediţie specială a ziarului,
din 2 decembrie 1979, prezenta
pe larg echipa redacţiei Steaua
roşie a anilor ’70.
Revolta Timişoarei devine
vizibilă în paginile cotidianului
Steaua roşie în ziua de 21 decembrie 1989, când ziarul publică
discursul rostit de Nicolae
Ceauşescu la radio şi televiziune
în încercarea de a-i convinge
pe români că ,,Scopul acestor
acţiuni antinaţionale a fost acela de a provoca dezordine în
vederea destabilizării situaţiei
politice, economice, de a crea
condiţiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii
independenţei şi suveranităţii
patriei noastre socialiste.”1 O
întreagă pagină de ,,moţiuni”
de susţinere şi ,,declaraţii ale
oamenilor muncii mureşeni”

completau textul.
În numărul următor, din 22
decembrie 1989, în ultima sa
apariţie sub această denumire,
Steaua roşie îndemna populaţia
judeţului Mureş să răspundă
faptelor ,,cu vădit caracter
reacţionar, antinaţional, terorist” de la Timişoara prin continuarea activităţii normale şi
prin constituirea la nivelul
fiecărei întreprinderi sau unităţi
economice a unor ,,formaţiuni
de luptă şi apărare a avuţiei întregului popor, a ordinii şi liniştii, a independenţei, integrităţii
şi suveranităţii ţării.”2 O zi mai
târziu, publicaţia adopta noul
nume Cuvântul liber – cotidian
democratic mureşean, titrând:
,,Victoria este a poporului!” 3

1. Cuvântarea tovarăşului
Nicolae Ceauşescu la posturile
de radio şi televiziune, în Steaua
roşie, anul XL, nr. 301 (9.851), 21
decembrie 1989, p. 1.
2. Oameni ai muncii! Cetăţeni
ai judeţului Mureş!, în Steaua roşie,
anul XL, nr. 302 (9.852), 22 decembrie 1989, p. 1.
3. Mihai Bocai, Vom fi, cu
adevărat, purtătorii de cuvânt ai
opiniei publice!, în Cuvântul liber,
anul XL, nr. 1 (9.853), 23 decembrie 1989, p. 1.

Dogma ca metodă și dogma ca revelație
de Tudor Mărginean, elev, clasa a XI-a
În istoria gândirii umane au existat unele momente
decisive, unele apariții transfiguratoare care au înălțat
mintea omenească spre orizonturi noi şi spre cele mai
felurite metode de cunoaștere; exemplific trecerea de la
gândirea primitivă, magică la gândirea logică, ne-magică
sau, - și de acest caz mă voi ocupa-, inovația adusă de dogmă
în gândirea umană, si în special în gândirea europeană.
Voi expune ideile lui Lucian Blaga din Eonul dogmatic,
dar îmi voi permite și să adaug câteva considerații personale,
mai mult sau mai puțin competente, în care voi căuta să
găsesc o aplicabilitate a dogmaticului în raport cu întreaga
ființa umană, după modelul teologiei.
În primul rând trebuie să ne întrebăm cum a luat naștere
dogma și prin ce diferă ea de alte structuri care includ
paradoxuri şi antinomii, pentru ca în final să găsim o definiție
a acesteia, cu trăsăturile ei caracteristice.
În Eonul dogmatic, Lucian Blaga spune că dogma a
apărut ca o întâlnire între gândirile diferitelor popoare,
acestea trăind izolate veacuri de-a rândul. Ţinându-se
inițial la distanță unele de altele acestea au început la un
moment dat să interacționeze. Astfel filozofia greacă, atâta
vreme conservatoare, începe să se orienteze, să sondeze şi
să cuprindă elementele constitutive ale gândirii civilizațiilor
din Africa şi Asia. Cele trei continente își dau mâna și astfel
filozofia greacă, mesianismul iudaic, dualismul persan,
suprema unitate și metempsihoza indiană şi mintea magică egipteană caută să-și unească ideile și principiile,
luând astfel naștere un nou eon. Peste toate încercările
sincretiste de a uni ideile atâtor civilizații a intervenit cel pe
care Lucian Blaga îl considera primul gânditor dogmatic:
Filon Iudeul. Acesta, venind din spațiul iudaic spre a studia
filozofia greacă, încearcă să formulze, utilizând conceptele
filozofiei grecești, ideea unui Dumnezeu unic, atotputernic
şi inalterabil. Dacă la Heraclit substanța primară s-a divizat,
din aceasta formându-se lumea, la Filon substanța primară
emană existențe secundare fără să se împuțineze, rămânând
nealterată. Încălcând logica, Filon formulează o dogmă
deoarece dogma intră în conflict necondiționat cu logica.
Adevărata împlinire a dogmei vine însă odată cu apariția

creștinismului. În anul 325, la Niceea, împotriva logicii, se
formula dogma consubstanțialității și egalității lui Dumnezeu
Tatăl cu Dumnezeu Fiul, primul L-a născut pe al doilea dar
Amândoi fiind fără început, contrar tezei ariene care încerca
să salveze în mod logic doctrina creștină, atribuindu-I Fiului
statutul de ființă creată. De aici s-a ajuns la dogma trinitară:
un Dumnezeu unic și multiplu în același timp. Logic, am putea
spune că Acesta este, eventual, unul în substanță și multiplu
în manifestare, dar atunci am ieși din cadrul dogmei. Dogma
scindează alte două noțiuni, în general de nedespărțit: ființa
și persoana (Dumnezeu este o ființă în trei persoane). Lucian
Blaga numește aceasta o “antinomie transfigurată” deoarece
dogma presupune o împăcare a unor contradicții, dar nu în
logic şi nici în concret. Există antinomii și în dialectică: avem
conceptele concrete de existență și nimic care, alăturate,
duc la un al treilea concept concret - devenire. În plan logic
antinomiile se rezolvă asemănător planului concret: dacă
Brahma, la indieni, e acategorial, putându-se afirma că este
existență și inexistență în același timp sau că nu este niciuna
din acestea, antinomia se rezolvă logic. Fiind acategorial
nu putem afirma nimic despre Brahma deoarece nu putem
gândi categorii care să-l includă. Dogma însă nu își rezolvă
contradicția interioară nici în plan concret și nici în plan logic
ci postulează o soluție în transcendent, adevărul dogmatic
fiind neraționalizabil, dar formulabil.
Acestea sunt până acum considerațiile lui Lucian Blaga.
Acesta mai face o observație care mie mi se pare esențială:
că dogma poate fi cercetată istoric și teologic în moduri
diferite, dar filozofia trebuie să înlăture orice aspect istoric
sau teologic al dogmei spre a face din aceasta un instrument
al reflexiei metafizice. Istoricii, mai ales istoricii laici, vorbind
despre istoria creștinismului spun că dogmele acceptate de
Biserică au fost acceptate arbitrar, fără consecvență. Teologii,
dimpotrivă, spun că dogmele sunt revelate, neexistând nici
o evoluţie în cadrul acestora. Blaga propune, în schimb,
teza conform căreia teologii perioadei patristice au optat
întotdeauna, când au intervenit dispute teologice, către
soluția care era mai dogmatică, preferată întotdeauna
soluției raționale, ca și cum dogma ar fi o medodă a gândirii

aplicată consecvent de teologi. Cu alte cuvinte, Blaga neagă
revelația și susține chiar că dogma era posibilă, ca metodă, și
fără creștinism.
Din acest moment voi interveni cu unele considerații
personale. Dacă vom cerceta istoria celorlaltor civilizații și
religii vom observa că în cadrul fiecăreia lipsește ceea ce
s-ar putea defini, după criteriile expuse, drept dogmă. De
exemplu toate contradicțiile din gândirea hindusă se rezolvă
logic (eu şi tu suntem Brahma, deci eu sunt tu; antinomia
se rezolvă prin faptul că eu și tu suntem doar iluzii ale lui
Brahma acategorialul, după cum expune Lucian Blaga) iar
în alte religii nu apar asemenea antinomii transfigurate
după modelul dogmatic. Se poate da un contraargument
ideii conform căreia dogma este o inovație creștină: Filon
Iudeul, care a trăit în perioada precreștină, a formulat prima
dogmă. Dar acesta provenea din spațiul iudaic iar singura
gândire care, întâlnindu-se cu filozofia greacă, a generat
dogme este cea iudaică. Creștinismul, care conține cele mai
reprezentative dogme, are rădăcinile în Legea Vechiului
Testament, deci în tradiția iudaică. Ceea ce a făcut filozofia
greacă nu a fost, deci, decât să exprime, conform termenilor
proprii, dogmele creștine deja existente în nou-născuta
religie creștină. Chiar Lucian Blaga spune că intelectul, spre a
deveni ecstatic și a putea primi dogma trebuie să primească
un impuls exterior, dinspre obiect (transcendent, mai precis)
spre persoană, care să-l forțeze să iasă din starea sa naturală.
În orice caz, dogma creștină nu are pretenția de a fi o metodă
susceptibilă de a fi aplicată de mintea omenească în diverse
situații, ci un adevăr care trebuie primit de întreaga ființă
umană. Sper că acestea pot constitui argumente în favoarea
posibilității revelației creștine pe care fiecare le acceptă sau
nu, după cum simte. Nu cu mintea ci cu inima.
În final, putem conchide că dogma a însemnat nașterea
unui nou eon și chiar a gândirii moderne europene, dar
putem vedea și un alt rol al acesteia: ne arată, prin natura
sa și prin felul în care se prezintă că, deși Dumnezeu este
de necuprins, El se lasă ”formulat” în cuvinte așa încât să se
transmită minții umane.
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Magda HAN

Ioan VASIU

Un fir de nisip

Cămaşa de zăpadă

Două anotimpuri

Ce ştii tu despe visele mele
ascunse în rugi
la ore târzii,
printre stele...

mărşăluiesc lungi trenuri prin burguri transilvane
ducând cu ele vântul transcontainerizat
ascultă-mi zice mama cum doarme codru Ioane
şi cum se mută iarna încet din sat în sat

Ce ştii tu de tăcerile mele
ascunse în lacrimi
pe la colţuri de ochi,
printre gene...

pe buturugi de carpen eu sparg tăcerea-n două
un cer se surpă-n ape şi-un râu mai curge-n cer
aş vrea să prind văzduhul cu palmele-amândouă
să-l scutur de ninsoare până ce norii pier

Târziu, în toamnă,
copacii se vor schimba
în nori
şi va ploua cu frunze peste noi...
iar într-o timpurie primăvară,
mugurii vor urca spre cer
spre a cădea în picuri grei
peste noi doi.

Ce ştii tu despre mine,
pribeag călător...
		
Sunt ca şi tine,
doar un fir de nisip
ce aşteaptă cuminte-n clepsidră
căderea în gol...

de teamă toţi ai casei se-ascund între cojoace
ciobanii zac de-o vreme pe fluiere de os
sunt cel mai tânăr mire ce nu ştie să-mbrace
cămaşa de zăpadă pe visul lui frumos

Zăpezile de început
Privește pe geam cum ninge-afară
cu fulgi răzleți...
zăpezile de început,
imaculate pânze-acoperind păcatul
pământului, care în taină,
cu ale nopții iele s-a iubit.
privește și la noi,
cum ne ascundem sub ninsori,
tot mai tăcuți,
cu hainele zăpezii îmbrăcați...
ne regăsim în tot mai scurte primăveri
murind câte puțin de fiecare dată
în ceasuri albe ferecați...
ne rătăcim
pe vechile tărâmuri de-altădată
albiți de acum,
înlănțuiți în dansul fulgilor de nea,
trăind povestea înc-o iarnă
poate doar o zi...
povestea- aceea neștiută-n care
redevenim pentru un timp copii...
și ninge, ninge,
cerul ninge în povestea noastră
cu fulgi răzleți...
zăpezile de început,
acoperindu-ne tăcerile din suflet
cu amintiri...
din iernile care-au trecut.

În Viflaim...
E frig şi noapte şi Tu plângi
şi-n plâns aduni toată durerea noastră
nu am ştiut să Te primim atunci
şi nici acum nu ştim să Te primim în casă.
în loc să umplem casa cu colinzi
ne punem sufletul bucăţi în galantare,
iar timpul pentru post şi rugăciuni
îl risipim prin mall-uri sclipitoare.
şi-atunci cînd ne cuprinde vreun fior
ne-ntrebăm miraţi „cine sunt magii?”
şi „steaua de la răsărit” unde se duce
în timp ce noi împodobim în casă brazii?
doar Tu cobori smerit la noi în suflet
şi-n faţa uşii-nchise stai umil,
nu Te-am primit când Te-ai născut Iisuse
şi nici acum nu ştim să Te primim!

se-aude-un zvon de cântec venind de nicăierea
lovindu-se în treacăt de orice munte slut
ascultă-mi zice mama cum plânge-n somn pădurea
când ţapinarii trufaşi securile-şi ascut

Nelu MĂRGINEAN

Doar două anotimpuri
şi-o inimă
bătând în doua piepturi...
doar doua ploi
şi-un ceas de nemurire,
peste-amândoi.
Cu două chipuri Ianus ne priveşte,
zâmbeşte încruntându-se...
de pe un chip privirea-i tremurândă
ne ţinteşte...
cu celălalt, adoarme, minunându-se.

Soroc
nerăbdarea cade în al iernii laţ
urlă vântul nopţii până sub târnaţ
deodată satu-i sufocat de nori
ninge şi în oameni pentru sărbători
şoaptele iubirii nu ne mai ajung
pruncii dau năvală într-un vis prelung
iar cădem în cântec ca într-un soroc
şi-nvăţăm cu toţii limba altui foc
împărţim odihna ca şi între fraţi
ne sugrumă dorul după cei plecaţi
nerăbdarea cade în al iernii laţ
urlă vântul nopţii până sub târnaţ...

Ajunul Crăciunului
ne bat la poartă iar colindători
se-aud pe străzi cete cu clopoţei
suntem mai buni acum de sărbători
şi focu-n sobe râde cu scântei
miroase-a brad, colaci şi cozonac,
pe-obraz alunecă lacrimi fierbinţi
simbolic, Moş Crăciun scoate din sac
câte-un cadou pentru copii cuminţi.
pe cer se-adună agale norii groşi
şi ninge pe pământ cu fulgi uşori
cu glasuri tremurânde, bucuroşi,
ne bat la poartă iar colindători...

Tu m-ai zidit
Tu m-ai zidit din lut şi clisă Doamne
Aer divin suflatu-mi-ai în nări
Şi m-ai făcut stăpân peste pământuri
Şi peste tainice şi necuprinse mări.
Tu m-ai zidit să fiu asemeni ţie
La chip, la vorbă, la apucături
Să am în grija mea duium jivine
Şi Ţie să mă-nchin în veci, pururi.
Mi-ai dat şi-un leac de plictiseală Doamne
Clădind-o pe femeie, os din osul meu,
Deşi ştiai de-atunci c-o să mă piarză
Şi că voi rătăci prin lume, teleleu.
Un lucru ai uitat să-mi dărui Doamne:
Tăria de-a putea să fiu de-a pururi EU
Să pot să fac mereu ce inima-mi şopteşte
Şi de convenţii strâmbe, să nu depind mereu.
Acum, mă iartă Doamne că socoteală-Ţi cer
Şi că semeţ vorbitam, în loc să fiu smerit,
C-am vrut să fiu deschis măcar cu Tine
Şi-aproape fără voia mea Te-am tutuit.

vmvm
mvmv
Marian HOTCA

Se-ntorc acasă moţii
decembrie-şi mână turmele de nea
pe Valea Arieşului adâncă
întoarcerea spre casă-i tot mai grea
şi aşteptarea-i dură ca o stâncă
mai trece mocăniţa şi acum
de la Câmpeni spre Lupşa bunăoară
lăsând în urma ei miros de fum
ca şi un şarpe evadând spre seară
se-ntorc acasă moţii rând pe rând
cu traistele pe umeri atârnate
ca nişte brazi destoinici rămânând
legaţi în veci de veci de-ale lor sate...

poem cosmic
oriunde merg port universul în mine
și universul mă poartă în scrumul clipei
neadormind strâng toată lumina șuierătoare
la pieptul uscat al unei semințe de mac
ploaia mă încolțește din cap până-n picioare
și eu încolțesc incestuos, rătăcitor în mine
de sare precum ziua ce a germinat neajutată
la sfârșitul nopții naufragiate în veșnicie
iarba tremură în sine, crengile se frâng
înaltul văzduhului se-ngroapă-n pământ
incandescent, închis în grote medievale
legănam universul într-o pană de cuc
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Filosofie şi comunicare în opera lui René Descartes
de Eugeniu NISTOR
Să consemnăm, pentru început, că
omenirea, aflată pe pragul raţionalismului
modern, instituit spiritualiceşte prin originalul sistem de gândire al lui René
Descartes (cu numele latinizat Cartesius,
1596-1650), comunica mult mai eficient
după inventarea tiparului de către Johann
Gutenberg (în a doua jumătate a secolului al
XV-lea), o mulţime de cărţi tipărite pe hârtie
circulând şi împrăştiind cu generozitate
sămânţa noilor idei în întreaga Europă. Dar
dinamismul comunicării filosofice nu înseamnă doar transmiterea ideilor, ci şi răspunsul la problematica acestora. Şi iată că, în
aceeaşi vreme, cogito-ul cartezian primeşte
o replică memorabilă din partea lui Pascal:
„Raţiunea când este raţională, vede cât de
puţin raţională este.”1
Nu ştim cât de mult l-a afectat pe
Descartes această replică a conaţionalului
său, ştim doar că el şi-a văzut, mai departe,
de sistemul său de gândire. Filosoful
îşi făcuse studiile într-un colegiu iezuit
din Franţa acelei vremi, unde se preda o
filosofie scolastică, situată în mod clar pe
linia elevată a aristotelismului. În tinereţe,
fiind preocupat să înveţe „din marea carte a
lumii”, s-a angajat voluntar în războiul de 30
de ani, care făcea ravagii, atunci, în Europa
Centrală. În noaptea de 10 noiembrie
1619, când se afla într-un cantonament
din Germania, Descartes a avut visul care
i-a inspirat ideea viitoarei sale construcţii
filosofice. Sistemul său de gândire este
cuprins în trei lucrări de bază: Discurs despre
metoda de a ne conduce bine raţiunea şi a
căuta adevărul în ştiinţe (1637), Meditaţii
metafizice (1641) şi Principiile filosofiei (1644).
În prima carte Descartes enunţă regulile
care stau la baza metodei sale ştiinţifice,
care şi-a dovedit eficacitatea până în zilele
noastre, mărturisind aceasta astfel: „Prima
era de a nu accepta niciodată un lucru ca
adevărat dacă nu-mi apărea astfel în mod
evident; adică de a evita cu grijă precipitarea
şi prejudecata şi de a nu introduce nimic în
judecăţile mele decât ceea ce s-ar prezenta
clar şi distinct spiritului meu, neputând
nicicum să fie pus la îndoială.”2 Nu e greu
de constatat că aceasta este chiar regula
evidenţei. Apoi, continuă filosoful, „a doua,
de a împărţi fiecare dificultate analizată în
câte fragmente ar fi posibil şi necesar pentru
a fi mai bine rezolvate”3 – ceea ce fixează,
ca metodologie, regula analizei. „A treia de
a-mi conduce în ordine gândurile, începând
cu obiectele cele mai simple şi mai uşor
de cunoscut, pentru a mă ridica puţin câte
puţin, ca pe nişte trepte, la cunoaşterea
celor mai complexe şi presupunând o ordine
chiar între cele care nu se succed în mod
firesc”4 – ceea ce confirmă regula sintezei. „Şi
ultima, de a face peste tot enumerări atât de
complete şi revizuiri atât de generale, încât
să fiu sigur că n-am omis nimic”5 – adică
regula enumerării! Din acest ansamblu de
norme metodico-ştiinţifice, filosoful deduce
apoi alte câteva „reguli de morală”, la care
ne vom referi foarte concis; prima ar fi de
a se supune legilor şi obiceiurilor ţării, cu
păstrarea credinţei religioase, adică de a
fi mereu raţional – fără oscilaţii datorate
voinţei şi pasiunilor; a doua – de a fi cât mai
ferm şi mai hotărât cu putinţă în acţiunile lui
– fiind vorba aici de respectarea unei „reguli
practice”; a treia – de încerca să-şi înfrâneze
dorinţele şi de a-şi accepta cu resemnare
soarta, consimţind să-şi schimbe „mai degrabă dorinţele decât ordinea lumii”, fără
a tulbura, în vreun fel, cursul firesc al evenimentelor (cu precizarea că nuanţa acestei
reguli nu este aceea de resemnare pesimistă
sau de coloratură stoică!); a patra – de a nu
se mulţumi niciodată cu părerile altora şi
de a-şi folosi în orice împrejurări propria

judecată, în sensul instituirii unei aşa-zise
„morale raţionaliste.”
Pornind de la „îndoiala metodică” asupra
tuturor cunoştinţelor omeneşti, asupra datelor
furnizate de simţuri şi chiar asupra existenţei
lumii, în întregul ei, Descartes acceptă ca unic
fapt sigur, care trebuie să constituie (după el)
temeiul filosofiei şi al ştiinţei universale, vestita
teză:„Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist”
(Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum). Aceasta
înseamnă că, oricum am rândui lucrurile,
conştiinţa gândirii este mai sigură decât
conştiinţa pe care fiinţa umană o are despre
lumea exterioară. Aşadar, certitudinea obişnuită, conform căreia omul nu cunoaşte
nimic mai sigur din această lume decât ceea
ce dobândeşte prin intermediul simţurilor
sale (văz, auz, miros, pipăit) sau prin visare, este răsturnată: „Astfel, din cauză că
simţurile ne înşeală uneori, am plecat de la

vorbesc, este apropiată de foc: ceea ce îi mai
rămăsese din aromă se împrăştie, mirosul
dispare, culoarea i se schimbă, forma i se
pierde, volumul îi sporeşte, devine lichidă,
se încălzeşte, de abia poate fi atinsă, şi, deşi
este lovită, nu mai scoate nici un sunet.
După această schimbare mai rămâne oare
aceeaşi ceară?”7 Ce este atunci corpul fizic,
se întreabă filosoful? Ceara, înainte sau
după întindere? De unde deduce că nici
corpurile nu pot fi cunoscute prin simţuri
cu certitudine şi că singura certitudine
absolută pe care o avem, ca fiinţe umane,
este aceea a existenţei noastre, noi care
gândim şi ne îndoim! Substanţa sufletului
este, deci, gândirea, iar substanţa corpurilor
– întinderea. Iar cele două tipuri de substanţă
sunt, conform lui Descartes, subordonate
celei de-a treia – Dumnezeu, considerat
principiu suprem şi idee înnăscută.

Dumnezeu întruneşte toate perfecţiunile şi,
deci, nu ne poate înşela. Dar, atunci, de unde
provin eroarea şi sincopele de adevăr din
raţionamentele noastre? Descartes găseşte
şi aici o explicaţie plauzibilă, punând-o pe
seama libertăţii umane, a liberului nostru
arbitru, care nu îi desparte concepţia filosofică de credinţă şi nu creează nici o
discrepanţă între acestea.
Cum lumea corpurilor şi lumea spiritelor
formează pentru Descartes două lumi cu
totul diferite, având la bază două substanţe
diferite (întinderea şi gândirea), recunoaştem
aici un dualism radical, însă, în mod ciudat,
tot fiinţa umană apropie şi uneşte ambele
substanţe, prin relaţia care există între suflet
şi corp. În ceea ce priveşte fiinţele inferioare,
animalele, natura lor este apreciată de filosoful francez a fi doar corporală, el susţinând
teza că acestea sunt doar nişte „maşini”,
lipsite de suflet şi de gândire.
Considerând raţiunea ca temei şi izvor
al cunoaşterii, Descartes este considerat
întemeietor al curentului filosofic cunoscut
sub numele de raţionalism şi, totodată, unul
dintre fondatorii filosofiei moderne. Şi, am
mai putea adăuga la aceste aprecieri că,
prin forţa reflexivă şi ofensivă a concepţiei
carteziene, a câştigat mult aspectul raţional
al rostirii şi comunicării umane!
NOTE:

presupunerea că nu există nici un lucru aşa
cum ele ne fac să ni-l imaginăm (…) În fine,
considerând că aceleaşi gânduri pe care le
avem când suntem treji, pot să ne vină şi
când dormim, fără să fie adevărate, m-am
hotărât să-mi imaginez că toate lucrurile
care îmi pătrunseseră în spirit nu erau mai
adevărate decât iluziile visurilor mele. Dar
după aceea mi-am dat seama că atunci când
voiam să gândesc că totul este fals, trebuia
în mod necesar ca eu, cel care gândeam,
trebuia să fiu ceva; şi observând că acest
adevăr: gândesc, deci exist, era atât de stabil
şi de sigur încât şi cele mai extravagante
presupoziţii ale scepticilor nu erau în stare
să-l zdruncine, am considerat că puteam
să-l adopt fără ezitare ca prim principiu al
filosofiei pe care o căutam.” 6
Topind o bucată de ceară care prezintă iniţial o anumită formă, filosoful
demonstrează că din ea nu mai rămâne nici
una din calităţile „extrase” şi „contabilizate”
de simţuri: formă, culoare, miros etc. –, şi
că în urma acestui proces rezultă doar o
substanţă diformă cu o singură calitate
esenţială – aceea de a avea întindere: „Să
luăm ca exemplu această bucată de ceară,
care tocmai a fost scoasă din stup: nu şi-a
pierdut dulceaţa mierii pe care o conţinea,
încă mai păstrează câte ceva din mirosul
florilor din care a fost culeasă, precum şi
culoarea, forma, mărimea şi înfăţişările ei;
este dură, este rece, poate fi pipăită şi dacă
o veţi lovi, va scoate un anumit sunet. În
sfârşit, se regăsesc şi în acest caz – toate
lucrurile care pot ajuta la cunoaşterea cu
claritate a unui corp. Dar iată că, în timp ce
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Faptul că doar conştiinţa sufletului
este singura cunoştinţă certă, îi permite
lui Descartes să demonstreze existenţa lui
Dumnezeu. Este o demonstraţie simplă
şi convingătoare, care i se desluşeşte mai
bine „reflecând asupra îndoielii şi a faptului
că fiinţa mea nu era perfectă, căci vedeam
clar că a cunoaşte este mai mare perfecţiune
decât a te îndoi”, situaţie în care, mărturiseşte
filosoful, „am îndrăznit să caut de unde
învăţasem să gândesc ceva perfect cum eu
nu eram şi am găsit cu evidenţă că acesta
trebuia să fie de o natură cu totul perfectă.”8
Aşadar, avem în noi, clară şi distinctă, o
idee despre o fiinţă perfectă, iar această
idee nu poate veni de la noi, care suntem
imperfecţi, fiindcă ne putem înşela, ci doar
de la o cauză exterioară fiinţei omeneşti,
adică de la o fiinţă cu adevărat perfectă,
care este Dumnezeu. Ideea de perfecţiune
cuprinde şi ideea de existenţă, căci din
faptul că putem gândi o fiinţă perfectă
trebuie să admitem că această fiinţă există:
„Se poate demonstra că există Dumnezeu
doar prin aceea că necesitatea de a fi sau a
exista este cuprinsă în noţiunea pe care o
avem despre el.”9 Această demonstraţie îi
serveşte lui Descartes pentru a asigura un
solid fundament filosofiei sale, garantându-i
orice adevăr: „După ce [gândirea] a cercetat
diversele idei [sau noţiuni] pe care le are în
sine şi după ce o găseşte pe cea a unei fiinţe
atotcuprinzătoare, atotputernice şi extrem
de perfectă [premisele din care] judecă mult
mai uşor, datorită faptului că intuieşte în
această idee că Dumnezeu, care e fiinţa cu
totul perfectă, este sau există.”10 Existând,
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La întâlnirea
sufletului cu spiritul
de Cora FODOR
La solemna întâlnire a sufletului cu spiritul, de această dată,
a luat naştere o expoziţie - un
spaţiu al confluenţelor unde te
simţi bine fără a fi vorba de un
confort letargic ci de o incitantă
aventură interioară. Un tărâm
efervescent, care, deopotrivă, îţi
stârneşte întrebări şi îţi oferă posibile dezlegări ce te pot ajuta în
labirintul căutării de sine.
Operându-se la nivel de
nuanţe ideatice, s-a creat un Loc
pentru suflet care coabitează
foarte bine, de multe ori până
la întrepătrundere, cu cel al
Coordonatelor spiritului, schiţând
un model de „axis mundi” sau de
Coloană a vieţii debarasându-se
încet, încet până la subţiere, de
încărcătura prozaică, mundană,
rămânând esenţe. Se alcătuieşte
astfel o expoziţie cu multiple
nuanţe, nu doar cromatice ci
şi de sens, cu o puternică forţă
de exprimare dată nu numai
de „materialul feros” sau cel
dens, împăstat, pictural, ci mai
ales de încărcătură simbolică,
cu dorite subtilităţi care-ţi
determină gândurile să plonjeze
în nebănuite scufundări introspective.
E un loc în care cuvintele primesc noi trupuri sau mai bine
zis se „întruchipează”. Primesc
noi dimensiuni şi proporţii: ele
se bănuiesc, se furişează sau se
intuiesc; se caligrafiază, se tipăresc, se rostesc normal sau
se scandează! seducătoare, te
poftesc să intri (enter), te tulbură,
te ameţesc şi te înalţă prin culori
subtile şi forme-n tensiuni longiline şi apoi te somează să ieşi
(exit), anulându-te, ştergându-te!
(delete). Păcatul cuvântului! În
lăcaşul sufletului şi- al spiritului
rămân nerostitele! Ele se simt, nu
se văd.
Revenind, expoziţia s-a construit dintr-o prietenească întâlnire
a două personalităţi artistice viguroase, împlinite în domeniul
artelor, cu energii sfredelitoare,
într-o permanentă frământare
a găsirii rezolvărilor plastice ca
urmare a aţâţării intelectului,
respectiv: Adrian Chira şi Dorel
David Morar. O întâlnire a picturii
cu sculptura. Maliţios, s-ar putea
spune: nimic spectaculos. Dar,
graţie forţei imaginative comună
ambilor, consistenţa acestei expoziţii constă tocmai în oferirea
multiplelor Coordonate de regăsire în marele creuzet al lumii
zilelor noastre. Şi, cu adevărat îşi
atinge scopul, dacă, şi cu ajutorul
acestui context „coordonator”,
privitorul reuşeşte să-şi fixeze
propriul sistem de referinţă şi, în
raport cu acesta, să-şi determine
poziţia.
Urmărind una din coordonatele expoziţiei, cea a picturii, cu
Adrian Chira intrăm în şezământul
sufletului. După ciclurile Maşina
de scris vise, cel al Norilor, Posibil

călător şi alte hălăduiri exterioare
ale artistului, acum, acesta a
simţit nevoia întoarcerii spre
sine, spre lăuntruri. A creat sufletului un spaţiu special, de
regăsire a tihnei. Izolarea datorată
suferinţei i-a redus posibilităţile
de socializare directă. Ispita lumii
virtuale ca alternativă, a fost la
îndemână şi extrem de ofertantă, transformându-se mai apoi
într-o uriaşă capcană. Evadarea
din această cursă a găsit-o tot
în pictură, rezultând un ciclu
pictural nou, bine construit: Loc
pentru suflet, pe care ni-l împărtăşeşte. El poate fi perceput
ca o mărturisire. Sechelele însă,

nu întârzie să se arate. Butoane
supradimensionate - enter, delet,
exit -, extrase din claviatura
computerului devenită pânză,
te apasă, te strivesc, te suprimă.
Lumea virtuală, sintetică, e
ameninţătoare. Cuvintele ei îţi
sunt străine. Se augmentează şi
par că te înghit. Negrul nefast, roşul
sangvinic, albastrul dramatic,
sunt „azvârlite” cu virtuozitate pe
pânză în intempestive zvâcniri.
Neîmblânzite, crude, direct din
tub sau sub grele împăstări,
ele susţin isonul comenzilor
imperative! Cuvintele, semnele, elementele compoziţionale
sunt tastate în culori. Comunică
pasându-şi replici de apăsat
interes, de la stânga la dreapta.
Şi-apoi triada compoziţională e
închisă la bază.
Din tot acest noian ce-ţi pare
copleşitor se întrezăreşte eliberarea. Încet, încet, tot culoarea
- cald panaceu, se infiltrează şi
se aşază tămăduitor în suprafeţe
mari - calme întinderi cvasi-monocrome de acorduri şoptite în
taină. Ocruri onctuoase, brunuri

extrase din reavăne pământuri,
alburi uşor maculate sau rozuloranj, toate mângâie pânza şi
inundă rama. Se crează astfel spaţialitatea mult aşteptată. Chingile
sufocante se rup şi sufletul îşi
găseşte liniştea locului. Aurul
chenarului consimte alinarea.
Pe coordonata sculpturii
se folosesc materiale absolut
inedite. Abandonate, bizare
fragmente de foste obiecte
uzuale, cu identitate anostă sau
de satisfacere a necesităţilor
practice, imediate, de „hrănire” a
trupului. Sculptorul le găseşte şi,
esenţial, le găseşte în primul rând
frumuseţea. Nu unelteşte singur!
Se asociază cu timpul şi natura
care atacă, scorojesc, erodează,
macină, amprentează. Paradoxal,
degradarea e benefică. Se aşterne
genuin patina. E aurul vremii!
Mai apoi, artistul le extrage din
anonimat şi din această stare de
descompunere. În fapt, în această conjunctură, „descărnarea”
obiectelor e o întâmplare, din
nou, binefăcătoare. Ajută la
dezbărarea de concret şi la
înlesnirea smulgerii din teluric
pentru a ţâşni pe verticală. Meritul artistului e unul salvator şi
înnobilant. El le atribuie statut
şi semantici noi, total opuse
celor anterioare. Sensul materiei propriu - zise dispare şi
elementele sunt investite cu
însuşiri propice înălţării spiritului.
Artistul controlează cu meticulozitate de ceasornicar modul
de îmbinare şi arhitecturare a
pieselor în spaţiu, păstrând ductul verticalei încordate. Trece cu
subtilitate de la ciment, la fier,
tablă sau lemn, rezultând imagini
de agăţat privirea, de căţărat
mintea, de colectat proniile, de
răspândit conţinuturi, de eliberat

spiritul. Imagini ce se caligrafiază
într-o sfială a întrupării cuvântului.
Eşti călăuzit în suduri, îmbinări
şi împlântări, în conglomerat de
apăsări şi elegante elansări; în
interstiţii sau reţele; în tensiuni,
în deformări şi în torsiuni; în
tăceri; ca-ntr-un intens proces
de purificare. În fapt, prin creaţiile sale, operând translarea
de la concret la dimensiunea
filosofică,
artistul
propune,
stârneşte şi oferă potenţiale
Coordonate, fără a fi disjuncte:
latitudine-longitudine,
orizontal-vertical, emiţător-receptacul,
amorf-închegat, materie-spirit,
tensiune-destindere,
gol-plin,
sacru-profan, văzut-nevăzut etc.
Reperul - Archaeus-ul - miezul
de raportare - „întruchiparea” „spiritul Universului” - Logosul,
rămâne la alegerea celui ce
primeşte mesajul, celui ce
se transformă în receptor.
La fel şi nuanţele: poate fi o
cruce, pot fi Coordonate, pot
fi doar două lemne suprapuse
perpendicular… Cuiul ţintuitor
face legătura… „Trâmbiţa marilor
adevăruri” răsună, împrăştie,
emană... sau, e un simplu element
complementar în economia
compoziţiei?
Cuţitul plugului se înfige
adânc în brazdă, spintecă, se
întoarce spre pământ şi întoarce
pământul, asigurând hrana materială şi totodată baza solidă
a lucrării. Mai apoi asistăm, la
desprinderea chinuită, întru început, a spiritului, pe linia deloc
lină, chiar spiralată în anumite
zone, dar neabătându-se nicio
clipă de la prelungul său traiect

vertical. Totul culminează cu
caliciul amplu, generos depozitar
al hranei spiritului. Corelarea
coplementară cromatică e foarte
subtilă: oranjul ruginii îşi caută
perechea în albastrul înalturilor.
Astfel, artistul ne sugerează o altă
definiţie a orizontalei şi verticalei,
o definiţie personală a Coloanei
vieţii.
Pe filieră baudelaire-ianoargheziană, sculptorul David
Morar închipuie propriile imagini
pentru Les fleurs de mal. Ele
te intrigă, îţi zgârie şi despică
gândurile şi, în acelaşi timp, te
ispitesc într-un soi de paradis
primejdios dar, actul creator
aduce transfigurarea, noul sens şi
binele cicatrizant.
Fără să-şi propună în prealabil o
temă comună, rezolvările plastice
sugerate de cei doi artişti, de
multe ori în lapidare, concise, dar
sincere compuneri tocmai întru
crearea unui spaţiu al popasului
sufletului şi al devenirii spiritului,
găsirea firului de legătură la nivel
formal şi ideatic între ele, sau
poate chiar jocul inexistenţei
acestuia, sunt provocările pe care
vi le lansează. Dacă în pictură
logosul ia formă concretă, prin
frânturi de scriitură propriu- zisăpercepută şi ca inserţii grafice, în
sculptură el e sugerat mai mult,
în dezvoltarea sinuoasă a mişcării
formei pe verticală. Scriitura ductului pensulei se transformă şi
se întrupează în contorsiuni ale
fierului, fragmente, frânturi de
scriitură sudate. Concertate, toate
acestea alcătuiesc Locul creaţiei
celor doi.
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Poveştile lui Buna Anica (XIX)
Aşa-zisa Câmpie a Transilvaniei
nu e, de fapt, deloc câmpie, doar că
dealurile, cele mai multe domoale, pot fi cultivate până pe culme.
Cele mai abrupte au fost terasate,
unele au şi fost plantate prin anii
’50 cu livezi de pomi fructiferi şi
viţă-de-vie nobilă, jinduite de stolurile de grauri, dar şi de alt fel de
guri pofticioase. Numai că erau
straşnic păzite, nu atât de paznici,
cât de frica autorităţilor, care ştiau
să dea amenzi usturătoare celor
care îndrăzneau să se-atingă de
„avutul obştesc”. Vorba ceea: „Frica
păzeşte pepenii!” Numai că, „avutul obştesc”, numai obştesc nu
era, pentru că cea mai mare parte
a produselor agricole obţinute
cu trudă şi sudoare, luau drumul
bazelor de recepţie a cerealelor,
a fabricilor de vin şi alcool, sau a
centrelor de legume şi fructe. Din
banii încasaţi, se plăteau lucrările
agricole făcute de SMA, în vreme
ce adevăraţii truditori care asudau
din greu pe tarlalele CAP-ului, se
trezeau că n-au câştigat mare lucru după un an de muncă. Aşa
s-a născut şi o strigătură: ”SMA-ul
cară grâul, CAP-ul paiele, omuşi mâncă...”. După cum se vede
şi după cum v-aţi dat seama (cu
un pic de imaginaţie, ajutată de
o rimă potrivită), pălmaşului nu-i
rămânea mare lucru.
Ca mai toate satele din Câmpia Transilvaniei, Valea Pogăcelii
e un sat cu case ce se-ntind de-o
parte şi de alta a drumului principal, „drumul ţării” cum îl numeau
oamenii, ca o coloană vertebrală
strâbă şi din care lipseşte pe ici, pe
colo, câte-o vertebră. Cum intri-n

sat dinspre Pogăceaua, pe partea
dreaptă a drumului se-ntinde un
rât larg de-a lungul pârâului Valea
şi care vine de undeva de sus,
dinspre Bistriţa, de pe la Silivaş
sau de mai din-sus poate. Pe partea cealaltă a pârâului, mai sub
deal, e o ţesătură de uliţe întortocheate, cu case dese ce abia se
văd din vegetaţia multă şi deasă.
Această parte a satului e numită
„pe gredini”. În derâdere, cei de la
drumul principal îi numesc pe cei
de peste rât „lobodari”, iar aceştia,
să nu se lase mai prejos, îi numesc
pe cei de la drumul principal,
„brânzari”. Dealurile din dreapta
şi din stânga râtului Văii, arată ca
nişte grămezi mari de pietriş întro carieră, aliniate unul după altul,
iar pe văile dintre ele, erau cândva,
acum 50-60 de ani, câteva cătune
destul de populate. Azi, unele abia
dacă mai au o casă-două sau chiar
niciuna. Locuitorii acestor cătune
s-au mutat, unul câte unul, fie mai
în centrul satului, fie prin satele de
pe lângă Târgu-Mureş sau Luduş.
Lipsa curentului electric şi noroaiele mari, au facut ce n-au reuşit
comuniştii să facă prin politica de
sistematizare a satelor. Cătunele
aveau un nume fiecare, iar unele
dintre aceste nume erau ciudate şi
nimeni nu ştia de la ce anume vin:
Scurta, Scoaba, Jula, Bologoaia,
Soci.
Prin anii ’70, în Scoaba mai
erau încă vreo 10 case. Cam pe la
jumătatea văii numită Scoaba, era
o casă izolată, mică, clădită din
cărămidă nearsă şi-n care locuia
singur un bătrân mărunţel, badea
Ienoşăl. Toată lumea-l cunoştea ca

mare mincinos şi ca singurul din
sat care ţinea în gospodăria lui
amărâtă, un măgar. Îl vedeam des
cu teleguţa lui şubredă, cu roţile de
plug, cu măgarul înhămat la ea, ba
la moară, ba pe la făgădău.
- Bunăăăă! Ştii că măgarului
lui Ienoşăl îi place pita cu slănină?
Şi că, de fapt nu-i măgar că-i
măgăriţă? O cheamă Margareta.
- No, faină vreme... de bunăsamă că ştiam că-i măgăriţă. Da’ că
mâncă pită cu slănină, chiar n-am
ştiut.
- Mâncă Bună... am văzut noi
când i-o dat badea Ienoşăl. Pe loc
o-nghiţit-o! D-ai bătrână măgăriţa
că mai nu mai are dinţi în gură.
- Bătrănă dară... poate nu aşa
bătrână ca Ienoşăl, da’ nici departe tare. Tăţi măgarii trăiesc mult
dragii bunii, spunea Buna Anica
cu-n zâmbet ironic în colţul gurii.
Da’ ceva minciuni n-o mai scos
din şărpari Ienoşăl? C-ăsta la doua
vorbe zâce cinci minciuni.
- O zis că l-o muşcat aseară
Margareta de mână... dar când
o vrut să ne-arate, n-o mai găsit
nicăieri muşcătura.
- No păi... ăsta dacă nu minţeşte,
nu trăieşte. Să-l auzâţi numa’ pe
Iuluţu’ lu’ Artimon, că ăsta ştie să
vorovească chiar ca el, ca Ienoşăl,
să-l auzâţi voi cum spune despre
câte-o păţât el pe frunt în războiu’
ăla primu’... pin Galiţâia şi pin Rusia. Numa’ minciuni... să mori de
râs, nu alta. Şi tăt la doua-tri vorbe,
fornăie pe nas şi zâce on „igi siuda”,
io nu ştiu ce-nsamnă aia, cică-i pe
ruseşte c-o fost în prinsoare la ruşi
ca şi socru-meu şi de-acolo o prins
el horba asta. Io nu l-am auzât vo-

rovind despre păţăniile lui di peacolo... da’ l-am auzăt pe Iuluţ. Ioi
Doamne ce-am mai râs. Şi mai areo vorbă Ienoşăl săracu’: la tăţi le
zâce „nănaşule”. Nuş’ce vorbă-i asta
la el, da’ aşa le zâce la tăţi: nănaşule.
- Spune-ne şi nouă Bună o ţâră,
minciunile alea a lui Ienoşăl.
- Io vi le-oi spune mă, da’ nu ştiu
să zâc aşa cum ştie să zâcă Iuluţ.
No, păi cică povestea Ienoşăl: „Apăi
să vezi nănaşule, frrrrooo! igi siuda, când am vinit io din Galiţâia-n
permisâie, frrrrooo! igi siuda... cu
schiurile am vinit c-am fost vânător
de munte pe frunt... frrrooo! igi
siuda. Pân-acas am vinit pe schiuri nănaşule, ş-aşa vineam de tare
că stăteau oamenii răzămaţi în
coada sapii, frrrooo! Igi siuda, de
să uitau cum viu io pe schiuri. No,
păi nănaşule, frrrooo! Igi siuda! Am
văzut acolo pin Galiţâia mninune
mare nănaşule... acolo albinile,
frrrooo! Igi siuda, erau cât oile
de mari...” Dacă albinile erau aşa
de mari, coşniţâle cât erau bade
Ienoşăl?” intreba câte unu’. „Apăi tăt
ca pe-aicea mă mucosule, frrrooo...”
răspundea Ienoşăl, mânios c-o fost
oprit din povestit. „Ş-apăi cum intrau atunci albinile în coşniţă bade
Ienoşăl?” nu să lăsa ăla. „Apăi Dumnezo ştie cum mă...că pe când să să
bage, frrrooo! Igi siuda, io am căzut
în prinsoare la rusnaci...” ieşea din
îmboţală Ienoşăl. „Apăi nănaşule,
frrrooo! Igi siuda, acolo pi la ruşi
m-o dat slugă la on bocotan mare...
ş-avea bocotanu’ o fată faină tare,
frrrooo! Igi siuda. Şi drăguţu’ fetii
era ghinărar de aviaţâie... ş-o vinit
odată, frrrooo! Igi siuda, cu iroplanu’ să-ş plimbe drăguţa sus pin
nori. No, şi să vezi nănaşule, frrrooo!
Igi siuda, când s-o suit domnişoara
în iroplan ş-onceput iroplanu a da
din aripi... s-o spăriat domnişoara,
de tăt ş-o făcut moşcoşagurile pe
ea... frrrooo! Igi siuda!” No! Aşa-i cu
Ienoşăl. Asta-i tartoru’ mincinoşilor
dragii bunii, încheia Buna Anica,
abia auzit printre hohotele noas-

Aurel HANCU - o carte de poezie despre Isus
(Urmare din pagina 1)

La fel cum spune și Sf. Apostol Paul în scrisoarea întâia
către corinteni: „Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, față către față; acum cunosc în parte, dar atunci
voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.”
Așadar, să purcedem, la dezbaterea conținutului acestor
versuri, lăsând Spiritul Sfânt să ne umple cu darurile Sale,
care au puterea de a ne mări credința, de a ne întări speranța
și de a ne desăvârşi iubirea. „Iar mai mare dintre acestea
este iubirea.”, încheie Apostolul neamurilor acest Imn al
dragostei. Iar dragostea pentru Dumnezeu freamătă în
fiecare vers al părintelui Aurel, recunoscând că El este Alpha
și Omega, că este totul, așa cum, foarte plastic, putem citi în
poezia Cel ce eşti. “Tu eşti cel ce eşti/şi ai fost/ şi vei fi./ Tu eşti şi
zborul./ Tu eşti şi alinarea./ Tu eşti şi cel dintâi./ Tu eşti şi cel din
urmă./ Tu eşti dar fără-asemănare./ Tu rotunjeşti chiar totul./
Tu eşti chiar biruinţa însăşi/ O, Dumnezeul meu!”
Întrucât suntem în plin post al Crăciunului, trebuie să
amintim și de poeziile, Se naște Impăratul și Colind, care
ar merita să fie transpuse și în cântec, pentru a îmbogăți
repertoriul atât de frumos al colinzilor româneşti. “În
noaptea istoriei, în noaptea cea mare,/ neapusa Lumină în
lume răsare!// Şi steaua vesteşte cereasca minune –/ şi cerul
să cânte, pământul răsune!// Se naşte-Împăratul şi lumea n-o
lasă/ şi lumea întreagă devine-a Lui Casă!”
Dar urmează și Golgota, după trei ani de vestire a
Evagheliei, ne spun poeziile, Memento și Mater Dolorosa.
Iar aici, versurile părintelui, meditând la cumplita Patimă
a Mântuitorului, storc, fără să vrei, o lacrimă și un suspin,
gândindu-ne la prețul pe care Fiul lui Dumnezeu l-a plătit
pentru răscumparea noastră, preț pe care, Maica îndurerată,
ca și Corăscumpărătoare, l-a plătit și ea pe întregul drum al
Calvarului. “O, mâna ce-ai făcut-o Te-a pălmuit de-ndată/ Te-a
sfâșiat în bice, fără-a avea vreo pată.// Ţi-a lepădat veşminte,
lăsându-Ţi trupul gol,/ Ţi-a pus spinii pe frunte, Ţi-a frânt glasul
domol -// în trup Ţi-a pus piroane, Ţi-a dus fiere la gură,/ vai,
omul Te huleşte iar Mielul blând îndură.”
Dar avem și modelul Veronicăi, a cărei năframă a adus un
strop de alinare pe Calea Golgotei, iar îndemnul de la sfârșitul
poeziei, ne obligă pe fiecare dintre noi, să facem tot ce ne stă
în putință să devenim Simoni din Cirene sau Veronici, pentru
a ajuta Domnului în opera de Mântuire. “Năframa Veronicăi
–/ în mâna mea /în mâna ta/ şi-n mâna orişicui o vrea -/ va face
să rodească puterea biruinţei.”

Urmează câteva poezii care parcă ne-aduc aminte de
Sfântul Augustin, care spunea în „Confesiuni”: ”Târziu de
tot Te-am iubit, o, Tu, Frumuseţe atât de veche, şi totuşi atât
de nouă, târziu de tot Te-am iubit.” La fel, și părintele Aurel
spune, la sfârșitul poeziei, Bucurie de a fi: “Cât de târziu Te-am
cunoscut –// Părintele, Izvorul şi Ziditorul meu!”
Apoi contemplă nemărginita iubire a lui Dumnezeu și
în poeziile: El, Cântecul verii, Când toate ești, Eu în El mă mişc,
Vasul de cinste, Frumusețea, iubire din care s-a născut întreaga
creație și milostivirea pe care, Domnul, întotdeauna este
gata să le reverse asupra sufletului smerit. Fireşte că volumul
continuă cu misterul pascal în care Învierea este prezentată
atât de plastic: “Crescut frumos/ înveşmântat în albul dulce ca/
visarea/ de sus venită/şi viu înmiresmată, maiestuos,/ eşti, cum
să spun,/ chiar respirarea Domnului Christos.”
Și relatarea uceniilor din Emaus este atât de potrivit
transpusă în versuri, încât ne putem imagina, ca fiind noi cei
care, uneori, chiar trecem prin situații similare, când Domnul
este lângă noi, dar suntem orbi și nu-L vedem pentru că
suntem ingândurați, copleșiți de viața de zi cu zi, sau doar
pur și simplu ignoranți. “Păşim pe cale-ngânduraţi –/ neapasă întâmplarea grea./ Ieşit de sub tenebre reci /este Acel ce
pătimea.”
Ideea este că, atunci când L-am recunoscut, să avem
curajul, de a-I spune și noi, la fel ca părintele Aurel: “Tu,
nesfârşită armonie,/ când haosul iar se desface,/ rămâi cu noi
- strălucitor,/ rămâi cu noi - eternă Pace!”
Acest volum, prin versurile sale, parcurge întreaga
viață a Mântuitorului, începând de la Întrupare, Naștere,
Propovadirea Evangheliei și instituirea Sfintelor Sacramente,
continunând cu Golgota, apoi Învierea și Înălţarea la Ceruri.
Dar Evangheliile Sinoptice nu se termină aici, ci de o
importanță covârşitoare este și Cartea Revelaţiei a Sfântului
Apostol Ioan.
Dacă prima venire a lui Cristos a fost profețită cu sute de
ani înainte – a se vedea şi la Isaia – și Profeții lui Dumnezeu
se tânguiau cu dor aşteptându-L pe Mesia Cel promis, iată
că Apoclipsa lui Ioan, revelează cu 2000 de ani înainte și cea
de-a Doua Venire în Slavă a Mântuitorului nostru.
Cu siguranță, nu întâmplător acest volum de poezii se
intitulează ISUS „Maranatha” - Vino, Doamne Isuse! - pentru
că ne atrage atenția asupra versetelor Evanghelice, care ne
spun să veghem încontinuu, pentru că nu știm nici ziua, nici
ceasul, când ni se va cere socoteală.

tre de râs. Râdea şi Buna Anica, în
felul ei potolit, mai mult cu ochii ei
albaştri ca cerul toamna.
- Bună, da’ de fornăit de ce fornăie badea Ienoşăl?
- Apăi ştii Dumnezo di ce fornăie. Poate c-aşa-i vine lui. Sau
poate că-n nas îşi ţâne minciunile
şi cum să-nghesuie să iasă, fac
gălăgie ş-apăi ăla-i fornăitu’, râdea
Buna. Apăi mă copii, sunt oameni
care mai au şi apucături d-estea de
care nici ei nu-ş dau sama. Sau îşi
dau, da’ s-o obişnuit cu ele. Cum
îi şi lemnariu ăla din Zau care ştie
să faca dormeze faine şi bune.
Io nici nu ştiu cum îl cheamă, că
tătă lumea-i zâce „Cna-cna”. Că
aşa voroveşte el... tăt la doua-tri
horbe face: cna-cna. La început
lumea o râs de el când l-o auzât...
da’ dup-aia s-o obişnuit cu el şi nici
el nu să supără dacă-i zâci: „bade
Cna-cna aşa, bade Cna-cna pe dincolo.” C-aşa-i omu’... să obişnuieşte
cu orice. Că şi spânzuratu’ să
obişnuieşte di la o vreme cu funia.
- Bunăăă! Vorovim de lup şi lupu-i la uşă... ni că trece pe drum
badea Ienoşăl cu măgăriţa lui.
Pe drum, trecea într-adevăr
Ienoşăl cu teleguţa lui cu roţile de
plug, trasă de măgăriţa Margareta, care păşea leneş, cu capu-n
pământ. În teleguţă, badea Ienoşăl,
tot cu capu-n piept, gândinduse poate la minciunile lui. Şi cum
merg amândoi cu capul plecat,
musai să te-ntrebi, cine după cine
s-a luat?
- Merge la stână la Costan, de
bunăsamă, spunea Buna Anica.
Costan îi om bun şi-i mai dă de gratis o felie de caş, o ţâră de urdă, o
ulcică de jântiţă.
Zgomotul roţilor teleguţei începea să se piardă în susul drumului. Dar rămâneau zgomotoase şi
vesele în mintea noastră, minciunile lui badea Ienoşăl. Badea Ienoşăl,
stăpânul Margaretei.

Mulți privesc, această a Doua Venire, ca pe ceva foarte
îndepărtat, neverosimil, ceva ce nu se va petrece în timpul
vieții noastre, așadar putând trăi încă liniştiți, în ignoranță,
lăsând lucrurile să se întâmple, fără a ne pregăti, fără a
lua seama la Mesajele lui Dumnezeu atât de stăruitoare,
transmise prin vizionari și oameni aleşi, la Apariţiile Maicii
Sfinte din întreaga lume, care ne îndeamnă la o convertire
reală a inimii, la post, rugăciune, la luarea Sfintelor
Sacramente, pentru a ne putea pregăti pentru vremurile
care vin.
De ce credem, în mod eronat, că nu trebuie să ne
preocupe Apocalipsa, care cine știe când va avea loc? Dar
oare ne gândim, că, de fapt, putem părăsi aceasta lume, în
orice clipă, la orice vârstă, iar sufletul nostru, așa cum am
spus cu câteva rânduri mai sus, se va înfăţişa la Judecata
particulară.
Pentru acest moment, cel mai crucial al sufletului nostru,
care va decide fericirea sau osânda veșnică, trebuie să ne
pregătim, Și nu oricum. De aceea Maica Sfântă ne roagă
atât de stăruitor, să urmăm Calea pe care Sfântul ei Fiu, ne-a
trasat-o în Sfânta Scriptură. „Eu sunt Calea, Adevărul și Viaţa”
ne spune Isus. Așadar dacă vrem să intrăm în Împărăţia
Cerurilor, trebuie să urmăm această Cale, să rămânem în
Adevăr, pentru a putea obține Viața și Fericirea veșnice.
După acest scurt intermezzo despre necesitatea vegherii perpetue, să revenim la poezia de căpătâi a acestui
volum, care ne prezintă, în fața ochilor sufletului, Cerul și
Pământul Nou, Împărăția lui Dumnezeu care se va instaura
după cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Isus Cristos.
„Maranatha” (“Domnul vine!”) “Și vor fi o Turmă şi-un Păstor./
Și va fi un Singur Rege./ Vom primi trup nou, nemuritor,/ doar o
Limbă, doar o Lege!// Vom intra cu toți-n Paradis!/ Răul nu ne
va aține!/ Vom trăi cu toții cum s-a zis:/ nici că s-ar putea mai
bine!// Pace, bucurie, armonie/ vor fi din belşug şi peste tot!/ Nu
va fi deci nicio silnicie,/ Dragostea ne va forma un tot.// Cerul
şi Pâmântul vor fi una./ Nicio lacrimă şi nici suspine,/ bucuroşi
dar pentru totdeauna,/ Fericire pentru orişicine!// Cerul Nou,
Pământul Nou, în fine,/ despre ele cum s-a scris demult,/ vor
forma comoara întru Bine./ Cartea Sfântă pururi o ascult!//
Vom scăpa de orice handicap./ Binele va fi pentru muțime./
Moarte nu, nici boli nu mai încap/ în această Patrie de Bine!//
Viața Veşnică pe toți ne ține,/ avuția care nu se gată,/ un Izvor
care la toți ne vine/ fără a seca vreodată!// Viața Veşnică-i
să Te cunoască/ Veşnice Părinte şi pe Fiul,/ să slujească şi să
Vă iubească/ cum pe Tatăl, tot aşa pe Fiul!// Și din înălțime,
Domnul vine/ pentru mine, pentru orişicine!/ Și va fi îndată
totul gata/ cum s-a spus şi spunem: “Maranatha!”.

Ioana Toth - Oradea
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1 DECEMBRIE 1918 - Martori şi înfăptuitori ai UNIRII
de Mihai SUCIU

Istoricul EUGEN HULEA
rememorează:
„De fapt, n-a fost sărbătoare; cuvântul ar
fi impropriu, sau puţin expresiv”
Piaţa mare a oraşului, care singură putea cuprinde
100.000 de oameni, era arhiplină. Lumea era de un
entuziasm greu de descris. Entuziasm care a debordat
toate limitele şi s-a manifestat prin cântece, prin oratori
pe care-i ridicau pe umeri, tarafurile de muzicanţi cu care
venea fiecare sat; trebuie să ştim că s-a venit într-o ordine
exemplară. Satele aveau în frunte pe conducătorii lor, de
obicei, preoţi, învăţători. Urmau bărbaţii bătrâni, pe urmă,
cei mai tineri, femeile ş-apoi copiii. Veneau cu cântece şi
într-o ţinută pe care n-am mai văzut-o de-atunci la nicio
adunare populară, cu toate că am văzut chiar destul
de multe şi aşa-zis “bine organizate”. Adunarea de la 1
Decembrie n-a fost adunare organizată de cineva anume;
a fost o manifestare spontană de proporţii unice, cu toate
că timpul a fost mohorât. Soarele, despre care unii dintre
istoricii de astăzi vorbesc, a fost tot timpul ascuns după
nori, dar, de fapt, n-a fost frig adevărat, ger: o zi de iarnă
începătoare, pe care însă nimenea nu o lua în seamă.
- O zi de început de ţară adevarată, în care căldura
interi- oară sfida şi ar fi sfidat intemperiile oricărui anotimp.
- Probă că, începând cu 29, cu 30 noiembrie mai ales,
seara, câmpul pe care azi se întinde noua Alba Iulia era
acoperit de zeci de mii de oameni, veniţi din toate părţile,
care se încălzeau pe lângă nişte focuri firave, cântau, spuneau
glume.
- A mai trecut, astfel, o noapte! Ziua, clipa. Definiţi
ambianţa veştii celei mari, stimate domnuie profesor
Eugen Hulea.
- Un entuziasm frenetic. Cuvântul să nu vi se pară
exagerat.
Aşa a fost. Oraşul se cutremura de ,,vivat”-urile mulţimii,
de entuziasmul acesteia – cum am spus - frenetic, dezlănţuit,
care a durat tot timpul, până spre seară, şi s-a molcomit
treptat, pe măsură ce satele se reîntorceau spre casă.
Entuziasm, lume multă, ordine perfectă; de fapt, se zice că
adunarea a fost constituită după asemănarea adunării din
3—15 mai de la Blaj. În formă de stea, cu o serie de drumuri,
4 sau 14, nu se ştie sigur; estrade, de unde se vorbea
poporului, în timpul cât delegaţii erau în Sala Unirii. Şi au
luat cuvântul cu o aprobare care, e inutil să mai spun, a fost şi
ea tot atât de extraordinară la hotărârea de a ne uni cu ţara,
cu România, fără condiţii.
- Impreslonant cadrul general, emoţionant pentru un
tânăr, unul dintre cei mai tineri membri ai Legiunii Alba,
încredinţată cu paza, cu ordinea. De-ar fi să fixăm câteva
instantanee, câteva cadre, filtrate prin ,,ochiul” istoricului,
al muzeografului care aveaţi să deveniţi?
- Mi-aduc aminte, unul dintre moţi, Săntruţu al Lupului,
bărbat voinic, trecut de 60 de ani, însă în plină vigoare,
desemnat port-drapel. A săltat în şa, şi-a vârât drapelul
în cizmă cu aşa înverşunare, de i s-a crăpat tureatca. Sau
semnele de bucurie pe care şi le schimbau cei din tren cu
cei de pe şosea. Multe asemenea gesturi a surprins unicul
fotograf de pe Platoul Romanilor, Samoilă Mîrza.
- Prin participare, desfăşurare, dar mai ales prin
semnificaţii şi finalitate – un act energic şi acesta al naţiunii
române.
- Orice act istoric presupune două componente:
indicaţiile elitei cărturăreşti şi masa care primeşte mesajul
şi îl îndeplineşte. La 1 Decembrie, au venit din Maramureş,
de la Tăşnad, din cele mai extreme puncte ale Ardealului.
Cu trăsura, pe jos, cu trenul, cu toate mijloacele posibile.
Înfruntate o serie de dificultăţi, ameninţări; au fost cazuri
când li s-a cerut trenurilor să dezarmeze, fiindcă veneau şi
membri ai gărzilor, ai unităţilor străine, militari care mai
trageau asupra trenurilor. Unii îşi luau rămas bun, în ideea
că nu se vor mai vedea. Circulau şi trenuri blindate duşmane
Unirii. N-a fost lucru chiar atât de uşor. Participarea a fost

riscantă, însă toată lumea a dat la o parte aceste riscuri, şi-a
luat inima în dinţi, venind la Alba. Un exemplu: un cărturar
din Sălişte, când să se îmbarce într-un tren special Sibiu Alba, cineva i-a spus că i-a murit tatăl. El: ,,Bine, mă întorc,
diseară sau mâine, faceţi cele de cuviinţă, eu nu pot lipsi deacolo”!
- Dinspre riscul asumat cu incrâncenare, n-a fost tocmai
sărbătoare, chiar dacă oamenii au ştiut converti clipa
în cea mai mare biruinţă a tuturor timpurilor de lacrimi
româneşti.
- Cuvântul sărbătoare ar fi impropriu, sau puţin expresiv,
nu se ridică la înălţimea Adunarii. De fapt, n-a fost sărbatoare.
Nu s-a băut o picătură. Nu, ca după tradiţie, boi la frigare. Prin
suflet, entuziasm, dar dintr-ăsta cum n-am mai avut nicicând.
- Un edificiu, ca să dureze – spuneaţi - trebuie să
intersecteze ideea elitei cu voinţa poporului. Momentul ilustrativ!
- Una dintre convingerile mele de-o viaţă: când forţa
intelectualului a fost pusă în slujba intereselor poporului,
iar poporul i-a acordat întregul credit, iniţiativele au izbutit.
Nicio ingerinţă nu-l poate abate de la crezul său că este în
serviciul unei cauze naţionale.
1 Decembrie 1993

Şi înainte, marş!!
Un drum fundamental prin geografii, dar şi prin
istorii, dătător de experienţă cum niciun alt moment, fie
şi crucial, al vieţii nu li s-a dovedit pe măsură, ca fond
de ,,generozitate”: RĂZBOIUL. Rememorat, în detalii
bulversante pentru neautorizat - ziua, anul, ora, localitatea,
tovarăşi (camarazi), inamici, cu nume-prenume. Totul
e să aibă auditoriu adecvat; să ai răbdare, să ai bandă
(de magnetofon), baterii... Războinicului mureşean cu
numele VICTORIEI, Victor Boroş, viaţa i-a oferit şansa de
a spăla imaginea ororilor zeului Marte cu icoana Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918.
- Şi, cum spuneaţi, nene Victor Boroş, acasă! Ce cuvânt
drag!
- Acum, ajung acasă. Am cumpărat alimente, că veneam
spre casă. Am ajuns la Szolnok, Oradea, Războieni. În TîrguMureş - gripă spaniolă (era cam prin 25 noiembrie); mulţi
oameni atinşi de flagel. A ucis cât jumătate din front. Sosit
acasă, a venit la mine o gardă din Tîrgu-Mureş, de la, cum
să spun,
- Garda Naţională.
- Da. Comandant era unul Suciu Niculae, din Sângiorz.
Pretin cu tata. Şi io îl cunoşteam. „Tu să te duci – a zis - la
Ungheni, să cercetezi ce este, apoi vii şi raportezi”. Tatapreot, puţini enoriaşi, 30-40 de familii de români (comună
ungurească), şi ăîa fricoşi, nepregătiţi să meargă la Alba. „Mă
duc io, tată!” „Bine, numa să nu afle satu!” Am plecat pe 30,
seara.
- Singur din sat!
- La Alba - atâta lume, de nu puteam răzbi. Aglomeraţie,
numa-numa. Am stat, am ascultat. Cunoscuţi n-am întâlnit,
dar toţi erau de-ai mei! Bucuria - comună. Şi neînchipuit
de mare! Spre casă, seara: câte amintiri... Am venit, apoi, la
Tîrgu-Mureş să raportez. Atâta am fost eu în Garda aţională.
I-am spus locotenentului Suciu: ,,Uite, baciule Niculiţă, ceam aranjat”. Apoi, m-am facut notar judeţean.
- Ce vârstă aveaţi, pe-atunci?
- 20. În 1898 născut. Şi asta era in ‘918.
- V-aţi făcut notar judeţean, la 20 de ani.
- După trei zile, m-a chemat subprefectul, văru-meu. Zice: ,,Tu, Victore, ai şcoala superioară de comerţ, nu eşti de
administraţie. Se formează Comisariatul Alimentar pentru
aprovizionarea populaţiei. Acolo-i de tine”. Apoi, am intrat în
Armata Română. 30 de ani - directorul Băncii ,,Albina”. După
eliberare - şomer. Liber! Mai târziu - funcţionar şi contabil-şef.
Noiembrie, 1998

TEODOR COVĂTARU:
,,38 de ani mi-am făcut datoria. Mi-am
făcut o căsuţă. Şi-am făcut UNIREA”
Substanţial şi demn reprezentat la Alba Iulia judeţul
Mureş, purtând şi reverberând aceeaşi solie izvorâtă
din voinţa unanimă a sufletului de român de alăturare a
suflării româneşti: 101 delegaţi au fost prezenţi în „Capitala
Unirii”, Alba Iulia, în „Duminica Sfântă a Ţării”, 1 Decembrie
1918. Li s-au alăturat delegaţilor oficiali câteva mii de
voluntari, fără convocator şi fără apel, răspunzând exclusiv
imboldului inimii, semnând plebiscitar istoricul act. Din cei
101 delegaţi, 78 au fost aleşi de popor, prin vot universal
şi egal, în cadrul a 15 cercuri electorale austro-ungare ale
vremii, iar 23 numiţi de nuclee reprezentative ale vieţii
româneşti. 70 titulari, 31 supleanţi. 97 bărbaţi, doar 4
femei. Cea mai consistentă a fost delegaţia reghinenilor.
Cercurile electorale târgumureşene i-au desemnat pe
Aurel Baciu, Titu Rusu, Ioan Viciu, Dumitru Holom, Ştefan
Buzan, Ioan Roman, George Chinezu, Dumitru Buja, Ştefan
Togănel şi Savu Husariu.
- Îs născut în Moldova, comuna Boroaia, judeţul Suceava.
Am fost luat în armată pe 15 noiembrie ‘916. Regimentul 4
artilerie Roman. După instruire, repartizat la regiment activ
pe front, pe lângă Oneşti. Am luptat la Cireşoaia, Târgu-Ocna,
Slănic, Grozeşti. După luptele din ‘917, odată s-a rupt frontul,
inamicul a prins toată divizia la Mărăşeşti. După zece zile,
s-a restabilit frontul şi ne-am întors la Grozeşti, că nemţii
concentraseră armata. Am izbutit sa rupem frontul la Slănic.
Ne-am reîntors la Târgu-Ocna. 15.000 de prizonieri nemţi.
S-a restabilit frontul, nemţii s-au retras. Am luptat alături cu
ruşii; sub timpul ţarist, nu erau încă socialişti. Am dus cât am
putut războiul. Deodată, nemţii au cerut armistiţiu. Să le dăm
vagoane să se ducă acasă. Se răspândise vestea că în ţară la
ei au intrat francezii şi englezii. Atâta vorbesc despre război.
După terminarea războiului, am fost aleşi vreo 40
de militari, în frunte cu generalul Moşoiu, să mergem să
eliberăm Ardealul. Duşi la Sibiu. Dezrobirea Ardealului... S-a
format comandamentul. Din oraş în oraş: la Alba Iulia, la Cluj,
Oradea, Debreţin, Budapesta.
- Momentul Marii Uniri v-a aflat, înţeleg, în misiune, în
strai ostăşesc.
- De la Sibiu, trimis la Alba Iulia, pentru pază, cu 40 de
camarazi.
- Cum vi s-a aşezat în memorie clipa ferice de istorie?
- Nici nu poate să vorbească omul ce bucurie era pe
românii noştri... Unde vedeam un soldat cu uniformă
maghiară, ne apropiam civilizat de el şi-l întrebam: „D-ta cu
ce ocazie eşti, cine eşti?” Spunea : „Eu sunt român, n-am avut
alte haine. De pe front, am venit direct la Alba Iulia”.
- În cazul Domniei Voastre, a fost primul drum spre
Ardeal al unui moldovean?
- Da, dimpreună cu alţi vreo 70, numai din unitatea mea.
- Bucurie şi pentru moldovean.
- Da, fraţii noştri! Asta cântam de recruţi.
- V-aţi stabilit, de ani mulţi, la Tîrgu-Mureş. Vă socoţiti
moldovean sau ardelean?
- Sunt născut moldovean şi îmbătrânit ardelean. Şcoala
la Cluj. Mi s-a cerut să dau o declaraţie că voi servi ţara unde
m-o trimite. Am avut noroc s-ajung la Tîrgu-Mureş. Un medic
şvab, nu ştia o boabă româneşte, mă tot întreba ce-am căutat
eu aici din Moldova. 38 de ani mi-am facut datoria, ca felcer,
aici. M-am simţit mereu acasă. Mi-am făcut o casuţă. Şi-am
făcut Unirea. Soţia-i din Cluj.
- După câte aţi făcut, vă puteţi numi, fără greş, ardelean!
- Împământenit aici. Mi-am câştigat, o viaţă, atâţia prieteni şi cunoscuţi!
- lar mai presus de orice departajare: român.
- În toată România - români!
Noiembrie, 1998
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PREMII PENTRU SCRIITORII MUREŞENI

În ziua de 5 decembrie a.c., în sala senatului
Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, a
avut loc festivitatea decernării premiilor literare
pentru anul 2013, a scriitorilor din Filiala regională
Târgu-Mureş, Secţia română. Evenimentul a fost
predecedat de conferinţa cu tema Literatură
şi comunicare, susţinută de lectorul univ. dr.
Eugeniu Nistor, care este şi secretarul breslei
scriitoriceşti.

în teoria literară românească; Premiul pentru
poezie: Ioan Găbudean – Cipău, ultimul turnir;
Premiul pentru proză scurtă: Ion Nete – Califar la
poarta cerului şi Rugaţi-vă să nu existe Dumnezeu.
De asemenea, având în vedere îndelungata
activitate literară desfăşurată în cadrul Filialei
şi împlinirea unor vârste rotunde, juriul a decis
acordarea a două premii de excelenţă scriitorilor:
Zeno Ghiţulescu, membru al USR din anul
1974 – la împlinirea vârstei de 85 de ani, şi Lazăr
Lădariu, membru al USR din anul 1990 – la
împlinirea vârstei de 75 de ani.
În acelaşi cadru a continuat gala premiilor
prin iniţiativa Editurii „Ardealul”, care i-a
răsplătit cu diplome de excelenţă pe cei mai
activi colaboratori ai ei: poetul dr. Marius
Paşcan, senator în Parlamentul României;
poetul şi publicistul Adrian Armand Giurgea

Întrunit anterior, juriul desemnat – alcătuit
din: Cornel Moraru - preşedinte, Iulian Boldea şi
Eugeniu Nistor – a analizat toate cărţile depuse
la concurs şi a decis premierea următorilor autori,
pentru cărţile lor: Premiul pentru critică şi istorie
literară: Gheorghe Perian – Ideea de generaţie

SEMNAL • SEMNAL • SEMNAL
Cu nespusă bucurie am primit şi ne
grăbim să vă semnalăm apariţia volumului
de povestiri “Omul negru şi alte arătări de
pe Hotar” (Ed. Eikon 2013) de Viorel Bucur,
scriitor transilvănean născut la 16 noiembrie 1955 în Bogata de Mureş şi stabilit în
oraşul Karlsruhe, Germania.
Cititorii revistei LitArt au avut ocazia
de-a lungul mai multor numere să intre în
contact cu opera scriitorului Viorel Bucur,
atât în paginile de poezie, cât şi în cele de
proză, debutul său în proză fiind consemnat, de fapt, în numărul lunii noiembrie
2013 (11/44) cu textul Cedarea Ardealului
pe care îl puteţi regăsi şi în volumul de faţă.
Pentru a vă convinge că merită să
căutaţi şi să citiţi cartea, îl cităm în cele
ce urmează pe scriitorul Alexandru Vlad
cu textul de pe coperta volumului la care facem referire: “Viorel Bucur este
un nostalgic temperat. Temperat stilistic vreau să spun, pentru că altfel,
nostalgicii sunt totdeauna înclinaţi să dea frâu liber sentimentelor, chiar să
le accentueze, nu să le inducă cititorului. Nu este cazul aici. Rezultă un realism esenţial şi puternic - lumea simplă şi pătimaşă, uneori, a Câmpiei Transilvaniei, cu personaje tragice şi pitoreşti în acelaşi timp, ne aminteşte de
realiştii sud-americani, citiţi cândva. O lume care iese din amintire cu putere,
cu geografia ei agresată, frumuseţea ei elementară şi violentă, casele ei când
părăsite, când locuite, crâşma infernală şi mai ales cu personajele ei desenate
parcă în cărbune, cu nume-porecle. O populaţie amestecată de români şi
maghiari trece prin vămile vremii: sărăcia, recrutarea, colectivizarea, crima,
erotismul ele-mentar, bolile şi moartea. Şi ca un reper al memoriei este salcâmul solitar, care înregistrează anotimpurile ca un ca-lendar.”
Aşadar, o carte caldă, numai bună de citit în această iarnă lungă în
aşteptarea altor scrieri ale talentatului mânuitor al condeiului Viorel Bucur,
mureşean la origini, stabilit în Germania de ceva vreme, dar, în continuare,
bun cunoscător al limbii române şi, totodată, fin utilizator al vorbei neaoşe
româneşti. (Adrian A. Giurgea)

şi traducătoarea Rozalia C. Suciachi, redactor
resposabil, respectiv secretar de redacţie la
Revista „Târnava”; prof. Constantin Şalapi –
director al Centrului cultural „Lucian Blaga” din
Sebeş Alba, şi ec. Alexandru Căţcăuan – director
al Casei de Cultură „G. Coşbuc” din Bistriţa.
La recitalul poetic, care a urmat s-au antrenat
poeţii: Emil Dreptate şi Melania Cuc – din
Bistriţa, George L. Nimigeanu – din Mediaş,
Zeno Ghiţulescu, Ion Găbudean, Ana Maria
Crişan, Lazăr Lădariu, Constantin Nicuşan,
Adrian A. Giurgea şi Eugeniu Nistor – din TârguMureş.
Întâlnirea s-a încheiat, după datină, cu o agapă
literară, graţie generozităţii Primăriei Municipiului Târgu-Mureş.

Poezie şi filosofie la ARTA
Cinematografului „Arta" din Târgu-Mureș a
găzduit joi, 11.12.2014, un dublu eveniment cultural.
Este vorba de lansarea cărții de filozofie
Concepția etică a lui David Hume de Emil-Marius
Pașcan, vicepreședintele Comisiei de Cultură a
Senatului României şi prezentarea celui mai recent număr (90-93/2014) al revistei de filosofie şi
literatură Târnava.
Despre carte şi autorul ei au vorbit dr. Dorin
Florea, primarul municipiului Târgu-Mureș, prof.
univ. dr. Călin Enăchescu, rector al Universității
„Petru Maior", lector univ. dr. Eugeniu Nistor şi
prof. univ. dr. Cornel Moraru, invitaţia la lectură
adresată celor aproape 200 de invitaţi prezenţi în
sală fiind mai mult decât convingătoare.
Revista Târnava, una din cele trei reviste literare care apar la Târgu-Mureş sub egida Uniunii
Scriitorilor din România (alături de Vatra şi Lato),
a fost prezentată de prof. univ. dr. Iulian Boldea.
Cei interesaţi trebuie să ştie că cel mai recent
număr al revistei Târnava include două interesante dialoguri cu acad. Nicolae Manolescu
şi dr. Dorin Florea (realizate de Aurel Hancu şi
Adrian A. Giurgea), dar şi materiale incitante sub
semnătura acad. Alexandru Surdu, Ion Ilie Mileșan,

Florin Bengean, Onoriu Cofariu, precum şi grupaje generoase de poeme semnate de Ion Horea,
Lazăr Lădariu, Eugeniu Nistor, Marius Pașcan, Ion
Dumbravă, Iulian Boldea, Kocsis Francisko, Ileana
Sandu, Teodor Borz, Armina Flavia Adam, Ioan
Găbudean, Anca Blaga, Gheorghe Botezan, Vasile
Ciia Dătășan, Romeo Morari, Cornelia Toșa, Ioan
Mașca. Nu în ultimul rând, revista găzduieşte un
grupaj de versuri semnat Ady Endre, tălmăcit în
limba română de Rozalia C. Suciaghi.
Îndrăgiţii actori ai Teatrului Naţional TârguMureş Elena Purea și Dan Rădulescu au completat
armonios cu versuri ale scriitorilor mureşeni discursurile celor care s-au perindat pe scenă.
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