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Actualitate

Cuvinte din exil de Norman 
Manea și Ziua Europeană 
a Limbilor la Veneția Ioana OprIș

La inițiativa Consiliului European se celebrează în 
fiecare an, la 26 septembrie, Ziua Europeană a Limbi-
lor, instituită din 2001, prin intermediul căreia sun-
tem îndemnați cu toții să ne apropiem de alte culturi, 
să învățăm cât mai multe limbi străine cu putință, 
indiferent de vârsta pe care o avem. Cunoașterea 
Diversității, a mai multor limbi străine ne îmbogățește 
cultural, în plus constituie cheia unei comunicări in-
terculturale mai bune. Cu acest prilej sunt organizate 
sute de evenimente  în întreaga Europă, în institu-
te, facultăți și nu numai, tocmai pentru a evidenția 
importanța cunoașterii limbilor străine, pentru a ne 
deschide mințile și a ne trezi interesul pentru Nou, 
pentru Celălalt, pentru diversitate culturală, pentru 
a ne îndemna la plurilingvism. Universitatea Ca’ Fos-
cari din Veneția nu putea să nu găzduiască un eveni-
ment dedicat acestei zile, o universitate de prestigiu 
unde se studiază peste 40 de limbi străine, printre 
care și limba română, grație unui acord între amintita 
universitate și Institutul Român de Cultură și Cerce-
tare Umanistică din Veneția.

Evenimentul a fost organizat de Departamentul 
de Studii Lingvistice și Culturale Comparate, din care 
fac parte și cursurile de limba română, iar tema aleasă 
a fost: „Limbile exilului european” reprezentată de 
16 limbi străine, de la limba italiană și dialectul regi-
onal (Veneto), la limba catalană, suedeză, poloneză, 
franceză etc. și, așa cum menționam mai sus, nu a lip-
sit nici limba română. Studenții au citit fragmente re-
prezentative din autori care trăiesc sau au trăit în exil 
și care tratează în operele lor această delicată temă, 
transmițându-ne sentimentele trăite, fie de melanco-
lie, fie de tristețe, sau evidențiind forța de creativita-
te, dorința de a crește în țara de adopție atât în limba 
maternă, cât și în limba italiană. 

Pentru limba română a fost ales un fragment din 
„Cuvinte din exil” al lui N. Manea (2011), un autor 
binecunoscut publicului italian, tradus în peste 20 de 
limbi și distins cu numeroase premii. Norman Ma-
nea tratează tema exilului în opera sa, punând-o în 
centrul absolut al cărților cu toate valențele tragice 
pe care condiția unui exilat le poate avea. Un „exilat 
perpetuu”, un străin, „un Ulysse fără țară și fără lim-
bă”, cum se autodefinește scriitorul însuși, afirmație 
ce înglobează atât un exil de tip lingvistic, cât și unul 
interior. Limba română – „o limbă exilată”, cum 
o numește autorul din punctul lui de vedere, din 
experiențele lui, mai întâi în Transnistria la vârsta 
de cinci ani, iar mai târziu, la vârsta de cincizeci de 
ani, în America. De fiecare dată a dus limba română 
cu el, în ea și-a regăsit casa, refugiul, supraviețuirea, 
cea care l-a protejat ca exilat de la acea condiție de 
înstrăinare și dezrădăcinare. Chiar dacă este greu să 
„nu trăiești într-o țară, ci într-o limbă”, după cum 
afirma Cioran, Norman Manea ne arată că trăiește 
prin limbă.
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Cronica literară

Purgatoriul lumii 
literare

Viorel Mureșan

Un titlu curtenitor ca o dedicație 
găsește Andrea H. Hedeș primei 
sale cărți de critică literară, Celei 
mai frumoase, Editura Neuma, Cluj-
Napoca, 2018. Pentru a lămuri lu-
crurile, titlul e urmat de o specifi-
care, pe cât de necesară în context, 
tot pe atât de ilustrativă: „Șapte 
ani de recenzii”. Dar cine oare s-ar 
putea ascunde în spatele destinata-
rului cu gramatică feminină al unei 
atari dedicații? De bună seamă, fi-
ecare din cele 116 cărți comentate 
în circumstanțele pe care autoarea 
ni le definește de la început: „Acest 
volum este rodul a 7 ani de recenzii 
literare. El marchează și încheie o 
etapă. Volumul adună mare parte 
din întâmpinările scrise în perioa-
da 2010-2017 în revistele Mesa-
gerul Literar și Artistic, Răsunetul 
literar, Mișcarea literară (reviste 
din Bistrița-Năsăud) și Luceafărul 
de dimineață (București) și câte o 
cronică de întâmpinare în revistele 
Verso, Convorbiri literare și Literato-
rul. Cărțile despre care am scris au 
ajuns la mine așa cum ajung la ori-
ce cronicar: primite de la redacțiile 
revistelor, de la edituri, de la au-
tori, cumpărate din librării și târ-
guri de carte. Sunt texte scrise cu 
reverență față de actul de creație, 
cu înțelegerea că o boală învinsă 
pare orice carte, cu încredere în pro-
verbul care spune că dacă ar cânta 
doar păsările măiastre pădurile ar 
fi prea tăcute, cu empatie față de 
truda de a accede la eternitate prin 
această vulnerabilă formă: cartea” 
(Cuvântul autorului, p. 5).

Multe dintre atributele scrisu-
lui autoarei sunt asumate în rân-
durile de mai sus: reverența în fața 
actului de creație, înțelegerea, em-
patia. Pe altele urmează să le des-
coperim noi pe parcurs, fiindu-ne 
în parte sugerate. Astfel, termenul 

„recenzie”, așezat atât pe copertă, 
cât și pe pagina de titlu, risipește 
ideea unei descrieri critice detalia-
te. Impune însă o uimitoare plura-
litate a cuprinsului cărții, adunând 
„recenzii” despre: 66 de volume de 
poezie, 24 de proză (povestire, nu-
velă, roman), 12 de eseuri și critică 
și istorie literară, 4 de jurnal (și de 
călătorie) și proză memorialistică, 
câte 3 de publicistică/ interviuri și 
poezie în traducere, 2 de teatru, un 
volum de proză tradusă și …o car-
te de bucate. Ca să nu mai vorbim 
că, în această diversitate, unele 
cărți sunt greu de așezat pe tablo-
ul genurilor și speciilor consacrate, 
câtă vreme se declară „aforisme” 
sau pamflete”, ori când ai în față 
un volum alcătuit din idei, întâm-
plări și dialoguri înregistrate de la 
un copil între unu și șase ani. Nu 
puțini sunt autorii în dreptul căro-
ra criticul poposește de câte două, 
trei, patru, ori chiar de cinci ori, 
în aceeași sau în diferite ipostaze 
scripturale, după caz. Dacă suntem 
atenți și la vârstele autorilor, pre-
cumpănesc, cum e și firesc de altfel, 
seriile și grupurile tinere, multe 
debuturi, în timp ce, începând cu 
optzeciștii, prezența se rarefiază, 
ajungându-se la un singur poet 
nonagenar. Toate aceste aspecte 
vorbesc despre fuga autoarei de o 
specializare îngustă, pe un singur 
gen, eventual, cum se mai practică 
în critica de întâmpinare, și pun în 
evidență o disponibilitate largă a 
abordărilor exegetice.

Andrea A. Hedeș se apropie de 
cărți cu dezinvoltură, ba chiar cu 
volubilitate; nu simți la ea, ca la 
alți cronicari tineri și nu numai, 
nicio inhibiție, nicio urmă de ti-
miditate. Structura recenziilor 
depășește cu puțin dimensiunile 
speciei: scurte repere biobibliogra-
fice (uneori), urmate de o descrie-

re, cam liberă ce-i drept, a cărții și 
prea rar, o concluzie axiologică. Pe 
parcursul masivului tom de recen-
zii, scrisul ei dobândește virtuți 
noi, frazele prea lungi se mai seg-
mentează, crescând în rigoare și 
claritate. Aderență sporită pare 
să aibă la cărțile de poezie, cu pro-
pensiune spre cele ale congeneri-
lor. La volume ale unor autori din 
generații mai vechi se întâmplă ca 
autoarea să se lase furată de mi-
rajele unei metafore critice, spre 
dauna căutării mai insistente a 
sensului plauzibil. Cronicarul însă 
devine convingător de îndată ce-i 
cade în mână cartea cuiva de vâr-
stă apropiată de a sa. Spre exem-
plificare, ne putem opri la Dan 
Coman, Dicționarul Mara – ghidul 
tatălui, Val Chimic, Umilirea anima-
lelor, ori Teodor Dună, De-a viul și 
Denisa Duran, Învelit în propriul 
corpi. În cazul primului autor din 
această serie, comentându-i și o 
carte de proză, Dan Coman, Irezis-
tibil, Andrea A. Hedeș emite chiar 
o apreciere valorică tranșantă: 
„Cele cinci povestiri, variațiuni pe 
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aceeași temă, ofertantă, de altfel, 
par a «suferi» unele de acribie, al-
tele de efectul «patul lui Procust». 
Aflat poate, într-o oarecare măsu-
ră, sub efectul lansărilor în proză 
ale «Frăției Penelului» de la Sân-
georz (fără vreo notă peiorativă), 
prozatorul, de această dată, nu dă 
tot ce poate în acest roman, care, 
pentru Dan Coman este un debut 
pripit, deși ar fi putut să fie un 
debut care «să rupă gura târgu-
lui»…” (p. 42). Există și riscul ca, 
scriind despre unii autori de câte 
două-trei-patru ori, să ne lovim de 
anumite redundanțe. Într-o croni-
că cu titlu sugestiv, La pomu’ lău-
dat…, taxează prompt enormita-
tea unor afirmații cu pretenția de 
a se numi critice, când sunt doar 
enunțuri calpe. Aici, Andrea A. 
Hedeș, are și ironia și ascuțimea 
limbii să sancționeze propensiuni 
hagiografice. În aceeași tolbă cu 
„daruri” pentru poeți a cronica-
rului mai încape și câte o povață 
judicioasă, mai ales când e vorba 
despre congeneri: „Versurile cu 
rimă sacrifică profunzimea și dis-
ponibilitatea poemelor, la care se 
adaugă mai mult sau mai puțin 
ascuns patetism, constituindu-se 
pentru viitor într-un traseu de 
evitat” (p. 74). La Horia Bădes-
cu, autor prezent de cinci ori în 
cuprinsul cărții, la mai multe 
genuri și specii, întâlnim, fiind 
vorba de poezie, o cronică scri-
să cu pigmentul crud al entuzi-
asmului. Cronicile la volume de 
Mihail Gălățanu, Horia Gârbea, 
Ioan Es. Pop, Daniel Bănulescu, 
Ion Mureșan ori Marta Petreu, 
dovedesc valoarea reală a criticu-
lui, atunci când poezia comentată 
se susține estetic. Ceva mai deli-
cate sunt situațiile când încearcă 
să pună proptele unor construcții 
cu picioare de lut. Câteodată, re-
cenzia poate căpăta forma unui 
exercițiu ludic de virtuozitate cri-
tică, așa cum se întâmplă în Frate-
le mai mare (Nina Coman, Ghinga 
pe înțelesul tuturor). Se mai poate 
reține că, deseori, demersul critic 
alunecă în câte o comparație a po-
eziei cu artele plastice, teritoriu 

pe care Andrea A. Hedeș pășește 
cu destulă siguranță. Dacă ar fi să 
extragem una, pentru un eventual 
album, dintre cronicile de poezie, 
am alege Lirice triste, la cartea lui 
Octavian Soviany, Călcâiul lui Ma-
gelan.

O primă constatare, când vine 
vorba de recenzii la cărți de proză, 
ar putea fi punerea în evidență, 
dacă nu cu insistență, atunci mă-
car în treacăt, a dimensiunii mora-
liste din textul epic. Apoi, la Radu 
Țuculescu, Femeile insomniacului, 
de pildă, cronicarul împletește în 
comentariul său ample cunoștințe 
muzicale cu cele de strictă teo-
rie literară. Într-un alt caz, cel 
al criticului și istoricului literar 
Alex Ștefănescu, prin exemplele 
selectate și finețea comentariu-
lui, Andrea A. Hedeș știe releva 
prospețimea și forța talentului 
epic, în volumul Bărbat adormit 
în fotoliu. La un debutant precum 
Mihai Mateiu, cu un volum de po-
vestiri, Oameni, printr-o reală des-
chidere spre sincretism, surprin-
de apropieri subtile între proza 
scurtă și fotografie. Stimulată de 
tehnica romanului experimental 
Gestul animalului mort al lui Do-
rin Mureșan, autoarea abordează 
cartea din perspectiva primului și 
a ultimului cuvânt, ilustrând teza 
lui Umberto Eco, potrivit căreia o 
operă literară are ca posibilă poar-
tă de intrare orice parte compo-
nentă a ei. Vizavi de alte volume 
de proză, în special de proză scur-
tă, găsim și urme de critică sim-
bolică, principalul tip de lectură 
fiind cel în cheie hermeneutică. Se 
observă asta și în analiza romanu-
lui Doinei Ruști, Manuscrisul fana-
riot, unde discursul critic e axat pe 
descifrarea unor arhetipuri. Din-
tre volumele de proză publicistică 
recenzate se detașează sub pana 
criticului, cum era de așteptat, 
cel al lui Daniel Cristea-Enache 
intitulat Aproape liber. Unică în 
tot câmpul criticii de întâmpina-
re este semnalarea Cărții regale 
de bucate a Principesei Margareta 
a României. Andrea A. Hedeș îi 
găsește destule însușiri prin care 

se învrednicește a fi citită: „ghid, 
manual, sertar cu amintiri, lecție 
de istorie, tratat despre demnita-
te, eleganță, frumusețea regală a 
firescului, despre neprețuitele lu-
cruri simple” (p. 59).

Prin subiectivitate și aplecarea 
spre digresiune, dar și prin străda-
nia de-a emite un punct de vedere 
personal, scrisul autoarei înclină 
spre formula eseului. Iar asta se 
vede cel mai bine în textele sale 
pe marginea unor cărți din genul 
criticii literare. Scriind despre un 
alt cronicar, Elena M. Cîmpan, Cu 
ochii în carte , Editura Limes, 2013, 
ea realizează un portret de cri-
tic, parcă privindu-se pe sine, pe 
furiș, într-o oglindă: „… scrie cu 
sentiment și căldură, cu vibrație, 
cu seninătate, (a)duce textul în 
inimă, acolo unde îl scaldă într-o 
înțelegere aproape deplină, aproa-
pe duioasă, dar, în același timp, ca 
dintr-o biserică așezată pe deal, 
citește conștient, asumat, dedi-
cat, militant, cu o perspectivă de 
tip «bird-eye-view», dar și cu o 
anumită așezare și rost, cu un as-
cendent pe care îl are imuabilul 
asupra «vânturilor, valurilor» …
literare” (p. 166). Constatăm că la 
fiecare critic sau eseist, Andrea A. 
Hedeș știe să extragă elementul 
distinctiv din paginile cărții co-
mentate. La Horia Gârbea, autor 
recurent aici, cu ocazia volumului 
Trecute vieți de fanți și de birlici. 
Viața și, uneori, opera personajelor, 
suntem provocați în a-i urmări 
și latura de shakespeareolog. În 
Micelii solare de Simona-Grazia 
Dima se remarcă finețea și subti-
litatea eseurilor scrise de un poet. 
Comentând Arhitectura memoriei. 
Studii de istorie literară clasică și 
contemporană de Răzvan Voncu, se 
recurge la comparații cu personaje 
faimoase, precum Micul Prinț sau 
Sherlock Holmes, pentru a pune 
mai pregnant în evidență „bucu-
ria descoperirii” și „a întrebărilor 
proprii” la un critic cu vocație de 
savant. Astfel, opera critică în 
sine e „o construcție rațională, 
elegantă și puternică”. 

(continuare în p. 14)
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Note versatile
Imelda ChInța

Cel mai recent volum semnat 
Theo Gușat, Notă de subsol la întu-
neric, conține 83 de poeme + 2 po-
eme BONUS!, cum putem lectura 
pe coperta cărții, apărută la Edi-
tura Primus, Oradea, 2019, cu o 
prefață semnată de Ioana Cistele-
can. Poetul sătmărean a fost atras 
de spațiul cultural orădean, care 
l-a și adoptat, unde își finalizează 
studiile universitare în 2013, sub 
atenta observație a profesorului 
Ion Simuț, care îi și coordonează 
lucrarea de licență, având ca titlu, 
„Spectacolul morții în literatura 
română”. În anul 2011, înregis-
trează debutul în proză, cu un (mi-
cro)roman, Țara mea nu are nume 
de femeie, apreciat pozitiv de criti-
cul Alex Ștefănescu, iar în 2016 îi 
apare volumul de poezii Garderobă, 
premiat la Festivalul de Literatură 
„Alexandru Macedonski”. Se pro-
filează, așadar, un scriitor intere-
sant ce abordează dezinvolt genuri 
diferite, pe care Marius Miheț îl 
portretizează în prefața romanu-
lui mai sus-menționat, ca fiind „un 
rebel și impulsiv, nonconformist, 
(…), singuratic și homofob”.

Dincolo de portrete și portretizări, 
prezentul volum vine ca o decriptare 
a universului interior, scris într-o to-
nalitate existențialistă, traducând o 
căutare febrilă într-un spațiu domi-
nat de confuzie și neliniște. Tema 
morții îl preocupă pe tânărul scrii-
tor încă din perioada studiilor uni-
versitare și revine ca o constantă, 
devenind marcă a discursului liric. 
Moartea e privită ca un spectacol 
al absurdului existențial, ca punct 
terminus al vieții aflate sub sem-
nul dubitației. Tonul este angoa-
sant, întregul op creând impresia 
de continuu și discontinuu, de 
linie dreaptă și frântă, de parte 
și întreg. Însuși titlul cuprinde o 
nuanță versatilă asemenea unor 

parfumuri delicate, o esență disti-
lată poetic; este o notă de fond cu 
valoarea greutății moleculare cea 
mai ridicată, fiind expresia finală a 
trăirilor lirice.

Volumul debutează ex abrupto, 
moartea, suferința, singurătatea 
sunt subiectele în jurul cărora gli-
sează vocea lirică. Din țesătura po-
etică foarte complexă se conturea-
ză în filigran un portret al unui Iov, 
macerat de propria-i suferință și 
al unui Iona, condamnat la însin-
gurare: „Viața mea e un veteran/ 
cu o singură întâmplare inedită de 
povestit,// Într-o asemenea zi s-a 
născut Iov” (Ciclu). Textul, în între-
gul lui, poate fi abordat din două 
perspective, pe de o parte her-
meneutică, pătrunzând în sensul 
profund al trăirilor, în subterana 
ființei, în încercarea de a decrip-
ta mesajul poetic, pe de alta, mai 
aproape de structuralism, de arhi-
tectura și ingineria textuală prin 
care se amalgamează elementele ce 
alcătuiesc întregul. 

Scrisul devine pretext pentru 
meditație asupra existenței și 
a sensului ei, asupra destinului 
ființei pe axa devenirii, o încerca-
re de integrare în tot, de identi-
ficare cu sinele și de înțelegere a 
lumii: „Nicio poveste care începe 
cu moartea unui copil/ de cinci ani 
nu se va sfârși bine (...)/ Dacă vrei 
să treci peste, știi, trebuie să devii 
parte din/ ceea ce poartă un nume 
de loc străin: Lumea” (Poem cu flori 
și zâne). Sentimentul transmis de 
poet este de maximă nesiguranță, 
de îndoială și incertitudine, de ră-
tăcire în macrocosmos, de pierdere 
a propriului sens. Volumul se de-
rulează pe axa suferinței, iar vidul 
existențial impactează ființa, gra-
vitează în jurul ei până la disoluția 
totală. Relația eu-lume este drapa-
tă cu discrete referințe intertextu-

ale: „Zilele în care nu ne gândim 
la moarte sunt puse deoparte,/ 
sfințite, extraordinare, ieșite din 
comun.// Și ziua de azi,/ o nostal-
gie în travaliu.//(...)/ ce minune că 
suntem aici, ce teroare că suntem 
aici! (Diptic). 

Poemele se constituie pe o 
țesătură de trăiri derulate într-un 
prezent etern: „ca o zi din calendar 
în care se comemorează aceeași 
durere/ în fiecare an”; „Precum Pă-
mântul nostru albastru într-o sin-
gurătate în expansiune”. 

Theo Gușat construiește o ade-
vărată rețea, un graf ce are la bază 
relații între stări și trăiri, senti-
mente orientate spre un nod co-
mun, suferința, moartea, ajungân-
du-se de la o extremitate la cealal-
tă printr-un singur pas, și anume, 
trăirea manifestată poetic: „Toate 
visele îmi intră de acum/ direct în 
spam.// Spune-mi ce ai în spam să 
îți spun cine ești! mi s-a zis odată./ 
(Spam e ceea ce cicatricea refuză 
să-și amintească despre rană)” 
(Marea Uitării). 

(continuare în p. 8)
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Dimitrie Bolintineanu, 
maestrul prozodiei*

Marcel LuCaCIu

Caracterul prolix al oricărei opere denotă scăderile 
ei oarecum inerente. Un amalgam de legende, balade 
istorice, vaste poeme epice, romane, note de călătorie 
încețoșează portretul liric al cvasiuitatului Dimitrie 
Bolintineanu. 

Autorul elegiei O fată tânără pe patul morții (1842) 
avea un talent demiurgic și o fantezie debordantă, pe 
care le-a risipit nonșalant – fără să-și cenzureze liris-
mul: „Nimeni în literatura noastră nu s-a jucat de-a 
poezia cu dezinvoltura și sentimentul gratuității de 
care dă dovadă Bolintineanu” (I. Negoițescu, Istoria 
literaturii române, Editura Minerva, București, 1991, p. 
7). Propriile sale elanuri i-au secătuit forțele versului 
pur, apoi l-au transformat, pe nedrept, într-un poet 
facil, declamativ și desuet. Căutătorul de comori va ex-
ulta, însă, la vederea firelor de aur ce transpar – deseori 
– din enormul balast literar. Iată de ce, re-lectura poeziei 
lui Dimitrie Bolintineanu, „așezat în istoria țării cum 
nu se poate mai rău (…), tocmai când limba vorbită nu 
era nici unitară, dar nici neunitară” ne oferă „un prilej 
de meditație, dar și de înfrigurată și contradictorie 
opțiune, de atracție și de respingere, de entuziasm grav 
și de hilaritate distantă, de jubilare și de satisfacție” 
(Nichita Stănescu, Cartea de recitire, Editura Cartea 
Românească, București, 1972, p. 91). Cei îndrăgostiți 
de lira lui Orfeu (puțini, dar fideli) știu că, uneori, pe 
întinderea pustie persistă oazele poeziei…

Bolintineanu s-a impus relativ repede în conștiința 
epocii datorită Legendelor istorice, menite să reînvie 
faptele eroice ale unor domnitori exemplari. Poezii ca 
Muma lui Ștefan cel Mare, Mircea și solii, Cea de pe urmă 
noapte a lui Mihai cel Mare sunt retorice, ușor stere-
otipe, pline de gesturi teatrale. Poetul îmbracă ideile 
frumoase în veșminte prea sărace: „Viitor de aur țara 
noastră are/ Și prevăz prin secoli a ei înălțare” (Mircea 
și solii). Nu aici trebuie căutat prodigiosul său talent!

Ascuns de alura patriotardă, talentul ni-l dezvă-
luie unele Basme în versuri. Unanim recunoscută e 
capodopera Mihnea și baba. Blestemul bătrânei poate 
fi comparat doar cu mai târziile Blesteme argheziene: 
„Să-ți ardă plămânii de-o sete adâncă/ Și apă, tirane 
să nu poți să bei,/ Să simți totdeauna asupră-ți o stân-
că,/ Să-nclini a ta frunte la cine nu vrei./ Să nu se 
cunoască ce bine vei face!/ Să plângi! Însă lacrimi să 
nu poți vărsa,/ Și orice dorință, și orice-ți va place/ 
Să nu poți, tirane, să nu poți gusta!” De asemenea, 
cavalcada nocturnă din finalul poemului e memorabi-
lă grație impecabilei prozodii: „Mihnea încalecă, ca-
lul său tropotă/ Fuge ca vântul,/ Sună pădurile, fâșie 
frunzele,/ Geme pământul,/ Fug legioanele, zbor cu 
cavalele,/ Luna dispare,/ Cerul se-ntunecă, munții 
se clatină -/ Mihnea tresare”. Alteori, Dimitrie Bo-
lintineanu excelează în descrieri halucinante, de un 
fantastic macabru: „Lătra departe câinele/ La duhuri 

neguroase,/ Scoteau din groapă mâinile/ Scheletele 
hidoase (…)/ Atunci trecură ielele/ De mâini în horă 
prinse,/ Ș-un abur toate stelele/ Îndată le cuprinse” 
(O noapte la morminte).

Răsfoind sârguincios multele tomuri prăfuite, mai 
pot fi desprinse bijuterii lirice precum San-Marina 
(din Macedonele) ori Blestemul dervișului (din Florile 
Bosforului).

Din tot ce a scris Bolintineanu, mult mai de preț 
este Conrad, poemă în patru cânturi și note explicative 
(1867). Conceput în anii postrevoluționari ai exilului 
și inspirat de călătoriile în Europa, Asia Mică și Egipt, 
amplul poem reiterează destinul proscrisului politic 
Nicolae Bălcescu. Mereu rătăcitor pe mare, cu dorul 
patriei în suflet și în gând, Conrad e un erou romantic, 
protestatar și meditativ. El crede că poporul trebuie 
să-și cucerească libertatea, altfel insultă „mândria 
omenească”. În fața ruinelor prea marilor civilizații, 
meditația capătă unele accente deprimante: „Priviți 
acele ziduri ce mușchiul învelește,/ Și întrebați țărâna 
ce-aici se odihnește (…)/ Om, fiu al piericiunii, mergi, 
vezi tot ce-a rămas/ Din tot ce-aici în lume făcea al 
tău extaz (…)/ Privește-aici mormântul iluziilor tale!” 
Luxurianta natură, descrierea Egipetului și invocația 
lunii îl prevestesc pe Eminescu: „Răsai bălaie lună, 
pe cerul tău cel pur,/ Lumină calea noastră pe braz-
dele de-azur”. Călătoria devine un simplu pretext al 
aventurii existențiale. Marea e marea vieții și, în cele 
din urmă, mormântul acvatic. Conrad rămâne „cea 
mai frumoasă poemă romantică preeminesciană din 
literatura română” [*** Mic dicționar, Scriitori români 
(coordonare și revizie științifică Mircea Zaciu în co-
laborare cu M. Papahagi și A. Sasu), Editura Științifică 
și Enciclopedică, București, 1986, p. 89].

Baladescul istoric, fantasticul macabru și grando-
area viziunii (din unele poeme ample) conferă, totuși, 
unicitate liricii lui Bolintineanu. Din păcate, „sun-
tem lipsiți de adevăratul chip poetic al lui Dimitrie 
Bolintineanu. Toate cărțile lui sunt o amestecătură 
ce-l denigrează”. O ediție parcimonios alcătuită, care 
să cuprindă numai capodoperele sale „ar redeștepta 
în noi sentimentul vechimii demnității noastre sen-
sibile și îndreptățirea sensibilității noastre moderne” 
(Nichita Stănescu, Cartea de recitire, p. 99).

Oricum, talentul poetului e real, indiscutabil, căci: 
„Poezia este ceea ce rămâne după ce ai scris poezie” 
(Marin Sorescu).

Și astfel, înzestrat cu o tehnică muzicală a versului 
desăvârșită, sublim eufonică, Dimitrie Bolintineanu 
este premergătorul contestatului (și valorosului, pe 
alocuri) Alexandru Macedonski. 

*Fragment din volumul de eseuri Re-lecturi stănesciene, Editu-
ra Limes, Cluj-Napoca, 2004.
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Mihail Soare – Poezie și 
(ne)sfințenie

Lucian GruIa  

Cronica literară

Mihail Soare este un noncon-
formist, ca și Emil Lungeanu, căru-
ia îi și dedică o poezie în volumul 
Sfântul Cutare Poetul (Ed. Betta, 
2015), care face obiectul acestei 
cronici. La amândoi, nonconfor-
mismul menţionat decurge din 
luciditate genetică. Specificul lui 
Mihail Soare constă în ceremonia-
lul dezabuzat, pe când al lui Emil 
Lungeanu, în enciclopedismul iro-
nic. Focalizându-mă asupra lui Mi-
hail Soare, relev, în primă instan-
ţă, câteva teme postmoderniste, 
tratate neomodernist. Absurdul 
vieţii nu e înghiţit de neant, ci me-
tamorfozat în spectacol de teatru 
ambulant sau în existenţa banală 
dintr-o cetate medievală: „Vorbesc, 
ciuliţi urechea, întocmai precum 
regii/ Lui Shakespeare, mai mult 
singur, henricii și richarzii/ S-au 
adunat în mine de-a valma, neîn-
tregii” (Versuri cu mine și cu Shakes-
peare). Prăbușirile trăite nu anean-
tizează sensul vieţii, deși îl ame-
ninţă: „Dedulcit la înfrângeri tot 
cad și iar cad/ Sunt știut doar de 
«însumi», nesemeţ camarad/ Port 
în mine aparente nicicânduri/ De-
licate sfârșeli, călăuze de gânduri” 
(Dedulcit la înfrângeri). Luciditatea 
voită a poetului ia în răspăr și iubi-
rea, păstrând misterul între limite 
rezonabile. Extazul e pus la respect 
și romantismul oarecum anulat, 
dacă nu cumva este vorba tot de un 
joc încifrat, menit să sporească tai-
na: „Iubirea este, din punctul meu 
de vedere, tot o chestie/ Negăsind 
nimeni până la mine vreo definiție 
mai de Doamne ajută/ Uneori este 
înfiorătoare și crudă ca o bestie/ 
Alteori doar o durere desenată în 
tonuri neutre și mută/ Este mereu 
celălalt din noi, un celălalt ciudat, 
altcumva/ (...)/ Cu-o grămadă de 
litere lipsă, e o treaptă spre soa-
re/ Uneori pare tălmăcirea unei 

nebunii, și așa și este” (Iubirea e o 
chestie). 

Demnă de tot interesul este 
arta poetică a lui Mihail Soare, 
temă căreia i se dedică mare parte 
din economia cărţii. Poetul pare 
un descreierat pentru semeni, dar 
el este mai aproape de cer și de 
simbolistica înaltului decât orica-
re dintre ei: „Ultima dată fusesem 
văzut pe acoperișul unei biserici/ 
«e tinichigiul, repară paratrăs-
netul», ar fi spus unul/ «ba nu, e 
un fluture mai mare, îl știu după 
capul de mort», ar fi zis altul/ eu 
însumi, aflat în pragul unei câr-
ciumi, mi-am dat cu părerea:/ «e 
poetul»/ toată lumea a râs ca de 
o glumă bună/ i-am lăsat să crea-
dă ce vor” (Confuzie). Dezamăgit 
de râsul mulţimii neînțelegătoare, 
Mihail Soare își ia menirea în seri-
os, considerându-se, cu autoironie, 
un rege Midas care transformă în 
poezie tot ce atinge: „Orice atin-
geam, drăcia dracului, devenea 
poezie/ (...)// toate obiectele, mai 
mari sau mai mici, aparatul de ras/ 
hainele, altimetrul, până și ochela-
rii, adidașii, ceștile de cafea/ chiar 
și ființele, gălbuiul canar, Jean, 
motanul cel gras,/ cățelul vecinilor, 
un bichon, stupoare: iubita – poe-
zie și ea// vor cârti avan păcătoșii/ 
«n-am prea vrea un poet printre 
sfinți/ ăștia au avut meserii seri-
oase, întrebați, oameni buni, cati-
hetul/ unii au fost negustori, alții 
meșteri dulgheri, călugări neîndo-
ios de cuminți/ și câte altele, cum o 
să-i zicem Sfântul Cutare Poetul?»” 
(Sfântul Cutare Poetul). Poezia din 
care am citat și care conferă titlul 
volumului, depune mărturie des-
pre crezul artistic al autorului: cre-
atorul este un fel de sfânt anonim, 
care eternizează efemerul. Stilul 
poetului este ceremonios și ludic, 
ironic și autoironic, subtil și erudit. 

Referirile culturale, îndeosebi 
legate de pictură (un alt fel de-a 
vorbi, interpretând), vizualizează 
armonios sintagmele. Transcen-
denţa goală (teoretizată de Hugo 
Friedrich în celebra sa carte, 
Structura liricii moderne) devine 
un dans pe sârmă al îngerilor ima-
ginaţi de credincioși: „Nu vă mai 
faceți, ca proștii, că nu îi vedeți/ Și 
orbii v-ar spune că îngerii voștri-s 
bezmetici și apteri/ Deși când 
merg pe sârmă, nu prea sus, par 
creveți/ Într-atât sunt de mici, 
prizăriți zodieri/ (...)/ Nu-i mai 
credeți când vă spun că sunt vii/ 
Că au misii din ceruri și că tocmai 
de aia mai cad uneori” (Misii din 
ceruri). Sfinţii nu au nici ei con-
sistenţă, poetul imaginându-și că 
se joacă cu ei ca și cu niște țânci 
năstrușnici: „Mă hârjonesc cu 
sfinţii prin altare/ Ei îmi înţeapă 
roata bicicletei,/ Eu le smulg albe 
penele egretei/ Și le îndes uimiri 
prin buzunare/ Când ne-alergăm 
dând înconjur flașnetei” (Hârjoa-
na mea cu sfinţii).

(continuare în p. 31)
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Anii scurţi ai omului şi 
eternitatea poeziei

Menuţ MaxIMInIan 

Prin antologia „Anii scurţi”, apă-
rută la Editura Școala Ardeleană, 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud 
face un gest onorabil, de readucere 
în actualitate a unei poezii ce meri-
tă a fi vizibilă pe piaţa literară. De 
altfel, Biblioteca Judeţeană „George 
Coșbuc” are în programele sale do-
rinţa de a promova scriitori ai ju-
deţului, care de-a lungul vremii au 
stat pe pagina de gardă a literaturii 
române.

Cetăţean de Onoare al judeţului 
Bistriţa-Năsăud, Cleopatra Lorin-
ţiu și-a dedicat anii din urmă di-
plomaţiei, fiind parte a structurii 
Ministerului Afacerilor Externe în 
misiuni diplomatice la Paris și, mai 
nou, la Tel Aviv. Membră a Uniunii 
Scriitorilor din România și a Uniunii 
Cineaștilor din România a primit di-
ferite premii literare și artistice. Pu-
ţini știm că și-a făcut o pasiune din 
activitatea în domeniul non-guver-
namental și face parte din asociații 
ale jurnaliștilor din mai multe țări. 
A participat la activitatea și coor-
donarea unor „Think Thank-uri” 
axate pe problematica geopoliticii 
și geostrategiei, fiind prezentă în 
diplomația publică axată pe proble-
matica geopoliticii lumii arabe și a 
provocărilor societății contempora-
ne. Interesul pentru complexitatea 
întâlnirii dintre culturi și civilizații, 
călătoriile prin lume și deschiderea 
către diverse spații și zone culturale 
s-au materializat în articole, filme 
documentare, cărți și implicarea 
în evenimente internaționale. În 
anul 2001 i s-a decernat Premiul 
Internațional „Naji Naaman” pen-
tru întreaga activitate. Redactor al 
unor publicaţii literare, dar și direc-
tor al revistei „Zaman”, realizator al 
Televiziunii Române, Cleopatra Lo-
rinţiu prelungește experienţa acu-
mulată și în cărţile sale, aducând în 
faţa cititorilor poezie, proză, cronici 

literare, de film, de arte plastice. 
De altfel, are în palmares pes-

te 20 de volume de diverse struc-
turi literare (proză, eseuri, inter-
viuri, memorialistică, traduceri și 
literatură pentru copii). Antologia 
apărută anul acesta selectează po-
eme din volumele „Regina cu pași 
furaţi” (1978), „Peisajul din care 
lipsesc” (1981), „Terasa cu olean-
drii” (1985), „Aproape imaginară” 
(1987), „Ceaiul amanţilor” (1994), 
„Cineva din trecut” (1992), „Simplă 
suflare – Souffle ephemere” (2002), 
dar și câteva poeme inedite, așezate 
în „Cicluri orionide”.

După mai bine de 40 de ani de la 
debutul în volum, poeta păstrează 
aceeași prospeţime în versurile sale, 
rămânând fidelă acurateţei cuvinte-
lor așezate într-o ordine bine gândi-
tă în atelierul de creaţie. Tematicile 
sunt în general aceleași ca la poeţii 
vremurilor din care face parte, însă 
trăirile sunt cu totul altele. De la fi-
rul ierbii până la fiorii dragostei ado-
lescentine, de la naivitatea tinereţii 
până la maturitatea deplină, poezii-
le Cleopatrei Lorinţiu surprind prin 
modul în care așază, vers după vers, 
o lume cotidiană în poezie: „Tu vrei 
să alegi din tăceri cum e scrumul/ 
Cuvintele dacă s-au spus, dacă nu/ 
Nicio lacrimă nu mai cunoaște dru-
mul/ Nopţi tăcute care nu mă ceru” 
(p. 13).

Imagini precum „Fii tu bă-
iatul de iarbă/ Mâna mea este 
rece” (p. 17) sau „Viaţa e ghemul 
de inimi” (p. 19) rămân întipărite 
în mintea cititorului, cel care este 
invitat să caute „Urmele pașilor 
prin grădini” (p. 38). Cleopatra Lo-
rinţiu are o poezie în care lumina 
predomină, amiaza de iunie aștep-
tând „puterea unui fascicol lumi-
nos” (p. 75). Zăpezile și albul lor 
imaculat sunt o prezenţă frecventă 
în lirica Cleopatrei, în care fiecare zi 

este speranţa reîntoarcerii la ade-
văr, atunci când „pe faţa schimbă-
toare a lumii te foiești” (p. 108).

În poeziile Cleopatrei Lorinţiu 
observăm și apropierea de lumea 
tradiţiilor din Ţara Năsăudului, aco-
lo unde peisajele de basm găzduiesc 
sensibilitatea celor pentru care cre-
dinţa este adăpost de la tumultul 
vieţii, atunci când gânduri negre 
răzbat peste propria fiinţă. Se spu-
ne că, în momentul rugăciunii cu-
rate, inima se descătușează de trup, 
acest lucru reușind să-l facă doar 
oamenii care cred cu adevărat în Cel 
de Sus.

Cleopatra Lorinţiu reușește să 
surprindă o asemenea idee în poe-
zia Întâmplare de primăvară: „Inima 
mea devenise/ O vietate mică și 
temătoare/ Scăpase de mine pre-
cum de o colivie/ Fugise în liber-
tate” (p. 144).

Fiecare poezie este ca un pastel 
în care descoperim o Românie vie, 
cu frământările ei, cu „oboseala ce 
se prelinge/ prin sufletul descope-
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rit” (p. 166), omul având, de fiecare 
dată, puterea de a o lua de la capăt.

Caietul alb ce o însoţește mereu 
pe poetă devine cetate de apărare 
pentru cuvintele fugărite din lumea 
actuală: „Neliniștea/ Și-n zgomotul 
nou/ Toată fiinţa se luptă din răspu-
teri/ Ce mărunte cuvintele/ Bănuţi 
palizi în palma tremurătoare a celui 
sărac/ Ceva ce pulsează îndoit... și 
neliniștea. Pajiște de lucernă/ Sub 
coasă, desigur, dintr-o altă memo-
rie” (p. 165).

Antologia surprinde ca dată ul-
tima poezie, din 2017, anul în care 
mama poetei a trecut pragul veș-
niciei: „Pe mama n-o mai pot suna 
decât în cer/ Azi nu mă aude/ Încep 
cele 40 de zile/ Ale vămilor tainice/ 
Ploaia de meteori/ N-am văzut nicio 
stea căzătoare/ Poate doar steaua 
mama/ Dar ea era ascunsă de norul 
durerii/ Norul durerii prea pămân-
tene și totuși,/ Lipsită de margini” 
(p. 349). Lumea reală se transformă, 
în poezia Cleopatrei Lorinţiu, într-o 

lume a cuvintelor, în care durerea 
este caldă, iar sufletul viu. 

Merită a fi consemnate și cele 
două opinii așezate pe coperta căr-
ţii: „Poeta – fiinţă senzitivă – înre-
gistrează totul cu radar de fluture, 
ceea ce o ajută să evite cu graţie 
contactul cu prea-concretul, căruia 
i se preferă regimul evanescenţei. 
De aceea până și sentimentul de 
contrariere, ce pare a fi starea cea 
mai radicală a incompletitudinilor 
psihice ale eroinei acestor poeme, 
ajunge la cititor filtrat sonor prin 
cortine succesive – ninsori sau eflu-
vii miresmatice – sau printr-o pânză 
de lâncezeală care se așterne ușor. 
Evanescenţa aceasta atinge forme 
amintitoare de anemiile simbolis-
te în clipa în care poeta – supremă 
levitaţie din real – are sentimentul 
«peisajului din care lipsește»” (Cor-
nel Regman). „Expresivitatea, știin-
ţa echilibrului între introspecţie și 
contrapartida realului, disponibili-
tatea unui imaginar mereu în alertă, 

apt să se sedimenteze în compozi-
ţii rafinate, dense, prin gravitatea 
și dicţiunea problematizării, par să 
facă parte din formula talentului 
Cleopatrei Lorinţiu. Dezvrăjire, lu-
ciditate bruscă, trezire într-o exteri-
oritate friguroasă, abuzivă, părăsită 
de mister. Versul însuși devine nota-
ţie netă, decupaj halucinant, un fel 
de stop-cadru al adevărului. Prinsă 
în reţeaua de nuclee ale dezvrăjirii 
semantice, poezia Cleopatrei Lorin-
ţiu se face tot mai montaliană. Prin 
tot mai multă virtuozitate sau prin-
tr-un efort al gândului, poeta ia par-
te la o întâlnire esenţială. Cu sine, 
fără cruţare, împărtășind cititorilor 
o aventură existenţială și poetică de 
anvergură europeană” (Geo Vasile). 

Prin această antologie, Cleopatra 
Lorinţiu reușește să revină cu poezii 
de o frumuseţe rară, în care, precum 
în legendele Văii Someșului (acolo 
unde-și are rădăcinile), apa vie este 
dătătoare de viaţă și aici cuvântul 
este creator de eternitate.

Note versatile
Discursul poetic este cerebral, 

iar poetul un lucid, un reflexiv, cu 
o gândire identitară, având o pro-
fundă conștiință a sfârșitului ine-
luctabil. Poemul este o reflexie, în 
note grave, simboliste: „Fotogra-
fiile aveau mirosul tristeții dintr-o 
sală de teatru./ Să îmbrățișezi e o 
chestiune de viață și de moarte.// 
Tot ce știu despre tristețe: sunt un 
bun trist./ numele și de unde în-
cepe.// Da, tristețea e umărul po-
trivit. Plângem știind că vine ziua 
de mâine,/ dar nu mai e ca pe vre-
muri, ziua de mâine nu se mai țese 
cu o zi înainte” (Poemul cu trenul). 
Abil observator al realului, perfect 
ancorat, poetul realizează o radi-
ografie caustică, vitriolantă. Vizi-
unea este sumbră, rece, casantă. 
Arta nu mai îndeplinește, precum 
afirma Aristotel, funcția de cathar-
sis, ea nu mai are menirea de a re-
face conexiunile. Ea doar constată, 
mărturisește și se mărturisește: 

„Nu putem coase rupturile dintre 
noi cu artă; nu îl putem înșfăca pe 
înger/ de inimă așa cum, în cădere, 
omul s-ar apuca de marginea cani-
onului” (Babilon 4.1).

Viața și moartea sunt cele 
două coordonate între care se 
construiește existența futilă, in-
signifiantă, percepută ca o zbate-
re între cei doi poli, care se inter-
sectează într-un punct, sfârșitul: 
„Viața e o foaie albă./ Moartea e 
o foaie albă.// Moartea o lași ne-
scrisă,/ ai văzut cât de nereușită 
a fost viața:// o lași să rămână tot 
ce poate deveni./ Îți poți permi-
te doar să pui un punct undeva” 
(Blank).

Textul lui Theo Gușat se dez-
voltă sub presiunea unor trăiri 
vitriolante, a unui deconstructi-
vism poetic și ființial, a unei vizi-
uni destructurate asupra realului, 
care mistuie ființa: „Precum viața, 
timbrul vioarei ne dă o certitudi-
ne încă de la prima notă:/ orice 

cântă violonistul, în final, ascul-
tătorul tot va muri” (Ce spune 
instinctul); „Lumea devine un loc 
tot mai bun pentru murit./ Poa-
te atunci ne vom da seama: totul 
e întuneric!// dintotdeauna am 
vrut, de fapt, să murim,/ iar tea-
ma de moarte nu era decât o fugă 
de acest adevăr” (Notă de subsol la 
întuneric); „Ți se dezasamblează 
imaginea de sine și ierți oglin-
da./ Lucrurile din care ești făcut 
învață despre tine cum să te de-
construiască” (Singularitate).

Poemul devine liantul între eu 
și lume, între interiorul febril și 
exteriorul banal, este echilibrul 
ființei, cârja poetului: „Între tine 
și urlet n-ai niciun alt reflex,/ pre-
cum îți pui mâinile în față când 
cazi, înainte să țipi./ Poezia e o 
asemenea cârjă” (Prozac).

Theo Gușat se anunță un poet 
neliniștit, febril, pătimaș al cărui 
scris grav, viu îl definește și îl per-
sonalizează.

(urmare din p. 4)
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Pseudo(i)logiile zilelor noastre/
Săptămâna patimilor poetice

Carmen ardeLean

P.S., Virgil Leon

Atipic în raport cu scriitura contemporană, dar 
constant în raport cu propria formulă, Virgil Leon 
recidivează poetic, prin volumul P.S., apărut în 2018, 
la Editura Idea Design @Print, Cluj-Napoca. O retros-
pectivă a ultimilor 7 ani, trecuți de la anteriorul vo-
lum de versuri, intitulat 3 (2011) se configurează în 
semne și simboluri, așa cum ne-a obișnuit deja auto-
rul, în cele 7 secțiuni ale volumului, la care se adaugă o 
Errată. E aici o lume contemporană în 7 zile, ca 7 ani, 
ca o viață, sintetizată prin emblematice vorbe de duh 
actuale, semnate de Augustin Zegrean și Petre Daea, 
„postate” ca inspiraționale mottouri: „Suntem câți tre-
buie să fim. O săptămână nu e o viață” și „Pesta mă 
deșteaptă, grija mă adoarme”. Întregul volum poate 
fi citit în cheia post-scriptumului, a unei addende 
amărui despre ce-ar mai fi de spus, într-o formulă care 
sugerează, prin plasarea „în răspăr”, pe o altă orizon-
tală a versurilor, poate chiar o dureroasă abdicare de 
la verticalitate.

Despre pseudointeligența și pseudofilosofia zi-
lelor noastre, dar și despre toate celelalte, extrem de 
multe pseudo(i)logii scrie autorul care, în chip parodic, 
îmbracă haina sobră, ceremonioasă și tonul grav al 
epopeii în care curg, năvalnic și dezolant, mai multe 
nume transformate în renume decât fapte. O nouă mi-
tologie urbană, devenită națională prin vizibilitatea 
asigurată de mass-media e fixată în prima secțiune a 
volumului, în care, ca în marile epopei antice, autorul 
invocă muzele și nemuritorii zilelor noastre, piloni ai 
vrajbei și decăderii noastre: „Mama Omida,/ mătușa 
Tamara,/ Sexy Brăileanca (...)”; „Mudava,/ Pinalti,/ 
Gigi,/ Dodel (...)”. 

Ample enumerații umplu pagini întregi, ca într-un 
catastif în care epitetul și metafora sunt concediate, 
când vine vorba despre entități semnificative prin 
cantitate, nu prin calitate. Pleiadele devin sinonime 
cu plebea, indiferent de categoria reprezentată: lumea 
politică, cea mondenă, cea industrializată, televizată, 
extremiștii. Chiar când impresia e de simplă serie si-
nonimică, se pot observa subtilele nuanțe pe care le 
dobândesc cuvintele, mai ales prin savuroasele ele-
mente de argou sau prin jargon. 

Ca într-un montagne-russe, poetul alege să in-
sereze, periodic, cu vizibil talent, elementul de pare-
miologie actuală, care confirmă, dacă mai era nevoie, 
deplina „otevizare” a „țărișoarei cu bulină”: „un viitor 
mai bun/ decât cel prezent”, „greaua moștenire”, „Pot 

să fie oameni care/ nu vorbesc cu tine”, „Altă-ntreba-
re!”. Grobianismele, limba de lemn, constantele dure-
roase ale zilelor noastre se întrețes într-o magmă vâs-
coasă, întreruptă doar de „politețuri” și interjecții, in-
vocări surde și pauze publicitare, ca strategii de mar-
keting literar și de dulci „Ostalgii” după lumi revolute, 
reconstruite din aceleași enumerații de substantive ce 
construiesc vii amintiri.  

Între solemnitatea dramatică și ridicolul cotidian 
baleiază poetul în cea de-a doua secțiune a volumu-
lui, contextualizând microscopic iubirea, până la cele 
mai fine repere spațio-temporale. Un festin stilistic 
se naște aici, dar plăcerea provocată de dimensiunea 
estetică supralicitată e stingherită ba de impresia de 
joc al ironiei și al aluziei, al pamfletului și al metatex-
tului, ba de o gravitate apăsătoare a trăirii: „Musica 
mundana testată/ pe răni din care coborâm/ pe stra-
da Cojocnei -/ senzații alunecând pe crusta minții,/ 
calibrate pentru secunda părelnică./ Ne perindăm, 
ne perindăm/ cu sporovăiala noastră în abis”. Niciun 
registru al limbii nu e concediat în încercarea de a 
contura prezentul și anotimpul, demultul și ziulica, 
„dimineața grăbită”, „la un clic distanță de extaz”.

Același ton, cu alte nuanțe e perceptibil în partea 
a treia a volumului. Nu sufletul, ci trupul e acum con-
damnatul la timp, într-o lume care capătă, cu fiecare 
vers, contururi tot mai clar apocaliptice. Fascinează, 
în mod evident, sinestezia și corespondențele care 
dau secțiunii o consistență, o densitate și o țesătură 
aparte: „Fața cea albă răspunde/ unui pâlc de obloa-
ne./ Caut acces spre miezul creierului/ ce se surpă, 
cu ochii cetluiți/ spre talazul nocturn” sau „Știu, port 
un fruct viermănos./ Sură melodie îngăimată,/ tu, 
păsăruică vineție,/ pănură a norilor joși,/ compost 
senzorial,/ lumină cu zimți,/ aer cu zăbrele,/ prăpăd, 
zariște, derivă -/ luați-mă cu totul”. Ca într-un recviem 
autoadresat, poetul reiterează tragice lamentații: 
„Treptele spre mine însumi,/ treptele/ să nu le urc”; 
„Aș vrea cumva să mă opresc,/ să-mi întorc spatele/ 
mie însumi”, regăsite, în variante interogative, și în 
următoarea secțiune a volumului: „Unde-s eu însumi/ 
plecat de la sine?”, Cum e să știi/ că nu vei mângâia/ 
niciodată?”. Evadat în spațiul natural, dar sub robia 
acelorași obsesii și temeri, cu un vizibil deziderat: 
„Dezambiguizarea vieții,/ ambiguizarea poeziei”, cău-
tând parcă sintaxa existenței, poetul mizează aici pe o 
eterogenitate care trădează senzația de sufocare, acut 
resimțită.

(continuare în p. 18)
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Metamodernismul lui 
Daniel Dăian și poezia lui 
dezinhibată Mihaela MeraVeI

„El doar umple un 
cuvânt cu apă”

Nu este ușor să scrii despre po-
etul, romancierul, istoricul, criti-
cul și nu în ultimul rând artistul 
plastic hunedorean, Daniel Dăian, 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din România – Filiala Hunedoa-
ra-Alba (2014). Este o provocare 
plină de suspans și nebunie, fie 
că vorbim despre versurile sale 
dezbrăcate de orice inhibiție sau 
sobrietate poetică standard, fie 
că vorbim despre romanele non-
conformiste, lirice și inovatoare 
în același timp, cărțile sale fiind 
recunoscute pe plan literar și re-
compensate cu premii naționale, 
anul 2015 detașându-se drept cel 
mai prolific din acest punct de ve-
dere: „decembrie 2015 – Uniunea 
Scriitorilor din România – Filiala 
Alba Hunedoara i-a acordat Pre-
miul pentru poezie «Ex Aequo», 
premiul de excelență pentru po-
ezie; octombrie 2015 − Uniunea 
Scriitorilor din România – Filiala 
Alba Hunedoara i-a acordat Pre-
miul «Călătorul» pentru debutul 
în proză al romanului «Plimbare 
cu șobolani», în cadrul aniversării 
a 25 de ani de la înființarea revis-
tei «Discobolul»; octombrie 2015 
− Ministerul Culturii și Cultelor, 
Consiliul Județean Mehedinți 
și Centrul Cultural Nichita Stă-
nescu i-a acordat Premiul «Cartea 
anului» pentru romanul „Plim-
bare cu șobolani”, în cadrul Fes-
tivalului European de Literatură, 
«Sensul Iubirii»; octombrie 2015 
− Fundația Culturală «Georgeta și 
Mircea Canciov» i-a acordat Pre-
miul de Onoare în cadrul Festiva-
lului Concurs Național de Creație 
Literară, Ediția a XIV-a, Bacău; 

iunie 2015 − «Revista de Cultură 
Familia», Oradea, i-a acordat Pre-
miul în cadrul aniversării a 150 de 
ani de la înființarea revistei; mai 
2015 − Casa de Cultură Mihai Ur-
sachi Iași, Primăria Municipiului 
Iași, Fundația Culturală Poezia, 
i-a acordat Premiul în cadrul Fes-
tivalului Internațional «Poezia 
la Iași»” (Flaviu Predescu, „Poe-
tul Daniel Dăian – un partizan al 
politeții mândre”, interviu, DC 
News, 2 august 2018). 

Cele unsprezece cărți (poezie, 
roman, teatru) dăruite publicu-
lui până în prezent, dar și cele 
trei expoziții personale de artă 
plastică – „Metamorfoza ruinei”, 
susținută pe data de 25 noiembrie 
2016, la Direcția pentru Cultură, 
Culte și Patrimoniu a Județului 
Caraș-Severin și prezentată de pic-
torul Gelu Boldor, „Suferința Viu-
lui”, susținută pe data de 20 mai 
2017, la Muzeul Banatului Mon-
tan Reșița, județul Caraș-Severin 
și prezentată de același pictor 
cunoscut, Gelu Boldor, și cea mai 
recentă, dar și spectaculoasă, „În-
tre lumile lui O”, susținută la Mu-
zeul Civilizației Dacice și Romane 
Deva, orașul natal al artistului, în 
data de 7 februarie 2018 și prezen-
tată de emeritul pictor John Pâr-
va, Președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici din România, filiala Deva, 
Județul Hunedoara – fac din Da-
niel Dăian un artist complet, de o 
anvergură creativă copleșitoare, 
unde genialitatea iese din tipare 
nemaiavând loc în versurile apos-
tazice ca metaforă și mesaj sau în-
tre copertele romanelor violent de 
sincere ori a picturilor uluitoare. 
Pentru că, mai mult înseamnă par-
că prea puțin, pentru artistul rebel 
și nonconformist, necruțător cu 
sine și cu lumea, pretențiozitatea 

sa și nevoia de a ieși din tipare, 
pe fondul autenticității șocante 
fiind, cu siguranță, o trambulină 
care îl expulzează cu fiecare carte 
mai sus, cu fiecare lucrare plasti-
că mai înalt, pe un orizont liric al 
culorilor, inovator și imposibil de 
limitat.

Volumul „Distanța dintre tine și 
centrul lumii are exact 1.76”, apă-
rut în 2016 la Editura Ștef, Dro-
beta-Turnu Severin, în colecție de 
buzunar – așa cum adaugă și po-
etul ca subtitlu „Poeme de buzu-
nar” și o prefață semnată de Fla-
vius George Predescu, colegul de 
filială USR al autorului – iese din 
rutina lirismului convențional, 
ideatic, prin cele 76 de poeme, nu-
măr legat indubitabil de titlu, 1.76 
putând fi distanța dintre existența 
eterică și telurică, înălțimea unui 
om căzut în malaxorul cuvântu-
lui în nevoia de cunoaștere cog-
nitivă a mecanismelor umanității 
sau curgerii umanului prin sân-
gele poetic, în raport direct cu 
anima drept centru ori perspecti-
vă a iubirii: „mă rog/ cu excepția 
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celor care se târăsc/ și a restului 
prevestiților/ organizați în lungi 
șiruri de o parte și de alta/ a bu-
levardului unde o singură femeie/ 
țopăie goală/ și muzica curge din 
venele ei/ ca un fel de sânge/ care 
îngrozește totul în cale/ până aici 
toate bune/ dar distanța dintre 
tine și centrul lumii a prins/ un 
moment resentimentar/ și a ru-
ginit din senin/ (…)/ îți spun eu 
cum se învârt lucrurile/ mai ales 
după cine știe câte pahare sparte 
și aruncate/ în mijlocul bulevar-
dului/ ca o încercare aproape ne-
bunească de a opri/ muzica feme-
ii/ care ne îneacă/ și eu/ și tu/ și 
ei/ și restul lucrurilor trebuie să 
înceteze la un/ moment dat/ să se 
lase unul de celălalt/ așa distanța 
aia dintre tine și centrul lumii/ 
nu o să se mai sfârșească nicioda-
tă/ și cine știe/ poate cineva aflat 
la mijloc/ o să supraviețuiască” 
(Distanța dintre tine și centrul lumii 
are exact 1.76, p. 12).

Așa cum menționează scriito-
rul Aurel Pantea pe coperta a pa-
tra: „spiritul poetic ahtiat după 
insolite raporturi între vocabule 
(…), se redirecționează acum, cu 
scopul extinderii spectaculoase 
a unui real poetic straniu”. Spec-
tacolul liric vine din forța meta-
forică a poeziei din acest volum, 
încărcătura emoțională, urletul pe 
care-l vom regăsi în multe poeme, 
stârnit de revolta vizavi de o socie-
tate aplatizată, viciată, îmbătrâni-
tă prematur, incapabilă de emoții 
puternice, de sentimente curate 
și de calitate, deficiențe care nu 
fac altceva decât să însângereze 
iubirea: „hai spune-mi de ce aleg 
oamenii să își arate unul celuilalt/ 
cuvinte murdare/ țigările fără ca-
fea din fiecare dimineață când/ ne 
trezim sub asediul tusei/ bătrâni 
de tineri și desenați stângaci la 
marginea patului/ unde tu ai sân-
gerat prima și ultima oară” (hai 
spune-mi de ce aleg oamenii să își 
arate unul celuilalt, p. 16).

Metamodernismul poetic ro-
mânesc nu poate fi definit decât 
prin descrierea relațiilor pe care 
curentul le întreține cu alte fe-

nomene culturale de dată relativ 
recentă. Și asta nu doar fiindcă 
însuși metamodernismul prezin-
tă o structură dialectală, ci, mai 
ales, pentru că avem de-a face 
cu un concept care funcționează 
atât ca reper cronologic (mar-
când, adică, o depășire temporală 
a postmodernității – termen ge-
neric pe care îl folosesc pentru a 
descrie poezia anilor ’80, respec-
tiv ’90, fără a discredita însă prin 
aceasta diversitatea direcțiilor po-
etice din această perioadă, cum ar 
fi textualismul sau biografismul, 
ca să numesc doar două tendințe 
relativ opuse), cât și ca o nouă 
bornă culturală (ori estetică). Aș 
zice, înainte de toate, că profitul 
major al unei asemenea deplasări 
conceptuale ar consta în relocali-
zarea dezbaterilor actuale pe te-
renul mult mai fertil al examină-
rilor paradigmatice în defavoarea 
vechii grile generaționiste (Alex 
Ciorogar, „Metamodernismul po-
etic românesc”, Revista „Euphori-
on”, ianuarie, 2018). Tocmai aici 
se încadrează noua poezie impusă 
de Daniel Dăian, prin abordarea 
metafizică a experienței lirice. 
Căutarea sinelui, dincolo de ade-
vărul mundan, într-un spațiu al 
înțelesurilor spirituale ale corpu-
lui eteric. 

Avem de-a face, în poezia din 
acest volum, cu o transgresare 
a realului până aproape de limi-
tele sale, voit lucide, bazată pe o 
sinceritate dezabuzată și autobi-
ografismul cenzurat, trecut prin 
furcile caudine ale postmoder-
nismului și al cărui limbaj întrece 
spațiul neomodernist, fără a de-
veni vulgar, deși libertin până la 
exprimările comune vieții, străzii 
care „se zvârcolea sub strigăte-
le oamenilor”, orașului – „cetate 
care încape într-un cal de lemn” −, 
elemente des întâlnite în poemele 
dăianiste. Este poezia experienței 
de fiecare zi, frământărilor, frus-
trărilor, curajului de a pune punc-
tul pe „I”, acolo unde nimeni nu 
a îndrăznit, scrisă parcă on-line, 
în conexiune directă cu cititorul, 
caracteristică a noii poezii două-

miiste care pare să ilustreze per-
fect premisa lingvisticii cogniti-
ve, aceea că nu există diferențe 
între limbajul uzual și cel poetic. 
Și, tocmai aceasta atrage, trans-
formarea realului existențial 
într-unul poetic imaginativ, mai 
ales în ceea ce privește iubirea. 
Oricâte experiențe au trecut prin 
viața amoroasă a poetului, „el păs-
trează secretul de a lăsa impresia 
că se adresează uneia și aceleiași 
ființe. În fapt asta și face, pentru 
că eternul feminin, obsesia pen-
tru gesturile și țipetele femeii 
alese fac în așa fel încât viciul să 
fie o eliberare” (Poemele lui Daniel 
Dăian, p. 6): „femeie hai să ne re-
petăm cu adevărat urletele/ când 
luna plină este crescută de mama 
ta/ cea de toate zilele/ apoi/ ușor 
pătimaș să ne așezăm unul deasu-
pra/ celuilalt celulele/ și să călcăm 
mai departe/ prin oameni/ puțin 
nevinovați/ puțini nebuni/ de 
luni/ secunde/ și încă ceva atât de 
mic încât/ nici eu/ nici toate urle-
tele tale din suflet/ nu mai ajung 
să spună nimic/ despre asta” (fe-
meie hai să ne repetăm cu adevărat 
urletele, p. 51).

Dar nu numai iubirea este ace-
ea care stăpânește mintea și su-
fletul instanței confesatoare. În 
egală măsură, problematica po-
etului, a vieții și a morții – „pe 
care suntem nevoiți să o trăim în 
fiecare zi”, privită dintr-o singu-
rătate a geniului, binecunoscută 
poemelor eminesciene, pe care o 
„ciopârțește până nu mai rămâ-
ne nimic din ea” și va deveni „un 
viitor minunat/ de obscen/ în pal-
mele” sale, genialitate care este de 
neînțeles și aproape de neatins – 
vor face motivul magnetismului 
poeziei sale din acest volum. 

Poetul nu este altul decât 
„cel care bântuie incoerent și în-
fometate/ prin parcuri” și care 
„doarme dintr-un cuvânt în altul/ 
construiește castele de conserve/ 
pentru viitorul care urmează să-l 
adăpostească”, care „a deschis fe-
reastra până a murit”. Viitorul se 
metamorfozează în acel adăpost 
al creației sale, prin recunoașterea 
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acesteia, iată înțelesul metaforei 
exemplificate. Desigur că fereas-
tra la care face trimitere Daniel 
Dăian, este aceea a sinelui, prin 
care cuvintele pot zbura (sau nu) 
deoarece „cuvintele nu sunt pă-
sări”: „cuvântul meu tace înaintea 
cuvântului tău care trece/ și sun-
tem atât de tineri/ încât/ mai e 
puțin și murim” (femeie hai să ne 
repetăm cu adevărat urletele, p. 23). 
Dar dacă nu sunt păsări, ce sunt 
cuvintele poetului? Sunt „păsări 
dintr-o pasăre”, sunt fluviu, cur-
gere, liniște, strigăt și nevoie, iar 
asta se poate remarca vădit în po-
emele de dragoste. Daniel Dăian 
nu doar că iubește femeia, celula 
ei elementară, el trăiește femeia, o 
înveșnicește cu numele unic de iu-
bito, erotismul indus versurilor fi-
ind copleșitor, fără a fi tendențios. 
Este acea mistică a iubirii carnale 
îmbinată cu cea sufletească, pen-
tru că asta formează autorul cu 
femeia lui, perfecțiunea Omului 
Vitruvian, de ce nu, un întreg ca-
re-l orientează sau îl alimentează 
în creație: „vrei să-mi fiu un singu-
lar/ un propriu lipsit de măsură/ 
să cresc copaci în minte și totuși 
tu/ să-mi fii un altfel de rădăcină 
pentru care nicio sete/ nu ne-ar 
putea transforma gurile-n praf/ 
și îți dai seama cum ne-am curge 
din toate încheieturile/ cum ușile 
s-ar deschide până la martiriu/ iar 
în ochiul nostru lumina ar plânge/ 
singurul lucru/ pe care tu îl poți 
transforma în cenușă/ iar eu într-o 
adunătură de oase/ care mai au 
încă răbdarea de a străluci/ în în-
tuneric” (femeie hai să ne repetăm 
cu adevărat urletele, p. 60).

Cotrobăind în substraturile 
volumului „Distanța dintre tine 
și centrul lumii are exact 1.76”, 

am atins epicentrul unui suflet 
care, dincolo de toată lejeritatea 
existențială, dezinhibare și ne-
voie de originalitate, este mar-
cat de un sentiment ancestral al 
paternității, mama, tata fiind pilo-
nii unui tradiționalism înnăscut. 
Iubirea vizavi de aceștia deschide 
cutia Pandorei de unde ies cele mai 
rezonante emoții. Între frustrare 
și dragoste idealistă, versurile lui 
Daniel Dăian capătă tensiunea cu-
tremurătoare a celei mai adânci 
iubiri. Fractura generațiilor care 
ne afectează cumva pe toți, aceas-
tă relație intrinsecă, dar și nevoia 
de a avea veșnic această dragoste, 
aduc poemele la apoteoză. Oare 
cine este poetul dincolo de haina 
de poet extravagant? Un veșnic 
copil! Cu siguranță cititorul se va 
regăsi în aceste poeme, fie că ele 
dezavuează această legătură, toc-
mai pentru a o întări, căci atât 
timp cât avem părinți suntem co-
pii și acesta este un privilegiu: „de 
aici îmi amintesc loviturile tată-
lui/ și urletele mamei care îi spu-
nea/ nu acum în orele de liniște/ 
vrei să vină poliția să ne amende-
ze?/ fă-o după/ spre seară când 
vecinii ascultă muzică din alte 
vremuri/ fă-o treaz ca să-i simți 
durerea și să-i acoperi/ umbra 
aia căzută pe jos/ de aici din locul 
acesta am tăcut tot mai mult/ cu 
ochii deschiși/ și totul nu era atât 
de verde/ pe cât îmi imaginam/ că 
poate să însemne astăzi/ un NU!” 
(sunt exact în locul unde se deschid 
și închid ușile, p. 35).

Între poeme lungi, în care 
ideile au nevoie de spațiu-timp 
pentru extensie, poetul Daniel 
Dăian inserează micropoeme cu 
un substrat liric rafinat, idilice 
prin mesaj sau epustuflante prin 

forța trăirii, totul pe un fond 
conștient. Autorul știe să mani-
puleze sufletul lectorului și nu 
pentru a-l subjuga, ci pentru a-i 
oferi modalitatea lui de a fi, felul 
lui de a iubi, niciodată la fel, nici-
odată ca restul poeților: „dacă mă 
săruți acolo unde nu știe nimeni 
că exist/ apoi lovești podeaua cu 
pumnii/ voi înțelege toate ciobu-
rile care/ străbat aceste cuvinte” 
(dacă mă săruți acolo unde nu știe 
nimeni că exist, p. 15).

Poemele lui Daniel Dăian nu au 
titluri (titlul fiind primul vers al 
fiecărui poem), dar nici nu au ne-
voie, ele sunt un tot-unitar cu poe-
tul, sunt un început, un sfârșit, un 
început fără sfârșit, un paradox li-
ric venit, tocmai, pentru a ferme-
ca ochii, sufletul, nevoia cititoru-
lui de frumos. Ori această nevoie 
îi este caracteristică poetului, prin 
ea cititorul identificându-se cu el. 

Volumul „Distanța dintre tine 
și centrul lumii are exact 1.76”, 
va trage greu în buzunarul lec-
torului, al criticii de specialitate, 
dar și al zestrei literaturii române 
contemporane, iar asta pentru că, 
având în vedere tehnologia, viteza 
secolului în care trăim, comprima-
rea timpului și, mai ales, accesul 
la o nouă formă de cunoaștere a 
sinelui uman, aceste poeme trăi-
te și nu scrise, „viul din viu”, cum 
spune poetul, sunt provocarea al-
tui viitor, în care numele poetului 
Daniel Dăian ocupă loc fruntaș, 
iar volumele sale vor fi mereu 
dorite, așteptate, iubite. Și sunt 
convinsă că această nevoie a lui de 
originalitate, a cititorului de noi 
emoții lirice, îl va face pe poet să 
revină, în scurt timp, cu un nou 
volum inovator care va surprinde, 
din nou, viața literară.
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Minunate-s „Cheile 
României”!

Viorel TăuTan

Aflăm din Dicționarul Explicativ Ilustrat (DEXI) 
al limbii române (Gunivas, 2006, p. 340) că, dintre 
numeroasele sensuri, substantivul comun feminin 
cheie, articulat cu articolul hotărât, numărul plural 
(chei/le), este definit astfel din perspectivă geomor-
fică: „Sector de vale îngustă și adâncă, cu versanți 
prăpăstioși, tăiată în roci dure, în special de calcar”. 
Însă o definiție cu nivel comprehensiv major o găsim 
în Dicționarul Enciclopedic, apărut la Editura Enciclo-
pedică, 1993, vol. I, p. 370. Iată: „Vale îngustă, lipsită 
de albie majoră, cu versanți înalți și abrupți, formată 
în zonele montane, acolo unde apa râului, întâlnind 
roci compacte și dure (calcare, bazalte etc.), exercită o 
puternică eroziune în adâncime. Pot fi prezente și în 
interiorul defileelor”. Cele mai lungi Chei din Româ-
nia sunt cele ale Nerei (21 km), Carașului (19 km) și 
Minișului (14 km), iar dintre cele mai cunoscute, Che-
ile Bicazului, Turzii, Dâmbovicioarei, Oltețului 
etc.” Adaug fără inhibiții Cheile Grădiștei, Sohodo-
lului, Rășnoavei, Butii, precum și cele mai aproape 
de noi: Cheile Lăpușului [care traversează dealurile 
Chioarului (MM)] și ale Babei [pe traseul dintre Gâl-
gău pe Someș și Târgu-Lăpuș (SJ)]. Cine o fi generat 
acest transfer semantic diferitelor toponime de pe 
cuprinsul binecuvântatei noastre țări, n-am reușit să 
aflu, deși în timpul studiilor liceale și, apoi, univer-
sitare, am zgândărit orgoliul profesorului nostru de 
geografie și al unora dintre colegii de la Geografie-Ge-
ologie. Atât dumnealui, cât și ceilalți au considerat-o 
„chestiune inutilă, bună doar pentru lexicografi”. Mie 
mi se părea că respectiva formă de relief aduce mai 
degrabă a loc în care se introduce o cheie. Dar cum să-i 
zici broască acestei minuni geomorfe? N-am nimic să 
reproșez alunecosului batracian, ajuns în lexicologia 
limbii române în categoria omonimelor. În fond și la 
urma urmei, nu-i așa?, este un animăluț agreabil, mai 
cu seamă pentru prima parte a copilăriei, însă...

*
Împărtășeam prezumtivului cititor al revistei 

noastre (Caiete Silvane), în paginile unor numere 
anterioare, impresii declanșate spontan la perceperea 
(vizuală și auditivă) a câtorva monumente spectacu-
loase din comoara peisagistică a teritoriului nord-ame-
rican, precum Cascada Niagara, Marele Canion, Sedo-
na, clădirile zgârie-nori... Sigur, realizez că fac parte 
dintre privilegiații voinței Domnului, din această 
perspectivă, pentru care Îi mulțumesc, dar nu doresc 
să epatez în vreun fel sau altul, iscând astfel zâmbe-
te condescendente. Alți români au avut și au șansa 
de-a admira nemijlocit, uneori asumându-și riscuri 
neașteptate, Cascada Victoria (dintre Zambia și Zim-
babwe), Podișul Tibet, Munții Everest, Marele Zid 

Chinezesc, Piramidele egiptene, Jungla amazoniană 
ș.a.m.d.

Mă întreb câți beneficiari ai satisfacțiilor provocate 
în felul acesta vor fi bătut cu pasul, sau cu vreun mijloc 
de transport rutier, uimitoarele canioane, cascade și 
chei din România? E adevărat, nu sunt monumentale, 
dar surprind prin spectacolul formelor și al culorilor 
geologice, prin inedit compozițional și gradul de risc. 
Din câte se știe, sunt declarate Canion, spre exemplu: 
Șapte Scări, nu departe de Brașov spre Valea Praho-
vei, Râpa Roșie, de lângă Sebeș-Alba, Canionul carstic 
Banița, între Hațeg și Petroșani, Tamina, din Masivul 
Piatra Mare, Orății, din culoarul Rucăr-Bran, Moldo-
veanu, din Munții Făgăraș ș.a. Ce să mai zic de izbucu-
rile miraculoase ale Platoului Padiș.

*
Pe la începutul lunii septembrie, am răspuns 

invitației agreabilei familii Helene și Klaus Pflitsch, 
care își cumpăraseră o mică proprietate între ieșirea 
din satul Runc, despre existența căruia nu auzisem 
până atunci, și intrarea în Cheile Runcului, din Munții 
Apuseni, comuna Ocoliș, județul Alba.

Amiaza unei zile însorite de vară târzie. 
Volkswagenul nostru nou și albastru-indigo sforă-

ie aproape imperceptibil înaintând cuminte, suprave-
gheat cu mare atenție de GPS. Doinei și mie ni se am-
plifică mirarea. Primo: suntem uluiți de cât s-a extins 
orașul (Aiud). Secundo: pe măsură ce ne apropiem de 
zona montană și trecem prin localități (Aiudul de Sus 
– Livezile – Poiana Aiudului – Vălișoara – Colțești – 
Rimetea – Buru) constatăm existența unor diferențe 
specifice, în comparație cu aspectul satelor de pe la 
noi; nu doar arhitectural. Parcă aici e mai multă preo-
cupare pentru estetic și curățenie. Influențele sașilor 
și ale maghiarilor sunt evidente. De la Buru o luăm la 
stânga către teritoriile mocanilor. Peisajul se schim-
bă. Coline mai înalte. În dreapta – un munte golaș, 
în stânga, pe un platou înalt – o clădire medievală cu 
trei sau patru niveluri, o fi castel sau mănăstire, sau 
poate un azil! Vidolm – Ocoliș – Runc. Ne apropiem 
de munți. Șosea în serpentine. Trecem de câteva ori 
pe alături de, sau peste, vechea cale ferată îngustă, pe 
unde trenul tras de Mocăniță purta, în urmă cu 60 de 
ani, peste o sută de copii și adolescenți spre Gara Câm-
peni, pentru Tabăra din Sohodol. Ocoliș își merită nu-
mele. Doina oprește mașina și o apelează pe Helene, 
care îi explică pe unde să ajungem la domeniul lor. În 
stânga și în dreapta – dealuri abrupte, stânci și pădu-
re. Printre acestea – gospodăriile mocanilor localnici. 
Nu este dificil, dar, crezând că am ajuns la destinație, 
conform indicației GPS, constatăm că n-am dat pes-
te împrejmuirea cu gard nou și poarta deja deschisă 
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de Klaus. Ne întoarcem în centrul de comună, între-
băm un localnic, care ne indică același traseu pe unde 
ne-am întors. Pornim iar și, după câteva minute de 
emoții, îi zărim pe prietenii noștri ieșindu-ne în cale. 
Tragem autoturismul în curte. Iată casa. Păstraseră 
arhitectura exterioară, veche de aproape o sută de ani, 
dar modernizaseră interiorul în dorința de a-i mări 
gradul de confort. Vechea curte și ogradă în pantă, cu 
grajd și poiată, dispăruseră. Erau prea vechi și ineste-
tice. Le luaseră locul două terase orizontale, jos – una 
mai largă și pavată, în stânga căreia ne zâmbește un 
mic rond cu flori, și cealaltă, ceva mai îngustă, pavată 
la fel, este menită relaxării și servirii micului dejun și 
a cinei când vremea e frumoasă. O dovedește prezența 
unei mese lungi din lemn și a două lavițe din același 
material. Alături – două șezlonguri și o umbrelă. Pe-
retele vertical dintre cele două terase este clădit din 
bolțari de beton. Servește de șopron și garaj, pentru 
autoturisme, utilaje agricole și alte materiale (lemne 
de foc, de pildă), protejate de un acoperiș sprijinit pe 
stâlpi. De la terasa superioară se întinde pe un plan 
ușor înclinat livada, adică viitoarea livadă. Suntem 
fermecați de tot ce vedem și auzim. Sunt ingenioși și 
harnici noii noștri prieteni.

Despre amfitrioana noastră, prozatoare, aflasem 
cu doi ani înainte, din postarea pe Facebook a rezulta-
telor Concursului de literatură pentru autorii români 
de beletristică (poezie, proză) care trăiesc în afara 
granițelor țării, concurs inițiat de către Centrul de 
promovare „Itaca” – Dublin, în parteneriat cu Grupul 
Media „Singur”. 

Am răspuns impulsului, exprimat simultan, de 
a ne cunoaște nemijlocit. Ne strângem mâinile și 
ne îmbrățișăm, de parcă ne știm demult și nu mai 
reușiserăm să ne întâlnim față în față până în aces-
te momente. Spre sfârșitul zilei, cei doi soți ne in-
vită la o excursie cu mașina lor prin peisajul oferit 
de spectaculoasele Chei, în amonte, acompaniați de 
apele zglobii ale Pârâului Ocoliș, căruia Marele Ar-
hitect îi încredințase această lucrare. Entuziasmat, 
îi spun Doinei: „Uite, ne încântăm de minunile lui 
Dumnezeu în lumea largă și nu ne-am creat răgazul 

să le cunoaștem pe cele de acasă, până suntem, până 
mai sunt”. 

Revenim pe același traseu, intrăm în curte, apoi 
suntem invitați la cină... festivă. Pe terasă. În cre-
puscul, apoi la lumina lămpilor electrice. Bucate 
tradiționale ardelenești, murături, alături de gustări 
de bucătărie europeană, pălincă, vin alb și roșu. Luna 
plină și mare se joacă de-a v-ați ascunselea cu munții 
și copacii. Privim cum mângâie cu palme de lumină 
creștetul Muntelui Mare, apoi se ascunde sfioasă în 
spatele său viguros. Ne vorbim unii altora, dezvăluind 
amănunte despre traseul existențial al fiecăruia. Le 
cântăm „Romanța noastră”, acompaniați de orches-
tra greierilor. Când noi tăcem, se aud doar ei. Simțim 
cum ne supune oboseala. Prietenii noștri ne-au pre-
gătit pentru odihna nocturnă dormitorul lor, ei ur-
mând să doarmă pe canapeaua din living. Preparati-
vele obișnuite înainte de culcare. Deschidem unul din 
ochiurile ferestrei dinspre curte, protejat de o plasă 
împotriva gâzelor zburătoare. Aer curat și tare. Susu-
rul pârâului. Concertul îndepărtat al elitrelor. Așa o fi 
în Paradis?

Ciripit de păsări la fereastră. Trompetele cocoșilor. 
Lătrat de câini. Tălăngi la gâtul vacilor. Își duc săte-
nii vitele spre pășune. Bună dimineața, Doinița! Bună 
dimineața, Lizeta (prenumele de alint al stăpânei ini-
mii lui Klaus)! Guten Morgen, mein Freund! E răcoa-
re plăcută afară. Bem cafeaua pe prispa împodobită 
cu mușcate. Schimbăm amical saluturi și alte cuvinte 
cu însoțitorii vitelor, în timp ce trec prin fața curții. 
Micul dejun – în „sufrageria” de pe terasă. Klaus ne 
vorbește despre amenajările viitoare, despre extinde-
rea locuinței cu o cameră, despre voiajul în Sri Lanka, 
unde mai au o proprietate. Lizeta ne traduce unde nu 
reușim să înțelegem. Sunt o familie de milioane, cum 
se spune! Ne pregătim de plecare către Jibou. Și ei sunt 
invitați la o aniversare a unui nepot. Facem schimb de 
cărți cu Lizeta, pardon! Helena. Promitem să ne re-
vedem în anul care vine. Doar să fie pace și să fim cât 
de cât sănătoși. Să putem petrece nițel mai mult timp 
împreună. La revedere, prieteni! La revedere, Chei ale 
Runcului, și ale Sohodolului, și ale Gârdei...

Deși au mai fost îndreptate 
săgeți spre domeniul teatrului, 
doar descriind volumul Patru co-
medii cu aniversări al Luciei Vero-
na, autoarea dovedește calitățile 
unui analist subtil și dezinhibat al 
textului dramatic.

O constatare ce, la final, n-ar 
putea fi ocolită, are în vedere 
oscilațiile criticului în fața unui 
panopticum mirobolant. Parcă 

prea multe apariții cu valoare 
discutabilă ocupă, în cuprins, 
locul unor cărți care s-au dove-
dit mai apoi, să zicem, de top. 
Și cu asta, ne întoarcem la cu-
vântul autorului: „Redusă la 
câteva cuvinte, activitatea de 
cronicar literar înseamnă să tai 
lemne și să cari apă de la fântâ-
nă, ca în povestea zen. Spațiul 
în care trebuie imaginată po-
vestea este însă Purgatoriul lu-

mii literare. Recenzorul poate 
rămâne captiv aici, fără a urca 
sau coborî în cercurile de lumi-
nă și întuneric ale lumii scrii-
torilor, lume în care este inclus 
cu indulgență. La răstimpuri, 
cronicarului de întâmpinare i 
se aruncă pe masa de lucru un 
măr de aur pe care stă scris: 
celei mai frumoase. Din cercul 
său strâmt, este chemat să alea-
gă zeița câștigătoare”.

Purgatoriul lumii literare
(urmare din p. 3)
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Teatru

…Nu este o iluzie*

daniela șILIndean

Numele lui Szabó K. István se 
leagă de un parcurs caracterizat 
prin seriozitate, disciplină a muncii 
și rafinament. Analizându-i spec-
tacolele, indiferent de textul mon-
tat, trupa cu care a lucrat, zona sau 
perioada creației din care provin 
ele, toate au ca numitor comun tri-
ada de mai sus. Căutător de armo-
nii, șlefuitor atent al spectacolului 
în cele mai fine componente ale 
sale, regizorul are plăcerea și bucu-
ria descoperirilor ce țin deopotrivă 
de spațiul teatral, dar și de zona 
antropologicului. Spectacolele sale 
dau de gândit și de simțit. Regi-
zorul documentează prin creațiile 
sale lumi în care frumusețea și 
oroarea coexistă și își zâmbesc. 
Parcursul spectacular relevă, ine-
vitabil, și un traseu formativ, de la 
febrilele căutări – inclusiv în zona 
esteticii –, la montări unde semna-
lele de alarmă devin mai clare, mai 
evidente. Lucrează atent, lansează 
provocări – sieși, actorilor, publi-
cului – își locuiește spectacolele și 
lumile pe care le imaginează. 

Szabó K. István are vocație de 
edificator, fiind implicat în crea-
rea de trupe de actori și de teatre, 
ocupând și diverse poziții de direc-
tor (din 1999 este regizor, între 
2001-2006 – director artistic al Tea-
trului „Tomcsa Sándor” din Odorhe-
iu Secuiesc; în perioada 2005-2007 
este regizorul Teatrului „Csiky Ger-
gely” din Timișoara, mai apoi, între 
anii 2009-2011, regizorul Teatrului 
Tineretului din Piatra Neamț, iar în-
tre 2011-2015 este director artistic 
al Teatrului „Szigligeti” din Oradea). 
Viziunea lui artistică e atent conju-
gată cu una formativă. Harta specta-
colelor include multe dintre teatrele 
din România (a regizat spectacole în 
română, maghiară și germană, idiș), 
din Ungaria, Germania, Statele Uni-
te ale Americii. Trăiește în capitala 
Ungariei din 2015. 

Am avut privilegiul să asist la 
Budapesta, în urmă cu un an, la 
o discuție a regizorului cu doi ac-
tori fabuloși ai scenei maghiare, 
Béres Ilona și Fodor Tamás. Fără 
a cunoaște limba, conversația lor 
s-a tradus pentru mine în gestu-
rile încărcate de o mare tandrețe. 
Ochii actorilor urmăreau cu 
atenție explicațiile, deși vorbele 
erau aproape de prisos. Era mai 
mult decât vădită legătura dincolo 
de cuvinte și de text și ancorarea 
tuturor în aceeași magmă – civili 
în decor, adânciți în liniștea încăr-
cată de sens care nu făcea decât să 
accentueze jocul actoricesc la care 
urma să asist. Regizorul le-a ofe-
rit ultimele indicații cu extrem de 
multă blândețe și cu la fel de multă 
grijă. O oră mai târziu, cei doi ac-
tori se transformau în El și Ea și 
coabitau în universul Scaunelor io-
nesciene, umplând, în primul rând 
cu prezența lor magistrală, spațiul 
scenic. Spectacolul a fost progra-
mat și reprogramat, depășind cu 
mult numărul reprezentațiilor 
gândite inițial. Șirul a fost între-
rupt numai de fragilitatea vârstei 
și de ceea ce atrage ea, boala.

O a doua ipostază din spatele 
scenei în care am putut să-l urmă-
resc a fost reprezentată de șansa de 
a lucra cu Szabó K. István la scena-
riul pentru un spectacol pe un text 
de Matei Vișniec, Occident Express. 
Regizorul revenea la Chicago, unde 
compania Trap Door îl invitase să 
monteze o nouă piesă de Matei 
Vișniec (prima lor întâlnire fuse-
se Cuvântul progres rostit de mama 
sună teribil de fals). Mi s-a confir-
mat, cu acea ocazie, calitatea sa de 
cititor atent, hrănit cu imagini pli-
ne de forță, cu un racord puternic 
la trupa cu care urma să lucreze, la 
cultura pe care avea să o promove-
ze – cea a Europei Centralei și de 
Est, dar și la cea în care urma să 

funcționeze montarea – cea ame-
ricană. Reacțiile spectatorilor la 
Cuvântul progres rostit de mama 
sună teribil de fals – așa cum reiese 
din relatările regizorului (de pildă, 
despre conștientizarea războiului 
și a apropierii reale a morții) – nu 
fac decât să întărească nevoia de a 
oferi publicului acces la o formă de 
artă care să îi modifice nu numai 
percepția asupra zonei artistice, ci 
și asupra realității.

Privite retrospectiv, două dece-
nii de activitate teatrală ar putea 
fi grupate în trei mari etape care 
sondează temele și direcțiile este-
tice importante pe care Szabó K. 
István le-a examinat pe scenă. Al-
bumul de față include, ca într-un 
joc al coincidențelor, într-un cerc, 
perioada de la „debutul regizoral” 
pe scena zălăuană cu Delir în doi, în 
trei... în câți vrei de Eugène Ionesco 
până la Scaunele lui Ionesco, jucat 
la Budapesta (chiar dacă acesta nu 
e și cel mai recent proiect din por-
tofoliul impresionant). Primele 
montări din fișa sa de creație da-
tează din 1998, iar cele mai recente 
premiere le constituie Biedermann 
și incendiatorii de Max Frisch și 
Troienele, după Euripide, Jean-Paul 
Sartre, Illyés Gyula (ambele în luna 
martie a anului 2019).

(continuare în p. 52)
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Muzică

Ioan Bucsi, maestrul
Ioan Chezan

S-au împlinit în această toamnă 
50 de ani de la înființarea Liceu-
lui Pedagogic din Zalău, prilej de 
meditații și de aducere aminte des-
pre începuturile acestei instituții 
de învățământ, cu rezultate re-
marcabile în educarea și formarea 
viitorilor învățători și educatoare. 
Directorul liceului de atunci, pro-
fesorul Vasile Fărcaș, a intuit că 
progresul instituției poate fi asi-
gurat de profesori cu ample calități 
și cu har didactic, pentru această 
nobilă misiune – de formare a unor 
învățători și educatoare foarte bine 
pregătiți pentru școlile din Județul 
Sălaj, proaspăt înființat.

Personal am fost contactat prin 
profesorul meu de muzică din liceu 
– Marius Cuteanu, care și-a înce-
put cariera pe aceste meleaguri – 
Șimleu Silvaniei și Zalău – care m-a 
determinat să vin la Zalău. Deși 
am avut posibilitatea să aleg orice 
alt oraș din țară, am optat pentru 
Liceul Pedagogic din Zalău, spre 
mirarea comisiei centrale de re-
partizare din capitală. Pot afirma, 
acum, în pragul aniversării mele a 
jumătate de veac de carieră didac-
tică, că nu regret și că mă simt un 
om împlinit din toate punctele de 
vedere.

Mă consider sălăjean și mă bu-
cur să mă întâlnesc cu concetățenii 
mei, care m-au adoptat și-mi recu-
nosc rezultatele muncii mele di-
dactice și artistice.

În anul 1970, liceul funcționa în 
clădirea Școlii „Mihai Eminescu”, 
clădirea actuală af lându-se în 
construcție.

În acel an am „aterizat” în 
Zalău un număr apreciabil de 
absolvenți. Crăciun Olaru – bio-
logie, Ioan Hațeganu – geografie, 
Vera Ieremiaș – chimie, Irina Poan-
tă – română, întregind colectivul 
didactic al liceului. Liceul era con-
dus de prof. Vasile Fărcaș – peda-

gogie și prof. Iuliu Suciu – limba 
română – director adjunct.

După primele contacte cu cor-
pul profesoral mi-am dat seama că 
nimerisem într-un colectiv efectiv 
select. Mi-am dorit mult să lucrez 
într-un liceu pedagogic și acum ar-
deam de nerăbdare să-mi cunosc 
elevii cu care doream să colabo-
rez. În cadrul liceului funcționau 
și două clase de institut pedagogic 
de 2 ani, format din absolvenți de 
liceu. În urma formării catedre-
lor urma să predau muzică vocală 
la toate clasele de învățători de la 
liceu și institut, precum și ansam-
blul coral, metodică și practică pe-
dagogică.

După primele ore de curs la toa-
te clasele am rămas plăcut impresi-
onat de calitățile native ale elevilor 
și de dorința sinceră a acestora de a 
și le perfecționa prin studiu, în ca-
drul orelor de curs și ale formațiilor 
artistice ale liceului.

În liceu, începând din acel an, 
funcționau: un cor mixt, un cor de 
fete, o orchestră de muzică popula-
ră cu soliști și o orchestră de muzi-
că ușoară.

Întrucât marea majoritate a 
elevilor erau interni, îi aveam la 
dispoziție toată săptămâna pentru 
repetiții, inclusiv duminica.

Majoritatea cadrelor didactice 
erau la școală aproape toată ziua, 
întrucât aveau activități diverse și 
efectiv se simțeau alături de elevi 
ca într-o mare familie.

M-a impresionat încă din pri-
mele ore un elev din anul IV, pen-
tru interesul pe care-l manifesta 
față de activitățile artistice. După 
primele repetiții de cor mi-am dat 
seama că este foarte talentat și are 
toate șansele să se dezvolte. Avea 
pentru vârsta lui o foarte frumoa-
să și valoroasă voce de bas-bari-
ton, un auz fin și o dorință și dis-
ponibilitate sinceră pentru cântul 
coral. Făcea parte și din orchestra 
de muzică populară, fiind un bun 
violonist, dar și din cea de muzi-
că ușoară. Elevul Ioan Bucsi, căci 
despre el este vorba, era omul de 
bază al activităților artistice din 
liceu, fiind și un elev foarte bun la 
învățătură. Datorită calităților și 
rezultatelor deosebite obținute în 
activitățile artistice, l-am botezat 
„Maestrul” și așa i-a rămas nume-
le pentru colegi și prieteni și chiar 
pentru cadrele didactice ale liceului 
din celelalte arii curriculare.

Sălajul, fiind județ relativ recent 
înființat, nu dispunea de formații 
artistice profesioniste. Formațiile 
liceului erau foarte solicitate pen-

De la stânga la dreapta: Ioan Chezan, Ioan Bucsi și Eugen Pânzar
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Muzică
tru a susține activitățile artistice 
atât de necesare în acea vreme.

Am fost solicitat să înființez un 
cor al cadrelor didactice pe lângă 
Casa Municipală de Cultură și mai 
apoi pe lângă Casa de Cultură a 
Sindicatelor. Maestrul era mereu 
alături de mine. Participa și la co-
rul cadrelor didactice și se simțea 
onorat să cânte alături de profeso-
rii lui.

Întrucât cele două formații co-
rale ale liceului și ale cadrelor di-
dactice erau formate dintr-un nu-
măr mare de coriști (80-100), am 
convenit cu Maestrul să încercăm 
și o formație camerală mai mică și 
mai suplă, cu care să abordăm un 
repertoriu mai pretențios și mai 
valoros.

Astfel, în anul următor a luat 
ființă corul de cameră – format din 
elevi și cadre didactice, care ulteri-
or va ființa pe lângă Clubul Tine-
retului, devenind astfel Corul de 
Cameră al Clubului Tineretului din 
Zalău.

Formațiile liceului susțineau 
spectacole duminicale în tot județul. 
Eram invitați în localitățile de 
unde proveneau elevii noștri. 
Eram așteptați cu interes și cu 
respect, iar noi, profesorii și ele-
vii membri ai formațiilor ne stră-
duiam să ne ridicăm la înălțimea 
așteptărilor. Calitatea spectaco-
lelor era deosebită prin tinerețea 
și talentul interpreților, iar spec-
tatorii ne răsplăteau cu aplauze 
și aprecieri elogioase. Astfel de 
manifestări făceau o bună propa-
gandă liceului cu repercusiuni din 
cele mai eficiente pentru orien-
tarea școlară a elevilor spre liceul 
pedagogic.

În anul 1971, am fost desemnat 
de către inspectoratul școlar să or-
ganizez selecția copiilor pentru pri-
ma clasă a viitoarei școli de muzică. 
Întrucât în acea perioadă planurile 
de învățământ ale conservatoare-
lor au fost dramatic diminuate, nu 
se găseau profesori de instrument 
pentru școlile de muzică. Datorită 
acestui fapt am apelat la elevi ai 
liceului pedagogic pentru a preda 
vioara elevilor școlii de muzică re-
cent înființate. Desigur, primul pe 

listă a fost „Maestrul”. În calitatea 
sa de profesor-suplinitor la școala 
de muzică, Ioan Bucsi a avut o ac-
tivitate prodigioasă, contribuind 
efectiv la consolidarea acesteia. 
Era preocupat pentru propriul pro-
gres la instrument, studiind zilnic 
și căutând materiale pentru elevii 
săi. Școala fiind în primii ani de 
existență nu dispunea de bibliote-
că. Am apelat la școala de muzică 
din Cluj pentru metode și partituri 
necesare pregătirii elevilor noștri. 
Maestrul avea aptitudini deosebi-
te și în domeniul artelor plastice, 
poseda un scris caligrafic deosebit, 
fapt ce l-a ajutat și la scrierea mu-
zicală. Tehnica multiplicării parti-
turilor fiind în fază de pionierat, 
eram obligați să copiem manual 
multe dintre materialele necesare 
elevilor noștri. Maestrul își găsea 
timp și pentru aceasta. Din anul 
1975, Școala de Muzică și Arte 
Plastice s-a mutat în clădirea Școlii 
Generale nr. 5, actuala Școală „Gh. 
Lazăr”.

Trebuiau rezolvate o serie de 
probleme de bază materială, in-
clusiv pupitre pentru elevi. Ma-
estrul era as și în proiectarea și 
confecționarea materialelor di-
dactice.

Desigur, principala noastră pre-
ocupare era progresul elevilor și 
diversificarea activităților artistice.

Trimestrial se organizau producții 
ale tuturor elevilor în prezența 
părinților și a susținătorilor acesto-
ra. Acestea erau momente deosebite 
pentru promovarea școlii. Pentru se-
riozitatea sa și rezultatele deosebite 
obținute cu elevii, Maestrul a fost 
ales șef de catedră, deși acum erau și 
profesori calificați în școală.

Având în vedere că numărul 
elevilor care studiau instrumen-
tele cu corzi permitea, am hotărât 
înființarea orchestrei școlii. Maes-
trul a fost desemnat să se ocupe 
de organizarea acesteia, devenind 
astfel primul dirijor al Orchestrei 
Școlii de Muzică din Zalău. A reușit 
în scurt timp să pună bazele aces-
tei formații, elevii antrenându-se 
cu plăcere în această frumoasă și 
valoroasă activitate pentru forma-
rea lor artistică.

Pentru perfecționarea activității 
artistice din școală, am organizat 
schimburi de experiență cu școala 
similară din Cluj-Napoca. Profeso-
rul Vasile Socea, directorul acesteia, 
audiind orchestra noastră a avut 
numai cuvinte de laudă la adresa 
Maestrului. Orchestra școlii diri-
jată de Maestru a susținut o serie 
de concerte în municipiu și a par-
ticipat la numeroase concursuri, 
obținând rezultate deosebite, fă-
când o meritorie propagandă școlii.

După anul 1989, Corul de Ca-
meră al Clubului Tineretului se 
transformă în Camerata Academica 
Porolissensis, formație cu persona-
litate juridică. La ședința de consti-
tuire a acesteia, pentru profesiona-
lismul, seriozitatea și munca depu-
să în această prestigioasă formație 
– Maestrul a fost ales Președinte. 
În această nouă calitate a contribuit 
la reorganizarea formației prin co-
optarea de noi membri, primenirea 
repertoriului și întocmirea progra-
mului de repetiții și concerte.

Din anul 1991 am organi-
zat și desfășurat Festivalul Coral 
Internațional „Ecouri Transilvane”, 
festival la care au participat cele mai 
valoroase formații corale din țară și 
străinătate. După înființare, Came-
rata a efectuat o serie de turnee în 
străinătate. Pregătirea turneelor 
presupunea o muncă responsabilă 
concretizată în proiecte de mare an-
vergură, la care Maestrul și-a adus o 
meritorie contribuție.

După anul 2000, Maestrul s-a 
reîntors la profesia lui de bază, ace-
ea de învăţător în localitatea Re-
cea. Experiența artistică asimilată 
i-a permis să ridice din punct de 
vedere cultural-artistic și această 
localitate.

 Ioan Bucsi, Maestrul reprezintă 
pentru școala sălăjeană un exem-
plu demn de urmat, iar pentru pri-
ma promoție a Liceului Pedagogic, 
confirmarea valorii complexului 
proces instructiv-educativ pe care-l 
derulează. Păcat că în anul 2010, 
în urma unei boli necruțătoare, 
Maestrul ne-a părăsit, urcându-se 
la ceruri, unde cu siguranță face 
parte din marea familie a celor 
binecuvântați de pronia cerească.
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Cenaclul „Silvania” / Cronica literară

Reflexii ale realismului 
fantastic

Carmen ardeLean

Prima ședință de cenaclu din toamna 2019 a avut-o 
ca protagonistă pe Ancuța Mărieș, cunoscută mem-
brilor cenaclului prin fragmentele din romanele fan-
tasy sau autobiografice prezentate în anii anteriori. 
Recunoscând eterogenitatea textelor, dimensiunile 
variabile ale acestora, explicabile având în vedere scri-
erea lor în etape diferite ale creației, autoarea a subli-
niat recurența anima-animus, prezența personajelor 
gregare și tranziția de la rudimentar la profund în cele 
opt proze cuprinse în volumul Leopard în pustie.

Lectura unor fragmente din două dintre cele opt 
proze l-a determinat pe Ion Pițoiu-Dragomir să afirme 
că autoarea are dramul de nebunie necesar unui scrii-
tor, apreciind acțiunea îndrăzneață și ținuta de basm 
clasic, dar, totuși, original. Fraza bună, arta portretu-
lui, eposul și rupturile de ritm inspirate au contraba-
lansat stângăciile identificate de cunoscutul cenaclist.

Pe linia realismului fantastic, a prozei eliadești 
plasează Daniel Hoblea textele Ancuței Mărieș, con-
siderând că, deși nu reușește să convingă prin perso-
najul masculin, tributar unei feminități asumate de 
scriitoare, se remarcă prin talentul narativ, în ciuda 
absenței unei unități stilistice și ideatice, menționate 
și de Daniel Săuca. Recomandarea acestuia, de a revi-
zui volumul, în vederea unei abordări unitare, a con-
stituit, de altfel, laitmotivul întâlnirii.

Remarcând fluența scriiturii, buna stăpânire a dia-
logului și conturarea reușită a personajului, dar și ne-
cesitatea șlefuirii exprimării, a limpezirii formulei și 
a limitării eterogenității, Marcel Lucaciu evidenția, în 
fond, ceea ce ilustrativ numea „amalgam sclipitor, dar 
năucitor de plusuri și minusuri”.

Aflată la prima prezență în cenaclu, câștigătoare a 
etapei județene a Concursului Național de creație lite-
rară „Tinere condeie” și a locului II, secțiunea proză, 
la Concursul Județean „Iuliu Suciu”, Roxana Breban, 
elevă în clasa a X-a la Liceul Pedagogic „Gh. Șincai” Za-
lău aprecia drept captivantă prima proză citită, con-
siderând mai bine reprezentat personajul secundar, 
decât cel principal.

Posesoare a unui talent narativ incontestabil, cul-
tivând suspansul și diferitele categorii ale fantasticu-
lui, alternând descrieri ce amintesc ba de basmul emi-
nescian, ba de fantasticul eliadesc, apelând la dilatări 
și comprimări, Ancuța Mărieș dovedește, încă o dată, 
că e în căutarea unei formule care să o reprezinte și 
să depășească, așa cum menționează într-una dintre 
proze, etapa „lucrurilor simple și lipsite de implicare”, 
asumându-și, în mod radical, poziția de prim și sever 
cenzor.

Negații și metafore inedite brăzdează, până la 
sânge, versurile: „Nu-s întrebări, nu-s răspunsuri,/ 
e încă devreme pentru cei mulți”; „Ospătăm porii 
cu porția de vid”, „saliva rațiunii pe obiecte/ și făp-
turi, senzații năimite”, „mortarul tăcerii invulnera-
bile”, „Trupule, șipot pentru sânge”, „Acoperiș fără 
țiglă – viață –,/ holdă în care ne pierdem,/ treieriș 
pe care nu-l apucăm”, „Clonțul veacului ciocăne-n 
țeste”. Piezișe sunt sensurile conferite sintagmelor 
„învechite-n” limbajul actual, luminând astfel ade-

văruri ascunse în paradoxuri: „ce fel de lume-i asta/ 
în care pentru valoarea adăugată/ ești taxat, deci 
pedepsit?/ Azi până și tusea-i productivă./ De când 
cu încălzirea globală,/ e tot mai frig”.

Păstrându-și densitatea și aerul de geografie in-
terioară urbanizată, poemele care încheie „săptă-
mâna patimilor poetice” întăresc senzația că sun-
tem în fața unei creații în care autenticitatea este 
exacerbată și în care e semnificativ, înainte de toate, 
excedentul de trăire a realității; interioare și exteri-
oare.

(urmare din p. 9)

Pseudo(i)logiile zilelor noastre...
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Leopard în pustie*

ancuța MărIeș

Motto:
„Ei merg rătăcind prin pustii cu 

fiarele sălbatice, ca și cum ar fi ei 
înșiși sălbăticiuni”. 

„Elogiu celor singuri”,
Sfântul Efrem Sirul

Se așeză pe o piatră în pustiu și 
în timp ce luna uriașă apunea, pri-
vi înăuntru, printre mari tăceri. Și 
se rugă astfel: „Doamne, Dumne-
zeule, întâia mea dra goste, îngădu-
ie sufletului meu să se topească în 
inima Ta! Dacă aceasta este după 
voia și după iubirea Ta, tri mite-mi 
un semn”. 

Deodată un vânt o învălui, șop-
tind de jur împre jur cuvinte și pro-
poziţii din textele sacre pe care ea 
și le scrisese în fiinţă. 

Ea își scoase trupul din adăpos-
tul robei și își îndreptă spatele, cu 
mâinile pe genunchi. Închise ochii, 
pregătită să primească semnul pe 
care îl ceruse. 

Și atunci la orizont se ridică ur-
letul furtunii. 

Furtuna. Deschise ochii, nedu-
merită. Furtuna?! 

Nici măcar o picătură de apă. 
Numai piatră și gheaţă. Numai 
două picături. De lacrimi. Dar ce 
lipsit de rost era un lamento înain-
tea furtunii! Înaintea furtunii celei 
adevărate. 

Trase adânc aer în piept și fur-
tuna o absorbi deodată în urletul 
ei năucitor, încâlcindu-i cu nisip 
părul desfăcut în ameţeala a mii 
de vârtejuri avide. Iar ea se făcu 
una cu piatra și numai părul ei 
flutura în sus ca un foc. Iar vântul 
sălbatic clădea nisip la capul și la 
picioarele ei. 

În paroxism, atunci când doar 
credinţa te mai păstra în viaţă, 
dezlănţuirea îi fură toate gânduri-
le. Și cu adevărat, după ce ea fu pu-

rificată, furtuna se duse pe drumul 
pustiei, așa cum venise. 

Iar ea își mișcă încet degete-
le, ridicând nisipul care se așeza-
se deasupra, își ridică fruntea cu 
granulele curgându-i fire din păr 
ca-n clepsidră, se ridică în pi cioare 
și, scuturându-și veșmintele prea 
simple alcătu ite din propriile-i ple-
te, se îndepărtă încet, scufundată 
într-o profundă claritate. Ca un le-
opard în pustie. Și pe calea ei stră-
luceau stelele. 

Intră goală în cetate și trecu 
încet pe străzi, căl când neauzit cu 
tălpile desculţe. 

Nimeni nu băgă de seamă goli-
ciunea ei, pentru că oamenii erau 
foarte ocupaţi în timpul zilei, prinși 
în capcana propriilor scopuri. 

Doar prietenele ei o văzură, 
cum stătea pe treptele templului, 
cu bărbia sprijinită în mâini. 

- De ce umbli goală prin cetate, 
tu, care ești o sfântă? 

Multă vreme ea nu vorbi, urmă-
rind mișcarea aparent haotică a oa-
menilor din piaţă. 

- Pe când meditam în pustie, 
Dumnezeu a trimis un înger care 
m-a cercetat îndelung și m-a cer-
tat cu mânie pentru mândria mea 
prea mare. Toate semnele sfinţe-
niei le-a smuls de pe mine. Carnea 
de pe oase voia parcă să mi-o smul-
gă! M-a fluturat ca pe o cârpă și eu 
l-am lăsat să-și ia tributul. 

- Ce înger teribil! 
- Oricum, iată-mă vie și fără 

atribute. Oamenii mă vor îmbrăca, 
fiecare după imaginaţia sa, într-un 
fel care nu contează atâta timp cât 
nu mă deranjează. 

Prietenele se strângeau încetul 
cu încetul. Căci nimic nu era mai 
binevenit decât o discuţie lungă, 
ţesând sensuri întru frumuseţe, 
râs și căldură. Și astfel ele o îm-
brăcară într-o rochie minunată 

și glasurile lor de ciocârlii clădiră 
cuiburi doldora de zâmbete în ini-
ma ei. 

Iar ea recunoscu atunci adevă-
rul, ca pe un mare secret ascuns în 
adâncimile sufletului, ani de zile 
astupat cu straturi de texte sacre și 
asceze: „Oricând l-aș uita pe Dum-
nezeu pentru un cămin fericit și 
luminos! El știe asta. De aceea-mi 
trimite îngeri de mânie, să arunce 
cu pietre în inima mea”. 

Și înveșmântate în haine 
albe, fugiră toate ţinân du-se de 
mâini prin cetate. Și oricine le ve-
dea frumuseţea și le auzea râsetele 
și cântecele își simţea inima plină 
de bucurie. 

Mulţi bărbaţi veneau la ea să-și 
lumineze sufle tele, însă ea nu ve-
dea pe niciunul. 

El era un războinic al pustiei, 
trecut prin multe bătălii și scârbit 
de femei. O văzu între prietenele 
ei și o chemă pe treptele templului. 
Îi spuse cât era de minunată și în 
cea mai curată bucurie șezură îm-
brăţișaţi. Sufletele lor își rezema-
ră frunţile una de alta. Și oamenii 
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treceau pe lângă ei ca un fluviu cur-
gând către nicăieri. 

Multe zile și nopţi împărtășiră, 
doi rătăcitori fii ai pustiei, din ace-
eași piatră ciopliţi. El îi arătă calul 
lui, ar mele pe care le iubea cel mai 
mult și spuse toate acele cuvinte pe 
care ea însăși le-ar fi spus dacă ar fi 
fost băr bat. Inimile lor se priveau 
ochi în ochi, scrutând infinitul di-
năuntru. 

El îi spuse că urma să plece la 
război. Ea îi promise că îl va aștep-
ta. Și după ce schimbară jurăminte, 
el plecă, între prietenii lui. 

Multă vreme nu se mai întoar-
se acasă. Ea rămase cufundată în 
rutina zilnică și în studiul cărţilor 
sacre și adeseori arunca priviri pe 
fereastră, în speranţa că el își va 
fi amintit de ea. Nopţi în șir clipi 
în așternut, scrutând întunericul 
unde fulgerau imagini și amintiri, 
cuvinte și senzaţii. Și în spatele lor, 
într-o parte, se insinua ca un cuţi-
taș usturător o mică jivină: frica. 
El putea să nu mai vină niciodată. 
Poate că această plecare și această 
nefirească tăcere era modul lui de 
a-și lua rămas bun. 

Și noapte de noapte, mica jivi-
nă stătea tot acolo, în întuneric, în 
spate și într-o parte. 

Ea ofta și se învârtea în așternut 
și căuta fluturarea cămășii lui albe. 
Își întorcea capul și cu obrazul pe 
per nă căuta mirosul lui. Când reu-
șea să-l găsească, undeva adânc în 
amintire, ca pe o mult-dorită certi-
tudine, inima scăpa de durere, iz-
butind să adoarmă. 

Dimineaţă de dimineaţă o lua 
de la capăt: ritualuri de purificare 
și studiul cărţilor sacre în care se 
scufunda cu sălbăticie și disperare. 

Dar noaptea venea inevitabil. 
Și ochiul interior se deschidea tot 
mai treaz. Degeaba clipea în aș-
ternut, mica jivină era acolo. Pi-
cătură cu picătură, clipă de clipă, 
ini ma ei se umplea de spaimă. De 
groaza sfârșitului atât de nedorit. 
De groaza că nu-l va mai revedea 
niciodată, de groaza că nu-i va mai 
auzi glasul, de groaza că nu va mai 
simţi niciodată mirosul și plăcerea 
îmbrăţișării cu el. 

Vântul din deșert bătu obloane-
le și mica jivină deschise larg ochii, 
odată cu ea: „Eu sunt a îngerului”. 
Iar ea se zvârcoli, plânsul în inimă 
i se zvârcoli, dar ea nu vru nici în 
ruptul capului să-i dea drumul. Și 
degetul îngerului furtunii trânti 
obloanele de pereţi și unul de altul. 
„Nu mai ai ce aștepta! Asta să fie 
ultima noapte! Un singur cuvânt și 
l-am luat din inima ta pe vecie!” se 
ridică îngerul fluturându-și mantia 
de nisip peste pustie. 

Furtuna prietenă. Îndreptătoa-
rea. 

Ea se ridică din așternut, hotă-
râtă să curme de în dată toate aces-
tea. Puse pe pardoseală genunchii 
amân doi și începu să se roage pen-
tru el cu toată dragostea. Degetele 
albe se frământară în încleștarea 
vânturilor din noapte, până când 
îmbrăţișarea pasională a palmelor 
se contopi într-o lumină sacră. Și 
în plutirea rugăciunii pentru să-
nătatea și viaţa lui, broboanele de 
sudoare se topiră cristaline în au-
reola lunii pline. 

Dimineaţa sosi într-o pace adân-
că. Și în timp ce cânta prin curtea 
însorită, adunând lucrurile risipite 
de furtună, auzi chemări pe stradă. 
Se șterse pe mâini și fugi curioasă 
cu ceilalţi oameni, să vadă ce se în-
tâmplase. 

În timpul furtunii se prinsese 
într-o cursă de șoareci a unor ve-
cini o mică jivină. Se înghesui și 
ea s-o vadă. Privi magnetizată, cu 
părul ridicat pe mâini, mica jivină, 
iar între timp oamenii povesteau 
cum o omorâseră, cât ţipase și cât 
se zbătuse și ce greu... 

Se retrase din mulţime și se as-
cunse în casă, în tr-o adâncă muţe-
nie. Sufletul în ea tremura. Carnea 
tremura. Mica jivină se mutase 
acum dinaintea ochilor ei.

Și într-o seară el se întoarse. Era 
slăbit și foarte obosit. N-o sărută și 
n-o îmbrăţișă, îi spuse doar cât era 
de nemulţumit: de tovarășii săi de 
arme, de locurile pe unde umblase, 
de soarta bătăliilor în care luptase. 

Și tot ce-și dorea era să doarmă. 
Ea-i așternu cele mai albe cearșa-
furi, îi dădu să mănânce și îl lăsă 

în pace să se odihnească. Se retrase 
și se rugă, mușcându-și pumnii în 
lacrimi de bucurie. 

A doua zi îi făcu de mâncare, îl 
servi în cele mai frumoase vase și 
îi ascultă din nou toate nemulţu-
mirile. 

A treia zi la fel, a patra zi la fel, 
a cincea zi la fel, a șasea zi... În cea 
de-a șaptea zi ea îi spuse: „Lasă-mă 
numai să-ţi miros cămașa”. 

Iar el începu din nou să-i vor-
bească despre ce fă cea el, camarazii 
nu mergeau bine, armele ruginise-
ră pe alocuri și nimeni în lume nu 
avea nici cea mai mică idee despre 
cât de grav putea să roadă fierul, 
chiar fierul cel mai nobil, o mică 
pată de rugină neîndepărtată la 
timp, mai ales că vremurile erau 
așa cum erau și nu puteai știi ni-
ciodată când ai nevoie de o armă 
bună. 

Și inima ei se strânse într-un 
nod amar. 

În altă zi încercă să-i vorbească 
despre ceea ce fă cuse în lipsa lui. Îi 
spuse că progresase în studiul tex-
telor sacre. Iar el o întrerupse cu in-
dignare și îi spuse că nu așa se citesc 
textele sacre. Sau oare ce voia, să se 
laude cu un astfel de lucru doar spre 
a ieși în evidenţă în ochii lumii? 
Până la urmă și ea era ca toţi ceilalţi 
doritori de mări re deșartă scoţând 
la vedere sfintele taine, deși habar 
nu avea despre ele cu adevărat și fă-
când lucruri la care nu se pricepea 
doar pentru a da impresia că se pri-
cepe. Văzuse el o mulţime de astfel 
de oameni. Și niciunul nu ajunsese 
bine. Și oricum avea o mulţime de 
treburi mai importante de făcut, nu 
înţelegea de ce-și răcește gura când 
era sigur că discuţiile astea nu vor 
schimba nimic. 

După două zile când avu curajul 
să i se adre seze din nou, el îi spu-
se că ea singură își face rău cu în-
chipuirile ei, că se gândește prea 
mult și n-ar trebui să-i pese de atâ-
tea lucruri fără rost. Orice cuvânt 
rosti ea, el îl întoarse împotriva ei 
și când ea tăcu, el o întrebă de ce 
s-a supărat, când adevărul trebuia 
doar acceptat, așa cum este el. 

(continuare în p. 48)
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Oana Crișan – debut în 
Cenaclul „Silvania”

daniel hObLea

Mă zgâiesc la reflexia mea din oglindă. Cu buzele 
ușor întredeschise, obrajii roșii, ochii mari sclipind, 
șuvițele ondulate de păr închis la culoare ieșind din 
cocul dezordonat strâns în vârful capului, întind 
mâna să ating oglinda.

Și totul e real. Tricoul alb, șifonat, pe care îl port 
face reclamă unui motel plin de gândaci. Motel în care 
am locuit o perioadă.

- Dezbracă-te!
Servitoarea își drege vocea și îmi așază pe pat un 

halat de mătase. Sclipește orbitor sub atingerea raze-
lor de soare care apune.

Îmi încrucișez brațele la piept și mă fac mică. Nu 
cred că mi-am permis nici măcar să privesc un materi-
al atât de scump până acum. 

Îmi prind tricoul de marginile jerpelite și îl scot pe 
cap într-o mișcare fluidă. 

Rămân doar în lenjerie și mă privesc iar. Tensi-
unea urcă tot mai sus. Înghit în sec când simt toată 
fierbințeala în ochi. Îi închid înainte ca lacrimile să se 
scurgă, inhibându-mă printr-un tremurat violent ce 
mă lovește în miezul firii mele.

Îmi scot agrafa din păr. Acesta se lasă în valuri 
până la jumătatea spatelui meu. Mă acoperă. Îmi aco-
peră cicatricele, amintirile, durerile.

Îmi prind buza de jos între dinți și o strâng cu 
atâta putere, până când simt gustul metalic al sân-
gelui invadându-mă. Știind că încă sunt în viață, 
mulțumindu-mă cu asta, îmbrac noua lenjerie primită.

Scârțâitul unei uși mă trezește la realitate. Devin 

La întâlnirea de joi, 10 octom-
brie 2019, a Cenaclului „Silvania”, 
a debutat cu proză Oana Crișan, 
elevă la Colegiul Național „Silva-
nia Zalău, câștigătoarea din acest 
an a Marelui Premiu al Concursu-
lui „Iuliu Suciu”, ediția a XXIV-a. 
Cei prezenți au remarcat calitatea 
textelor prezentate și evoluția ti-
nerei autoare într-ale scrisului, de 
asemenea talentul narativ incon-
testabil, cursivitatea în exprima-
re și știința construcției textului. 
„Autoarea vede ideile geometric. 
Prima proză citită ne permite să 
vedem o pictură în stil Picasso, din 
care nu poți vedea decât picățele 
dacă te apropii prea mult de ea. 
Sunt multe afirmații notabile în 
proza ei. Mă bucură sentimentul 
patriotic ce iradiază din prozele ei. 
Sunt încântat că vorbește despre 
patrie, dar nu la modul strident. 
Proză de notație… Îi recomand să 

fie mai atentă la amănunte” (Ion 
Pițoiu-Dragomir); „Remarc unita-
tea stilistică a prozelor citite și ta-
lentul narativ. Proze cursive, care, 
pe alocuri, îmi amintesc de H.P. 
Bengescu și de Camil Petrescu (în 
special al doilea text citit). Există 
pasaje lirice notabile în proza ei. 
Sunt reușite glisajele temporare și 
dialogurile din textele prezenta-
te. Deși există candoare în aceste 
texte, e remarcabilă totuși maturi-
tatea scrisului ei. Un talent ce tre-
buie cultivat…” (Marcel Lucaciu); 
„Foarte bine informată din punct 
de vedere istoric. Să nu renunțe la 
scris! Are multe descrieri care m-au 
impresionat. Personajul principal 
este viu. Merită să construiască 
pe linia acțiunii. Mă bucur pentru 
talentul ei” (Ancuța Mărieș). „Știe 
să scrie… O felicit! Are har. Îi urez 
bun venit în Cenaclu. Cred totuși 
că se grăbește în intenția de a scrie 

un roman. Mai mare atenție la 
personajele mitologice și la datele 
istorice” (Florin Horvath); „Eu la 
vârsta ei nu scriam nici pe depar-
te așa de bine. Este o fată talen-
tată. Are descrieri reușite. Se vede 
că are lecturi serioase” (Teodor 
Sărăcuț-Comănescu).    

Chiar dacă își va finaliza sau 
nu proiectul de roman, credem că 
Oana Crișan își va confirma, în 
timp, vocația de prozatoare.

Alexandria, esență de santal 
între Uranus și Neptun

Oana CrIșan
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conștientă din senin de situația în care mă aflu. Total 
străină mie, eu fiind insurgentă în lumea de basm și 
fantezie a unor vremuri și timpuri fragile, dar adevă-
rate, imposibile, și totuși, reale.

- Alexandria? E superbă. Dar e de o frumusețe prea 
vulgară pentru a fi regină. 

Zâmbesc sec, fără pic de haz. Sunt, într-ade-
văr, conturată excesiv. Toate trăsăturile îmi ies în 
evidență. Totul e mare. Dar nu într-un fel grosolan. 
Ci, oricât aș vrea să nu recunosc, vulgar. Sunt elegantă 
și am un zâmbet pur. Dar nu ca toți ceilalți. Am simțit 
de-a lungul anilor că mă transform într-un magnet 
datorită aparenței. Oamenii se zgâiesc asemenea mie 
în oglindă. Dar ei pleacă privirea. Am efectul ăsta asu-
pra lor. Nu-mi susțin privirea, nu-mi adresează vorbe. 
Tac, ascultă și fac ca mine. Mi se supun fără să le cer 
asta. Fără să îmi doresc asta. 

Fetițele cresc cu impresia că vor să ajungă prințese. 
Viața la palat, în rochii care încap doar pe uși de cas-
tel, coroane care sunt prea grele pentru a fi purtate, 
zâmbind publicațiilor notorii, tânjind după prinți cu 
atitudine de misogini. 

Aristocrații trăiesc pentru asta. E ținta lor cea mai 
înaltă. Săracii tânjesc după o zi în plus cu mâncare la 
una dintre mese. 

Dorința de echilibru în lume mă face să scot un 
mic geamăt atunci când servitoarea îmi strânge cu 
agresivitate cordoanele subțiri ale corsetului. Panto-
fii din argint cu toc mă rănesc nemilos sub juponul 
apretat. Iar aerul nu vrea să îmi intre nicicum în plă-
mâni. 

Au schimbat șase rochii până acum. Niciuna nu era 
suficient de lungă pentru mine. Sunt înaltă. Și cum 
asta nu era de ajuns, am picioarele foarte lungi. Atât 
de lungi încât pantofii se zăreau fără eleganță și stră-
danie. Nu e singura problemă. Cele lungi îmi erau prea 
largi. Nu sunt slabă. Sunt sănătoasă. Dar dacă e să o 
luăm prin comparație, sunt slabă. M-am născut cu o 
talie minusculă, de viespe. Servitoarele au murmurat 
ceva despre faptul că mi-aș fi scos câteva coaste. Ca și 
cum aș fi avut timp pentru asta în viață… Revenind, 
pot fi catalogată ca fiind slabă, dar curbele apar aco-
lo unde trebuie. Rezultă altă latură de extravaganță a 
apariției mele. 

Da, sunt vulgară.
Dar sunt eligibilă din alte puncte de vedere. La 

vârsta mea sunt mai inocentă decât ar crede oricine. 
N-am fost niciodată atinsă de un bărbat. N-am fost 
niciodată sărutată. 

După ce al Treilea Război Mondial a distrus esența 
existenței, s-au căutat obsesiv metode de restabilire a 
echilibrului. Mai mult sau mai puțin. Nimeni nu știa 
pe atunci că propunerea șefului de stat al Rusiei va 
avea un impact atât de brusc. Când Rusia s-a autopro-
clamat Imperiul Rus, a fost nevoie de treisprezece ore 
ca Germania să devină Regatul German. Și cam zece 
luni până când țara mea să devină Noul Regat Româ-

nesc de Secol 22. De fapt, Noul Regat Românesc de 
Secol 22 al Lyonilor. S-a prins de noi un rege extra-
vagant. Tânăr și extravagant. Regele meu era numai 
cu șase ani mai în vârstă decât mine. Și zău dacă nu, 
când mă gândesc la rege îmi imaginez un Moș Crăciun 
valabil întreaga perioadă a anului, cu coroniță. 

Mogulul cu sânge de o nobilitate profundă și uita-
tă, a venit însoțit. O domniță tânără, de nouăsprezece 
ani. Mică de statură, corpul sculptat apreciabil, față 
de păpușă și părul până la glezne. Dar a plecat sau a 
fost alungată. Speculațiile spun că nu a mai rezistat 
capriciilor. 

Hades Lyon a fost o alegere ușoară. Fiecare posi-
bil viitor patron de tron era comparat cu ultimul rege 
al României, de acum zeci de ani. Progenitura unui 
neamț și a unei grecoaice, cu reputație de sânge al-
bastru, educat la Paris, călit în țările sinucigașe ale 
Orientului Mijlociu. Dar asta nu e tot. Se zvonește că 
undeva, pe o ramură dezintegrată a arborelui său ge-
nealogic, ar avea un descendent român. 

Nimic, dar nimic nu m-ar găsi aici de bună voie. 
Diferențele dintre mine și toți de aici sunt imense. Nu 
avem în comun nimic. Nici eu și oamenii. Nici eu și 
regele. Aproape. Există ceva ce ne poate lega în infinit. 
Sau ne poate omorî.

M-a prins războiul în prima linie. La doar opt-
sprezece ani citeam „Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război” la ea acasă, pe front. Fă-
ceam armata pe atunci. Eram o fată slabă, dar înal-
tă. Presimțind pericolul ce se apropia ca norii de 
ploaie, m-am înrolat. Am căzut în gaura neagră ce 
trebuia să-mi apere granița. Iubeam România. La 
disperare. Din impulsivitate m-am aruncat în praf 
de pușcă și pulsații de arme. Eram un om normal. 
Aproape. Am darul de a simți oameni. Din orice 
punct de vedere. Cursurile medicale pe care le-am 
urmat, m-au dus doi ani mai târziu să scot gloanțe 
din răni.

A fost un Război Rece-Călduț-Dulce-Amărui. Fără 
bombe chimice. Fără exagerat de multă violență. Dar 
psihic, a ucis mult mai mulți oameni decât era de ima-
ginat.

Deci, de ce stau îmbrăcată într-o rochie roșie ca 
sângele din profunzime, bătută în nestemate, mai 
fină decât atingerea lunii, cu părul lucios, ondulat la 
bază spre exterior, cu o coroniță din rămurele așezată 
cu perfecțiune obsedantă în unghi de 45 de grade, cu 
nasul pudrat, obrajii ciupiți, ochii conturați cu un ne-
gru intens, urechile îngreunate de o pereche de cercei 
autentici mai grei decât păcatele curtenilor, cu brățări 
până la coate? Și, mai ales, de ce am buzele atât de 
roșii? E împotriva Codului Regal. Codul Regal e prea 
simțit pentru mine. 

- Intră, suveranul te așteaptă.
Nu sunt genul de persoană căreia dacă îi spui să 

nu facă un lucru îl face. Dar sunt genul de persoană 
căreia dacă îi spui să facă un lucru nu îl face. 
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Cinema

Reeditări filmice (XXIV)

Ioan-pavel azap

O făclie de Paște (2)

Cea de a doua „revizitare” cinematografică a 
Făcliei de Paște caragialiene îi aparține lui Radu 
Gabrea, respectiv Fürchte dich nicht, Jakob!/ Nu te 
teme, Iacob! Radu Gabrea reprezintă un caz unic în 
cinematografia română: este singurul regizor din 
perioada comunistă care a făcut carieră în Occi-
dent, după autoexilul în Germania din 1975, ceea 
ce nu au reușit, din păcate, nici Mihai Iacob, nici 
Lucian Pintilie, nici Liviu Ciulei, nici Mircea Vero-
iu, nici Mircea Săucan. Născut în 1937, în București 
(d. 2017, București), Radu Gabrea aparţine biologic 
primei generaţii de regizori români formaţi post-
belic: Manole Marcus, Iulian Mihu, Andrei Blaier și 
(nu foarte mulţi) alţii. A absolvit Institutul de Con-
strucţii București (1960). Participă la mișcările din 
1956 ale studenților bucureșteni, de solidarizare cu 
evenimentele din Ungaria. Arestat, este achitat și 
eliberat în 1957. Urmează apoi cursurile Institutu-
lui de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragi-
ale” București, pe care îl absolvă în 1968. Debutea-
ză în lungmetrajul de ficţiune în 1969 cu Prea mic 
pentru un război atât de mare, film în care naraţiu-
nea de tip clasic se îmbină cu experimentul, ca în-
cercare de sincronizare cu tendinţele novatoare ale 
cinematografiei europene a vremii (Premiul juriu-
lui pentru tineret la Festivalul de la Locarno, pre-
zentat la Festivalurile de la Avignon și Mannheim, 
selectat la Cannes în „Quinzaine des Réalisateurs”). 
În 1970 realizează un serial de televiziune, Urmări-
rea, iar în ’73 serialul Un august în flăcări (alături de 
Dan Pița, Alexandru Tatos, Doru Năstase). Revine 
pe marele ecran cu Dincolo de nisipuri, ecranizare 
a splendidului roman Îngerul a strigat al lui Fănuș 
Neagu, cu elemente din nuvela ce dă titlul filmului, 
selectat și acesta în „Quinzaine des Réalisateurs” 
la Cannes, lansat în cinematografe în 1974. După 
interzicerea filmului, din ordinul personal al lui Ni-
colae Ceaușescu, Radu Gabrea alege calea exilului și 
se stabilește în Germania, unde lucrează câţiva ani 
ca inginer, fără a renunţa la gândul de a face film, 
participând constant la concursuri de scenarii.

În 1981 are loc premiera primului său film reali-
zat în afara României, amintitul, Fürchte dich nicht, 
Jakob!, adaptare liberă (dar nu atât de liberă pre-
cum a predecesorilor interbelici; a se vedea numă-

rul anterior al revistei) a nuvelei O făclie de Paște 
[1]. Nuvela lui Caragiale, abisal-psihologică, dar, în 
același timp, și comercial-conjuncturală, cu nuanțe 
senzaționaliste, în sensul că apartenența etnică și/
sau religioasă a protagoniștilor – evreul Leiba Zibal 
și creștinul Gheorghe – are în primul rând valențe 
dramaturgice, nu politice sau – și mai rău – „co-
rect politice”, prezintă un caz particular menit să 
emoționeze, să înspăimânte, să captiveze cititorul 
– în orice caz, să nu-l lase indiferent. Radu Gabrea 
extrapolează oarecum sugestiile implicite ale scri-
itorului român, și „mizează pe condiția străinului, 
drept motor al temerilor pentru siguranța familiei, 
a vieții urmașului pe cale să se nască, pentru pro-
pria condiție de intrus într-o comunitate unde iarba 
discordiei este lesne aprinsă” [2]. Opțiunea regizo-
rului pentru nuvela lui Caragiale nu este totuși în-
tâmplătoare, sau speculativă, filmul remarcându-se 
„printr-o excepțională cunoaștere a naturii umane” 
[3], cunoaștere comună cineastului și scriitorului. 
Fürchte dich nicht, Jakob! i-a deschis regizorului ro-
mân platourile europene, și nu numai, potențând o 
vocație nicicând dezmințită.

Cineast cu adevărat european, regizor „captivant, 
sensibil, pedant uneori, cu o istorie care face concu-
renţă filmelor sale, istoria unui rătăcitor care nu a re-
nunţat niciodată la prima dragoste, filmul” [4], Radu 
Gabrea este un regizor a cărui operă se impune a fi 
reevaluată.

[1] Pe genericul filmului, alături de Radu Gabrea (regizor, 
coscenarist împreună cu Frieder Schuller și coproducător), apar 
mai mulți români expatriați: Dan Nuțu (interpret), Helmuth 
Stürmer (decoruri), Șerban Gabrea (asistent decoruri), Miruna 
Boruzescu (costume).

[2] Călin Stănculescu, Radu Gabrea. Biografia unei opere, Ed. 
Noi Media Print, București, 2012, p. 31.

[3] Idem. 
[4] Angelo Mitchievici apud Bujor T. Rîpeanu, Cinematogra-

fiștii, Ed. Meronia, București, 2013, p. 219.
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Cinema
Filmografiile Simonei

The Blind Side (2009)

Simona ardeLean

Gen: dramă/biografie  
Durată: 2h 9m
Regizor și producător: John 

Lee Hancock 
Scenariști: John Lee Hancock/ 

Michael Lewis
Nominalizări și premii: Oscar 

(2010) pentru cea mai bună actriţă 
în rol principal (Sandra Bullock), 
nominalizat la Oscar pentru cea mai 
bună peliculă a anului, câștigător al 
unui Golden Glob (2010) pentru cel 
mai bun rol feminin, Screen Actors 
Guild Awards (2010) la aceeași ca-
tegorie, nominalizat la BET Awards 
pentru Cel mai bun actor (Quinton 
Aaron), dar și la alte festivaluri de 
profil, cumulând 8 premii și 30 de 
nominalizări

The Blind Side (Povestea unui 
campion) este o adaptare cinema-
tografică după romanul lui Micha-
el Lewis care pleacă de la o poveste 
reală. Este, de asemenea, doar în-
ceputul adaptărilor pentru marele 
ecran a unor povești de viaţă din 
lumea sportului a acestui autor, 
pentru că după această primă co-
laborare cu John Lee Hancock din 
2009 au urmat Moneyball: arta de 
a învinge în 2011 (nominalizat la 
Oscar pentru șase categorii) și, mai 
apoi (The Big Short) Brokerii apoca-
lipsei (2015, premiat cu un Oscar). 
Pe lângă succesul la public și cel cri-
tic, filmul a cunoscut și succesul fi-
nanciar, fiind al doilea film cu temă 
sportivă cu cele mai mari câștiguri 
după Dangal.

Sunt două elemente care fac ca 
acest film să fie unul memorabil. 
Întâi, povestea în sine. Michael 
Oher (Quinton Aaron), o figură din 
categoria lui Lennie Small din Oa-
meni și șoareci a lui John Steinbeck 
(1937) are un parcurs ce amintește 
vag de un roman picaresc: un tânăr 
fără casă, dar cu evidente aptitu-

dini atletice e salvat de pe străzi 
de o familie înstărită și, după ce 
reușește să depășească o sumede-
nie de bariere afective și educative, 
ajunge un jucător celebru de fotbal 
american în NFL. Sunt câteva ele-
mente care diferenţiază povestea 
spusă pe ecran de cea din realitate, 
ca de pildă gradul de introversiune 
a protagonistului, dar probabil, fi-
gura timidă a fost elementul emoţi-
onal necesar în desenul epic al unui 
film cu succes la public. Dincolo de 
aceste inadvertenţe, filmul e cap-
tivant și curajos: sunt portretizate 
diferenţele sociale, prejudecăţile 
oamenilor, determinarea necesară 
pentru a reuși. Familia Tuohy este 
o familie bogată, oarecum tipică 
pentru Sudul american prin ori-
entarea republicană, efervescenţa 
religioasă și pasiunea pentru sport. 
Aparent, conflictele de orice tip o 
ocolesc și acest lucru se datorează 
și personalităţii puternice a matri-
arhei, Leigh Anne (Sandra Bullock), 
care reușește să-și impună dorin-
ţele în faţa tuturor, dar nu într-un 
mod tiranic, ci asertiv și onest. Ea 
poartă haine scumpe, are amice 
snoabe, dar nu pare să fie coruptă 
de lumea profund materială în care 
trăiește. Din compasiune și mai 
ales datorită impulsului mesianic 
al femeii, familia îl găzduiește pe 
Michael, îi cumpără haine, îl antre-
nează și-i asigură meditatori, ilus-
trând perfect parabola bunului sa-
maritean. Toată această devenire a 
personajului principal nu cunoaște 
antagoniști, ci doar limitări dato-
rate, iniţial, mediului. Asupra im-
portanţei mediului în care trăim se 
revine într-una din scenele finale, 
când ni se citește un anunţ mor-
tuar al unui tânăr care provine din 
același cartier ca și protagonistul. 
Imixtiunea pe care și-o permit în 
viaţa școlară și sportivă a liceului 

este totuși datorată tocmai acestei 
apartenenţe sociale a familiei Tu-
hoy, astfel că la finalul vizionării, 
filmul poate să genereze discuţii 
contradictorii. Una din subtemele 
acestui film pe lângă tema sporti-
vă, cea a destinului și cea a familiei, 
este tocmai această devenire con-
textuală. Familia se îndepărtează 
de modelul familiei din sud prin 
noua componentă interrasială, dar 
și prin sfidarea celorlalți, iar (re)va-
lorizarea tradiţiei va constitui toc-
mai punctul culminant al filmului.

Eseul pe care Big Mike trebuie 
să-l predea pentru a obţine o notă 
suficient de mare, încât să poată fi 
selectat de facultatea cea mai ofer-
tantă în termeni de burse spor-
tive, este despre curaj și onoare. 
Nu vorbește despre Pip din Marile 
Speranţe, așa cum i se sugerează, ci 
despre propria luptă și abia atunci, 
protagonistul, care este redus prin 
replici simpliste aproape pe tot 
parcursul filmului la statutul de 
metaforă ambulatorie, prinde glas 
și dimensiune individuală. 

(continuare în p. 43)
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Cronica discului

IQ – Resistance
daniel Mureșan

Cinci ani au trecut de la ultimul album – The Road Of 
Bones, englezilor plăcându-le cincinalul compozițiilor, 
perioada de șlefuire a unei noi bijuterii muzicale. 
Calea neo-prog-ului britanic urmată de IQ este una 
deloc sinuoasă, un fel de conservatorism cu sclipiri 
la fiecare album, excepție făcând cele două discuri de 
acum 30 de ani, înregistrate fără Peter Nicholls. Un 
rock progresiv atmosferic, relativ mohorât și totuși 
foarte armonios. Clapa lui Neil Durant întregește fi-
ecare piesă, o construiește cu migală. Vocea distincti-
vă a lui Peter Nicholls dă nuanță unui tablou muzical 
de excepție, în ton cu chitara magnifică a lui Michael 
Holmes. Chiar și melodiile cu pasaje instrumentale 
mai lungi nu dau senzația că ar fi vorba despre satisfa-
cerea ego-ului muzicienilor.

Am ascultat deja albumul de vreo trei ori, și de fie-
care dată e o trăire intensă, diferită de cea preceden-
tă. Mai ales la primul disc, piesele te acaparează încât 
nu îți dai seama când se trece de la o piesă la alta. IQ 
combină sound-ul său specific cu elemente noi, pro-
vocatoare, câteodată greu sesizabile, totul ducând 
spre o atmosferă unică. Trupa se adâncește în univer-
sul său progresiv la fiecare nou album, pigmentând 
orchestrația de fiecare dată, deși subtil, cu influențe 
jazz sau soul. Nu este un album conceptual, dar din 
greutatea muzicii simt la melodii un soi de revoltă și 
rezistență. Un mesaj neputincios despre drumul aces-
tei lumi, în care majoritatea putem doar să asistăm. 

Îmi place contrastul dintre lumină și întuneric de 
pe acest album, delicatețea și brutalitatea în armonie. 
Yin și Yang. Este posibil să nu fie albumul meu prefe-
rat de la IQ (această onoare aparține lui Dark Matter), 
dar l-aș pune undeva între primele trei ale anului. A 
meritat așteptarea!

Tracklist:
Disc 1:
1. A Missile
2. Rise
3. Stay Down
4. Alampandria
5. Shallow Bay
6. If Anything
7. For Another Lifetime

Disc 2:
1. The Great Spirit Way
2. Fire And Security

3. Perfect Space
4. Fallout

Discografie IQ:
Tales from the Lush Attic (1983)
The Wake (1985)
Living Proof (1986)
Nomzamo (1987)
Are You Sitting Comfortably? (1989)
J’ai Pollette d’Arnu (1991)
Ever (1993)
Forever Live (1996)
Subterranea (1997)
Seven Stories into `98 (1998)
The Seventh House (2000)
Subterranea: The Concert (2000)
Dark Matter (2004)
Frequency (2009)
The Wake: Live at De Boerderij (2010)
The Road of Bones (2014)
The Archive Collection: Live on The Road of Bones       
(2016)
Resistance (2019)

Componență IQ:
Paul Cook – baterie
Neil Durant – clape
Tim Esau – bass
Michael Holmes – chitară
Peter Nicholls – voce
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Cronica literară

Tinereţea între răni şi 
orgolii

Iuliu-Marius MOrarIu

Mihaela Gligan, Rănile orgo-
liului, roman, Editura Coresi, 

București, 2019, 136 p.

Suspans, tensiune, aspecte pe 
alocuri freudiene, o construcţie 
narativă complexă ce îmbină dia-
logul cu introspecţia, naraţiunea 
sau descriptivul... Așa ar putea fi 
definit succint, pe baza unor ter-
meni-cheie, recentul roman al Mi-
haelei Gligan. 

După frumosul pandant narativ 
din Suflet de copil, autoarea reci-
divează, de această dată cu o con-
strucţie narativă mult mai comple-
xă și de o dinamică aparte, constru-
ită cu multă măiestrie. Romanul ei 
șochează atât prin mesajul actual, 
cât și prin întorsăturile pe care le ia 
în repetate rânduri acţiunea, pre-
cum și prin modul în care reușește 
să aducă subiectivul la niște cote 
de realism și naturaleţe aparte, ce 
ar putea să pună în dificultate un 
cititor decis să separe creaţia lite-
rară de confesiunile ce concurg din 
sufletul naratorului. 

Crizele adolescentine ale Cristi-
nei, o tânără de șaptesprezece ani 
forţată să asiste la destrămarea 
propriei familii, ce fusese până nu 
demult una fericită, sunt cu cer-
titudine similare cu multe dintre 
experienţele de viaţă ale tinerilor 
contemporani. Modul în care Mi-
haela se folosește însă de ele ca de 
un pretext spre a prezenta o poves-
te cu ramificaţii complexe, e însă 
unul aparte. 

Jurnalul e și el important în 
peisaj. Dacă din punct de vedere 
stilistic este un instrument util, 
ce asigură alternanţa a două cadre 
narative, având de asemenea o di-
mensiune testimonială, menită să 
contribuie la încadrarea textului 
între operele beletristice ce au o 
înrâurire aparte asupra perioadei 

în care ne aflăm, pentru persona-
jul principal, e amicul de încrede-
re, confesorul ce va contribui în 
cele din urmă la atingerea stării 
de catarhsis. Datorită faptului că 
acţiunea este plasată cu câţiva ani 
în urmă (căci, deși se manifestă 
cu parcimonie în raport cu indicii 
spaţiali și temporali, autoarea nu 
uită totuși să îi precizeze în câteva 
rânduri, fapt important și util, cu 
precădere dacă este plasat în legă-
tură cu anumite cadre descriptive), 
când tinerii încă nu fuseseră atât 
de contaminaţi de utilizarea aproa-
pe abuzivă a unor mijloace post-
moderne de comunicare precum 
cele de astăzi și mai aveau încă sen-
sul profund al noţiunii de intimita-
te, el se potrivește ca o mănușă în 
construcţia romanescă. În plus, re-
levă calităţile de fină observatoare 
ale tinerei Cristina, care ar fi avut 
cu certitudine utilitate chiar și în 
cadrul unei investigaţii cu valenţe 
psihologice, Iată, de exemplu, un 
astfel de fragment:

„7 Iulie 2012
Au trecut cinci zile de la ultima 

confesiune. Au trecut repede și, 
totuși, atât de greu. Încă nu m-am 
obișnuit cu absenţa ta... cu absenţa 
lui Mircea. Mama vrea să îmi lase 
impresia că este bine, dar știu că, 
atunci când este singură, își plânge 
durerea...” (p. 113). 

Dacă autorii care se lasă pradă 
scrisului la persoana întâi încear-
că să ofere cititorilor cu precădere 
peisaje dezolante și să accentueze 
aspecte care ar putea fi definite, e 
drept, cam vag, prin intermediul 
termenului „emo”, Mihaela Gligan 
optează pentru o întreţesere a si-
tuaţiilor, problemelor și soluţiilor. 
Departe de a-și dori să fie circum-
scrisă romantismului, clasat ade-
sea de critică în rândurile curente-
lor desuete, ea nu eludează totuși 

latura pozitivă din naraţiune. Ba 
mai mult, construiește povestirea 
în așa fel încât descătușarea inte-
rioară să se găsească în legătură cu 
experienţa religioasă, oferind prin 
aceasta un cadru de un realism 
aparte întregii construcţii a poves-
tirii. 

Fără a se pierde în pasaje cu un 
rol moralizator, ci folosind mai de-
grabă motive de inspiraţie ce aduc 
cu clasici precum Dostoievski, pe 
care îl și citează, autoarea se folo-
sește de anumite situaţii, precum 
dialogul Cristinei cu mama ei, pen-
tru a da o dimensiune morală, mi-
litantă am zice, textului ei:

„- Nu de viitor trebuie să te 
temi. El este determinat și de ceea 
ce faci în prezent. Dacă vei fi cinsti-
tă și înţeleaptă, viitorul nu va mai 
fi atât de sumbru.

Fiica izbucnește în râs, ridicân-
du-se totodată din pat.

- După modul în care decurg lu-
crurile, nu pot vedea un alt viitor 
decât cel sumbru. Pentru un viitor 
cât de cât trainic, consider că sin-
gura șansă este să te complaci, să 
fii în rând cu lumea, cum se zice. 

(continuare în p. 47)
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Rememorări

Din vremea studenției 
augustin MOCanu

1. Tata, fie iertat, măi vere, avea o zicere tare ade-
vărată despre viaţa omului.

- Viaţa oricui, fie el cine-a fi, oricât de mare, ori-
cât de mic, e totuna, că are numa’ două întâmplări 
ca lumea: nașterea și moartea, celelalte-s mai nimic, 
fiindcă aţa vieţii cură între cele două și... gata!

Când eram student, uneori ieșeam singur sau cu 
vreun coleg, niciodată cu doi, de băteam străzile Clu-
jului numai așa ca să mă mișc, să-mi aerisesc bietul 
meu cap umplut de cărţi ca un tăbuieţ îndesat cu 
fărină de cucuruzi, stând să crape și nu alta. Vă-
zându-mă singur, târându-mi alene picioarele după 
mine și holbându-mi ochii la tot ce-mi ieșea înain-
te, ușor ajungeam ţinta oricui voia să-i spun unde se 
află o stradă, să-i dau un foc, eventual, o ţigară și un 
foc, să ceară un leu ca să-și cumpere și el un corn, că 
îi este tare foame, să stea cu mine de vorbă că și el 
e Tănase Teleleu cum crede că sunt eu, deci, ne ase-
mănăm și trebuie să vorbim împreună, că avem tare 
multe să ne povestim etc. etc. etc...

Odată în timpul sesiunii din iunie, mă pune dra-
cul și accept să învăţ împreună cu unul Mihăiuţ, pen-
tru examenul de gramatică istorică, curs început de 
Ștefan Pașca, titular, dar continuat și terminat de 
Romulus Todoran. M-am chinuit cu tipul vreo patru 
ore și n-am înaintat deloc. Colegul nu avea notiţe, fi-
indcă la curs nu reușea să-și facă însemnări logice și 
clare; nu avea după ce să se pregătească și, de altfel, 
nu pricepea nimic din încâlcitele fenomene privind 
istoria limbii române. Amândoi am pierdut de po-
mană timpul cel valoros. Când m-am greţelit de tot, 
i-am lăsat un caiet cu notiţe de-ale mele să se pregă-
tească singur și am ieșit, căci mă durea capul și ochii 
mi se împăienjeniseră de oboseală. Am luat-o aiurea. 
Doream să stau puţin în parc la aer bun și în liniște, 
dar înainte trebuia să pun ceva în gură, că îmi înne-
bunea stomacul, crezând că mi s-a spânzurat gura. 
Undeva pe strada Doja era o plăcintărie renumită. 
Doi gogoși mi-am luat și înfulecam la ei, îndrep-
tându-mă către parc. După ce am trecut de clădirea 
poștei și de podul de peste Canalul Someșului, ajun-
gând dincolo unde, atunci, era o mare farmacie, îmi 
pică în faţă domnul Petrică Moceanu, alias Pierre, 
pensionar, fost profesor de franceză în școlile secun-
dare. Îl știam de vreo doi ani, căci mereu îl întâlneam 
undeva în jur: pe podul cel mare și nou din fier și 
beton de peste Someș, stând rezemat în coate de gri-
lajul negru, privind curgerea apei, hlizindu-se și slo-
bozind câte-o flegmă cât o plăcintă, pe care o urmă-

rea cum o ia și o nimicește apa; măsurând trotuarul, 
când pe de-o parte, când pe cealaltă, din Piaţa Mihai 
Viteazul până în parc lângă Teatrul Maghiar de Stat, 
cu o carte sau o revistă veche în mână, încercând să 
intre în vorbă cu adolescenţi, elevi, probabil, și alţi 
tineri, consideraţi studenţi, în faţa cărora, de aveau 
răbdare să-l asculte, își prezenta oferta de a le preda 
ore de limba franceză, ieftin să știe românii și limba 
lui Balzac, nu numai pe-a lui Tolstoi, că nu se știe 
când va fi mare nevoie de așa ceva, că azi lumea nu 
privește destul de departe, ci se mulţumește să vadă 
doar până în vârful nasului și asta ne va costa pe toţi 
odată și-odată.

Când m-a observat, ceea ce nu întotdeauna mă 
bucura, s-a apropiat ţanţoș de mine, de la trei pași 
mi-a întins mâna și m-a întrebat: 

- Ce mai faci, bojanule, freci trotuarul în loc să 
citești?

- Așa e, domn’ profesor. Sunt scârbit de gramatica 
istorică, de mi s-a acrit viaţa.

- Hai! Face semn către parc, adică să mergem aco-
lo pe-o bancă și dânsul mă ajută.

- Știu, maestre, știu, da’ v-am mai spus eu că să 
demonstrezi cum călătorea un termen pe la 1850 de 
la Paris până la Iași sau la București și ce păţea el 
pe drum e floare la ureche, da’ să te duci înapoi la 
anul 100 e.n. și să urmărești călătoria unui cuvânt 
de la Roma, de atunci, până la Alba Iulia, cea de azi, e 
cu totul altceva. Și acuma du-te, tu Ioane, la examen 
cu Romulus Todoran, care îţi scrie pe bilet: Să se de-
monstreze știinţific faptul că numele de familie Voie din 
Sălaj, nu are nicio legătură cu a voi, ci cu oaie. În mij-
locul trotuarului, sub un castan numai floare albă, 
mă trag puţin înapoi, îi privesc admirativ reclama 
comercială prinsă-n piept – Franceza te învăţ ra-
pid – zâmbesc imperceptibil ca să nu-l supăr, îmi cer 
scuze și, cu tristeţea, care nu rareori mă copleșește, 
apărând ca din senin, mă despart de dânsul, trec un 
podeţ și intru în Parcul I.L. Caragiale, unde mă așez 
ca un bolnav pe-o bancă dură și rudimentar înjghe-
bată din rude albe de mesteacăn, nimerind chiar sub 
unul dintre copacii cam fără frunze, căci, probabil, 
nu demult fuseseră scoși din vreo pădure ca să fie 
aduși pentru a fi plantaţi aici, în acest nou parc al 
orașului, loc unde până ieri-alaltăieri se afla piaţa de 
găini, de fapt, de galiţe, de unde mereu se împrăștia 
în jur o anume duhoare înecăcioasă. 

2. La marginea de către Poștă a parcului, pe un loc 
nu prea întins, miercurea se ţinea un fel de târg de 
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fete. Acolo se strângeau tinere de la ţară însoţite de 
mamele lor și așteptau să vină cineva să le angajeze 
servitoare. Erau fete zdravene și frumoase, curate și 
bine îmbrăcate, care prin înţelegere urmau să facă 
toate lucrurile gospodărești trebuitoare unei fami-
lii. Două erau, în mare, motivele pentru care o fată 
voia să ajungă servitoare: mai întâi dorea să vadă și 
să înveţe înainte de a se mărita, cum se ţine o casă 
privind toate lucrurile care trebuie făcute de către 
o gospodină, inclusiv îngrijirea și hrănirea copiilor 
mici, ca să știe fata mai multe și să lucreze mai bine 
și mai iute decât viitoarea ei soacră sau cumnate-
le cu care va sta împreună cel puţin o vreme, însă 
e sigur că atât fetele, cât și mamele urmăreau să ia 
și niște bani pe care să-și cumpere în primul rând 
haine de sărbători și încălţări, adică păpuci, cizme, 
jumătăţi și sandale. Obișnuinţa fetelor de la ţară de 
a merge servitoare avea rădăcini vechi și, în general, 
a ţinut până târziu după colectivizarea pământuri-
lor ţărănești, când adolescentele cu șapte-opt clase 
elementare au început să urmeze școli profesionale, 
devenind muncitoare și se căsătoreau, rămânând la 
oraș; cele mai în vârstă se calificau la locul de muncă, 
se mutau la oraș sau ajungeau navetiste și nimănui 
nu-i mai convenea să ajungă slugă, când poate fi li-
ber, lucrează numai pentru sine, are drepturi scrise 
în Codul muncii, face ani de vechime în serviciu și, la 
urmă, capătă pensie, bani tare buni la bătrâneţe. Așa 
s-a întâmplat că, an de an, tineretul s-a dus la oraș și 
multe sate aproape că s-au golit de locuitori. În Boj, 
de pildă, în 65 de ani, 1946-2011, numărul total al 
locuitorilor a scăzut de la 1486 la 444, respectiv cu 
1042 de persoane, în medie cu aproximativ 16 sufle-
te pe an. Într-o perioadă de 45 de ani, 1959-2004, 
numărul elevilor din clasele I-IV a scăzut de la 129 la 
20, de la o medie de 32 de elevi într-o clasă s-a ajuns 
la abia 5 elevi pe clasă.

 În perioada interbelică, destule fete din Ardeal 
treceau munţii în vechiul regat, unde erau angajate, 
apreciate și plătite bine, fiindcă erau harnice, pri-
cepute și corecte. Prin 1925, mama avea 18 ani. A 
plecat la București unde a lucrat ca fată-n casă vreo 
cinci-șase ani. Când s-a întors, avea bani „mulţi” pe 
care i-a dat bunicilor de și-au luat pe ei două bivo-
liţe frumoase și fetei i-au promis înapoierea su-
mei respective la măritiș, dar atunci n-au putut, i-au 
spus că i-or da o șirincă de pământ pentru acei bani, 
însă fraţii s-au opus și biata mamă a rămas, vorba 
aceea, cu buzele drâmboiete și gata.

3. După câte îmi mai amintesc, în 1953, Facul-
tatea de Filologie a Universităţii „Victor Babeș” din 
Cluj funcţiona cu două secţii distincte: limba și li-
teratura română, limba rusă. În acel an, la română, 
cum ne exprimam noi mai pe scurt, am intrat 135 de 
tineri și am devenit studenţi. Cursurile ni se predau 
tuturor deodată în una din marile și vestitele săli ale 
universităţii, precum Sala Pârvan, Sala nr. 3, Sala 

nr. 4. La unele cursuri de interes general luau parte 
și studenţii de la rusă și chiar unii de la Universita-
tea „Babeș-Bolyai”, care se pregăteau să predea ro-
mâna la școlile ungurești. Pentru seminarii am fost 
împărţiţi în șase grupe. Eu făceam parte din grupa 
817, a treia din acel an, căci se începuse cu 815...

Între studenţi umbla vorba că fetele cele mai fru-
moase ar fi cele de la română și de la știinţe naturale. 
Pe externi, adică pe matematicieni, pe fizicieni, pe 
geologi, în parte, pe chimiști, unde, unii ziceau că nu 
vedeai picior de fată ca lumea, ci numai niște ochela-
riste îngrășate și schilodite de stat pe scaun pentru 
a rezolva probleme, îi puneau jos colegele noastre, 
multe de tot faţă de băieţi, diferite și provocator de 
interesante prin varietate și dominaţie numerică. 
Seara, pe la ora 20 și-un pic, grupa noastră ieșea în 
str. Emil Isac, coborând de la un seminar de latină 
ţinut de domnul Vasiliu într-o sală de la Muzeul de 
Istorie a Transilvaniei. Parcă un stol de porumbiţe, 
laolaltă cu turturele și rândunici o zbugheau, jucân-
du-se în plutire pe valurile de aer oscilând între pă-
mânt și cer. La vederea unei astfel de icoane, cum să 
nu le sfârâie sufletele și să nu-i frigă nădragii, chiar 
și pe cei mai scorojiţi matematicieni?! Unul, probabil 
Florea de pe la Huedin m-a dispreţuit când i-am spus 
că n-am reușit să-mi atrag o fată de la noi și că, în 
orele chinuitoare de slavă veche și literatură rusă cu 
Maria Zdrenghea, mă așez sus de tot în fundul sălii, 
mă zgâiesc pe fereastră și discut de toate prin semne 
cu o unguroaică, fată mică, fină și frumoasă, elevă la 
Școala Pedagogică cu Limba de Predare Maghiară, de 
peste stradă.

Este adevărat că nici eu nu puteam fi chiar imun 
la semnalele involuntare ce-mi veneau, credeam eu, 
când de la una, când de la alta. Îmi tot mutam ochii 
și preferinţele de ici-colo după nebuniile închipuirii 
și focul unicilor mei nădragi pe care mi-i călcam per-
sonal, dormind pe ei în fiecare noapte.

Tentative de apropiere cu adresă concretă la cole-
ge au fost, dar n-au ajuns unde speram, toate au zbu-
rat fără a lăsa vreo urmă de neclintit în sufletul meu 
aprins. Numai unguroaica aia mică de la pedagogică 
a stăruit, dar, când a absolvit, cine știe unde se va fi 
aciuat și n-am mai întâlnit-o în veci.

4. De la o vreme, intrau dracii în mine de-atâta 
căutat la cărţi, citit și răscitit, învăţat pentru semi-
narii și examene, conspectat pe fișe mai ales pentru 
seminariile, desele și multele examene la discipline-
le ce ţineau de gândirea comunistă a epocii: istoria 
Partidului Comunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice, 
marxism-leninism, economie politică, materialism 
dialectic și istoric, filosofie. Atunci o luam la picior 
și, mergând aiurea, cine știe pe unde ajungeam, cu 
cine mă întâlneam și ce mi se întâmpla, căci mereu 
mie mi se întâmpla să încurc lucrurile rău de tot și să 
suport urmările, datorită timidităţii, lipsei curajului, 
inexperienţei și mai ști Cel de Sus de ce.
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Într-o toamnă, cred că pe când eram student în 

anul II, Decanatul Facultăţii de Filologie în înţelege-
re cu instituţia similară de la Universitatea „Babeș-Bolyai” 
decid să-i sprijine pe studenţii maghiari în învăţarea 
mai rapidă și mai firească a limbii române, prin gă-
sirea unei metode de apropiere între studenţii celor 
două universităţi. Zis și făcut. Se iau studenţii din-
tr-o cameră de la Căminul Studenţesc „Emil Raco-
viţă” și se mută în mediul unguresc de la Căminul 
Studenţesc „Iozsa Bella”; același număr de studenţi 
unguri sunt mutaţi în camera eliberată de la căminul 
studenţilor români. Printre cei transferaţi mă aflam 
și eu împreună cu cine? Chiar, oare cu cine, căci eram 
patru sau cinci din mai mulţi ani de studiu și numai 
de doi îmi amintesc exact: Fillip Romulus din același 
an, dar din altă grupă, și Alexandru Căpușan din anul 
III. Ce a ieșit de-acolo, pentru acei tineri unguri care 
doreau să înveţe româna pentru a o preda copiilor, 
eu nu știu. Știu că în cele vreo nouă luni cât am locu-
it în acel mediu unguresc n-am învăţat ungurește și 
nici mai târziu, fiindcă nu eram îndemnat și împins 
de nevoia de a ști, însă, din cauza unei întâmplări, 
am răbdat foame vreo patru zile. Ce se întâmplase? 
După ce am părăsit camera și m-am mutat la cămi-
nul unguresc, cineva a distrus un scaun și, la cerceta-
re, a declarat că eu aș fi autorul faptei. Mi s-a ridicat 
cartela de masă, procedeu prin care m-au obligat a 
mă prezenta la decanat ca să dau o declaraţie scrisă. 
Până s-a aflat făptașul adevărat, au trecut câteva zile 
în care am devenit supist, adică student aflat într-o 
situaţie grea, fiind obligat să mănânce ceea ce lasă 
alţii în farfurii, dacă se întâmplă să lase.

5. În 1953, când am ajuns eu student, trecuseră 
doar opt ani de la terminarea războiului și urmările 
lui distructive se vedeau încă și se simţeau peste tot. 
În anul nostru de studii se aflau studenţi de la 17 ani, 
cei ce absolviseră liceul cu zece clase, model sovietic, 
până la persoane de peste 30 de ani, oameni cu fa-
milii și copii; unii făcuseră studii liceale în sistemul 
de învăţământ interbelic, erau bine pregătiţi, având 
un larg orizont de cunoaștere, vorbeau franceza sau 
germana, la seminarii ne puneau jos cu discuţiile lor; 
alţii, mai ales câţiva proveniţi de la facultăţile mun-
citorești, abia reușeau să închege câteva propoziţii 
schiloade sau să citească niște însemnări, zicând că 
citează.

Era unul Cătrinescu, probabil de pe lângă Iași. 
Venise la studii în Ardeal, crezând, după spusele nu 
știu cui, că la Cluj e mai ușor să faci faţă, că de intrat 
nu se punea problema, deoarece ei aveau avantaje nu 
numai prin oferirea de burse speciale, ci și prin aceea 
că li se rezerva un anumit număr de locuri, aplicând 
astfel în viaţă politica înţeleaptă a partidului privind 
formarea unei intelectualităţi noi, ridicată din rân-
durile sărăcimii orașelor și satelor, dragi tovarăși!

Într-o zi, după-masă pe la cinci, venind de la Poli-
clinica Studenţească, de unde obţinusem o recoman-

dare pentru a lua masa la Cantina Dietetică, în faţa 
Librăriei Mihai Eminescu, îl întâlnesc pe Cătrinescu. 
L-am recunoscut din spate, i-am atins fin umărul 
drept, cu gândul să-l întreb ce face, așa cum se obiș-
nuiește la noi, dar, când și-a întors faţa către mine, 
m-am speriat, că era gata s-o iau la fugă. Era tun de 
beat și totuși mergea drept, strângând către piept o 
lumânare albă, mare, precum cele duse de nași pen-
tru ceremonialul creștinesc al căsătoriei, sub care, 
chiar pe haina-i neagră, se vedea coperta din spate 
a unei cărţi legate, de format mare. Îl iau de mâna 
stângă, dreapta nefiindu-i liberă, trecem strada și 
ne așezăm pe o bancă în apropierea unui monument 
impunător, cu inscripţia: MATHIAS REX. Vreau să 
știu ce carte strânge la piept și îmi arată. Era Istoria 
literaturii române vechi de Nicolae Cartojan; o cum-
părase de la un anticariat și voia să i-o arate prof. 
Dumitru Pop.

- Da’ cu lumina ce faci? l-am întrebat eu. A mogo-
rogit, dracul știe ce, scăpându-și mereu limba pes-
te buze și ștergându-se întruna de niște bale prea 
abundente, de unde am înţeles că demult, un rusnac 
l-ar fi lovit în cap pe bunicul său, de-a murit pe loc, 
și acum el duce lumina la biserică să fie de sufletul 
mortului. L-am îndemnat să aibă grijă unde pune lu-
mânarea și să n-o aprindă atunci, o vor aprinde sluji-
torii bisericii, că ei știu ce, când și cum se procedează 
cu astfel de lucruri. L-am rugat să-mi lase cartea s-o 
duc eu și i-o dau la cămin, el să meargă acasă și să 
se culce că așa-i bine. Nu mi-a dat cartea și s-a uitat 
urât la mine. Ne-am despărţit. El a trecut strada pe 
la colţ. Eu am înţeles că intenţionează să se ducă la 
fosta catedrală greco-catolică din str. Minoriţilor, de 
aceea m-am apropiat de vitrina librăriei, unde am ră-
mas vreo trei minute, apoi m-am luat după el ca să 
fiu cât mai aproape de se întâmplă ceva neprevăzut. 
Când a ajuns la scările intrării, s-a oprit, a privit ușa 
cea grea de stejar, s-a apropiat să citească un anunţ, 
și-a scuturat puternic umerii, a trecut lumânarea în 
stânga, și-a făcut cruce de mai multe ori, a mutat lu-
mânarea înapoi în cealaltă mână și, ţinând-o drept, 
a urcat încet cele câteva trepte și a intrat. Am grăbit 
pașii, am urcat treptele după el. Femeia care vindea 
lumânări la intrare-n biserică se ridicase în picioare 
în locul ei; când a văzut că el depășește zona băncilor 
și urcă un podium către altar, a alergat, l-a ajuns și 
l-a orientat spre dreapta la un sfeșnic, unde a așezat 
lumânarea arzând, apoi a îngenunchiat; femeia s-a 
întors la prima bancă și a îngenunchiat și ea. Am pă-
răsit biserica ieșind în vârful degetelor, mulţumit că 
totul s-a petrecut bine, dar imaginea lui Cătrinescu 
beat, pășind cu lumânarea aprinsă în mână de-a lun-
gul bisericii goale, într-o liniște de mormânt, mi-a 
rămas în minte pentru toate zilele mele.

Măcinat de frică și emoţii, în acea după-masă nu 
m-am putut duce la cursuri. Am mers la cămin, m-am 
culcat și am dormit ca mort până a doua zi. Atunci 
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mi-a revenit în minte imaginea mea ca student amă-
rât, care mă urmărea mereu de-o vreme. Mă vedeam 
trăgând după mine un enorm cufăr cătănesc burdu-
șit de cărţi, caiete de notiţe și fișe cu conspecte la 
facerea cărora ostenisem lucrând cu mare sârguinţă, 
pentru că de truda respectivă depindea direct exis-
tenţa mea ca student legat de societate prin cordo-
nul ombilical numit bursă de stat (nu de mers, ar 
completa un flecăreţ), buric flexibil, care, însă, putea 
să se rupă sau să fie tăiat, dacă o încurcam cu ca-
lificativele obţinute la examene. Teribil mă temeam 
la probele de marxism-leninism, materie pe care n-o 
prea înţelegeam, deși mă obișnuisem ca la seminarii 
să pun mereu întrebări lămuritoare. Uneori, dracul 
din ureche mă sfătuia cu multă stăruinţă să întreb 
lucruri idioate precum: „Ce fotograf a obţinut apro-
bare specială să-l fotografieze pe popa Stalin în puș-
cărie?” sau una și mai idioată și de mare actualitate 
permanentă: „Cum ne explicăm noi astăzi faptul că 
URSS, bastionul lagărului păcii și socialismului, în 
urma celui de al Doilea Război Mondial a ocupat și 
stăpânește tocmai acele teritorii pe care și le dorea 
și Rusia ţaristă în timpul Primului Război Mondial?” 
Unii colegi râdeau cu gura lărgită până la urechi, alţii 
tremurau, treaba lor de ce, asistenta nu știa cum s-o 
scalde și să o și usuce... și apoi treceam victorioși la 
discutarea altei probleme din planul de seminar.

6. Măi, Nelule dragă, viaţa se încheagă și crește 
adesea pe evenimente de-astea mărunte și comune, 
care, zic eu, au în ele adevăruri însemnate. Pentru 
a le descoperi sensurile și a le transmite celor care 
citesc, cei ce scriu trebuie să aibă înzestrarea cunoaș-
terii și mânuirii cu artă a limbii, ceea ce nu e cazul 
meu, fiindcă eu nu sunt scriitor și nu scriu literatură, 
ci pur și simplu redau cum pot câte ceva din ceea ce 
biata mea memorie mai păstrează din trecutele zile 
trăite aici, în satul Boj și în orașul Cluj. De aceea, e 
bine să nu se uite că oriunde și oricând literatura ca 
artă veritabilă, izvorând din închipuire și materia-
lizându-și imaginile prin cuvinte, pornește de la o 
realitate existentă, verificabilă în datele ei cele mai 
generale, dar seva, sângele cel viu al vieţii umane, 
circulând în operele literare adevărate, este creaţia 
ficţiunii cu ajutorul căreia se naște fiecare frântură 
din ceea ce numim literatură...

În cei zece ani când am învăţat la Cluj, cu toate 
suciturile de care ai auzit că mă fac vinovat și pe care 
însumi le-am prezentat în cărţi, trebuie să știi că am 
avut prieteni ca mine și eu ca ei, că ...cine se aseamănă 

se adună, cam așa scrie Creangă undeva.
 Cu Ion mă înţelegeam perfect. Ne apropiau niște 

asemănări de a căror existenţă nu eram conștienţi 
înainte de a ni le mărturisi unul altuia, fiindcă așa 
doreau sufletele noastre. Cred că originea ţărăneas-
că declarată, atracţia către poezie cu dorinţa de a 
crea în mod real, dar păstrat secret până la o vreme, 
predispoziţia spre hoinăreală perpetuă, tendinţa de 
însingurare, fuga către sânul naturii reprezentat de 
pădure ca la romantici, dorinţa de a-și împlini dra-
gostea cu o fiinţă ireală prin frumuseţea ei, creaţie a 
propriei închipuiri, dispreţul faţă de cerinţele comu-
ne ale coexistenţei indivizilor, fronda specifică unor 
tineri veșnic nemulţumiţi și neadaptaţi, ne-au apro-
piat pe nesimţite.

 Acum voi încerca să-ţi spun câte ceva despre Ion 
și mine. Mai întâi vreau să știi că am fost niște pri-
eteni speciali, altfel de ceea ce, în mod obișnuit, se 
înţelege prin prietenie. Cred că apropierea dintre 
noi s-a înfiripat la biblioteca facultăţii. Eu mergeam 
aproape zilnic acolo, deoarece, în genere, primeam 
cărţile cerute, nu consumam mult timp cu lungi aș-
teptări ca la BCU, aveam un loc oarecum rezervat 
etc. etc. Amândoi eram fumători, ieșeam împreună 
să ne otrăvim cu tabac și ne împrumutam reciproc, 
căci foloseam ţigările studentului amărât, Mărășești, 
pe care, uneori le cumpăram cu bucata, o mărășească 
era între cinci și opt bani, ba și mai mult, eram din-
tre aceia care trăiam într-un fel de osmoză, fenomen 
uman detectabil numai în rândurile tinerilor săraci. 
Aveam cinci (șase, șapte, opt) bani, cumpăram o mă-
rășească pe care o aprindeam de la cineva, o fumam, 
de regulă, în doi, dar nu rareori se întâmpla să mai 
apară doi colegi și să fumăm toţi patru, în cerc, ex-
ploatând resursa la sânge, căci chiștocul, ca să poată 
fi supt de tot ce conţinea, era înţepat fin cu un ac cu 
gămălie, dus la buze și fumat absolut complet.

În chestiuni de învăţat nu prea aveam ce discuta, 
căci nu ne potriveam decât în mare. Eu ca bursier, 
care nu-mi închipuiam cum aș mai rămâne la studii 
în Cluj fără bursă, eram obligat de situaţie să mă con-
formez cerinţelor. De aceea eram supus, disciplinat, 
nu lipseam de la nicio activitate, luam notiţe, citeam 
din bibliografia indicată tot ce găseam și reușeam ca 
timp, eram activ la seminarii, deși nu întotdeauna 
aduceam contribuţii de luat în seamă, mă prezentam 
la colocvii și examene, ţintind să nu am niciun cali-
ficativ sub bine (atunci notarea se făcea prin califi-
cativele: foarte bine, bine, satisfăcător, insuficient). 
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El ca nebursier o ducea mult mai greu decât mine, 
în schimb își permitea unele absenţe, dacă voia își 
amâna câte un examen-două, citea ceea ce-i poftea 
inima, căci nu-l prea interesau calificativele obţinu-
te; deci: eu depindeam de normele impuse în univer-
sitate, faţă de mine, el era un om liber. Asta e!

Noi doi ne simţeam bine de tot când eram sin-
guri-singurei, căci numai atunci apropierea sufle-
tească se desăvârșea, sufletele noastre se deschideau 
unul către altul și mărturisirile curgeau pe neștiute 
și de neoprit ca apa și ca timpul.

Odată, invitat de Ion, căci aproape toate iniţi-
ativele atrăgătoare veneau de la el, ne-am înţeles 
că, iarna bătându-ne la ușă, e nimerit să mai pro-
fităm de o duminică și să facem o plimbare la pă-
dure. Bine-bugăt, dar a doua zi dimineaţa pe când 
ne-am sculat, afară se vedeau clar semnele iernii: 
ninsese puţin, astfel că acoperișurile clădirilor erau 
albe cu pete sure ici-colo, dealurile din jurul orașu-
lui cărunţiseră și pădurile se făcuseră fumurii din 
cauza negurii ce băltea încă nedând niciun semn 
că s-ar legăna pe aer și ridica spre cer. Pe la ora 9, 
după cum eram înţeleși, ne-am întâlnit în apropi-
ere de Casa Armatei, chiar la ușa unui magazin de 
mezeluri și brânzeturi, de unde ne-am luat ceea ce 
era pe plăcerea noastră de feciori de la ţară și ni se 
potrivea cu buzunarele de studenţi, expuse tuturor 
vânturilor și iarna chiar celui mai vijelios crivăţ, 
adică am poftit: niște bucăţele de cârnaţ de casă 
afumat și câte-o felie bună de cașcaval, preparat ar-
delenesc cum se făcea și în satele noastre. În drum, 
am intrat la magazinul Sora, ne-am învârtit printre 
rafturile încărcate de sticle cu tot felul de băuturi, 
unele cu nume străine de care nici în cărţi nu scrie 
nimic. Am optat pentru o sticluţă de șliboviţă și un 
litru de vin de masă Murfatlar. Tot de-acolo ne-am 
luat două franzele și câte un pachet de Mărășești, ca 

aprovizionarea să fie completă. Se poate vedea că în 
acel moment aveam ceva rezerve de lovele.

Când ne-am văzut afară din magazin, ca la co-
mandă ne-am uitat unul la altul, am zâmbit a mul-
ţumire și bucurie și ne-am îndreptat către Tăietura 
Turcului. Mergeam pe jos umăr la umăr, schimbând 
vorbe, trăgând după noi genţile burdușite cu de-ale 
gurii și cu niște caiete cu însemnări de suflet, consi-
derate ca oglinzi care ţin strict de viaţa personală, de 
aceea de existenţa lor nu știa aproape nimeni.

Covorul gros de frunze căzute în pădure era mol-
cuţ. Sub picioarele noastre nu s-a iscat nici cunos-
cuta fojgăială, însoţită de fâșâitul știut al frunzelor 
uscate și nici nu ni s-a arătat coloritul pestriţ al în-
tinsului spaţiu de sub copaci. Deși soarele se ridica-
se pe cerul de toamnă-iarnă, subţirele strat de omăt 
așezat peste noapte domina locul în întregime. Am 
lăsat în dreapta cele câteva construcţii rurale care, 
împreună cu altele, vor constitui peste câţiva ani 
Parcul etnografic Romulus Vuia, apoi am urmat coama 
dealului până am dat de o ruptură la poalele căreia 
era o mică poiană complet stăpânită de niște zăpa-
dă de o frumuseţe cerească, în mijlocul căreia stătea 
întins un mare trunchi de fag… În poiana cea albă, 
șezând pe trunchiul de fag, am petrecut clipe de ne-
uitat împreună cu bunul meu prieten Ion....

Vremea studenţiei noastre s-a scurs în deceniul al șa-
selea al veacului al XX-lea, mai precis – anii 1953-1957. 
Ar fi interesant și benefic pentru tineretul de azi 
și nu numai, a se intra în interiorul studenţiei de 
atunci și a se prezenta realist, corect și concret via-
ţa de student cu părţile bune, luminoase, frumoase, 
dar și cu faţa întunecată a ei. Noi nu mai avem cum, 
căci nu ne-am rezervat timpul trebuitor. Poate că a 
făcut-o cineva până azi, iar de nu, e sigur că se va 
găsi o minte harnică să o facă, deoarece trebuie, nu 
pentru a huli, ci pentru a cunoaște și a învăţa.

Ter ibil istul  profund Mi-
hail  Soare îl admonestează 
„șmecherește” pe Dumnezeu că 
a creat o lume nedreaptă, deloc 
pe gustul său: „Ai alcătuit lumea 
prost, coane,/ (conveniserăm să 
ne zicem așa, ca-ntre șuţi)/ prea 
multă însingurare, prea puţine 
obloane/ paradox neînţeles, de 
sihaștri recruţi/ ai fost generos 
pân’ la sfinţi cu văzduhul/ dar 
aripile le-ai dat contra șperţ, pe 
cartelă/ și privind către cer, în 
produhul/ mai adânc ca o moar-

te tot cădem din nacelă” (Proastă 
alcătuire).

Poetului nu-i mai rămâne de-
cât să se „împuște” întruna, ca 
într-o piesă de teatru absurd. 
Va deveni, în cele din urmă, un 
„mort ţanţoș”, prilej de a lua în 
derâdere mântuirea: „Mai țanțoș 
decât mine nu-i nici un mort de 
soi/ Prinț, amiral sau papă, paiață 
prin oboare/ Pe catalige leșu-mi 
surâde către voi,/ Cei care tot 
mai credeți că moartea-i înălțare” 
(Mai ţanţoș decât mine nu-i nici 
un mort). În spectaculoasele sale 

metamorfozări, Mihail Soare îmi 
pare un Radu Stanca muntean, lu-
cid și orgolios. Tonul baladist, lu-
dic și bufonard, demitizează până 
și poezia. Dar, prin ricoșeu, aceas-
ta îi conferă autorului, sensul vie-
ţii. Poezia lui Mihail Soare va fi 
savurată de cititorii inteligenţi, 
căutători de sensuri multiple în-
dărătul spectacularului lingvis-
tic, dar și de amatorii de finețuri 
stilistice, cuceriți, și unii și alții, 
de o ars poetica venită parcă din 
timpuri netrăite de nimeni, doar 
închipuite.

Mihail Soare – Poezie și (ne)sfințenie
(urmare din p. 6)
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Societăți culturale și reviste ale elevilor 
de la Liceul „Simion Bărnuțiu”, în 
perioada interbelică (1919-1939)

Marin pOp

Încheiem serialul nostru dedicat Centenarului 
liceului „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, cu 
evidențierea activității culturale deosebite a elevi-
lor, de la înființarea sa – 1919, și până la izbucnirea 
celui de-al Doilea Război Mondial. În această peri-
oadă, elevii liceului, sub îndrumarea profesorilor, 
au înființat mai multe societăți culturale și religi-
oase, în cadrul cărora au desfășurat o prodigioa-
să activitate. De asemenea, au înființat revistele 
școlare „Alexandru Vlahuță” și „Stropi de rouă”, 
în coloanele cărora au publicat articole cuprinzând 
rezultatul propriilor cercetări, în diferite domenii 
științifice.

1. Societăți culturale și religioase ale elevilor
Încă din primul an de funcționare a liceului, elevii 

ultimelor două clase, sub conducerea profesorului 
Tănase Pușcă, au întemeiat o societate de cultură, 
dându-i numele marelui poet român „Vasile Alecsan-
dri”. Ședința de constituire a fost prezidată de direc-
torul liceului, Ioan Ossian, asistat de profesori.

În cursul anului școlar s-au ținut patru ședințe 
artistico-literare, unde elevii, „prin producții muzi-
cale, literare și de gimnastică, au dat dovadă, că sunt 
dornici de muncă în ogorul național”.

Societatea culturală era condusă de către un co-
mitet ales dintre elevii din clasele amintite mai 
sus, și de statute, care au fost trimise spre aprobare 
Direcțiunii Regionale1. 

Adunarea de constituire a societății avea loc la 
începutul anului școlar, când era aleasă conducerea, 
iar profesorul coordonator sublinia rolul și rostul 
acestei asociații culturale „pentru complectarea cul-
turii generale și mai ales naționale a elevilor cari în 
cadrele ședințelor societății vor trebui să afle îndem-
nuri de a face cât se poate de roditoare cunoștințele 
câștigate în cursul lecțiilor din clasă”2.

În cursul celui de al doilea an de existență, socie-
tatea culturală s-a aflat sub conducerea profesorului 
Ioan Gh. Oprea și „a dat dovezi, că elevii noștri își 
înțeleg menirea”. 

Societatea era o „școală”, unde elevii, „după în-
drumările primite de la profesorii lor – scot gândi-
rile sănătoase din operele poeților și-a scriitorilor 
neamului nostru, iar membrii societății știu să-și 
propage aceste cunoștințe și să le lățiască în cercuri 
cât mai mari”.

În cursul anului școlar 1920-1921, membrii 

societății au organizat 15 șezători literare, cinci 
șezători festive și două serate literare pentru publi-
cul din oraș3.

În cursul anului școlar 1922-1923 s-au ținut tot 
15 ședințe literare, dintre care două au fost festive. 
La ședințele literare s-au citit 26 lucrări, parte dintre 
ele originale, parte extrase de natură literară, istori-
că sau științifică4.

Dizertațiile erau urmate de discuții critice, „prin 
care s-a produs un folositor schimb de idei între elevi, 
agerându-le astfel spiritul critic și de observație.

Biblioteca societății a ajuns la sfârșitul anului 
școlar 1925 la 144 titluri și 160 volume. De aseme-
nea, s-au făcut abonamente la următoarele reviste: 
Convorbiri literare, Sburătorul Literar, Foaia Tinerimii, 
Cosânzeana, Flacăra, Cele trei Crișuri, Gândirea, Lu-
mea Universitară, Revista Științifică, Revista Moldovei, 
Viața Românească și Cultura Creștină”5.

În fruntea societății, ca profesori coordonatori 
sau președinți de onoare s-au succedat următo-
rii profesori: Victor Pop (1922-1926; 1931-1932; 
1935-1939), Ioan Gheorghe Oprea (1920-1922 
și 1927-1928, când a încetat din viață, la data de 
14 august), Marin Pușcariu (1930-1931), Viori-
ca Șindilariu (1932-1934), Constantin Valvaric 
(1934-1935). În anul școlar 1929-1930 societatea 
nu a desfășurat nicio activitate.

Pe lângă aceste organizaţii civile, s-au înfiinţat și 
societăţi religioase. Astfel, în anul școlar 1930-1931, 
sub conducerea preotului greco-catolic Romul Er-
delyi, care era profesor de religie, a luat fiinţă socie-
tatea religioasă „Congregaţiunea Mariană”. 

În anul 1936, societatea și-a schimbat denumi-
rea în „Cultul Preasfintei Inimi a lui Isus Hristos”, 
ea trecând sub conducerea preotului Cornel Andea, 
profesor de religie la acest liceu. Societatea „a con-
tribuit cu mult la dezvoltarea culturală-religioasă 
a elevilor”. Și-a înființat și o bibliotecă proprie, iar 
membrii ei, pe lângă spovediri și rugăciuni, ţineau și 
conferinţe cu caracter religios și moral6.      

2. Revistele elevilor
2.1. Revista „Alexandru Vlahuță” (1923)
A apărut lunar la Tipografia „Victoria” din Șimleu 

Silvaniei. Din păcate, au apărut doar șase numere, în 
anul 1923 (ianuarie-iunie).

În „Cuvânt înainte”, redacția revistei precizează 
scopul publicației: „1. să ne cunoaștem literatura și 
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istoria; 2. pe lângă aceste cunoștințe să ne câștigăm 
o aptitudine pentru a ști împărtăși cu ușurință 
cunoștințele câștigate; 3. prin premii de cărți și alte 
obiecte de valoare ce se vor fixa, să stârnim în colegii 
noștri râvna de a cerceta și a citi și prin urmare a 
cunoaște mai bine producțiunile scriitorilor români; 
4. să deschidem teren de validare pentru lucrările 
originale”.

Revista a apărut sub redacția profesorului Ioan 
Gh. Oprea și a unui colegiu redacțional format din 
nouă elevi: Demetriu Rugan, Iuliu Tătar, Cornel Ho-
tea, Gheorghe Sălăgian, Carol Meseșian, Ioan Fărcaș, 
Vasile Indrea, Ioan Căpâlnaș și Ioan Farcău.

Fiind revistă școlară, ea este scrisă în întregime 
de elevi, având o tematică variată: literatură, istorie, 
geografie, matematică, folclor etc. 

Citind articolele scrise de elevi, acum după aproa-
pe 100 de ani, ne dăm seama de seriozitatea cu care 
s-au documentat în elaborarea articolelor.

Încă din primul număr iese în evidență un articol 
publicat în serial, în numerele 1-3, de către Andrei 
Davidoviciu, elev în clasa a VIII-a de liceu, echiva-
lentul clasei a XII-a de azi. El are ca temă „Viața ro-
mânilor din dreapta Dunării de la Aurelian până la 
întemeierea Principatelor românești și influența lor 
asupra celor din stânga Dunării”.

La segmentul literatură, Coriolan Cioban, elev în 
clasa a VI-a, publică schița „La munte”, iar Gheor-
ghiu Theodor, elev în clasa a V-a, publică o analiză 
literară foarte bine documentată a poemului epic 
„Dan, căpitan de plai”.

Andrei Davidoviciu impresionează, din nou, prin 
cunoștințele pe care le avea și în domeniul Științelor 
naturale, în articolul „Cunoștințele omului asupra 
naturii”.

Nu lipsesc nici poeziile. Dumitru Cârnu, elev în 
clasa a V-a, publică parodia în versuri „Studentul”, 
iar Vasile Fogaș, elev în clasa a VI-a, publică poezia 
„Sunt elev, nu ca oricine!”

Primul număr se încheie cu o serie de anecdote și 
întrebări pentru elevi, din domeniul literaturii, isto-
riei și matematicii.

Numărul 2 al revistei apare în luna februarie 
1923. Pe lângă studiul istoric al elevului Davido-
viciu, în acest număr apare o doină culeasă de De-
metriu Rugan, elev în clasa a VIII-a. Un articol care 
ne-a impresionat în mod deosebit este cel semnat de 
Vasile Indrea, elev în clasa a V-a, care descrie cum 
se desfășura o zi de târg în Șimleu Silvaniei. Artico-
lul ne oferă o radiografie a orașului și descrie între-
gul spectacol pe care îl oferea ziua de târg. Simion 
Chișiu, elev în clasa a VIII-a relatează impresiile sale 
din vacanța de Crăciun, iar Ioan Farcău, elev în clasa 
a VI-a, descrie cum se desfășurau obiceiul pețitului 
și nunta țărănească în comuna Giungi, județul Satu 
Mare, de unde probabil că era originar.

Începând cu acest număr, Iuliu Boțan, elev în cla-
sa a V-a, publică un serial foarte bine documentat, 
având ca temă istoricul astronomiei.

În numărul 3 al revistei, care apare în martie 
1923, pe lângă cele două seriale, de istorie și astro-
nomie, remarcăm articolul „Rolul cronicarilor în li-
teratura română”, semnat de Cornel Hotea, elev în 
clasa a VIII-a, și cel semnat de Iuliu Tătar, elev în 
clasa a VII-a, care are ca temă nuvela istorică „Ale-
xandru Lăpușneanu”.

La fel ca în celelalte două numere, revista se în-
cheie cu probleme de matematică, autori fiind Ioan 
Căpâlnaș și Alexandru Sabău, elevi în clasa a VII-a. 
De asemenea, remarcăm parodia „Țiganul țar”, sem-
nată de Victor Pop, elev în clasa a VIII-a.

Numărul 4 al revistei, care apare în aprilie 1923, 
începe cu o schiță biografică a lui Vasile Urechea 
(1834-1901), personalitate românească marcantă, 
fost ministru în Vechiul Regat și întemeietor al Ate-
neului, întâi la Iași, apoi la București. Articolul este 
semnat de Aurel David, elev în clasa a VIII-a.

Pe lângă serialul dedicat istoricului astronomi-
ei remarcăm articolele „Cinstirea Sf. Evanghelii (în 
vechime)”, semnat de Ioan Căpâlnaș și articolul filo-

Revista „Al. Vlahuță”
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sofic „Adevărul”, semnat de Andrei Davidoviciu, cel 
mai harnic și prodigios elev care publică în revistă. 
Amuzante sunt glumele și anecdotele, precum cea 
intitulată „Popa și țiganul”.

Penultimul număr al revistei apare în luna mai, 
având următorul cuprins: „Invențiuni din întâmpla-
re”, semnat de A. Davidoviciu; „Poezia lirică și feluri-
le ei”, de Ioan Farcău; „Iarna”, descriere de Gheorghiu 
D. Teodor, elev în clasa a V-a; „Microbii și biologia 
lor” de Ignațiu Chiș, elev în clasa a V-a; „Doină”, cu-
leasă de Demetriu Rugan din Cehalul Român; „Chiu-
ituri”, culese de elevul Ioan Chiș din localitatea Satu 
Mic (ambele localități erau situate în plasa Tășnad și 
făceau parte din județul Sălaj).

Ultimul număr al revistei apare în luna iunie, 
înainte de vacanța elevilor. Din apelul publicat de 
redacție reies problemele financiare cu care se con-
frunta revista. Comitetul de redacție îi ruga pe toți 
abonații să-și achite restanțele, „deoarece cheltuie-
lile ce avem cu susținerea revistei sunt foarte mari”. 
Iată ce se spunea în apel, printre altele: „Elevii liceu-
lui Simion Bărnuțiu, cari administrează și redactează 
revista au ferma credință că on. abonenții vor sa-
tisface cererei lor și vor demonstra și pe calea aceas-
ta, că publicul românesc știe să sprijinească orice 
manifestare publicistică, mai cu seamă când aceea 
este la începutul existenței sale și este întreprinsă 
de elevii unui liceu românesc”. Îi anunță că în lunile 
de vacanță (iulie și august) revista nu va apărea, ci 
numai din septembrie. Din păcate, acesta a fost ulti-
mul număr al revistei. Așa se încheia primul proiect 
editorial al elevilor de la Liceul „Simion Bărnuțiu” și 
vor trece mulți ani până când vor reuși să întemeieze 
o nouă revistă a elevilor.

2.2. Revista „Stropi de rouă” (1937-1938)
La 15 decembrie 1937 apărea primul număr al re-

vistei „Stropi de rouă”, publicație a elevilor din clasa 
a VIII-a de la Liceul „Simion Bărnuțiu”. Ea apărea tot 
lunar, dar nu mai era tipărită la Șimleu, ci la tipogra-
fia „Luceafărul” din Zalău.

În primul număr al revistei, comitetul de redacție 
face cunoscut programul cu care pornea la drum: 
„Începem! Obișnuit, orice publicație care are scop 
de culturalizare, își prezintă cartea de vizită și de 
recomandație imediată cu apariția primului său nu-
măr, promițând a fi folositoare prin umplerea unor 
goluri, de mult simțite.

Modesta noastră publicație își face apariția fără 
mult zgomot, fără o recomandație deosebită, decât 
aceea ce în chip firesc caracterizează atât de simplu 
și totuși atât de mult cuprinzându-i titlu: Stropi de 
rouă.

Ea, pentru tineretul care se pregătește a părăsi 
băncile celor opt ani de școală secundară, e boboce-
lul încărcat cu roua dimineții înfloritoare, e prima 

licărire serioasă după virtute, năzuința mereu cres-
cândă după frumosul alimentat cu neprihănita dra-
goste pentru adevăr.

Toate aceste dorințe, toate aceste aspirațiuni se 
înșiră ca tot atâtea boabe de rugăciuni pe mătăsoa-
sele petale, care mâne-zi vor înflori.

Stropi de rouă, gingașe perle ale tinereții, cu voi 
începe un gând nou, o viață și o poezie nouă!”

Încă de la început, observăm că revista nu mai 
este scrisă de elevii claselor V-VIII de liceu, adi-
că IX-XII, ci numai de elevii ultimei clase de liceu. 
O altă observație ar fi că din cuprinsul ei se simte 
influența noului regim politic autoritar instaurat de 
regele Carol al II-lea. Astfel, în paginile revistei se 
publică multe articole legate de Străjerie și străjeri, 
instituție creată de regele Carol al II-lea, în care erau 
cuprinși toți elevii. Față de Cercetășie, unde elevii se 
înscriau și activau benevol, Străjeria era obligatorie. 
Acum începe cultul personalității lui Carol al II-lea, 
cu defilări și „ansambluri” pe stadioane, preluat și 
perfecționat de către comuniști, prin organizațiile 
de pionieri și uteciști, pe care le-am mai prins și noi. 
Totuși, se încearcă o diversificare a tematicii, în spe-
cial cele legate de obiceiuri, tradiții, istorie, dar gă-

Revista „Stropi de Rouă”
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Istorie
sim publicate și câteva poezii. Mai remarcăm faptul 
că fiecare număr este dedicat unei personalități sau 
unui eveniment. 

Primul număr este dedicat Sărbătorilor de Cră-
ciun. Elevii: Victor Sârbu publică articolul „Cră-
ciunul”, Liviu Pop, „Obiceiuri de Crăciun pe Valea 
Almașului”, iar Gheorghe Crăciun poezia „Noapte de 
Crăciun”. În acest prim număr mai remarcăm arti-
colul „Despre citit”, semnat de Augustin Löb, poezia 
„Fragmente” de Dumitru Tăutu și rubrica „Cronica 
școlară”, unde sunt descrise evenimentele școlare, în 
principal cele legate de străjerie. Revista se încheie 
cu câteva maxime, cugetări și glume.

Încă din primul număr, comitetul de redacție al 
revistei, la rubrica „Poșta noastră”, face apel la cola-
boratori să contribuie cu articole. De asemenea, se 
face apel la sprijin financiar din partea cititorilor: 
„Stropi de Rouă apare numai din propriile noastre 
mijloace materiale, extrem de reduse, de aceea roagă 
On. public cititor să ne încurajeze prin cumpărarea 
și abonarea ei. În măsura sporirii resurselor financi-
are vom apărea mai bogat, mai artistic, putând con-
tribui astfel direct la îmbogățirea cunoștințelor de 
adevărată valoare morală și artistică și la educația 
cetățenească în spirit național”.

Cel de al doilea număr al revistei apare la 24 ia-
nuarie 1938 și este dedicat memoriei lui Simion 
Bărnuțiu, patronul spiritual al liceului, și Unirii 
Principatelor Române.

În primele pagini sunt reluate câteva discursuri și 
imagini de la dezvelirea bustului lui Simion Bărnuțiu, 
care a avut loc la 7 septembrie 1930. A fost un eve-
niment deosebit, la care au participat peste 12.000 de 
persoane, în frunte cu Iuliu Maniu, strănepotul lui 
Simion Bărnuțiu și prim-ministru al României la 
vremea respectivă. Sunt reluate câteva fragmente 
din discursul impresionant pe care l-a rostit atunci 
Iuliu Maniu despre viața și activitatea înaintașului 
său. De asemenea, fragmente din discursurile ros-
tite de Nicolae Costăchescu, ministrul Instrucțiunii 
(Învățământului) și Ioan Ossian, directorul liceului. 

Articole bine documentate despre viața, activi-
tatea și ideile lui Simion Bărnuțiu publică în acest 
număr elevii Iosif Jula și Liviu Pop, cel mai harnic 
și prodigios autor al revistei. Elevul Gheorghe Cră-
ciun publică un articol despre Unirea Principatelor, 
iar evenimentele străjerești sunt bine reprezentate 
în articolele „Răvaș străjeresc”, „De la stolul liceului 
Simion Bărnuțiu” și în rubrica „Cronica școlară”. Re-
marcăm un articol foarte bine documentat al elevu-
lui Ioan Noel, intitulat „Natura în picturile renașterii 
și reminiscențele ei în picturile lui Grigorescu”.

Numărul 3 al revistei, care apare în luna februa-
rie, este dedicat lui George Pop de Băsești. El debu-
tează cu o poezie-imn, dedicată marelui om politic 
și mecenat, decedat la 23 februarie 1919, după ce 

a văzut cu ochii lui, la fel ca înțeleptul Simion din 
Biblie, împlinirea visului de veacuri a tuturor româ-
nilor, la 1 Decembrie 1918. Despre viața și activita-
tea lui George Pop de Băsești, care, printre altele, a 
înființat în anul 1917 un fond pentru un internat 
de băieți la Șimleu Silvaniei, sunt publicate două ar-
ticole bine documentate, semnate de elevii Ludovic 
Doboș și Gheorghe Crăciun. Tot acum se lansează 
ideea ridicării unui monument-troiță dedicat lui 
George Pop și generației memorandiste, în centrul 
orașului Șimleu. În afară de articolele dedicate stră-
jeriei, remarcăm articolul „Scurt istoric al șahului”, 
semnat de elevul Francisc Sebastian și „Cutiile de 
prim ajutor”, publicat în serial de către Nicolae Co-
toi, medicul liceului.

În ultimul număr, 4-5/1938, este amintit ca di-
rector al revistei profesorul Iacob Ghiția. El apare 
în lunile martie-aprilie și este dedicat Sărbătorii de 
Paști. Numărul debutează cu un articol foarte bine 
documentat al aceluiași harnic elev, Liviu Pop, inti-
tulat „Credința strămoșească și apărătorii ei pe pla-
iurile sălăjene”.

Un articol emoționant intitulat „Un Paște trist. 
În amintirea tăticului meu drag” este semnat cu pse-
udonimul Lavinia. Tot despre Paști publică un ar-
ticol și profesorul Iacob Ghiția, intitulat „Amintiri 
din copilărie – Paștile”, iar elevul Gheorghe Crăciun 
publică articolul „Obiceiuri la români în săptămâna 
mare”, care ar putea constitui și astăzi un articol de 
studiat de către etnografi. Mai remarcăm apariția 
unei rubrici de sport, în care sunt descrise eveni-
mentele sportive la care au participat elevii liceului 
și continuarea articolului medicului liceului, Nicolae 
Cotoi, despre cutiile de prim ajutor la întreprinderi 
și școli. Cronica școlară descrie evenimentele din 
cursul lunilor martie și aprilie, în cadrul cărora pre-
domină cele dedicate străjeriei.

Din păcate, acesta este ultimul număr, de fapt nu-
măr dublu, al revistei. Ea își va sista apariția și astfel 
se sfârșea și cel de al doilea proiect editorial al elevi-
lor de la liceul „Simion Bărnuțiu”.

În acest context, izbucnea cel de-al Doilea Război 
Mondial, care a afectat foarte mult și procesul de 
învățământ al liceului, mulți profesori, în frunte cu 
directorul liceului, Ioan Ossian, plecând în refugiu 
după Dictatul de la Viena din 30 august 1940.

Note:
1 Anuarul Liceului de Stat „Simeon Bărnuțiu” din Șimleul Sil-

vaniei pe anul școlar 1919-1920 (în continuare se va cita Anuarul 
liceului … pe anul școlar …), p. 12.

2 Anuarul liceului … pe anul școlar 1924-1925, p. 14.
3 Anuarul liceului … pe anul școlar 1920-1921, pp. 12-17.
4 Anuarul liceului … pe anul școlar 1922-1923, p. 26.
5 Anuarul liceului … pe anul școlar 1924-1925, p. 14.
6 Anuarul liceului ... pe anul școlar 1931-1932, p. 11 și anuarele 

următoare, până în anul 1939, supuse studiului nostru.
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O oarbă așteptare pe 
podișurile sterpe

alexandru JurCan

Oamenii ţin în vitrinele casei cești de cafea și farfu-
rii colbăite, pe care nu le folosesc niciodată. Cică sunt… 
prea valoroase. De sărbători. Acele obiecte supravie-
ţuiesc morţii oamenilor. Așa am amânat și eu să scriu 
despre cartea cea mai dragă. Mi-am găsit scuze, am es-
camotat motivele, până mi-am dat seama că astfel refă-
ceam trama cărţii. E vorba de Deșertul tătarilor de Dino 
Buzzati (tradusă de Niculina Benguș, Ed. Minerva, Bu-
curești, 1972), unde plutește o așteptare oarbă, o alie-
nare sigură, cu trimiteri livrești între Kafka și Borges.

Cum am descoperit romanul lui Buzzati? După ter-
minarea facultăţii, când fiecare coleg s-a îndepărtat de 
matcă. Ne scriam scrisori, cu același mesaj insistent: 
„Voi părăsi acest loc provizoriu!”

Și, deodată, bomba! Cartea. Personajul lui Buzzati 
(tânărul ofiţer Giovanni Drogo) crede la fel. Că gloria îl 
așteaptă. Nu știe că rugina, rutina, inerţia, amânarea, 
înstrăinarea... pândesc inexorabil. Drogo a fost trimis 
în Fortăreaţă pentru un timp neprecizat. La început to-
tul i se pare insuportabil. Vrea fapte grozave, vrea lup-
tă (Jacques Brel cântă Zangra pe un text ce amintește 
de „Deșertul tătarilor”), vrea evenimente memorabile. 
Nu se va întâmpla nimic. Speranţe sterile, obsesionale, 
obișnuinţa ca un drog, plus amânarea – iată elemente-
le cu care operează Buzzati. Așa se obișnuiesc oamenii 
cu banalul, cu monotonia, amânând marile realizări, 
nefolosind ceștile de sărbători. Am tot amânat să pro-
cur filmul omonim, până ieri. Îmi aminteam că odată, 
înainte de 1989, s-a dat la televizor Deșertul tătarilor. 
Eram la Mediaș în vizită la prieteni și mi-a fost frică să 
văd filmul. Sună bizar? Spaima de dezamăgire, de ră-
nire a unui orizont de așteptare. Buzzati s-a născut în 
1906 și a murit în 1972 la o clinică din Milano (moar-
tea sa se aseamănă cu cea a eroului său din nuvela Șapte 
etaje). Prima sa carte a fost Barnabo, omul munţilor, 
unde coexistă temele sale preferate: așteptarea, scur-
gerea vremii, proiecte neîmplinite, magia, fantasticul, 
renunţarea... Scriitorul și-a dramatizat nuvela Șapte 
etaje, dându-i drept titlu Un caz clinic. În 1953, Giorgio 
Strehler însuși a regizat piesa pentru „Piccolo Teatro” 
din Milano.

„Nimic nu se luminase încă bine de ziuă, când Dro-
go se trezi din somn și-și îmbrăcă pentru prima oară 
uniforma de locotenent [...]. Era ziua mult așteptată, 
începutul adevăratei sale vieți”.

Așa începe romanul, așa debutează speranţele. Imi-
tându-i pe alţii, mi-am pregătit și eu câteva „cărţi de sal-
vat”, cărţi de dus în insule, pe munţi, în viaţa de apoi... 
Prima e Deșertul tătarilor și sper să văd... azi filmul, să 
nu mai amân. Da, o să-l văd, promit... „Din nou picurul 
rezervorului, din nou o altă stea care alunecă dincolo 

de dreptunghiul ferestrei”. Și dacă nu-mi voi găsi timp? 
Un portal, un cal pe un drum alb... „Dacă toate regu-
lamentele acelea atât de încâlcite nu erau decât niște 
pretexte pentru a-l împiedica să se reîntoarcă în oraș?” 
Ipoteze. Absurd. Kafka. Deodată, moartea devine ceva 
firesc. Drogo era bătrân, ros de boală; obloanele cădeau 
frenetic și „acea îndelungă explorare a podișului din-
spre nord, dorinţa de a face carieră, nesfârșiţii ani de 
așteptare, i se părură acum ceva meschin și fără noi-
mă”. Gata! Mă duc să văd filmul, să mă eliberez de amâ-
narea... buzzatiană. Spre film, înainte marș! Un film 
din 1976, regizat de Valerio Zurlini, cu Vittorio Gass-
man, Philippe Noiret, Jacques Perrin, Fernando Rey.

Zurlini s-a născut în 1926, a murit în 1982, iar capo-
dopera sa rămâne Deșertul tătarilor.

Îmi place filmul. Un început cehovian. Muzică de 
pian (Morricone semnează muzica). Un cal pe pavaj, 
Drogo urcă spre munţi. Destinul? Necunoscutul, pus-
tietatea, misterul... Fiecare crede că undeva îl așteap-
tă ceva („ce-i al tău – e pus deoparte”). O tristeţe ca în 
Tinereţe fără bătrâneţe. Fortăreaţa „moartă” apare. În 
faţa ei curge apa într-o dezordine neliniștitoare. În in-
terior e un adevărat labirint. Îmi amintește de cetatea 
Alquezar din Spania (aproape de Huesca). Imaginile se-
pia concordă cu vântul întrerupt, sugrumat, cu tropăi-
tul de cai. Vestoane albe, lumânări viscontiene, vioara, 
prezentări politicoase, limbaj militar... Inutilităţi ca un 
nisip borgesian. Deșertăciune sub munţi neclari, cu cri-
văţ șoptit, nisip, colb, pietre. „Unii au văzut călăreţi pe 
cai albi!” Vin sau nu vin? Din deșert?

E o legendă? Ce contează? „Așteptăm dușmanul”. O 
atmosferă egală cu romanul. Goarna stridentă, rezer-
vorul ce picură, gemuleţul, crenelurile cetăţii, kilometri 
și kilometri de deșert, un cal alb solitar, făclii, imagini 
albastre, tivite cu negru, în sunet de ploi și de tunete, 
lămpi aprinse, obscurul la el acasă, un du-te vino fără 
sens... O adiere kafkiană și – totuși! – nu e Kafka, chiar 
dacă eroului i se refuză visul. De ce nu e Kafka? Pen-
tru că în final, Drogo se eliberează de absurd. Anii aceia 
de așteptare, de dorinţă de carieră i se par meschini. 
Romanul a apărut în 1940. O capodoperă cu filiaţii ne-
așteptate: Kafka, Camus, Poe, Borges, Calvino, Dosto-
ievski. După 36 de ani, Zurlini ecranizează cartea. La 
patru ani după moartea lui Buzzati, cu șase ani înainte 
de propria sa moarte. Da, o ecranizare fidelă, convingă-
toare, răscolitoare, perenă.

Așadar, dragi prieteni, înainte de a coborî din Fortă-
reaţă, alungaţi de vanităţi fără sens, spre culisele întu-
necate ale propriei vieţi, folosiţi ceștile de cafea puse la 
păstrare pentru ocaziile unice. Ocazia e acum, aici și nu 
într-o îndelungă explorare a podișurilor sterpe.
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Poesis

Teodor Sărăcuț- 
Comănescu

Fulgurații
(în ritm de haiku)

III

pașii timpului
urcând înspre infinit –
un cimitir gol

speranța se scaldă
în veacuri mai noi –
urmași pe drum

bunici și nepoți
urcând pe trepte de timp –
o lume pe dos

O, ce primăveri
trecând cu aripi în stol –
suflet pribegit

iarna mai cântă
în recviem de culori... –
timpul regăsit

veșnicia în 
lutul model de figuri –
sacralizare

și iar timpane
cu # rezist în auz 
revoluție

verbul „a fi”
conjugat mereu prin timp –
filosofie

în nopțile reci
lupi adulmecând prada –
e lună plină

drum de corăbii
pierdut în largul mării –
singurătate

toamna-n pași mărunți
coboară încet din munți –
popas de pripas

călătoarele
ușor tăind lumea-n zbor –
visuri de copil

luna în cerdac
pe fața domnițelor –
flăcăi la război

boii la arat
înaintând alene –
ultimii țărani

trupuri de femei
încovoiate la râu – 
onomastică

sălcii plecate
cu pletele lungi în râu –
fete la lăut

drumul urcă lin 
spre creierul munților –
poet filosof

fete numărând
stelele din râu –
noaptea cu cerul senin

aripi de oțel
străbătând un cer rebel –
incertitudini

vântul furișat
prin copacii ruginii –
mase amintiri
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Arte vizuale

Gheorghe Ilea
Victor CIOban

Chiar dacă nu este sălăjean de origine, Gheorghe 
Ilea (născut la 1 noiembrie 1958), o figură emblema-
tică a stilului „etno-art”, poate fi considerat un repre-
zentant de seamă al acestui județ, deoarece mai mult 
de trei sferturi din activitatea sa profesională s-a 
desfășurat la Zalău, unde s-a stabilit încă din 1987. 
Ajuns în orașul de sub poalele Meseșului, s-a impli-
cat activ în creșterea calității vieții culturale din oraș, 
atât prin cariera de artist, cât și prin întemeierea de 
fundații și asociații în domeniu. În această privință, 
este de amintit inaugurarea „Atelier Z”, survenită în 
2007, alături de Oliv Mircea, Remus Vârnav, Dorel 
Petrehuș, Claudiu Presecan, Flavius Lucăcel, Camelia 
Burghele, Szabó Vilmos și Szabó Attila1.

Gheorghe Ilea provine din localitatea Bucea, aron-
dată comunei Negreni (județul Cluj), care ocupă sec-
torul central al defileului Crișului Repede, de-a lun-
gul șoselei E60 și al magistralei feroviare CFR 300 
(București-Brașov-Sighișoara-Teiuș-Războieni-Cluj-
Napoca-Oradea). Este o zonă încărcată de istorie, care 
a jucat un rol covârșitor în evoluția politicii naționale 
și internaționale. Astfel, poziția geografică, de punte 
de acces între Câmpia Panonică și Podișul Someșan 
(diviziune a Depresiunii Colinare a Transilvaniei), a 
avut drept consecință utilizarea sa ca punct vamal, 
încă din perioada romană, când s-a ridicat un limes 
de-a lungul masivelor montane din partea de nord 

(Meseș și Plopiș), pentru a delimita Imperiul de tri-
burile „barbare”, numite în istoriografia românească 
„dacii liberi”. Deși romanii s-au retras în 270-275 (sub 
împăratul Aurelian), limesul a rezistat încă cinci se-
cole. L-au utilizat goții, hunii, gepizii, slavii și avarii; 
a fost desființat abia de invazia maghiară a lui Arpad 
și Tuhutum, care, profitând de pe urma rivalităților 
autohtone, și-a extins stăpânirea până la marginea 
Carpaților Orientali și Meridionali, pentru a înte-
meia un regat feudal. Însă, la 1526 (prin bătălia de 
la Mohács), regatul maghiar este distrus; fapt ce de-
termină apariția unei situații de anarhie, care culmi-
nează la 1660 cu instaurarea efemerului Pașalâc de 
Oradea, construit de otomani2. În 1692, turcii sunt 
alungați de ofensiva Habsburgilor, care, în doar șapte 
ani (1699) ajung să refacă frontiera arpadiană, insta-
urând pacea în zonă până la sfârșitul Primului Răz-
boi Mondial (toamna lui 1918). Atunci apare proble-
ma Bihorului3, un teritoriu pe care îl revendică atât 
regele Ferdinand al României (1914-1927), cât și 
nou-înființata Republică Ungară, condusă de Károlyi 
Mihály (16 noiembrie 1918 – 21 martie 1919) și Gar-
bai Sándor (21 martie – 1 august 1919)4. Ca atare, 
izbucnește războiul româno-maghiar5, finalizat cu 
semnarea Tratatului de la Trianon (4 iunie 1920), 
unde se adoptă o soluție tipic conciliatoristă. Bihorul 
este divizat între taberele combatante6, iar vama Bu-

Compoziție, Muzeul de Artă „Ioan Sima”, Zalău

Cuvertură pe fond, Muzeul de Artă „Ioan Sima”, Zalău
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cea este desființată. 

Reglementările Trianonului au rămas în vigoare 
până în prezent, în ciuda tentativelor revizioniste 
datorate lui Octavian Goga (1881-1938), care, ajuns 
prim-ministru al României (28 decembrie 1937 – 
11 februarie 1938), depune un memoriu către Soci-
etatea Națiunilor, unde solicită aplicarea ad litteram 
a Rezoluției de la Alba-Iulia, prin trasarea frontierei 
la râul Tisa; respectiv amiralul Horthy Miklós 
(1868-1957), care, sprijinit de Hitler și Mussolini, a 
organizat la 30 august 1940 celebrul Dictat (Arbitraj) 
de la Viena, valabil doar în perioada celui de-al Doi-
lea Război Mondial. După intervenția militară româ-
no-sovietică din septembrie 1944, Bucea și-a pierdut 
orice pretenție de barieră interstatală. Cu toate aces-
tea, amintirea acestui statut mai persistă în memoria 
populației, din pricina organizărilor administrativ-te-
ritoriale efectuate de liderii postbelici (1948, 1950, 
1952, 1960 și 1968), care au transformat-o într-o 
frontieră provincială (regională și apoi județeană). De 
asemenea, a mai contat eșecul procesului de colectivi-
zare a agriculturii zonale, cauzat de configurația relie-
fului accidentat și de abilitatea diplomatică a Veturiei 
Goga (1883-1979), care, deși a fost soția unui lider de 
extremă dreaptă, a reușit să evite pedeapsa cu închi-
soarea și mai ales includerea scrierilor soțului său pe 
„lista interzisă”, prin colaborarea cu noul regim.

Gheorghe Ilea a început să picteze de la vârsta de 
trei ani7, încurajat de mama sa. În alegerea acestei 
ocupații, un rol important l-au avut configurația relie-
fului zonal, dominat de formațiuni cu aspect pitoresc 
(observabile cu precădere în Munții Pădurea Craiului, 
unde există ansambluri carstice) și posibile antece-
dente familiale. În arta românească mai există încă un 

pictor cu acest nume, Constantin Dinu Ilea (1910-
1993), discipol al lui Catul Bogdan (1897-1978)8, care 
a fost silit să lupte pe front (în perioada 1943-1944) 
și s-a distins ca grafician (pentru revistele Tribuna, 
ABC, Gazeta Satului etc.), ilustrator de carte și autor 
de compoziții cu subiect istoric, puternic marcate de 
ideologia realismului socialist (1877, 1907, Avram 
Iancu, Mihai Viteazul și Baba Novac, Din străbuni etc.). 
Acestea din urmă l-au ajutat să devină o figură majoră 
a plasticii anilor ’50, statut pe care și l-a consolidat 
apoi în deceniul următor, când s-a numărat printre 
inițiatorii programului de „reabilitare” a „spiritului 
național” inițiat de UAP București9. Sub pretextul 
moralei proletcultiste, Constantin Dinu Ilea a ajuns 
să construiască niște imagini geometrizate (pe alo-
curi chiar abstractizate), unde a sintetizat influențe 
din constructivismul lui Petre Abrudan (1907-1979) 
și formele sculpturale caracteristice lui Constantin 
Brâncuși (1876-1956).

La vârsta de 11 ani, Gheorghe Ilea este nevoit să 
plece din locul său natal (pe care îl asociază cu ficti-
vul Macondo evocat de Garcia Marquez10), pentru a 
studia la Oradea (unde profesa, printre alții, tocmai 
Constantin Dinu Ilea) și ulterior Cluj-Napoca. În 
orașul de pe Someșul Mic, se înscrie la arhicunoscutul 
Institut de Arte Plastice „Ion Andreescu”, pe care l-a 
absolvit într-un an cu rezonanțe orwelliene (1984), 
rămas în istorie ca momentul de debut al „revoluției 
digitale”11, pe de o parte, respectiv întemeierea curen-
tului „ortodoxist” (neobizantin), pe de alta. În tabăra 
de arte plastice de la Poiana Mărului (județul Brașov), 
se contura grupul Prolog, alcătuit din Paul Gherasim, 
Constantin Flondor, Horea Paștina, Christian Paras-
chiv, Sorin Dumitrescu și Mihai Sârbulescu, cărora li 
se adaugă apoi Ion Georgescu și Horia Bernea12. Un 
an mai târziu (1985), grupul Prolog avea să organize-
ze expoziția Floarea de măr, reactivând principiul ro-
mantic al „inovației pe dos”13. Într-o manieră similară 
cu Frăția Prerafaelită din Anglia victoriană, Prologiș-
tii” își confecționau o identitate de „iconari”. De data 
aceasta, ținta nu era goticul sau Renașterea timpurie, 
ci stilul bizantin, pe care îl etichetau drept expresie Cămașă românească, expoziția personală „Înveșmântare”, 

Galeria Romană, Bucureşti, 2018

Cuvertură III, Muzeul de Artă „Ioan Sima”, Zalău
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ideală a cultului creștin, definindu-l în opoziție cu 
manifestările festiviste dedicate „tovarășului” Nicolae 
Ceaușescu14. 

Doctrina „prologistă” s-a resimțit și în cariera lui 
Gheorghe Ilea, care, deși nu a expus niciodată ală-
turi de membrii grupului respectiv, a fost puternic 
influențat de valul de religiozitate șaizecist. 

La fel ca Bernea sau Paraschiv, artistul a copilărit 
în perioada „destinderii”, când autoritățile de partid 
renunță la campaniile de „educație ateistă” în favoa-
rea finanțării intensive a Bisericii oficiale15. În acest 
mod, se asistă la o fuziune între sentimentul religi-
os și apartenența etnică, de talia celei constatate în 
perioada interbelică. Astfel, el caută să își justifice 
opțiunea pentru soluțiile avangardiste prin inter-
mediul unor discursuri dominate de expresii lexicale 
preluate din vocabularul teologic16, rostite cu ocazia 
participării la vernisaje și manifestări publice sau a 
interviurilor acordate mass-mediei (inclusiv revistei 
Caiete Silvane17). De asemenea, se implică frecvent în 
acțiunile de conservare sau restaurare ale monumen-
telor ecleziastice de patrimoniu. Cele mai cunoscute 
proiecte din această categorie sunt refacerea ansam-
blurilor murale din bisericile de lemn de la Păușa și 
Ciucea18, atribuite lui Ioan Pop de Unguraș (activ între 
1794-1810) 19.

Debutul lui Gheorghe Ilea survine imediat după 
absolvire, printr-o expoziție personală la Galeria Tri-
buna din Cluj-Napoca, la care au participat nume de 
prim-plan ale criticii de artă românești (Negoiţă Lăp-
toiu, Murádin Jenő, Mircea Ţoca etc.). Expoziția s-a 
bucurat de un succes fulminant, care i-a adus statutul 
de membru UAP. În 1993, obține prima sa distincție 
la nivel național (Bienala de Gravură „Iosif Iser”, 
Ploiești), pe care o completează cu Premiul Soros pen-
tru Artă Contemporană la Expoziția 010101 (Bucu-
rești) și Premiul Fundației Artexpo, câștigate în anul 
următor (1994). Din acel moment, devine un perso-
naj marcant al artei contemporane românești, ilus-
trând perfect tranziția semnalată de Erwin Kessler 
dinspre o atitudine predominant „uapistă” (destinată 
exclusiv spațiului muzeal) înspre oportunitățile oferi-
te de ONG-uri și economia de piață20. Astfel, exploa-
tează la maximum conjunctura socio-politică post-de-
cembristă pentru a dobândi un renume internațional. 
Un prim-pas este observat în 1997, când este selectat 
să participe la expoziția de grup Ad hoc (Artă contem-
porană românească), organizată la Muzeul Ludwig 
din Budapesta. Urmează apoi manifestările de la 
Gellen (2002), Viena (2005, 2010, 2011, 2014), Ma-
drid (2008), Santiago de Compostela (2007, 2009), 
Leipzig (2010), Paris (2010), New York (2010), Rot-
terdam (2011), Londra (2011), Berlin (2013), Fran-
kfurt (2015), Sofia, Chișinău etc.

Ultimul succes notabil a fost înregistrat în 2018, cu 
expoziția Înveșmântare, lansată la Galeria Romană din 
București, al cărei curator a fost Vladimir Bulat. Con-

cepută în manieră simbolistă, expoziția a avut drept 
punct de pornire referințele vestimentare din Vechiul 
și Noul Testament, unde pictorul consideră că „nu e 
vorba de țesătura în sine, ci de o stare interioară care 
răzbate afară. Respectând anumite valori, acestea te 
îmbracă precum o haină. Pe lângă hainele propriu-zi-
se, cuvintele te mângâie și tot ele te pot răni. Prezența 
unei ființe dragi te protejează ca un veștmânt”21. Au 
fost aduse în faţa publicului 51 de lucrări, evocând 
diverse obiecte vestimentare țărănești, realizate în fa-
milie (bunica, mama, soția), după croiala tradițională 
a locului său natal. Unele dintre tablouri se rezumă la 
o dimensiune pur „realistă” (Cămașă românească, Ha-
ină de iarnă, Cămașă cu ciucuri etc.), altele, în schimb, 
trimit spre „fantastic” (Haina fără umbră, Rochia de 
nisip etc.). Se practică un meta-discurs asupra micro-
istoriei, a lucrurilor și a faptelor, dintr-un areal re-
strâns, dar bogat și ofertant la nivelul imaginii22.

Experimentând cu tot ceea ce tehnica, dar și su-
biectele îi pot oferi, Gheorghe Ilea parcurge trasee 
diferite din punct de vedere stilistic care formează o 
„frescă” a istoriei artei, construită cu multă pricepe-
re și inteligență. Astfel, evoluează dinspre peisaje de 
factură grigoresciană, unde domină o atmosferă hi-
bernală (cu evidente trimiteri cosmogonice23) înspre 
compoziții de avangardă, executate după scheme su-
prarealiste24, abstracționiste și uneori „ready-made”. 
Nefiind interesat de un limbaj anume, ci de forma op-
timă prin care poate dialoga cu lumea din jur și, mai 
apoi, prin care își poate dezvălui credibil propria lui 
lume fabulatorie, afectivă și morală, el a recurs, în ul-
timii ani, la toate mijloacele pe care le-a avut la înde-
mână: de la desen la pictură, de la colaj la instalație, 

Faţă de pernă cu trandafiri, Art Safari, Bucureşti, 2015
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de la performance la filmul video și de la nota de jur-
nal intim la confesiunea publică25.

Indiferent de opțiunea aleasă, se urmărește valo-
rificarea elementului folcloric (țesături, ciucuri, dan-
tele, cuverturi etc.), pe care îl recreează după propria 
sa imaginație, puternic afectată de noțiunile opticii 
și fizicii nucleare26. Excepție fac tablourile din seria 
KM/H, Utopies automobiles et ferroviaires 1913-2013 
de la Montbéliard (Franţa), care se concentrează în 
jurul revoluției industriale, ilustrând diverse mijloa-
ce de transport (trenuri, motociclete etc.), așternute 
pe pânză cu o precizie fotografică. Standardul de 
referință, precum și tematica mașinistă par oarecum 
în contradicție cu „ortodoxismul” pe care pictorul 
îl afișează la nivelul declarațiilor. Însă acest fapt nu 
știrbește calitatea estetică a lucrărilor sale, ba dim-
potrivă: pare să adauge un element de originalita-
te, prin intermediul cărora tablourile se disting de 
majoritatea direcțiilor stilistice alături de care s-a 
dezvoltat din anii ’80 până astăzi. Cu toată izola-
rea sa, Gheorghe Ilea nu este în niciun fel pictorul 
tradițional, scufundat definitiv în lumea tabloului și, 
prin consecință, lesne de urmărit, uneori chiar anti-
cipându-i mișcările. În absolut, el nici nu este un pic-
tor în sensul comun al cuvântului, ci doar folosește 
pictura sau, mai exact, strategiile consacrate ale aces-
teia, pentru a se apropia de viața inaparentă a lumii 
vizibile și a celei imaginare, pentru a se defini pe sine 
în marea economie a realului tangibil și a visului și, 
nu în ultimul rând, pentru a comunica, aproape în 
stare de inocență, un segment din experiența acestei 
apropieri de miracol27. 

Îngerul vacilor, Muzeul Național de Artă, Cluj-Napoca

continuare pe www.caietesilvane.ro

Teodor Sărăcuț-Comănescu

Fulgurații (în ritm de haiku)
(din Caiete Silvane, octombrie 2019)

III
n-am griji de acum – 
învățământ va mai fi,
mulți elevi sunt pe drum

timp în suspensie –
bunici și nepoți trăind
din aceeași pensie

iarna îmi vine
să cânt doar colinde…
nu le știu bine

veșnicia bate
la porțile risipei –
tot ce se poate!

verbul „a scrie”,
bine conjugat în timp,
e poezie

corăbii pe mare –
încă se mai construiesc…
la noi oare?

iarna din munți o să coboare,
toamna în vale o așteaptă –
primire-predare

cocorii, se observă,
tot mai puțini sunt în zbor –
unii-s în grevă

boi pe un răzor
la arat, speriați
de un tractor

drum asfaltat
până-n vârf de munte unde
stă un deputat

Parodie de 
Lucian Perța
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Eseu

Solilocvii inutile
Ioan F. pOp

Lectura de tip poetic necesită, aparent, trei stra-
turi de decriptare: primul este strict referenţial, în 
care cuvintele spun chiar ceea ce spun; al doilea este 
cel suprareferenţial, în care cuvintele spun altceva 
decît par că spun; al treilea este de factură simbolică, 
supratextuală – lógos semantikós – în care cuvintele 
spun mai mult prin ascundere, adică se lasă purtate 
de „norii” propriei idealităţi. În poezie, operăm mai 
mult cu frumuseţea ne-înţelesului imediat al cuvin-
telor. Descifrarea poemelor necesită aceeași doză de 
inefabilitate și reverberaţie ca aceea a scrierii. Scrii-
tori de poezie avem, decriptori poetici autentici – mai 
puţin.

*
Este paradoxal – cu trimitere la apoftegma lui L. 

Wittgenstein: „Despre ceea ce nu se poate vorbi, tre-
buie să se tacă” –  faptul că se poate vorbi, fie și peri-
frastic, chiar și despre ceea ce nu se poate vorbi. Acolo 
unde cuvintele își epuizează sensul, poate spune cîte 
ceva tăcerea, cea care stă de gardă în spatele fiecărui 
cuvînt. Alegaţia wittgensteiniană poate fi înţeleasă și 
în sensul că despre ceea ce nu se poate vorbi prin in-
termediul limbajului, se poate vorbi prin tăceri expre-
sive. Doar despre ceea ce se tace iniţial se poate vorbi, 
gîndi și judeca ulterior. Numai după o tăcere prealabi-
lă putem formula un gînd logic, îi putem contura ra-
ţional premisele și concluziile. Tăcerea nu este opusul 
cuvîntului (spus), ci continuarea (non-spusă) a aces-
tuia. Vorbim nu doar cu ceea ce spunem, ci și cu ceea 
ce tăcem în mod intenţionat. Tăcerea face parte din 
limbaj chiar prin pauzele dintre cuvinte, fără de care 
inteligibilitatea ar fi greu de realizat. Cu o expresie a 
aceluiași filosof: „În limbaj, așteptarea și împlinirea ei 
se ating”.

*
Viitorul nu ne poate „șoca”, după cum a spus A. 

Toffler, pentru că nu îl putem trăi ca viitor, ci doar ca 
prezent incomplet, distopic. Viitorul este o consecin-
ţă a prezentului, după cum trecutul este o uitare a ce-
lor două în propria neîmplinire. Viitorul ne poate sur-
prinde doar din trecutul incomplet al prezentului. Pot 
spune am fost sau voi fi doar din prezentul lui sînt. Căci 
trecutul și viitorul nu sînt decît proiecţii ale prezentu-
lui, iluziile operabile ale fiinţării. Memoria nu poate 
opera decît din prezentul unui trecut sau al unui viitor.

*
Trebuie să pierzi totul, precum Iov, pentru a în-

ţelege cît se poate cîștiga din acest fapt intempes-

tiv. Doar din această poziţie poţi deveni semenul lui 
Dumnezeu. Dacă posezi ceva, devii doar un fel de 
partener al lui. Doar atunci cînd nu ţi-a mai rămas 
nimic, poţi antama radical reconstrucţia eului. Li-
bertatea se poate cîștiga doar cînd ești în stare să o 
pierzi total. În viaţă, cu toţii ţinem cîte un Iov de 
mînă, pe care îl proiectăm ca pe o umbră între esha-
ton și catehon.

*
Nu există satisfacţie mai înaltă decît aceea de a 

zăbovi atemporal în preajma autorilor care au ex-
ploatat ultimele rezerve de sublim ale cuvintelor, 
în proximitatea ideatică a celor care au dus gîndul 
pînă în zarea ultimelor lui limite, în contiguitatea 
sapienţială a celor care au împins avîntul intero-
gativ pînă dincolo de datele umanului. Nu există 
întîlnire mai fascinantă decît cea în care dai de mi-
rajul poetic al ideii. „A trăi poetic înseamnă a trăi 
la modul infinit”, cu o aserţiune kierkegaardiană. 
Poeticul este singura formă tangibilă a infinitului 
propriu.

*
Perfecţiunea este drumul sinuos pe care îl face ne-

desăvîrșirea spre limitele sale posibile și imposibile. 
Noi facem cîte ceva doar cu gîndul să putem tergiver-
sa convingător orice lucrare. Deși, în mod concret, 
nu prea putem face ceva pentru că întotdeauna avem 
prea multe de făcut. Nu prea putem face din cauza 
îndatoririlor și asumpţiilor care ne apasă. Conștiinţa 
că trebuie făcut ceva ne paralizează orice iniţiativă, 
ca atare amînăm sine die orice finalizare faptică. Mai 
bine dăm o șansă reală hazardului, inefabilităţii și 
misterului. Oricum, lumea s-a făcut și se face de una 
singură, fără eforturi și opinteli inutile. Sînt momen-
te în care trebuie depuse eforturi concentrate pentru 
a nu face nimic.

*
Faptul că am citit tot timpul fără o metodă ri-

gidă, neîncorsetat decît de propriile delicii livrești, 
de hedonismul lecturii, m-a eliberat de morgă și sa-
vantlîcuri, m-a făcut să bat liber cîmpul literaturii și 
al filosofiei. Nu a trebuit să urmez reţete sacrosante, 
nici ghionturi omnisciente, ci am evoluat doar sub 
dictatura plăcerii și a curiozităţii, făcînd din citit și 
din scris o cură de inactualitate și de chietism. M-am 
lăsat ghidat doar de un anume nivel sintopic al valo-
rii și autenticităţii, necontaminat de nicio atracţio-
zitate insidioasă.



43

177

Apariție editorială / Cinema

Într-un rol secundar, dar foar-
te vivace și carismatic, S.J. (Jae 
Head) este cel care reușește să 
treacă dincolo de peliculă în ipos-
taza fratelui adoptiv mai mic, cu 
fler de businessman și inocenţa 
specifică vârstei. 

Și aici intervine cea de-a doua 
componentă memorabilă a filmu-
lui: performanța actoricească. O 
tușă caldă a filmului e apariţia, 
doar în partea finală, a lui Kathy 
Bates, ca personaj secundar. În 
alte roluri secundare îi avem pe 
Tim McGraw (Sean Tuohy) sau 
Lilly Collins (Collins Tuohy), care 
au menirea de a o scoate în faţă 

pe Leigh Anne, rolul interpretat 
de Sandra Bullock. De altfel, pen-
tru acest rol, ea a câștigat atât un 
Oscar, cât și un Golden Globe. 
Neobișnuita postură a celei care 
până la data apariţiei filmului 
era în memoria cinefililor doar 
o actriţă brunetă, simpatică, e 
înlocuită aici de un adevărat tur 
de forţă. Deși pe parcursul fil-
mărilor, după cum se zvonește, 
Bullock s-a arătat permanent 
nemulţumită de propria inter-
pretare, ea reușește să fie convin-
gătoare: sub masca unei durităţi 
aparente, implacabile, care nu 
se obosește să explice și care nu 
permite replici suplimentare, se 

ascunde femeia pe care soţul, an-
trenorul de fotbal, clienţii o pri-
vesc cu un fel de admiraţie mută, 
convinși fiind că alegerile ei sunt 
cele mai potrivite. Poate tocmai 
această nuanţă dominatoare, ca 
o tăietură precisă de bisturiu, 
provoacă emoţii prin antiteza cu 
puţinele momente în care perso-
najul îi permite lui Michael să-i 
vadă latura vulnerabilă și astfel 
să-l facă să se simtă acceptat. O 
ajută limbajul corporal, mimica 
voit ţinută în frâu și accentul lu-
crat, dar păstrează o aură de mis-
ter care o face credibilă și care-i 
evidențiază versatilitatea actori-
cească.

The Blind Side
(urmare din p. 24)

Ioan F. Pop, Solilocvii inutile, 
Editura Caiete Silvane, Zalău, 
2019, volum apărut cu sprijinul 
Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj.

Ioan F. Pop s-a născut în 4 ianu-
arie 1959, în Valcău de Sus, Judeţul 
Sălaj. Școala primară în satul Fizeș, 
comuna Sîg, același judeţ. Liceul 
de Filologie-Istorie din Oradea. 
Este licenţiat în Teologie-Istorie, 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-
Napoca. Master în cadrul aceleiași 
universităţi. Doctor în filozofie al 
Universităţii „Babeș-Bolyai”. Stagii 
de cercetare la Roma și Paris. A 
lucrat la întreprinderea Metalica, 
a fost redactor la Gazeta de Vest, 
redactor (fondator) la Noua Gazetă 
de Vest, referent cultural la Cercul 
Militar. Actualmente este muze-
ograf la Muzeul Memorial „Iosif 
Vulcan”, fiind, pentru o vreme, și 
cadru universitar la Universitatea 
din Oradea. Cărţi publicate: Pedale 
de hîrtie, (poeme), Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1994; PoemeșinimiC, Ed. 

Dacia, Cluj-Napoca, 1996; Poeme 
de sedus realitateA, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca, 2000 (carte spon-
sorizată de Ministerul Culturii); 
Sfîntul Augustin – morfologia unei 
paradigme, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
2009 (teza de doctorat în filozo-
fie); Jurnal aproape închipuit, Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 2009 (jurnal 
scris la Roma și Paris); Poemele po-
emului nescriS, Ed. Dacia XXI, Cluj-
Napoca, 2010 (Premiul special al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Arad); Tăceri de la margi-
ne, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu 
Lăpuș, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 
2011 (studii și eseuri); Poemele ab-
senţeI, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 
2011; Poemele poemului nescriS, Ed. 
Caiete Silvane, Zalău, 2013 (inte-
grala poetică); Marginalii la o absen-
ţă, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu 
Lăpuș, 2014 (cogitaţiuni, eseuri 
– Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Arad); poeme 
abandonate în cuvinte, Ed. Școala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018. Este 

prezent cu poeme, texte literare, 
studii și eseuri în cele mai impor-
tante reviste din ţară, precum și în 
reviste străine. Figurează în mai 
multe antologii de poezie. Este 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
România.

Mare parte din textele cuprin-
se în acest volum au apărut, într-o 
rubrică lunară, sub același titlu de 
Solilocvii inutile, în revista „Caiete 
Silvane”, începând din ianuarie 
2017, autorul fiind un vechi cola-
borator al revistei.

Ioan F. Pop, Solilocvii inutile, 
Editura Caiete Silvane
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Secvenţe poetice 
în proza rebreniană

Mircea darOșI

Liviu Rebreanu nu a fost poet în sensul strict al cu-
vântului, dar opera lui cuprinde numeroase pasaje de-o 
veritabilă încărcătură lirică. Referindu-se la unul dintre 
romanele sale, George Călinescu consideră că Ion „este 
opera unui poet epic care cântă cu solemnitate condițiile 
generale ale vieţii, nașterea, nunta și moartea. ...E ca un 
fluviu american de o măreţie liniștită”. Nicolae Manoles-
cu numește poetica sa, una a „realismului esenţelor”, fi-
ind un mare creator, tocmai prin intuiţia ritmului etern 
al satului românesc. Drumul descris la începutul roma-
nului Ion nu poate fi altceva decât legătura dintre lumea 
reală și lumea ficţiunii, având o semnificaţie simbolică, 
aceea a vieţii și a destinului. „Din șoseaua ce vine de la 
Cârlibaba, întovărășind Someșul când în dreapta, când 
în stânga, până la Cluj și chiar mai departe, se desprinde 
un drum alb mai sus de Armadia, trece râul peste podul 
bătrân de lemn, acoperit cu șindrilă mucegăită, spinte-
că satul Jidoviţa și aleargă spre Bistriţa, unde se pierde 
în cealaltă șosea naţională care coboară din Bucovina 
prin trecătoarea Bârgăului. Lăsând Jidoviţa, drumul 
urcă întâi anevoie până ce-și face loc printre dealurile 
strâmtorate, pe urmă, însă înaintează vesel, neted mai 
ascunzându-se printre fagii tineri ai Pădurii-Domnești, 
mai poposind puţin la Cișmeaua-Mortului, unde picură 
veșnic apa de izvor răcoritoare, apoi cotește brusc pe sub 
Râpele-Dracului, ca să dea buzna în Pripasul pitit într-o 
scrântitură de coline”.

Personificarea drumului cu ajutorul verbelor la per-
soana a III-a (se desprinde, trece, spintecă, aleargă, se pier-
de, urcă, își face loc, înaintează, cotește, dă buzna), dar și 
al epitetelor (vesel, neted, brusc) exprimă nerăbdarea 
acestui personaj, tânăr, sprinten și dornic să ajungă la 
destinaţie. Prezentul verbelor amintite sugerează di-
namica mișcării personajului, dar și trecerea timpului, 
într-un ritm foarte vioi. Cadrul natural este puternic 
umanizat, iar imaginile vizuale și de mișcare au un ca-
racter predominant. Drumul pornește încet (urcă întâi 
anevoie) și apoi aleargă, „ca să dea buzna în Pripasul pi-
tit într-o scrântitură de coline”. Întreaga descriere devi-
ne o metaforă de excepţie în literatura română. Finalul 
romanului are același personaj, înfăţișat însă la o altă 
vârstă: bătrân, bătătorit, încolăcindu-se leneș, ca o fâșie 
cenușie în amurgul răcoros pe care uruie roţile trăsurii 
„monoton-monoton ca însuși mersul vremii”. „Drumul 
trece prin Jidoviţa, pe podul de lemn, acoperit, de pes-
te  Someș,  și pe urmă se pierde în șoseaua cea mare și 
fără început...” Fiecare structură gramaticală poartă am-
prenta unor reflecţii existenţiale. Imaginile par coborâte 
din picturile marilor clasici peisagiști, care însufleţesc 
orice colţ din natură. Acest ritm specific poeziei în proză 
dă cursivitate frazei, o interiorizează.

În același cadru poetic se află și fragmentul care de-

scrie hora satului. Ea deschide și încheie capodopera 
lui Rebreanu, având de fiecare dată o altă semnifica-
ţie. În primul capitol, la acest moment important din 
viaţa satului, iau parte toate personajele antrenate în 
acţiune, iar în final, dansul sugerează ideea că timpul 
nepăsător acoperă totul; dacă unii s-au stins, alţii le-au 
luat locul. În context, hora devine un joc al vieţii și al 
morţii, al patimilor și pasiunilor omenești: „Zecile de 
perechi bat Someșana cu atâta pasiune, că potcoavele 
flăcăilor scapără scântei, poalele fetelor se bolbocesc, 
iar colbul de pe jos se învâltorește, se așează în straturi 
groase pe feţele brăzdate de sudoare, luminate de obo-
seală și de mulţumire. Cu cât Briceag iuţește cântecul, 
cu atât flăcăii se îndârjesc, își înfloresc jocul, trec fetele 
pe subt mână, le dau drumul să se învârtească singu-
re, ţopăie pe loc ridicând tălpile, își ciocnesc zgomotos 
călcâiele, își pleznesc tureacii cizmelor cu palmele nă-
dușite”. Din nou verbul își face prezenţa, având valoare 
stilistică, înnobilând textul cu autenticitatea sa. Succe-
siunea elementelor care alcătuiesc coregrafia dansului 
întrece orice imagine de peliculă. Verbul  este acela care 
dă sens ritmului și dinamicii jocului. Expresii ca „poa-
lele fetelor se bolbocesc , iar colbul de pe jos se învâlto-
rește, …flăcăii se îndârjesc, își înfloresc jocul, ţopăie pe 
loc, își ciocnesc zgomotos călcâiele, își plesnesc tureacii 
cizmelor” sunt adevărate bijuterii lingvistice, alături 
de multe altele, întâlnite în opera scriitorului (per-
sonajele bâlbâie, mormăie, fosăie, boscorodesc, stâlcesc, 
bombănesc, ocărăsc etc.), care creează probleme tradu-
cătorilor, pentru că nu găsesc sinonimele lor. Unele pot 
fi considerate chiar licenţe poetice.

Abundenţa verbelor poate fi observată și în alte pasa-
je descriptive, unde rolul lor este de a anima imaginile, 
de a personifica întreaga natură reunită într-o singură 
voce: „glasul pământului” sinonim pentru o clipă, cu 
„glasul iubirii”, amândouă fiind metafore de o incon-
fundabilă valoare poetică: pământul părea că respiră, tră-
iește; porumbiștile, holdele de grâu și de ovăz, cânepiștile, 
grădinile, casele, toate zumzeau, fâșâiau, șușoteau, vorbind, 
înțelegându-se, bucurându-se; lumina se aprindea; biruitoa-
re și roditoare; glasul pământului pătrundea. Scriitorul nu 
este sărac în privinţa mijloacelor și procedeelor artisti-
ce. Figurile de stil îi sunt la îndemână, asemeni oricărui 
poet, care vrea să sensibilizeze și să transmită un mesaj 
către cititor. El cultivă în aceeași măsură, personificarea, 
epitetul, hiperbola, metafora și mai ales comparaţia. Pă-
mântul este pentru Ion „ca o ţărancă voinică și frumoasă 
a cărei îmbrăţișare îţi zdrobește oasele” sau „primăvara 
zâmbește ca o fecioară îndrăgostită”. Eu cred că Liviu 
Rebreanu poate fi considerat nu numai un mare scriitor, 
ci și un mare poet al peisajului și sufletului omenesc.

Eseu
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Csiszár Zsuzsa – Profesoara 
de maghiară şi Omul-Zâmbet 
(1951-2017)*

KOVáCS Tünde 

Csiszár Zsuzsa. Îmi este greu să-i 
scriu numele, știind că din decembrie 
2017 nu mai există printre noi.

Csiszár Zsuzsa, Profesoara de 
maghiară și Omul-Zâmbet, așa mă 
gândesc la ea când discutăm cu ele-
vii despre Móricz Zsigmond, József 
Attila, Dsida Jenő, Radnóti Miklós 
sau cu prietenii, cunoștinţele despre 
predarea disciplinei, despre condiţia 
educatorului. Avea mulţi alţi poeţi 
și scriitori preferaţi și vorbea despre 
ei cu mult entuziasm și seriozitate 
profesională. Am văzut, am simţit 
că iubea foarte mult lumea în care 
trăia și ne-a oferit posibilitatea să 
pătrundem și noi în cercul ei și în su-
fletul ei extraordinar, deoarece ne-a 
invitat, ne-a așteptat și ne-a primit 
cu sinceritate, naturaleţe, demnitate 
și așteptări serioase.

Pe mine m-a liniștit, m-a înţeles 
și atunci când am stat pe băncile șco-
lii și mai târziu când povesteam la o 
cafea sau după ce am devenit colege. 
Am fost și sunt mândră deoarece 
ne-am putut înţelege foarte bine, am 
râs împreună și am avut mari discuţii 
despre oamenii mari. La momentul 
pensionării, mi-a predat, la propriu, 
masa și scaunul său din sala profeso-
rală a Liceului Pedagogic din Zalău.

Poveștile noastre rămân amintiri-
le mele cele mai valoroase. Am auzit 
de la alţii, dar și eu m-am convins că 
prin stilul de muncă, mentalitatea, 
sfaturile și momentele de ascultare 
activă au exercitat și exercită influ-
enţă puternică asupra noastră. Mi-a 
fost și rămâne în continuare, pentru 
mine, mentor și prieten.

La acordarea Diplomei de excelen-
ţă, din partea Fundaţiei „Báthory Ist-
ván”, la 28 septembrie 2018 s-a rostit 
o laudatio elaborată de Józsa László, 
fostul redactor șef al săptămânalului 
„Szilágyság”.

Iată câteva fragmente din text:
Csiszár Zsuzsa a fost educatorul, 

cu cea mai mare influenţă în judeţul 
Sălaj. În 1976, după terminarea facul-
tăţii, a fost repartizată de regimul de 
atunci, la Liceul fabricii Armătura din 
Zalău, la început pe catedra de limba 

germană și peste puţin timp a preluat 
catedra de limba maghiară. Bineînţe-
les, a predat la clase de liceu industri-
al. Datorită profesionalismului, mai 
mulţi elevi au devenit reprezentanţi 
importanţi ai intelectualităţii. A or-
ganizat excursii cu clase, de la Delta 
Dunării până la Munţii Apuseni. Mai 
mulţi elevi atunci s-au îndrăgostit de 
natură, în așa fel încât până azi se re-
întorc acolo în excursie cu cortul.

Și-a continuat activitatea la Liceul 
Pedagogic din Zalău. Succesul pro-
fesional al generaţiilor de învăţători 
și educatoare rezultă din pregătirea 
pedagogică a lui Zsuzsa. S-a perfec-
ţionat permanent și a reușit să răs-
pundă la toate provocările. Elevii au 
obţinut premii în mod sistematic, la 
olimpiade și concursuri de recitare, în 
ţară și în străinătate. Este adevărat, 
ar spune ea, dar toate acestea rezultă 
din talentul și hărnicia elevilor. Așa 
este, dar ea a fost cea care a reușit să-i 
determine în acest sens.

În afara predării disciplinei, a în-
chegat adevărate colectivităţi. A orga-
nizat vizionări de spectacole la Cluj. 
Munca la catedră și priceperea au fost 
criteriile în baza căreia a fost desem-
nată responsabila activităţii metodice 
a profesorilor de la limba maghiară și 
în această calitate a contribuit în mare 
măsură la perfecţionarea metodelor 
de predare utilizate de profesori.

A răspuns la toate solicitările când 
a fost nevoie de ea – de multe ori avea 
și două catedre în situaţia în care 
trebuia suplinit un coleg. Mulţi elevi 
din clasele la care a predat au deve-
nit profesori de literatura maghiară 
și preoţi. 

 Profesorii corectori de la Olimpi-
ada „Mikes Kelemen” organizată la 
Satu Mare, au vizitat biserica refor-
mată din Acâș și preotul le-a spus că 
el a ajuns în această localitate ajutat 
de Dumnezeu și de doamna profe-
soară Csizár Zsuzsa.

În calitate de responsabil al activi-
tăţii metodice a avut în vedere perfec-
ţionarea continuă și corectarea gre-
șelilor. Toate intenţiile, propunerile 
și sfaturile au servit în completarea 

neajunsurilor. Nu a sugerat nicioda-
tă nimănui că nu este omul potrivit 
pentru această carieră. Prin activita-
tea de mentor, profesorii începători 
au devenit educatori foarte buni. A 
dus la îndeplinire toate activităţile 
educative și despre pensionare, chiar 
dacă starea de sănătate era afectată, a 
acceptat suplinirea peste tot în judeţ, 
de la Cehu Silvaniei și Șimleu Silvani-
ei până la Sărmășag.

Trebuie să amintesc modestia 
extraordinară, evitarea apariţiilor 
publice. Vestea acordării Premiului 
Wesselényi a primit-o când era deja 
grav bolnavă și nu avea posibilitatea 
să refuze acest lucru.

Am iubit-o și am respectat-o foarte 
mult pentru sufletul frumos și nobil, 
bunătatea nemărginită, blândeţea, 
empatia, i-au dovedit calitatea excep-
ţională de educator. A fost un educa-
tor deosebit, cultura și umanismul ei 
ne-a impresionat pe fiecare dintre noi, 
generaţii de elevi sunt recunoscători 
pentru aceasta. A fost un educator 
exemplar, de la care am învăţat cu toţii 
să fim oameni în primul rând. A fost 
un profesor și un om de o ţinută inte-
lectuală și morală perfectă...

Traducere din limba maghiară de 
prof. Csepei Maria

* Text apărut în volumul Monografia Li-
ceului Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău – 
50 (1969-2019), coord.: Carmen Ardelean, 
Bántó Eszter, Iuliu Suciu, Codin Ciurean, 
Editura Caiete Silvane, Colecția „Mono-
grafii”, Zalău, 2019, pp. 285-287.

Rememorări
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Portretul chirurgului şi 
însuşirile lui

Ioan Feder

Am tot vorbit de oameni care 
alergau după sănătate, ba îmbol-
năviţi așa treptat, din diferite ca-
uze, ba fiind victima unui accident 
ciudat. De altfel, despre aceștia am 
scris mai mult fără să le scriu nu-
mele, dar când vor citi paragraful 
care li se adresează, se vor recu-
noaște pentru că prin obișnuinţa 
mea de a lua anamneza din mai 
multe surse, și repetată, se ajungea 
la purul adevăr. Vor vedea că este 
momentul vieţii lor. Dacă nu aveau 
în viaţă aceste momente, în care 
atitudinea de urgenţă și cu orice 
preţ și risc, nici nu mă apucam de 
scris. Memoriile acestea aduc sa-
rea și piperul. Îmbolnăvirile cro-
nice îţi dau răgazul să te gândești, 
să te pregătești, pe când urgenţe-
le majore te fac să eliberezi toată 
adrenalina din tine, să îţi faci un 
plan de bătaie, un film de acţiune, 
presupunând ce vei putea găsi în 
cutia cu surprize, care este corpul 
omului. Ne tot învârtim în jurul 
omului bolnav, care așteaptă ali-
nare, ajutor și vindecare din partea 
celor care au învăţat a face aceste 
lucruri punând mâna, inima (su-
fletul) și creierul, când acesta tre-
buie să rezolve ca un artist opera sa 
măiastră, leziunile produse de acci-
dent. Am avut multe momente de 
acestea, încât Dr. Cighi, la un mo-
ment dat a spus: „Domnule doctor 
Feder, văd că numai dumneatale 
îţi revin asemenea cazuri”. „Poate 
așa am fost codificat în lume”, i-am 
răspuns colegului chirurg, cu mul-
tă înţelegere și modestie.

Nu am răspuns totuși ce este 
omul în ale cărui măruntaie i-am 
umblat cu de-amănuntul. În cre-
dinţa mea: omul este suprema cre-
aţie a divinităţii, Mântuitorului, 
din materia cea mai nobilă din uni-
vers, care ne ţine și ne susţine pe 

toţi – pământul. Omul a fost creat 
ca o supremă mașinărie, complexă, 
codată, codificată, și pe a cărei com-
plexitate nu o vom putea desluși cu 
toate mijloacele, deși toată omeni-
rea cuprinsă în știinţa medicală, se 
străduie să o deslușească. Au înce-
put anatomiștii să disece omul și 
am ajuns să știm puţin peste 50% 
din complexitatea omului. Niciun 
om nu seamănă cu altul, nici măcar 
gemenii univitelini (tot au o mică 
deosebire). Omul a fost studiat ca 
anatomie descriptivă, anatomie 
topografică, anatomie chirurgicală 
și inclusiv anatomie patologică. A 
fost studiată fiziologia, fiziopato-
logia, biofizica omului, ajungându-se 
să se studieze psihologia omului și 
s-a ajuns la concluzia că mai este 
mult de studiat. Oamenii de știinţă 
au ajuns la concluzia că sigur omul 
este codificat genetic, găsind ADN, 
dar și aceste gene mai trebuie stu-
diate pentru că sunt foarte com-
plexe, una răspunzând de culoarea 
ochilor, altele de culoarea dinţilor, 
ajungându-se să se descrie gena 
criminalităţii. Au studiat metabo-
lismul omului, ajungând să descrie 
ciclul lui Kreps, care este ca o roată 
dinţată. În metabolism, dacă se de-
teriorează o verigă din ciclu totul se 
dă peste cap. Am scris numai câte-
va din necunoscutele omului, ca să 
pot arăta în ce intră medicul, când 
caută răspunsul la suferinţa omu-
lui. Chirurgului îi revine sarcina să 
rezolve aceste cauze, precum și dis-
trugerile produse de un accident în 
urma căruia omul rămâne fără un 
organ, parţial dintr-un organ, adi-
că mutilat și totuși să funcţioneze 
mulţumitor și bine, omul, această 
creaţie minunată a divinităţii.

Greu de realizat acest dezide-
rat. Pentru acesta trebuie să in-
vestești muncă, cunoștinţe, inimă 

și creier. Munca te duce la titlul de 
pălmaș, inima te duce la muncitor, 
iar creierul la cea de artist, reno-
vator, de a reface creaţia distrusă 
în urma unui accident. Satisfacţia 
cea mare este atunci când, cu echi-
pa complexă vezi omul intrat în 
renovare, reconstrucţie, că întin-
de mâna, te salută la plecare din 
spital, și mai ales când îl întâlnești 
ocazional, zâmbind. Zâmbetul și 
mulţumirea să fie pe nepregătite. 
Atunci mulţumirea este mulţumi-
re și este bilaterală sau când te în-
tâlnești peste ani și negura uitării 
s-a așezat parţial peste memorie 
și spune: „Domnule doctor, nu vă 
aduceţi aminte de mine? Eu sunt 
acela care am fost adus din acci-
dentul acela stupid și repede v-aţi 
pregătit echipa și m-aţi operat, 
m-am făcut bine, lucrez, am co-
pii, am nepoţi, și pentru aceasta 
vă mulţumesc”. Atunci neuronii 
se redeșteaptă și încep a reda is-
toria evenimentului de la cap la 
coadă. Așa funcţionează memoria 
îndepărtată peste care s-au clădit 
multe evenimente. 

Cei care îmbrăţișaţi această 
meserie, care nu se știe dacă este 
știinţă sau artă, iubiţi omul sufe-
rind, și folosiţi mâinile că sunteţi 
lucrător, inima că sunteţi muncitor 
și mintea ca să deveniţi artist de 
reconstrucţie, renovare a celei mai 
complexe construcţii pe care ne-a 
dat-o divinitatea, care este omul, 
respectaţi și iubiţi creaţia, iubiţi și 
respectaţi omul. 

Omul este materie și spirit.
Omul este substanţă și suflet.
Omul prezintă totdeauna boala 

psihosomatic.
Omul vulgar vorbind este un 

amestec de aminoacizi, proteine, 
glucide, lipide, hormoni și gene.

Omul se mulţumește cu puţin 
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Memorii / Cronica literară
– respect, confort, iubire și stare 
materială.

Omul este atom, proton și ne-
utron, este atom de hidrogen și 
oxigen care unindu-se în procent 
de 2 la 1 fac apa care este suportul 
tuturor licorilor din organism – la-
crimi, salivă etc.

Nu am pornit niciodată într-o 
acţiune să pierd. Mi-am dorit să 
fiu învingător, să am succes, să ajut 
pe cel sărac, slab și bolnav, să fiu, 
dacă nu primul, dar măcar printre 
primii, să fiu recunoscut ca om și 
să fiu mulţumit de mine și cu mine.

Despre om se găsesc multe de 
scris și spus sau invers, acesta fiind 
o entitate vie, doritoare de bine, 
mergând veșnic spre împlinire și 
perfecţiune.

Omul, în sensul dublu al no-
ţiunii, bărbat și femeie, a apărut 
după ce Creatorul sau Divinitatea 
a creat Universul în centrul căruia 
l-a așezat pe om. În capitolul Fa-
cerea, Creatorul Dumnezeu, Atot-
puternic, a făcut omul din pământ 
– cel mai bogat produs – dându-i 
suflet. Pământul am spus că este 
cel mai bogat în elementele și mi-
croelementele descoperite și puse 
de către Mendeleev în acel tabel și 
tot omul a observat că prin unirea 
a unui sau mai multor elemente, 
cum ar fi de exemplu doi atomi 
de hidrogen cu unul de oxigen, a 
apărut apa, care este la bază ide-
ea și existenţa vieţii. Fără apă nu 
se poate trăi. Deshidratarea duce 

la deces, de aceea nu a optat omul 
în evoluţia lui la greva setei, ci la 
greva foamei. Setea se aseamănă 
cu seceta. Pe secetă nu crește ni-
mic. Cum apare apa în peisaj, cum 
renaște viaţa. Apa poate produce 
dezastre. Cea mai cruntă este into-
xicaţia cu apă, așa cum inundaţiile 
produc dezastre, celelalte elemen-
te și microelemente menţin sănă-
tatea și viaţa. Ne-am îndepărtat de 
ideea creaţiei. Când Dumnezeu a 
creat bărbatul, a observat că este 
prea singur și s-a gândit să-i facă 
un partener de viaţă – femeia. Pen-
tru crearea femeii a folosit materie 
superioară – coasta lui Adam. Din 
această materie a ieșit frumuseţea, 
blândeţea, bunătatea și iubirea și 
chiar iubirea de viaţă, căreia i-a 
dat, precum lui Adam, suflet. De 
aceea omul, creaţie superioară, 
este materie și suflet, bucurie și 
progres. După ideea biblică i-a așe-
zat în Rai, cum este România raiul 
dumnezeiesc. Pe pământ, cei doi au 
primit un ordin. Li s-a dat un anu-
mit mod de viaţă și să respecte și 
să nu se atingă de pomul cel oprit. 
Nu au respectat porunca și atunci 
Creatorul i-a scos pe Pământ. Este 
prea dură expresia și noţiunea „i-a 
dat afară”, că numai pe pisică și 
câine îi dai afară. Creatorul a spus, 
folosind tainele biblice: „Mergeţi 
de vă înmulţiţi și umpleţi pămân-
tul”, dar primului om pe pământ 
i-a spus nu ca blestemat, că Dum-
nezeu nu bleastamă, nu face rău. 

Ce i-a spus: „Cu sudoarea feţei tale 
îţi vei câștiga pâinea cea de toate 
zilele”, idee păstrată și astăzi. Pen-
tru Eva, prima femeie, a pregătit 
preceptul „cu durere îţi vei naște 
fii”, cum este și azi, deși știinţa a 
încercat și încearcă să se ajungă la 
naștere fără durere, dar chiar fără 
durere nu se poate, pentru că și 
când se face injecţia pentru a cupa 
durerea tot este prezentă. Durerea, 
nașterea și sarcina sunt o binefa-
cere pentru femeie care se umple 
de hormoni, care-i îmbunătăţesc 
toate funcţiile organismului. Oare 
cum s-a gândit Creatorul să facă 
omul atât de complex, cu multiple 
organe, care să îndeplinească atâ-
tea funcţii, să facă omul din celule, 
celula din citoplasmă și nucleu, nu-
cleul din protoni și neutroni, din 

- De ce să fii precum ceilalţi?
Indignată, Claudia îi atinge 

umărul pentru a o determina să 
se întoarcă cu faţa spre ea. Ceea 
ce se și întâmplă. Acum, privind-o 
în ochi, continuă cu o voce mai 
blândă:

- Dacă ceilalţi ucid, vei ucide și 
tu doar pentru că așa procedează 
toată lumea? Cu ce te-ai distinge 
atunci, ce ai realiza, unde ţi-ar fi 

personalitatea? Omul nu a fost 
creat pentru a fi sluga omului! El 
este o fiinţă liberă, iar libertatea 
lui se vădește în lumina faptelor 
sale” (p. 54). 

Frumoasa alternanţă a figu-
rilor de stil, abundenţa metafo-
relor, dar mai ales a aspectelor 
introspective și a conflictului in-
terior, a cărui intensitate e una 
fluctuantă pe întreg parcursul 
romanului, fac așadar din cartea 

Mihaelei Gligan, alături de alte 
aspecte pe care le-am pomenit 
aici, o lucrare ce merită citită, nu 
doar de literaţi, ci și de filologi sau 
teologi. De aceea, din dorinţa de 
a nu-i răpi lectorului bucuria în-
fruptării dintr-un text frumos și 
cu miez, nu vom deconspira mai 
multe cu privire la conţinutul ei, 
ci ne vom limita doar la a saluta 
această apariţie editorială, pe care 
o recomandăm călduros. 

Tinereţea între răni şi orgolii
(urmare din p. 26)
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cromozomi și gene, genele să fie 
păstrătoare a unor calităţi și culori, 
a unor comportamente? Este gena 
care dă culoarea dinţilor, a ochilor, 
dar și a comportamentului, chiar a 
criminalităţii. Toţi o avem, dar nu 
este dominantă. 

Sunt convins că omenirea este 
ideea creaţiei și în niciun fel ideea 
evoluţiei, deși am studiat evoluţia 
speciilor creată de Darwin, care în 
insulele Galapagos a studiat evo-
luţia piţigoilor și mai ales evoluţia 
ciocurilor piţigoilor. Nu pot să cred 
că omul a apărut conform evoluţiei 
speciilor din maimuţă. Creatorul 
(Dumnezeu) când a făcut univer-
sul, a făcut cerul și pământul cu 
munţi, dealuri, ape curgătoare, 
cu tot felul de specii, să creeze un 
ambient de muncă primilor doi 
oameni pe pământ – Adam și Eva. 
Numele lor se traduc. Tot în capi-
tolul Facerea scrie că Adam și Eva 
au procreat mulţi copii, din care 
primii au fost Cain și Abel, doi bă-
ieţi din care nu putea să se înmul-
ţească omenirea. De aici vine ideea 
că pe pământ a mai fost creată și 
o altă civilizaţie, în care au apărut 
femei, între fraţi era consangvi-
nizare, femeia fiind promotorul 
vieţii, înmulţirii omenirii. Acum 

mă opresc din această cugetare și 
îl ascult pe marele Eminescu care 
a spus: „Nu cerceta aceste legi/ Că 
n-ai să poţi să le dezlegi”.

Mulţi din oamenii planetei au 
cercetat în diferite domenii și une-
le cercetări s-au încheiat cu succes, 
dar cercetarea acestui complex 
care este omul a început, este în 
curs de cercetare și va continua. 
Multe lucruri se știu despre om, 
multe se vor mai descoperi, dar nu 
se va termina până când Creatorul 
va dori acest lucru. Nu sunt un ha-
botnic, dar vreau să cunosc omul 
cu care am lucrat și pe care am lu-
crat, umblând cu mâinile pe toate 
organele. Dar omul nu este format 
numai din organe. Acestea au și 
funcţii. Omul este organ și funcţie, 
materie și suflet, iar suferinţa lui 
este totdeauna psihosomatică. Ne-
gativismul, lipsa de încredere duc 
la suferinţă organică. Bunătatea, 
încrederea și pozitivismul duc la 
menţinerea sănătăţii și implicit la 
o societate bună, creativă, progre-
sistă și mulţumită. 

Voi mai continua această prele-
gere când inspiraţia va veni, pen-
tru că vocabularul limbii române (e 
cea mai frumoasă și colorată lim-
bă) permite, de aceea România a 

dat atâţia filozofi, poeţi și scriitori, 
ingineri, profesori și medici ce-
lebri care au împânzit pământul și 
ajunși în această societate produce 
capete luminate care emigrează 
și îmbogăţesc cu creiere luminate 
alte ţări, la noi neavând create con-
diţii de muncă și trai. 

Omul când procreează este 
zgârcit și spune să avem numai un 
urmaș, negândindu-se că un copil 
singur oricâte jucării ar avea se plic-
tisește. Cu doi este mai bine, dar nu 
se gândește că numai cu trei urmași 
omenirea se înmulţește. Am scris 
aceasta după un model. Practic tre-
buie urmat îndemnul biblic – mer-
geţi, vă înmulţiţi și stăpâniţi pă-
mântul. Toată lumea crede că dacă 
sunt mulţi vor muri de foame și uită 
cât este de bogat pământul și hărni-
cia ne ajută să trăim.

Omul, acest organism complex 
creat de divinitate, este format 
din organe, și acestea complexe, 
care trebuie să funcţioneze per-
fect, pentru a da omenirii gânduri 
bune, omenești și fericire. 

(Fragment din volumul Memo-
riile unui chirurg sălăjean, Editura 
Caiete Silvane, Colecția „Memo-
ria”, pp. 267-271)

Ea se închise în camera ei și nu 
fu în stare nici să pună genunchii 
pe pardoseală pentru rugăciune. 
Stătu așa multă vreme, cu inima 
orbită, bătându-i încoace și-ncolo 
prin fiinţă. Și soarele apunea și ră-
sărea pe dea supra pustiului. El era 
pe-afară, fluierând. 

Și într-o seară, vântul scârţâi 
ușurel oblonul. Iar ea întoarse ca-
pul. Venea furtuna. Nicio picătură 
de ploaie. Numai piatră și gheaţă. 
Numai urgii înșurubând nisipuri-
le în noapte. 

Un fulger pocni deasupra, până 
la spargerea cerurilor. 

Primele două picături plesni-

ră grele pardoseala, în locul în 
care genunchii s-au așezat odată 
pentru rugăciune. Și încă două, 
stropi calzi înnegrind piatra, 
pentru jivina îngerului care îi 
ţinuse companie atâtea nopţi. Și 
încă două, pentru sufletul răz-
boinicului drept și bun care nu 
se mai întorsese acasă niciodată 
și pentru care fusese gata-gata 
să-l uite pe Dumnezeu. Și încă 
două, pentru că fusese gata-gata 
să-l uite pe Dumnezeu. Și încă 
două...  Și încă...  Și încă...  Și 
hohotele mușcară muţește din 
pumnii uzi.

Dimineaţă s-a trezit o altă 
persoană. Și-a tras hainele de pe 

ea cu mișcări smucite, a sărit pe 
fereastră și cu pași neauziţi a căl-
cat pe sub ultimele stele, în calea 
furtunii, întorcându-se la adevă-
rata și întâia sa dragoste, care nu 
venise niciodată, dar nici nu ple-
case nicăieri. Și mai știa că acolo, 
în deșert, undeva, poate chiar în 
inima lui Dumnezeu (cu siguran-
ţă acolo!) era și sufletul bărba tului 
mistic, liber și mereu învingător, 
pe care inima ei îl așteptase nenu-
mărate zile și nopţi.

(Din volumul Leopard în pustie 
– culegere de texte în proză, Editura 
Caiete Silvane, Colecția „Scriitori 
sălăjeni”, Zalău, 2019)

Leopard în pustie
(urmare din p. 20)
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Malaxorul brumărel
■ Un memorabil decalog are Vasile Dan în revista 

„Arca” (apare la Arad): „Ce nu este o revistă literară/

de cultură?” Câteva „porunci”: revista literară/de 
cultură „Nu este o marfă. Nu trăiește din vânzare 
(tiraj), ci este o valoare a culturii scrise. Datorită 
acestui lucru mecenatul (sau subvenționarea, 
finanțarea) ei, ca al oricărei valori culturale e nu doar 
legitim, ci și vital”; „Nu este un ziar fiindcă rațiunea 
ei ultimă de a fi nu este informația, nici obținerea 
unor beneficii concrete sau simbolice de putere”; 
„Nu este o publicație localistă, fie și prin caseta 
redacțională, ci una deschisă după criteriul valorii, 
prestigiului și afinităților elective ale redactorilor 
și colaboratorilor ei”. Rămâne de văzut cum vor 
înțelege politicienii sprijinul vital amintit.  Un bun 
editorial are Traian Ștef în revista „Familia” (apare 

la Oradea), „Nevoia de mândrie”. Un scurt fragment: 
„Nevoia de mândrie există la fiecare popor. Unii sunt 
mândri din fire, pentru că istoria le-a indus acest 
sentiment, alții sunt mândri pentru că democrația 
le oferă puterea și luptă pentru ea, pentru că țara 
lor merită. Noi suntem mândri ocazional. În rest, ne 
rușinăm sau nu ne pasă. Nu de noi ne rușinăm, ci de 
aceia care ne reprezintă și care s-au așezat în fruntea 
bucatelor fără un merit personal, ci doar cu dreptul 
care vine dinspre democrație”. Prin Sălaj oare există 
mândrie? Și dacă da, pentru ce? În revista „Tribuna” 
(apare la Cluj-Napoca), Andrei Marga scrie despre 
„Habermas la 90 de ani”. Un citat semnificativ: 
„Habermas a adresat cea mai severă critică actualei 
organizări din Uniunea Europeană. «Eu condamn 
– spune el – partidele politice existente. Politicienii 

noștri sunt de mult timp incapabili să aspire la 
altceva decât la realegerea lor. Ei nu au substanță 
politică, nici convingeri». Orizontul lor politic este 
cel mult un «autoritarism plebiscitar», care s-a 
despărțit demult de democrația pe care proiectul 
european o prevedea. Faptul nu ar trebui tratat cu 
îngăduință, căci cu cât criza europeană continuă, cu 
atât se complică situația, iar alternativele se reduc 
sub ochii noștri”. Marele filosof a avut dreptate. Și 
recentele alegeri europene i-au confirmat temerile. 
Un interesant editorial are Marta Petreu, „Ca o 

fugă de Bach”, în „Apostrof” (apare la Cluj-Napoca): 
„Dacă filosofia lui Blaga ar fi fost tradusă la timp și 
cunoscută în Occident, poate că Stephen Hawking 
s-ar fi plâns mai puțin de «decăderea» filosofiei 
contemporane, care nu mai ajută și nu mai însoțește 
în niciun fel științele de vârf. Poate însă că nu ar 
trebui să ne plângem pentru ceea ce, în calitate 
de cultură română, nu am făcut, ci să ne bucurăm 
pentru ceea ce, în calitate de cultură română, avem”. 
De acord. Închei contribuția mea la Malaxor cu 
un scurt citat din suplimentul „După 30 de ani” al 

revistei „România literară” (apare la București). 
Gabriel Mursa: „După trei decenii de democrație și 
capitalism de tip românesc, putem trage o singură 
concluzie: ne-am desprins de tiranie și socialism, dar 
nu am făcut un pas decis spre democrație și piață 
liberă”. Și nu numai...

(D.S.)

■ Marian Danci, Îmblânzitorul de cerbi (ro-
man), Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2019. 
„Marian Danci reușește să-și plaseze personajul – îm-
blânzitorul de cerbi – la înălțimea și autenticitatea 
unei figuri arhetipale, individualizându-l prin vulne-
rabilizare și umanizare, fără să-l facă totuși să-și piar-
dă din tragica măreție. Firescul și claritatea narațiunii, 
dar și unda de poezie ce traversează discret romanul 
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lui Marian Danci transformă această carte într-un 
dar prețios pe care autorul ni-l face nouă, cititorilor” 
(Emilia Poenaru Moldovan).

■ Valeria Merca, Manuscrisul vremii (po-
ezii), Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2019. 
„Prin revenirea la mijloace clasice de încorporare a 
«conținutului» liric, Valeria Merca își conturează un 
profil stilistic individualizat în lumea poeziei actu-
ale. Astfel, rima, ritmul – legități ale esenței naturii 
și a omului – se conjugă frumos în poezia ei cu bă-
tăile inimii, cu alternanța unor subtile mișcări, tac-
turi ale trăirilor sale intime. (…) Poeta revitalizează 
prin efort propriu, idei și trăiri solidarizându-se cu 
autori canonici în actul căutării rostului și a armo-
niei; ea nu neagă și nu detestă la modul teribilist 
orice formulă tradiționalistă, ea nu mimează stările 
și sentimentele, ci ne oferă un discurs liric autentic 
prin tumultul trăirilor și al intențiilor pure” (Vero-
nica Popa). 

■ Vasi Cojocaru-Vulcan, Pe calea răsăritului 
(versuri nipone), Editura Colorama, Cluj-Na-
poca, 2018. „Pentru o sensibilitate artistică precum 
cea a poetului Vasi Cojocaru-Vulcan, creator de po-
ezie niponă, a contempla, a privi în adâncul sau în 
înaltul realităților, a medita în templul muntelui, al 
naturii cu miracolul și inefabilul său, o lume de o fas-
tă cuprindere, toate acestea devin hrană spirituală, 
adevărat izvor al poemelor sale, acolo, în solitudine 
și reflecție. Ochiul atent deschis asupra frumuseții 
miraculoase a poienilor sau a pădurii foșnitoare, cu 
poteci pătrunzătoare în mirific, în vârtejul copleșitor 
al imaginilor, cu văzutele și nevăzutele de noi, oa-
menii cetății, a surprins pentru «a ne arăta» clipa de 
față, scena, instantaneul din mijlocul naturii, mo-
mente din experiența personală pe care poetul nu le 
evocă, ci ni le arată în chiar spațiul săvârșirii lor, si-
multan cu fenomenul care le-a produs, acum și aici” 
(Florica Pățan).

■ Emilia Poenaru Moldovan, Severus (proză 
scurtă), Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2018. 
„E multă delicatețe în aceste povestiri, e și ironie și 
umor, e și cinism, dar și mult lirism, totul derulat 
ca într-o reverie decupată dintr-un vis al copilăriei. 
Cartea se citește cu plăcere, prozatoarea având un 
stil format, simplu, degajat, fără alambicări lexica-
le, nu fără apelări însă, uneori, la simboluri și pa-
rabole. E reconstituită astfel, din fragmente, o în-
treagă lume trecută, în care vârsta inocenței își află 
locul aparte, în care lectorul se refugiază cu plăcere, 
furat de propunerile unor intrigi naive, grave din 
perspectiva vârstei copilăriei, și nici nu e nevoie 
de mai mult. Proza de acest tip are întotdeauna 
menirea de a provoca, celui căruia i se adresează, 
emoții și lacrimi de duioșie. Cartea de față este o 
fereastră deschisă spre inocența pe care omul ma-
tur a pierdut-o și de care e atâta nevoie în lumea de 
azi, brutală și mult prea cinică uneori” (Constantin 
Cubleșan).

■ Cercul poeților: antologie de poezie, vol. 
III/2019. Cercul Literar de la Cluj, Editura Co-
lorama, Cluj-Napoca, 2019. „Anul 2019 ne aduce 
al treilea volum al Cercului Poeților unde se reunesc 
23 de autori, membri ai Cercului Literar de la Cluj. 
(…) Revistele literare care au fost alături de noi 
prin publicarea de poezii, semnalarea aparițiilor 
de cărți semnate de membrii Cercului, prin recen-
zii și cronici publicate în paginile lor sunt: Caiete 
Silvane (Zalău), Mișcarea literară și Răsunetul cul-
tural (Bistrița), Rotonda Valahă (Râmnicu Vâlcea), 
Steaua și Tribuna (Cluj-Napoca). În prezenta ediție 
a Antologiei de poezie Cercul Poeților scriu, alături 
de mine, textele critice însoțitoare pentru grupa-
jele de poezii ale celor 23 de poeți: Raluca Faraon, 
Iulia Anamaria Ghidiu, Mihaela Meravei, Eleanor 
Mircea, Veronica Popa cărora le este dedicată aici 
câte o pagină de biografie literară” (Emilia Poenaru 
Moldovan). 



51

177

Mass-media

■ Cornel Cotuțiu, Azi, în zigzag (La noi, vol. 
VII), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 
2019. „Proaspăt, cursiv, ironic și vindecător de pros-
tie, Cornel Cotuțiu consemnează scene din cotidianul 
cu muchii colțuroase, șlefuiește textul doar atât cât 
este necesar pentru a nu obosi cititorul cu detalii care 
ar putea distrage atenția de la ceea ce este cu adevărat 
important” (Melania Cuc).

■ Convorbiri literare, nr. 7 (283), iulie 2019. 
Din Cuprinsul revistei ieșene: Ioan-Aurel Pop – Nichi-
ta Stănescu și un „pământ numit România”; Ion Papuc 
– Vasile Lucaciu; Nicolae Stroescu Stînișoară – Pavel 
Chihaia: un rodnic destin literar și științific în vremuri 
potrivnice; Ștefan Afloroaie – Epifanii vagi ale sensu-
lui; Gheorghe Grigurcu – „Stări care se epuizează”; 
Ioan Holban – Țesătura narativă a ființei și spațiului ei 
de identificare; Titu Maiorescu – Jurnal (XV); Christi-
an W. Schenk – Epistolar: Gheorghe Bulgăre…      

■ Arca, nr. 7-8-9 (352-353-354), 2019. La 
rubrica Cronica literară, Vasile Dan scrie despre vo-
lumul Pereți (Editura Școala Ardeleană, Editura Ca-
iete Silvane, Cluj-Napoca – Zalău, 2019), al autoarei 
Alice Valeria Micu: „(…) cartea ei, extrem de unitară 
tematic, etanșă chiar, pare un exercițiu liric autoim-
pus pe o temă dată. Autoarea intră în el ingenios, cu o 
disponibilitate lirică mereu intactă, inepuizabilă. (…) 
Condiționarea tematică a tuturor poemelor face oa-
recum redundanța lirică de neoprit. În pofida acestei 
mecanici stilistice există, nu puține, poeme în cartea 
AVM de o superbă simplitate, un lirism pur și simplu 
despovărat de «temă» în care emoția e intensă și cura-
tă (…). Între atîtea autoare versatile stilistic și ambi-
gue, incerte în substanță stilistică, Alice Valeria Micu 
e o excepție salutară”. La rubrica Poezie, poetul Viorel 
Mureșan este prezent cu un grupaj din care reprodu-
cem scurtisimul poem Statuie: „un mort se ridică-n 
picioare/ dintre două zile luminoase/ de vară”. 

(D.H.)

■ Vatra, nr. 6-7 (579-580)/ 2019. Numărul 
se deschide cu un splendid poem – parabolă – eseu 
– „ars poetica”, de Ion Mureșan. Tot la capitolul po-
ezie, fără să ne mai surprindă, Emilian Galaicu-Pă-
un e prezent cu magnifice poeme de dragoste. Sub 
sigla unei rubrici „memoria activă”, alte pagini din 
jurnalul lui Ion Pop, care ni-l relevă pe autor nu nu-
mai în ipostaza de cititor nesățios, ci și în una nouă 

pentru noi, cea de cinefil. Tema dosarului din acest 
număr, de mare actualitate: „Școala de la Brașov”. 
Coordonatorii acestui grupaj tematic, Senida Po-
enariu și Ioan Șerbu, fac, într-un „argument” ur-
mătoarele precizări: „Abundența contribuțiilor la 
acest dosar, fapt în sine grăitor, a determinat or-
ganizarea materialelor în două părți care urmează 
îndeaproape aceeași structură: texte care discută 
caracterul programatic al Școlii literare de față, 
texte dedicate cărților semnate de membrii Școlii, 
urmate de portrete, evocări și/sau amintiri, și, de-
sigur, o secțiune consistentă a textelor ilustrative, 
a literaturii «Școlii de la Brașov». Partea a doua a 
dosarului, care va fi publicată într-un număr viitor, 
prezintă și o anchetă, iar respondenții sunt scrii-
tori tineri, unii dintre ei au trecut prin «Școala de 
la Brașov» alții fiind extranei”. Din „dosar” reținem 
un text-interviu cu Virgil Podoabă, vorbind mult 
despre latura peripatetică a „Școlii de la Brașov”. 
Sub pana unor foști studenți se nasc, uneori prin 
tehnica oglinzilor paralele, portretele profesori-
lor iluștri: Gheorghe Crăciun, Alexandru Mușina, 
Andrei Bodiu. Dosarul se încheie cu un capitol de 
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beletristică, cuprinzând eșantioane de poezie, pro-
ză, teatru, semnate de exponenți de seamă ai Școlii 
brașovene de literatură. Excelența materialelor din 
acest număr îndreptățește cititorii la o așteptare 
intensă a celei de-a doua părți a dosarului „Școlii 
de la Brașov”.   

(V.M.) 

■ La mongolu. Revistă de cultură indepen-
dentă, nr. 1 (2019), iunie-iulie. Nu-mi credeam 
ochilor! Înșfac revista de pe măsuța pe care fuse-
se expusă. O deschid. Ei da, îmi pare firesc! Din 
pagina trei, zâmbește amical și hâtru Ovidiu Pe-

cican, redactorul-șef, semnatarul editorialului-
argument-program (?). Mai jos, în pagina 2, pri-
vind stăruitor un punct fix,Traian Ștef gândește 
un contraeditorial. Buuun! Le citesc și îmi plac! 
Amintiri nostalgice. Trec mai departe: Doru Pop 
și „Apologetica Iluminismului”, iluminat de poe-
tul Nicolae Prelipceanu, probabil ieșind cu Drăgă 
de la Mongolu. Apoi Ben Bernea, Aurel Codoban, 
Gheorghe Schwartz, Mariana Codruț, ubicuul 
Adrian Alui Gheorghe, Marcel Mureșeanu, Dan 
Grădinaru, Sanda Cordoș & Ruxandra Cesereanu 
– „Două leoaice la povești”, Amalia Lumei, Marian 
llea, Eugenia Sarvari, Cristiana Teohari, Marius 

Ichim, Victor Martin, Dodo Niță. Gata! Fiecare cu 
sertarul său. N-am nicio îndoială: știe redactorul-
șef cui să le dea, sertarele! O fi apărut numărul 2, 
adică următorul?!

■ Tomisul Cultural. Nu mai văzusem revista 

de cultură Tomisul Cultural și nu mai știam nimic 
despre publicația tomitană pe care o găseam 
înainte vreme la chioșcul presei din centrul 
micuței noastre urbe cu poeți. Aflat pe litoral, 
am fost surprins să găsesc pe o măsuță din ho-
lul Casei de odihnă, eleganta-i urmașă, în format 
A3 (anul VI, nr. 17, iunie 2019, 24 de pagini) de pe 
coperta căreia zâmbea melancolic și oarecum trist 
poeta Angela Marinescu, ale cărei excelente poeme 
le citeam bucuros de fiecare dată când apăreau în 
paginile revistelor literare și ale cărților sale. Mai 
jos, nume ale celor care semnează în acest număr, 
unele ilustre: Gabriela Melinescu, Nicolae Stan, Ion 
Gheorghe, Ion Pop, Paul Diaconescu, Ștefan Mitroi, 
Doina Păuleanu (Președintele Fundației Culturale 
Pro Arte, editorul revistei), Adrian Majuru, Con-
stantin Cheramidoglu, Constantin Tudor, Nicolae 
Tiripan, Giani Oltianu, Paul Popa, Virgil Mocanu. 
Cuprinsul e bogat și de ținută literară excelentă 
(poezie, proză, interviu, eseu, reportaj). Ilustrația 
revistei este semnată de pictorul Florin Ferendino, 
iar Grafica – de Alexandrina Macarov.

(V.T.)

Parafrazându-l pe Matei Căli-
nescu (A citi, a reciti), un specta-
col trebuie să se asigure că este 
văzut în întregime. Cred că acesta 
este cazul cu montările ce poartă 
semnătura regizorală a lui Szabó 
K. István. Este vorba despre un 
tip de transparență – care nu de-
rivă din facil și nici din evidență 
– pe care o afișează treptat, fie 

sub formă de familiar, de sensibi-
litate, de resorturi poetice și care 
este adâncită pe măsură ce spec-
tatorul își ajustează percepția 
sau o modifică și rezonează cu 
actul artistic. Mai mult, cred că 
ele permit sau au nevoie chiar de 
mai multe categorii de spectatori 
(parafrazez din nou elemente de 
teorie literară) și vizează nu nu-
mai un spectator „ideal”, unul 

„competent”, „informat”, „în-
cifrat” sau „implicat”. Își invită 
privitorii să facă presupoziții și 
inferențe, fără a le refuza plăce-
rea de a lua parte la experiențe 
artistice.

*Text introductiv la volumul „Iluzia 
apartenenței/ A hovatartozás illúziója/ 
The Illusion of Belonging”, autori Szabó 
K. István și Daniela Șilindean, Editura 
Caiete Silvane, Zalău, 2019.

… Nu este o iluzie
(urmare din p. 15)



Din cărțile apărute la Editura 
„Caiete Silvane” în 2019
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Arca poeziei

Ingeborg Bachmann

(1926-1973)

Pe cea mai de sus terasă

De pe cea mai de sus terasă
am vrut să sar, 
pe jos am urcat
pe scara din spate, cea pentru
servitori, și am tras cu urechea
la ușă, la râsul
din camerele mele, asta m-a des-
curajat. Un cadavru, imediat
după micul dejun,
ți-ar fi căzut greu.

(Traducere din limba germană de Ana 
Mureșan și Ramona Trufin, în vol. Voi, cuvinte, 
Editura Humanitas, București, 2017)

Scriitoare austriacă, aparținând „Grupului 47”. Alături de volumele de poezie Timp amânat 
(1953) și Invocarea Ursei Mari (1956), a mai publicat povestiri și piese radiofonice. Dintr-o 
relație amoroasă cu Paul Celan ia naștere o tulburătoare corespondență. Poezia ei e străbătută 
de un patos de nuanță hölderiană. Nu-i lipsesc nici scepticismul și ironia.


