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Poem pentru „Caiete Silvane”

Gheorghe Vidican
Sub pașii lui Nichita
vinovat poetul de curgerea amiezii în ciutura fricii
plină de vânt clipa
sub pașii lui nichita crește o lume fără timp
îngenunchem în urmele noastre
șoptit
sângele nevoia de curgere
oboseală a poemului
sub pașii lui nichita crește o lume fără timp
aburii dimineții înalță soarele în luciul lacrimii
urmele noastre un anotimp fără noi
sărutul tău ecou de poem tace în mine
încălzirea globală plină de paraziți
ca să fii odată mare trebuie să fii odată mic șuieră bunicul printre dinți
paharul de votcă se sparge de marginea buzei mahmureala amiezii căzută pe asfalt
un frig mistic sub pașii lui nichita
ochiul generează lumina în degetul orbului
urmele noastre un exercițiu de onestitate a clipei
iernile ne usucă tăcerile în cireșul crescut în urma poemului
frumos rotitoare ceața ne înfășoară umbrele cu noi
îndoielile noastre în îndoielile altuia înfloresc frigul o sumă de noi în liniștea ferestrei
mergem pe firul de sârmă ne-am pierdut urmele
mersul pe sârmă o bijuterie a singurătății
șifonează imaginea mirosul cafelei trișăm dimineața cu umbra jucătorului de zaruri
tăcerea cade pe asfalt
se face cioburi
cerșetorii o recompun în glasul trecătorilor
nichita ne caută urmele să înghesuie iarna în ele
reîntoarcerea în sărut a buzelor e o jonglerie a singurătății
poemul ne cade în afara umbrei
spațiile goale dintre urmele noastre alte urme pline de șoapte
tăcerea în glasul trecătorilor recită poeme
cădem în noi joc de artificii în sângele nostru
călătoria noastră prin degetele orbului poruncită de nichita
zborul păsării phoenix înflorește frigul
reîncarnarea poemului în praful de pușcă
plin de vânători prin trupurile noastre
nevasta pădurarului ne spală sărutul
ieșirea din uitare o interpretare modernă a fricii
boncănit de cerbi prin nisipul clepsidrei
se sparge frigul de trăgaciul puștii
obsesii pline de tăceri
o neînțelegere între gonaci sângele nostru un râu curgător spre izvoare
călătoria prin degetele orbului e pe sfârșite
ninge cu miros de carne în sărut
jumătate de răsărit e lacrimă jumătate înflorirea frigului
sub pașii lui nichita glasul trecătorilor recită poeme
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2 Cronica literară

Paul Celan –
dimensiunea românească
Viorel Mureșan

Sub titlul de mai sus apărea
la Editura Kriterion (București,
1987), o carte de Petre Solomon,
care punea în lumină o latură mai
puțin cunoscută a vieții și operei celui care era deja considerat
un mare poet de limbă germană.
Volumul lua în discuție, alături
de alte subiecte celaniene, câteva texte inedite, scrise de Paul
Celan în românește, precum și
corespondența cu câțiva dintre
prietenii săi din România. Avem
acum în față: Paul Celan, Opera poetică, în traducerea din limba germană a lui George State (Editura
Polirom, Iași, volumul I, 2015), cu
un Cuvânt înainte de Andrei Corbea (volumul II, 2019), cu Postfață
de Andrei Corbea. În noul context,
și perspectiva asupra subiectului
poate fi alta. Textele românești la
care facem referință beneficiază
de un spațiu tipografic distinct, la
sfârșitul celui de-al doilea volum.
„Addenda”, asupra căreia urmează să ne aplecăm, are și o edificatoare notă introductivă, semnată
de Andrei Corbea și George State, după care vom reproduce reperele istorico-literare la ceea ce
numim „dimensiunea românească” a operei lui Paul Celan: „Prin
bunăvoința domnului Alexandru
Solomon, am putut consulta manuscrisele poeziilor și poemelor în
proză scrise de Paul Celan în limba
română și aflate în arhiva lui Petre
Solomon, prieten devotat, biograf
al anilor de refugiu la București
și traducător al poetului. În afară
de ultimul fragment, incomplet,
«S’ar putea crede» din 1945-1947,
aceste texte vor fi publicate târziu, după moartea autorului, în
«Viața românească» (1970), «Secolul XX» (1971) și «Transilvania»
(1982), fiind apoi reunite integral

(împreună cu o mostră din jocul
«Întrebări și răspunsuri» și cu cele
patru texte ale lui Franz Kafka
traduse în românește de Celan)
în addenda primei ediții a cărții
lui Petre Solomon, Paul Celan. Dimensiunea românească (București,
Kriterion, 1987)” (Paul Celan, Opera
poetică, II, p. 441). Aceeași sursă ne
încunoștințează că celor opt poezii
și opt poeme în proză, deja cunoscute, li se mai adaugă trei poeme,
până acum necunoscute, nici în
ediții sau publicații românești și
nici în edițiile germane ale scrierilor celaniene. Vedem, deci, în
această ediție, pentru prima oară,
întreaga creație poetică a lui Paul
Celan în limba română. Și, pentru
o cât mai exactă informare a cititorului, mai trebuie precizat că sunt
reproduse și facsimilele manuscriselor sau ale unor dactilograme,
acolo unde au existat.
Îmi asum îndrăzneala de a mă
apropia de textele românești ale
lui Paul Celan, numai înconjurat
fiind de o bibliografie de profil,
constând în ediții și referințe critice, care s-au putut aduna în biblioteca mea de-a lungul multor ani:
Paul Celan, Versuri, în românește
de Nina Cassian și Petre Solomon,
Editura Univers, 1973; Paul Celan,
Poeme, în românește de Luminița
Graur și Ion Papuc, Editura Crater,
1998; Paul Celan, Mac și memorie,
traducere de Mihail Nemeș și George State, Editura Paralela 45, 2006.
Abia în urma acestor trei antologii, suntem astăzi beneficiarii unui
corpus poetic complet, în ediția în
două volume de la Polirom. Edificator pentru înțelegerea poeziei
lui Celan, chiar dacă nu și pentru
cea în limba română, este volumul
Ingeborg Bachmann, Paul Celan,
Timp al inimii. Corespondență, Edi175

tura Art, 2010. Iar dacă ne-ar fi
lipsit volumul lui Petre Solomon,
utilizat de noi și în titlul, precum
și volumul lui Andrei Corbea, Paul
Celan și „meridianul său”, Editura
Polirom, 1998, abordarea subiectului de față n-ar fi fost posibilă.
Sugestii privind existența și soarta scrierilor românești ale lui Paul
Celan am cules și din eseul lui Ion
Caraion, Începuturile poetului și traducătorului, publicat în Jurnal I,
Editura Cartea Românească, 1980.
Apoi, Meridianul, discurs rostit de
către Paul Celan cu ocazia primirii
premiului „Georg Büchner”, ne-a
înlesnit mult înțelegerea poeziei
sale, în ansamblu.
Iar acum, câteva referiri sumare
la relația poetului cu limba română. Paul Celan (pseudonimul literar al lui Paul Antschel) s-a născut
în anul 1920, la Cernăuți, într-o
familie evreiască, în care „germana dobândită prin educație și lecturi își dispută întâietatea cu idișul
tradițional” (Andrei Corbea, op.
cit., p. 175). Urmează o grădiniță
germană, apoi o școală elementară

Cronica literară
ebraică, iar treptele liceale le parcurge la Liceul Ortodox de Băieți
și la Liceul „Marele Voievod Mihai” din orașul natal. Bine însușită
aici, limba română îi devine principal instrument de socializare și
comunicare, odată cu stabilirea sa
la București, pe la începutul anului
1945. Rămas în capitala României până în decembrie 1947, când
se va îndrepta definitiv spre Occident, cunoaște literatura română
vie, prin contacte cu membrii grupării „Albatros”, poeți congeneri,
cu experiențe similare cu ale lui,
poate mai puțin aceea, hotărâtoare, a holocaustului. Stabilirea sa în
mediul lingvistic românesc, precum și întâlnirea cu o literatură
suprarealistă în desfășurare, care
îl atrage, conduc la bilingvismul
poetic pe care îl discutăm. Cochetarea cu două cetățenii literare a
luat însă sfârșit odată cu părăsirea Bucureștiului. Stabilit la Paris,
unde traversează strivitoare traume morale, Celan își pune capăt
zilelor în primăvara lui 1970, aruncându-se în Sena.
Redactarea poemelor în limba
română coincide cronologic cu scrierea în limba germană a volumului
Nisipul din urne, publicat ca debut
editorial, în 1948. De pe acum se
simte, în ambele discursuri poetice, o teribilă încleștare cu limbajul.
Vorbim despre un lirism concentrat, confesiv, avându-și ca resursă
de bază avatarurile eului. Alegoria
și hiperbola nu sunt singurele resurse poetice puse în acord în imaginarul poetic, cu elemente ce denotă o descendență suprarealistă.
Cea în limba română e mai cu seamă o poezie a crizei existențiale, în
care se îmbină căutarea dramatică
și spunerea genuină. Toată agitația
și disperarea din lirica de limbă
germană a autorului au trecut și în
versurile românești. Apoi, indicibilul,
remarcat de Günter Grass într-o carte
a sa de memorii, e atât de prezent
și în scrierile românești, ca o trăsătură definitorie. Mai mult chiar,
am remarca aici și o apropiere de
stilistica psalmilor biblici. Singura, din cele opt poezii, cu vizibile

reminiscențe de prozodie venită
din tradiție este Tristețe, vag erotică, cu țesătura trasă dintr-un imaginar nebulos: „Visele, volbura serii-auroră,/ lac adormit într-un nufăr apus,/ vii să le-ngheți cu tăcerile, soră,/ neagră-a celui ce cunună
ți-a pus” (Opera poetică, II, p. 446).
Cu o tăietură a versului mult mai
sigură, Poem pentru umbra Marianei e capodopera ciclului. Poemul
are și un corespondent în limba
germană, Marianne, din volumul
Mac și memorie, dovedind astfel
că o anume siluetă feminină e mai
stăruitoare în mintea poetului, decât celelalte, răsfirate prin alte pagini. Dar iată poemul scris în limba
română: „Izma iubirii-a crescut ca
un deget de înger// Să crezi: din
pământ mai răsare un braț răsucit
de tăceri,/ un umăr ars de dogoarea luminilor stinse,/ o față legată
la ochi cu năframa neagră-a vederii,/ o aripă mare de plumb și alta
de frunze,/ un trup istovit în odihna scăldată de ape.// Să-l vezi cum
plutește prin ierburi cu aripi întinse,/ cum urcă pe-o scară de vâsc
spre o casă de sticlă,/ în care cu
pași foarte mari rătăcește o plantă
de mare.// Să crezi că e clipa acum
să-mi vorbești printre lacrimi,/ să
mergem desculți într’acolo, să-ți
spună ce ne e dat:/ doliul sorbit din
pahar sau doliul sorbit dintr-o palmă –/ iar planta nebună s’adoarmă
auzindu-ți răspunsul.// Ciocnească-se’n beznă să sune ferestrele
casei,/ spunându-și și ele ce știu,
dar fără să afle:/ ne iubim sau nu
ne iubim” (idem., p. 448). Pe șirul
de oximoroane din prima secvență
se sprijină marea viziune metaforică din final.
În poezia intitulată Azi noapte,
Petre Solomon remarcă atmosfera
suprarealistă. Folosirea verbelor
la viitor face din ea un text ceva
mai narativ, care proiectează o
„acțiune”, un fel de „eveniment”
al perechii de îndrăgostiți într-un
topos cu apăsată amprentă celaniană: „să fie și munți împrejur,
să rămânem în Valea Tristeții –/ și
tu vei desprinde încet porumbeii
de sticlă, arar câte unul,/ iar când
175
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vor plesni în văzduh, vei vorbi în
neștire cu mine” (ibid., p. 455).
Într-o altă poezie, fără titlu, dar
care începe cu sintagma: „Ora e cea
de ieri…”, descoperim o percepție
aproape dureros materială a timpului: „Prefer clepsidrele pentru că
le pot sparge ușor cu toiagul amărăciunii” (ibid., p. 459). Tema timpului, sub diverse înfățișări, bântuie
necontenit prin aceste poeme. Ea
se îngemănează cu cea a destinului,
în Revelion, ajungând până la noi în
strai suprarealist: „Un zar a căzut
printre lespezi, cu ochi de culoarea
caisei,/ iar turla cetății de lemn a
plecat cu o umbră” (ibid., p. 466).
Cele trei poeme inedite în versiunea lor românească: Ospățul, Taina
ferigilor și Singura lumină au apărut în variantă germană, primele
două în revista „Agora” (1947), iar
ultimul în volumul Nisipul din urne
(1948). Manuscrisele românești le
deținea Petre Solomon care, din
motive necunoscute, nu le-a făcut
publice odată cu celelalte. Înrudite stilistic și tematic cu acelea,
avem totuși sentimentul că aici
poetul e mai aproape de expresionism: „Inima plină de fulgi îți era;
ochiul îți atârnă plin de ghețuri;/
Îți creștea spuma de mare în păr;
asvârleau după tine cu păsări./ Îți
călărea casa pe valuri, ascunzând
trandafiri-semințe./ Ca o arcă părăsi ulița: așa te-ai mântuit în prăpăd” (Singura lumină, p. 504).
Poemele în proză, în număr de
opt, sunt, după opinia lui Petre
Solomon, apropiate ca structură
de cele ale lui Baudelaire, părintele, într-un fel, al speciei. Același
exeget sesizează în alcătuirea lor
principiul „fanteziei dictatoriale”,
potrivit căruia toate asocierile din
text, oricât de îndrăznețe, capătă
o legitimitate poetică. Imaginile,
în mare parte, conțin structuri suprarealiste, îmbibate oniric. Ca și
poemele în versuri, și cele în proză
propun realități ale unei biografii
spirituale, în care lesne se recunosc reperele între care a evoluat
autorul.
(continuare în p. 9)

4 Cronica literară

Poemele ruinii
Imelda Chința

Debutul oarecum întârziat al
Danei Borcea cu volumul Pe genunchii luminii, 2016, este secondat
de prezentul op, Siberii flămânde,
apărut la Editura Junimea, Iași,
2019, având o prefață semnată de
Ioan Holban. Dana Borcea este originară din satul Pitulicea, județul
Buzău, iar în 2015 publică online
primele poeme, pentru ca apoi să
îi apară versuri în prestigioase
reviste literare: Convorbiri literare,
România literară, Caiete Silvane.
Autoarea ne propune un volum compact de poeme, un grupaj unitar la nivel compozițional
și tematic. Titlul, Siberii flămânde,
este un element paratextual, o metaforă-prag menită a sugera pustiul interior al ființei măcinată de
neliniști, un suflet flămând de doruri și amintiri. Siberia este spațiul
răcelii, al golului existențial, reprezintă în viziunea originală a artistei, exilul într-un univers al sentimentelor, al amintirilor. Poezia
Danei Borcea redă drumul interior
al ființei spre ea însăși și facilitează exprimarea sinelui. Logosul e
acompaniat de un spirit reflexiv
într-un duet al marilor frământări.
Grupajul reprezintă o aventură
fascinantă și incitantă a ideilor, recompuse într-o țesătură lingvistică
originală, drapată cu semnificații
multiple. Spiritul poetic generează
sensuri și redimensionează stări
poetice, iar lirismul redă universul
singular, deopotrivă particular al
ființei.
Siberii flămânde este poezia noului antropocentrism în termenii
lui Mușina, este refugiul într-un
timp trecut și el demitizat. Întregul grupaj este un câmp magnetic, galvanic, aflat sub o tensiune
lirică menită a menține spiritul la
cote ridicate. Este un volum despre dor și suferință manifestate

într-un spațiu hibernal, într-un
univers al frigului, al golului interior: „seamănă a bătrân/ se-apleacă
greu/.../ dacă nu i-aș încălzi/ mâinile seara/ și dimineața/ mă tem/
că s-ar face/ stană/ de gheață”
(Dorul meu), „Împart suferința în
sticluțe” (Ore târzii). Privirea poetică este orientată spre un timp al
rememorării, iar bătrânețea rămâne „cea mai credincioasă/ cățea/
din sat”. Universul este transfigurat de neliniștea ființei, autoarea
realizează un poem cu valențe kantiene, coagulat în jurul unui timp
al destructurării, al prăbușirii. Discursul liric se concentrează asupra
existenței sumbre acompaniată de
tonul grav: „gloanțele/ îmi ucid
groaza/ puțin câte puțin/ tălpile foamei/ ne mișcă spre spital/
în timp ce cărăm/ femeia rănită/
piața/ universității/ e coborâtă/ în
mormânt/ cu noaptea polară/ cu
tot” (Noapte polară).
Imaginile sensibile impresionează prin forța logosului, iar
suferința este dinamică, dar și taumaturgică: „după cum Iisus Hristos/ și-a trimis ucenicii/ să împartă
firimituri/ de lumină”, „în drojdia
tăcerii/ Dumnezeu/ a spart lumina/ la picioarele lui”. Inima devine
laitmotiv poetic, e centrul în și prin
care pulsează viața: „știu/ că voi fi
tăiată/ din nou/ pe cord/ fără anestezie/ și inima/ Doamne/ tot n-a
învățat/ limba cerului” (Doamne).
Dana Borcea creează un univers liric solemn, scrie un poem
al prăbușirii, al timpului crepuscular, care nimicește, un poem al
crizei existențiale. Scurgerea timpului este heraclitiană, agresivă,
vitriolantă, iar memoria nu se mai
hrănește cu imaginea paradisiacă a
copilăriei, ci cu trecerea ei: „copiii
nenăscuți/ au început să strige/
nouă ce ne mai rămâne”, „același
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ronțăit/ de șoarece/ timpul/ sare/
de pe un trup/ pe altul/ roade/
dinspre copilărie/ spre mâine/
bunăoară/ era aici/ o amintire/ cu
mama pe prispă/ prin noile ziduri/
de-abia mai respiră/ o prispă/ orfană”.
Lirismul cu note existențialiste
și expresioniste este cel al trăirilor târzii, al tăcerii grave, al ființei
însingurate pentru care mărturisirea devine antidotul solitudinii.
Poemul este despre Siberia interioară, despre golul ființial, despre
natura flămândă a trupului, care
devorează năucitor. Autoarea scrie
o istorie a amintirii, iar scrisul este
perceput ca o recompensă a vieții:
„se deschide câte o fereastră/ perechi de ochi/ dezghioacă infinitul
de timp/ năpădesc recoltele”, „Siberiile flămânde/ stau gata să-și înfigă/ rădăcinile/ în sângele țăranilor”,
„trebuie să uiți/ tot ce-ai știut despre scris/ mi s-a spus/ vei scobi
verbele/ vei împerechea cuvintele
altfel/ trebuie să scrii/ o poezie cu
greutate” (Am învățat să scriu târziu). Bărăganul devine un spațiu
bivalent al tristeții și al solitudi-
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nii, o replică a Siberiei flămânde
și devoratoare, dar și a deșertului
nimicitor: „Bărăganul acesta/ care
iarna înghite/ suflarea// vara usucă/ fântânile” (Casa mea).
Volumul are o dispunere duală; pe de o parte este poezia „bobului rotund”, pe care îl macină
„cu moara de casă” și pe care îl
degustă, învățându-i aromele, pe
de alta este o poezie a trăirilor,
a simțurilor pe care le descoperă
treptat în și prin scris: „Încerc//
poeziile/ cu dinții/ precum/ monedele/ din metal prețios/ pe cele/ cu
bobul rotund/ le macin/ cu moara de casă/ învechită/ dimineața/
pun câte o lingură/ în cana cu ceai/
poezia/ mă prinde de ceafă/ și-mi
dă drumul în/ fluviul aromelor/
învăț/ să înot”.

Spiritul ludic se manifestă discret în poemul tighelit cu neliniști,
un poem al „bobului rotund” secondat de bobul alungit al trăirilor
în încercarea de a le conserva, de a
le proteja într-o stare de copilăreală: „Copilul din mine// dă semne
că s-ar trezi/ îl legăn mai tare/ să
nu vadă viscolul/ îl învelesc/ cu pătura groasă de lână”. Volumul, în
întregul lui, este un joc al forțelor
interioare, al frământărilor, al nevoii intrinseci de eliberare a unei
tensiuni in crescendo. În liniștea
aparentă se distinge strigătul disperat al ființei însingurate: „în
ceainic/ fierb/ lacrimile lui Moise”,
„mi-aș da amintirile/ în schimbul/
unui chiot de copil// ninge ninge/
peste suflet/ încolțește/ sămânța
de muștar/ a singurătății” (Zăpa-
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da). În ciuda tonului grav, pe alocuri lancinant, finalul propune
o discretă speranță: „La umbra
siberiilor// ciorile își fac cuib/ pe
cumpăna ochilor/ ciugulesc lumina/ facerea lumii s-a împiedicat/
de marginea umbrelor/ viața se
odihnește/ în oameni/ cimitirelor
le lipsește veselia/ de la săpânța/
hărmălaia copiilor/ este un ecou/
din tristețea mamei/ la umbra siberiilor/ buruienile/ devin trandafiri”.
Siberii flămânde redă în esență
o colmatare a stărilor poetice, o
motricitate a trăirilor, o dinamică a ideilor într-o infuzie subtilă și o sensibilitate nuanțată, iar
substanța lirică este recognoscibilă
în toate poemele ruinii construite
pe realul poetic.

Filmele octogenarelor
Alexandru Jurcan

Unii se plâng că n-au vitalitate la 40 de ani, că nu
mai au ce să spere, că timpul e implacabil, dar două
femei regizoare repun sub semnul întrebării starea
aceea de lehamite. E vorba de Agnès Varda și Márta
Mészaros. Rulează pe ecrane filmele lor recente (din
2017), realizate la 88/86 de ani, încât orice speranță
poate reveni în forță.
Agnès Varda, secondată de J.R., a realizat un vibrant imn adus bătrâneții prin documentarul Visages villages/ Chipuri, locuri (2017). Octogenara și tânărul, uniți prin același proiect (road-documentar)
despre grandoarea celor „mici”, cu camioneta Photomaton, tind spre o complicitate generoasă, umanistă. Întâlnesc oameni, îi fotografiază și le afișează
pozele uriașe, ca o compensație la micimea plată
a vieții. J.R. are vitalitate, mister, disimulându-și
viața privată. Brăzdează Franța, discută cu agricultori, docheri, poștași, oameni simpli, apoi îi imortalizează pe postere uriașe, cu melancolie, poezie și
delicatețe. Ce lăsăm în urma noastră? Care e scopul?
Răspuns: „puterea imaginației”.
Amestecul celor două personalități, plus o călătorie cu sensuri multiple – iată o miză generoasă.
Proiectul e atipic, colajele magnifice, fără a uita că
„arta e făcută să surprindă oamenii”. Cei doi vizează
imortalitatea, însă fotografiile sunt efemere precum

viața. Filmul prezintă evidențe, dând speranțe și încredere.
Un episod emoționant: micul cimitir și întrebările abisale, cu tăceri pe măsură. Apoi vizita la Godard, durerea ușilor închise, briza istorică a Noului Val, crisparea cineastei mitice (Varda). Din nou
postere pe pereți, containere, ziduri. Doar marea nu
le păstrează, ea șterge amintirile cu o înțelepciune
simptomatică și dură. Ieșire din anonimat. Lipsa întrebărilor. A eluda cu măsură. J.R. filmează picioarele cineastei, care are o revelație inedită referitoare
la propriul său corp. Apoi, repede, în cărucior, ca să
străbată imensul muzeu Louvre.
Márta Mészaros, la 86 de ani, nu se dezminte. În
filmul său Aurora Borealis (2017) creează suspans,
mister, lucrează cu niște actrițe de excepție, absolut incendiare și, mai ales, alege imagini obsedante.
Camera de filmat schimbă unghiuri, înlătură orice
patetism, într-un slalom neobosit printre ravagiile
războiului „care nu se termină niciodată” – vorba
unui personaj. Omul poate realiza mult, doar atât
nu poate: „să-și atingă nasul cu limba”. La 82 de ani,
actrița Mari Tὃrὃcsik (o revăd mereu în filmul Iubire) demonstrează aceeași apetență de joc, de transfigurare, oferind carnație unui personaj marcat de
contorsiunile istoriei.
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Valori ale sacrului în
poezia lui Ioan Petraș
Mircea Daroși

Cu o sensibilitate poetică rar
întâlnită și ingenios armonizată
cu știința de carte din domeniul
teologiei, preotul Ioan Petraș realizează o punte de legătură între
sacru și poezie. Antologia „Candelabrele Cerului” este o pledoarie lirică despre forța creatoare
a cuvântului, este un imn hrănit
din bucuriile epifanice, o rugăciune izvorâtă din adâncul sufletului și nu în ultimul rând, o
impresionantă liturghie despre
adevărul christic. Așadar, spațiul
de referință al inspirației sale
este cel al exercițiului ritualic, al
simbolisticii sacrale. Antologia
cuprinde o selecție de poezii apărute în volumele: „Perdeaua de
lacrimi” (1998), „Cartea bucuriilor epifanice” (2000), „Ferestrele
rănilor” (2003), „Lăcrimarul înflorit” (2010). Fiecare titlu poartă amprenta unei inegalabile metafore care, prin glasul poetului
decantează simțirea umană. Chiar
dacă „Perdeaua de lacrimi” este
volumul său de debut, ca un prim
exercițiu în această artă, versurile
sale au multă căldură și delicatețe
sufletească, anunță un poet vizionar și profetic, care pune accentul pe valorile moralei creștine. În
esență, poezia lui Ioan Petraș este
„una evanghelică”, așa cum subliniază unul dintre criticii săi. Ea
parcurge treptat un itinerariu de
purificare până la deplina ei limpezire: „Aici se deschide o poartă/
lumina să poată să intre/ și drept
la rostire să aibă,/ la umbra poemului, aceste cuvinte// aici ar fi
vrut să rămână/ un înger trimis
să te caute/ cum aerul caută să
se ascundă/ numai prin blândele
flaute” (Poem). Paradisul sufletesc
al poetului este scăldat de lumina
iubirii pe care o cântă, o trăiește,
o idealizează: „să cânți în lumină

cu ochii deschiși/ să arzi într-o
noapte cuvinte curate/ când vara
își scutură păru-n caiși/ și când te
colindă pădurile toate// un tânăr
izvor parcă ai fi/ și pradă aleasă
unui cerb înstelat/ care vine să
bea în fiece zi/ lumina ce cade dintr-un cer măturat” (Poem luminat).
Din volumul „Cartea bucuriilor epifanice” sunt selectate 35 de
poeme, în care Epifania este un
nume simbolic, lacrimă de împărăteasă, bucurie și dăruire, este
frumoasă ca o rugăciune, paște
miei în lumină, e cer înflorit, e
poartă prin care vin sărbătorile. În
șapte poeme, scrise pe un ton elegiac, se confesează misterioasei
Li, un alt personaj liric, o altă Epifania – „povară și lumină, pasăre
și lacrimă, patimă și psalmodică
litanie”: „Iar plânge prin lucruri
cu smirnă și miere/ văzduhul de
ambră peste mine s-așterne/ niște
blânde cuvinte mustesc a înviere/
și clopotul florilor trage-a vecerne/ pocalele cântă, a jertfă sclipesc/ e un duh ce le ține de grijă
și soartă/ într-un timp ce pe-un
pat de suspin odihnesc/ poemele
albe ce-mi cântă la poartă// povară de Li, lumină de Li/ în cântecul care nicicând n-o să ardă/
m-aș teme de toamnă, de morți și
de vii/ de barda luminii, ce aprigă
bardă” (Elegie pentru neverosimila Li). Epifania devine un imn de
bucurie a întregii creații poetice,
îmbrățișată de trăirile poetului,
pe care și le exprimă prin dorința
de a scrie: „scriu/ cu fața întoarsă/
spre tine, Bucurie/ în loc de primăvară/ crești pe umerii cuvintelor mele/ straturi de lumină/ biruit de atâta neînserare/ într-o casă
de oaspeți mândră/ ca marea/ mă
simt lacrima sângelui/ un cristal
răscopt/ în miezul tău/ Bucurie”
(Bucurie).
175

Într-un mod liturgic este evocat chipul Fecioarei Maria, căreia
îi dedică volumul „Ferestrele rănilor”, un titlu superb ce înnobilează
întreaga sa creație poetică. Este o
carte care pune în valoare puterea
Cuvântului în stil arghezian: „pace
în cuvinte/ vreme de mire/ duh
să-nveșmânte/ o nuntă de iubire”
(Cânt).
Pentru Ioan Petraș, cuvântul înseamnă biruință, e element cosmic, e cina cea de taină
din care se hrănește întreaga sa
creație. Într-un registru liric, cu
rezonanțe estetice rar întâlnite,
își face prezența simbolul lacrimii,
conturat în volumul „Lăcrimarul
înflorit”, unde bucuria și suferința
sunt chei de revelare a sacrului.
Aici sunt invocate nume din Vechiul și Noul Testament, precum
Hannah, Miriam sau Maria. Istoria devine un amplu discurs liric
pe care autorul îl realizează prin
intermediul invocației, a psalmilor, imnelor și a troparelor.
(continuare în p. 44)

Rememorări
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Ienăchiță Văcărescu,
legiuitorul poeziei românești

*

Marcel Lucaciu

În prefața antologiei Primii
noștri poeți (Editura Tineretului,
București, 1964, p. 5), tânărul critic, pe atunci, Nicolae Manolescu preciza: „Tradiția e de a socoti
pe Văcărești (Ienăchiță și Alecu)
drept întâii poeți români, deoarece abia cu ei, poezia se constituie ca gen literar de sine stătător.
Explicația însă nu e bună”. Miron Costin a scris pateticul poem
Viața lumii, Dimitrie Cantemir e
un poet elegiac în Istoria ieroglifică, iar din Psaltirea... lui Dosoftei
se desprind veritabile bijuterii lirice: „Peste luciu de genune/ Trec
corăbii cu minune...” sau „La apa
Vavilonului,/ Jelind de țara Domnului,/ Acolo șezum și plânsăm/
La voroavă, ce ne strânsăm./ Și cu
inemă amară,/ Prin Sion și pentru țară/ Aducându-ne aminte/
Plângeam cu lacrimi hierbinte./ Și
bucine ferecate/ Lăsam prin sălci
aninate”.
Din păcate, Miron Costin,
Cantemir și Dosoftei au fost singuri-singuratici pe „calea regală” a
poeziei, exemplul lor fiind urmat
destul de târziu... Așadar, istoria
poeziei românești începe cu poeții
Văcărești, chiar dacă problema
întâietății rămâne – în continuare –
controversată: „De o istorie a poeziei românești nu se poate vorbi
decât începând cu Ienăchiță și Alecu Văcărescu, la care găsim primele
încercări de poezie erotică” (ibidem, p. 7).
Delicatul boier Ienăchiță Văcărescu a fost un erudit și, printre altele, un diplomat strălucit.
Cunoștea limbile greacă, latină, turcă, italiană, franceză. A încredințat
posterității o Istorie a prea puternicilor împărați otomani și cea dintâi
gramatică românească: Observații
sau băgări de seamă asupra regulilor

și orânduielelor gramaticii românești
(Râmnic, 1787). Poeziile sale, rămase în grija fiului Nicolae sau
Nicolache (după cum obișnuia
să se iscălească), sunt patronate
– mai toate – de Eros. Nu lipsesc
efuziunile sentimentale, galanteriile sau lacrimile amare. În ciuda
naivităților inerente oricărui început, a convenționalelor imagini
(care i-au fost reproșate), Ienăchiță
Văcărescu are „rafinamentul,
subțirimea gustului” (ibidem, p. 12).
O dovedește – cel puțin – grațioasa
poemă Într-o grădină: „Într-o grădină,/ Lâng-o tulpină,/ Zării o floare ca o lumină./ S-o tai, să strică!/
S-o las, mi-e frică/ Că vine altul și
mi-o rădică”.
Sursa suavelor sale melancolii n-o reprezintă neoclasicismul,
nici plângărețele cântece lăutărești
(cum s-a susținut, eronat, multă
vreme), ci magica, inepuizabila
noastră poezie populară. Cităm,
drept argument, două strofe din
Amărâtă turturea: „Unde vede apă
rece/ Ea o turbură și trece;/ Unde
e apa mai rea,/ O mai turbură și
bea.// Unde vede vânătorul/ Acolo
o duce dorul,/ Ca s-o vază, s-o lovească,/ Să nu se mai pedepsească”.
Înzestrat cu o sensibilitate mereu proaspătă, poetul Ienăchiță
Văcărescu n-avea nevoie să imite. Nimeni nu poate imita sentimente. Poate fi doar apt sau inapt să le trăiască intens. Stănescu
însuși, citând „nestăvilita poezie
de amor Tu ești puișor canar”, respinge – într-un mod elegant – orice
influență și precizează că mica poemă „este imitată după inima noastră” (Nichita Stănescu, Cartea de recitire, Editura Cartea Românească,
București, 1972, p. 11). Salvată de
inspirația luminoasă, de noblețea
limbii cu iz arhaic, lirica erotică nu
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se rezumă la improvizații de alcov,
nu eșuează în modulații melodramatice. Versul este confidentul
unei inimi alese: „De inimă, nu de
cap,/ N-am nădejde să mai scap”
(Într-un copaci zarifior).
Nu în ultimul rând, Ienăchiță Văcărescu prefigurează rolul social al
poeziei, esențiala ipostază de poet
al Cetății. O demonstrează celebrul său Testament: „Urmașilor mei
Văcărești/ Las vouă moștenire/
Creșterea limbii românești/ Și-a
patriei cinstire”.
Altfel spus, poezia trebuie să
poarte dulcea și mirifica povară:
încoronarea limbii prin epuizarea
valențelor ei expresive. Realizând
măcar în parte aceasta, căci „limba
pentru poezie nu e decât un vehicul” (ibidem, p. 79), orice poet
își cinstește regina imaginației și,
implicit, patria. De la Ienăchiță
Văcărescu încoace, toți scriitorii
patriei române „...cu toții fără nici
o excepție sunt Văcărești și urmași
de Văcărești. În sensul cel mai profund al operei sale, ce altceva a făcut Eminescu decât «creșterea limbii românești și-a patriei cinstire»?
Dar marii noștri poeți Bacovia,
Arghezi, Blaga, Barbu, Labiș nu au
îmbogățit uluitor capacitatea de
expresie a limbii, slăvindu-și prin
aceasta și numai prin aceasta patria?” (ibidem, p. 138)
Ienăchiță Văcărescu, „începătorul poeziei moderne” (ibidem,
p. 142), rămâne pentru noi, înainte de toate, legiuitorul poeziei
românești. Vechi boier, iubitor de
țară, el ne-a dat prima și cea mai
importantă lege: Creșterea limbii
românești. Restul e tot literatură...
*Fragment din volumul de eseuri
Re-lecturi stănesciene, Editura Limes, ClujNapoca, 2004.
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Când „nu se plăte”,
„îngăduie, Doamne!”
Carmen Ardelean

Spre inima lui Sisif și
alte povestiri,
Ștefan Jurcă

26 de proze scurte (și foarte
scurte) cuprinde recentul volum
de proză scurtă, semnat de Ștefan
Jurcă, apărut la Editura Ethnologica din Baia Mare, în 2019. E
vizibilă, de la primele povestiri, o
eterogenitate a dominantelor: de
la poem în proză, la tablou, anecdotă, jurnal, amintire, epistolă,
declarație/depoziție, reportaj artistic („Vila Wagner”). Unele texte
sunt ele însele eterogene; „Valea vicleană” lasă, inițial, impresia unui
complex reportaj, inițial, umoristic, cu alură de fapt divers, ce se
metamorfozează în tragică idilă,
când temperată, când furtunoasă,
pigmentată cu afaceri oneroase și
cu mici conflicte tipic românești,
ba chiar cu siderante acte de vandalism și profanare.
Majoritatea sunt narațiuni subiective, cu iz memorialistic, diaristic sau cu narator colportor, în care
existențele stau sub semnul crizelor
sau al războaielor mondiale sau din
Afganistan, al restricțiilor și al frustrărilor, cu excepția unor crochiuri care individualizează un reper
spațial, receptat simbolic – podul
„peste lumea reală și virtuală” – sau
un personaj pitoresc – pictorul, maestrul din plein air.

Un element de originalitate e
dat de accentele umoristice și, din
abundență, de elemente de oralitate sau de retorism, ba chiar cu
unele discrete urme de erudiție
paremiologică tipic ardelenească.
Pe aceeași linie am plasa și nevoia
dialogului „îngropat” în narațiune,
într-o încercare de stil indirect, liber personalizat.
Inserții lirice, enunțuri ce trădează filonul liric, nevoia de poetizare a discursului sunt risipite în
câteva dintre proze, unele reușite:
„Doar firul de iarbă dacă va mai
răsări la fel peste pustiul care este
acum acolo”, „Nina părea o vioară”, altele tautologice: „Lumina, ca
mierea de albină se prelingea molcomă asemeni apei”, amintind, pe
alocuri, de aerul poemelor în proză, ca Flori de cactus.
Doamna Manea e una dintre povestirile care, deși valorifică, în mod
evident, autobiografia, reușește să
convingă prin obiectivitatea relativă, care îi dă credibilitate. Plăcută e
aici o anume lejeritate a scrierii, o
destindere care se resimte în scriitură, în ciuda diverselor tensiuni
trăite de personajul masculin caracterizat poate prea evident prin
nume, Călin Drumeagu, acompaniat și consiliat îndeaproape de
mult mai matura și experimentata doamnă Manea. Urmând un
firesc al cronologiei, povestirea
Pasăre străină urmărește perioada
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cătăniei personajului, după eșecul
din învățământul universitar, ca
de obicei, asezonat cu experiențe
erotice instrumentate de Dafina și
rememorat pentru episoadele considerate savuroase sau tipice vieții
studențești din anii `70.
„Lefegiul” e o proză care surprinde o situație de viață tipică, cea
a penuriei resimțite de slujbașul
modest, ce deviază brusc spre o
imagine a lumii literare, în care
totul e posibil. Poate din acest motiv, autorul alege pur și simplu să
realizeze o proză alcătuită din vreo
douăzeci de rânduri pe care să le
reproducă, identic, în finalul textului, cel mai probabil, (sperăm!),
pentru a sugera scurgerea identică
a zilelor. Lumea literară e evocată
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și în „Oglinda apei trecătoare”, ce
amalgamează fulgurante amintiri de la o întâlnire de 40 de ani,
nemulțumiri casnice, ecouri ale debutului liric, detalii ale vizitelor la
sediul revistei „Familia”, succinte
portrete ale literaților, mituri urbane – renumita biserică (sic!) cu
lună din Oradea, lecturi publice în
diferite orașe, la licee, anii copilăriei și ai tinereții, regretele tardive.
„Minunea” și „Garajul” sunt încercări promițătoare, în maniera
prozelor ce cultivă realismul magic, în care suspansul e bine dozat
și ritmul narativ adecvat. Cea de-a
doua proză, mult prea prolixă, ar fi
convins într-o variantă de nuvelă
sau de poem postmodern, în maniera „Poemei chiuvetei”. Se remarcă, în majoritatea textelor, nevoia
unei mai mari rigurozități lexicale,
a corectitudinii ortografice, a eliminării nonsensurilor. Chiar dacă
stânjenește, pe alocuri, discursivitatea, privită ca flux al conștiinței,
ar putea deveni, în timp, element
de stil, de originalitate.

Personaje bine conturate sunt
Arămiță, Tuțica sau căpitanul Bârna, perfect încadrate în tipologiile
din perioada comunistă. „Deportările” forțate sau voluntare asigură
genul proxim al multora dintre
proze. Însemnări de tranziție e un
monolog rostit cu nerv și haz, pe
alocuri cu note tragice, de românul
care, fascinat de mirajul vestului,
se trezește fără pașaport, vândut
unor ruși. Succesiunea rapidă de
evenimente, de schimbări de statut și stare, de locuri de muncă și
oportunități sau amenințări dă
conținutul mesajului trimis online,
adresat, indirect tatălui, om al unei
alte lumi, departe și neînțeleasă de
fiu. Mai toți naratorii sunt sisifici
în felul lor, asemenea călugărului care notează, fără a fi convins
de utilitatea scrierii sale, dintr-o
firească nevoie a mărturisirii, păcatele tinereților sale și ale părintelui, din perioada ce a urmat
anilor `50.
Alcătuite ca micromonografii,
în care domină, alternativ, note-
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le istorice, culturale, religioase,
ezoterice, sociale sau geografice,
prozele lui Ștefan Jurcă sunt, de
facto, tablouri impresioniste, în
care naturalețea exprimării, evocarea nudă, lipsită de intenția
literarității asigură viabilitatea personajelor. Doar încercările de fixare
„științifică” a atestărilor documentare sau a genealogiilor umbresc,
pe alocuri, firul narațiunii. Rar,
când narează personajele feminine, limbajul devine mai viu, mai
direct, iar analiza și autoanaliza
mai acide, mai pragmatice, mai
ales când închisoarea le determină
să își schimbe numele din Ica în
Nella. Puține sunt textele în care
atmosfera să fie armonioasă, senină, poate doar în câteva dintre
subcapitolele povestirii Solilocviu.
Ascensiuni profesionale, urmate de implacabile căderi, vieți de familie uniformizate, standardizate,
urnite de pe traseul liniar de câte
un amantlâc sau o invidie profesională se succed amețitor, chiuretând sau cauterizând răni vechi.

Paul Celan – dimensiunea românească
(urmare din p. 3)

Un indiciu poate fi și utilizarea persoanei gramaticale din
discursul liric: „Erau nopți, când
mi se părea că ochii tăi, cărora le
desenasem mari cearcăne portocalii, își aprind din nou cenușa. În
acele nopți, ploaia cădea mai rar.
Deschideam geamurile și mă urcam, gol, pe pervazul ferestrei ca
să privesc lumea. Copacii pădurii
veneau înspre mine, câte unul,
supuși, o armată învinsă venea

să-și depună armele. Rămâneam
nemișcat și cerul își cobora steagul sub care își trimisese oștile
în luptă. Dintr-un ungher mă
priveai și tu cum stăteam acolo,
nespus de frumos în nuditatea
mea însângerată: eram singura
constelație pe care nu o stinsese
ploaia, eram Marea Cruce a Sudului. Da, în acele nopți era greu
să-ți deschizi vinele, când plăcerile mă cuprindeau, cetatea urnelor
era a mea, o umpleam cu sângele
meu, după ce concediam oștirea
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dușmană, răsplătind-o cu orașe
și posturi, iar pantera de argint
sfâșia zorile care mă pândeau.
Eram Petronius, și din nou îmi
vărsam sângele între trandafiri. Pentru fiecare petală pătată stingeai câte o torță. Ții
minte? Eram Petronius și nu
te iubeam” (Paul Celan, Opera
poetică, II, p. 482). Pe baza acestor puține texte, ne putem gândi
la „opera” lui Paul Celan în limba
română ca la o absență purtătoare
de sens.

10 Cronica literară

Flori de mină
Adrian Ţion

Proiectându-se într-un univers
poetic aflat sub fascinaţia mineralului, poetul-geolog Ioan Potop
propune o călătorie sui-generis
„prin foşnetul paginilor din pre şi
postfaţă” în „geodele” volumului
intitulat nostalgic şi sentimental
Tărâmuri sufleteşti (Ed. Enesis, Baia
Mare, 2017). Întrucât volumul nu
are prefaţă, numai o postfaţă semnată de George Sîrbu, pentru o corectă încadrare a conţinutului în
paradigme simetrice, mă încumet
să iau eu lampa pusă la dispoziţie de autor, chiar în prima poezie a volumului – Lampa din pre şi
postfaţă – şi să fac introducerea în
acest compact conglomerat de texte lirice aflate sub incidenţa canonului clasicizant. Alegerea titlului
păstrează legătura tainică şi adânc
protectoare cu teluricul sublimat în
metafora oglindirii sinelui în apele
revelaţiilor versificate. Termenul
tărâm în sine se leagă de revelarea
unui meleag de basm din tainiţele
sufletului şi aminteşte, în reverberare ancestral-poetică, de Tărâmul
izvoarelor al lui Teohar Mihadaş, el
însuşi creator al unui spaţiu poetic
mitic, semnificativ.
Arealul poetic-geografic prezent
în volumul Tărâmuri sufleteşti de
Ioan Potop structurează şi combină imagini din zona natală vrânceană cu reprezentări figurative
din spaţiul maramureşean, desigur, filtrate prin prisma sensibilităţii artistice şi a amintirilor aurorale. Astfel că, eşalonate în poezii
de o frumuseţe rigidă, precum roca
formată din minerale cristalizate,
„tărâmurile sufleteşti” se transformă prin cuvânt în râvnite tărâmuri
vorbitoare, atentând paşnic şi senin la nemurire.
Un rol evident axial, cu tentă de
nucleu tematic, are în volum poe-

mul de mai mare întindere Lumina din florile de mină, cutezătoare
demonstraţie de lirism descriptiv,
asezonat cu informaţie ştiinţifică adecvată, turnată în sclipitoare
miniaturi vizuale ca versuri-raze.
Florile de mină păstrează în ele
„lumina creată în ziua dintâi” blagiană, într-un Rogvaiv explicitat
în versuri căutate, menit să reconstruiască un virtual acrostih – roşu,
oranj, galben, verde, albastru, indigo,
violet – (spectrul luminii albe). A
vedea în întuneric mai multe culori
e o iluminare interioară majoră, e
momentul de magie trăit de poet
cu încântare copilărească, e un
extaz tranzitoriu, un Rogvaiv „de
culori pentru fiecare floare”. Descriptivismul e asociat cu un drum
iniţiatic în ţara minunilor subpământene: „Pereţii cu arici de stibine în buchete/ Cu ace plumburii ca
de stilete,/ Altele lungi ca lame de
florete/ Erau împodobite cu flori
cristalizate./ Calcite, barite, drept
trofee săgetate,/ Cuarţul alb, sticlos, hexagonal,/ La concurenţă
cu ametistul columnar”. La aceste
meticuloase observaţii se adaugă
extensia sacrală a plămădirii universului în tabloul vast al catedralei subpământene. „Lecţia de mineralogie” (George Sîrbu) primeşte
conotaţii panteiste, elemente religioase fiind uşor recognoscibile şi
în alte poeme.
Atras de cosmogonii arhaice,
poetul înfăţişează ipostazieri ale
Terrei în mai multe poeme de largă respiraţie lirică: Portul arhaic al
Terrei, Frământările Terrei, Moda
proterozoică a Terrei. Viziunea poetică e productivă în această direcţie şi îmbracă forma unor visuri
inocente, naive, angelice: „Într-un
vis îndelung mi-aţi apărut/ Cum
în neguri vă plămădeaţi la început
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[...] Bulgări fierbinţi de pământ în
plămadă,/ Rostogoliţi elipsoidal, înzestraţi să atragă./ Materia cerească
semănată-n spirală,/ La o treime
distanţă de atracţia centrală”.
Ioan Potop cultivă cu entuziasm şi ardoare descriptivismul nuanţat în tonuri pastelate, în care
atracţia faţă de locul natal fiinţează ca nod existenţial primordial,
asumat cu funcţie de tablou revitalizat subiectiv. Cadenţa versurilor
şi acuitatea vizuală amintesc, în
pasteluri, de interbelicul Ion Pillat
din Pe Argeş în sus. Toponimele dau
culoarea locală necesară: Măgura
Odobeşti, Putna, Găgeşti, Vităneşti,
Boloteşti, Clipiceşti, Sârbi, Ţifeşti.
Latura semnificativă a lirismului promovat de Ioan Potop rămâne această glorificare a teluricului
în versuri cumpănite, pătrunse de
o tandreţe cuceritoare. Un poet al
ascensiunilor spre idealizare şi venerate tărâmuri minerale, încrustate în cuvântul mărturisitor, poeziile lui din acest volum sunt flori
de mină ce reflectă o sensibilitate
lirică autentică.
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Poveştile din război şi
durerile de acasă

Menuţ Maximinian

Nu mai este o noutate pentru
nimeni dacă spunem faptul că părintele Maxim Morariu este unul
dintre cei mai harnici cronicari ai
vremurilor noastre, scotocind prin
arhive şi aducând nestemate despre frumuseţea poporului nostru,
pe care le aşază mai apoi în cărţi.
S-au adunat multe file în volumele publicate până acum, în care
părintele Morariu, cercetător avizat al literaturii memorialistice,
surprinde viaţa trăită în credinţă
a locuitorilor din ţinutul năsăudean, readucând în actualitate şi
momentele de restrişte, în care nu
este uitată nici măcar o clipă identitatea, năsăudenii aşezându-şi, la
icoana sufletului, credinţa, alături
de tradiţie. Este de ajuns să facem
un scurt CV, pentru că dacă am
detalia activitatea tânărului cercetător, ne-ar lua multe pagini. Iuliu-Marius Morariu (ieromonahul
Maxim), este doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul
Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, având în pregătire o
teză dedicată autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX. A absolvit masteratul
în Teologie Ortodoxă, secţia „Consiliere Pastorală şi Psiho-afectivă”
(ca şef de promoţie) şi cel în „Istoria Europei de Sud-Est” din cadrul
Facultăţii de Istorie şi Filosofie a
aceleiaşi universităţi. Este licenţiat
al Facultăţii de Teologie Ortodoxă
(secţia Teologie Pastorală, unde
a absolvit ca şef de promoţie) şi
al Facultăţii de Istorie şi Filosofie
(secţia Istorie). A participat la peste 100 de simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale şi a
publicat peste 250 de studii şi articole de istorie şi/sau de teologie.
A publicat volumele: Istoria Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Salva,
Editura Astra (unde este coautor

împreună cu prof. Ana Filip); Stări,
momente şi personalităţi ale Ortodoxiei transilvane – pasaje insuficient
reliefate istoriografic, Editura „Academica Brâncuşi”, Habet sua fata
libelli! Antologie de invitaţii la lectură, Editura Semănătorul, Restitutio Grigore Pletosu, Editura Eikon
/ Renaşterea, Sfântul Constantin
Brâncoveanu – un model pentru tinerii de astăzi, Editura Renaşterea,
Mystique and autobiography from
Romanticism to nowadays – studies
in Orthodox Spirituality, translated in English by Raluca-Nicoleta
Uilean, Mihaela Tălpaş and Mădălina Roşca, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Noi aspecte
ale martiriului Sfinţilor năsăudeni,
Editura Renaşterea (în colaborare
cu părintele Gavrilă-Tudor Zinveliu), Preoţii năsăudeni şi „Astra”
(1861-1918), Editura Argonaut /
Editura Charmides (premiul III
la Premiile Arhivelor Naţionale
ale României, 2017); Autobiografia
spirituală a lui Dag Hammarskjöld – o
abordare teologică, Editura Argonaut,
şi Asociaţionismul cultural din zona
Bistriţei şi a Năsăudului (1850-1918),
Editura Argonaut. Datorită activităţii ştiinţifice desfăşurate a primit
şi o serie de premii şi distincţii.
De remarcat faptul că a studiat ca
bursier al Institutului Ecumenic
din Bossey (afiliat Universităţii din
Geneva), unde a obţinut un Complementary Certificate in Ecumenical Studies.
Volumul „Ţara Năsăudului” în timpul Primului Război Mondial, Editura
Argonaut, surprinde prin jurnalul
lui Vasile Măgheruşan, dar şi prin
cel al lui Gustav Zikeli sau Anchidim Şoldea, momentele tragediei
şi modul în care românul a ştiut
întotdeauna să iasă învingător.
Elementele de analiză sociologică, evidenţierea efectelor generate
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de această conflagraţie mondială,
dinamica economică şi culturală
sunt surprinse de cercetător, aplicând grila noilor elemente instrumentale. Găsim informaţii despre
viaţa din tranşee şi greutăţile ei relatate de cronicar atât de la supravieţuitori, cât şi din puţinele memorii care au supravieţuit. Citind
cu atenţie, atât jurnalele scoase din
arhivă, cât şi textul aplicat asupra
acestora, vom observa seriozitatea
cu care autorul s-a aplecat asupra
cercetării, studiind Arhivele bistriţene, Fondurile Grănicereşti, dar şi
ceea ce s-a scris până acum despre
subiect, fapt oglindit şi prin vasta
monografie de la finalul cărţii. Aniversarea centenarului primei conflagraţii mondiale a determinat,
atât în spaţiul istoriografic românesc, cât şi în alte areale, publicarea unor contribuţii noi şi inedite,
dedicate acestei tematici. Uneori,
istoricii au valorificat documente, alteori au încercat să analizeze
conţinutul lor. În alte situaţii au
realizat doar un slalom prin literatura de specialitate, încercând să
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sistematizeze şi să sintetizeze contribuţiile cu adevărat valoroase, şi
să decanteze textele de popularizare sau articolele de maculatură.
Între cei care s-au dedicat acestui subiect, se numără şi părintele
Morariu, cu contribuţii răspândite în paginile unor periodice precum: Studia Monastica (Barcelona),
Transylvanian Review (Cluj-Napoca), Astra Salvensis (Salva), Astra
Sabesiensis (Sebeş), Revista istorică
(Bucureşti), dar şi în cele ale volumelor unor conferinţe.
„Ca fiu al plaiurilor năsăudene,
m-am simţit întotdeauna dator
faţă de unii dintre înaintaşii iluştri.
Datorită lor, zona noastră este astăzi ceea ce este şi ne lăudăm cu un
patrimoniu cultural-istoric aparte (pe care trebuie să îl înţelegem
în sensul de «noblesse oblige», şi
nu ca plafonare). De aceea, atunci
când am avut ocazia, m-am străduit să le omagiez memoria şi să valorific contribuţiile lor în diferite
domenii. Nici aici nu am făcut excepţie. De aceea, anumite cercetări
au statut de restituire prosopografică, aducând în atenţia publicului
cititor personalităţile unor oameni
precum colonelul Anchidim Şoldea sau jurnalistul Gustav Zikeli.
Nu i-am omis însă nici pe oamenii
simpli, importanţi şi ei în contextul evenimentului evocat şi poate,
pe nedrept uitaţi adesea. Lor, ca şi
personalităţilor năsăudene, le este
dedicat acest volum, pe care l-aş
dori parte a unei serii cât mai ample” (p. 5), spune cercetătorul.
Rigurozitatea ştiinţifică se vede
şi prin indicele de locuri şi de nume
şi, pentru ca totul să fie aşa cum
trebuie, avem, conform cerinţelor
etnologice şi sociologice, şi rezumat în engleză şi franceză.
„Conştientizând importanţa memoriilor şi a jurnalelor de război,
am decis să prezentăm o mărturie
din zona Năsăudului cu privire la
această experienţă complexă. Aici,
ce-i drept, jurnalele şi memorialistica din acea perioadă sunt destul
de puţine, acest lucru datorându-se
deopotrivă lipsei unor oameni talentaţi în cele ale scrisului, şi lipsei

unei motivaţii în acest sens. Mai
bogate sunt mărturiile care au supravieţuit în folclor şi care au fost,
în parte, antologizate, în paginile
a diferite culegeri” (p. 16), spune
autorul. El aduce în discuţie şi promotori ai tradiţiilor precum Valeria
Peter Predescu, prin Versuri și cântări morțești din ritualul de înmormântare din județul Bistrița-Năsăud,
Editura Arcade, Liviu Păiuş, prin
Someș, apă mergătoare. Folclor poetic din Valea Rodnei, Editura George
Coșbuc, Iustin Ilieșiu, Folclor din
Transilvania. Poezii și basme populare din Munții Rodnei, Editura pentru Literatură.
Se păstrează şi în zona Năsăudului anumite jurnale despre război,
cum este cel al colonelului Anchidim Şoldea (1858-1915), originar
din localitatea Mititei, comandantul Regimentului 301 de Honvezi.
În război, după mai multe lupte
împotriva sârbilor şi apoi în Galiţia, Anchidim Şoldea cade prizonier în Tarnów, fiind grav rănit la un
picior. Aici, el stă cinci luni, după
care reuşeşte să ajungă la Budapesta, unde este operat. Momentele
de boală, convalescenţă şi de prizonierat constituie pentru el clipe
de repaus în care se gândeşte la cei
de acasă, la război, la condiţia lui
umană şi la starea de sănătate. În
acest context scrie jurnalul, donat
ulterior de Elena Şoldea, văduva lui, Arhivelor Naţionale de la
Bistriţa. „Acesta este format din
două carnete, format A6 (6,9 pe
9,8 inch) inegale ca dimensiuni.
Primul dintre ele conţine 47 file,
numerotate de la 29 la 7625, iar
cel de-al doilea 14 file, numerotate
de la 13 la 2626. Cele două caiete
diferă şi din perspectiva conţinutului şi din perspectiva informaţiilor oferite. Astfel, de exemplu, cel
dintâi începe în limba maghiară
(primele 2 pagini), fiind apoi continuat în limba română, în vreme ce,
cel de-al doilea este scris integral
în limba română. Cronologia este
mai precisă în cadrul celui de-al
doilea, unde autorul precizează
data exactă, ziua din săptămână
şi anul, în timp ce, în cel dintâi se
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precizează doar ziua din săptămână şi doar uneori data” (p. 20), spune minuţios cercetătorul Morariu.
Jurnalul conţine însemnări zilnice
scurte, referitoare la starea de sănătate a autorului, la dorul de casă,
rugăciuni inventate de el, în care
cere ajutorul lui Dumnezeu, detalii cu privire la evoluţia frontului
sau evenimentele cotidiene, mici
descrieri şi o tentativă de memorialistică de călătorie. De exemplu,
el notează: „21. Luni. Am dormit
puţin mai bine dar dureri mari am
avut. Am avut şi fierbinţeli mari.
Toată ziua sună tunul în jurul oraşului. Pe mine nu mă poate transporta şi aşa sunt silit să le ascult.
Sper că în scurtă vreme mă voi
întări aşa ca să mă pot transporta. 22. Marţi. Am dormit cam rău
pentru arsura corpului. În spital e
foarte rău, m-am stricat la maţe.
Nu am scaun şi sunt tare nervos,
arsurile nu mă liniştesc. Dureri în
continuare am”, f. 33, Arhivele BN.
„Începutul jurnalului e scurt,
abrupt şi nedatat” (p. 20), scrie
cercetătorul, continuând: „cele dintâi pagini sunt confuze, în paginile
şi în mintea colonelului învălmăşindu-se gânduri privitoare la soţie, la starea deplorabilă în care a
ajuns sau la penuria financiară”.
Ajuns într-o stare foarte apropiată
de depresie, el va nota în paginile
jurnalului său următoarele: „20. Duminica. Toată făptura se bucură de
duminică, noi însă suferim să ajungem fără nici un ajutor. De la locotenentul Leopoldeser de la 59 J. R. am
luat două coroane împrumut. Astă
noapte am avut friguri mari, am
dormit tare rău. În jurul Tarnówului decurge luptă mare. În caz de
nu mă voi întoarce sănătos, nevastă dragă, să ştii că şi cele din urmă
momente au fost ale tale. Dacă se
poate, după război du-mă acasă
şi mă înmormântează acolo să fiu
lângă tine” (f. 31).
Evenimentele religioase sau cele
care marchează modificări în cronologie sunt trăite cu maximă intensitate în lagărul de la Tarnów de
către colonel.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Împreună, trei zile prin
Arizona
(2)

Viorel Tăutan

A doua zi (26 februarie 2019)
Ne-am trezit bine dispuşi. Previzibil. Eu – uşor
obosit. Fac parte dintre cei care nu reuşesc să se odihnească din prima noapte într-un alt aşternut decât cel
de acasă. După un mic dejun îmbelşugat și, desigur,
opţional, ne luăm pacheţelele cu merinde, pregătite
de gazdele noastre, care se treziseră cu vreo oră înainte. Urmează să dăm curs iniţiativei lor, anunţate
aseară: excursie la Sedona, situl natural emblematic şi
miraculos, cu formaţiuni geologice unice prin formă şi
culoare. Sunt atribute pe care, uluit, le voi fi perceput
cândva doar mijlocit, vizual, iar astăzi – şi tactil. Anticipez în felul acesta câte un argument măcar pentru
fiecare.
De ce emblematic?
Pentru că, după „dezghețul” ideologic din 1964 și,
mai accentuat, după 1968, relațiile culturale cu țările
din Europa occidentală și SUA au facilitat pătrunderea, printre altele, a unei game mai largi de realizări
artistice relativ recente și surprinzătoare, mai ales
pentru consumatorii de artă, pasionați sau nu, din
provincia provinciei*. Pe ecranele cinematografelor din
întreaga țară începuseră să fie proiectate, destul de
frecvent, filme din producțiile studiourilor vest-europene și americane. Televiziunea Națională era în spectaculoasă emancipare și răspândire. Prinsesem vreo
două westernuri în perioada adolescenței. Nu mai
țin minte precis, însă unul dintre ele avea în fundal,
secvențial, un masiv stâncos aducând, în imaginația
mea de atunci, cu Detunata Apusenilor (azi – Carpații
Occidentali), așa cum o reținusem din 1958, în urma
unei drumeții pornind din tabăra școlară de la Sohodol, nu departe de Câmpeni; aveam cincisprezece
ani. L-am perceput de câteva ori și în două-trei dintre
filmele prezentate milioanelor de spectatori, majoritatea adolescenți și adulți tineri, care umpleau sălile
căminelor culturale din centrele de comună. Celebra
caravană cinematografică (relevată de prozatorul Ioan
Groșan în maniera-i binecunoscută, ironic-umoristică), bătea drumurile țării, nu atât pentru filmul
anunțat, cât mai ales în scop propagandistic, filmele
artistice fiind precedate obligatoriu de „jurnale” din
actualitatea politico-economică, fabricate în studiourile „Alexandru Sahia”.
Miraculosul, așa cum se știe, este un aspect subordonat, în artă, categoriei estetice a fantasticului,
intrinsec întregii Creații Divine. L-am intuit probabil încă de atunci, din adolescență, rod al lecturilor
insațiabile din perioada copilăriei, dar l-am simțit

abia mult mai târziu, după ce a fost filtrat prin straturile de nisip mișcător ale timpului. O, cât îmi era de
frică să ies din casă după lăsarea întunericului în urma
lecturii unor basme, sau a prozei lui Edgar Allan Poe
(„Prăbușirea Casei Usher”, „Pisica neagră”) și Emily
Brontë („La răscruce de vânturi”), bunăoară!
Îmbarcați în două mașini, am traversat de la nord
spre sud o parte a metropolei ce poartă numele păsării legendare, Phoenix, renăscute din cenușa propriei combustii, am trecut pe sub nodul spectaculos de
autostrăzi și șosele suprapuse, după care am pornit
la drum. Șoseaua cu două benzi pe fiecare sens trecea printre colinele pigmentate cu verdele gălbui al
vegetației specifice. Nu depășim 80 de km/h. De pe
ambele părți, cactuși uriași ne întâmpinau cu brațele
ridicate, de parcă dansau într-o horă interminabilă,
însă putând fi ostașii unei armate învinse, predându-se
noilor veniți de prin galaxiile învecinate. Trecem prin
vreo trei orășele, ajungem la o răspântie, o luăm la
dreapta, pe o porțiune de șosea în pantă, și oprim la
o benzinărie în jurul căreia se dezvoltaseră un magazin, un restaurant, o spălătorie de mașini, un atelier
de vulcanizare. Scoatem câte un sandwich și, după ce
îl facem să dispară, topim și câte o înghețată, vizităm
toaleta, revenim la mașini, ne îmbarcăm și ne angajăm în cea de-a doua etapă a excursiei.
La un moment dat, din spatele unor clădiri, spre
stânga, se ițește silueta unui... molar uriaș de culoare cărămizie. La puțin timp după asta, un altul, mai
mare, în partea dreaptă. Pătrundeam în teritoriul „extraterestru”, dominat de formațiuni geologice uriașe,
în veșminte de gală, colorate nuanțat de modul, timpul și direcția în/din care le scaldă lumina zilei. Urmând indicațiile sistemului GPS, pătrundem în cel
mai apropiat cartier al orașului Sedona, de unde ieșim
și urcăm înspre monumentalele formațiuni geologice.
Uluitor! Munți acoperiți de rugină. Profitând de un
mic platou proeminent în formă de trifoi, scăpat din
îmbrățișarea protectoare a masivului, Biserica Catolică desăvârșise construirea unei capele, aparent semitrapezoidală, sprijinită frontal pe o cruce impunătoare. Materialul de construcție pare a fi betonul armat.
Înlăuntru, altarul este protejat de Iisus Christos răstignit pe o cruce din lemn aparent neprelucrat. Pentru
a ajunge aici, ne-am lăsat automobilele în suprafața
de parcare aflată la o distanță de aproximativ o sută
de metri. Dirijarea parcării este făcută de doi angajați
speciali, identificabili prin banderole pe brațul stâng
și insigne.
(continuare în p. 15)
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Fabrici și Uzine. Explorarea
istoriilor recente prin
teatrul documentar

Valer Simion Cosma

De câteva săptămâni se află în plină desfășurare în
Zalău proiectul „Fabrici și Uzine”, proiect derulat de
Asociația Centrul pentru Studierea Modernității și a
Lumii Rurale în parteneriat cu Muzeul Județean de
Istorie și Artă Zalău, prin platforma „Artiști la Muzeu. Platformă de Creație și Educație prin Artă”. După
atelierele adresate elevilor zălăuani, echipa alcătuită
din artiști și elevii cooptați a început munca la documentarea și pregătirea spectacolului „Fabrici și Uzine”, care va avea premiera în această toamnă, la Casa
Municipală de Cultură din Zalău, responsabilă cu regia fiind regizoarea zălăuancă Adina Lazăr.
„Fabrici și uzine” este un proiect de teatru documentar, ce urmărește realizarea unui spectacol și a
unui turneu în opt orașe din România. Proiectul își
propune să investigheze modurile în care transformările socio-economice din perioada postcomunistă au
influențat și determinat viețile locuitorilor din mici
orașe industriale, precum Zalăul. Spectacolul se va
concentra asupra istoriilor personale ale unor oameni
care au lucrat în industrie în perioada pre-Revoluție
și care, eventual, au continuat să lucreze în domeniu și în anii dezindustrializării și reindustrializării.
În poveștile lor vom urmări să aflăm despre visele,
așteptările, dezamăgirile, eforturile de adaptare și
reușitele acestora. Realizarea spectacolului va avea la
bază o etapă de documentare desfășurată de o echipă
mixtă, formată din artiști, jurnaliști și antropologi, fiind și o modalitate de a intersecta artele spectacolului
cu cercetarea antropologică și istorică din instituțiile
de profil atrase ca parteneri în acest proiect. Pe baza
interviurilor și informațiilor din presă și arhive, se va
elabora scenariul spectacolului și ulterior scenografia
și spectacolul în sine. Pe lângă explorarea și restituirea unor istorii locale și personale, proiectul reprezintă și o modalitate de a impulsiona și diversifica viața
artistică a Zalăului, prin producerea spectacolului în

Alexandra Felseghi și asistenții săi zălăuani din proiectul
„Fabrici și Uzine”

parteneriat cu instituții, asociații și companii locale.
Pentru un oraș-reședință de județ fără teatru și fără
cinema, un astfel de proiect e un mijloc de a transforma orașul dintr-un preponderent consumator de
spectacole de teatru produse în alte orașe, într-un
producător și exportator de teatru și de a responsabiliza instituțiile, asociațiile și companiile locale în vederea susținerii producției artistice locale.
Susținerea dialogului și a mobilității culturale este
o altă componentă esențială a acestui demers cultural. Proiectul susține dialogul și mobilitatea culturală
în două moduri:
(1) Prin invitarea unor artiști, jurnaliști și cercetători din alte orașe pentru a lucra în Zalău pentru o
scurtă perioadă de timp.
(2) Prin turneul aferent, gândit și ca o modalitate
de a dezbate tema tratată prin intermediul discuțiilor
ce vor însoți fiecare reprezentație.
Implicarea unor tineri liceeni în toate etapele realizării acestui proiect este atât un mod de a familiariza
tinerii cu mediul artistic teatral și producția de spectacole, cât mai ales o modalitate prin care ne asigurăm
că spectacolul produs va ajunge la publicul tânăr din
Zalău și din orașele incluse în turneu. Cei cinci tineri
incluși în echipă în urma atelierului derulat la începutul lunii iulie sunt: Mihai Turian (asistent regie),
Simina Seliștean (actriță), Domokos Réka (PR, imagine), Denisa Gordan și Cătălin Ilieș (asistenți documentare).
„Cred că orașele mici, precum Zalăul, reprezintă o zonă încă prea puțin studiată de către sectorul artistic – o zonă plină de potențial și nevoie de
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intervenție culturală adresată unui public de toate
vârstele”.
Despre cum decurge munca în cadrul proiectului,
care e miza acestui proiect pentru un oraș precum Zalăul și cum e să fii artist rezident în Zalău, ne spune
Alexandra Felseghi, dramaturgă și documentaristă:
„Pentru mine, lucrul la spectacolul Fabrici și Uzine e o
experiență pe care o așteptam de multă vreme și mă
bucur că s-a concretizat, într-un final. Ca artist (și în
special ca artist independent) este foarte important
să fii parte dintr-o societate, să-i simți pulsul și să încerci să-l redai pe scenă filtrat prin propria sensibilitate. Zona mea de interes se îndreaptă spre acei oameni
cărora nu li s-a dat șansa să le fie auzită vocea într-un
context cultural-artistic. Și asta e o mare provocare: să
vrei să afli poveștile unor oameni și a unor locuri, pe
care altfel nu ai fi avut șansa să le auzi. Pe lângă toate
astea, mai e și sentimentul de «explorator», pe care
îl am de când am venit în Zalău, unde documentăm
fenomenul Fabricii Armătura și istoriile celor care au
lucrat acolo. Ceea ce s-a întâmplat aici ilustrează, de
fapt, un proces care a avut loc la nivelul întregii țări,
în perioada de tranziție: privatizarea și efectele ei asupra muncitorilor din unitățile industriale.
Cred că orașele mici, precum Zalăul, reprezintă o
zonă încă prea puțin studiată de către sectorul artistic – o zonă plină de potențial și nevoie de intervenție
culturală, adresată unui public de toate vârstele. În
cadrul proiectului, am avut plăcerea să cunosc elevi de
liceu de la școlile de aici și am fost surprinsă de interesul lor pentru procesul de creație a unui spectacol și
a tuturor aspectelor pe care acesta le implică. Maniera
de lucru la Fabrici și Uzine este, în fond, și o reconciliere între generații, în contextul în care liceenii din echipă sunt la vârsta la care cei mai mulți dintre subiecții
intervievați au intrat în câmpul muncii. E fascinant să

observi aceste diferențe date de contextul social-politic în care ne dezvoltăm și una din mizele spectacolului este și răspunsul la întrebarea: «De ce există astăzi
un interes atât de scăzut al tinerilor față de meserii?»
Din acest punct de vedere, proiectul reprezintă și o
modalitate prin care publicul tânăr află evenimente
din istoria recentă a României de altundeva decât din
manuale și într-un alt mod, mai personal”.
Echipa proiectului: Adina Lazăr, Mihai Turian,
Alexandra Felseghi, Denisa Gordan, Cătălin Ilieș, Bianca Felseghi, Valer Simion Cosma, Domokos Réka,
Silviu Medeșan, Paul Mureșan, Bogdan Botaș, Andrei Herța, Andreea Aștilean, Ioana Chitu, Simina
Seliștean, Raluca Lupan, Emanuel Cifor, Lucian Teodor Rus și Laura Chirilă.
Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului
Cultural Național, Centrul de Cultură și Artă al Județului
Sălaj și TenarisSilcotub Zalău. Finanțatorii nu sunt responsabili de conținutul proiectului sau de modul în care
rezultatele lui pot fi folosite. Acestea sunt în întregime
responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Împreună, trei zile prin Arizona...
(urmare din p. 13)

Deschisă non-stop, Capela Holy Cross (Sfânta
Cruce), oferă creștinilor practicanți posibilitatea reculegerii prin rugăciuni, iar celorlalți turiști, veniți
din toate regiunile Terrei, încă o dovadă a puterii celei mai răspândite religii din lume.
De pe platoul din jurul Capelei pot fi admirate
toate formațiunile montane din jur, cele mai spectaculoase, unele părând a fi stranii cetăți inexpugnabile, foarte înalte, alcătuite din turnuri cilindrice
lipite unul de altul. Filmăm și fotografiem. Sandu
îmi indică în aval o vilă somptuoasă, cu arhitectură local-tradițională, întinsă pe o suprafață în jur
de cinci sute de metri pătrați, piscină și parc. „Este
proprietatea celui mai bogat român din Statele
Unite, îmi scapă pentru moment numele său”, îmi
spune. Mda!
Pe marginile aleii de acces spre Capelă, cactuși

înfloriți dau posibilitatea de a inspira parfumul discret al florilor galbene. Curiozitatea mă determină
să iau între buricele degetelor praf cărămiziu de pe
una dintre stâncile accesibile. Culoarea mi-a rămas
lipită de ele.
Veni, vidi, vinci!
Ne îmbarcăm. Pornim spre casă.
Ajunși într-un orășel din apropiere de capitala
statului, la rugămintea noastră, ne oprim la un restaurant mărginaș cunoscut în zonă, ne spune Silviu, pentru preparatele gustoase din fructe de mare.
Atmosferă pașnică, amicală, serviciu ireproșabil.
Mulțumim, Doamne! Mâine vom merge să vedem
Marele Canion, o altă minunată lucrare a lui Dumnezeu.
*Expresie pe care am propus-o în urmă cu 20 de
ani, ținând de limbajul individual subiectiv.
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Antifonia
Ioan Chezan

„Oricum, «Antifonia» a fost o parte importantă a
activităţii mele, dar lumea a crezut că este totul. Nu!
Totul a fost creaţia muzicală şi partea didactică!” (Constantin Rîpă)
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca a găzduit, la sfârşitul lunii iunie, manifestările dedicate împlinirii a 50 de ani de activitate a prestigioasei
formaţii corale a acestei instituţii.
Programul manifestărilor a cuprins Simpozionul-Jubileu 50 de ani „Antifonia”, precum şi un concert aniversar, evenimente desfăşurate sâmbătă şi duminică,
29-30 iunie 2019.
Înfiinţată în urmă cu cincizeci de ani – cu menirea
de a interpreta muzica modernă a perioadei respective
– de către reputatul prof. dirijor, poet şi compozitor,
dr. Constantin Rîpă, „Antifonia” a adus servicii enorme
muzicii culte româneşti, prin faptul că a oferit condiţii
compozitorilor din epoca respectivă pentru a compune
lucrări de cea mai înaltă tehnică creatoare, la nivel mondial, cu dificultăţi pe care nu le-au putut învinge alte coruri. Aceasta a declanşat o avalanşă de lucrări scrise, în
ideea că vor fi cântate de corul „Antifonia”, sau dedicate acestui cor. Lucrări destinate corului au venit şi din
străinătate, exemplu fiind cele ale unor compozitori
importanţi precum Iannis Xenakis –„Ismen”, Henri Pousseur – „Traverser la foret”, Francis Burt – „Und Gott
der Herr Sprach”, Los Cobos – „Requiem” şi altele.
În perioada 1979-1981, „Antifonia” a câştigat 14 premii internaţionale, fiind singura formaţie cu un asemenea palmares deosebit.
„Antifonia” a colaborat cu foarte mulţi dirijori de
prestigiu: Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos,
Krzysztof Penderecki, Henri Pousseur, Emil Simon, Petre
Sbârcea, Romică Râmbu, Gheorghe Victor Dumănescu.
A susţinut concerte cu unele dintre cele mai mari
orchestre din lume: Orchestra Radio France, Orchestra
Filarmonicii din Varșovia, Orchestra Filarmonicii din
Lyon, Orchestra Filarmonicii din Bratislava, Orchestra Filarmonicii din Basel, Orchestra Symphoniker de
la Konzerthaus din Viena, și din ţară: Orchestra Filarmonicii din Cluj, Orchestra Radioteleviziunii Române București, și filarmonicile din Sibiu, Braşov, Târgu
Mureş, Oradea, Arad, Craiova.
În planul intern al creației muzicale, „Antifonia” a
interpretat lucrări ale compozitorilor de vârf din a doua
jumătate a secolului XX: Sigismund Toduţă, Liviu Comes, Tudor Jarda, Vasile Herman, Terényi Ede, Cornel
Ţăranu, Dan Voiculescu, Valentin Timaru, Adrian Pop
din şcoala clujeană; Achim Stoia, Vasile Spătărelu din
şcoala ieşeană; Alexandru Paşcanu, Myriam Marbé,
Ştefan Niculescu, Anatol Vieru, Dan Buciu, Doru Popovici, Petru Stoianov, Nicolae Brânduş, Irina Odăgescu-

Antifonia și Camerata Academica Porolissensis,
acompaniate de Filarmonica Transilvania din Cluj-Napoca,
interpretând Recviemul lui Mozart

Țuțuianu, Adrian Iorgulescu.
În cadrul corului „Antifonia” s-au format cântăreţi
care au devenit mari solişti de oratoriu – operă: Carmen Popescu-Oprişanu, Farkas Rose-Marie, Marian
Pop, Rodica Balteş, George Petean, Ramona Eremia,
Tatiana Lisnic, Nicoleta Ardelean.
Am fost deosebit de bucuros să fiu invitat de onoare al dirijorului Constantin Rîpă la prestigiosul eveniment aniversar.
De-a lungul activităţii mele de dirijor al formaţiei
„Camerata Academica Porolissensis”, am colaborat cu
„Antifonia”, aceasta fiind prezentă de mai multe ori în
municipiul nostru în cadrul Festivalului Coral Internaţional „Ecouri Transilvane”.
Evenimentul artistic de excepţie, alături de „Antifonia”, l-a constituit interpretarea Recviemului de Mozart, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii din Cluj,
în mai 2016, când noi am sărbătorit 40 de ani de activitate.
Prezent la manifestare, academicianul Octavian Lazăr Cosma, Preşedintele Uniunii Compozitorilor din
România, a declarat că acest concert putea fi prezentat
pe orice mare scenă a lumii.
Însoţind „Antifonia”, în urmă cu câţiva ani, la un
festival coral la Braşov, în cuvântul de prezentare am
declarat: „«Antifonia» este un fenomen benefic pentru
creaţia muzicală din România şi Europa, iar dirijorul
Constantin Rîpă este una dintre cele mai complexe personalităţi din viaţa artistică din ţara noastră”.
Acum, la ceas aniversar, pot afirma că „Antifonia”
este formaţia cu cele mai mari performanţe din istoria
muzicii corale româneşti.
Bibliografie:
Adrian Ţion, Constantin Rîpă. Muzicianul şi poezia, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018.
Constantin Rîpă, Jumătatea mea de veac XX, Însemnări, Ed. Eta,
Cluj-Napoca, 2009.
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Ioan F. POP

În porunca de a nu păcătui, nu este încălcat actul
libertăţii, ca posibilitate opţională. Nu este încălcat
pentru că păcatul nu este o opţiune a libertăţii, ci un
abuz al acesteia. Preţul abuzului de libertate este păcatul şi omul (prin Cădere) a plătit acest preţ. Căderea
este actualizarea libertăţii ca voinţă de a nu voi binele. Căderea liber aleasă transformă răul („posibilitatea
căderii”) din potenţă în act. Refuzînd constanţa binelui, oferim şansa instaurării posibilităţii răului. La Cădere nu a fost preferat direct răul, ci nu a mai fost ales
şi înfăptuit binele. Numai omul poate transforma un
bine transcendent într-un rău imanent. Doar el poate
transforma binele în contrariul său. Iar a folosi binele
ca pe un pretext al libertăţii răului – pe urmele păcatului adamic – reprezintă maxima decădere umană.
Orice voinţă care îşi fundează propria cauză în
sine, are în spate libertatea de a putea voi. Voind orice, fără limite, voinţa uită de sensul propriei libertăţi. Libertatea este cauza voinţei. Ea voieşte pentru
că poate (datorită libertăţii) concretiza voinţa sa. Se
constituie în actul fundamental care se originează
în libertatea celui care ne-a făcut să fim ceva „şi nu,
mai curînd, nimic”. Creaţia este transformarea prin
Cuvînt a acestei libertăţi. Libertatea fiinţei originată
în libertatea faptului că putea şi-să-nu-fie creează o
angoasă care poate alimenta o voinţă fără limite. Libertatea trebuie să se limiteze doar în ne-limitarea sa
transcendentală. Libertatea ca non-opţiune a binelui se metamorfozează în contrariul său, proiectînd
primul pas spre ne-fiinţă.
Libertatea, ca libertate de a voi, stă la originea
binomului bine/rău. Căci libertatea nu se poate manifesta decît ca elecţiune, ca indefectibilă bifurcaţie
opţională. Alegerea nu se poate face decît delimitînd
în limitele posibilului. Libertatea presupune o multiplicare nesfîrşită a tuturor posibilităţilor, o opţiune
de natură dihotomică. Faptul, în sine, de a fi, nu se împlineşte decît prin posibilitatea antinomică, liberă şi
egală, de a nu fi. Orice început are în structura sa posibilitatea libertăţii ca dat fundamental al jocului existării. Noi putem comite (liber) binele doar în contrast
cu posibilitatea răului (tot liberă). „Conceptul real şi
viu de libertate este însă acela de putinţă a binelui şi a
răului”, era de părere F.W.J. Schelling. Fiinţa umană a
învăţat să fie rea chiar de la libertatea care îi deschide
şi posibilităţile binelui. Cu alte cuvinte, a învăţat binele chiar de la răul posibil. Cuvîntul de la începutul
lumii este tot o posibilitate a libertăţii, de a putea fi
rostit ca bine existenţial. Prin cuvînt, lumina a fost

preferată întunericului. Fiinţa umană este singura
care ştie că putea şi să nu fie. Acest fapt reverberează
în ea ca un etern ecou al unui gol. Fără această ştiinţă,
completată cu atributele libertăţii, omul nu ar fi capabil decît de binele derivat originar din natura sa bună.
*
Gîndind timpul (fiinţa) – pe firul istoricităţii – nu
facem decît să gîndim gîndirea timpului (fiinţei). Adică să gîndim (proiectiv) eşecul fascinant al gîndirii,
aventura limită a limbajului. Limbajul pune timpurile
în paralelitatea lor incongruentă, le aşază, pentru o
clipă, în potenţialitatea lor originară. Timpul fiinţează cu materia perisabilă a limbajului.
Cuvîntul adună toate timpurile la un loc, le redeschide sintaxa şi morfologia tăcerii. Timpul poate fi
înţeles doar în in-temporalitatea sa. În perpetuitatea
a ceea ce, totuşi, trece. În pe-trecerea sa de umbră ce
scapă oricărei cuprinderi şi care, în co-prezenţa inexistării sale, rezumă cel mai bine existenţa. Amfibologia sa este dată tocmai de trecerea care stă pe loc,
de mişcarea care se resoarbe în nemişcare, de cuvîntul
rostit care se topeşte în tăcere. Gîndirea nu se poate
gîndi decît temporal, spaţial şi numeric, adică în sinteze ideal-factuale. Timpul (ca şi nimicul) este, datorită cuprinderii totale (sau non-cuprinderii), greu de
surprins în ipostaze comprehensibile. El pare ori prea
imens, ori prea insignifiant pentru a putea tematiza
ceva de ordinul fiinţării. Timpul nu este decît nimicul
gîndirii exersat în perimetrul existării. Succesiunea
ipostazelor sale mărginite de existenţă şi de non-existenţă. Existenţa rămîne doar o promisiune temporală
a existării, ecoul unui timp imemorial.
Cu adevărat, putem gîndi doar ceea nu există ca
dat, ci ca promisiune. Tot ceea ce există doar pe măsură ce este. Existenţa ce se are (temporal) fără rest. Între
clipă şi eon se mişcă temporalitatea ca martor şi aneantizator al oricărei fiinţări. Timpul pare a fi realitatea
unui vis despre noi, visat întotdeauna de altcineva...
*
„Sînt om: nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e
străin” (Terenţiu). Dimpotrivă, tocmai pentru faptul
că sînt om, omenescul îmi rămîne în bună măsură
străin. El trebuie cucerit cu tot ne-omenescul meu intrinsec, cu toată gama imposibilităţilor umane. Sînt
om pe măsură ce îmi domesticesc pas cu pas propria
străinătate, conlocuind stingher cu celălalt eu. Parafrazînd afirmaţiile autorului antic, îmi vine să spun:
sînt om, tocmai de aceea aproape tot ceea ce e omenesc mi-e străin.
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Creaţie şi manifestare
René Guénon

Am remarcat, în diverse ocazii, că ideea de „creaţie” – dacă vrem s-o înţelegem în sensul său propriu şi exact, fără a-i da o extensie mai mult sau mai
puţin abuzivă – nu se întâlneşte decât în tradiţii ce
aparţin unei linii unice, constituită de iudaism, creştinism şi islamism; fiind vorba de linia formelor tradiţionale specific religioase, rezultă de aici că există
o legătură directă între această idee şi punctul de
vedere religios. Oriunde altundeva, cuvântul „creaţie”, dacă ţinem să-l folosim într-un anumit caz, nu
va putea reda decât inexact o idee diferită, pentru
care ar fi preferabil să găsim o altă expresie; de altfel, utilizarea aceasta e cel mai adesea doar urmarea unei confuzii sau asimilări greșite, din multele ce
apar în Occident în legătură cu doctrinele orientale.
Totuşi, evitarea acestei confuzii nu e suficientă; trebuie evitată, deopotrivă, eroarea contrară, ce vede o
contradicție între ideea de creație și cea la care am
făcut aluzie, termenul cel mai just pentru aceasta
fiind cel de „manifestare”; asupra acestui punct ne
propunem să insistăm acum.
Unii, într-adevăr, recunoscând că ideea creaţiei
nu se găseşte în doctrinele orientale (cu excepţia islamismului, care, bineînţeles, nu poate fi pus în cauză sub acest raport), pretind îndată, fără a încerca să
pătrundă mai profund în fondul lucrurilor, că absenţa acestei idei este indiciul a ceva incomplet sau defectuos, pentru a concluziona de aici că doctrinele în
discuţie n-ar putea fi o expresie adecvată a adevărului. Dacă aşa stau lucrurile dinspre latura religioasă,
unde se afirmă foarte des un „exclusivism” neplăcut,
trebuie spus că sunt şi din cei care, dinspre latura
antireligioasă, vor să tragă, din aceeaşi constatare,
consecinţe cu totul contrare: aceştia, atacând ideea
creaţiei ca şi toate celelalte idei de ordin religios, par
să vadă în absenţa ei chiar un fel de superioritate;
evident, ei fac asta doar dintr-un spirit de negaţie şi
opoziţie, nicidecum pentru a lua realmente apărarea
doctrinelor orientale, care nu-i preocupă aproape deloc. Oricum, aceste reproşuri şi elogii sunt deopotrivă de inacceptabile și de lipsite de valoare, deoarece
provin din aceeaşi eroare, exploatată doar conform
unor intenţii contrare, după tendinţele celor ce o comit; adevărul este că şi unii şi alţii greşesc, în ambele
cazuri fiind vorba de o lipsă de înțelegere.
Cauza acestei erori comune nu pare foarte greu de
descoperit: cei al căror orizont intelectual nu trece
dincolo de concepţiile filozofice occidentale, îşi ima-

ginează de obicei că, acolo unde nu e vorba despre
creaţie – şi unde e totuşi evident, pe de altă parte, că
nu se pune problema teoriilor materialiste – nu poate exista decât „panteism”. Or se ştie că acest cuvânt,
în epoca noastră, e folosit adeseori fără socoteală: el
reprezintă pentru unii o adevărată sperietoare, încât
se cred scutiți să examineze serios doctrinele cărora
se grăbesc să-l aplice (folosirea atât de curentă a expresiei „a cădea în panteism” este caracteristică în
această privinţă), pe când, probabil din acelaşi motiv, alţii îl revendică bucuroşi şi sunt dispuşi să facă
din el un fel de drapel. Cele spuse sunt în strânsă
legătură, în gândirea unora şi a celorlalţi, cu acuzaţia
de „panteism” adresată de obicei doctrinelor orientale, a cărei falsitate şi chiar absurditate am arătat-o
destul de des (panteismul fiind în realitate o teorie
esenţialmente antimetafizică), pentru a mai reveni
asupra ei.
Aducând în discuție panteismul, vom profita
pentru a face o observaţie nelipsită de importantă, legată de un cuvânt asociat îndeobște concepţiilor panteiste, anume „emanaţie”, pe care unii, din
aceleaşi motive şi ca urmare a aceloraşi confuzii,
vor să-l folosească pentru a desemna manifestarea,
atunci când ea nu este prezentată sub aspectul creaţiei. Or, cel puţin când e vorba de doctrine tradiţionale şi ortodoxe, acest cuvânt trebuie evitat, nu
doar din cauza acestei asocieri deranjante (mai mult
sau mai puţin justificate, nu ne interesează acum), ci
mai ales pentru că, în sine însuşi şi prin semnificaţia
sa etimologică, el nu exprimă decât o imposibilitate.
Într-adevăr, ideea de „emanaţie” este propriu-zis cea
a unei „ieşiri”; însă manifestarea nu trebuie privită
astfel, căci nimic nu poate ieşi realmente din Principiu; dacă ar putea ieşi ceva din el, Principiul, din
acel moment, n-ar mai fi infinit, fiind limitat prin
chiar faptul manifestării; adevărul este că, în afara
Principiului, nu este şi nu poate fi decât neantul.
Chiar dacă „emanaţia” nu ar fi considerată în raport
cu Principiul suprem şi infinit, ci doar cu Fiinţa,
principiul imediat al manifestării, acest termen ar
mai ocaziona o obiecție, la fel de decisivă ca precedenta: dacă fiinţele ar ieşi din Fiinţă pentru a
se manifesta, nu s-ar putea spune că ele sunt realmente fiinţe, ci ar fi lipsite de orice existenţă, căci
existenţa, sub orice mod s-ar prezenta, nu poate
fi decât o participare la Fiinţă; această consecinţă, la
fel de absurdă ca în celălalt caz, e contradictorie cu
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însăşi ideea de manifestare.
După aceste remarci, se poate afirma categoric că
ideea de manifestare, expusă de doctrinele orientale
într-un mod pur metafizic, nu se opune deloc ideii de
creaţie; ele se raportează doar la niveluri şi puncte
de vedere diferite, fiind suficient s-o situăm pe fiecare la locul său, pentru a realiza că nu există între ele
nicio incompatibilitate. În acest punct ca şi în altele,
diferenţa dintre ele este cea dintre punctul de vedere
metafizic şi cel religios; or, dacă primul este de ordin
mai elevat şi mai profund decât al doilea, nu e mai
puţin adevărat că el nu-l anulează sau nu-l contrazice, după cum rezultă din faptul că ambele pot coexista foarte bine în interiorul aceleiaşi forme tradiţionale; vom reveni la aceste lucruri în continuare. Prin
urmare, nu e vorba decât de o diferenţă care, deși de
un grad mai accentuat datorită distincţiei clare între
două domenii corespondente, nu e mai remarcabilă
şi nici mai deranjantă decât cea între diverse puncte
de vedere ale unui același domeniu, în care ne putem
situa în mod legitim, după cât de profund vom pătrunde în el. Ne gândim aici, de pildă, la puncte de
vedere precum cele ale lui Śaṅkarācārya şi Rāmānuja
faţă de Vedānta; e adevărat, inclusiv în acest caz, cei
lipsiți de înțelegere au vrut să afle contradicţii, inexistente în realitate; însă chiar acest lucru face analogia mai exactă şi deplină.
Se cuvine să precizăm sensul ideii de creaţie, căci
şi el a ocazionat unele neînţelegeri: dacă „a crea”
este sinonim cu „a face din nimic”, conform definiţiei unanim admise, dar poate insuficient clarificată,
trebuie înțeles prin asta, înainte de toate, din nimic
exterior Principiului; altfel spus, acesta, pentru a fi
„creator”, îşi ajunge sieşi, netrebuind să recurgă la
un fel de „substanţă” situată în afara lui şi având
o existenţă mai mult sau mai puţin independentă,
ceea ce, la drept vorbind, e de neconceput. Prima raţiune de a fi a unei asemenea formulări, se observă
imediat, e de a afirma în mod expres că Principiul
nu este un simplu „Demiurg” (aici nu e cazul să distingem între Principiul suprem sau Fiinţă, căci acest
lucru e valabil în ambele cazuri); asta nu înseamnă,
obligatoriu, că orice concepţie „demiurgică” este radical greşită; dar, în orice caz, ea nu se poate încadra
decât la un nivel mult inferior, corespunzător unui
punct de vedere mai limitat, care, nesituându-se decât într-o fază secundară a procesului cosmogonic,
nu mai priveşte Principiul în niciun fel. Acum, dacă
se vorbește, ca de obicei, despre „a face din nimic”
fără nicio precizare, există un alt pericol ce trebuie evitat: de a considera acest „nimic” ca un fel de
principiu, negativ fără îndoială, însă din care ar fi
scoasă efectiv existenţa manifestată; asta ar însemna revenirea la o eroare asemănătoare celei, pe bună
dreptate respinsă, de a atribui „nimicului” o anumită
„substanţialitate”; într-un sens, această eroare ar fi

mult mai gravă chiar decât cealaltă, căci i s-ar adăuga
o contradicţie formală, constând în a-i da o oarecare
realitate „nimicului”, adică neantului. Dacă, pentru
a scăpa de această contradicție, s-ar pretinde că „nimicul” în discuţie nu este neantul pur şi simplu, ci e
așa doar în raport cu Principiul, s-ar comite o dublă
eroare: pe de o parte, s-ar presupune ceva real în afara Principiului, caz în care n-ar exista nicio diferenţă
adevărată faţă de concepţia „demiurgică”; pe de altă
parte, nu s-ar înțelege că fiinţele nu sunt scoase din
acest „nimic” relativ prin manifestare, finitul neîncetând niciodată să fie strict nul faţă de Infinit.
Din ce s-a spus despre ideea de creaţie lipseşte,
în legătură cu modul în care e considerată manifestarea, ceva esenţial: noţiunea de posibilitate; ăsta
nu e un reproș, un asemenea punct de vedere, deşi
incomplet, nefiind mai puţin legitim, căci noţiunea de posibilitate nu trebuie să intervină decât din
punctul de vedere metafizic şi, precum spuneam, din
perspectiva acestuia manifestarea nu e considerată
creaţie. Metafizic vorbind, manifestarea presupune,
în mod necesar, anumite posibilităţi capabile de a
se manifesta; dar, dacă ea provine din posibilitate,
nu se poate spune că vine din „nimic”, căci, evident,
posibilitatea nu e „nimic”; o posibilă obiecție: nu
este aceasta tocmai contrariul ideii de creaţie? Răspunsul e uşor: toate posibilităţile sunt cuprinse în
Posibilitatea totală, una cu Principiul însuși, ele fiind realmente conținute permanent și din veșnicie
în acesta; dacă ar fi altfel, ele n-ar putea cu adevărat
„nimic”, nemeritându-şi întru totul numele de posibilităţi. Prin urmare, dacă manifestarea provine
din aceste posibilităţi sau din unele dintre ele (vom
aminti aici că, în afara posibilităţilor de manifestare, trebuie deopotrivă considerate posibilităţile de
non-manifestare, cel puţin în principiul însuşi, dar
nu şi când ne limităm la Fiinţă), ea nu vine din nimic
exterior Principiului; tocmai acesta este sensul pe
care i l-am recunoscut ideii de creaţie corect înţelese,
astfel încât, în fond, cele două puncte de vedere nu
sunt doar conciliabile, ci chiar în perfect acord. Diferenţa constă în faptul că punctul de vedere raportat
la ideea de creaţie, nu ia în considerare nimic dincolo
de manifestare decât Principiul, fără să aprofundeze mai mult; el e un punct de vedere încă relativ, pe
când, din punct de vedere metafizic, ceea ce este în
Principiu, adică posibilitatea, constituie în realitate
esenţialul, ea fiind mult mai importantă decât manifestarea.
În fond, acestea sunt două expresii ale aceluiaşi
adevăr, adăugând, firește, că ele corespund unor aspecte sau puncte de vedere realmente diferite; dar
se poate pune întrebarea: nu e suficientă expresia
mai profundă și ce rațiune de a fi mai are cealaltă? La
modul general, aceasta e raţiunea de a fi a oricărui
punct de vedere exoteric, ca formulare a adevăruri175
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lor tradiţionale limitate la ceea este indispensabil şi
accesibil tuturor oamenilor. Pe de altă parte, în ce
priveşte cazul special discutat, pot exista motive de
„oportunitate”, specifice anumitor forme tradiţionale, în virtutea circumstanţelor contingente la care
trebuiau să se adapteze, acestea cerând o punere în
gardă împotriva unei concepţii despre originea manifestării de tip „demiurgic”, precauţie inutilă altundeva. Totuşi, observând că ideea de creaţie e strict
solidară punctului de vedere religios, ne putem gândi
că trebuie să mai existe ceva aici; asta ne rămâne de
examinat acum, chiar dacă nu putem intra în toate
dezvoltările implicate de această latură a chestiunii.
Fie că e vorba de manifestarea considerată metafizic, fie de creaţie, se afirmă la fel de clar și de
categoric dependenţa completă a fiinţelor manifestate faţă de Principiu, în tot ce sunt ele realmente;
diferența constă doar în modul în care e luată în
considerare această dependență, care, din punct de
vedere metafizic este, în acelaşi timp, o „participare”: în măsura în care au realitate, fiinţele participă
la Principiu, deoarece întreaga lor realitate este în
acesta; nu e mai puţin adevărat că aceste fiinţe, fiind
contingente şi limitate, la fel ca întreaga manifestare
din care fac parte, sunt nule în raport cu Principiul,
cum spuneam mai sus; dar există în această participare o legătură cu Principiul, aşadar o legătură între manifestat şi non-manifestat, ea permițându-le
fiinţelor să transcendă condiţia relativă inerentă
manifestării. Punctul de vedere religios, dimpotrivă,
insistă asupra nulităţii fiinţelor manifestate, pentru că, prin chiar natura sa, nu trebuie să le conducă
dincolo de această condiţie; el implică, de fapt, considerarea dependenţei sub un aspect corespunzător
practic atitudinii de el-ubūdiyah, termen arab ce redă
aproximativ sensul obișnuit de „servitute”, mai degrabă decât pe cel de „adorație” (căruia îi corespunde un alt termen, cu aceeaşi rădăcină, el-ibādah); or
starea de abd, astfel considerată, e tocmai condiţia
„creaturii” în raport cu „Creatorul”.
Deoarece am împrumutat un termen din limbajul
tradiţiei islamice, vom adăuga următoarele: nimeni
n-ar cuteza să conteste faptul că islamismul, în latura sa religioasă sau exoterică, e cel puțin tot atât
de „creaţionist” precum creştinismul; totuşi, asta
nu înseamnă că, în aspectul său ezoteric, nu poate exista un anumit nivel pornind de la care ideea
de creaţie să dispară. Astfel, conform unui aforism,
„Ṣūfī (atragem atenţia că nu e vorba aici de simplul
mutaṣawwuf) nu este creat (Eṣ-Ṣūfī lam yukhlaq)”;
asta presupune că starea sa este dincolo de condiţia
de „creatură”; într-adevăr, în măsura în care a realizat „Identitatea Supremă”, fiind în mod actual identificat cu Principiul sau cu Increatul, el nu poate fi
decât increat. Punctul de vedere religios este depăşit
aici, făcând loc punctului de vedere pur metafizic;

dar, dacă ambele pot coexista în aceeaşi tradiţie, fiecare la rangul potrivit şi în domeniul său, înseamnă
că ele nu se opun sau nu se contrazic în niciun fel.
Nu poate exista, în acest sens, nicio contradicţie
reală, nici în interiorul unei tradiţii, nici între tradiţii,
căci cele două puncte de vedere nu sunt decât expresii diferite ale aceluiaşi Adevăr. Dacă, totuși, cineva
vede aici contradicții, ar fi mai bine să conștientizeze
că înțelegerea sa e greșită sau incompletă, în loc să
reproşeze doctrinelor tradiţionale lipsuri care, în realitate, nu există decât datorită propriei insuficienţe
intelectuale.
(Text apărut în revista Études traditionnelles, octombrie 1937 – n.t.)
Traducere de Daniel HOBLEA

Parodie de
Lucian Perța
Ștefan Drăgan

Abandonat

(din Caiete Silvane, august 2019)

Imediat ce am luat act
de limitele poeziei, m-am refugiat
în Cluj-Napoca, mai exact
la marginea pădurii Baciu,
sperând sincer
că voi izbuti să descâlcesc
geometriile interioare pline de mister
și implicit să mă împărtășesc
din farmecul ei poetic.
Din toate peregrinările mele printre copaci,
de pe cărările pe care mi le-am făcut metodic,
m-am ales doar, ce poți să faci,
cu frica de viespi și de ozeneuri…
În spate copaci, în față pădure și uneori
o lumină stranie și anormale ecouri.
Mă simțeam abandonat printre capcanele pădurii
și fiori
de groază simțeam până-n gât.
Nu așa-mi închipuiam vraja naturii…
Nu știu ce vor face alții, dar eu m-am hotărât:
eu, unul, nu mă voi mai inspira din misterele
pădurii!
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O epifanie a cocorilor

Roxana Cristian

Dintre „ritualurile” zilnice în vizita anuală, pe
care de-a lungul timpului o făceam vara familiei Lovinescu, erau nelipsitele plimbări pe dealurile din jurul
Fălticeniului.
Vizita respectivă începuserăm s-o numim „Vizita la
Godenholm”, după titlul frumoasei cărţi a lui Ernst
Jünger, care ne fermecase şi în care ne regăseam
aproape ca personaje. Domnul Lovinescu, pentru puţinii oaspeţi care eram, deţinea, bineînţeles, rolul lui
Nigromontanus.
Dar, oricât de importantă socoteam această „Vizită”, adevăratul ei miez îl constituiau acele minunate
drumeţii de după-amiaza, cărora, după expresia găsită tot de domnul Lovinescu, le dăduserăm numele de
hagialâcuri.
Aşa şi odată, într-o toamnă, la vreo trei-patru ore
după masa de prânz, închizând după noi poarta Galeriei, ne-am început unul dintre neuitatele hagialâcuri…
Doar cât am traversat Strada Sucevii, ne-am adresat unul altuia cuvintele de ordine: „Atenţie! Atenţie!”, care se refereau la vreun vehicul care trecea în
goană prin faţa noastră. De la brutărie încolo însă, am
mers tăcuţi printre blocuri şi când am ajuns la casa
cu plăcuţa lui Ştefanelli, de pe fosta Uliţă a Rădăşenilor, am cotit-o la dreapta, în sus, pe actuala Stradă
Ion Creangă. Ceea ce parcurseserăm deja era de obicei
fragmentul de început al hagialâcului nostru clasic.
Ajunşi în actuala Stradă Ion Creangă, începeam veşnicele minunări în faţa căsuţelor pe care nu încetam să
le comparăm cu fel de fel de minunăţii din legendarul
oniric al melancoliei noastre. Zic „melancolie”, căci
domnul Lovinescu ne declarase „fiii crepusculului” şi
acest fapt includea bucuria de a ne extazia de splendorile apusurilor, dar şi năzuinţa noastră spre ţeluri
de neatins. Cu cât o construcţie de pe strada pe care
mergeam avea o siluetă mai zveltă, cu atât mai mult o
asemuiam unui templu chinezesc. Cu cât o prispă de
lemn era cioplită mai simplu, cu atât o vedeam ca pe o
stampă milenară japoneză. Din cauza acestor „stampe japoneze”, m-am apucat să-i povestesc odată domnului Lovinescu că ştiam din copilărie că bunicul meu
dinspre tată, preot ortodox din tată în fiu, căpătase,
nu se ştie cum şi din ce motive, porecla „Popa Nae
Japonezu’”. Domnul Lovinescu n-a pierdut prilejul să-mi
explice că, pe meleagurile noastre, dar nu numai, poreclele au acoperit întotdeauna lucruri reale şi, ca să
fie cât mai greu de dezlegat ce anume ascundea porecla, se foloseau metodele numite „chinezării” şi nu

De la stânga la dreapta Nicolae Maxim, Roxana Cristian,
Camelia Marineasa, Elena Dulgheru, Marius Dăscălescu,
Magda Țepoi, Sorin Maximescu și Gheorghe Dăscălescu

„japonezării”. Pentru el era clar că porecla bunicului
provenea dintr-un tip de „chinezărie”. Ca alt exemplu
aducea şi denumirea de „cnezate”, pe care el o socotea
provenită evident de la „chinezate”. De aici discuţii
nesfârşite despre „cneji”, „cneaghine” sau „cneajine”
şi aşa mai departe, din vorbă în vorbă, până ajungeam
la originea Mariei de Mangop, născută pentru a fi fiică şi soţie de Principe, „născută pentru a fi Doamnă”,
cum s-a exprimat un istoric documentat în semnificaţia funcţiunilor. Pe Strada Ion Creangă mi-a vorbit
prima oară Vasile Lovinescu despre însemnele polare
care împodobesc veşmântul funerar al celebrei soţii a
Sfântului Ştefan cel Mare. Dar, despre acestea, poate,
altădată…
Când hagialâcul nostru se petrecea aproape de ora
asfinţitului – „era gia l’ora…” (Divina Comedie, Dante),
în ferestrele caselor de pe Strada Ion Creangă ni se năzăreau focuri vii, care ne trezeau amintirile unor lucruri neîntâmplate, dar de care eram siguri că făceau
parte din istoria mitică a locurilor. Ne opream atunci
încremeniţi în faţa câte unei asemenea căsuţe-palat şi
o contemplam ca pe un vestigiu nepământean până
ce, o dată, locuitorul intrigat al uneia dintre aceste
case a ieşit în capul scărilor să ne întrebe dacă dorim
să vizităm casa. Am povestit cu altă ocazie această
întâmplare din care am aflat, că într-o vreme, acel
„palat” din viziunea noastră găzduia „Asociaţia Vânătorilor”. Sigur că de la acest nume urmau alte şi alte
descoperiri, care până atunci fuseseră bine „ascunse”
de ochii lumii. Dar mai niciodată nu lipseau referirile
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la povestirea iniţiatică „Vânătoare de mistreţ” a lui
Ernst Jünger, unul dintre scriitorii noştri favoriţi.
Poate, deja vă întrebaţi ce legătură pot avea aceste
divagaţii cu întâlnirea noastră. Au o foarte puternică legătură, deoarece prin cele relatate până acum aş
dori să aflaţi cum, pe străduţele din târgul dumneavoastră, în prezenţa domnului Lovinescu, ţâşneau, ca
din nişte arteziene vrăjite, fel de fel de idei, fel de fel
de subiecte, pot să le spun bijuterii ale identităţii locului. Abia păşiserăm pe trotuarul din dreapta, cum
te duci în sus, spre cârciumioara de pe vremuri a lui
Hoişie, când, din pământ, din iarbă verde, am văzut că
în faţa noastră mergeau doi cocori. Mergeau agale, ca
într-o plimbare firească. Bineînţeles că eram impresionaţi, dar doar ne-am clătinat puţin capetele zâmbind
unul către altul, ca de un fel de glumă a ambianţei.
Dar! Dar, eu, prima, fără nicio intenţie, am privit cu
coada ochiului înapoi şi în urma noastră am văzut că
la niciun metru şi ceva distanţă veneau alte două perechi de cocori. Atunci, pe muteşte, l‑am făcut atent pe
domnul Lovinescu, care şi-a întors de-a binelea capul şi
a făcut o figură mirată, ridicându-şi dintr-odată sprâncenele, dar nu „a glumă”, ci ca în faţa unei întâmplări
stranii. Ne-am continuat mersul în susul străzii fără
să vorbim, dar nu pentru a nu deranja cocorii, ci pentru că ne simţeam deja integraţi într-o „procesiune”
prestabilită. N‑am apucat să facem prea mulţi paşi,
nici n‑ajunseserăm încă la căsuţa unde locuia Creangă
pe vremea catiheţilor, că înaintam într-un alai dens
de cocori pe care nu-i simţeam când ni se alăturau,
căci nu auzeam niciun fâlfâit, nicio bătaie de aripi. Pe
stradă nu trecea nimeni altcineva. Am mers aşa până
sus, la pas cu acei cocori. Eram ca într-un cortegiu ritualic păstrând, chiar fără să ne gândim, ritmul păsărilor. Am depăşit toate casele Fălticeniului şi am ajuns
în dreptul uliţei pe care trebuia s-o luăm la stânga
pentru a ajunge la Buciumeni, unde ne propuseserăm
să ajungem în acea după-amiază. Când am traversat,
uliţa era deja plină de cocori. Era ca un făcut. Mergeau
cu noi şi noi cu ei, ne înscriseserăm pe acelaşi traseu
fără să ne deranjăm, nu vorbeam deloc, căpătaserăm
un fel de apartenenţă tacită la defilarea fantastică a
cortegiului unor fiinţe ieşite din comun, cu totul rare.
Mantiile lor cenuşiu-argintii în lumina de asfinţit sclipeau ca mătasea. Imediat ce am intrat pe uliţa străjuită de livezile de nuci, am văzut pe jos puzderie de
nuci verzi-cafenii, căzute, dintre care unele sparte, şi
eu am fost cea care m-am aplecat prima să iau vreo
două nuci din care se ivea miezul, iar când am ridicat
privirea, am văzut că toţi nucii erau plini de cocori. Cu
greu se desluşeau păsările cenuşii pe crengi, printre
frunzele arămite de toamnă. Rar se mişca vreo aripă
doar ca să se cuibărească mai bine unde îşi găsise locul. Păsările erau precum nişte fructe uriaşe, vii, carnale şi nu prea carnale, blânde, dar de care nu ţi-ar
fi trecut prin minte să te atingi, în fine, totul părea
firesc, dar şi fantastic. Fantastic, dar şi firesc.

De la stânga la dreapta Elena Dulgheru și Roxana Cristian

Am rămas ceva vreme acolo, în Împărăţia cocorilor. Am spart amândoi destule nuci şi le-am mâncat
cu mare poftă miejii dulci. Începuse să se însereze şi
nu se auzea niciun freamăt. Nu ne gândeam niciunul să
mai plecăm spre Buciumeni. Goethe spusese cândva
că atunci când ajungi la mirare trebuie să te opreşti.
Desigur că nu ne veneau în memorie, în acele momente, citate celebre, dar chiar starea noastră era cea care
ne punea oprelişte pentru a mai merge spre altă destinaţie. În seara aceea atinseserăm, fără voia noastră, o
graniţă. Am pornit pe drumul de întoarcere tăcuţi, aşa
cum veniserăm, dar parcă şi oarecum împovăraţi; rămăsese în noi ceva din greutatea imponderabilă a acelor păsări. Şi, deşi atât de încărcaţi, parcă încă ne lipsea ceva… mie, cel puţin, aproape îmi venea să plâng.
Mi se părea că se petrece o despărţire definitivă de
ceva, de cineva familiar, dar cu o nobleţe de neatins…
La masa de seară, doamna Stella Lovinescu ne tot
îmbia să-i povestim pe unde fuseserăm, dar noi eram
în continuare tăcuţi. Domnul Lovinescu părea distant, distrat, se exprima monosilabic. Pe mine mă cuprindea din ce în ce o stare de tristeţe. Mi se părea că
fuseserăm undeva unde nu vom mai ajunge niciodată.
Abia după sfârşitul mesei am început să ne dezlegăm limbile şi să descriem întâmplarea la care fuseserăm martori.
Doamna Lovinescu, tonică, aşa cum era întotdeauna, după ce s-a mirat puţin de întâmplarea noastră,
a început să ne explice şi în cheia raţiunii întâlnirea
cu cocorii. Bineînţeles că se strânseseră ca să plece
apoi în ţările calde! Bineînţeles că s-au adunat din
toate zările în nucii Fălticeniului! Era cât se poate
de normal! Înaintea unei lungi călătorii trebuie să te
aduni, să te concentrezi aşa cum şi sufletul omului se
adună. Îşi adună întâi toţi supuşii, toate facultăţile.
Apoi, sufletul se adună strâns chiar pe el însuşi când
pleacă într-o asemenea călătorie peste ţări şi mări….
Reieşea, bineînţeles, că este vorba despre călătoria
spre lumea cealaltă…
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Apoi, doamna Lovinescu, adresându-i-se domnului Lovinescu, îl întreabă inspirată: „Lala, îţi aminteşti cum mi-ai povestit odată demult despre plecarea nu ştiu unde a unui rege?”
Domnul Lovinescu, destul de surprins, îşi drege puţin glasul şi
răspunde prompt: „Atunci chiar era vorba despre călătoria postumă a fiinţei umane…” Ce coincidenţă!, îmi zic, tocmai la asta
mă gândeam şi eu… Domnul Lovinescu continuă nestingherit:
„Slujitorii, care se adună în jurul regelui lor, când este pe cale
să plece într-o călătorie, simbolizează facultăţile şi funcţiunile
vitale ale individului care se adună în jurul «sufletului viu» –
jivatma, când acest «suflet viu» se retrage din forma sa corporală… Însoţit de toţi aceşti slujitori, «sufletul viu» se retrage
într-o esenţă luminoasă, subtilă, bineînţeles, să nu vă închipuiţi
că este o lumină fizică, şi ea se retrage mai apoi, efectiv zboară,
da, ca şi cocorii noştri, într-o stare mai înaltă, mai aproape de
Divinitate”.
Mulţi ani de atunci încolo ne-am trimis mesaje sfâşietoare
evocând acei cocori. Iată, ca exemplu, doar un post-scriptum la o
scrisoare pe care am primit-o de la domnul Lovinescu în ianuarie 1981: „Terminasem scrisoarea când, ridicându-mi privirea,
am văzut lângă cocorul de pe pliantul meu, şi cocorul trimis de
tine, tăiat în metalul negru al indistincţiunii. Din Arborele Vieţii se exaltează, îşi ia zborul sattwa”. (săgeata intelectului pur).
După ce am citit acest post scriptum m-a săgetat un fior rece,
căci mi s-a părut că era o prorocie a plecării lui iremediabile. Dar
aceasta s-a petrecut mult mai târziu.
Atunci însă, în seara aceea de demult, ascultând dialogul dintre cei doi, în mine a încolţit gândul că trebuie să mai văd o dată
soborul cocorilor. Să mă scol mâine dis-de-dimineaţă şi să alerg
la ulicioara cu nuci dinspre Buciumeni… Să văd cum se desprind
de pe corpul de scoarţă al nucilor toate funcţiunile, toate facultăţile, toate posibilităţile, să mă înalţ, să planez şi eu puţin deasupra pământului…
A doua zi, cu mult înainte de răsăritul soarelui, eram în capul
Străzii Ion Creangă şi o coteam la stânga. În nuci însă nu se mai
vedea niciun picior de cocor, nicio aripă, nici măcar o pană…
După o clipită de înmărmurire, care mi se părea că nu se mai
termină, această absenţă totală mi-a umplut sufletul de linişte.
Printr-un anamnesis vertiginos am înţeles, pe cât puteam, că
în amurgul zilei dinainte, pe Dealul Buciumenilor, participasem
la o epifanie a cocorilor.
Da, fusese seara. Era dimineaţă!
Nu mai eram deloc tristă. Dimpotrivă. Am fost cuprinsă de o
bucurie cum nu-mi aminteam să mai fi avut vreodată.
Poezia lui Radu Vasiliu, prietenul care dedicase 33 de sonete
păsărilor, mi se părea acum doar giulgiul din care ghiceam cum
se avântă spre cer Cocorii nemuririi. Deveniseră chiar ei posibilităţi de transfigurare. Pentru mine intraseră în informal. Îmi
imaginam un zbor de curcubeu la Miezul Nopţii.
„O, Trişti Copil, adiind pe lutul prost,/ Îl avântai spre tâlcul
înălţimii…/ Un drob de humă, au de ce n-am fost,/ Sub dalba Ta
mânuţă a Treimii?!/ M-aş fi ascuns în inima-ţi de soare,/ Să zbor
cu tine până-n stinsa boare”.
De curând mi-au căzut ochii pe un vers răzleţ al lui Daniel
Turcea: Doxologia păsărilor. Am înţeles că rugăciunea, slăvirea pe
care o înalţă păsările spre Creator, nu este întotdeauna cântec.
Poate fi tăcere. Tăcerea însăşi. Doxologia păsărilor.

Teodor
SărăcuțComănescu
Fulgurații

(în ritm de haiku)
drum de cenușă
la porțile cerului –
somnul de amiază
golul clepsidrei
se mărită cu timpul –
un alt decedat
timpul se roagă
în liniștea clepsidrei –
cădere liberă
inimă cu șerpi,
viori în hău fredonând –
amor platonic
firișor de pir
ieșind încet din ciment –
unicul copil
flori dalbe-n parfum
stau iar față în față –
eternitate
vorbe de smoală
încinse pe vechiul rug –
poem cu stânga
vremuri expirate
în tainice respirări –
moartea ca un dar
Tatăl nostru
scris pe pergament –
perpetuum mobile
cu ochii-n zare
la margini de țintirim –
o nouă viață
cântat de cocoși
în zorii dimineții –
destin fără drum
un curcubeu nud
adormit în câmpul crud –
e primăvară
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Tabăra de fotografie „Sălaj.
Frumusețe, Tradiție, Poveste”
la a III-a ediție

Mirel Matyas

În perioada 24-30 mai 2019, s-a desfășurat cea de
a III-a ediție a Taberei de Fotografie „Sălaj. Frumusețe,
Tradiție, Poveste”. Evenimentul a fost organizat de
Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Varadinum Foto Club Oradea, în parteneriat cu Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „Sălaj Plus”, sub patronajul Uniunii Internaționale a Fotografilor (UIP).
Au fost prezenți în Sălaj zece artiști fotografi de talie
internațională, distinși cu numeroase premii la concursurile de profil. Aceștia sunt: Holocsi Kálmán (Ungaria), Anatol Poiată (Republica Moldova) – președintele
Uniunii Artiștilor Fotografi din Republica Moldova,
Adela Lia Rusu (Oradea) – vicepreședinta Varadinum
Foto Club Oradea, Ovi D. Pop (Oradea) – președintele
Varadinum Foto Club Oradea, Laura Stoica (Oltenița),
Bikfalvi Zsolt (Carei) – vicepreședintele Fotoclubului
„Vasile Vánig László” Carei, Németh Francisc (Vulcan) – Asociația Artiștilor Fotografi Hunedoreni, Vlad
Dumitrescu (Brașov), Vlad Rocaci (Oradea) – membru Varadinum Foto Club Oradea, Marius Cinteză
(București) – Fotoclubul „Floare de Colț” Râmnicu Vâlcea, editor 1x.com.
Pe parcursul celor cinci zile, artiștii fotografi
însoțiți de voluntarii Florin Opriș, Ovidiu Cristian
Spînu, Dan Culic, Ionel Șanta și Mirel Matyas – ghizi
și fotografi – au vizitat obiective turistice, colecții etnografice și meșteri populari din comunitățile Mirșid,
Jibou, Cristolțel, Turbuța, Firminiș, Aghireș, Fetindia, Meseșenii de Sus, Meseșenii de Jos, Buciumi,
Răstolț, Păușa, Fântânele, Hida, Dragu, Sânpetru
Almașului, Păduriș, Sălăjeni, Câmpia, Borla și Bocșa.
Cele mai bune fotografii realizate cu această ocazie
vor face obiectul unei expoziții de fotografie ce va fi
vernisată la Zalău și va fi itinerată în localitățile de
unde provin fotografii.
Tabăra de Fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție,
Poveste” a fost organizată în parteneriat cu Consiliul
Județean Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă
Zalău, Episcopia Sălajului, Primăria Comunei Bocșa,
Primăria Comunei Mirșid, Primăria Comunei Hida,
Primăria Comunei Buciumi, Primăria Orașului Jibou,

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Zalău, Centrul de Informare Turistică Bocșa, Centrul
de Informare și Marketing Turistic Mirșid, Centrul de
Informare Turistică Buciumi, Asociația Geto-Dacii Ansamensi Jibou, Asociația Amicii Muzeului Zalău, Coșul
cu Lavandă Fetindia, Herghelia „La Bătrânu” Aghireș,
Asociația Fiii Satului Meseșenii de Sus, Asociația Fiii
Satului Sălăjeni, Asociația Fiii Satului Câmpia, Zestrea
lui Alex, Muzeul Satului Răstolț, Parohia Ortodoxă
Meseșenii de Sus, Parohia Ortodoxă Meseșenii de Jos,
Parohia Ortodoxă Sălăjeni, Parohia Ortodoxă Hida,
Parohia Ortodoxă Sânpetru Almașului, Mănăstirea
Strâmba, Incognito Jibou, Hoinar prin Sălaj.
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foto: Adela Rusu

foto: Adela Rusu

foto: Adela Rusu

foto: Anatol Poiată

foto: Adela Rusu

foto: Anatol Poiată
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foto: Bikfalvi Zsolt

foto: Anatol Poiată

foto: Bikfalvi Zsolt

foto: Anatol Poiată

foto: Laura Stoica

foto: Németh Francisc
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foto: Németh Francisc

foto: Németh Francisc

foto: Holocsi Kálmán

foto: Holocsi Kálmán

foto: Holocsi Kálmán

foto: Laura Stoica
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foto: Laura Stoica

foto: Marius Cinteză

foto: Marius Cinteză

foto: Ovi D. Pop

foto: Ovi D. Pop

foto: Ovi D. Pop
175

Ioan Mărginean
Ioan Mărginean (n. 1954, jud. Bistriţa-Năsăud), preot, absolvent al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Sibiu (1977); a debutat ca poet
târziu, fiind girat de Ion Mureşan (volumele Inevitabila călătorie, 2002, şi Monolog lângă lampă, 2006) şi de Ioan Pintea (Pasărea din cerul
gurii, 2004). Cel mai recent volum de poeme,
Anotimpul din Patmos (2010), a fost însoţit de
cuvintele de recomandare ale lui Ion Mureşan,
Nichita Danilov, Daniel Cristea-Enache, Luigi
Bambulea. Printre altele, este coautor al unei
monografii locale; figurează în câteva antologii
cu profil cultural/literar; a coordonat, ca preşedinte, Clubul Cultural Euphorion, din Dej.
***
Uneori zeul moare, îl visez cu mult înainte
Trupul negru și rotund ca un ou se rostogolește peste
mine
Să preschimbe duhul focului în fraze scăldate de putere
Ochii îi erau lângă ape cântec adormit în orbite
A șaptea oară vântul smulgea fereastra
Cu un deget înfipt în cuvinte
Târziu, în vinerea aceea, la taraba aceea
Cineva îmi zugrăvea chipul pe caldarâmul nopții
Pustiul venea mai apoi ca un dar adus de departe
Din verdele ultimei zodii
Era și pentru tine fiecare poem adus de pe celălalt
tărâm
Unde numele tău arde
şi te prinde un dor de semințe de veac.
***
Dincolo de toate, fiul meu
Mă prind în mâna ta tremurândă
Singuratic e drumul râu sălbatic
Dorința mea a înghițit oceanul
Nu te va răni ochiul plin de mirare
Când naufragiezi
Cuvinte abia rostite pe pânza corăbiilor
Se adună ca buzele într-un sărut
Dincolo de toate, fiul meu
Trupul mi se-nvârte-n văzduh
Zmeu în nopți înstelate
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E atâta depărtare
Pot să înghit cerul tot să ascult plânsul tău
Pierdut într-o jucărie stricată.
Dincolo de toate fiul meu
Călătoria mea a înflorit ca într-un poem emigrant.
***
M-am ridicat și, iată, umblu prin mine
Apoi prind câteva bătăi de inimă
Și decid că viitorul nu mai trebuie să respire
Nicio întrebare nu se termină, zic
Mai are întotdeauna niște secunde
Poate chiar o oglindă
Ori nopți în altă dimensiune.
Restul e literatură, închide ochii.
Pregătiți pentru lăcrimat,
Supărați pe lume și pe legile fizicii,
Prietenii din Lemnul verde
Cu buze verzi
Cu toții s-au dus.
Dar să fi rămas zugravii ori moartea
Ce caută sub covor bănuţi pierduți,
Ori elfii toamnei lipsiți de avânt,
Sau imaginile noastre,
Care plutesc acolo chemându-ne pe nume
Până la sfârșitul veacului.
Am haine noi, Luigi,
M-am ascuns în acest copac
Și nu știu zăpezile ce-mi vor lua.
Nu știu, nu știu –
Poate orașul dintre apă și turn
Din care am fugit ca dintr-o limbă
Cum ai fugi din propriul vis
Părăsit peste noapte.
(Din volumul Pathetica, în curs de publicare)
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Ana Ardeleanu

Când îţi termini starea de bine
E ca şi când ţi-ai termina ţigările
Iar nervii tăi ar deveni o Niagara
Ce fredonează un imn naţional
Dar nu al ţării tale
Lucru dureros
Mai ales atunci când nu ai ţigări şi te superi din orice
Când nu poţi mărşălui fără mine
Pe continentul lumii
În bocancii de bătrân soldat.
Dai totul la o parte
Pentru un timp gândit în mai multe feluri
Aşa cum ar gândi un inginer,
Astronaut sau un muzician
De toţi ai avea nevoie
Pentru a întări firul poemului
Depănat pe după casa
Ce a strâns în braţe buchetul de flori
Pe care seara îl torcea,
Iar tu acompaniai la muzicuţă
Pe o linie melodică deal-vale
Tu dorind să rămâi pe deal
Pentru toată viaţa
Cu etajul superior al minţii
Mereu ozonat
Unde te poţi îmbrăţişa cu cerul
Fără martorii de sâmbătă seara
Trebuie să decid
Asupra culorilor care mă îmbracă
A răspunsurilor care mimează ştiinţa
Căci un oarecare Eu mă tot întâmpină
Cu pretenţia că ar fi Eul meu
Cel pierdut în dezordinea unei lumi
Cu puţine pretenţii metafizice
Dar cu câţiva martori la uşa raiului
Pentru a face primirea
Celor trecuţi pe lista scurtă
Dumnezeu e martorul
Tuturor zecimalelor
A celor făcute şi a celor nefăcute
Depinde de pe ce deal priveşti
De pe cel al Golgotei sau de pe cel situat
Precum crucea Domnului,
Chiar în faţa ta, pe acel perete estic

De unde vine frigul şi intră abuziv
În ghetele noastre, număr prea mic
Făgăduinţe prea mari
Şi-un drum pietros
Pe unde nu poţi merge decât şchiopătând
Spunând „Tatăl nostru” sau „Născătoarea”
Cu braţele deschise
Aşa cum ai primi vizita unei rude
Sau a unui coleg de serviciu
Care ţi-a pus piedică
La avansarea în funcţie
Însă, tot tu ai câştigat
Atenţia Domnului
Şi plata fericirii
În avans
Scriu
Ca şi când m-aş da în balansoar
Aş face cornete pentru îngeri
Şi le-aş umple cu floricele de cireş
Scriu ca şi când chipul tău
S-ar furişa pe mâneca mea
M-ar îmbrăca şi dezbrăca
Două pe faţă, două pe dos
După chipul şi asemănarea sa
Aşa cum dezveleşti statuia cuvântului
După ce i-ai simţit între degete
Bronzul trupului,
Moale
Scriu în ordinea cronologică a sângelui
De la anii celor mici
La trupul matur din creierul genial
Proiectat pe zidurile înalte ale creaţiei
Care, într-un moment de nelinişte,
S-ar putea surpa înlăuntrul lui
Sper ca metafora mea, cu bobul mărunt,
Să facă semănătura deasă
Şi bine aşezată în cuib
Pentru ochiul critic al celor sătui
Ce înregistrează marca
Şi lotul cu semănătura
Iar la capăt de drum, numele meu
Care s-a ocupat de mine
Şi mi-a dat prestanţa păsării
În zbor
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Poesis 31

Ștefan Drăgan
Abandonat
Am fost abandonat
la marginea unui înspăimântător tufăriș
pe care nici alții înaintea mea
nu au izbutit să-l descâlcească,
acolo ascunse stau fiare la pândă și sfat,
acolo e plin de capcane
pe care, înaintea mea
alții le-au lăsat întinse pe ipotetice urme.
Din toate numai eu am scăpat
și mi-am deschis cărarea,
dar m-am trezit după necurmată fugă
în fața altui povârniș
pe care încă nicio-ncercare nu l-a învins...
În spate, marele copac s-a vindecat cu ascunse semne
prin care ademenesc pe altul cărarea să-și croiască.
Iar trec printre alte nebănuite capcane
pe care eu și altul le-am pus în ascunziș...
Numai unul va adăuga o măsură la necontenita
vreme.
Ascuns după lume
În fiecare clipă stau ascuns după lume,
și alta îmi răsare în față;
câte or mai fi când va apărea o altă dimineață
și mă va aștepta cu nenumăratele flamuri,
cu miriade de nume strigate,
cu necuprinse ramuri
ce scapă de sub a vremurilor ceață...
Dincolo, la pândă, îmi răscumpăr visul
pe care a vrut să mi-l fure
neiertătoarea măsură măcinată de-un ceas
ce tot învârtește, numără, aliniază stelele fără răgaz.
La capăt o nouă lumină apare,
încerc să-i pun nume,
dar chiar atunci fuge speriată
făcând loc la alta ce-amenință cu steagul
ridicat pe alte îndepărtate metereze
spre care alerg și voi a le cuprinde
căci în nestatornicul sânge tot aleargă o fiară,
neadormită,
chiar dacă lumile au renunțat la ceartă.
La fiecare pas mă izbesc de nevăzuți pereți
ce-mi ies în cale,

mă sufocă, mă aruncă în necurmata căutare,
îmi plămădesc o altă râvnită zare
unde mă arată cu degetul
un necruțător ceas pus pe fugă.
Dincolo, în spate, mereu cineva mă strigă
să-mi spună că încă un zbor neîmplinit a rămas,
pendulează, se zbenguie pe aripa ultimei clipe
ce încă nu a fost rostită
și nici împinsă peste pragul nemăsurat
care totul adună din față
și totul în urmă lasă.
Un lucru neînceput
îl tot cer nu-știu-cui,
îl caut ca și cum l-aș fi pierdut
și întind brațul peste un nou răgaz.
Poem
Dacă mi-ai deschide ți-aș scrie un poem
înmuindu-mi pana în suflet,
ți-aș însemna pe cer
stele pe care încă nimeni nu le-a cântat;
pe una din ele,
sub singura ramură înflorită în univers,
ți-aș dărui un fruct
în care șarpele încă nu a intrat...
Sub umbra ei nu stă nimeni
să ne ceară socoteală pentru păcat.
O doamnă
În asfințit
soarele și luna își împart taina ce plutește-n întuneric
apoi o doamnă este înscăunată
și rămâne să vegheze
zâmbind asupra mărețului stăpânitor al nopții,
veghind asupra nestăpânitelor valuri ale lumii
și peste fusul orar
ce-și tot caută fără astâmpăr un loc.
Mai încolo
o altă doamnă fără chip
așteaptă pe margine un punct să răsară
de dincolo de zare,
să crească precum un om, să o salute
și să plece pierzându-se precum un zvon.
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32 Cinema

Reeditări filmice

(XXII)

Ioan-Pavel Azap

Două loturi (2)
Paul Negoescu s-a remarcat încă din studenție,
când, în 2006, câştiga Premiul pentru regie la cea
de-a 10-a ediţie a Festivalului Internațional de Film
Studențesc CineMAiubit, organizat de Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.
Caragiale” București, cu scurtmetrajul Examen. În cei
peste zece ani care s-au scurs de atunci, regizorul a
lucrat într-un ritm susţinut, scurtmetrajele sale circulând şi obţinând premii la festivaluri naţionale şi
internaţionale, continuând să abordeze tematica „serioasă”, dar explorând constant şi un filon umoristic.
În lungmetraj, regizorul a ales să debuteze în registrul
dramatic, cu O lună în Thailanda (2012), o încercare de
a prezenta lumea tinerilor din interior, regizorul fiind
el însuşi tânăr, căutând să evite atât pitorescul, locurile comune, cât și prejudecățile despre „tineretul de
azi”. Cineastul îşi dă cu adevărat măsura în următoarele sale lungmetraje: Două lozuri (2016) și Jurnalul
unui pierde-vară (2018, povestea unui antierou nevrotic tratată cu ironică detașare).
În această a doua ecranizare inspirată de nuvela
Două loturi a lui I.L. Caragiale, Paul Negoescu abordează textul caragialian fără complexe, nici față de
prozator, nici raportat la filmul realizat de predecesorii săi, Aurel Miheles și Gheorghe Naghi, în 1957.
Este o adaptare cinematografică, pe un scenariu
aparținând regizorului, extrem de liberă, dezinvoltă
și de un umor autentic. Deși minimalist – făcut cu un
buget redus – filmul nu este nici pe departe sărăcăcios
sau improvizat. Unul dintre punctele forte ale Lozurilor lui Negoescu este scenariul, lipsit de inhibiții, pornind (și) de la întâmplări reale, relativ recente (cum
ar fi cazul Ogică, cel care a pretins că biletul cu marele
câștig la 6 din 49 i-a fost sustras de un ofițer SPP),
solid, elaborat, dar și nonșalant, imprevizibil, atractiv
fără a face concesii publicului: „Scenariul are o structură exemplară (construită după rețeta hollywoodiană în trei acte), personajele au culoare și viață […],
varietatea lor psihologică relevă moravuri, mai ales
condamnabile, ale societății românești contemporane
[…], situațiile inventate frizează uneori absurdul […],
iar îngroșarea, specifică genului, nu deranjează ca în
alte producții comice, care deseori jignesc inteligența
spectatorilor”[1].
Trei prieteni dintr-un oraș de provincie – Dinel
(Dorian Boguță) – mecanic auto, obsedat să-și recucerească soția plecată în Italia, un naiv blajin; Pompiliu

(Alexandru Papadopol) – funcționar la Primărie, adept
al teoriei conspirației (sursă bogată de umor în mai tot
filmul), cârcotaș și zgârcit; Sile (Dragoș Bucur) – fără
profesie clară, dependent de jocuri de noroc, fante de
cartier –, își duc traiul de pe o zi pe alta, întâlnindu-se
frecvent la bere, liniștiți în felul lor, până când într-o
zi, ca în nuvela omonimă, ștersul Dinel este convins de
ceilalți doi să depună un bilet la 6 din 49, ajutat fiind
cu bani de către aceștia. Întâmplarea face să câștige,
dar biletul se pare că era într-o borsetă care i-a fost furată de doi cocalari bucureșteni. De aici se declanșează
o cursă nebună pentru recuperarea biletului. Filmul
debutează cu imagini statice, fotograme, care vor reveni periodic, segmentând narațiunea cinematografică,
imagini ce sugerează o atmosferă patriarhală, de „loc
în care nu se întâmplă nimic”. Și totuși, personajele lui
Paul Negoescu sunt vii, au consistență, sunt autentice
în ciuda tipologiilor asumate de către regizorul-scenarist, sunt – direct spus – de sorginte caragialiană. Și
nu doar personajele trimit la Caragiale, ci și absurdul
dintr-o secvență antologică – cea a țigăncii ghicitoare în cărți, care emite bon fiscal pentru serviciile sale
(ne place să vedem aici o trimitere la Chivuța din proza originală, precum și la ecranizarea precedentă) –,
secvență în care dialogul amintește de cel din Căldură mare. O altă secvență antologică este cea în care cei
trei eroi păguboși conving un polițist că o Dacie neagră
este, de fapt, albă. Filmul s-a bucurat și de un succes
de public considerabil, fără ca autorul să facă „rabat”,
dimpotrivă: „Principala izbândă a lui Negoescu este
aceea că spulberă prejudecata «elitistă» conform căreia
orice comedie populară e un film vulgar, văduvit de
idee și lipsit de valoare”[2].
Două lozuri este filmul unui comediograf de
vocație[3], care nu face concesii publicului, dar nici
nu îl ignoră, venind în întâmpinarea acestuia atât
cât să îl atragă spre povestea cinematografică în care,
însă, regula jocului o stabileşte autorul.
[1] Mihai Fulger, rev. „Film”, nr. 4 (14)/2016, p. 51.
[2] Ibidem.
[3] Nu foarte mulți în filmul românesc: Jean Georgescu – maestrul încă nedepășit, Nae Caranfil, Geo Saizescu în momentele
lui de grație (capodopera sa: Doi vecini, prima și singura adaptare
după proza lui Arghezi, 1958), în mare parte a filmografiei Ion
Popescu Gopo. Au mai excelat, fără a se dedica însă genului, ocazional, dar mai ales „hibrid”, în registru satiric sau tragicomic:
Mihai Iacob (Celebrul 702, 1962) sau Alexandru Tatos (Secretul...
armei secrete!, 1989), Cristian Mungiu (Occident, 2002) sau Corneliu Porumboiu (A fost sau n-a fost?, 2006).
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Cinema 33

Filmografiile Simonei

Bokeh (2017)
Simona Ardelean

Gen: dramă/științifico-fantastic
Durată: 92 minute
Regizori și scenariști: Geoffrey
Orthwein și Andrew Sullivan
Nominalizări: Panavision Spirit Award pentru cinematografie
independentă (Festivalul de film
internaţional Santa Barbara)
Chiar dacă privim în aceeași
direcţie, vedem lucruri diferite.
Chiar dacă trecem prin aceleași
experienţe, ne comportăm diferit. Aceasta este ideea de la care
pornește filmul despre care vreau
să vă vorbesc. Titlul său este împrumutat dintr-un concept fotografic, care desemnează spaţiul
mut, indistinctibil, tremurat parcă, pe care-l surprinde, ca un ochi
mijit, lentila aparatului de fotografiat. Ca spaţiu negativ potenţează
focalizarea spre adevăratul punct
de interes. Dar uneori, tocmai ceea
ce ni se așază în faţa ochilor, detaliul asupra căruia ne aplecăm cu
toată energia, ne împiedică să vedem imaginea de ansamblu.
Ce înseamnă să fii viu și ce te
ţine în viaţă? Pentru Jenai (Maika
Monroe) și Riley (Matt O’Leary),
un cuplu american aflat în vacanţă
în Islanda, acestea sunt doar două
dintre întrebările cu care se vor trezi atunci când, într-o bună dimineaţă, vor constata că pe străzi, în case,
în splendidul peisaj islandez nu se
mai vede ţipenie de om. Peste noapte, Reykjavikul în care sunt cazaţi și
mai apoi, după cum vor afla, lumea
întreagă s-a golit. Premisa este una
științifico-fantastică, dar filmul nu
alunecă pe panta clasică a filmelor
de acest gen. Abordarea sa este, mai
degrabă una artistic-filosofică și de
aceea, nu mulţi vor avea răbdarea
de a urmări timp de o oră și treizeci
și două de minute molcoma extindere a graniţelor lumii frumoase,

abundente, dar însingurate. Regizorii Geoffrey Orthwein și Andrew
Sullivan îi invită pe spectatori să-și
pună la rândul lor întrebări: „Cum
ar proceda într-un context similar? S-ar retrage depresiv, dormind
ceasuri întregi pentru a evada dintr-o realitate incomprehensibilă ca
Jenai sau, mai degrabă, ca iubitul
acesteia, ar cutreiera orașul, bucurându-se de tot ceea ce alţii au lăsat în urmă și care devine acum nu
numai mijloc de supravieţuire, dar
și prilej de a reinventa, de a reclădi o lume întreagă? Interacţiunea
lor este una marcată de puncte de
tensiune, pentru că reacţia lor la realitatea în care se trezesc e diferită.
Jenai nu înţelege de ce a fost cruţată sau dacă această cruţare ar trebui
interpretată ca un abandon, iar Riley e provocat de starea sufletească
a fragilei sale iubite, căreia încearcă
să-i arate mereu cât de frumoasă
este lumea în care trăiesc. Nu știm
nimic despre biografia personajelor, iar apelurile telefonice disperate ale fetei, la care nu răspunde
nimeni din familia sa, nu sunt revelatoare. Știm însă care sunt cele
două obiecte simbolice care-i definesc: jurnalul pentru Jenai și astfel
nevoia intrinsecă de a găsi un spaţiu intim, securizant, și aparatul de
fotografiat vechi al lui Riley, prin intermediul căruia el reţine, imortalizează esenţa frumoasă a unui imediat care scapă vederii. Dacă filmul
câștigă dincolo de concept, atunci
cu siguranţă câștigul este unul de
tipul poeziei vizuale (director de
imagine: Joe Lindsay). Islanda este
pur și simplu minunată și detaliile
fotografice ale lui Riley reușesc să te
transpună într-o stare de contemplaţie estetică.
Îndrăgostiţii sunt tot ce și-au
mai rămas unul altuia, dar cu toate acestea, nimic nu dă impresia
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că ar înainta ca o pereche, ci ca
niște elemente disparate, care-și
reconfigurează universul: este dragostea suficientă într-o lume solitară? De câţi alţi oameni avem nevoie pentru a nu ne simţi singuri?
Cât de mult putem, cu adevărat,
împărtăși celuilalt? Și în iureșul
acesta de gânduri, cei doi îl descoperă pe Nils, un bătrânel retras la
o cabană, care are propria viziune
asupra lucrurilor: ei nu sunt ultimii trei rămași, ci unul plus unu
plus unu...
Cu foarte puţine stângăcii tehnice (setea bătrânului, scena liftului), cu un număr minimal de actori care reușesc totuși să exprime
emoţie pură (ieșirea din apă a lui
Riley, avionul abandonat, ritualul
înmormântării și căutarea sensului acestuia), cu un final care invită
la discuţii, filmul se cere văzut și
revăzut, pentru că este o provocare
intelectuală și un prilej de meditaţie asupra ideii de singurătate, de
relaţie, de existenţă și asupra sensului pe care-l dăm lumii din jur.
Când încetează lumea să aibă sens
și de ce, privind în aceeași direcţie,
vedem lucrurile atât de diferit?

34 Cronică de concert

Whitesnake –
Live in Barba Negra
Daniel MUREȘAN

Un concert Whitesnake e întotdeauna un eveniment. Chiar dacă
îi mai văzusem în două „turnee
de adio”, un cadou ca acesta nu se
refuză. Așa că, hai la drum, în frumoasa Budapesta. Compozitorul
ungur György Ligeti a făcut o descriere a orașului Budapesta, care
suna cam așa: „Dacă vii de la Paris
la Budapesta, vei crede că te afli în
Moscova. Dacă vii de la Moscova
la Budapesta, vei crede că te afli
în Paris”. Așa că de la Zalău… descoperi un oraș clasic sau modern,
inedit sau tradițional, romantic sau
boem, câte puțin din fiecare. În spatele aerului aparent sobru, poate în
locuri în care nici nu mi-aș fi imaginat, găsim o lume frumoasă și caldă. Capitala e ca o bijuterie, un loc
parcă desprins din basme, pe care
l-am admirat în fiecare zi, la fiecare
pas, deoarece nu înceta să mă uimească. Cred că este pentru prima
dată când sunt atât de fascinat aici
de povești frumoase, de terase unde
se vorbesc toate limbile pământului, de străzi înguste ce îmi plac mai
mult decât bulevardele largi.
Celebrul club Barba Negra, de
această dată Open Air, era plin-ochi la
ora începerii concertului. Rockeri
bătrâni, tineri cu tricouri negre,
fetițe venite direct de la plajă,
lume multă și diversă, semn că
Whitesnake are fani peste tot.
David Coverdale și colegii săi au
apărut pe scenă cu hit-ul lor Bad
Boys, de pe albumul multiplatinat
1987. De la prima piesă mi-am dat
seama că David nu mai are vocea ce
îl consacrase, dar aceasta nu era o
surpriză. Era trecerea timpului. În
schimb, apetitul său pentru show
era neschimbat, iar instrumentiștii
erau de mare clasă. Joel Hoekstra
(la un moment dat într-un superb
duel chitaristic cu Reb Beach) a
oferit un spectacol interesant prin

interacțiunea cu publicul, poziții
nebunești în care ținea chitara –
numai bune pentru fotografi. Au
urmat și piese de pe noul album
Flesh & Blood (Shut Up & Kiss Me
și Trouble Is Your Middle Name),
melodii bine închegate, în nota
cunoscută Whitesnake, proaspete, punând în evidență măiestria
instrumentiștilor. Bineînțeles că
trupa nu a uitat de hiturile lor celebre. Până la sfârșitul spectacolului
ne-am delectat cu celebrele Is This
Love și Here I Go Again.
Dacă iubești Whitesnake și hard
rock-ul, un astfel de concert este o
necesitate. Sunt bucuros să văd că
David Coverdale, deși nu mai are
vocea ce l-a consacrat, este în continuare capabil să facă spectacole
de mare succes, că este inspirat în a
scrie melodii noi. Restul e istorie…
Setlist:
1. Bad Boys
2. Slide It In
3. Love Ain’t No Stranger
4. Hey You (You Make Me Rock)
5. Slow an’ Easy
6. Ain’t No Love in the Heart of
the City (Bobby „Blue” Bland cover)
7. Trouble Is Your Middle Name
8. Guitar Duel (Reb Beach &
Joel Hoekstra)
9. Shut Up & Kiss Me
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10. Drum Solo (Tommy Aldridge)
11. Is This Love
12. Give Me All Your Love
13. Here I Go Again
14. Still of the Night
Componență Whitesnake:
David Coverdale – voce
Rod Beach – chitară (Wingers,
Dokken, The Mob)
Michael Devin – bass
Tommy Aldridge – baterie (Black
Oak Arkansas, Pat Travers Band,
Ozzy Osbourne, Gary Moore, Ted
Nugent, Thin Lizzy, Vinnie Moore,
Yngwie Malmsteen)
Joel Hoekstra – chitară (Trans-Siberian Orchestra, Cher)
Michele Luppi – clape (Vision
Divine, Secret Sphere)
Discografie Whitesnake:
Trouble (1978)
Lovehunter (1979)
Ready an’ Willing (1980)
Come an’ Get It (1981)
Saints & Sinners (1982)
Slide It In (1984)
Whitesnake (1987)
Slip of the Tongue (1989)
Restless Heart (1997)
Good to Be Bad (2008)
Forevermore (2011)
The Purple Album (2015)
Flesh & Blood (2019)

Aurel Contraș

Arte vizuale 35

Victor Cioban

În cadrul patrimoniului artistic sălăjean, un loc
important îl ocupă sculptura lui Aurel Contraş, care
s-a născut la 12 iunie 1938, în localitatea Meseşenii
de Sus, pe vremea când aceasta se numea Căţălu Românesc, iar statul român atingea punctul său maxim
de dezvoltare economică, socială şi culturală, datorat,
paradoxal, nu unui regim „democratic” (sau „liberal”),
ci „dictaturii de cabinet” a regelui Carol al II-lea. Copilăria şi-a desfăşurat-o sub semnul celui de-al Doilea Război Mondial, când satul său natal a intrat în
componenţa Ungariei (prin Dictatul de la Viena din
30 august 1940). În adolescenţă a observat evenimentele instaurării regimului comunist (de la ocupaţia sovietică până la frauda electorală din noiembrie 1946,
abdicarea regelui Mihai I, naţionalizarea mijloacelor
de producţie şi colectivizarea agriculturii), iar bătrâneţea se desfăşoară sub semnul integrării europene
şi euroatlantice. Ca atare, existenţa lui s-a suprapus,
în linii mari, peste cea a României ultimului secol, cu
plusurile şi minusurile aferente.
Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca (promoţia 1974), plasticianul deţine statutul de membru al Uniunii Artiştilor
Plastici începând cu 1980 şi a primit în 2001 diploma
de Cetăţean de Onoare al municipiului Zalău, în semn
de recunoaştere a activităţii sale artistice, recompensate cu numeroase premii la concursuri naţionale şi
internaţionale. Natura lui reflexivă şi cumpătarea atitudinală i-au antrenat imunitatea la frisoanele experimentaliste şi la vacuitatea variilor tendinţe şi mode
estetice, fapt reflectat de integritatea şi integralitatea

Jurământul fetelor-ostaşi, Muzeul de Artă „Ioan Sima”, Zalău

Peceţi, Muzeul de Artă „Ioan Sima”, Zalău

unei opere ce nu impresionează prin anvergura ei
aritmetică, ci prin constanţa ei conceptivă şi temperanţa articulării spaţiale a formelor, în care discursul
plastic tinde spre sugestivitatea poeticii conceptualismului abstract1.
De-a lungul carierei sale, creaţia monumentală şi
exhibiţionistă contraşiană a constituit subiectul a
numeroase articole de presă, inclusiv a revistei Caiete
Silvane, care a publicat în aprilie 2010 o recenzie a
expoziţiei personale Semn şi formă. Articolul respectiv, semnat de Daniel Săuca, menţionează câteva date
biografice referitoare la personalitatea artistului şi o
serie de impresii generate de vernisajul de la Muzeul de Artă „Ioan Sima” Zalău din data de 19 martie
2010. Urmând retorica adecvată acestui moment festiv, impresiile evidenţiază o opinie favorabilă, cu evidente tente apologetice, unde se arată, după părerea
mea, mai degrabă un ataşament sentimental pentru
tematica evocată de sculptor (mediul rural, iconografia creştină) decât o privire lucidă asupra contextului
istoric în care acesta îşi desfăşoară activitatea. O situaţie similară se observă şi în sumedenia de albume
şi cataloage de specialitate dedicate creaţiei contraşiene, care caută să îi confecţioneze o imagine eroică,
de „disident anticomunist”2, ignorând cu desăvârşire
faptul că în anii de şcoală a fost instruit în „spiritul
regimului”, după normele marxist-leniniste3.
Abordările trunchiate reprezintă principalul factor
declanşator în elaborarea prezentei lucrări. Fără a se
nega valoarea estetică a creaţiei artistului, se încearcă
realizarea unei expertize critice a universului contraşian, care, deşi trimite spre „simbolismul metaforic
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36 Arte vizuale

Cavaler, Expoziţia personală Semn şi formă, Zalău, 2010

spiritual al vieţii”4, nu are de fapt nimic de-a face cu
sentimentul autentic de pietate și contemplaţie mistică invocat de admiratorii săi5. Dimpotrivă, mesajul
transmis este cât se poate de „materialist”, fiindcă
persoanele religioase veritabile nu vorbesc niciodată
de „simboluri”, ci adoptă un comportament fetișist,
iconodul sau iconoclast6. Devoţiunea creștin ortodoxă nu este utilizată decât ca punct de plecare pentru
legitimarea unei apartenenţe etnice, care, la rândul
său, se suprapune peste o „conștiinţă de clasă” și o
prezenţă ideologică obsedantă.
Desigur, confuzia dintre „formă” și „mesaj” nu
este ceva nou în istoriografia de artă; originile sale
pot fi sesizate încă din perioada Renașterii, când contemporanii se prezintă drept „antici” cu scopul de a
se autolegitima. Aceeași strategie se aplică și în Secolul Luminilor, care sporește efectul iluzionist prin
confecţionarea de „falsuri” arhivistice, facilitând cristalizarea unui curent numit ulterior „romantism”,
unde reformismul social îmbracă haine „medievale”,
prin denumiri ca „gotici”, „evangheliști”, „trubaduri”,
„nazareeni”, „prerafaeliţi”, „puriști”, „primitivi” etc.
Scenografia romantică este adoptată și de curentele
de avangardă în intervalul 1870-1940, care se deosebesc de predecesorii lor prin faptul că nu mai vizează
„restaurarea” unor societăţi considerate „dispărute”,
ci „reconstrucţia” din temelii. Un exemplu tipic este

Constantin Brâncuși (1876-1956), care preia elemente formale din artizanatul rural pentru a ilustra teorii
matematice, psihologice, antropologice etc.7
Orice s-ar spune, Aurel Contraș nu are cum să
aparţină satului „tradiţional”, pentru că în momentul venirii sale, societatea respectivă pur și simplu nu
mai exista; fusese modificată de legislaţia reformistă
a secolului al XIX-lea, care, după ce a desfiinţat solidarităţile feudale, a introdus cartea, școala, banii și
mai ales calea ferată. Nu se poate invoca nici măcar
acel spaţiu rural caracteristic României Mari, unde
se întâlneau „ţăranii-negustori” din romanele lui Liviu Rebreanu sau Ion Agârbiceanu, care își focalizau
preocupările în jurul comerţului cu recolte și animale, susţinând o „metafizică” în sens brâncușian, unde
aspiraţiile religioase se confundau cu cele politice, iar
obiectul central al adoraţiei era pământul. Comuniștii aduceau o tipologie total diferită: „colectivistul”8,
care lucrează în Cooperative Agricole de Producţie
(CAP), după o planificare strictă (cincinalul) și se implică activ în evenimentele istorice, participând la acţiunile revoluţionare ale „clasei muncitoare”. În ceea
ce privește concepţia sa despre Univers, aceasta era
tributară publicaţiilor editate de partid, din domeniul
istoriei, arheologiei, antropologiei și etnografiei, care
vorbeau despre „cultul fertilităţii”.
Din punct de vedere stilistic, Contraș face parte din generaţia pe care literatura de specialitate o
numește „optzecistă”9, care beneficiază de o carieră
prolifică, desfășurându-se la cumpăna dintre două
lumi: „comunismul naţional” și „economia de piaţă”.
Ca mulţi dintre colegii săi de breaslă, dă dovadă de
oportunism politic, pentru a-și menţine onorurile
anterioare, ajungând să promoveze un autohtonism
excesiv, de sorginte (neo)legionară, inspirat din Dacia
preistorică a lui Nicolae Densușianu10. În această privinţă, frecventa invocare a lui Brâncuși trebuie pusă pe
seama campaniei de „reabilitare a spiritului naţional”,
generate de decizia uapiștilor bucureșteni de a realiza
un curent artistic care să justifice disensiunile dintre
Gheorghiu-Dej și Nikita Hrușciov11, respectiv a „tracismului” anilor ’90, inițiat de opoziția anti-fesenistă
din diaspora, pe baza scrierilor unor autori interbelici,

Lăcaş pentru suflet, Expoziţia personală Semn şi formă,
Zalău, 2010
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simpatizanți ai extremei drepte (Nae Ionescu, Emil
Cioran, Mircea Eliade, Radu Gyr, Ion Alexandru Brătescu-Voineşti etc.)12. În cadrul „traciştilor”, personalitatea sculptorului de la Hobița ocupă un loc aparte,
datorită faptului că începuturile carierei sale sunt legate de activitatea lui Dimitrie Paciurea (1873-1932),
care și-a exprimat în mod public admirația pentru
lucrarea lui Densușianu13, ignorând rezultatele cercetărilor arheologice de specialitate (efectuate de Vasile
Pârvan, Nicolae Iorga, Gheorghe Brătianu, Constantin Daicoviciu etc.).
Opțiunea lui Contraș pentru „tracism” este,
într-o oarecare măsură justificabilă, fiindcă teoria lui
Densușianu, deși nu a fost aprobată niciodată la nivel
oficial, a fost extrem de populară în rândul tineretului ceaușist. E drept că receptarea ei nu s-a realizat
prin contact direct (Dacia preistorică figurează pe lista
cărților interzise de comuniști), ci prin medierea unor
romancieri populari (Pavel Coruț), refugiați politici
(Napoleon Săvescu), filologi (Edgar Papu) și chiar a
unor persoane din anturajul dictatorului (Ilie Bădescu), care susțineau că „tovarășul” ar fi un descendent
de-al lui Burebista14. Pe deasupra, a beneficiat de sprijinul unor ierarhi ortodocşi radicali, care, pentru a-şi
menţine influenţa în societate, susţineau existenţa
unor conexiuni între ipoteticul Zalmoxis al „geto-da-

cilor” şi dogma bizantină.
Ca orice „tracist”, Contraş elaborează compoziţii
unde este evocată utopia sămănătoristă a satului românesc (ţăranul analfabet care practică agricultura de
subzistenţă, organizându-şi activitatea după succesiunea anotimpurilor şi reglementările Bisericii), pusă
în contrapondere cu „eternul” revizionism maghiar,
ameninţarea bolşevismului sovietic, imoralitatea
societăţii occidentale (în special americane) şi uneori strategiile comerciale ale magnaţilor evrei (gen
Rothschild, Soros etc.), cărora li se atribuie guverne
mondiale şi conduceri „din umbră”15. În acest mod,
se conturează un „conformism inversat”, care face o
reclamă mascată guvernărilor comuniste16. Oricât ar
încerca unii să demonstreze contrariul, tactica demonizării menţine atributele demiurgice pe care şi le-au
arogat soţii Ceauşescu, facilitând apariţia unui cult al
„României socialiste”. Asociat cu „incompetenţa politică” a liderilor postdecembrişti, cultul orientează
populaţia spre opţiuni totalitare şi contribuie la difuzarea unui mesianism vehement şovin, cu consecinţe
dezastruoase pe termen lung.
În ciuda conexiunii evidente cu ideologia „tracistă”, sculptorul de sub poalele Meseşului nu a cochetat
niciodată cu înscrierea în vreun partid sau o asociaţie politică care instrumentalizează teoriile acesteia,
mulţumindu-se doar cu finanţarea unor programe
de reformă socio-culturală, unde pozează într-un soi
de „cruciat al românismului”, mereu implicat într-un
„război sfânt” cu orientarea de stânga. Paradoxal, etalarea etnocentrismului nu îi pune obstacole serioase
pe piaţa operelor de artă. Urmând traiectoria specifică unui uapist „pur sânge”, îşi expune şi apoi îşi vinde
lucrările în toate colţurile planetei, fapt ce a determinat confecţionarea unei posturi de „superstar”. Este
chemat frecvent la interviuri radiofonice, televizate
şi, în ultima vreme, pe reţele de socializare, iar acolo

Semn pentru zbor, Galeria Senso, Bucureşti
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rosteşte de obicei cam aceleaşi fraze, legate de „criza
spirituală” a omului (post)modern, efectele nefaste
ale „corectitudinii politice” şi, bineînţeles, dificultatea
de a trăi într-o „epocă fără estetică”.
Note:
1 Aurel Contraş, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Bucureşti, 2012, p. 21.
2 Ibidem.
3 Cum era școala în comunism (www.digi24.ro; accesat la data
de 25 martie 2018).
4 Octavian Barbosa, Dicționarul artiștilor români contemporani, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1998, p. 55.
5 Daniel Săuca, „Aurel Contraş – semn şi formă”, în Caiete
Silvane, nr. 63/ aprilie 2010, pp. 32-33.
6 Pentru ele, „persoana” coincide cu „reprezentarea”; dovadă
existenţa acelei credinţe populare în icoane „făcătoare de minuni”
sau obsesia protestantă a „chipului cioplit”, care îi determină pe
unii să refuze fotografia, televiziunea şi chiar internetul.

7 Dan Grigorescu, Brâncuși, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980.
8 Gail Kligman, Katherine Verdery, Ţăranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii în România, Ed. Polirom, Iaşi, 2015.
9 Adrian Guță, „Generația artistică ’80, de la un mileniu la
altul”, în Arta, nr. 4-5 (București, 2012), pp. 4-5.
10 Steliu Lambru, „Note despre protocronismul românesc”,
în Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, serie nouă, vol. X,
Bucureşti, 2011, pp. 189-190.
11 Magda Cârneci, Artele plastice în România. 1945-1989, Ed.
Meridiane, 2000, pp. 57-64.
12 Dan Alexe, Dacopatia și alte rătăciri românești, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2015.
13 Influența lui Densușianu asupra lui Paciurea poate fi
identificată mai ales în ciclul Himerelor.
14 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 328-338.
15 Alexandra Tomiță, O istorie „glorioasă”. Dosarul protocronismului
românesc, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2007.
16 Ibidem.

Comunicat
Premiile Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România
Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor
Miercuri, 24 iulie 2019, începând cu ora 12, a avut loc (la
sediul Filialei clujene a USR) festivitatea de acordare a Premiilor
Filialei pe anul 2018. Cele mai
bune cărţi au fost recompensate
cu premii Cartea anului purtând
numele unor mari personalităţi
ale culturii române. Au fost acordate şi premii pentru literatura
minorităţilor. Juriul acestei ediţii:
Constantina Raveca Buleu – preşedinte, Victor Cubleșan, Olimpiu Nușfelean, Andrei Moldovan,
Răzvan Voncu, membri. Pentru
minorități: Balázs József Imre şi
Karácsonyi Zsolt.
Evenimentul face parte din
Proiectul Scriitorul în cetate, finanţat de Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca. Iată lista
premianților:
Premiul Opera omnia și Cartea anului Critică și istorie literară:
Ion Pop
Cartea anului Poezie, ex aequo:
Hanna Bota (Premiul A.E Baconsky)
Mircea Petean (Premiul George
Coșbuc)
Cartea anului Proză, ex aequo

Florina Ilis (Premiul Liviu Rebreanu)
Horea Poenar (Premiul Pavel
Dan)
Cartea anului Debut: Marius
Popa (Premiul Marian Papahagi)
Cartea anului Minorități, ex
aequo:
Vajda Anna Noémi (Premiul
Páskándi Géza)
Gaal György (Premiul Kacsó
Sándor)
Mențiuni speciale:
Premiul Nicolae Drăganu/
Premiul Primarului: Constantin
Cubleșan
Diplomă de excelență pentru
Proiectul Echinox 50: Editura Limes și Editura Școala Ardeleană
În continuare, a avut loc lansarea revistei La Mongolu (redactor
șef: Ovidiu Pecican; editor: Remus Pop) și s-au acordat premiile
finanțate de omul de afaceri Remus „Mongolu” Pop:
Premii speciale pentru Traduceri:
Rodica Baconsky și Alina Pelea
(Premiul Henry Jacquier)
Alexander Baumgarten (Premiul Ștefan Bezdechi)
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Gabriela Lungu (Premiul Eta
Boeriu)
Premiul „Mongolu” pentru debut: Barazsuly Eta
Premiul special al revistei La
Mongolu: Marcel Mureșeanu
Festivitatea a fost urmată de
Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor, cu sărbătorirea celor care
au împlinit vârste rotunde în prima jumătate a anului.
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Baza materială a Liceului „Simion
Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei în
perioada interbelică (1919-1939)

Marin Pop

1. Clădirea liceului
Clădirea în care a funcționat Liceul „Simion Bărnuțiu”, până în anul 1948, a fost construită
de către Primăria orașului Șimleu pentru gimnaziul
minorit, care și-a încetat activitatea în anul școlar
1922-1923 din lipsă de cadre didactice și elevi.
Gimnaziul romano-catolic din Şimleu a fost înfiinţat în anul 1827, după lungi strădanii de a aduna
fondurile necesare. Pe data de 27 august 1827 s-a
aşezat piatra fundamentală a institutului şi în doi
ani construcţia edificiului a fost definitivată.
Cursurile gimnaziului şimleuan au fost sistate
în momentul izbucnirii Revoluţiei de la 1848-1849.
Abia în anul 1854, la intervenţia episcopului romano-catolic al Transilvaniei, Hainald Ludovic, gimnaziul se redeschide din nou, cu două clase. Profesori
erau Vicarul greco-catolic al Silvaniei, Demetriu
Coroianu şi Korbuly Martin. Nereuşind să facă faţă
cheltuielilor, episcopul Hainald a invitat Ordinul Minoriţilor din Arad să primească gimnaziul în subordinea sa şi să preia cheltuielile aferente procesului
de învăţământ. Nici aceştia nu au reuşit să plătească
profesorii şi să susţină cheltuielile. În aceste condiţii, guvernul imperial de la Viena a închis din nou
gimnaziul la sfârşitul anului 1865 şi-l va redeschide
abia în anul 18791.
La începutul secolului XX, conducerea Ordinului
Minorit, romano-catolic, constatând că gimnaziul
din Șimleu nu „prosperează după dorință”, nici sub
patronajul episcopal de la Oradea, se pune în legătură cu „forurile competente”, cerând transformarea liceului în gimnaziu. Grație acestei intervenții,
la 1 septembrie 1910 se înființa clasa a V-a de liceu,
iar în anul școlar 1913-1914, clasa a VIII-a de liceu
susținea examenul de bacalaureat.
Crescând numărul de elevi, se simte lipsa unei
clădiri corespunzătoare. În această situație, conducerea ordinului minorit, încă din anul școlar 19101911, a cerut Primăriei Șimleu să le acorde un teren
potrivit pentru construirea unui edificiu școlar2.
Conducerea ordinului și delegatul Ministerului
Instrucțiunii au propus conducerii primăriei să
achiziționeze grădina lui György Emöd.
La scurt timp, în ședința din 23 martie 1912, Consiliul local al orașului Șimleu Silvaniei a hotărât și
convenit cu proprietarul asupra terenului, la prețul
de 85.000 coroane, care urma să fie plătit după 20 de
ani vânzătorului sau urmașilor săi, în caz de deces.

Bustul lui Simion Bărnuțiu din fața liceului care-i poartă numele

Până atunci, din primul an al cumpărării, primăria
urma să depună spre „fructificare” la bancă suma de
2700 coroane anual3.
Terenul a fost donat de către primărie liceului, cu
scopul de a se construi un nou edificiu școlar, sub supravegherea directorului de atunci, Mahalcsik Bonó.
Planul de construcție al liceului a fost întocmit
de către arhitectul Baumgarten Alexandru din Budapesta și după „puțină modificare” a fost aprobat
atât de inspectoratul regional, cât și de ministerul
ungar.
Licitația lucrărilor a fost câștigată de către antreprenorul Bottyan Ștefan din Satu Mare, la prețul de
290.000 coroane.
La 1 ianuarie 1914, Primăria orașului Șimleu
Silvaniei a eliberat autorizație de construcție, iar
la 14 martie au început lucrările, sub supravegherea directorului liceului, călugăr minorit. A izbuc175
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nit, însă, Primul Război Mondial, iar lucrările de
construcție au avut de suferit, mai ales că antreprenorul, deși scutit de efectuarea serviciului militar, nu s-a grăbit cu lucrările. În plus, fiind vremuri
tulburi de război, au crescut foarte mult și prețurile
materialelor de construcție, antreprenorul cerând
suplimentarea fondurilor.
Clădirea a fost definitivată în anul 1916 și astfel
anul școlar 1916-1917 a început pentru liceul minorit în noua clădire, iar vechiul local a fost dat în arendă Casinoului maghiar4.
După Marea Unire și instalarea administrației
românești în județul Sălaj se simțea necesitatea
înființării unor licee românești, lucru care nu a fost
posibil înainte de 1918, când predarea în școlile
de stat se făcea doar în limba maghiară. Înainte de
1918, în Transilvania au existat licee românești doar
la Blaj și la Beiuș.
Pentru realizarea acestui deziderat, în județul Sălaj a fost ales Șimleu Silvaniei, „fiind cel mai vechiu și
statornic centru al românismului nu numai în județ,
ci, – putem afirma – chiar și jur”.
La realizarea acestui obiectiv cultural-educativ
a contribuit și faptul că exista deja clădirea nouă
și modernă amintită mai sus, care corespundea
necesităților unei școli secundare. În plus, profesorii
civili de etnie maghiară au părăsit liceul și au fugit în
Ungaria, iar dintre profesorii ordinului minoriților
au rămas doar directorul pensionat Mahalcsik Bonó
și Köhalmi Mihai ca director executiv.
În acest context, la 19 iulie 1919, în conformitate
cu contractul încheiat în anul 1909 între statul ungar și ordinul minorit, o comisie a Primăriei orașului
Șimleu Silvaniei a preluat clădirea. Comisia era alcătuită din Alexandru Gheție, vicarul Silvaniei, Dr.
Ioan Ossian, directorul noului liceu care urma să fie
înființat, Dr. Alexandru Aciu, directorul băncii „Silvania”, Ioan Deleu, primarul orașului Șimleu Silvaniei și Dr. Valer Vicaș, prim-pretorul plasei Șimleu.
Luarea în primire a clădirii liceului a fost aprobată de către Resortul (ministerul) Cultelor și
Instrucțiunii Publice din cadrul Consiliului Dirigent
nr. 21 din octombrie 1919 și a luat denumirea de Liceul „Simion Bărnuțiu”.
După îndeplinirea procedurilor legale privind
predarea edificiului, minoriții s-au reîntors în vechiul local, dar și-au încetat activitatea în anul 1922
din lipsă de cadre didactice5.
Așadar, clădirea s-a construit pe terenul donat de
către oraș, cu scopul de a găzdui un liceu. Până în
anul 1919, ea a găzduit liceul minorit, iar din acel an
a devenit sediul primului liceu românesc din Sălaj,
care îl avea ca patron spiritual pe ideologul revoluției
de la 1848, Simion Bărnuțiu. Situată pe malul drept
al râului Crasna, era una dintre cele mai moderne
clădiri din localitate și județ. Este spațioasă și cores-

punzătoare procesului de învățământ, având parter
și două etaje, iar frontispiciul este situat spre strada
care atunci purta numele de Regimentul 16 Războieni6.
În perioada interbelică, între anii 1931-1937, între Ordinul călugăresc al minoriților sau „Franciscanii conventuali”, care avea sediul la Arad, și Statul
român are loc un proces vizând înapoierea clădirii
liceului Ordinului, proces în cadrul căruia un rol hotărâtor l-a avut Onisifor Ghibu, care în cadrul Consiliului Dirigent a îndeplinit funcția de secretar general la Resortul Cultelor și Instrucțiunii Publice și
expert în problemă. În baza unui vast material documentar, el a demonstrat că Ordinul nu avea personalitate juridică și nici drept de proprietate, conform
bulei papale dată de Papa Honoriu III în momentul
înființării Ordinului. Prin urmare, „procesul nu prezintă interes juridic”, clădirea rămânând, în continuare, în posesia Statului român. Astfel, în anul 1935,
Primăria orașului Șimleu Silvaniei a obținut intabularea localului liceului pe numele Statului, sentința
fiind confirmată și de Înalta Curte de Casație și
Justiție prin Decizia nr. 789 din 13 mai 1935. Vestea, care a fost publicată și în ziarul „Universul” din
15 mai 1935, a produs entuziasm justificat în rândurile șimleuanilor.
La 25 mai 1935, Ioan Ossian, directorul Liceului
„Simion Bărnuțiu”, trimitea o scrisoare lui Octavian
Ghibu, în care îi mulțumea pentru „toată oboseala
extraordinară, solicitudinea și ambiția națională” pe
care a dovedit-o în rezolvarea acestui caz7.
2. Baza materială, colecții, biblioteca
De la începutul funcționării sale, conducerea liceului s-a lovit și de problema lipsei mobilierului școlar.
Cel existent era foarte vechi, în mare parte preluat
de la vechiul liceu minorit, în afară de câteva bănci
școlare mai moderne, realizate în anul 1916, care nu
erau, însă, „destul de practice, stricându-se ușor”.
Colecția de științe naturale a liceului era destul
de bine înzestrată, în schimb din instrumentele de
fizică și chimie lipseau mai multe, iar unele erau
nefuncționale. Nu exista, încă, un profesor calificat
pentru aceste două materii, care să constate lipsurile și să le completeze. De asemenea, lipseau hărțile
istorice și de geografie. La început aveau doar șase
bucăți.
Liceul minorit a avut și o colecție de numismatică,
dar aceasta a fost jefuită de soldați în timpul războiului. Tot ei au distrus și aparatura laboratorului de
fizică-chimie. Aparatura pentru orele de gimnastică
era precară și defectuoasă. În schimb, sala de desen
era bine dotată. Din biblioteca liceului minorit s-au
dat înapoi toate cărțile în limba maghiară, respectiv 3057 de volume, reținându-se numai traducerile
din autorii străini. De asemenea, a fost retrocedată
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minoriților biblioteca elevilor, respectiv 2165 de volume, un glob, un dulap cu uși de sticlă, un stativ de
lemn și două dulapuri cu toate actele și matricolele
liceului. În acest context, trebuia refăcută întreaga
bibliotecă profesorală, precum și cea a elevilor. În
acest scop, Resortul (ministerul) Instrucțiunii Publice din cadrul Consiliului Dirigent a trimis 900 de
volume, iar societatea Marmorosch Blank et Comp.
din București a donat suma de 25.000 coroane8.
În anul școlar 1920-1921, mobilierul școlar a rămas același, în afară de o masă, o scară și un stativ
pentru cărți în bibliotecă. În continuare, lipsea aparatura pentru laboratorul de fizică-chimie, iar hărțile
istorice și geografice erau foarte puține.
Din banii primiți de la societatea Marmorosch
Blank s-au achiziționat pentru bibliotecă 249 volume. În total, biblioteca profesorală avea 1500 de titluri, în 2204 volume, iar biblioteca elevilor 348 de
volume, împărțite pe clase.
Au fost achiziționate și următoarele reviste
școlare: „Sburătorul”, „Viața Românească”, „Viața
Nouă”, „Convorbiri literare”, „Școala Basarabiei”,
„Cele Trei Crișuri”, „Răsăritul” și „Lamura”9.
În anul școlar următor, colecțiile de științe naturale și cea istorico-geografică se mai îmbogățesc, în
special cea de științe naturale, odată cu venirea lui
Emil Lobonțiu ca profesor titular de Științe naturale
și Geografie.

Biblioteca profesorală a fost rearanjată de profesorul Ion Gh. Oprea, sortându-se cărțile pe secțiuni:
literară, cu 599 volume; istorico-geografică, cu 396 volume; filologică, cu 385 volume; științele naturale, cu
464 volume; arte, 121 volume și manuale, 218 volume. În total, 2704 volume, la valoarea de 16.224 lei.
Biblioteca elevilor era împărțită pe clase, având în
total 469 de volume, în valoare de 2814 lei.
Pe lângă revistele amintite mai sus, au mai fost
achiziționate următoarele: „Ramuri”, „Revista istorică”, „Educația”, „Flacăra”, „Revista sănătății” și
„Evoluția”.
Tot mobilierul, piesele colecțiilor și mijloacele didactice au fost inventariate10.
În anul școlar 1922-1923, mobilierul s-a îmbogățit
cu 300 de piese, în valoare de 4.2214 lei și 60 de
bani. Colecția de științe naturale a ajuns la 246 tablouri intuitive, care au fost afișate pe coridoarele
liceului. Cea de aparatură fizică rămânea deficitară,
iar hărțile erau puține (35 de hărți).
Profesorul Ion Gh. Oprea a continuat aranjarea
și sortarea cărților din bibliotecă. Numărul de volume a crescut cu 46, donate de Consulatul francez din
Cluj, în valoare de 600 lei. Biblioteca profesorală a
ajuns la 2911 volume, iar cea a elevilor la 52911.
Biblioteca s-a îmbogățit și în anii care au urmat,
prin achiziții sau diferite donații.
Importante achiziții pentru bunul mers al liceului
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s-au făcut în anul școlar 1925-1926. Printre altele,
un rezervor mare de apă în pod, în valoare de 14.000 lei,
opt dulapuri pentru biblioteca fiecărei clase, în valoare de 10.400 lei, relieful în bronz al lupoaicei cu
Romulus și Remus (Lupa capitolina), în valoare de
1396 lei, mașină de scris tip „Royal”, în valoare de
18.000 lei. De asemenea, s-a îmbogățit secțiunea de
tablouri istorice și literare (poeți): 24 buc. literare,
30 istorice, 246 tablouri cu monumente arhitectonice12.
Biblioteca liceului a crescut simțitor în anul școlar
1926-1927, ajungând la 3854 volume și 1473 exemplare de reviste. În decursul anului școlar s-au compactat 201 volume, s-au achiziționat 156 volume, iar
262 volume s-au primit din donații. De asemenea,
s-au procurat 26 titluri de reviste: „Cele trei Crișuri”,
„Viața Românească”, „Lamura”, „Revista istorică”,
„Tinerimea română”, „Natura”, „Revista științifică”,
„Revista matematică”, „Cultura Creștină”, „Înfrățirea
românească”, „Gândirea”, „Societatea de mâine”, „Salon literar”, „Familia”, „Cosânzeana”, „Democrația”,
„Școala Noastră” (revistă pedagogică din Zalău),
„Convorbiri literare”, „Comoara satelor”, „Propilee
literare”, „Revista generală a învățământului secundar”, „Cultura poporului”, „Graiul românesc”, „Graiul nostru”, „Ideea Europeană” și „Revista școlară”13.
În sfârșit, în cursul anului școlar 1929-1930 s-a
reușit utilarea corespunzătoare a laboratorului de
fizică-chimie. Au fost reparate, în mare parte, aparatele vechi, lipsite de părți esențiale, și s-au procurat
o serie de aparate noi, precum și substanțe chimice, cheltuindu-se pentru acest scop suma totală de
114.262 lei. În colecție se găseau acum 140 de piese,
în valoare de 149.262 lei14.
Pentru orele de Lucru manual a fost organizat un
atelier de tâmplărie, achiziționându-se aparatură în
valoare de 2000 lei, plus altele împrumutate de la
atelierul școlii primare de stat din Șimleu Silvaniei.
Alte reviste achiziționate: Revista Generală a
Învățământului, Revista Societății „Tinerimea Română”, Revista de Psihologie, „România Aeriană”,
„Aeronautica” și „Neamul Românesc pentru popor”15.
În ultimii ani școlari supuși studiului nostru,
respectiv 1937-1938 și 1938-1939 s-au înregistrat
progrese substanțiale. Astfel, în exercițiul 1937-38,
liceul și internatul au fost înzestrate cu 11 sobe „Vesta” și alte obiecte în valoare de 38.970 lei. Sala de
gimnastică a fost înzestrată cu patru spaliere suedeze, care au costat 10.800 lei. De asemenea, laboratorul psihotehnic a fost înzestrat cu aparate de strictă
necesitate: spirometru, compas craniometru și dinamometru, care au costat 2750 lei.
În anul școlar 1938-1939, sala profesorală a fost
înzestrată cu mobilier nou, în valoare de 23.000 lei,
iar internatul liceului cu diferite articole de gospodă-

rie. Prin licitație publică s-au procurat bănci noi, cu
schelet de fier, în trei clase, pentru 150 de elevi, în
valoare totală de 122.400 lei. Tot în acest an, s-a instalat în subsolul liceului o baie amenajată cu 18 dușuri
pentru apă caldă și rece, necesară internatului liceului, în valoare de 98857 lei16.
3. Internatul
La începutul primului an de funcționare, liceul n-a avut nici internat pentru elevi, părinții fiind
nevoiți să le caute chirie sau gazdă. Proprietarii au
profitat de această situație și au încasat de la părinți
sume foarte mari, ca și contravaloare a întreținerii
lor.
În acest context, directorul liceului, Ioan Ossian,
a plecat la Ministerul Instrucțiunii din cadrul Consiliului Dirigent, făcând apel la direcțiunea regională
a învățământului și la toți cei care puteau sprijini
inițiativa sa de înființa un internat. Astfel, cu ajutorul statului și cu ce au mai contribuit părinții elevilor, s-a reușit amenajarea unui internat la etajul II al
liceului pentru 63 de elevi, fiindcă nu încăpeau mai
mulți.
Fiecare elev internist a trebuit să plătească 2000 coroane și să aducă 150 kg grâu, 5 kg grăsime animală,
jumătate vică de fasole și o vică de cartofi. Statul a
ajutat internatul cu suma de 100.000 coroane. Supravegherea internatului a fost încredințată profesorului Ioan Codrea, iar conducerea economică –
profesorului Laurențiu Sima17.
Internatul de băieți constituia o problemă de
existență a liceului. Era nevoie de o capacitate de
aproximativ 250 de locuri. Familii de români care să
primească elevi în gazdă erau puține în Șimleu, iar
cele care primeau elevi profitau de situație, cum am
subliniat mai sus. Astfel, mulți elevi erau nevoiți să
renunțe la școală, marea majoritate a părinților fiind
țărani fără avere.
Pe lângă spațiul amenajat la liceu, inițiatorii fondului „Gheorghe Pop de Băsești”, care avea ca scop
înființarea unui internat pentru copiii de români, au
pus la dispoziția liceului casele din Piața Mihai Viteazul, „a căror reparație le-a făcut-o așa, ca să poată
fi locuite”.
În anul școlar 1920-1921 s-a reușit cazarea a 135 de
elevi, dintre care 80 în casa din Piața Mihai Viteazul și 55 la etajul II al liceului. Peste zi, elevii interni
rămâneau în liceu, unde aveau săli pentru meditații
și serveau masa. Seara, sub îndrumarea profesorului-pedagog, cei cazați în oraș se deplasau și înnoptau la
casa din Piața Mihai Viteazul18.
Din cauza creșterii numărului de elevi, în anul
școlar următor, internatul a trebuit să primească
173 de elevi. Dintre aceștia doar 8 au fost cazați la
etajul II al liceului, 73 au avut dormitoarele la Casa
Fondurilor „Gheorghe Pop de Băsești” și 85 de elevi în
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casa lui Roth Izidor, luată în chirie pentru internat.
Fiecare elev a fost asigurat cu cazare, spălat, supraveghere și masă, pentru care a plătit următoarele taxe, în bani și alimente: 1000 lei, 200 kg grâu,
5 kg untură, 15 kg fasole și 50 kg cartofi. În afară de
acestea, au mai plătit o taxă de instalare de 30 lei,
îngrijirea medicală tot 30 lei și plata instructorului
la meditații 20 lei.
Sumele strânse de la elevi nu ar fi putut susține
întreținerea lor până la sfârșitul anului școlar dacă
nu s-ar fi găsit sprijin la următoarele instituții:
Banca Națională a României, filiala Șimleu, care a
ajutat cu suma de 20.000 lei; Consiliul Dirigent a
dat din sumele economisite în timpul funcționării
sale (2 decembrie 1918 – 4 aprilie 1920 când a fost
desființat de guvernul Averescu) suma de 35.904 lei
și 80 bani; Direcțiunea Generală Cluj a Ministerului
Instrucțiunii a dat un ajutor de 40.000 lei.
Conducerea internatului era asigurată de profesorii Laurențiu Sima, rector, Romul Erdelyi și Emil
Molnar, prefecți de studii.
Situația internatului nu era încă mulțumitoare.
Elevii interni făceau meditații peste zi la etajul II al liceului, iar seara, divizați în două grupe, plecau în oraș
la locurile puse la dispoziția internatului. Aceste clădiri, însă, după cum evidențiază în raportul său medicul școlar, nu corespundeau „din punct de vedere igienic scopului pentru care sunt întrebuințate astăzi”.

Se punea problema construirii unei clădiri noi, în
care să fie cazați toți elevii interni. Direcțiunea liceului a cerut, și obținut, de la Comisia de Ocol pentru
punerea în aplicare a reformei agrare din anul 1921,
un teren intravilan, pe care să se construiască internatul. Urma ca statul să acorde finanțare direcțiunii
liceului, pentru ca aceasta „să poată traduce în realitate o exigență națională pedagogică, care, durere,
până astăzi a rămas numai desiderat”19.
În anul 1922-23 s-a reușit cazarea a 153 de elevi,
50 fiind respinși din lipsă de spațiu. Dintre aceștia,
90 de elevi au fost cazați în casa închiriată de la Roth
Izodor, cu suma de 10.000 lei, iar restul în internatul
fondului „Gheorghe Pop de Băsești”. Fiecare elev a
plătit următoarele taxe: 1850 lei, 250 kg grâu, 6 kg
untură, 15 kg fasole, 50 kg cartofi și 4 kg săpun.
Internatul se afla sub conducerea și controlul direct
al Comitetului școlar. În această muncă administrativă, directorul liceului a fost ajutat de profesorii
Romul Erdelyi, Emil Molnar și Laurențiu Sima, „cari
necruțând nici-o oboseală și-au dat toată silința, ca
să fie asigurat bunul mers al lucrurilor în internat”20.
Numărul elevilor cazați a crescut în anul următor
la 200. Internatul era plasat acum în patru locații.
Peste zi, elevii interni stăteau la etajul II al liceului, unde era bucătăria, iar în sala de gimnastică se
servea masa. Tot la liceu făceau și meditații. Peste
noapte erau divizați în trei grupe: o grupă de 63 elevi
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dormeau în clădirea internatului „Gheorghe Pop
de Băsești”; o grupă de 90 elevi în casa lui Roth Izidor, iar restul la etajul I al școlii primare de stat din
Șimleu. Infirmeria internatului a fost plasată în localul
școlii confesionale reformate. Taxa în lei a urcat la 3100,
iar produsele erau cam aceleași: 250 kg grâu, 50 kg porumb, 50 kg cartofi, 15 kg fasole și 4 kg untură. În
contul acestor contribuții, elevii interni au beneficiat de „proviziune (cazare – n.n.) întreagă, baie în fiecare lună, luminat, încălzit, serviciu, spălat, îngrijire
medicală și până în cl. V inclusiv și instruire în materiile de învățământ”. Administratorul internatului
era profesorul Laurențiu Sima, iar pedagogi au fost
profesorii Romul Erdelyi, Ioan Gh. Oprea și Eugen
Török21.
În anul școlar următor, numărul elevilor interni
scade la 146. Taxa crește la 4000 lei, iar produsele
rămân cam aceleași. Banii se plăteau în trei rate: la
intrarea în internat, după vacanța de Crăciun și după
vacanța de Paște. Infirmeria amintită mai sus a fost
închiriată cu suma de 3600 lei/an, iar chiria la casa
lui Roth Izidor a ajuns la 30.000 lei/an.
Neajunsul era același, al lipsei unui local propriu,
cele în care erau cazați elevii „neîntrunind nici cele
mai elementare condiții de igienă și salubritate” și
în aceste condiții nu-și prea puteau îndeplini „misiunea pentru care au fost creiate”22.
În anul școlar 1925-1926, numărul elevilor cazați
în internat crește la 170, iar taxa în bani la 4600 lei23.
În anii care au urmat, numărul elevilor interni
începe să scadă, la fel ca și cei ai liceului: 152 elevi
cazați în anul școlar 1926-27; 168 în 1927-28;
116 în 1929-1930; 102 în 1930-31; 80 în 1931-32;
76 în 1932-33; 74 în 1933-34; 73 în 1934-35; 82 în 193536; 83 în 1936-37; 135 în anul școlar 1938-1939. În
schimb, taxa în bani crește în anii următori (6.000 lei

în anul școlar 1926-27; 10.000 lei în anul 1929-30),
scade din nou la 6.000 lei în anii 1932-36 și urcă la
8.000 lei în anii 1937-3924.
În concluzie, conducerea liceului a făcut eforturi
mari pentru a asigura elevilor condiții decente de
cazare și instrucție. Din păcate, nu a fost sprijinită
de către stat în inițiativa sa de a construi o clădire
proprie, în care să fie cazați toți elevii doritori să stea
în internat.
Note:
1 Sălajul (Şimleu Silvaniei), nr. 15-16 şi 17-18/1929.
2 Idem, nr. 19-20, 1929, p. 3.
3 Idem, nr. 25-26, p. 2.
4 Ibidem, p. 3.
5 Idem, nr. 27-28, 1929, pp. 2-3.
6 Idem, nr. 29-30, 1929, p. 2.
7 Valentin Dărăban, „Onisifor Ghibu și liceul «Simion
Bărnuțiu» din Șimleu Silvaniei”, în Acta Mvsei Porolissensis, VII,
Zalău, 1983, pp. 627-632.
8 Anuarul Liceului de Stat „Simeon Bărnuțiu” din Șimleul Silvaniei pe anul școlar 1919-1920 (în continuare se va cita Anuarul
liceului … pe anul școlar …), p. 14.
9 Anuarul liceului … pe anul școlar 1920-1921, pp. 28-29.
10 Anuarul liceului … pe anul școlar 1921-1922, pp. 25-26.
11 Anuarul liceului ... pe anul școlar 1922-1923, p. 19.
12 Anuarul liceului … pe anul școlar 1926-1927, p. 7.
13 Anuarul liceului … pe anul școlar 1926-1927, pp. 7-8.
14 Anuarul liceului … pe anul școlar 1929-1930, p. 36.
15 Anuarul liceului … pe anul școlar 1931-1932, p. 7.
16 Anuarul liceului … pe anii școlari 1937-1938 și 1938-1939,
p. 20 și 52.
17 Anuarul liceului … pe anul școlar 1919-1920, p. 9.
18 Anuarul liceului … pe anul școlar 1920-1921, pp. 3-4.
19 Anuarul liceului … pe anul școlar 1921-1922, pp. 66-69.
20 Anuarul liceului … pe anul școlar 1922-1923, p. 55.
21 Anuarul liceului … pe anul școlar 1923-1924, p. 43.
22 Anuarul liceului … pe anul școlar 1924-1925, p. 41.
23 Anuarul liceului … pe anul școlar 1925-1926, p. 42.
24 Colecția anuarului pe anii 1928-1939.

Valori ale sacrului în poezia lui Ioan Petraș
(urmare din p. 6)

„Lăcrimarul” lui Ioan Petraș este cerescul Potir
unde se frânge „Pâinea Cuvântului”: „În cuvânt Potirul/ în Potir Cuvânt/ În lumină Cerul/ Annah în
veșmânt// În Cuvânt Potirul/ frăgezind lumină/ în
Potir Cuvântul... (Potir lăcrimar). Există în poezia
lui Ioan Petraș o strânsă relație între elementele
care îi alcătuiesc opera: poemul și cartea. Cel care le
unește este poetul, transfigurat în înger: „Tu mă știi
după lumină/ după jertfă eu te știu/ pâinea-n tine
se-nsenină/ vinu-n mine e târziu// plouă-n cântec
cu fecioare/ ninge-n clopot cu gutui/ tu îmbraci teii
în răcoare/ până-s vreascuri Rugului// și-amândoi
păziți de rouă/ ca de fluturi o Scriptură/ ne vom
frânge trup și sânge/ dalbă cuminecătură” (Bucu-

rie III). Universul poetului este unul luminos, bine
personalizat, în care valențele estetice se reflectă în
imaginația sa deosebit de prolifică.
Din punct de vedere stilistic, Ioan Petraș cultivă
cu succes imnul și elegia, ca specii ale genului liric,
stăpânește rigorile versului clasic, dar și ale celui
modern și este un maestru al metaforei cu toată
frumusețea și valoarea ei incontestabilă (florile sângelui, valea de aur, cuvintele înflorite, straturile de
lumină, somnul cuvintelor, candelabrele cerului).
Elementele sale definitorii sunt simbolurile, motivele și imaginile biblice, pe care le pune în tiparul
personalității sale poetice. Pe bună dreptate, Alexandru Ruja spune că Ioan Petraș „este un sfânt al
poeziei românești contemporane”.
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■ Bogdan Mihai Mandache, Întîlniri interioare, Editura Vasiliana ʼ98, Iași, 2019. Fără
să etaleze vreo pretenție de „mare inițiat” – mască, de multe ori, a unui narcisism cu totul potrivnic oricărei realizări spirituale autentice – autorul
ne încântă prin erudiția-i neostentativă, printr-o
experiență de lectură impresionantă, prin nuanțări
revelatorii, prin asocieri de idei și teme pline de
tâlc. Iată doar un exemplu în acest sens: „Paradoxurile și contradicțiile conținute în această scriere
dovedesc drama omului gnostic. În același timp,
scrierile gnostice au deschis cîmpul speculațiilor
transcendentale la nivel teologic și filosofic care se
vor regăsi, peste veacuri, în idealismul german, în
filosofia vieții sau în existențialism. Pistis Sophia
este cu siguranță o scriere care indică o cale de mîntuire gnostică, adică una evident cognitivă, gîndită
ca una opusă și superioară celor propovăduite de
evangheliile canonice”.

■ Ioan Nistor, Aproape (poeme), Editura
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018. Un scurt
poem din acest volum: „Doamne,/ nu am decât/ fragilitatea aceasta a nervilor/ întinși ca funigeii purtați de
vânturile reci/ ale toamnei// nu am decât/ acest abur
curat/ al respirației/ din care împletesc pentru fruntea Ta/ o coroană de cuvinte” (Nu am). Alte volume de
versuri ale autorului: În umbra ipotezei (1989); Scara
dintre cuvinte (1998); Elegiile maligne (2000); Floarea
de asfalt (2001); Vertebrele strigătului (2003); Nervul
optic (2010); Atlantidele văzduhului (2012); Pietre de
fulger (2016).
■ Nina Hoza, Dincolo de pustiu, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2019. Din prefața scrisă de Gabriel
Cojocaru: „Uneori în viață din varii motive suntem
nevoiți să alegem o cale. Una dintre aceste căi poate
fi și calea însingurării. Cu acest volum poeta a ales calea dez-însingurării și ne-a mai introdus în propriul
univers, acolo unde depășind teama, tristețea și dis-
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perarea lumii demonstrezi că nu vrei să pari mai mult
decât ești și implicit nu vrei să fii mai puțin decât ești”.
■ Mihaela Meravei, Cu orașul meu se întâmplă
ceva ciudat, Editura Ex Ponto, Constanța, 2019.
Poemul care deschide cartea: „iarna asta s-a mutat
cu viză de flotant în oameni/ despre iubire nici un
semn/ blocurile s-au ascuțit și-n colțuri șoareci cu
rânjete de/ oameni nebuni/ rod riguros din spiritul
vieții// la magazinul din bulevard două șiruri indiene
de umbre/ inegal așezate horcăie la două uși// pâinea
transpiră înainte să fie înfulecată de orfanii/ ciumei
roșii// în partea dreaptă rândul burdușit la ghișeul
cu fericire/ se îmbulzesc sărmanii părăsiți precum/
corbii lui Hitchcock/ pe șina ruginită de cale ferată/
nici un marfar să-și mai tragă sufletul pe drum// în
partea inimii ghișeul defrișat de tristeți/ doi copii
și-un derviș rotitor/ donează poezii/ soarele la apus
o portocală uriașă din care mușcă orașul/ reflectat în
moneda de argint/ căzută din buzunarul orb al poetului/ și eu… așteptând la rând precum ultima zi din
scriptură/ iubirea” (soarele la apus o portocală uriașă
din care mușcă orașul).
■ Discobolul, Nr. 256-257-258, aprilie-mai-iunie 2019. Din Cuprins: Gheorghe Grigurcu – Jurnal;
Iulian Boldea – Revolta ca formă de viață; Paul Aretzu
– Un roman al realității românești; Cornel Nistea – Sorin Lavric despre nubile și nimfe; Al. Cistelecan – „Așa
cum spuneam, moartea” de Aurel Pantea; Rodica Gabriela Chira – Mistere apocaliptice pe vârf de lance?; Diana
Câmpan – Jocul cărților și cărțile jocului; Monica Grosu
– Sunt femei care inspiră un fel de literatură; Iulian Chivu – Proza lui Ladislau Daradici și metafizica fatalității;
Sonia Elvireanu – Scrisul ca provocare; Vianu Mureșan
– Cacalonia și visul american; Dragoș Niculescu – Valoarea, între cunoaștere și estimare; Nicolae Oprea – La
centenar. Închisorile lui Ion D. Sîrbu; George Remete –
Procesul lui Iisus din Nazaret; Mircea Popa – Constantin
Cubleșan – în tinda unei registraturi.
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■ Cronograf, Nr. 2 (14), iunie 2019. Din sumar: Felician Pop – Trag linie și scad… (editorial);
Adriana Ungureanu – În căutarea amintirilor închipuite; Constantin Miu – Aspecte ale poeticii închinării; Felician Pop – Semne din urma fierbinte; Luminița Ignea
– Colțul verde al haijinului; Vasile Nechita – Povestiri
cu profesori de română; Gheorghe Cormoș – Poemografii; Ioana Pietrar – Copilărie. Dor și nostalgie; Florin
Tămaș – Când încă nu visam la eternitate…

■ Mărturii culturale, Nr. 1 (13), ianuarie-martie 2019. Spicuim din cuprins: Aurel Pop – Vremea promisiunilor deșarte…; Viorel Câmpean – Familia Șerbac
pe plaiurile sătmărene; Maria Vaida – Gheorghe Pituț, un
postblagian; Carol C. Koka – Mihai Eminescu în geografia românească; Carol Erdös – Petrilenii; Ovidiu T. Pop
– Microeseuri; Cristina Ștefan – Milan Kundera – Identitatea, Ignoranța; Ioan Nistor – Cu ocheanul, din Turnul
(D.H.)
Pompierilor… 

Cărți recent apărute la
Editura „Caiete Silvane”
■ „România... Ţară mândră şi
binecuvântată între toate ţările
semănate de Domnul pe pământ.

În mijlocul ţării, înconjurat de
lanţul munţilor Carpaţi, precum un
zid împrejmuieşte o cetate, se întinde
frumosul ţinut al Transilvaniei.
În partea de nord‑vest a acestui
ţinut se află şi minunatul meu sat,
Răstolţu Mare.
Aparţinând comunei Buciumi din
judeţul Sălaj, Răstolţu Mare este cel

mai vechi sat de pe Valea Agrijului,
atestat documentar din anul 1334.
Vă mărturisesc, cu toată sinceritatea, că m‑am gândit mult la scrierea
acestei cărţi.
A fost foarte greu să mă hotărăsc,
deoarece scrisesem doar cărţi de versuri.
Aici sunt mărturisiri ale bunicilor mei, fapte care s‑au întâmplat
cu‑adevărat… istorie curată: cea a satului şi a neamului meu.
Această
carte
este
pentru
mine o mare provocare. Ea mă
responsabilizează să redau chipul evenimentelor aşa cum au fost şi aşa cum
le‑am auzit şi primit din gura bunilor
mei”. (Autoarea)
■ Artemiu Vanca s-a născut în anul
1936, în satul Bănişor, judeţul Sălaj.
Este de profesie inginer şi locuieşte în
Bucureşti. A scris şi a publicat versuri,
eseuri, impresii de călătorie, cronică
dramatică, cronică literară, proză scurtă şi romane.
De acelaşi autor: Comoara din Dealul Magiarului (roman, Editura Contrast, Bucureşti, 2009); Secretul comorii (roman, Editura Contrast, Bucureşti, 2010); Comorile de sub Meseş (ro-

man, Editura Contrast, Bucureşti,
2011); Iubirile băieţilor din Valea Banului (roman, Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2012); Nobilul proprietar (povestiri, Editura Arefeana, Bucureşti,
2012); Zori întunecate (roman, Editura
Arefeana, Bucureşti, 2013); Poate îngerii (roman, Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2015); Caleidoscop nostalgic. Oameni şi întâmplări (povestiri, Editura
Caiete Silvane, Zalău, 2017); Legendele
Bănişorului (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2017).
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Fizeş – itinerarii afective

(însemnări, reportaje, interviuri)

*

Tia SÎRCA

Fizeş – itinerarii afective
Această carte vine ca o reacţie la ceea ce se întâmplă
în jurul nostru, ea este un reflex, un răspuns pentru vremurile pe care le trăim. Se rostogolesc de-a valma faptele
bune cu faptele rele, cele din urmă, nu ştiu cum se face,
ies mai totdeauna în câştig. Se amestecă stiluri de viaţă
împrumutate de la alte popoare, mai puţin trăim după
orânduiala noastră. Mai puţin ne întoarcem acolo unde
am învăţat să zburăm, pentru că nu mai este deloc atractiv. Este adevărat, satul este depopulat şi îmbătrânit,
ca alte sute de sate din România. Însă cât de necesară
este întoarcerea. Şi nu vorbesc aici numai de întoarcerea
noastră fizică.
De aceea, am decis să mă aplec asupra acestui univers rural atât de părăsit, dar atât de apropiat mie, să
investighez oameni, timpuri, locuri. Să strâng poveştile rostite, dar nescrise, ale satului, de care să ne bucurăm cu toţii, citindu-le. Dar, mai cu seamă, să scriu
pentru a oferi modele prezentului. Oamenii de ispravă
ai Fizeşului de odinioară pot inspira tânăra generaţie.
Alături de aceste figuri marcante din istoria satului, am
căutat să prezint o parte din personalităţile de azi, născute la Fizeş, care s-au evidenţiat în diferite domenii de
activitate, în ţară, dar şi în străinătate. Am încercat un
fel de reuniune care să ne strângă dorurile, izbânzile,
eşecurile, iertările laolaltă, o reuniune care să ne dea
gândul bun, drag de Fizeş. Trebuie să precizez faptul
că această primă carte care-mi poartă semnătura, s-a
născut cu sprijinul directorului Centrului de Cultură şi
Artă al Judeţului Sălaj, Daniel Săuca, care a arătat o totală deschidere faţă de proiectul prezentat la începutul
acestui an.
Pentru mine, personal, publicarea cărţii la Zalău
are o însemnătate aparte şi o mare valoare sentimentală, mai cu seamă că, sub îndrumarea jurnalistului
Daniel Săuca, scriam în 2001 primele ştiri la ziarul
regional Transilvania Jurnal, deci îmi făceam debutul
în presa scrisă. O coincidenţă fericită care, în acelaşi
timp, mă onorează. Nu pot decât să aduc mulţumiri
jurnalistului şi omului Daniel Săuca. O relaţie de
amiciţie care s-a reactivat la scrierea cărţii este cea
cu scriitorul şi eseistul Ioan F. Pop, căruia din multe
motive o să-i spun simplu – mulţumesc! În final, ţin
să mai mulţumesc părintelui din Fizeş, Sorin-Vasile
Neaga, tuturor „înţelepţilor satului”, aşa cum i-am
numit eu, care m-au primit în casele lor, în demersul
jurnalistic şi scriitoricesc, dar şi fiilor satului pentru
implicare şi colaborare.
Tia SÎRCA

Satul Fizeş – spaţiul paradisiac
al copilăriei mele
Dincolo de zestrea genetică pe care o primim de la
părinţi, o altă zestre ne modelează iremediabil parcursul
existenţial iniţial – cea a locului în care ne-am născut şi
în care ne-am format primele deprinderi. Pecetea mediului din care venim ne va marca nu doar comportamentul general, ci şi multe din datele spirituale aflate in
statu nascendi. Oriunde am fi şi orice am face, vom relua,
conştient sau inconştient, multe atitudini şi reacţii deprinse, prin mimesis, în anii copilăriei. Tot traseul dăinuirii noastre mundane este tributar copilăriei, matricei
stilistice fixate de aceasta. De aceea, a reveni nostalgic în
spaţiul natal, încercând să-i descoperi trecutul, tradiţia
şi modul de viaţă în care a evoluat, dar şi pulsul actualităţii, înseamnă, de fapt, a-i dărui o parte din energia
ta sufletească, a-i restitui o fărâmă din darul pe care l-ai
primit la început.
Demersul jurnalistic cu valenţe istorice practicat de
Tia Sîrca, prospecţiunile de arheologie sentimentală întreprinse cu comprehensiune şi dăruire, reliefarea unor
elemente de tradiţie orală a satului Fizeş, dar şi însemnările şi reportajele care îi surprind devenirea, trasează
coordonatele definitorii ale acestui spaţiu. Dispunând
de o fire curioasă şi de un condei sagace, autoarea încearcă să proiecteze pe ecranul memoriei actuale o serie
de secvenţe neştiute sau uitate din trecutul şi prezentul
localităţii. Aceasta îi iscodeşte nu doar pe mai vârstnicii
satului, provocându-i să-şi depene amintirile în limbajul lor arhaic – şi de la care adună o serie de informaţii
preţioase despre vremurile trăite –, ci reuşeşte să surprindă şi devenirea unor fii ai locului, drumul lor sinuos
prin lume în aventura realizării propriilor idealuri. După
cum reţine, în secvenţe scriitoriceşti revelatoare, locuri
şi oameni care pot contura o viziune de ansamblu asupra evoluţiei localităţii, a evenimentelor care i-au marcat
trecerea prin vicisitudinile istoriei.
Fizeşul, conturat în această carte de itinerarii afective, se înscrie într-o geografie idealizată, care ne-a
marcat pregnant copilăria, iar faptul de a-i accentua
unele trăsături nu face decât să deschidă puţin lada
de zestre a memoriei, cea în care ne putem privi detaşaţi chipul, rădăcinile strămoşeşti din care ne tragem.
Prezentul oricărui loc este doar o faţetă a trecutului,
reverberaţia trăirilor şi a trăsăturilor sale perpetuate
generaţie după generaţie. Dincolo de istoria factuală,
orice localitate este suma poveştilor şi a legendelor
sale întemeietoare, peste care se ridică o tradiţie şi un
mod de a fi specific. Iar localitatea Fizeş, după cum
sugerează cu îndreptăţire autoarea, continuă să fie o
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poveste care merită cu prisosinţă să fie spusă. Până
mai avem cui o spune...
Ioan F. POP

Cartea despre oamenii din Fizeş
Jurnalista şi scriitoarea Tia Sîrca reuşeşte să îmbine,
în paginile acestei cărţi, talentul şi cursivitatea scriitorului, dinamismul şi perspicacitatea cercetătorului, dar şi
ceva mai mult decât atât. Prin modul în care a fost gândită şi realizată, această carte, descriindu-ne un sat din
Sălaj şi pe oamenii lui, reuşeşte să ne transmită senzaţia
imperceptibilă a întregului. A unei lumi în care oamenii,
în pofida asprimii vremurilor pe care le-au străbătut, par
aureolaţi de o frumuseţe dreaptă, blândă şi luminoasă.
Desprins parcă dintr-o lume a poveştilor, Fizeşul
Tiei Sîrca ni se dezvăluie treptat, cu uliţele sale care păstrează farmecul altor timpuri, descriind o hartă mitică,
ale cărei centre se află pretutindeni acolo unde se află
oameni adevăraţi. Cunoaşterea completă, adevărată şi
profundă a acestui spaţiu cultural, înnobilat de oameni
drepţi şi cuviincioşi, se îmbină perfect, în paginile căr-

ţii, cu o modestie pe care autoarea şi-o asumă în mod
conştient. Tia Sîrca nu a urmărit să ne transmită mesajele sale proprii, nici să îşi pună în lumină talente sau
abilităţi. Ea şi-a dorit, în primul rând, să ne transmită
nouă, tuturor, mesajul celor care ne privesc, parcă, din
alte timpuri.
Nu am fost niciodată în Fizeşul Tiei Sîrca, dar ştiu
din propria mea experienţă că asemenea lumi au existat
şi ne-au făcut să fim ceea ce suntem. Au existat, iar astăzi sunt tot mai puţine şi mai îndepărtate. Va fi nevoie,
în curând, de oameni cu simţuri şi talente speciale care
să reuşească, cu greu, să mai pătrundă în lumea care se
pierde dincolo de timp.
Frumoşilor oameni din Fizeş le mulţumim, noi, toţi
cititorii acestei cărţi. Ne înclinăm cu respect în faţa lor, a
acelora care mai sunt şi a acelora care au fost. Şi îi mulţumim Tiei Sîrca pentru că a scris această carte despre ei,
împărtăşindu-ne din clipa lor de nemurire.
Tudor SĂLĂGEAN
Din volumul Fizeş – itinerarii afective (însemnări, reportaje, interviuri) în curs de apariție la Editura Caiete Silvane,
în Colecția „Monografii”, Zalău, 2019.
*

Despre sinele sinelui
Mircea Doreanu

După ce Ioan Alexandru și Nichita Stănescu au eșuat în antologiile lor „de autori”, ne este greu
să privim cu încredere asemenea
inițiative. Cea mai fericită întreprindere ar fi ca ele să fie dublate
de antologii omologate de un critic
(sau, de ce nu, o echipă), însă practica editorială actuală face inaccesibilă realizarea ideii.
„Cerberul din clepsidră” ( Editura Neuma, 2019) de Carmen Tania
Grigore, aplică însă un tipar tematic și implicit semantic selecției:
autoreferențialitatea auctorială,
cam pretențios spus, nu-i așa? Autoanaliza, poezia despre propria
poezie, meditația focalizată spre
cuvinte până când acestea se aprind
de erotismul care le-a născut.
Nu pot să nu laud aspectul superb al cărții! Frumusețea poemelor (asemeni a autoarei) este
neconvențională, dar convingătoare: „fără nume” (p. 58): „cântec de
taină/ de așteptare/ a celui care/ nu
se lasă văzut/ cântec de sărbătoare/
tonalități afective/ în respirația caldă/ înălțată/ până aproape de/ un

apogeu inocent/ cântec erotic/ fără
cuvinte/ puls magic/ îndestulări delicate/ triumf în extaz/ ce nume să-i
dau/ acestui poem/ jumătate cântec/ jumătate descântec/ insinuat
între/ cea care am fost ieri/ și cea
care/ îmi sunt azi?”
Cuvinte despre cuvinte... în fond
aceasta este o manifestare a spiritului critic și fără doar și poate, autoanalitic și narcisiac. Autoreflectare,
reflexie asupra sinelui, filosofare asupra propriei gândiri și propriului trup: „poem dăruit poeziei”
(p. 88): „ca un măr/ îngreunat de
mirare/ înmugurește în tihnă/ poezia/ într-un decor/ fără margini/
seva împerecheată/ cu lutul fecund/
devine dor/ imposibil de/ îndepărtat/ un fel de/ sentință în alb/ care
așteaptă/ mâna promisă/ mâna care/
să se rotească/ deasupra viselor/
stârnind acea plutire/ în care/ nu
mai știi/ unde să te oprești”.
Horia Gârbea reușește ca întotdeauna să definească în cuvinte puternice un stil. În ceea ce o
privește pe Carmen Tania Grigore,
pot sintetiza considerațiile edito175

rului astfel: o sintagmatică inedită.
Dincolo de duplicitatea originară,
implicită a cuvântului – semnificat,
semnificant, abstract și concret, denominat, denominativ – există din
fericire îndeajuns de multă „carne”
și simțire în versurile de aici pentru
a da viață cărții și a trezi și retrezi
interesul lectural.
Este fără doar și poate un succes
al Editurii Neuma (un obiect admirabil) și o încununare a autoarei
Carmen Tania Grigore.
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Arca poeziei

Ted Hughes

(17 august 1930 – 28 octombrie 1998)
Poet englez, soțul Sylviei Plath. Lirica sa, extrem de tensionată, capătă o expresie viguroasă, pe
alocuri chiar dură, în sondarea legăturilor ascunse dintre om și univers. Stilistic, versul lui pendulează
între umor și încrâncenare, ca într-o călătorie magică și vizionară către prezumtivul cititor.

Cum a început apa să joace
Apa voia să trăiască
S-a dus la soare dar s-a întors plângând
Apa voia să trăiască
S-a dus la arbori arborii au ars s-a întors plângând
Au putrezit s-a-ntors plângând
Apa voia să trăiască
S-a dus la flori florile s-au veștejit s-a-ntors plângând
Voia să trăiască
S-a dus în pântec a întâlnit sânge
S-a întors plângând
S-a dus în pântec a întâlnit vârf de cuțit
S-a întors plângând
S-a întors în pântec a întâlnit viermi și putregai
S-a-ntors plângând și voia să moară
S-a dus la timp intrând prin ușa de piatră
S-a-ntors plângând
S-a dus să scotocească întregul spațiu căutând nimicul
S-a-ntors plângând și voia să moară
Până când nu i-a mai rămas plâns
S-a așezat apoi la temelia tuturor lucrurilor
Cu desăvârșire istovită limpede cu desăvârșire
(Traducere de Vasile Nicolescu, în vol. Din cântecele lui
Kra, Ed. Univers, București, 1977)

