UCENIC FÃRÃ VOCAÞIE

În anii ´20, în Cluj se constituiau ºi desãvârºeau administrativ
instituþiile, viaþa socialã ºi economicã a populaþiei româneºti, de data
aceasta urbanã, venitã din toate pãrþile Transilvaniei dupã Marea
Unire, cu Universitatea Regele Ferdinand I, Clinicile Universitare,
Opera ºi Teatrul Naþional, învãþãmântul liceal ºi câte ºi mai câte.
Dupã modelul vremurilor austro-ungare, vânãtoarea ca ºi
pescuitul se desfãºurau dupã reguli respectate. Ieºirile duminicale la
pãdure, în imediata apropiere, erau deja un obicei, încununat ºi de
Maialul braºovenilor care, în numãr mare, cu tineri plini de entuziasm,
încetãþeniserã un frumos obicei, cu strigãturile ºi chemãrile Junilor
Braºovului, frumosul dans Romana ºi chermeza îmbelºugatã care
dezlega limbile oamenilor. Pãdurea Hoia, din imediata vecinãtate a
urbei, era mereu vizitatã, cu orice prilej plimbare sau picnic.
În anii aceia eram fascinat de un prieten al tatãlui meu, avocatul
Tripa, mare animator al asociaþiilor de vânãtoare ºi pescuit. Înalt,
robust, cu pas mare ºi cadenþat, niciodatã grãbit, de la prima vedere
apãrea ca un personaj pitoresc, deosebit pentru un elev de clasã
primarã, atras de lecturile de cãlãtorie, aventuri ºi poveºti vânãtoreºti.
Impresionanþi erau ºi cei doi copoi, splendizi, bine îngrijiþi ºi bine
dresaþi, care îl însoþeau aproape peste tot, cu excepþia tribunalului la
care pleda. Mergeau în lesã, deºi erau atât de instruiþi încât stãteau
la picior, dl Tripa fiind personificarea relaþiei speciale vânãtor-câine.
Profesia liberalã ºi lipsa de lãcomie în cãutarea clienþilor îi confereau
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mult timp liber pe care îl petrecea cu prietenii ºi câinii sãi, de care se
ocupa cu metodã ºi dragoste. În plimbãrile sale zilnice spre Hoia, în
zilele frumoase de primãvarã ºi toamnã, se oprea la întoarcere, ca un
scurt popas, în grãdina noastrã de pe Someº, într-un gest de prietenie.
Atunci mã apropiam de câinii sãi, îi mângâiam cu admiraþie ºi respect
ºi ne împrieteneam. Cam la opt ani, vãzând cã sunt avid de poveºtile
sale vânãtoreºti ºi de drumeþiile lui sãptãmânale, la care de multe ori
ne convingea sã participãm, a obþinut aprobarea pãrinþilor ca sã-l
însoþesc la pescuitul de pãstrãvi duminical, pe valea Ierii, cam la
45-50 de kilometri de Cluj, în Apuseni. Timp de doi trei ani, cu
oarecare regularitate, am cunoscut grupul de trei prieteni, pescari ºi
vânãtori din aceeaºi asociaþie, ºi am ghicit conduita ºi respectul pentru
regulile acestor atavice îndeletniciri, care cu uºurinþã pot degenera în
desfrâu. Cei doi prieteni erau dl Pascu, de curând mare comerciant,
care prospera cu mai vechii oameni de comerþ maghiari, evrei ºi
austrieci (de exemplu, Iuliu Meinl sau Emil Schuster Neumann, care
aveau sucursale ºi în alte oraºe din þarã) ºi dl Roºca, reprezentantul
celui mai vechi magazin de arme de vânãtoare, echipament de pescuit
ºi sport, unde puteai comanda orice armã, de la vânãtoare de elefanþi
ºi rinoceri pânã la vestitele arme cu una, douã, trei þevi, Remington,
Walther, Browning ºi lista este nesfârºitã.
În sezonul de pescuit, respectat cu cea mai mare stricteþe,
porneam cu maºinile pe drumurile destul de precare ºi pline de praf
ale vremii, uneori chiar înainte de rãsãrit. Pe strapontina automobilului-trãsurã, câteodatã înghesuit între bagaje, provizii, haine
cãlduroase ºi de ploaie, eram plin de importanþã. Luam parte la
aventurã, plecam în necunoscut. Ajunºi la confluenþa vãii de unde
pornea expediþia, descãrcam ºi rostuiam ceea ce luam cu noi ºi,
întotdeauna însoþiþi de brigadier ºi unul sau doi copii, cam de 12-14
ani, care erau ºi ºerpaºi, porneam în susul apei. ªi, ieºire dupã ieºire
în naturã, am admirat întrecerea între pescar ºi lipan sau pãstrãv, care
pe care! Erau cercetate, studiate, bulboanã dupã bulboanã, pescarii
se apropiau pitulându-se de multe ori în spatele unor tufe de arini sau
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al unor stânci. Apoi alte opriri, pescarii se deplasau cam în acelaºi
timp, dar distanþaþi, pentru conciliabule, schimbarea muºtei artificiale
sau râmei (adunate în borcane de cu searã de tinerii ºerpaºi), schimbãri
de tactici. Fiecare încercare era altfel, pe moment, inspiratã sau nu.
Odatã prins pãstrãvul, se scotea cârligul cu cea mai mare grijã ca sã
nu i se rupã buza, apoi se mãsura cu o rigletã gradatã de 30 centimetri
ºi, dacã nu mãsura 18 centimetri lungime, era pus cu grijã înapoi în
vâltoarea apei. Era prea tânãr, nu-ºi împlinise ciclul vieþii, trebuia sã
mai creascã. Pescuitul acesta, în miºcare, inedit la fiecare încercare,
într-o naturã armonioasã, ea însãºi schimbãtoare, cu coturi, cascade
ºi vâltori, stânci ºi vegetaþie, coastele ºi pãdurile vãii ºi, mai ales, sub
soarele care pãtrundea întotdeauna altfel în firul vãii, contrasta cu
ceea ce consideram o plictisealã, pescuitul la staþionar. Spre ora 12,
când cãldura ºi mai ales când soarele lumina de sus pe luciul apei, se
ºtia cã rãpitorul apei se ascunde; atunci se pregãtea pauza de prânz,
cu o masã copioasã, cu termosul de ceai ºi cafea, dar ºi cu tihna
pauzei.
Brigadierul ºi tinerii ºerpaºi de încredere erau chestionaþi de cei
trei prieteni despre viiturile ºi prãbuºirile de stânci care modificau
cursul apei ºi goneau sau duceau peºtii de vale, despre braconajul
din zonã care, nesupravegheat, putea lua proporþii, despre pescuitul
în afara perioadelor permise, despre folosirea dinamitei. Într-un
cuvânt, despre tot ceea ce interesa ocrotirea ºi menþinerea, cum s-ar
spune azi, a unui ecosistem al speciilor. Pãstrãvii prinºi erau puºi cu
grijã în coºuleþe la brâu sau în bandulierã, pe pat de urzici proaspete,
ca sã nu-ºi piardã prospeþimea, cãci se preparau în aceeaºi searã sau
cel târziu a doua zi. Recolta era individualã, dar dacã unul dintre
participanþi fusese mai puþin norocos, ceilalþi, cu o glumã ºi tachinãrie,
îi completau prada ca sã nu fie ruºinat acasã. Nu am fost încurajat sã
încerc ºi eu la pãstrãv ºi mi s-a explicat de ce: ca sã nu prind plãcerea
necontrolatã a prãzii, ceea ce ar altera justa mãsurã. ªi, într-adevãr,
i-am vãzut cã atunci când recolta era bogatã, se opreau din pescuit la
10-15 pãstrãvi. E drept cã erau mari ºi grei. Din prima mea ieºire, am
20

avut coºuleþul meu cu urzici ºi partea ce-mi revenea, cu toate cã pãrinþii
mei primeau oricum pãstrãvi proaspeþi sau iepuri, cãprioarã ori mistreþ
dupã ieºirile prietenilor noºtri.
Aceastã ucenicie fãrã viitor (nu a evoluat nicio clipã în dorinþa
de a fi pescar) a avut totuºi urmãri. În primul rând, o disciplinã de
grup, contact periodic ºi sistematic cu natura, devenind mai târziu o
necesitate ºi chiar un mod de viaþã.
Trezitul (prea) de dimineaþã, mersul în susul ºi în josul apei,
orientarea ºi tot ceea ce derivã din contactul nemijlocit cu natura,
fiindcã aveam parte ºi de zile ratate, ploi neaºteptate, vânt, frig, care
te prindeau pe cursul superior al apei, viituri care tulburau apa ºi deci
nu se mai putea pescui, creau o atmosferã, mã puneau în contact cu
natura imprevizibilã.
Dupã masa consumatã cu o foame nebunã, urma siesta dulce
(când era posibil), chiar aþipitul la umbrã, apoi pescarii fumau, beau
o cafea fierbinte din termos, comentau ziua, povesteau întâmplãri.
Dar niciodatã, chiar niciodatã, nu i-am auzit pe mentorii mei
lãudându-se cu numãrul de peºti prinºi sau alte performanþe pescãreºti.
La o anumitã luminã a dupã-amiezii, totul se strângea în grabã
ºi coborârea era parcã mai spornicã. Ziua se sfârºea, de regulã, cu
bunã dispoziþie, comentarii, chiar dacã eram zdruncinaþi de drumul
de munte. Parcã ºi maºina se grãbea. Iar seara, acasã, mã întreceam
în poveºtile mele pescãreºti, cãci în materie de pescuit cam la asta
am rãmas.
În iarna urmãtoare, care a fost grea, cu multã zãpadã ºi frig, la
sfârºit de februarie, dl Tripa m-a întrebat dacã nu aº vrea sã-l însoþesc
într-o duminicã, în apropiere de oraº, ca sã ducem fân ºi drob de sare
într-o poianã, unde de regulã vânãtorii hrãnesc copitatele locului.
Am acceptat cu bucurie (încã nu începusem schiul) ºi fiindcã mi se
ceruse sã-mi iau haine cãlduroase, m-am îmbrãcat cum am putut mai
gros. Am mers cu autobuzul de Mãnãºtur pânã la capãtul liniei, unde
la un localnic cãrãuº erau deja pregãtite douã sãnii cu un cal, pe care
era clãdit fânul ºi alte materiale ºi scule, scânduri, pari de lemn etc.
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Convoiul a pornit ºi în circa 40-50 de minute eram la locul ales, cam
unde este lacul de acumulare pe Someºul Cald, Gilãu sau poate
Mãriºel. În poianã, repede ºi cu pricepere, au fost recuperate caprele,
care mai erau în poianã din anii trecuþi, au fost aºezate clãile de fân ºi
legate cu sfori groase ca sã nu le risipeascã vântul, iar droburile de
sare fixate pe o crãcanã/trepied în plasã pescãreascã, la un metru un
metru ºi douãzeci înãlþime, ca sã le lingã cãprioarele. La prânz eram
acasã, cu un sac de poveºti ºi încântat nevoie mare. Câteva zile mai
târziu, dl Tripa m-a informat plin de solicitudine (doar eram ucenicul
lui) cã paznicul de vânãtoare al asociaþiei a vizitat locul, chiar a ºi
vãzut cãprioarele venind ºi revenind la prânzul oferit de vânãtorii
care le ocroteau în felul lor.
Se terminase iarna, dar era încã frig ºi pãsãretul migrator nu
revenise. Vânãtorii aflaserã despre mulþimea de ciori care se înmulþiserã peste mãsurã ºi care reprezentau cel mai mare pericol pentru
cuiburile-ouã ºi pui ale vânatului înaripat. Asociaþia Vânãtorilor ºi
Pescarilor din oraº urmãrea cu grijã relaþia vânat-rãpitor, organizând
pânde de lup ºi ciori, protejând astfel copitatele ºi pãsãrile vânat.
Am fost invitat ºi eu de noii mei mentori la care începusem sã
muncesc ºi eram foarte surescitat ºi intrigat, fiind o expediþie cu arme
ºi împuºcãturi. ªi în lecturile mele de elev de clase primare, începusem
sã abandonez poveºtile de Andersen, fraþii Grimm ºi Ispirescu, trecând
la cãrþi de cãlãtorii aventuroase, expediþii, mitologia vestului american
sau chiar Jack London, James Oliver Curwood ori Grey Owl. Toate
erau cu animale, avans în necunoscut, situaþii critice. Chiar subiectele
foiletoanelor sãptãmânale precum Cei trei cercetaºi, Submarinul
Dox, Regele Boxerilor  etc. se petreceau cu arma în mânã.
Deocamdatã mi se oferea o reprezentaþie cu stoluri de ciori. Modest
început, dar era totuºi un început. M-am echipat ºi eu adecvat (aºa
credeam), imitând ceva din costumul de cercetaº al fratelui meu mai
mare cu opt ani, un ºort kaki din þesãturã deasã numitã piele de
drac, o cãmaºã cadrilatã ºi tare aº fi vrut sã-i iau pãlãria kaki cu
boruri largi, dar din pãcate îmi era prea mare. Aveam însã un centiron
cercetãºesc cu carabine, fluier ºi un cuþit vânãtoresc cu prãsele de os.
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Plecarea nu a fost prea matinalã, ceea ce mi-a convenit, iar
vânãtorii au venit în douã maºini (erau cam cinci ºase), au ales o
poianã spre Mãguri, adicã la sud-vest de oraº. Una dintre maºini, un
Ford hodorogit cu o caroserie furgonetã artizanalã, a adus ºi o cuºcã
destul de mare ºi, deºi fusesem avertizat cã stârpirea ciorilor va fi la
bufniþã, am descoperit un monstru de pasãre, fioros, înalt cam de 60
cm, cu capul aproape rotativ dreapta/stânga. Am asistat ºi la micul ei
dejun, doi pui de cioarã strecuraþi cu grijã printre gratii (se pare cã
loviturile ei de cioc sunt teribile) ºi carnea a fost atacatã furibund, cu
lovituri de cioc ºi sfâºiatã. Spectacolul era înfricoºãtor ºi dezgustãtor
prin rapacitatea cu care bufniþa îºi devora hrana. Scoaterea ei din
cuºcã a fost o operaþie de expert, cu o glugã neagrã care-i lua vederea,
apoi cu mãnuºi groase ca de sudor. În sfârºit, a fost legatã cu niºte
curele de doi þãruºi groºi de lemn, bãtuþi adânc în pãmânt, în mijlocul
luminiºului. ªi am aºteptat adãpostiþi în apropiere la prima linie de
copaci, vânãtorii alerþi, poziþionaþi pe un arc de cerc destul de scurt
ca sã nu existe riscul unei împuºcãturi accidentale. Credeam cã va fi
o aºteptare lungã. În abia câteva minute, un stol din ce în ce mai
numeros a umplut vãzduhul deasupra bufniþei care, la vederea ciorilor,
s-a lãsat pe spate, apãrându-se cu ghearele de adevãratele atacuri în
picaj executate cu furie. Când aglomerarea de ciori era mai mare, ca
la un semnal, vânãtorii au declanºat o adevãratã rafalã de alice, care,
de fapt, a durat numai 10-15 secunde, dupã care ciorile au dispãrut.
Victimele, au fost culese pentru viitoarele mese ale bufniþei. Aceasta
a fost readusã, cu aceleaºi manevre, în cuºca ei ºi vânãtoarea s-a
terminat. Vânãtorii, mulþumiþi, mi-au explicat cã de fapt ciorile cele
mai agresive au fost împuºcate ºi cã cel puþin în zona aceea ceva
prãdãtori au fost împuþinaþi, ciorile fiind pãsãri inteligente ºi cu þinere
de minte. Pe mine m-a decepþionat puþin scurtimea aventurii.
Câteva sãptãmâni mai târziu, dãduse bine frunza în pãdurile din
jur, am fost invitat de binevoitorii mei mentori la o trecere de sitari.
Ziua se lungise, aºa încât am pornit destul de târziu seara spre pãdurile
din nordul oraºului. Vânãtorii au ales un loc care li se pãrea bun, s-au
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instalat la taifas, fumând ºi vorbind de-ale lor. La un moment dat,
nici nu am bãgat de seamã, lumina de asfinþit devenise ºi mai slabã.
Ca la o comandã, vânãtorii au stins þigãrile ºi au luat poziþia de alertã,
în picioare, spate la spate, puþin distanþaþi. Pentru mine, liniºtea
pãdurii, întreruptã doar de foºnituri de frunze, mici animale ºi ciripiri,
nu reprezenta nimic ºi nu ºtiam la ce sã mã aºtept. Dar ei aveau
urechea exersatã ºi, la un moment dat, la un fâlfâit de aripi, au fãcut
sã explodeze armele ºi imediat au urmat câte douã focuri de fiecare.
Bãrbãtuºul, în migraþia lor spre nord, zbura separat de femelã, se
strigau cu semnale numai de ei ºtiute, pentru împerecherea de noapte.
Pânda s-a mai prelungit cam 15-20 de minute, apoi totul s-a terminat
ºi am plecat spre casã pentru cina în familie. Eu, cam nedumerit, dar
impresionat de rigoarea pândei, iar ei pãrând mulþumiþi, chiar fãrã
pradã. Fuseserãm martori la o trecere de sitari, pasãre rarã ºi greu
de vânat.
Înspre iarna ce a urmat  pãºisem deja în anii de început ai liceului
 am fost încã o datã invitat la o vânãtoare de þap, dacã i se putea
spune aºa. Un brigadier semnalase mai de mult cã vine la aceeaºi
adãpãtoare, în fapt de searã, un þap foarte bãtrân, pãrãsit sau îndepãrtat
de grupurile familiale de cãpriori/cãprioare. Era betegit la mers, se
pare cã fusese rãnit, pradã sigurã pentru lupi. Ne-am dus cu o singurã
maºinã; eram cu dl Tripa ºi cred cã ºi cu dl Pascu ºi ne-am pitulat în
poiana cu un mic izvor. Pânda a fost de duratã, se înserase bine ºi
vânãtorii urmãreau cu binocluri, pe rând, orice miºcare. Într-un târziu,
sau poate aºa mi s-a pãrut, am zãrit o primã miºcare, apoi alta, la
liziera copacilor. Bietul animal îºi lua toate precauþiunile ca sã iasã
la luminã. ªi a ieºit, cu paºi lenþi, parcã ºchiopãtând, a ajuns la izvor,
a plecat capul ºi a rãmas nemiºcat. A urmat un singur foc de armã, cu
glonþ, ºi bietul bãtrân a fost eutanasiat de un inamic, în realitate milos,
care îl ºi iubea. Chiar vânãtorii, hârsiþi de ani de zile în pasiunea lor,
au pãstrat tãcerea, fãrã semne de bucurie sau mândrie vânãtoreascã.
Leºul, legat de picioare pe o prãjinã de cãtre doi oameni care l-au dus
apoi la casa brigadierului, a fost tranºat ºi împãrþit cu generozitate.
24

Partea mea, pe care am dus-o acasã, a pregãtit-o mama, dupã sfaturile
neprecupeþite ale tatei, ca o trufanda, cu tot dichisul, carnea þinutã în
oþet, cu mirodenii etc. A fost o masã lãudatã, e drept, insolitã, dar eu
am mâncat cu un nod în gât. Cred cã întâmplarea la care se adãuga,
desigur, intrarea pe o altã traiectorie  sportivã (jocuri cu mingea
de echipã, schiul, atletismul ºi tenisul) m-au îndreptat spre naturã ºi
într-un alt mod. Mi-am abandonat mentorii, eram un eºec, dar ºi
mai târziu mi-au povestit despre partidele lor de vânãtoare ºi pescuit,
iar familia noastrã a primit cu regularitate porþia de prietenie, de
pãstrãvi ºi iepuri. Cred cã o datã am avut ºi o fripturã de mistreþ.
În timpul petrecut cu ei, vânãtorii mi-au arãtat ºi explicat diferitele
arme, m-au învãþat cum se manevreazã. Dar niciodatã nu m-au lãsat
sã le port nesupravegheat. Nici nu m-au îmbiat sã trag cu ele,
explicându-mi cã trebuie sã mai cresc ºi, în orice caz, sã nu vânez
prea de timpuriu, ca sã nu capãt plãcerea de a ucide. Interesul pentru
arme a fost continuu, dar nu acaparator. Pânã la refugiul din Ardeal,
vizitam mereu magazinul de arme al domnului Roºca ºi el, cu rãbdare
ºi plãcere, îmi arãta noile modele de arme de vânãtoare, lunete care
apãruserã ca o modalitate civilã, echipamente. Mai mult, am
conspirat împreunã ca sã nu ºtie tatãl meu de comenzi ºi achiziþii de
rachete ºi alte materiale sportive la zi. Ceea ce m-a mirat ºi impresionat
a fost cã aceºti exemplari vânãtori ºi oameni de suflet nu mi-au
reproºat niciodatã cã i-am trãdat ca ucenic fãrã vocaþie.
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LICEUL  NOI PROFESORI,
NOI LECTURI, NOI PREOCUPÃRI

Retrospectiv privind, îmi dau seama cã formaþia mea de mai
târziu o datorez, în afara mediului familial, unui liceu foarte bun. La
vârsta când înveþi uºor, prinzi din zbor orice, când treci pe nesimþite
de la copilãrie la pubertate, apoi la adolescenþã ºi la prima tinereþe,
caracterul prinde cheag. Seminarul Pedagogic Universitar, liceul
românesc format dupã Marea Unire din Cluj, era subordonat
Universitãþii Regale Ferdinand, de asemenea nou înfiinþatã sub
rectoratul lui Sextil Puºcariu, brãnean ºi el, vãr primar cu tatãl meu.
La seminarul care avea clasã unicã, cu puþini elevi  cca 35 (spre
deosebire de marele liceu românesc Gheorghe Bariþiu, care avea
clase duble, A ºi B) , se pregãteau studenþii universitãþii, în anii
terminali, pentru pedagogia învãþãmântului. De altfel, directorul
seminarului, care locuia în liceu, era distinsul profesor universitar,
ºeful Catedrei de Pedagogie, format la Paris, Vladimir Ghidionescu.
Soþia sa, franþuzoaicã, era profesoara noastrã de limba francezã, la
clasele I-III. Liceul a fost ºansa mea ºi a generaþiilor noastre. O simplã
enumerare a dascãlilor, majoritatea cadre universitare, spune totul.
Entuziasmul Unirii a stimulat ºi învãþãmântul în limba românã.
Umbra Legii Appony, din 1907, care jugula învãþãmântul în limbile
materne din Imperiul Habsburgic  o ruºine a istoriei Europei secolului XX , apusese pentru totdeauna. Nu voi evoca numele tuturor
eminenþilor noºtri profesori, ci doar pe al câtorva dintre ei, cei care
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