182

Revistă de cultură. Sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Camelia MORITZ,
„Mirabila sămânță”,
tehnică mixtă/pânză, 2019

Grădinarii artelor

Pe fereastră
Flavius Lucăcel

Cu obiecte create de:
† Clara Năprădean
† Maria Suciu
† Rozalia Cormoș
† Gheorghe Sână
„Am folosit pentru aceste lucrări ștergare și țoale vechi țesute de femeile din satul meu Aluniș, Sălaj: Clara
Năprădean, Suciu Maria și Rozalia, mama mea. Geamurile, meșterite de Gheorghe Sână din satul Tihău, mi-au
fost dăruite de fiul acestuia, care le-a păstrat cu grijă după
demolarea vechii case părintești. Le-am folosit cu bucuria
și încrederea unui constructor, ce adaugă într-un edificiu
ca liant energia trecută prin mințile și mâinile unui îndelungat șir de creatori din familiile noastre. Ieșit din îngrijorarea pierderii rădăcinilor noastre, demersul meu e un
îndemn timid să păstrăm ceea ce au făcut ei”.
Flavius Lucăcel

Tăul lui Arti

Locuri calde 2
Autostrada

Poem pentru „Caiete Silvane”

Carmen Ardelean
Poem cu 45
Cine nu s-a trezit în nicio dimineață femeie
nu poate înțelege cum vine întâmplarea asta
de ți se cuibărește,
pe neașteptate,
între litere,
un semn al întrebării
despre care descoperi,
într-un prea târziu,
că-i un bine_cuvântat număr străin.
Și ce suflet să aibă o femeie
în care mustesc, pe muțește, melancoliile lumii
să arunce-n stradă un număr străin
doar pentru că s-a pripășit (într-un prea târziu
sau într-un prea devreme
sau într-un prea fluctuant timp)
pe pătratul fără număr
de pe casa ei?
E o poveste stranie asta pe care ți-o spun acum
așezată în sala în care
se joacă în avanpremieră
„Crepuscul de 44 versus răsărit de 45”,
numărule fără pătrat!
Era iarnă și mi se prăfuise alcovul
și nici că gândeam să urnesc numerele vechi de pe rafturi, din urne
sau să deretic cu simț de răspundere
printre aritmeticile rămase mici
sau depășite.
Îmi înfundam literele între coperte
ignorând complet chiar și numerele cu drept de proprietate
pe parterul paginilor
de teama unei recidive
sau, mai rău,
de teama unor resuscitări dureroase.
Nu mai aveam litere de primit sau de dat.
Nici blancuri pentru numere.
Singur, pătratul acela de pe casă
își expunea goliciunea în dosul umbrit de streașina
așteptărilor mele fără sfârșit
doar, doar l-o gâtui,
într-o noapte,
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o Emoție
doar, doar l-o poseda,
molcom,
un Număr fast.
Stranii intersecții și combinări
înlesnește și matematica asta
când se-mperechează cu destinul...

Parodie de Lucian Perța
Carmen Ardelean

Poem cu 45

(fragment)
(din Caiete Silvane, martie 2020)

Cine nu a visat într-o noapte, o dată sau de
mai multe ori,
că printr-o fericită întâmplare este poet,
ori nu este adevărat român, ori,
în mod evident,
are probleme pe latura onirică
și se pune întrebarea
dacă pentru partea lirică
din el nu e prea târziu
să-și caute în poezie afirmarea.
Dacă respectivul suflet este femeie,
are mult mai multe șanse să ajungă la poezie
făcând pact cu ficțiunea, adevărata cheie
universală a succesului (se știe
că toate marile poete poartă
sau au purtat la brâu această cheie)
ideea de poetică artă
nemairămânând astfel doar o idee.
Nu e nimic straniu, poate doar o poveste
tristă,
faptul că toate acestea
se întâmplă doar până la o anumită vârstă,
cam 45 de ani – vestea
bună e că există cu adevărat
o toleranță de plus-minus cinci ani
la pătrat!
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Cronica literară

Povestea nu piere

3

Viorel MUREȘAN

Când și-a fixat titlul celei mai
noi cărți de poezie, Istorii (Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca,
2017), Doina Cetea a avut în vedere sensuri precum: „întâmplare”,
„pățanie”, „încurcătură”, „poznă”,
menționate de dicționare mai pe la
coada articolelor consacrate cuvântului-titlu. Dar vocabula în cauză
presupune și o dimensiune socială
a textelor din cuprins, așa cum vom
vedea, pe lângă caracterul precumpănitor epic, asumat și într-o artă
poetică de la finalul volumului: „Nu
uita, îmi șoptea tata,/ Povestea nu
piere./ Zidul de cărți/ Mă împresoară-n misterioasa tăcere./ Într-o zi de
la grindă/ Se desprinse o carte/ Mii
de cuvinte din ea/ Primiseră aripi/
Ca rândunelele au zburat, departe,
departe.// De atunci se scriu singure/ Dintr-o parte a lumii/ În cealaltă parte/ Din carte/ În altă carte”
(Cărțile, p. 114). Cercetând structura volumului, constatăm că o parte
din „istorii” sunt Cetice (derivat de
la Cetea, satul natal bihorean al autoarei, transformat în topos unic și
stabil, ce ne apare ca o imensă scenă
de pe care poeta își adună subiectele și temele operei), iar cealaltă parte se compune din Umbre, cu aluzie
la suita de recviemuri care deschid
ciclul.
Cetice-le încep cu un poem în
care, potrivit moralei de la țară,
rolul părinților este hotărâtor în
finisarea profilului etic al cuiva. Pilonii de sprijin ai viitoarei entități
umane sunt „cuvântul” și „locul
cel bun”. Toată poezia ardeleană
de la interferența secolelor XIX și
XX mustește de o asemenea pedagogie, care, iată, se prelungește,
reverberând la urmași: „Și-mi
aduc aminte cum spunea mama:/
«Stai la locul tău și-ți va fi bine»/
Sau când mă dojenea tata:/ «Dacă
nu-ți știi locul așa pățești»” (Locul
cel bun, p. 7). Ne familiarizăm, pe
măsură ce înaintăm în carte, cu o

lirică autobiografică și confesivă.
Poeta cunoaște satul din interior,
de-aceea poate conferi viață artistică fiecărei întâmplări și tuturor
lucrurilor cu care vine în contact. E
de dorit însă, și ea reușește să ocolească de fiecare dată dimensiunea
idilică a celor întâmplate pe vatra
patriarhală. Un prim exemplu în
acest sens îl avem într-un poem
ce asociază iedera cu zidul unui
cimitir. Deloc străină de simbolistica eternei reîntoarceri, planta
din versuri atribuie zidului inert
o imagine cu deschidere metafizică: „Ochii morților urcau în ochii
frunzelor/ Buzele lor albăstreau lutul/ Și așa privindu-i/ M-a cuprins
frica./ Și așa, fărâmă cu fărâmă/
M-am pierdut privind/ Spre înaltul cerului/ Unde mi s-a părut că/
Zboară crucile/ În formă de păsări”
(Iedera, pp. 12-13). Centrul axiologic al ciclului îl constituie o baladă
cultă generată de patru nuclee narative, ancorate la rândul lor în tot
atâtea destine: „Petre, fiul Ilenei”
„Petre, fiul Savetei”, „Ileana, mama
lui Petre” și „Saveta, mama lui Petre”. Părțile poemului, în număr
de patru și un epilog, se succedă în
ritm de litanie, întovărășind lanțul
generațiilor și plutind într-o ceață
tanatică: „Alt Petre? Pierit cândva
într-un râu/ Îi aștepta/ Privindu-și
oasele/ Spice de grâu…” (Petre și
Petre, p. 18).
De-a dreptul tulburătoare e
imaginea casei natale în chip de
corabie mânată pe cer de corzile
viței-de-vie răsfirate în vânt. Odată cu casa se ridică la cer și creaturile ce trăiesc în bună învoială cu
oamenii: „șerpi vorbitori”, „șoareci
tainic strângători”, păianjeni iscoditori”. Nu putem să nu observăm
că jivinele casnice capătă apucături omenești. Iar toate acestea se
întâmplă sub un titlu care invocă
slava și puterea divină: Furtuna.
Cârtița, în alt loc, dă bătăi de cap,
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umplându-i grădina de mușuroaie,
unui gospodăros Florea Iancului,
care nu izbutește, cu tot arsenalul său de unelte, să-i vină de hac.
Ce nu știe el însă e misiunea ei
încredințată de Sus: „Oarba duce
morților/ Aerul curat al zilelor/ Al
nopților” (Cârtița, p. 22). Badea
Ioan al Cucului, în Topirea zăpezii,
„povestește” venirea primăverii
în forme și linii de pictură naivă.
Nicolae a Titienii, solomonar, căutând izvoare cu nuielușa de alun,
pare coborât din universul lui Robert Frost. Un poem intitulat Meteo adaugă, la cea precedentă sau
la care mai urmează, atât de multă
onomastică, în general cu sporit
indice de pitoresc, și atât de multe
datini și uzanțe circumscrise toposului natal, încât va trebui să facem
și câteva, chiar fugare, remarci. Numele personajelor pot fi, ca la unii
dintre prozatorii moderni, „generatoare de text”, având virtuți evocatoare sau magice (Ileana Lupilor,
Ioan al Cucului). Apoi, poate că
într-o și mai mare măsură decât cei
din La Lilieci, țăranii de aici au legături oculte și pot influența tainele
universului: „Pe cărarea șerpuită/
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Ninsă de nisipul mărunt/ Desprins
din Bolțon,/ Dealul sterp, bizar/
Perfect ondulat,/ Cu pietre albe/
Strălucind noaptea/ Când lupii și
luna/ Încing dansuri nebune,/ Mi-a
apărut în față/ Miron al caprelor./
Jumătate stâncă/ Jumătate fiară/
Singur locuitor al lumii/ Pe care-o
ținea în pumnii strânși/ Între semnele palmelor/ Strămoși ridicați
din adâncuri./ Împrejurul capului/
Cunună de oase avea/ Greu să le
numeri/ Și din toiagul lui înfrunzit/ Curgea sângele lupului/ Pe
care-l purta guler uriaș/ Ca-ntr-o
poveste.// Pe cărarea șerpuită/ El
rătăcit/ Eu rătăcită” (Miron al caprelor, pp. 29-30).
Poezia Doinei Cetea are în temelie o imagistică de distilație
rurală, în cea mai mare măsură paseistă, însă profund autonomă și
inconfundabilă. Ea nu implică neapărat o ciclicitate a muncilor agrare, în schimb nimic nu-i scapă din
ceea ce înseamnă existența spirituală, mai cu seamă din apropierea
morții, în lumea satului. Tehnic, e
o poezie de notație mai apăsat narativă, în descendența poeților de
la „Steaua”. Iar ca structură, poemele au, cu prea puține abateri, în
final, o strofă distinctă, adesea cu
accente gnomice ori de sentență,
ce le deturnează înțelesul spre fabulă: „Atunci i-am zis frunzei/ Ești
prea mică pentru mine/ Te dau
vântului/ Te dau pomilor/ Te dau
pământului” (Frunza, p. 46). Grotescul și terifiantul, în unele poeme cum ar fi Vedenie, se desfășoară
în regim oniric. În altele apare câte
un episod supranatural, de obicei ca deznodământ, prin transformarea unor lucruri coruptibile în proiecții simbolice (Caii din
țintirim). Se mai întâmplă, precum
în Luatul urmei, ori în Podul casei,
ca descrierea unei practici magice
să devină aliaj poetic între esoteric și real. În privința tipologiei
umane, apar și profiluri tarate, în
primul rând de arghirofilie (Ioanea
banilor). Singurătate prezintă un
pandant feminin al celui din Solomonarul. În Iertare atrage atenția
limbajul inflamat al pamfletului.
Ultimul poem din Cetice, purtând
titlul Ilustrată în alb și negru, are
menirea, între altele, să facă tre-

cerea înspre ciclul următor. Fetița
purtătoare de eu liric, urcându-se
pe o scară din crengi de mesteacăn, descoperă pe dulapul din casa
părinților o cutie confecționată din
vederi de altădată. Astfel i se dezvăluie un Cluj caleidoscopic, care
va păși mai apoi din vis în realitatea sa biografică.
Toposul suitei de requiemuri
cu care începe ciclul Umbre se
mută la Cluj. Figurile portretizate, personalități cu un anumit tip
de notorietate, dispărute recent,
sunt evocate metonimic. Se invocă
o relație cu un obiect apropiat, care
de obicei poate conferi și noblețe
celui din tablou. În cazul criticului
literar Petru Poantă, metonimia se
sprijină mai mult pe aluzie, simbolul prin care e reprezentat fiind din
ce în ce mai rar o prezență efectivă
în ambientul scriitorului: „Într-un
sertar, la masa de scris/ Stiloul lui
Petre deapănă amintiri./ În burduful lui, în loc de cerneală/ se
află acum un întins deșert” (Petru,
p. 90). Încordarea ascunsă vederii din atelierul poetului și latinistului Vasile Sav, ca și melancolia
singurătății sale, își află expresia
metonimică într-o bufniță, ce, în
contextul biografiei lui complicate, ar putea avea și o funcție psihopompă: „Vasile, prietenul meu,
înota/ Pe străzi întortocheate/ Și
bufnița,/ Bufnița-l însoțea/ Luminându-i unda, luminându-i și
mâna/ Care prindea copacii cu
frunzele lor/ Divers colorate, în
toamna târzie,/ Goblen auriu, roșu
cărămiziu, verde brun,/ Presimțiri
de ploaie,/ Presimțiri de lacrimi”
(Vasile și bufnița, pp. 91-92). Dar
de departe, cel mai izbutit text al
ciclului și, probabil, al cărții ni se
pare Lulu de Cluj. Născut parcă din
imaginarul colectiv al anilor ’70’80-’90 ai secolului trecut și lăsat
dinadins să bântuie străzile cenușii
ale orașului, pentru a mai descreți
frunțile unor trecători încruntați și
livizi, Lulu e o sinteză între clovn și
arlechin. El avea, aievea, înfățișarea
și primitivismul paiaței, însă nu era
lipsit nici de o șiretenie bine ascunsă de arlechinadă. O prezență
vitală într-o metropolă tensionată.
Pitorescul lui ambiguu a pătruns în
proza scurtă a lui Alexandru Vlad,
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după ce intrase de mult, în folclorul
urban. Dacă memoria nu-mi joacă
feste, ochii tragicomicului personaj m-au privit și de pe o simeză.
Acum însă, să-l „vedem” mai degrabă în versurile Doinei Cetea: „Lulu
hoinărea pe străzi,/ Scuturându-și/
Asemenea vântului de primăvară/ Mâneca hainelor largi și lungi/
Stârnind praful/ Și păsările/ Vrăbii, porumbei, ciori/ Dar mai ales,
corbi,/ Corbi uriași./ Lulu cânta,
vorbea, râdea/ Te întreba vrute și
nevrute/ Bună ziua, domnule,/ Sărut mâna, doamnă, șoptea/ Și-ți
arăta/ Zăngănindu-și decorațiile/
Atârnate pe haina mototolită,/
Insigne găsite în cutii de carton./
Chipul de general al unei armate/
Demult moarte/ Se legăna pe capul lui/ Ca pe o sperietoare în lanul
de grâu/ Și greu îi atârna la brâu/
O sabie din primul război mondial./ Lulu striga din când în când/
«Jos dictatura»/ Și atunci nimeni
nu-l mai privea/ Nimeni nu-l saluta/ Nici măcar păsările/ Nu se mai
apropiau de talpa/ Lui ce se lipea
de albul/ Lespezilor din piața cea
mare./ Înainta el pe trotuare, așa,/
Ca prin nisipuri sau prin mari zăpezi/ Trăgându-și poala hainei prea
grea/ Pentru el/ Și legată cu o funie
neagră/ Găsită în casa unde locuia/ Și în care spunea că ar fi murit
generalul./ Noi râdeam, el râdea și
treceam zicând/ Alături de alții din
oraș:/ Lulu, nebunu’, inventează/
Lulu vorbește, glumește, visează./
Trecătorii nu-l mai băgau în seamă/ Când striga/ «vine revoluția,
vine revoluția/ Priviți spre mine/ Și
dați-mi un leu de cinci/ Să-mi cumpăr opinci./» Tăcere, plângea./ Târziu am aflat că Lulu/ Scuturându-și
mânecile/ Hainelor largi și lungi/
S-a înălțat la cer/ Ca un general/ Ca
un împărat./ Asemenea vântului
de primăvară” (pp. 93-95). După
un asemenea răscolitor poem, numai potrivită ni se pare viziunea
panteistă semănată în poezia Rugă:
„Cine sunt, cine suntem./ Sângele
tău primăvara/ Înflorește pe deal./
Îngăduie-i, Doamne, albinei/ Să
strângă polenul/ Din genele tale/
Prefăcute în flori/ Și lasă-te pus/
Scut de lumină” (pp. 111-112). Volumul Istorii certifică încă o dată un
valoros poet.

Cronica literară

Călătorie în irealitatea
imediată

5

Imelda CHINȚA

Cartea numerilor este un eveniment literar și o apariție inedită a
Editurii Polirom, purtând semnătura Florinei Ilis. Roman-fluviu,
roman dom, o veritabilă saga romanescă, autoarea realizează o cronică de familie, o galerie de portrete
creionate de voci narative care alternează, comprimând sau dilatând
timpul sub privirea unui cititor care
este ținut concentrat de la începutul până la finalul unei narațiuni, ce
însumează peste 500 de pagini.
Numeri, cuvânt latinesc, traduce numărătoarea, recensământul israeliților aflați în drum, prin
deșert, sub conducerea lui Moise,
iar Cartea Numerilor narează călătoria poporului lui Israel timp de
40 de ani.
Florina Ilis își va călăuzi personajele prin istorii frământate pe
parcursul a 38 de ani, urmărind destinul a patru generații, începând cu
Unirea, trecând prin perioada interbelică, apoi prin dictatura comunistă, oprindu-se și asupra momentului postdecembrist. Avem, așadar,
o scriere densă, dinamică, în ciuda
lipsei dialogului, o carte antrenantă, compusă din micronarațiuni ce
se întrepătrund armonios, alcătuind o amplă peliculă ce aduce în
prim-plan istorii și istorisiri personale, destine comune și familiare de
o simplitate care surprinde.
La început a fost cuvântul, logosul primordial fiind unitatea fundamentală a comunicării, legătura
intrinsecă dintre oameni. Romanul
debutează asemenea unei liturghii
despre momentul Genezei, despre
mitul creației: „La început a fost
tata. (...) La început a fost mama”,
universul luând naștere din principii contrare. Tatăl reprezenta, din
cele mai vechi timpuri, vectorul
familiei, nucleul central, iar mama
realiza echilibrul, unitatea; prin ma-

niera inedită a îndepărtării foițelor
se ajunge la unu primordial: „Și mai
întâi de tatăl tatălui tatălui meu a
fost tatăl tatălui tatălui tatălui meu.
Achim. Și tot așa mai departe până
în ziua fericită dintâi”; „Când mama
și tata trăiau fericiți în Grădina Raiului”. Naratorii desemnați au datoria de a recupera, prin memoria
involuntară a personajelor, un timp
imemorial, sacru, primordial, o vârstă de aur, cea a plenitudinii, a copilăriei sinonimă cu liniștea, echilibrul universului platonician: „La
vârsta copilăriei totul era fericire și
viața pare un luminiș frumos”. După
un asemenea incipit, lectorul este
dezvrăjit prin îndepărtarea vălului
și plonjarea într-un spațiu care nu
mai coincide cu armonia, ci dimpotrivă ni se înfățișează o Românie în
care se instaurează treptat haosul,
dezordinea unei societăți distopice,
opusă celei utopice, platoniciene:
„Statul trebuia să ia măsuri ferme
împotriva acestor chiaburi înrăiți,
lacomi și egoiști, căutând noi mijloace ca să lichideze ultimele rămășițe
ale vechii orânduiri”. Colectivizarea
societății rurale, formarea „omului nou”, îndepărtarea de valorile
sacre sunt noile deziderate ale sistemului, fenomenul rinocerizării
manifestându-se dinspre individual
înspre întreg cu o precizie uimitoare, folosind ca mijloc manipularea,
șantajul, amenințarea: „Aproape în
fiecare zi mergea cineva la tatăl tatălui meu și la tatăl mamei mele ca
să-i lămurească să se întovărășească
și să se alăture gospodăriei agricole. Promițându-le că, dacă vor ceda
izvorul lor de venituri și-l oferă de
bunăvoie gospodăriei, nu vor avea
decât de câștigat”.
Volumul aduce un suflu nou,
revigorant, brodat pe o tematică
aparent desuetă, și anume problema pământului, a țăranului depo182

sedat de avere. Fraza scurtă, sacadată, eliptică, alternează cu cea
complexă, discursul ia o anumită
amplitudine care îl singularizează.
În centrul narațiunii se află imaginea țăranului aflat în relație de
interdependență cu pământul său,
cu gospodăria sa la care nu poate
renunța în ciuda presiunii colective:
„Nu vă dau! murmura țăranul. Mai
bine vă omor cu mâna mea! Nu vă
dau!”; „Ce le trebuie lor boii lui! Pământul să-l ia, își spuse, nu-mi pare
rău, dar boii nu!” Totuși dragostea
pentru glie este atavică, ființială,
iar „tatăl tatălui meu”, Gherasim
devine o replică a lui Ion, adulmecând cu aceeași pasiune mirosul pământului: „dinspre pieptul mănos
al gliei, o răsuflare dulce și amăruie,
caldă, ca de fată mare, răzbătea îmbătător, amețindu-l. (...) Gherasim
avu impresia că pământul o să-l absoarbă cu totul în străfundurile lui”.
Imaginile se derulează antrenant, alcătuindu-se într-o monografie a satului tradițional. Pasiuni
ascunse, frământări interioare,
povești desprinse dintr-o lume
dispărută, toate reconstituite de
povestași ce readuc în prezent

6 Cronica literară / Cenaclul „Silvania”
atmosfera de altădată: „Ana și
Ioachim sunt la joc, toată lumea se
oprește ca să-i vadă. Știu amândoi
să improvizeze, își cunosc fiecare
unul altuia mișcările și, mai presus
de orice, știe fiecare cum să-l pună
pe celălalt în lumină. (...) E gata îmbrăcată pentru primul ei bal de fată
mare”.
Volumul are pe de o parte valoarea unui document etnografic,
autoarea dovedindu-se un acribios culegător de folclor, iar pe de
alta importanța unui document
istoric prin mărturiile personajelor despre un sistem compromis și
compromițător. Sunt culese strigături din popor, valoroase prin autenticitate și vechime: „De popă și
de birău/ Nu mai zice nimeni rău/
Dar de mândra și de mine/ Nime
nu mai zice bine!”, dar și mărturii
dureroase ale unor oameni care nu
pactizează cu noul regim: „Iar dacă
nu vii la noi cu pământul, continuă
pe un ton aspru Mărin Ion, știi și tu
ce te-așteaptă! Să nu spui că nu
te-am prevenit, aici, de față cu oamenii! Se cheamă că ești dușmănos,
că ești contra partidului și guvernului, că uneltești contra ordinii sociale!”

Dramele sunt tăinuite, iar destinele frânte. Aurelia devine o Penelopă care îl așteaptă pe Ulise să se
întoarcă în Ithaca după experiența
decisivă a închisorii. Imaginea tatălui se configurează prin poveștile
mamei, fiecare zi fiind salvată prin
amintire: „Așa l-am cunoscut pe
tata. Ca pe un erou. Aproape în fiecare seară mama îmi povestea ceva
despre el. Ca să nu-l uit. ... Uite ce
mi-am amintit despre tata – începea ea. Altor copii li se spuneau
povești cu zâne și feți-frumoși, mie
mama îmi spunea o poveste în care
tata era eroul principal”.
Fericirea izvorâtă din lucruri
simple, momentele de tandrețe
contopite cu gesturi familiare, care
traduc afecțiune, curiozitatea, întâmplările familiale, mentalitatea
omului simplu, toate oferă imaginea în detaliu a unei lumi îndepărtate și totuși atât de actuale prin
prospețimea imaginilor și măiestria narării: „Tată, avem frigider!
(...) Am călătorit și eu odată cu acel
personal și încă îmi amintesc banchetele tari de lemn lăcuit”.
Figura centrală o reprezintă Petre Barna, un personaj-liant, în ju-

rul căruia se concentrează discursul
epic, se țes povești, un erou care
parcă a traversat istoria, el însuși
fiind istorie. Mort și reînviat, vânat, dar și „amfitrion de vânătoare”, imaginea lui se compune din
poveștile celor din jur: „Cât va fi
rătăcit Petre Barna prin Italia... nimeni nu știe, cert este că, pe primele liste după încetarea ostilităților, a
fost dat dispărut de război. Probabil
că mama sa îl considera mort, când,
în decembrie 1918, a reapărut în
sat, în mod miraculos, îmbrăcat în
uniforma gărzilor naționale române”; „Petru Barna nu era un om rău,
deși nu-mi amintesc să ne fi ținut
vreodată în brațe”.
Sacrul și profanul într-o dialectică a prefacerii, credința în superstiții
și vrăjitorie, viața în toată ecloziunea ei, trădare și suferință, timpul care se scurge, iubiri și pasiuni
tăinuite, toate sunt teme ale unui
volum-sumă, o scriere despre devenire, despre firescul și nefirescul ei.
Cartea numerilor este un volum
în alb și negru, care, prin tehnica
decupajului, surprinde fragmente
din existența unor destine uneori
împlinite, alteori tragice.

O altfel de baladă
Debutul în volum al Ancuței Mărieș a avut loc în
1997, odată cu romanul Lorzi de la capătul deșertului,
în 2006 publică al doilea roman SF, Surori pe veci
amazoane, iar în 2009, o ficțiune istorică, Mama zânelor și centurionul.
Ședința de cenaclu din 13 februarie 2020 a avut-o
ca invitată pe Ancuța Mărieș, cu o prelucrare a unui
text popular, Fata morarului, cules de pe Valea Morilor din Halmășd, județul Sălaj.
Text inedit și interesant prin motivele și simbolurile valorificate, autoarea aduce o schimbare de
registru, iar această disponibilitate de a trece de la
proza de ficțiune la creația de factură populară este
apreciată de președintele cenaclului, scriitorul Marcel Lucaciu. Viziunea folclorică este mai apropiată
de realitate spre deosebire de scrierile ficționale ale
Ancuței Mărieș, Fata morarului fiind o baladă care
are ca punct de pornire un fir epic, pe care încearcă
să îl respecte autoarea. Este remarcabilă versificația
prin păstrarea ritmului și a rimei, dar și încercarea
de a valorifica limbajul neaoș specific locului din
care a fost culeasă. Se recomandă totuși o revenire

la portretul fetei, o cizelare a acestuia, deopotrivă a
întregului text.
Versatilitatea stilistică și îndrăzneala de a experimenta noi modalități de exprimare artistică sunt
remarcate de scriitorul Daniel Hoblea, iar Valentina
Hideg subliniază faptul că scrierea Ancuței Mărieș
este o baladă de spus la gura sobei.
Imelda CHINȚA
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Alice Valeria MICU

Poveștile despre viaţă și moarte,
despre creaţie și disoluţie sunt cele
două repere canonice pe care e construit fundamentul principalelor religii ale lumii, cu excepţia budismului, unde se pune accent pe salvare și
nu pe întrebările ce preocupă restul
omenirii, cine suntem, de unde venim
și încotro ne îndreptăm. Dacă începutul lumii e disputat între mit, religie și știinţă, sfârșitul acestei lumi
este pus exclusiv în seama omenirii
și comportamentului ce atrage pedeapsa divină. Cât privește sfârșitul
individual, prin moarte, ei bine, literatura, filosofia, arta, psihologia
au găsit un subiect generos, până la
nivelul unor aprofundate studii de
tanatologie. Din poetica morţii se
hrănește o mare parte a literaturii,
de la încercările de a găsi viaţa fără
de moarte sau buruiana nemuririi,
la călătorii iniţiatice, oprirea timpului, crimă, sinucidere, boală, trădare,
eroism. Adriana Teodorescu studiază reprezentarea morţii în literatură,
precum și în variate cercetări antropologice, dar o face și în poezie, cu
volumul Povești de trecere cu noi, apărut la Casa de Editură Max Blecher
în 2018. Pentru autoare, moartea
e asumată în polisemia trecerii, în
spirit blagian, dar dincolo de titlu,
finitudinea e un membru al familiei,
e punctul central, reţeaua pe care e
construit întregul volum. Cu atâtea
studii antropologice, nu e de mirare
că poemele ei sunt o alcătuire aproape ritualică, în care moartea e un
concept decanonizant, o trecere, un
fenomen neterminat. Nu e un neant
sau prag, ci o formă de manifestare
dincolo de existenţa fizică, prin iubirea ce l-a legat pe „cel trecut” de
familia sa, un Purgatoriu între concretul cotidian al existenţei și uitarea
taumaturgă: „când ai intrat în tramvai, călătorii s-au șters și geamurile
s-au spart/ ne-a spus că ai plecat
repede, abia atingând realitatea/ a
fost atât de frig că nici n-ai terminat
de vorbit/ iar sus era un soare stricat/ mâinile lui dan au căzut pe jos
ca frunzele/ câţiva ani n-a mai fost

primăvară./ ana a uitat imediat că ai
murit/ te-a căutat prin toate spitalele/ a suspectat că doctorii te rătăcesc și te conservă pentru organe,/ a
sperat că trăiești în alte familii/ dacă
te-ar fi găsit undeva/ ar fi fost ca și
cum n-ai fi plecat niciodată” (Treizeci
de ani).
„Suntem niște muribunzi care nu
acceptăm să murim”, spune Eugen
Ionescu în Regele moare. În volumul
Adrianei Teodorescu, toţi încearcă
să găsească soluţii, nu neapărat să
păcălească moartea, ca în literatura
populară, ci să disimuleze elementele ce o preced: „Stăm ca idioţii în
faţa RMN-ului și plângem/ ochii ne
strălucesc și plănuim/ cum să-l distrugem să-l falsificăm să-l corupem/
îndesăm în el păpuși iar în liniștea
lor cerebrală, ca într-o seară clară,/
efectuăm scăderi unul din altul și
îmblânzim rezultatul” (Accident vascular cerebral iarăși, și iarăși, și iarăși).
O traumă profundă, frizând adesea
patologicul, din care poeta virează în
secvenţe suprarealiste, pentru a se
salva din durerea funerară dominantă: „din stomacul meu ies fără anestezie păpuși/ mă salvează uneori oameni înguști, de hârtie (...)// Cuvintele astea nu sunt de ajuns ca să ne
salveze sufletul./ Cuvintele astea nu
mă pot convinge să plec./ Ca un castel, ca un cort, ca o gheaţă, liceul m-a
lăsat în urmă./ Ne uităm pe geam,
inima noastră plutește precum un
nor mare și roșu/ o auzim cum bate,
a venit clipa să ne facem curaj să deschidem/ stăm în castele din cărţi de
joc și ni le suflăm unul altuia în faţă”
(În lume m-ai dat...).
Motivul lunii noiembrie e ca un
traseu labirintic, redundant, cu care
începe volumul: „În noiembrie s-ar
fi putut crede că am murit cu toţii”
(Noiembrie), „A fost nevoie să plecăm din noiembrie/ ca dintr-o lume,
ca dintr-o boală” (Adevărata lună
mai), „așa că pleacă, poţi să îţi speli
sângele,/ să subliniezi cu roșu în calendar noiembrie” (De la capăt. O altă
variantă), „În noiembrie le-am arătat
alor mei/ că lumea mă construiește
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în ciuda mea” (De la capăt. O variantă). Din arsenalul acestui univers
tanatic nu lipsesc boli (accident vascular cerebral, cancer, anevrism),
investigaţii medicale, doctori, spital,
toate bine integrate în discursul poetic abundent, traumatizant, adesea
halucinant; profetic versul „moartea
ar circula sub formă de gripă de la
unul la altul” (Să ai un câine).
Cu poemul care închide volumul
Un alt mod de-a sfârși. Același, ni se
oferă ieșirea din labirint – încercarea
intelectuală de a descifra sensul vieţii și al morţii este sortită eșecului:
„Încă stăm în preajma morţii plini
de cuvinte/ există o limită peste care
dacă trecem oxigenul se sfârșește/
creierul și limbajul îmbătrânesc rapid./ De fapt, am fost întotdeauna
pregătiţi/ să renunţăm la cuvinte înainte să se sfârșească/ ca de o
scară, după ce ajungi unde vrei,/ nu
mai ai nevoie de ele.// Continuăm să
mergem și semănăm în urma noastră/ poteci pe care ne interpretăm
viaţa./ Noi nu, dar alţii poate se vor
întoarce”.
Cu o teribilă iscusinţă, Adriana
Teodorescu încearcă să-și explice
momentul extins al trecerii, explorând dimensiunile poliedrice ale
morţii printr-un demers ce seamănă
mai degrabă cu o vivisecţie, o filă din
compendiul de tanatologie poetică.

8 Cronica literară

La porțile cerului
Marcel LUCACIU

Poezia nu a fost (încă) izgonită
din cetate. Ea nu mai crede în eterna tranziție românească. Ea râde și
plânge pe umerii vremurilor furajere. Ea se încăpățânează să reziste,
cu tandrețe, pe baricadele originalei noastre democrații. E, poate,
un semn că mai sunt printre noi
acei căutători de suflet ce așteaptă,
înfrigurați, clarul de lună pentru a
urca, apoi, nestingheriți, pe drumuri de munte, spre oaza lor de
liniște.
Ioana Sandu (n. 30 ianuarie
1942, Drăgănești-Olt, județul Olt)
se numără printre acești rarisimi
căutători sau printre acei (puțini,
dar fideli) supraviețuitori ai cuvintelor. A debutat cu versuri, în
revista Astra (1983), sub girul regretatului Gheorghe Tomozei, ulterior publicând numeroase cărți de
poezie, prezentate ori prefațate de
Constanța Buzea, Barbu Cioculescu, Horia Gârbea, Ion Pop ș.a. Noua
apariție editorială (Memoria muntelui, Limes, Florești-Cluj, 2019)
se alătură seriei de cărți limesiene,
cărți îngrijite (și unele prefațate)
de neobositul Mircea Petean (Tiparul dinăuntru, 2016; Safire și îngeri,
2017; Limanul cu sălcii, 2018; Limpezirea cu altă lumină, 2018).
Fostă profesoară de geografie,
Ioana Sandu scrie o poezie reflexivă, crepusculară și domoală ca un
cântec abia șoptit, în preajma apelor de munte, reci și limpezi. Majoritatea creațiilor au alura unor
solilocvii târzii, fiind străjuite de un
crepuscul al vârstelor și totodată al
amintirilor ce se lasă destăinuite,
suav și cucernic, într-o liniște de catedrală pustie. De fapt, laitmotivul
veritabil al delicatei plachete este
apa; apa ca principiu vital, apa vie
a credinței divine, apa ca oglindire
a ființei dinăuntru, apa ca ploaie
ce jefuiește lacrimi noi, într-o singurătate învolburată de angoase:
„Numele se preschimbă acum,/ în
supraviețuire de munte se-ntâm-

plă/ cu semnul crucii pe creștet//
mă strecor prin meandrele reci/ repetând că nu sunt în restriște/ cum
nu am fost nici când/ s-au zburătăcit niște ani/ și-au dezgolit groapa/
din marginea câmpului// în adâncul
ei/ să petrec întunericul,/ el însuși/
în mine adânc// sunt într-o teribilă
stare de jertfă/ și apa care îmi spală
temerile/ devine dintr-odată o cale/
cu multe păsări deasupra,/ fundal
de apus/ pentru adăpostul de jnepeni// se întâmplă o prefacere în
fața Crucii// translucidă” (Prefacere
în fața Crucii).
Farmecul inefabil al versurilor
are ca sursă ingenioasa transfigurare a peisajului montan în peisaj
lăuntric. Pe cărări șerpuite și aspre, printre stânci piezișe ori brazi
adormiți de furtună, poeta urcă
muntele și, odată ajunsă pe culme,
își contemplă propria-i viață cu o
seninătate amară. Dincolo de „tăvălugul cuvintelor” nerostite, clipele
faustiene rezonează cu tumultul vesel al cascadei frumoșilor ani tineri,
învăluiți, acum, de o reverie duioasă
și, paradoxal, lucidă. Fragila nălucă
a tinereții se oglindește în vuietul
apei, dar se frânge, instantaneu,
de pragul altor ani și se preface în
mii de stropi-fărâme de timp, într-o
dramatică încercare de cunoaștere
și autocunoaștere similară cu aceea
a legendarului Narcis: „se răstoarnă
apele/ din îndepărtarea de zei,/ din
timpul care nu aparține nimănui/ la
ieșirea din lume// dispare strigătul
de om/ auzul se zbate,/ se curăță rănile de piatră// stau în genunchi/ cu
chipul împărțit în mii de oglinzi,/
între praguri stau,/ stropii de apă/
ocolindu-mi anul/ ars cu adevărat//
spălarea vederii contează acum” (În
fața cascadei).
Nu lipsesc din acest periplu
montan familiarele toponime al
căror rol e departe de a fi unul pur
decorativ. Jepii, Zamora, Valea Cerbului, Vârful Coștilei sunt scurte
popasuri, limpeziri necesare ale
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trecutului existențial sau refugii
vremelnice, înfiorate de nostalgia
copilăriei: „caut de-acum leagănul
de frunză/ cu vară pretutindeni/ în
rostirea neîncepută// și mă retrag//
copil/ în ascunzișul inimii/ fără valuri” (Rostirea neîncepută).
În căutarea pierdutelor armonii
originare sau, altfel spus, în căutarea cvasiuitatului suflet al omului primitiv, lirica Ioanei Sandu
conviețuiește cu elementele din natură, cu vântul și ploile, cu mestecenii și salcâmii înfloriți, de la poalele
muntelui, regăsind, fie și temporar,
„gustul bucuriei”, în urcușurile și
povârnișurile unei scriituri nealterate de haosul și vacarmul cotidian.
Memoria muntelui e o carte elegiacă, tulburătoare prin eleganța
și simplitatea rostirii poetice.
Liniștite doar în aparență, căci ele
ascund un foc lăuntric nestins, versurile se constituie, la final, într-o
confesiune fulgurantă, cu puternice
note retrospective și – mai ales! –
introspective.
Un dor cumplit, de neprihănire, răzbate din aceste poeme de o
muzicalitate discretă și catifelată,
izvorâte din preaplinul unei inimi
ce bate, smerită, la porțile cerului...
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Lecturi amânate

„Manualul” bunelor moravuri
sau tentația extrapolării

Viorel TĂUTAN

În toamna anului trecut (2019) am
intrat în posesia unei cărți-surpriză.
Autoarea ne-a dăruit-o, Doinei Ira
și mie, în semn de afectuoasă prietenie, așa cum se poate deduce din
autograful caligrafiat pe foaia de titlu. Am răsfoit-o curios, cum se întâmplă în astfel de situații, incitat
în plus de subtitlu, „carte interactivă”. Însuși titlul poate fi socotit o
provocare abil gestionată: Manifest
pentru tine(ri).
Un proiect cu accentuate implicații
didactice, în acest caz inițiat de o
poetă, care nu-și revendică explicit originalitatea, ci se încadrează unei mai largi optici cu impact
socio-psihologic, altfel spus, unei
viziuni filosofice de spectru istoric
larg privind locul și rolul artistului
în viața socială pentru a mă exprima, nu-i așa? într-o manieră care
aduce a limbă de lemn.
Poeta* Diana Zlate, despre a
cărei a treia irumpere artistică
am avut agreabila ocazie să scriu,
prezentând-o cititorilor revistei
noastre în numărul 105/ octombrie 2013, este autoarea cărții care
face subiectul comentariului de
mai jos. Întâmplarea face să par a
fi neglijat etapele aparițiilor editoriale ce marchează personalitatea
unui poet înscris prea discret între
„canonul” optzecist și remodelata
manieră antică a expresiei (poetice) fruste, de această dată sub
condeiul-tastatură al generațiilor
imediat următoare. Se cuvine să
nu trecem cu vederea schița biobibliografică expusă în coperta a patra a prezentului tom.
Debutul editorial – la Editura
Eminescu, 1996, cu volumul de
poeme „Regina absurdă”, premiat
(pentru debut) de Uniunea Scriitorilor, filiala Dobrogea; urmează,
în anul 2000, la aceeași editură,

al doilea volum, intitulat „Dacă
mint”. Mi-a parvenit cel de-al treilea volum dintr-un „schimb de autografe” la șapte ani de la apariția
acestuia, la Editura SemnE (2006),
ceea ce îmi sugerase genericul unei
rubrici de comentarii literare în
corpul revistei noastre („Lecturi
amânate”), „Poeme pentru fiecare
vârstă”, recomandat, la puțin timp
de la apariție, de apreciatul critic
literar Alexandru Cistelecan. Al
patrulea volum de versuri, „Iubindu-mi misterul”, Ed. SemnE, 2014,
precede la o distanță de patru ani
apariția editorială citată în preambulul prezentei mele încercări,
purtând sigla aceleași edituri. Însă
de această dată nu este vorba despre versuri, ci doar destul de frecvent – poezie.
Manifest, pentru că autoarea își
declamă public intențiile și programul, pe cât de agitatoric stilistic, pe atât de personal suav-agresiv sub aspect volițional. Pentru
tine(ri), pseudo-alegoric acest joc
motivațional între individual și colectiv. Argumentul poetei este un
motto plasat pe versoul foii de titlu:
„Să primești tot ce vine înspre tine
frumos și inedit, să dai sufletului
ce e al lui și inimii dragoste de viață
mai mult decât poate duce! Să celebrezi mereu bucuria de a trăi împăcat!” Dar adevăratul argument
al inițiativei fără îndoială creative
este imprimat în pagina următoare, vis-à-vis, și merită să fie reprodus în întregime, înțelegându-l ca
artă poetică: „Am crescut frumos.
Încerc să merg pe un drum care să
însemne iubire, trăire, bucurie, inedit, formă, culoare. Încerc să-i dau
sens și semnificație. Am avut șansa
să învăț de la oameni înzestrați și
minunați, care m-au ajutat să fiu
om, apoi să fiu om al societății în
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care trăiesc, și mai apoi să fiu un
om care, la rândul lui, învață oameni”.
Acceptăm, în acest context,
noțiunea de sens ca orientare sau
direcție.
„Azi am datoria de a duce mai
departe totul așa cum am primit,
atât cât am înțeles, dar mai ales
cum am trăit. Azi am bucuria de a
le așeza necenzurate și împletite în
această carte, rând cu rând, literă
cu literă, cu dăruire și răbdare, cu
mai mult sau mai puțin har, dar cu
speranța că, într-o zi, vor avea însemnătate și rod”.
Cuprinsul cărții este alcătuit din
treizeci și nouă de titluri, patronând tot atâtea texte cu dezvoltare
tematică cvasi-eterogenă, constituindu-i astfel forma conținutului,
în timp ce substanța acestuia ne
amintește aluziv de „învățăturile”
Renascentismului european, cum
ar fi, de pildă, Principele lui Niccolò
Machiavelli și cele ale domnitorului Neagoe Basarab către fiul său,
Teodosie.
Prin decizia sa, de a dialoga

10 Recenzii / Eveniment
în felul acesta cu tine(rii), poeta Diana Zlate nu intenționează,
firește, să epateze, cât mai ales să
împărtășească din experiența de
viață a domniei-sale, așteptând să
i se răspundă sincer și cu bun simț
la întrebările sau/și îndemnurile
pe care le adresează cu atitudine
amicală și modestă. „Ascult, nu
judec, ba pe alocuri mai și înțeleg
și accept argumentele. Sunt multe privințe în care au dreptate...
(ceilalți, n.n.)” (p. 71). Inițiativă și
mijloace asemănătoare întâlnisem prin anii sfârșitului de secol
al XX-lea și început de mileniu al
III-lea, d. Hr., într-un manual de
limba și literatura română pentru
clasele a IX-a (primul an de studii liceale), girat de, sper să nu mă
înșele memoria, criticul literar Mircea Martin. Era perioada febrilă a
debutului concursurilor de manuale alternative pentru învățământul

preuniversitar.
Eterogenitatea substanței conținutului cărții „interactive” de
care ne ocupăm aici poate fi probată și prin simpla parcurgere/
răsfoire a paginilor. Iată: Învață să
folosești timpul (p. 10), Prețuiește
prietenia (p. 12), Orice moment de
îndrăgostire este o altă variantă a ta
(p. 13), Magia cărții (p. 21), Farmecul „limbajului comunitar” (p. 34),
Ce se întâmplă când ne comparăm cu
părinții? (p. 44), Părinții sunt plasa
ta de siguranță (p. 57), Fii pregătit
pentru ziua când vei pierde! (p. 85),
Tinerețea te ajută să obții totul (p. 94),
Roagă-te. E cheia vieții (p. 96), La
sat, identitatea dăinuie (p. 100),
Clipa cu fluturi în stomac (p. 105)
ș.a.m.d. Cele mai numeroase texte sunt autoreferențiale, fondate,
deci, pe amintirea copilăriei și a
adolescenței, așa cum le-a perceput
în acele perioade viitoarea poetă,

constituindu-se astfel în pagini de
memorii. Nu toate cele 39 de probleme-text oferă spații, mai largi
sau mai înguste, ordonate pentru
răspunsuri scrise ale cititorilor.
Scrisă în stil esențial de spontană sensibilitate și candoare, în
exprimare comprehensibilă, cartea Dianei Zlate poate fi socotită,
cu certitudine, un Manual de testare și îndreptare a moravurilor.
Și chiar dacă este adresată în mod
special tinerilor, poate fi recomandată fără inhibiție părinților acestora, precum și dascălilor a căror
preocupare esențială trebuie să
rămână formarea viitoarelor caractere.
* Latinescul poeta,-ae, este unul dintre
puținele substantive de genul masculin
(reprezentând îndeletniciri sau statute
ale bărbaților), aparținând declinării I,
categorie cuprinzând cele mai numeroase
substantive de genul feminin.

Caiete Silvane 15 ani. Pe fereastră. La USR Cluj
Un dublu eveniment a avut loc
în 21 februarie 2020, la filiala Cluj
a Uniunii Scriitorilor din România
(USR): sărbătorirea împlinirii a
15 ani de existență ai revistei Caiete Silvane și vernisajul, la Galeriile de artă Steaua, a expoziției
„Pe fereastră” a pictorului și dramaturgului Flavius Lucăcel (tablouri din această expoziție sunt
reproduse în numărul de față, pe
copertele II și III). Sub bagheta
doamnei Irina Petraș, admirabila
președintă a filialei clujene a USR,
cele două evenimente au dezvăluit o parte a Sălajului cultural, un
județ mic ca întindere geografică,
dar cu oameni, zicem noi, faini.
Împreună cu Viorel Mureșan, Carmen Ardelean, Marcel Lucaciu,
Ion Pițoiu-Dragomir, Ioan Maria Oros, Viorel Tăutan, Simone
Györfi, Györfi-Deák György, Teodor Sărăcuț-Comănescu, Alice Valeria Micu, Angela Maxim, Ancuța
Mărieș, Emilia Poenaru Moldovan și Flavius Lucăcel (redactori
și colaboratori ai revistei noastre,
aproape toți membri ai Asociației

Scriitorilor din Județul Sălaj și ai
Cenaclului literar „Silvania”) am
depus mărturie că publicația „Caiete Silvane” își va continua drumul
început în urmă cu 15 ani. Ne-am
bucurat că în sală s-au aflat nume
importante ale literaturii, culturii
transilvănene: Ion Pop, Constantin Cubleșan, Adrian Popescu,
Mircea Muthu, Mircea Popa, Petru Iluț, Ștefan Borbély, Traian
Vedinaș, Doina Cetea, Rodica Marian, Maria Vaida, Cornel Cotuțiu,
Victor Cubleșan, Ștefan Bolea,
Hanna Bota, Daniel Moșoiu, IoanPavel Azap, Vasile George Dâncu.
(D.S.)
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Proză 11

Bibliopolis

GYÖRFI-DEÁK György

„Orașul-bibliotecă are străzile pardosite
cu cărți; casele din acest oraș sunt cărți deschise
la pagini diferite, sau cărți închise...”
(Petean & Petean, 1996, p. 136)
Bibliopolis – cetatea cărților – este o așezare străveche, dezvoltată inițial în jurul unui templu păgân
cu coloane tipărite, unde în antichitate se cultiva
iluzia că orice întrebare își poate afla răspunsul.
Asta până când unul dintre cuceritorii aflați în trecere pe acolo s-a mâniat cumplit, socotind că soluția
sugerată de preoți este prea ambiguă și a poruncit
dărâmarea sanctuarului. După ce l-a făcut una cu
pământul, i-a înhămat sacerdoții rămași în viață la
un plug și a arat locul. Din brazdele unde clarvăzătorii și-au semănat oasele, au răsărit maci roșii, florile
unei cunoașteri ce înrobește și distruge sufletele.
Peste ani, o secetă prelungită a transformat locul
într-un pustiu vizitat doar de marile spirite, care se
retrăgeau în câmpia de un alb orbitor ca să înfrunte
ispitele vieții. Pe vechile temelii sfărâmate a fost ridicată o mică sihăstrie, unde au început să se perinde din ce în ce mai mulți pelerini aflați în căutarea
adevărului. Unii dintre ei știau carte. În perioada de
început a Evului Întunecat aici s-a construit o bibliotecă înzestrată cu un scriptorium, unde au început
să fie adunate lucrări de neprețuit, recuperate de la
diferitele civilizații risipite de necontenitele războaie purtate în numele credinței.
Mănăstirea a devenit un popas obișnuit pe
drumul caravanelor, un loc privilegiat de soartă,
unde se strângeau, se depozitau și se transmiteau
informații între Orient și Occident. Așezată într-o
zonă mai retrasă, insignifiantă din punct de vedere
strategic, ea a devenit o verigă cheie pentru derularea normală a afacerilor. Aici au venit negustorii să
afle ce se caută și ce profit pot obține, aici s-au refugiat savanții în grădinile cărora soldații analfabeți
călcaseră în picioare cercurile cunoașterii sau care

fuseseră excomunicați datorită îndrăznelii de a propune o altă viziune asupra lumii, aici s-au întâlnit
diplomații ca să facă și să desfacă alianțe. Așezarea
s-a lărgit. În jurul ei s-au așezat meșteri iconari, săpători de fântâni, cerșetori, falsificatori, făuritori
de așa-zise relicve sacre, potcovari, plugari, ba chiar
câțiva soldați lăsați la vatră. În cele din urmă, pe vremea unuia dintre efemerele imperii, guvernatorul
provinciei i-a acordat rangul de târg și a trimis un
vameș să strângă impozitele. Mai apoi, unul dintre
domnitori a stabilit o magistratură în localitate și a
ridicat-o la rangul de oraș. Dezvoltarea ulterioară a
fost unică și pilduitoare.
Așezat pe câmpia albă unde sub privirea ascuțită
a ochelarilor continuă să pască și astăzi turme de
oi negre, Bibliopolisul modern poartă pecetea
unui sistem transpus în gând și-n piatră, menit să
permanentizeze mărturiile scrise acumulate de
civilizația umană. El simbolizează puterea nemuritoare a spiritului, substituie fragilitatea destinului
uman cu o alternativă ce-i conferă suplețea trestiei,
îi dăruiește capacitatea de a rezista îndelung la asaltul oricărei barbarii și dovedește că bunăstarea generală înseamnă în primul rând acces liber și rapid
la informații.
Harta Bibliopolisului dezvăluie un teritoriu
unde geometria a fost ridicată la rang de ideal, un
spațiu sistematizat cu o rigoare neînduplecată, o
chintesență a burgului nemțesc. Dincolo de zidul
enciclopediilor cu cotoare aurite se înalță cele nouă
turnuri de fildeș ale cunoașterii, zgârie-nori botezați
cu nume de științe și de arte. Aici, la diferite niveluri, ordonate și ele conform sistemului zecimal,
„locuiesc” cunoștințe și informații unice în felul lor.
Împreună cu Muzeul Scrisului, ele sunt singurele
clădiri din cetate. Aleile largi – presărate cu prundiș
și puzderia de spații verzi – umplu restul. Sub cupolele împletite ale copacilor ce marchează diferite
orientări, ideile circulă neîngrădit dintr-un domeniu
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într-altul, stârnind uneori asocieri uimitoare, găzduite peste noapte de poeți în Turnul Limbii și-al
Literaturii.
În piața centrală a orașului, în parcul situat peste
drum de Muzeul Scrisului, se află ansamblul monumental dedicat cinstirii lui Melvil Dewey, genialul
inovator, fondatorul revoluționarului sistem care
a stabilit forma actuală a așezării. Monumentul
a fost făurit de Fidaur, promotorul deformismului canonic. În unduirile bronzului șlefuit până la
incandescență se deslușesc zece sfere cromate, grupate într-un triunghi echilateral, simbol pitagoreic,
suprapus unei structuri filigranice arborescente, de
tip fractalic, unde fiecare detaliu, fie el oricât de mic,
reproduce fidel modelul ansamblului. Un sistem de
pulverizare foarte fină creează o structură globulară
paralelă, formată din minusculi stropi de apă, ce răsfrâng lumina solară în tot atâtea curcubeie.
Administrația cetății se află dincolo de ultimul
pod mobil, în edificiul ce poartă numele pompos de
„Index alfabetic”, unde un noian de bibliotecari roși
în creștet și în coate, numiți clasificatori, verifică fiecare idee nou-sosită. După ce o examinează cu luare
aminte și o încadrează cât mai exact între limitele
cunoașterii, îi stabilesc o identitate și îi eliberează o

autorizație de ședere, numită indice sistematic, adică un domiciliu în domeniul cel mai potrivit.
În general, toate ideile, mai puțin cele din domeniile de frontieră, ajung să prospere. După ce comisia
specializată le determină locul în subsectorul adecvat, traiul în Bibliopolis devine plăcut, chiar reconfortant. Privind de la suprafață, totul pare perfect.
Din păcate, în ciuda măsurilor profilactice, iar
ulterior a campaniilor de exterminare, în subteranele cetății s-a dezvoltat și se înmulțește nestingherită o specie de paraziți, ce înfulecă și digeră orice
fel de informație, adesea fără niciun fel de discernământ: șoarecii de bibliotecă. Ei scormonesc la izvoare și sapă tot felul de scurtături în minunatele
ziduri ale cetății, produc o sumedenie de note de
subsol, susținându-și lucrările cu erudiția excavată
din cărămizile cunoașterii, fenomen care provoacă o
șubrezire continuă a brâului protector. De aceea apare necesitatea de a revizui periodic, cu multă cheltuială, conținutul enciclopediilor, de a le înlocui cu noi
ediții, unde, în ciuda grijii dovedite de colectivul de
coordonare, nimeresc tot mai adesea o parte dintre
articolele produse chiar de amintiții dăunători.
(va urma)

Șobolanii lui King
Alexandru JURCAN

E vorba de scriitorul Stephen King (1947), autor neîntrecut de romane horror (vezi Orașul bântuit, Misery, Carrie, Apocalipsa). A avut și o perioadă
neagră, alcoolică, durând un deceniu. S-a dus beat
chiar la înmormântarea mamei sale, apoi a avut un
grav accident de mașină, în urma căruia a suportat
vreo cinci operații la plămânul străpuns. A cunoscut un succes fulminant cu scrierile sale. Iată că în
2017, regizorul Zak Hilditch a realizat filmul 1922,
după un roman de-al lui Stephen King, avându-i în
distribuție pe Thomas Jane (Wilfred), Molly Parker
(Arlette), Dylan Schmid (Henry).
Wilfred e fermier și trăiește calm cu soția Arlette
și cu fiul Henry. Apare deodată la el o dorință stranie de a intra în posesia completă a pământurilor
soției sale. Îl atrage pe fiul său în planul diabolic și
macabru de a-și suprima soția. Până aici asistăm
la scene lente, într-o gradație extrem de sugestivă.
Vedem apoi o secure amenințătoare în prim-plan,
un cuțit rece, auzim un scârțâit sinistru – iată elemente premonitorii. Urmează registrul horror, cu

uciderea bestială a soției, în imagini șocante, greu
de suportat. Deodată îl vedem pe Wilfred la o vârstă
înaintată, rememorând în scris scena măcelului: „În
1922 mi-am ucis soția și fiul meu m-a ajutat”.
Urmează partea a doua, despre proliferarea răului. Se știe că somnul rațiunii naște monștri, așadar
crima cere alte crime. Asistăm la invazia grețoasă
a șobolanilor, ca o metaforă pregnantă a zbaterilor
conștiinței.
Se produce brusc o extincție a universului, o dizolvare neguroasă în culpă. Nu avem de-a face cu un
horror gratuit, ci cu unul psihologic, de ținută artistică. Imaginile devin șocante, marcante. Zăpada se
cerne și în casă peste Wilfred, căzut într-o agonie
glacială, alături de o vacă muribundă. Registrul oniric se completează cu apariția repetată a soției mutilate. Ispășirea păcatului e mai mult decât dură și
exemplară. Regizorul e atent la nuanțe, la gradația
epică, iar actorul Thomas Jane, cu mutra de erou
western, cu o față mereu crispată, cu mers vinovat,
ridică valoarea discursului filmic.
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Pendragon –
Love Over Fear

Cronica discului 13

Daniel MUREȘAN

Pentru mine, cele mai bune trupe neoprogresive sunt Marillion,
Pendragon și IQ. Dar, ca ascultător
de rock progresiv nu ar trebui să
spun asta. E doar o stare de moment, de fiecare dată când ascult
un album nou găsesc ceva ce mă
face să visez, ce mă face să intru
în marea de melancolie. Marillion
schimbă mereu teritoriile muzicale, IQ se lipește cu fermitate de
eticheta lor, iar Pendragon sunt ca
vinul – cu cât îmbătrânesc, cu atât
sunt mai valoroși.
După mai bine de 40 de ani de la
lansare, Pendragon este una dintre
puținele formații ale celui de-al doilea val de rock progresiv ce a perseverat și a rezistat la schimbările pe
care le-a avut de-a lungul vremii.
Judecând după noul lor disc Love
Over Fear, procesul de îmbătrânire
este de fapt o maturizare creativă
și de performanță, rezultând o bijuterie de album. Artizanul grupului, Nick Barrett, a compus o serie
de piese ce valorifică punctele forte
ale trupei și, totuși, explorează și
teritorii noi.
Semănând cu o bătaie la poartă,
Everything, piesa de început a albumului e un fel de proclamație cu iz
de clape și tobe. Dar să trecem la
epic, punctul forte al trupei. Who
Really Are We ilustrează cum nu se
poate mai bine profesionalismul
în cele aproape nouă minute de
compoziție. Poate că noul baterist
„Vinny” Velazco nu are tehnica lui
Scott Higham, dar se așază perfect pe sound-ul grupului, dându-i putere și siguranță. Truth And
Lies urmează linia binecunoscută
Pendragon, cu solo-urile marca
Barrett. Dacă tot veni vorba despre
solo-uri, Water reprezintă una dintre cele mai frumoase piese epice
ale albumului, cu vocea lui Barrett
în două game, într-o minunată

melodie despre mare. Eternal Light
oferă opt minute de înflăcărare
sonoră înălțătoare, ce ne îndeamnă să căutăm lumina sufletului în
interiorul nostru. Într-un contrast
încântător cu celelalte piese ale
albumului este Starfish And The
Moon, un mix de baladă, chitară
acustică și mandolină. Totul culminează cu Whirlwind, unde Barrett
intră pe un teritoriu cu acorduri
de pian de jazz, cu un saxofon în
colțul camerei, iar deasupra tuturor plutește o inimă plină de iubire. Încântător!
Fără discuție, albumul este unul
dintre cele mai bune ale grupului.
Compozițiile nu sunt unitare, dar
totuși, parcă există un flux melodic
fără cusur. Diversitatea melodiilor
îți menține trează atenția, dar te
lasă și să visezi la iubire și tandrețe.
Fără îndoială, Love Over Fear a meritat așteptarea, iar eu cred că va
ajunge să fie considerat unul dintre
punctele culminante ale unuia dintre cele mai mari grupuri de neoprogresiv ale momentului.
Tracklist:
CD 1
1. Everything
2. Starfish and the Moon
3. Truth and Lies
4. 360 Degrees
5. Soul and the Sea
6. Eternal Light
7. Water
8. Whirlwind
9. Who Really Are We?
10. Afraid of Everything
Bonus Tracks on Vinyl
11. Quae Tamen Omnia (Everything
But Everything)
12. Who Really Are We? (Acoustic
Version)
CD 2 (Acoustic)
1. Quae Tamen Omnia (Everything
But Everything)
2. Truth and Lies
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3. 360 Degrees
4. Starfish and the Moon
5. Soul and the Sea
6. Eternal Light
7. Water
8. Whirlwind
9. Who Really Are We?
10. Afraid of Everything
CD 3 (Instrumental)
Toff Records 2020
Componență:
Nick Barrett (voce, chitară)
Clive Nolan (clape)
Peter Gee (bass, clape)
Jan-Vincent Velazco (tobe)
Discografie Pendragon:
The Jewel (1985)
9:15 Live (1986)
Kowtow (1988)
The World (1991)
The Window of Life (1993)
The Very Very Bootleg (1994)
Utrecht... the Final Frontier (1995)
The Masquerade Overture (1996)
Live in Krakow (1996)
Not Of This World (2001)
Acoustically Challenged (2002)
Believe (2005)
Past and Presence (DVD, 2007)
Pure (2008)
Concerto Maximo (DVD, 2009)
Passion (2011)
Out of Order Comes Chaos (DVD,
2012)
Men Who Climb Mountains (2014)
Masquerade 20 (Live) (2017)
Love Over Fear (2020)

14 Cinema
Filmografiile Simonei

Vivir dos veces (2019)
Simona ARDELEAN

Gen: dramă/comedie
Durată: 101 m
Regizor: Maria Ripoll
Scenarist: María Mínguez
Nominalizări și premii: șase
premii și nouă nominalizări –
Câștigător al premiului pentru
Cea mai bună coloană sonoră, Cea
mai bună actriţă într-un rol secundar (Mafalda Carbonell, la numai
12 ani), Cel mai bun scenariu, Cel
mai bun actor în rol principal la Premios del Audiovisual Valenciano și
nominalizat la premiile ASECAN
pentru Cea mai bună actriţă într-un
rol principal.
Filmul se deschide cu cântecul Maríei Rodés intitulat Perfidia, într-o interpretare sensibilă a
unei certitudini pierdute, picurată
nostalgic în sufletele celor ce vor
viziona filmul. Cred că alegerea
acestui fundal sonor este cheia cea
mai la îndemână pentru interpretarea acestui film atmosferic. Inima ce tânjește e captivă în pătratele magice pe care Emilio (Oscar
Martínez) le rezolvă cu religiozitate și pasiune, nu numai pentru
că sunt tangenţiale cu cariera sa
academică de profesor universitar
de matematici superioare, dar și
pentru că ele îl păstrează alert și
raţional. Dar atunci când, într-o
bună zi, completarea acestora se
dovedește subit și inexplicabil dificilă, Emilio descoperă îngrijorat
că manifestarea ce părea în ochii
celorlalţi o ieșire din geometria sa
cotidiană este, de fapt, un prim
simptom al maladiei Alzeihmer.
Ce e de făcut atunci când liniile pătratului se șterg încet-încet
și lasă în urmă spaţii albe, necompletate? Memoria lucrurilor dragi
se pierde și, confruntat cu această
nouă realitate, Emilio e forţat de
fiica sa, Julia (Imma Cuesta) să își
petreacă timpul cu familia acesteia. Doar că familia fiicei sale are

propriile sale linii întrerupte, pe
care Julia pare că le ignoră voit, în
timp ce soţul său, Felipe (Nacho
López) ţine cu tot dinadinsul să le
vindece printr-o terapie motivaţională care, speră el, îl va face celebru, cel puţin în mediul virtual.
În spatele războiului deghizat stau
infidelitatea, frustrarea și confuzia
Blancăi, o adolescentă de 12 ani,
interpretată magistral de Mafalda
Carbonell. Între această nepoată
ușor cinică, expertă în tehnologia
modernă și bunicul încăpăţânat și
morocănos există o chimie care e
responsabilă de emoţia filmului,
prin exploatarea unei teme deja devenite comune, distanţa dintre generaţii, într-o manieră nouă, amuzantă și înduioșătoare în același
timp. Blanca e ușor de recunoscut
în toţi adolescenţii care stau mereu cu nasul în telefon și răspund
iritaţi atunci când sunt întrerupţi,
în imaginea fetelor care mint puţin
pentru a-și creiona un profil virtual, dar și a celor tonice care se amuză de tot și de toate. La ea apelează din curiozitate, dar mai ales de
frica de a nu pierde definitiv imaginea cea mai preţioasă întipărită
pe fundalul pătratului său magic,
bunicul. „În căutarea Margaritei”
ar putea fi foarte bine o alternativă a căutării timpului pierdut, dar
și o călătorie spre zonele abisale
ale sufletului într-o cursă contra
timp. Margarita e imaginea volatilă a iubirii pierdute, pe care rigurosul Emilio o destăinuie nepoatei.
Drumul are efectul unei anamneze
oneste, în care secretele familiei
sunt revărsate întâi accidental și
mai apoi voit.
Drama prin care trece cel care
suferă de Alzheimer e ușor poetizată aici și doar secvenţele finale
arată cât de covârșitor e impactul,
nu numai asupra celui care pierde
oră de oră, minut cu minut contactul cu lumea pe care o cunoaște,
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dar și asupra celor din jurul său.
Farfuriile pe care Emilio le aruncă
furibund, tabieturile care se rescriu, pierderea magiei dinlăuntrul
unui pătrat recognoscibil trec pe
un plan secund, palimpsestic. Pe
zidul care funcţionează ca un laitmotiv al filmului, șuvoaiele ploii șterg
contururi și culori.
Imaginea mării care-i cheamă
pe foștii îndrăgostiţi îmi amintește
de un alt film ce îmi este drag, Iris
(2001), cu Judi Dench, în care povestea autoarei Iris Murdoch pierde pe rând, ceea ce ea numește singura formă a libertăţii, cuvintele.
Acolo, cuvintele își pierd pe rând
substanţa, sunt scrise pe foi ridicate de vânt sau fixate sub pietre
la întâlnirea cu valurile. În Vivir
dos veces (Live Twice, Love Once)
se insistă mai puţin pe această
pierdere treptată a sensului, dar
filmul câștigă vizual prin tonurile
de culoare care devin din ce în ce
mai prăfuite pe măsură ce acţiunea
filmului înaintează. Cred că filmul
pe care vi-l recomand acum e un
exemplu concludent despre cum
zâmbetul și lacrima se pot întâlni,
în mod neașteptat pe o peliculă.

Cinema 15

Reeditări filmice (XXVIII)

Ioan-Pavel AZAP

Steaua fără nume (1)
La consolidarea industriei cinematografice
românești din anii ’50-60, departe de a fi exclusiv propagandistică [1], au contribuit și câteva
coproducții cu cineaști francezi cu orientare de
stânga, ceea ce nu a însemnat întotdeauna politizarea filmelor. Gheața este spartă de Marc Maurette,
„nu un regizor de «mâna-ntâi»” (Călin Căliman),
care ecranizează în 1957, Citadela sfărâmată, piesă
conjuncturală, dar nu lipsită de virtuți dramaturgice, a lui Horia Lovinescu, cu care regizorul colaborează la scenariu. Deși nu de referință, „filmul
– cu acțiunea plasată în România postbelică și vorbind despre apusul unei lumi – rămâne prin actori
(Marcela Rusu, György Kovács, Ion Finteșteanu,
Niki Atanasiu ș.a.) și prin portretele tragi-comice
ale unor «dezmoșteniți ai sorții»” [2]. Urmează,
în 1958, Ciulinii Bărăganului, adaptare după romanul omonim al lui Panait Istrati în regia lui Louis Daquin, și tot după un roman de Istrati, Codin
(1963), în regia lui Henri Colpi (Palme d’Or la Cannes în 1961 pentru Une aussi longue absence), Serbările galante (1966), ultimul film al lui René Claire. Claire era un clasic în viață, iar Daquin și Colpi
superiori profesional lui Maurette. Henri Colpi va
reveni în România (secondat de Jasmine Chasney)
pentru un al doilea film, o ecranizare după piesa
Steaua fără nume a lui Mihail Sebastian, pentru care
semnează și scenariul alături de Alexandru Mirodan. Filmul va avea premiera absolută pe 3 octombrie 1966, în Franța fiind lansat pe 30 august 1967
(cu titlul Mona, l’étoile sans nom). În rolurile principale, doi actori în plină ascensiune: Marina Vlady
(Mona) și Claude Rich (Miroiu), dublați în limba
română de Dana Comnea și Ștefan Tapalagă [2].
Din păcate, Henri Colpi, dar și coscenaristul
Alexandru Mirodan, se apropie de Mihai Sebastian
cu... sfiala lui Miroiu, limitându-se la a fi ilustrativ. Filmul este lipsit de nerv, personajele – totuși,
nuanțate la Sebastian – sunt unidimensionale,
definite prin gesturi stereotipe, previzibile – de
la Grigore Vasiliu-Birlic (Udrea, profesorul de muzică), la Marcel Anghelescu (șeful gării) – preocuparea pentru atmosfera de epocă pare a fi redusă
la minim. Una dintre greșelile majore ale lui Colpi
este de a transforma locuința profesorului Miro-

iu, dintr-o mansardă înghesuită, dar cu deschidere
la... stele, într-o casă spațioasă, dacă nu boierească sigur mic-burgheză, imagine a unui proprietar
mai degrabă scăpătat decât visător, având și o curte romanțioasă, cu havuz, nimfe și iederă – ceea ce
cam „miroase” a vodevil.
Marina Vlady este doar o prezență luminoasă,
de o frumusețe hieratică, iar Cristea Avram este
constrâns la a ne oferi un Grig convențional și, în
ciuda caracteristicilor personajului din piesă, cam
anemic. Singurul care izbutește o compoziție de
reținut este Claude Rich, al cărui personaj Marin
Miroiu este nu doar înduioșător în naivitatea și
candoarea sa, ci mai ales convingător. Filmul lui
Henri Colpi pare a fi mai degrabă o improvizație binevoitoare, decât o ecranizare care să pătrundă în
substanța operei ecranizate. Este ceea ce vor reuși
să facă rușii, adică să-l „citească” așa cum merită pe
Mihai Sebastian, într-o excepțională transpunere
pentru televiziune realizată în 1979.
Dar despre Bezimiannaia zvezda, în numărul viitor al „Caietelor Silvane”.
[1] Directorul nostru (Jean Georgescu, 1955),
Desfășurarea (Paul Călinescu, 1955), La Moara cu
noroc (Victor Iliu, 1957), Erupția (Liviu Ciulei,
1957), Viața nu iartă (Iulian Mihu, Manole Marcus,
1959), Valurile Dunării (Liviu Ciulei, 1960), Darclée
(Mihai Iacob, 1960), S-a furat o bombă (Ion Popescu Gopo, 1962), Celebrul 702 (Mihai Iacob, 1962),
Comoara din Vadu Vechi (Victor Iliu, 1964), Pădurea
spânzuraților (Liviu Ciulei, 1965), De-aș fi… Harap
Alb! (Ion Popescu Gopo, 1965), Duminică la ora 6
(Lucian Pintilie, 1966) – sunt exemple de filme
necondiționate ideologic, parte dintre ele, sau care
depășesc comanda politică prin adevărul artistic și
de viață conținut.
[2] Călin Căliman, Istoria filmului românesc
(1897-2017), Ed. Contemporanul, București, 2017,
p. 222.
[3] Inițial, pentru rolul Grig a fost avut în vedere Jean Rochefort. Sorții au căzut însă pe Cristea
Avram (Darclée, Nu vreau să mă însor, Poveste sentimentală, Anotimpuri, De-aș fi… Harap Alb!, Zodia
Fecioarei), dar, mai ales, privirea Marinei Vlady,
alături de care a părăsit țara și a trăit o scurtă, dar
intensă poveste de dragoste. Cariera de actor s-a limitat ulterior la filme italiene de duzină.
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16 Recenzii

Trecutul fascinant
al Transilvaniei
Marian HORVAT

Transilvania este una dintre
regiunile Europei cu un impresionant patrimoniu de tradiții și monumente. Istoria și specificul i-au
fost descrise și elogiate în operele
multor istorici, scriitori, filosofi,
etnografi, artiști etc. Cultura și
moștenirea locală se disting prin
originalitate, bogăție și diversitate, la care au contribuit substanțial
o serie de etnii și confesiuni de-a
lungul secolelor. Odată cu celebrarea Centenarului trebuie să ne
reamintim importanța acestei provincii pentru evoluția românilor și
să aprofundăm cunoașterea acelor
evenimente și personaje care au
marcat destinul acestui ținut de la
marginea Europei.
Volumul din 2016 al lui Ioan-Aurel Pop, Transilvania, starea noastră
de veghe (Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca) se remarcă prin
verva și rigurozitatea prin care
sunt semnalate unele dintre cele
mai semnificative episoade din
parcursul istoric al acestei provincii. Acribia și spiritul de sinteză al
specialistului sunt însoțite de talentul literar, puterea de evocare și
patriotismul ardeleanului care își
îndrăgește țara și vrea să se implice în efortul de conservare a culturii și spiritualității locale. Acestea
sunt recunoscute încă de la începutul cărții, când se precizează:
„De aceea, ele exprimă, pe cât posibil, fapte obiective, dar cuprind
și sentimente, impresii, atitudini,
credințe, visuri. Studiez trecutul
Transilvaniei de vreo patru decenii și nu mă pot sătura de savoarea
acestei lumi revolute, dar prezente
în toate fibrele ființei noastre de
acum”.
Ioan-Aurel Pop a adunat în
acest opus numeroase studii și articole publicate anterior în diverse

reviste autohtone. Prin ce se aseamănă aceste texte? Prin încercarea de asumare și recunoaștere a
identității românești, în veșmântul
ei transilvănean. Recursul la istorie
poate să clarifice multe dintre dilemele identitare cu care ne confruntăm astăzi. Este evident, totodată,
caracterul polemic al lucrării, prin
infirmarea unor ipoteze vehiculate
de către anumiți istorici maghiari
și români, care vor să bagatelizeze
importanța românilor pentru istoria Transilvaniei și să distrugă sentimentul de încredere în valorile și
reperele morale ale acestei națiuni.
Sunt explicate unele clișee nocive pentru istoriografie și pentru
opinia publică și contrazise unele
afirmații și panseuri fără fundament istoric. „După unii dintre
contemporanii noștri însă, trecutul românilor nu ar fi altceva decât
o succesiune de eșecuri și umilințe,
de lașități și nemernicii, de înfrângeri rușinoase […]” (p. 296).
Autorul se adresează în primul rând publicului larg, persoanelor care vor să cunoască mai
multe detalii despre anumite
personalități ardelene și despre
unele evenimente semnificative.
Din acest motiv, stilul este unul
relativ accesibil. Este ușor de observat dorința de a transmite un
altfel de mesaj tinerilor de astăzi,
unul mai apropiat de adevărul istoric. Acesta se oprește în mod special
asupra fenomenului de culpabilizare a națiunii și a ideii naționale,
fenomen care poate să producă „[…] labilitate psihică mai
ales la nivelul tinerilor, fiindcă îi
lasă fără speranță” (p. 171). Sunt
evidențiate unele aspecte îngrijorătoare din procesul educativ
contemporan, inclusiv în cadrul
manualelor de istorie. Istoricul
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clujean nu dorește doar să disemineze informațiile, ci și să convingă cititorii că această țară merită
să fie apărată, iubită și respectată.
Subiectele alese sunt dintre cele
mai diverse, înglobând unele din
cele mai importante episoade din
trecutul Ardealului. Sunt prezentate caracteristicile principale ale
acestei regiuni, moștenirea latină
și cea bizantină, relațiile româno-maghiare în epoca medievală,
Maramureșul în veacul al XVI-lea,
contribuția Școlii Ardelene la dezvoltarea culturii, aportul transilvănenilor la fondarea Academiei
Române, Marea Unire, educația
românilor prin istorie etc. Se admite următorul fapt: „Nu am aspirat
secole la rând la unitate națională
și nici nu am vrut să facem România în Evul Mediu” (p. 114). Textul
este dens, alert, pasionant și se
caracterizează printr-o excelentă
cunoaștere a detaliilor sugestive,
multe dintre ele inedite și provocatoare.
(continuare în p. 22)
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Timpul nesfârșit şi
Duhul poveştii

Menuţ MAXIMINIAN

Pe scriitorul Gabriel Chifu,
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, director executiv
al revistei „România literară”, l-am
cunoscut la întâlnirile literare de la
Cluj și Bistriţa. Mă refer la Festivalul Naţional de Literatură – FestLit
Cluj, apoi la Turnirul de poezie de
la Colibiţa. La evenimentele dedicate aniversării a 150 de ani de la
nașterea lui George Coșbuc, Gabriel Chifu a vorbit despre păstrarea
unui echilibru în ceea ce privește
valoarea culturii. „Cultura nu este
în centrul atenţiei, se schimbă paradigma, se schimbă sistemul de
valori, atenţia publicului e în altă
parte, nu înspre literatură. Televiziunea impune cu violenţă o lume
de valori răsturnate, de aceea, în
momentul în care te încăpăţânezi
să ţii de vechile rânduieli, de valorile adevărate și faci o revistă
literară, în care principalul tău ţel
este să impui valorile, faptul acesta devine aproape unul de eroism.
Ar trebui să avem un cult al limbii,
să fim mai atenţi cu scriitorii noștri, dar noi avem un cult de a lovi
în valorile noastre, alţii își apără
numele puternice, își ridică statui
pentru scriitorii mari. Noi avem
un dar formidabil de a ne tăia craca
singuri de sub picioare. Sunt bucuros că la România literară este o
echipă strălucită de critici literari
din toate generaţiile. Am avut mereu deschiderea spre cei buni, care
au dorit să publice. Avem nevoie de
instanţe care să ne arate cum stau
lucrurile, să dea arhitectura unei
literaturi”, a spus Gabriel Chifu,
la Bistriţa. Să nu uit de evenimentul literar ce s-a derulat la Chiuza,
Maieru și Cormaia – Zilele prozei,
organizate de Uniunea Scriitorilor
din România, Filiala Cluj și Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud. Gabriel Chifu a vorbit despre

„Lista canonică a literaturii române”, „un fond principal al literaturii române, de titluri, de autori pe
diverse genuri literare, astfel încât,
mai ales cititorii tineri să aibă un
ghid, să aibă un îndrumar realizat
de acești cititori specializați, de
competențe verificate în timp”.
Sunt doar câteva frânturi de gânduri dintr-o serie de evenimente
de pe meleagurile transilvănene,
ce au avut în centru promovarea
literaturii. Și câte nu ar mai fi de
spus despre presa culturală de azi.
Și despre cititorii noștri.
De la debutul publicistic în
1972, în revista „România literară”, cu poezie, sub auspiciile lui
Geo Dumitrescu, trec patru ani
până la apariţia primei cărţi: „Sălaș
în inimă” (Ed. Eminescu). Urmează un parcurs literar ce va creiona
portretul unui scriitor important
al literaturii contemporane, fapt
confirmat atât de criticii literari,
prin mulţimea de cronici dedicate
autorului, cât și prin premiile obţinute. O dramatizare a romanului
său „Relatare despre moartea mea”
a fost pusă în scenă la Teatrul Românesc din Voivodina (Vârșeţ), iar
o traducere a romanului „Cartograful puterii” a apărut în China.
Antologia de poezie „Peștele mai
mare decât râul” a apărut în Serbia
la Novi Sad, iar în Franţa „Poemes”
(Personne n’a jamais ressuscité
dans ma ville). Romanul „Povestirile lui Cesar Leofu”, în traducere
spaniolă, a apărut la Editura Albert
Editor (Madrid, Spania, 2017) și la
Editura El Aleph (Buenos Aires,
Argentina, 2017). Dintre volumele de poezie ale lui Gabriel Chifu
amintim: „Sălaș în inimă”, „Realul
eruptiv”, „O interpretare a Purgatoriului”, „Omul neţărmurit”, „Bastonul de orb”, „Însemnări din ţinutul
misterios”, „Papirus”, iar la capito182

lul proză: „Unde se odihnesc vulturii”, „Valul și stânca”, „Maratonul
învinșilor”, „Visul copilului care pășește pe zăpadă fără să lase urme
sau Invizibilul”, „Relatare despre
moartea mea sau Eseu despre singurătate”, „Punct și de la capăt”,
„Ploaia de trei sute de zile”. A primit de mai multe ori Premiul Uniunii Scriitorilor din România, dar
și Premiul Filialei Craiova a USR,
Premiul de Haiku Vârșeţ-Serbia,
Premiul pentru poezie al revistei
„Amfiteatru”, Premiul revistei „Luceafărul”, Premiul revistei „Convorbiri literare”, Premiul revistei
„Tomis”, Premiul revistei „Poesis”,
Premiul de excelenţă „Laurenţiu
Ulici” al Fundaţiei „Luceafărul” ,
Premiul de Poezie „Virgil Mazilescu”, Premiul de Excelenţă „Radu G.
Ţeposu”, acordat de Filiala Pitești a
USR.
Pentru romanul „Punct și de la
capăt”, apărut la Editura Polirom,
despre care vreau să vorbesc în
rândurile următoare, a primit Premiul de Proză al revistei „Convorbiri literare”, Premiul „Cel mai bun
roman al anului”, acordat de juriul Colocviului Naţional de Proză
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(Alba Iulia) și Premiul Cartea Anului 2014, acordat la prima ediţie a
FestLit Cluj.
În cele 368 de pagini ne întâlnim cu istoria noastră zbuciumată,
a celor ce am stat drepţi în faţa vremurilor. Profesorul centenar, cel
care este stăpânul poveștii cu iţele
încâlcite, ce se derulează între anii
1940 și 2012 (subiecte centrale:
dramele din al Doilea Război Mondial, venirea rușilor, ororile din închisorile comuniste), este cel care
ne ţine aproape de firul subiectului
ce depășește timpul „teleportându-se” între trecut și viitor, purtându-ne emoţional între dramă și
bucurie, între dragoste și ură, între
punţi periculoase dintre lumi, de la
divin la demonic.
De altfel, însuși Gabriel Chifu
spune: „E o mică epopee a secolului XX românesc, un secol încărcat
de negativitate și de iraţionalitate?
E o nouă poveste a lumii, depănată altfel? Și e, totodată, o poveste a
poveștii, a acelei povești care trece
de la unii la alţii, schimbându-ne
vieţile și dând timpului alt înţeles, altă curgere? Poate că da, după
cum poate există și alte chei pentru lectură. Ca autor, aș ţine să
mărturisesc aici o anumită năzuinţă, care, împlinită, măsoară precis
reușita în proză: să descrii verosimil situaţii pe care nu le-ai trăit și
personaje în pielea cărora n-ai fost
niciodată. Deși pare simplu, găsesc
că e o probă fascinantă și supremă
pentru un prozator”.
Profesorul de istorie Bazil Dumitrescu este venit parcă dintr-o
atmosferă de deasupra veacurilor. Și astfel asistăm, cu ajutorul
penei scriitorului, la sute de povești dramatice, precum cele ale
Șeherezadei din „O mie și una de
nopți”, însă de această dată pur
românești, updatând în actualitate
tragediile petrecute în perioada comunistă, pentru a fi înţelese și de
către generaţiile actuale.
„Astfel s-au scurs zilele: prima,
a doua, a treia, toate, până la capăt.
Povestea a trecut de la el la mine.
El a sărăcit, eu m-am îmbogățit. El
a ajuns o umbră, eu parcă am mâncat jăratic, ca mârțoaga lui Harap-Alb,

am devenit bidiviu cu aripi, gata să
zbor. Mi-e și rușine. Știu că n-am
niciun merit în chestia asta. Totul
e-o întâmplare. Așa s-a nimerit.
Așa a fost să fie. Astăzi mă pregătesc să-i fac ultima vizită bătrânului profesor. A zecea” (p. 47).
O regenerare a timpului și a
chipului personajului, ca o oglindă fermecată ce se sparge în mii de
cioburi care prind toate viaţă. Aici
se arată puterea scriitorului, în reușita de a realiza un puzzle credibil
și atractiv din toate aceste piese,
variate, dar unite prin legătura
personajului ce pare a se reîncarna
mereu. „Timpul pe care-l am în față
e nesfârșit. Și totul nu e decât promisiune și slavă” (p. 349), spune
Damian.
Încă de la început, la primul capitol, avem un titlu sugestiv: „În
căutarea poveștii”. Vorbim de găsirea în Craiova a lui Bazil Dumitrescu de către Valentin Dumnea,
ziarist. „El aștepta de la zona pe
care, în ochii lui, o reprezentam eu,
și anume scrisul literar, nu răspunsul ferm, dar măcar speranța unui
răspuns la atâtea întrebări încuietoare care-l frământau. Iar eu, eu,
fără să-i mărturisesc direct asta,
urmăream, de fapt, să ajung să mă
«consulte», voiam, așa, pe ocolite,
să obțin de la el rezolvarea problemei mele personale, care ar suna
cam așa: țineam să aflu ce anume
e defect în mine, în creierul meu,
încât randamentul meu intelectual
e atât de scăzut și ce am de făcut
ca să îndrept lucrurile acum, într-un
târziu, dacă se mai poate repara
ceva... Cu alte cuvinte, întâlnirile
noastre nu erau dezinteresate. Fiecare dintre noi avea un scop precis
și nemărturisit. Și cel puțin eu mi
l-am atins. Nu sunt convins că pe
el l-au ajutat în vreun fel să dezlege taina lumii aceste discuții cu
mine, cel lipsit de orice pricepere,
în afară de aceea vagă de a compune metafore, care, oricum, nu se
mai poartă de mult în literatură.
Dar eu am primit de la el răspunsul
formulat clar la chestiunea care mă
preocupa” (p. 15), spune scriitorul-ziarist, după prima întâlnire,
ce se va transforma într-un șir de
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revederi. Urmează, la scurt timp,
mărturisirea: „Trăiam iar și iar
acele momente când scrierea romanului devenise iminentă. M-am
pregătit temeinic pentru marea
încercare: simțeam că voi așterne
pe hârtie, dintr-o răsuflare, întreaga carte. Mi-am luat concediu,
m-am închis în casă, am citit zeci
de cărți, în special romane, mi-am
cumpărat câteva pixuri cu mină
subțire, un teanc de coli și chiar
un laptop, folosind cardul Avantaj. Și, într-o bună dimineață, am
tras aer în piept, am fumat câteva
țigări, am băut câteva cafele, apoi,
gata, i-am dat drumul. Am apăsat
pe taste și a ieșit prima frază” (p. 28).
Aici s-ar putea vorbi, într-un amplu eseu, despre facerea lumii prin
puterea Cuvântului.
Ne întâlnim pe drumul iniţiatic cu personaje precum: Octavian
Cadar, Damian Bordea, Mărinică
Slabu, Alexandru Bogdanovici,
Eugen Țurcanu. Și să nu uităm de
sentimentele arhiprezentei Vera.
Sunt expuse durităţile Securității
Statului, paginile cu schingiuirile
din celulă fiind foarte dure, vorbind însă despre realităţi ale trecutului nostru pe care nu le putem
nega. Studentul Octavian Cadar,
arestat pe un „subiect” inventat,
schingiuit și supus torturilor de
neimaginat, având un destin opus
faţă de colegul Damian Bordea,
care și-a trădat și părinții pentru
partid, până în momentul în care
ajunge și el după gratii, iar pentru
a scăpa, înființează Organizația
Deținuților cu Convingeri Comuniste. Nu lipsesc ministrul Securității,
Nicolschi, și colonelul Czeller, șeful
Direcției Penitenciarelor, și ei de
un sarcasm aparte.
M-am regăsit, oarecum, în povestea ziaristului Valentin Dumnea, cel mereu în căutarea adevărului din poveste, a dorinţei de
libertate în subiecte, care se obţin
și în roman după moartea dictatorului Ceaușescu. „M-am înhămat
cu convingere la ancheta asta jurnalistică. Chiar de a doua zi, era în
luna martie, anul ăsta. Am investit
efort, pasiune – mă rog, atât cât
e capabil să investească un ins ca
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mine, așa de lasă-mă să te las. Am
pornit metodic, trasând cercuri
concentrice din ce în ce mai mici
în jurul acelui moment al nașterii
lui Mihai Deleanu, nădăjduind că,
până la urmă, am să izbutesc să
ajung în centru, adică am să izbutesc să descurc toate ițele și să-i comunic doctorului răspunsul pe care-l aștepta, cine îi sunt adevărații
părinți” (p. 35), spune ziaristul. Și
azi ne dau fiori poveștile de la bunici dintre România și Rusia, Volodea Pedisov fiind un personaj atât
de actual, de care îţi e frică, pentru
că mai marii lumii dirijează și azi
totul, însă prin alte metode, cu alt
nume faţă de „Cortina de Fier” sau,
cum erau la noi, două pușcării emblematice: de la Râmnicu Sărat și
Pitești. Printre cei care și-au scris
memoriile din pușcăriile comuniste amintim pe: Paul Goma, Iuliu
Hossu, Virgil Ierunca, Ioan Ianolide, Ion Ioanid, Cicerone Ioanițoiu,
Ion Gavrilă Ogoranu, Nicolae
Mărgineanu, Marcel Petrișor, Ioan
Ploscaru, Mihai Rădulescu, Elisabeta Rizea, Nicolae Steinhardt, Petre Țuțea, Alice Voinescu, Teohar
Mihadaș, Constantin Ticu Dumitrescu.
Nu putem rata din cronica
noastră cele trei texte ce recomandă cartea, așezate pe coperta IV.
„E vorba despre un roman excepţional, care merită un destin pe
măsură. Are toate datele: o supratemă originală («duhul povestirii»
și cum intră și iese el din istorie);
un subiect tot așa (istoria trăită
de două personaje metafizic complementare, îngerul și demonul,
cu o soartă deopotrivă tragică de
la un punct înainte, căci istoria cu
pricina nu mai alege); o compoziţie neașteptată, a (d)racului (care
sugerează și ea, în felul ei, mersul
de-a-ndăratelea al istoriei). În plus,
un număr de scene greu de uitat,
de exemplu, cele în care trupul și
sufletul se află în dificultatea de
a exista în aceeași piele și încheie un armistiţiu, ca să-și îngăduie
unul celuilalt să supravieţuiască.
Probabil lucrul cel mai important
este că personajul așa-zicând pozitiv, Octavian, este mai pregnant

psihologic decât cel așa-zicând negativ, Damian. De obicei, lucrurile
stau pe dos chiar și la cei mai mari.
Are diavolul șarmul lui, ce să-i faci!
Faptul că graţia (da, graţia!) lui Octavian, angelismul lui, «idioţenia»
lui dostoievskiană, capacitatea
de a se abstrage dintr-o realitate
cumplită, de a-și cruţa sufletul, făcându-l la nevoie să iasă din trup,
biruiește răul lui Damian, mi se
pare demn de relevat, ca o raritate”
(Nicolae Manolescu). „Gabriel Chifu a scris o carte anti-proustiană:
nu explorează timpul și evenimentele conţinute de el, ci derulează
întâmplările dinspre prezent spre
trecut, în speranţa descoperirii
esenţei ultime. Filosofii și misticii
i-au spus logos, personajul lui Gabriel Chifu îi spune duhul povestirii.
Autorul ne face martorii unei încercări disperate de a anula temporalitatea și memoria, pentru a permite, în felul acesta, șansa unui al
doilea început. O misiune aproape
imposibilă: ca și cum ai reintroduce în recipientul unde stătuse prizonier de secole duhul stăpânitor
al vieţii și al morţii. Citind această
carte, veţi descoperi cu uimire că,
prin alchimia literaturii, ireversibilul devine reversibil” (Mircea Mihăieș). „Ar fi greșit să citim Punct și
de la capăt ca pe un rechizitoriu al
ultimei jumătăţi de secol. Nu contest că romanul are o dimensiune
morală. Numai că, limitându-ne
la această dimensiune, riscăm să
pierdem din vedere un șir întreg
de reușite de ordin tehnic (de la
efectele de montaj cinematografic
la istoriile contrafactuale) și chiar
sensul înalt al acestei cărţi extraordinare: anume că povestea (care
are, ca în Halima, un duh al ei) poate umple golurile documentare,
poate explica inexplicabilul, poate
da contur biografiilor amorfe și, în
sfârșit, poate salva destine” (Cosmin Ciotloș).
Din multitudinea de texte ce au
consemnat apariţia cărţii, menţionăm doar câteva extrase. „Cartea
impresionează deopotrivă prin
tensiunea dramatică a reprezentării și prin compoziția în care planul
inițial e sincronizat cu prezentul
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în care ne aflăm... Roman de vârf,
Punct și de la capăt arată resursele
unui autor polivalent și complexitatea unei teme atât de sensibile
și de dificile, în arborescența și în
intensitatea ei dramatică” (Daniel
Cristea-Enache). „Personajele sale
încet, încet, desfac un ghem care
cu fiecare pagină a romanului creează acea stare de poveste. Suntem
prinși de evenimente, de personajele foarte bine conturate, de planurile pe care se ramifică pentru a
ajunge totul la același punct de plecare. Numele mi se pare inspirat
ales. El îmbracă tot acest zbucium
al personajelor și al istoriei. Felul
cum a reușit să creeze timpul când
se desfășoară acțiunea, modul prin
care surprinde trăirile și zbuciumul interior ale personajelor, felul
cum conduce povestea îl fac pe Gabriel Chifu unul din marii romancieri de azi. Pe bună dreptate, acest
roman ar trebui inclus în programa
școlară”, scrie Mihai Vintilă. „Mi-e
limpede, citind acest roman, că
Gabriel Chifu e născut romancier;
un simplu prozator nu ar fi reușit
să ducă la capăt un proiect atât de
ambițios” (Mircea Pricăjan).
Dacă poveștile se încheie cu:
„Ș-am încălecat p-o șa, și v-am
spus povestea așa”, aici avem, în
loc de epilog: „Scurt monolog final
al profesorului Bazil Dumitrescu
sau poate al musafirului său, duhul
povestirii”. Un fel de testament al
personajului sau un fel de concluzie a anchetei, precum în romanele
poliţiste: „Cine este arhivarul meticulos, depozitarul tuturor întâmplărilor, cel care, în ritm galopant,
cu sufletul la gură, ca și cum ar fi
simțit că nu are timp îndeajuns,
ca și cum ar fi fost mânat din spate de hoarda de mongoli a morții,
tocmai a spus povestea tristă a
împrejurărilor în care s-a ivit pe
lume băiețelul pe nume Mihai? De
bună seamă, eu sau, mai precis, el,
musafirul meu, cel care cândva,
de mult, m-a ales pe mine să-i fiu
gazdă, el, pe care-l numesc aici nu
altfel, ci exact așa după cum este,
duhul povestirii (...)”.
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Revista „Școala Noastră”
şi folclorul

(Zalău, aprilie 1924 – iunie 1940)
Periodicul sălăjean Școala Noastră. Revistă pedagogică-culturală. Organul oficial al Revizoratului școlar, al
Comitetului școlar și al Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul
Sălaj apare la Zalău din 15 aprilie 1924 până în iunie
1940. În septembrie, același an întunecat, trebuia
să-și continue apariţia, după pauza din lunile vacanţei
de vară, dar Sălajul cade și el pradă invaziei horthyste
și, ca urmare, orice activitate de cultură românească
devine imposibilă.
Primul volum Școala Noastră, anul I, Zalău, 15 aprilie 1924, nr. 1-2, se deschide cu articolul Programul nostru (Scrisoare către învăţători), al cărui fond se concentrează asupra sarcinilor ce reveneau școlii primare, ca
formă a învăţământului de obște și dăscălimii sălăjene,
în situaţia cea nouă de după încheierea războiului și realizarea idealului întregirii naţionale.
Abia începând cu nr. 1 al anului al patrulea, 1927,
când revista își reorganizează conducerea, la propunerea prof. Leontin Ghergariu se decide ca publicaţia
să aibă o rubrică specială dedicată folclorului sălăjean,
privitor la care, în Noul program al muncii (Ș.N., IV,
1927, nr. 1, p. 3) se spune: „Din literatura poporală sau
folclor vom publica chiuituri, oraţii, descântece, doine,
bocete, cimilituri, povești și alte producţii literare ale
poporului”. Această rubrică se va numi Pagina folclorului și de ea va răspunde cel cu iniţiativa, prof. Leontin
Ghergariu.
În mare, activitatea legată de folclor, prezentă în paginile revistei, se compune din trei aspecte principale
de conţinut.
Primul aspect ține de strădania unor profesori locali, inspectori școlari și redactori ai publicaţiei, dublată, mult întărită și înălţată unde se cuvine de cercetători experimentaţi din mediul universitar clujean, de
a informa, îndruma concret și mobiliza dăscălimea și
preoţimea la acţiunea de cunoaștere a diferitelor forme
ale culturii populare din satele unde funcţionează și de
a colecţiona, în mod știinţific, elemente ale culturii populare locale pentru a le salva de la pieire.
Notăm câteva exemple faptice… Într-un Chestionar pentru înfiinţarea, împărţirea și organizarea unui
muzeu școlar primar, semnat de Leontin T. Turcu se
recomandă ca necesară introducerea și a unui capitol – Folclorul comunei. Acesta trebuia să cuprindă:
doine și hore, cântece bătrânești (balade), legende, bocete, descântece, oraţii, snoave, anecdote, basme, povești,
colinde, ghicitori, proverbe etc. (Ș.N., III, 1926, nr. 7-8,
pp. 115-126).
Este necesar să reţinem, de asemenea, că revista
tipărește și răspândește în judeţ: Apel către intelectu-
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alii satelor (cu prilejul înfiinţării „Arhivei de Folclor” a
Academiei Române), semnat de Ion Mușlea – director
al „Arhivei de Folclor” a Academiei Române (Ș.N., VII,
1930, nr. 18-20, pp. 625-628).
Nu deţinem date generale privind reacţia destinatarilor și efectele acestui apel de suflet, dar din mulţimea celor care se vor fi implicat mai mult sau mai
puţin, istoria folcloristicii românești a reţinut și două
nume de învăţători sălăjeni: Traian Cionfi, care a lucrat la Hurezu Mare, și Pompei Hossu-Longin, care a
funcţionat la Tămășești. Amândoi și-au înţeles și onorat misiunea de intelectuali ai satelor. Contribuţia lor
este recunoscută și prezentată de dr. Iordan Datcu în
Dicţionarul etnologilor români, ediţia a III-a, București,
2006 – primul apare la pp. 233-234, iar al doilea, care,
în 1932, este premiat de „Arhiva de Folclor” a Academiei Române, din Cluj, se află la p. 468.
Nu înţelegem de ce Traian Cionfi n-a meritat un loc
în Sălaj – oameni și opere. Dicţionar biobibliografic, editat
de Biblioteca Judeţeană „I.S. Bădescu” Sălaj și tipărit
în 2011.
În aceeași categorie a materialelor de orientare generală și îndrumare a viitorilor colecţionari ai culturii
populare se încadrează și următoarele două, pe care
ne mai permitem a le nota aici: Etnografia și învăţătorul (extras din conferinţa dlui prof. universitar R. Vuia
ţinută la cursurile universitare ale învăţătorilor). (Ș.N.,
IX, 1932, nr. 3, pp. 93-96) și Ștefan C. Coman: Învăţătorul folclorist (Ș.N., XVI, 1939, nr. 3-4-5, pp. 103-106).
Al doilea aspect se referă la preocupări privind cercetarea creaţiei folclorice din judeţ și publicarea unor
materiale, ce-i drept, destul de modeste cu astfel de subiecte. Enumerăm câteva:
- C. Brustureanu: Puterea educativă a basmului (Ș.N.,
IV, 1927, nr. 10, pp. 277-283; nr. 11, pp. 309-312);
- George Popovici: Folclorul comunei Oarţa de Sus
(Ș.N., VI, 1929, nr. 6, pp. 171-175);
- Traian Cionfi: La Nașterea Domnului (Ș.N., VI,
1929, nr. 20, pp. 647-650);
- Gheorghe Matieșanu: Folclorul Sălajului (Ș.N., VI,
1929, pp. 672-675);
- Lazăr Cosma: Crăciunul (Ș.N., VII, 1930, nr. 18-20,
p. 617);
- Gheorghe Apostol: Piţărăii (Ș.N., XI, 1934, nr. 1,
pp. 22-23);
- Laurenţiu Bran: Despre doinele noastre populare
(Ș.N., XVII, 1940, nr. 6, pp. 231-232), text din care
redăm încheierea: „Am scris acest articol... ca cei chemaţi (și aici mai mult mă gândesc la dnii învăţători) să
scoată la iveală tot ce a mai rămas neuitat din datinele,
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cântecele și jocurile vechi românești” (p. 232).
Al treilea aspect este reprezentat de folclorul literar
publicat în Școala Noastră. Principalul ţel al demersului
nostru a fost și a rămas acela de a parcurge în întregime
colecţia revistei, a identifica și extrage tot ceea ce aparţine sferei de literatură populară și s-a publicat în paginile ei de-a lungul celor șaptesprezece ani de apariţie,
din aprilie 1924 până în iunie 1940. Nu ne-am propus
însă a face comentarii pe marginea acestor texte, ci numai a le aduna împreună, pentru a ne convinge de ceea
ce sunt, a le ordona pe genuri și specii, cum se obișnuiește, în genere, la alcătuirea unei culegeri de folclor,
fie ea de mari sau de mici dimensiuni, și a le repune în
circulaţie sub forma unei cărţi, pentru a satisface curiozitatea celor interesați, a înlesni munca unor eventuali
cercetători și a reaminti valoarea preocupărilor multor
învăţători sătești, de aportul entuziast, sincer și dezinteresat, beneficiind, de-a lungul vremii, întinse domenii ale știinţei și culturii românești.
În sensul acesta amintim că prof. univ. dr. Ovidiu
Bîrlea (1917-1990) în Prefaţă la Dicţionarul folcloriștilor români, București, 1979, de Iordan Datcu și Sabina-Cornelia Stroescu, apreciază activitatea generală a
învăţătorilor în domeniul culegerii folclorului nostru,
scriind: „Contribuţia masivă la culegerea folclorului
românesc o aduc cărturarii sătești, în primul rând
acei modești învăţători [...]. Numai cine a străbătut
masivele răspunsuri la chestionarul lingvistic al lui
Hasdeu, apoi la cel istorico-mitologic al lui N. Densușianu, poate mărturisi, plin de uimire, ce contribuţie
de prim rang la cunoașterea culturii populare a izvorât din pana acestor învăţători și preoţi, cei mai mulţi
cu puţină știinţă de carte” (Iordan Datcu, Dicţionarul
etnologilor români, ediţia a III-a, revăzută și mult adăugită, București, 2006, p. 11).
Deși a existat orientare generală și material de cules
(atunci se afla din plin), rezultatul e puţin satisfăcător.
E adevărat, ceea ce s-a cules nu s-a îndreptat doar spre
această publicaţie, ci roadele s-au împrăștiat prin ziare
locale, prin revistele de folclor ale vremii, către „Arhiva
de Folclor” a Academiei Române, existentă la Cluj etc.
O statistică a textelor pe care le-am întâlnit alcătuiesc volumul Folclor literar din vechiul judeţ Sălaj. Texte
extrase din revista Școala Noastră, anii 1924-1940, ediţie
realizată de Augustin Mocanu (Editura Star Tipp, Slobozia, 2013, 136 p.):
Total texte folclorice publicate: 158
I. Total creaţii în versuri: 149
Genuri poetice:
1. Descântece: 6 (1-6)
2. Colinde: 11 (7-17)
3. Urări după colinde: 9 (18-25/a)
4. De nuntă: 52 (26-77)
5. Cântece lirice: 26 (78-103)
6. Cântece epice: 4 (104-107)
7. Chiuituri la joc: 41 (108-148)
II. Proză folclorică: 9 (149-157)
Textele extrase din revistă și incluse în acest volum au fost transcrise exact, respectând formele fo-

netico-gramaticale specifice zonei și aplicând, în același
timp, normele ortografice actuale. Unde au lipsit litere,
din cauze necunoscute, ne-am permis a face completările necesare, pe care le-am așezat între paranteze: [...].
Următoarele fapte fonetico-gramaticale sunt prezente ici-colo, neavând însă un caracter de generalitate:
- diftongul -ea, în poziţie finală, se poate reduce
la -è;
- conjuncţia și poate prelua și funcţia conj. să, fiind
utilizată la formarea modului conjunctiv: trebe și mă
duc – trebuie să mă duc;
- auxiliarul vu, vut (<vrut) poate fi folosit la formarea modului condiţional: o vut mere – ar fi mers;
Am respectat cerinţele întocmirii știinţifice a unei
culegeri de folclor, venind în sprijinul eventualului nostru cititor. Astfel:
- sub fiecare text s-a așezat o casetă cu datele necesare identificării, completând caseta cu ceea ce am aflat
în revistă: localitatea de origine (fiind cuprinsă în titlu,
numele judeţului nu s-a dat); informatorul; culegătorul; sursa de unde s-a extras și reprodus;
- am realizat un glosar minimal cu termeni consideraţi locali;
- am întocmit indici pentru a ușura accesul la informaţii.
Din cauza nesiguranţei, a pregătirii noastre lacunare și a lipsei unei experienţe de foarte lungă durată
în cercetarea textelor folclorice, am evitat exprimarea
fermă a unui punct de vedere clar privitor la autenticitatea unor texte în discuţie și ne-am limitat la a ne
arăta îndoiala privind această importantă chestiune,
sub forma unor note așezate sub textele cu pricina. În
acest sens, vezi textele n. 122, 151, 152 și 154. Despre
Mihail Lungianu, Ion Mușlea notează: „Unele povești
sunt întocmite de autor în spirit popular. Din punct
de vedere folcloric sunt de puţină însemnătate”.
Mulţumesc Celui Atotputernic pentru răgazul pe
care mi l-a mai acordat de mi-am împlinit și această dorinţă, aducând încă o mică contribuţie la cunoașterea
valorilor culturii populare românești și a strădaniei înaintașilor învăţători și preoţi pe aceeași cale.
Notă:
Suspendată în 1940 din cauza ocupaţiei străine, revista „Școala
Noastră” reapare după o lungă pauză, de 50 de ani, adică abia în
1991. La această nouă serie a revistei se păstrează vechiul titlu,
dar nu și subtitlul, care are funcţie explicativă, indicând editorul
și domeniul de activitate. Astfel – situaţie firească, determinată de
marile transformări social-politice etc. – ... acum, periodicul se numește „Școala noastră” Revistă pentru educaţie și cultură pedagogică
editată de Inspectoratul Școlar și Casa Corpului Didactic Sălaj (fondată
în 1924), la 15 aprilie 1924, adăugăm noi.
Din materialele publicate în 2014, cu ocazia aniversării la 90 de
ani, texte semnate de: Corina Emilia Forţ, Marin Ștefan, Mihaela
Lazăr și Denisa-Maria Tout, rezultă că după republicarea din 1991,
revista a suportat crize de apariţie între 1999-2002, 2006-2010,
din cauze financiare.
Dacă în 2014 s-au aniversat 90 de ani de la apariţia revistei
„Școala Noastră”, noi, astăzi, în 2020, la 80 de ani de la întunecatul
1940, când revista a fost interzisă și sălăjenii au trecut prin cele
mai grele încercări din istoria acestor locuri, publicăm studiul de
faţă spre cunoaștere și neuitare.
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22 Cuvinte

Două cuvinte înrudite:
caniculă și canalie
Gheorghe MOGA

Despre surpriza/satisfacția provocată de constatarea
înrudirii unor cuvinte aparținând unor câmpuri lexicale
îndepărtate am mai scris și cu alte prilejuri. Chiar dacă
apar pe aceeași pagină de dicționar, nu sesizăm legăturile etimologice din pricina rupturii semantice petrecută
cândva în viața acestora. Înrudirea dintre caniculă și canalie se explică prin faptul că ambele sunt derivate ce își
au obârșia în lat. canis,-is „câine” care s-a păstrat în toate
limbile romanice. Așadar, cuvântul românesc câne (cu
forma literară câine) se numără între cele 500 de cuvinte
panromanice. Derivatele latinești canicula, canicularis,
caninus au în românește statut de neologisme. Sensul
propriu al diminutivului canicula era acela de „cățelușă”.
Trecerea la sensul de „căldură foarte mare, specifică zilelor de vară” a fost posibilă fiindcă prin același cuvânt
se numea și steaua Sirius „steaua Câinelui”, care răsare
și apune odată cu soarele, în perioada 22 iulie – 23 august. Tomul I, partea II (apărut în 1940) din Dicționarul
Academiei înregistrează doar adjectivul canicular; înseamnă că substantivul caniculă este mai recent, fiind
folosit azi, cu precădere, în buletinele meteorologice. A
intrat într-o serie sinonimică ai cărei termeni (arșiță,
dogoare, fierbințeală, vipie) își etalaseră valențele expresive. Tot de origine latină, arșiță are o carieră literară
care începe cu cronicarii („Norodul se apără de arșiturile
strâmbătăților” – Uricariul, DA s.v. arșiță) și ajunge, de
exemplu, până la Sadoveanu („…să-și astâmpere arșița
mâniei – Opere, XXII, p. 487”).
Despre canalie putem spune că este un cuvânt „călător”. Din latina populară (*canalia), limba italiană
s-a îmbogățit cu substantivul canaglia, al cărui sens
inițial este acela de „haită de câini”; sensul colectiv s-a
păstrat și când cuvântul a desemnat „un grup de oameni de cea mai joasă speță”. Când a primit sensul de
„persoană netrebnică, mișel, ticălos” și-a creat și forma de plural canaglie. Din italiană, termenul a trecut
în franceză (canaille) și spaniolă (canalla). În franceză și italiană, cuvântul a dezvoltat derivate, ba și un

sens „afectuos” față de copiii… neastâmpărați (fr. Ah!
petite canaille!, it. Ah, canaglia, ti piaciono…), sens asemănător cu cel pe care îl primește, uneori, în limba
română ștrengar. Se înțelege că și citatele ce însoțesc
cuvintele în dicționare sunt numeroase. Bunăoară, lui
Voltaire îi sunt atribuite cuvintele celebre: Adieu canards, canaux, canailles, pe care le-ar fi rostit când a
părăsit orașul olandez La Haye, în care i-ar fi plăcut
să trăiască, dacă… librarii nu i-ar fi provocat continue
neplăceri. Noi am regăsit cuvintele lui Voltaire (ce
pot ilustra și un joc de cuvinte bazat pe o omofonie
aproximativă) într-o pagină sadoveniană din Olanda
– note de călătorie (1928).
Dicționarele românești ilustrează cuvântul prin
cunoscutele versuri eminesciene din Scrisoarea III
(publicată în „Convorbiri literare”, în mai 1881):
„N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliți/ În
aplauzele grele a canaliei de uliți?” În acest vers, Eminescu folosește sensul colectiv al cuvântului, „canalia
de uliți” formând-o „tovarășii de beție, de joc și berbantlâcuri” ai politicianului. Din lectura variantelor
din volumul II al ediției lui Perpessicius se observă că
termenul a rămas în atenția poetului de la primele încercări până la forma finală a versurilor. Într-un vers
stingher, cuvântul apare cu forma din franceză și este
echivalat cu engl. Mobb, lat. plebs „în senzul cel mai
rău” și stârpitură. Într-o altă filă, substantivul este
însoțit de un epitet: „Când canalii mincinoase…”. În
câteva strofe, mai apropiate de forma finală, apar și
versurile: „Purtând pe buză miere, e’n el monetă calpă/ Canalie deplină din creștet pân în talpă”. Frecvent
și Caragiale valorifică expresivitatea substantivului,
așa cum a subliniat-o profesorul G.I. Tohăneanu în
Dicționarul de imagini pierdute (1995). Cuvântul este
solicitat în mod deosebit de creațiile satirice, moralizatoare sau în scrierile cu caracter de pamflet. În DA
sv. câne găsim echivalentul lui canalie în registrul popular al limbii noastre: un câine de om.

Trecutul fascinant...
(urmare din p. 16)

Ioan-Aurel Pop este nu doar
un admirabil exeget, dar și un
apărător al culturii, școlii și
identității românești. Acesta are
curajul să-și exprime convingerile și ipotezele, chiar dacă unele
dintre ele aduc în discuție mo-

mente regretabile din trecutul
nostru. Care este scopul principal al acestei lucrări? Acela de
a cultiva interesul și dragostea
pentru epocile revolute, de a trezi patriotismul și sentimentul de
adeziune al românilor, care au
fost intoxicați după 1989 cu cele
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mai absurde și mai abjecte aprecieri despre spiritul și caracterul
națiunii noastre. Centenarul trebuie să șteargă din atitudini și
reflexe aceste manifestări pernicioase și să îi unească pe români,
printr-o cultură și educație de tip
european.

Eseu 23

Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Cum lucrurile aparent simple spun foarte mult,
merită reprodusă o veche fabulă a lui Hygin, numită
Cura, reluată dintr-o carte a lui M. Heidegger (Prolegomene la istoria conceptului de timp), în care este
analizată o structură fundamentală a Dasein-ului, și
anume grija: „Odată, cînd Grija trecea peste un rîu,
văzu niște lut: căzînd pe gînduri, luă o bucată din
acel lut și începu să-i dea chip. În timp ce se gîndea la
ceea ce crease, Jupiter trecu pe acolo. Grija îl rugă să
pună duh în bucata de lut care prinsese chip. Jupiter
se învoi bucuros. Însă cînd ea voi să-i dea făpturii numele ei, Jupiter se împotrivi și ceru ca aceleia să i se
dea numele lui. Pe cînd Grija și cu Jupiter se sfădeau
în privinţa numelui, apăru și Pămîntul (Tellus), dorind ca făpturii să-i fie dat numele lui, de vreme ce el
era cel ce-i împrumutase o bucată din trupul lui. Cei
prinși în ceartă îi cerură lui Saturn să le fie judecător.
Iar Saturn le aduse la cunoștinţă această hotărîre ce
părea cît se poate de dreaptă: «Tu, Jupiter, deoarece
i-ai dat duhul, îl vei primi înapoi la moartea ei; tu,
Pămîntule, deoarece i-ai dăruit trupul, îl vei primi pe
acesta înapoi. Însă deoarece Grija e cea care, prima, a
dat chip acestei făpturi, se cuvine ca, atîta vreme cît
ea trăiește, să fie stăpînită de Grijă. Iar în privinţa
numelui, deoarece el este pricina sfadei voastre, se
cuvine ca făptura aceasta să se cheme homo, de vreme ce este făcută din humus (pămînt)»”.
*
Nu știu ce poate fi mai sumbru și mai devastator decît priveliștea unei case pustii. Cînd e vorba de
casa părintească, de locul pe unde cîndva ţi-ai purtat pașii, ţi-ai hrănit iluziile, visele copilăriei, vorbim
de o imensă sfîșiere sufletească, una care nu poate fi
vindecată cu nimic. Locul care te chema cotidian cu
rezonanţa sa afectivă acum zace cotropit de bălării,
drumurile s-au șters de atîta așteptare, zidurile care
te-au ocrotit, cîndva, acum stau să cadă. Prezentul
a devenit o dărăpănătură a trecutului. Niciun strigăt nu mai animă zările, nicio chemare nu te mai întoarce din drum, nicio șoaptă nu îţi mai spune pe
nume. Prin ferestre te privește un pustiu negru, de
jur împrejur crește un gol necruţător. Doar ruinele și
puhoiul regretelor cresc vertiginos în urma ta. Doar
trecutul mai scîrţîie ca o ușă ce stă gata să cadă la
prima atingere...
*
Singura răsplată pentru faptul că murim este libertatea (chiar și cea de a putea muri cînd dorim, de
a face scrum miracolul care sîntem). Am apărut din

libertatea de a putea fi și vom dispărea în libertatea
de a deveni inexistenţă. Prima mișcare a posibilului este propria sa libertate. Existenţa presupune
libertatea putinţei de a exista. Moartea – pe cea a
putinţei și a curajului de a in-exista. „Nu există decît
o singură libertate, aceea de-a te împăca cu moartea” (A. Camus). Chiar și faptul de a nu fi nimic este
tot o consecinţă a libertăţii. Libertatea își este sieși
premisă și consecinţă. Prin om, existenţa își joacă
ultima carte a libertăţii. După el, niciun adamism
nu mai este posibil. Chiar și neantul, în libertatea lui
absolută, e greu de închipuit.
*
Nu există satisfacţie mai înaltă decît aceea de a
zăbovi atemporal în preajma autorilor care au exploatat 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 interogativ pînă
dincolo de datele umanului. Nu există întîlnire mai
fascinantă decît cea în care dai de mirajul poetic al
ideii. „A trăi poetic înseamnă a trăi la modul infinit”,
cu o aserţiune kierkegaardiană. Poeticul este singura
formă tangibilă a infinitului propriu.
*
Frica de moarte, frica de boală, frica de necunoscut, fobiile idiopatice – stîlpii teologici care animă
toate credinţele. Religiile umanizează dezastrele, ne
fac părtași la miracolele lor negative, domesticesc
imposibilul. Încearcă să învingă exactitatea morţii
cu probabilitatea învierii, înlocuiește angoasa escatologică cu aura falacioasă a unui mister. Odată cu
înaintarea în vîrstă, bolile încep să ne gestioneze
viaţa, ne contabilizează strict rezervele temporale,
noi devenind subiectul romanesc al unor lungi fișe
medicale, cărora doar moartea le mai poate pune
punct.
*
Dacă spaţiul nostru perceptibil s-ar extinde mult
dincolo de mica noastră planetă, dacă timpul ne-ar
permite să călătorim dincolo de limitele noastre
terestre, dacă am putea cuprinde, pentru o clipă,
imensitatea iraţională a cosmosului, ne-am putea da
seama de aberaţia care sîntem, de idealurile adaptate la propriile neputinţe. Context în care chiar existenţa, în sine, pare a fi o neputinţă absolută, căci nu
a putut nici măcar să nu fie, să nu-și exhibe inutil
malformaţia fiinţării. Prin intermediul ei, neantul
vorbește în pustiu.
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„Arta în Grădină” 2019
Grădinarii artelor
Merită un pic de atenție grădinarii artelor (vizuale). Și nu numai la Jibou, unde, de mulți ani, cu
sprijinul instituției noastre și al Grădinii Botanice
„Vasile Fati” (e bine că s-a implicat și primăria locală), are loc un simpozion important, cred, pentru Sălajul cultural. Merită măcar un pic de atenție și din
partea celor care se ocupă sau ar trebui să se ocupe
de educația copiilor noștri. Creativitatea, stârnirea
și cultivarea ei, îmi pare o cheie ce încă poate rodi în
spațiul educațional românesc, un spațiu chinuit de
prea multe incongruențe. Prof. univ. dr. Vasile Cioca,
în cartea „Jocul de-a/cu arta” (Limes, 2019): „Într-o
lume ciudată, hipercomplexă, dominată de imagine,
de multiplicări de imagini și de obiecte, o lume xeroxată (Baudrillard), un loc unde lumea reală se schimbă
și se complexifică necontenit și se transformă, parcă
în simple imagini care tind să devină ființe reale (realitatea virtuală), o lume în care omul este pe zi ce trece tot mai dezorientat, responsabilitatea sistemului
educațional și a slujitorilor ei devine exponențială”
(p. 13). Rămâne de văzut câtă responsabilitate va
respira prin porii curriculari ai sistemului nostru de
învățământ. Poate grădinarii artelor (vizuale) vor
stârni mai multă atenție.
Daniel SĂUCA,
manager Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj
La grădină, în august
La mijlocul lunii august, ne-am reunit, din nou, la
Grădină, pentru o nouă ediție a Simpozionului, cea de
a VIII-a.
Am păstrat și de această dată același format al Simpozionului, cu artiști și invitați, activități culturale și
ateliere de creație, seri muzicale și culinare, documentări la biserici de lemn din preajma Jiboului. În cele
10 zile, am avut parte de prezentări ale unor teme diverse, de la istorie și geografie la scenografie și artă
culinară, discuții și muncă creativă, documentare și
seri de audiție muzicală.
Tabăra de creație, nucleul Simpozionului, a reunit
nouă artiști, majoritatea aparținând centrului artistic de la Cluj, dar și artiști din București și Stuttgart.
Curatorul ediției din acest an, profesorul Vasile Cioca,
un renumit cercetător al creației vizuale, cunoscător
al acestor locuri și a ceea ce se întâmplă la Grădină
(domnia sa a participat în calitate de invitat și coordonator al atelierelor de creație pentru copii la mai
multe ediții ale Simpozionului), a propus artiștilor și
totodată copiilor, o temă comună: „Podoabele Grădi-

nii”. Este pentru prima dată în Simpozion când atât
artiștii profesioniști, cât și copiii participanți la atelierele de creație au lucrat având ca provocare un generic
comun.
Desigur, răspunsurile finale au fost foarte diferite:
ale copiilor, într-o oarecare măsură mai previzibile –
mai apropiate de realitatea imediată văzută printr-un
filtru ludic – și mai unitare (ei au lucrat în comun, pe
suprafețe mari de hârtie), ale artiștilor, puternic individualizate, apropiate de preocupările și cercetările
personale ale fiecăruia în parte.
La experiența din acest an au participat următorii artiști: Mariana Gheorghiu, Valentin Codoiu, Camelia și Eugen Moritz, Cristian Porumb, Florin Gherasim și Radu Șerban, toți din Cluj, Gabriela Aniței
din București și Elisabeth Ochsenfeld din Stuttgart,
Germania.
Fiecare artist a venit aici, la Grădină, nu numai cu
experiența personală, ci și cu preocupările curente, cu
cele mai recente proiecte care fie au putut fi continuate, completate, adaptate, fie au putut îmbrăca o altă
expresie, constituindu-se într-un nou proiect, ciclu
sau serie de lucrări.
Lucrul în sau după natură este foarte diferit de
practica din atelier. Artiștii își organizează aici un
atelier temporar, de cele mai multe ori acesta este
deschis, la vedere. În acest fel, oricine poate asista la
secretele facerii unei lucrări de artă.
Pe lângă grupul de copii de la Centrul de Asistență
Socială din Jibou, la atelierele de creație din acest an
au mai participat două eleve de la Liceul din Jibou și
alte două eleve de la școli din Cluj-Napoca.
Activitățile conexe din cadrul Simpozionului au
reunit două personalități locale, binecunoscute în lumea culturală de aici. Este vorba despre domnul profesor Györfi-Deák György, care ne-a prezentat momente inedite din istoria Jiboului și domnul profesor
Aurel Medve, care ne-a vorbit despre flora din preajma Jiboului, studiată de domnia sa împreună cu elevii
de la Școala din Năpradea.
Dintre artiști, Valentin Codoiu ne-a prezentat o
convingătoare și consistentă secvență din realizările
lui scenografice. Mircea Groza ne-a încântat cu prezentările și povestirile lui despre rețete vechi de mâncări, dar ne-a și stimulat apetitul cu preparatele făcute
chiar sub privirile noastre.
Această ediție a Simpozionului s-a încheiat cu
vernisarea expoziției care a reunit lucrările realizate
de către participanți, în prezența aceluiași public jibouan, care ne este alături încă de la prima ediție a
Simpozionului din 2013.
Radu ȘERBAN,
coordonatorul Simpozionului
182

Arte vizuale 25

Eugen MORITZ,
„Soare”,
ulei/pânză, 2019

Elisabeth OCHSENFELD,
„Vrejul fermecat” (detaliu),
acrilic/pânză, 2019
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Imagini din timpul vernisajului expoziției, spațiul expozițional din fostul grajd Wessélenyi, august 2019

Mariana GHEORGHIU,
„Impresii III”,
tehnică personală, 2019
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Valentin CODOIU,
„Rochia cu flori”,
ulei/pânză, 2019

Florin GHERASIM,
„Toamnă la Jibou”,
fotografie, 2019
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Gabriela ANIȚEI,
„Prin grădină”,
ulei/pânză, 2019

Valentin CODOIU,
„Flori”,
ulei/pânză, 2019
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Mihaela Fărcaș
Xenomorph (Butterfly skin)
„Iar tracii jeleau la nașteri – povestește Herodot –
și se veseleau la moartea cuiva”. („Stihuri la moartea
lui Merton”, Ernesto Cardenal)
încă nu am aflat de ce ne-am născut
sau de ce vidul este portocaliu
ca un ochi cirotic
ce veghează asupra acestui puzzle cuvinte-lipsă
cu forța imaginată a unei mâini amputate.
nu știu dacă trebuie să scriu acest poem de forma
unei inimi infestate cu licheni
care pompează funingine deasupra orașului în colaps
& mă întreb de ce corpul fluturelui
se transformă într-un vas subțire
prin care circulă un lichid alb
ce îmi apasă timpanele
la fel ca singurătatea incurabilă
care-ți lasă timp să te gândești
că între x și y se-ntinde frânghia unui spânzurat
& noi încă elaborăm trauma transmisă în dublu helix
de către strămoșii pe care ne străduim să îi iertăm.
ei au îmbrățișat proiectilul ale cărui grăunțe
încă hrănesc păsările morții –
cuib în metacarpiene,
sângele vâscos al poeziei cronice
ca un țesut spongios
rămas în urma unui atac cu acid.
de fapt moartea unui corporatist nu ne spune nimic
la fel ca încălzirea globală
sau pădurile incendiate.
cu toții avem nevroze, psihoze, borderline
care ne prind în cuști ale căror zăbrele
se agață bucla roșie a soarelui
ca un plămân intoxicat.
Monolit
refuz să mă-ncred în abandonații
care au inventat violența și limbajul
închiși în cușca lor de beton armat
în timp ce deasupra capetelor noastre
planează războiul nuclear
ca un nor de uraniu.
pădurile spinoase ard în cuptorul sudului
& reciful se îneacă în propriul calciu.
am stopat delirul de siguranță,
toți pleacă, nimeni nu revine.
prin licheni nu mai circulă lumina –

paralizăm biomecanic –
în copilărie îmi număram bătăile inimii
ca un cardiac
& credeam că visele nu au capacitatea
de a exploda pe cerul arctic
prin pielea scuamoasă.
acum corpul doar există
ca o ventuză pe un perete.
mi se reproșează că poemele astea nu sunt
suficient de sensibile.
greșesc. sunt o bestie sensibilă
pentru că aleg să mă trezesc
în dimineți mai mizerabile decât degetele lui
Bukowski
după ce își ștergea fruntea
& performez ca o marionetă corporatistă
în monoliții de sticlă vie.
Matrioșka
duminică după-amiaza mă uit
la filmul despre Beksiński
& albul băilor din Varșovia.
animalul se zbate între tâmplele mele
ca o pasăre amputată emoțional.
frica nu mai are obiect,
nici măcar inima transparentă
& vidată nu mai face față
loviturilor precise în punctele cele mai vulnerabile.
orice mângâiere scobește măduva
& secționează nervii,
orice atingere se leagă de sinapse
ca un cheag nedizolvat.
omul deconstruit în teama primitivă –
doar un urlet – descărcarea unei puști.
am văzut primul transplant de rinichi mecanic,
prima cornee artificială.
ne printăm gândurile
dar nu suntem în stare să le prindem într-o hologramă.
******
trăiesc ca un animal-pradă
& ce e mai presus de mine
respiră în spatele meu.
torsul se topește –
trebuie să funcționez
ca un mecanism precis
& cuminte care nu are voie
să se agațe de nimic.
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Ovidiu Purdea Someș
Piatra lunii

Fii blestemată, i-am spus,
Și am ajuns piatră verde în locul ei
Rănită ca o lună călcată de cerb.
Numai dacă mori singur poţi fi piatra ta
Și n-am să-ţi las liniștea asta,
Mi-a răspuns flămândă.
N-am crezut-o.
Mai întâi mi-a luat apa
Și am ars ca o pulbere fără cruţare.
Apoi lacrima.
O lacrimă mi-ar fi fost îndeajuns
Să devin piatra mea mântuită de păcat.
Mi-a făcut semn să tac
Și dintr-o atingere a destrămat totul
Cuvinte, religii, lumina.
O femeie ciudată mă lua în braţe
Și mă săruta în întuneric
Arătând cu degetul spre lună
Piatră ce ești, piatră ce ești!
Strigăt
Va veni o vreme când ne vom naște
La un strigăt de nume.
Vinovat de atâta depărtare
Eu te voi striga primul.
Apoi
Numele meu se va iubi cu numele tău
Și ni se vor naște copiii.
Ca să nu rămânem singuri
Vom striga pe rând
Păsările, copacii și iertările.
Și mult, mult mai târziu,
Oamenii.
Țiganca mea
A fost prima femeie care m-a oprit
Și mi-a cerut o țigară
Cu o voce răgușită și amară...
Dă-mi, bre, măcar un foc
Nu vezi că sufăr din dragoste!
De dragul ei mi-am scuturat buzunarele
Dar n-am găsit nimic

Nici măcar un chiștoc obosit.
Muream de ciudă...
I-am văzut călcâiele crăpate
Care-i închideau durerea și pașii
Și m-am rupt de lume ca un fluture.
- Uite, am găsit ceva în buzunar
Câteva cuvinte de dragoste
Pe colțul ăsta de hârtie.
- Nu-mi trebuie mie cuvinte de dragoste,
domnișorule
Nu mai crede nimeni în ele.
Nici dumneata nu mai crezi
Și le-ai aruncat prin buzunare.
Dar, ia stai... Dă-mi repede hârtia aia cu dragostea
Să-mi fac din ea o țigară!
Pelerin
Pe drumul din Gârbou am văzut într-o noapte un
pelerin
I-am zărit chipul bătut de lună și mersul dezordonat
Ca al unui fluture după o noapte de dragoste.
E tatăl tău, spunea cineva. Numai el se întoarce atât
de târziu acasă
Nu. Nu poate fi tata
El nu are aripi ca un fluture
E singuratic dar are pasul mai apăsat
Nu se dezlipește niciodată de pământ
O fi pădurarul. El mai întârzie noaptea
Vorbește cu stelele și cu copacii. Așa-i place lui
Nu. Nu poate fi el
El cântă când trece pe drum și fluieră de prea multă
liniște
Să știe Dumnezeu că mai sunt suflete în sat
Poate-i Mitru, din gura uliţei
El mai face naveta la combinat
Nu. Nu cred că e el
Îl știu bine. El ar gesticula, i-ar spune ceva drumului
Sau măcar și-ar aprinde o ţigară
Mitru pocnește din degete, înjură femeile, e scorţos
Poate-i păcurarul. Noaptea mulg oile mai devreme
Umblă în zig-zag să nu i se închege laptele
Nu poate fi el
El are o manta rămasă din război.
Îi lucesc nasturii și-l latră câinii cu o bucurie aparte.
Atunci nu știu cine poate fi
Dar nu cred că trece Dumnezeu prin Gârbou.
182

Reportaj 31

Poezie, povești și vin

GYÖRFI-DEÁK György și Simone GYÖRFI

Familia noastră a făcut parte din delegația
Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, care, cu
sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului
Sălaj, a participat, între 13-14 februarie 2020, la
întâlnirea poeților din Ungaria și România, „Focurile de veghe din Vas”.
Mai întâi, ne-am trezit cu noaptea în cap și am
parcurs un drum de aproape o jumătate de zi alături de scriitorul Ion Pițoiu-Dragomir, Bálint Tibor
și Silaghi Sándor de la Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj. Ce-i drept, când ne-am dus încolo
am câștigat o oră, datorită diferenței de fus orar.
Cum am trecut granița de la Carei la Vállaj, telefoanele au bipăit, ne-au anunțat că trec în regim de
roaming și și-au dat singure contoarele înapoi cu
un ceas. Cum ne-am deplasat către apus, soarele răsărea de unul singur în spatele portbagajului.
Băieții au intrat în curând pe autostrada M3,
un traseu cântat de trupa western and country
Bojtorján, prevăzut cu mai multe refugii, ale căror
parcări erau pline cu autocamioane TIR, microbuze și automobile din toate colțurile lumii. Afișierul
restaurantului italian „La sztrádá” cuprindea meniuri în ucraineană, italiană, română și maghiară,
semn că lumea mare încearcă să-i mulțumească pe
toți drumeții. Am băut primele cafeluțe și am făcut
rost de mărunțiș.
Autostrada de mare viteză trece pe lângă
localități și are parapete deasupra tuturor marilor ape, așa că omul nu realizează când trece peste
Tisa sau Dunăre. Nu e o călătorie propriu-zisă, ci o
teleportare cu încetinitorul, o parte dintr-un flux
rutier dirijat, care te transportă sub oblăduirea sistemului de poziționare globală (GPS). Bálint Tibor
a ales ca dispozitivul să ne vorbească feminin, cu
vocea unei buburuze (Katica-bogár), dar nici ea nu
s-a descurcat în burgul cu drumuri înguste și răsuciri neașteptate de la capătul călătoriei.
În Vasvár, am fost întâmpinați de Gergye Rezső, directorul Casei de cultură „Nagy Gáspár” din
Vasvár, un vechi prieten al doamnei Szőke Anna.
Tocmai avusese loc un spectacol pentru copii și,
după-masă, urma balul liceenilor. De Sfântul Valentin, frumosul spațiu a fost ocupat de standuri
cu produse medicale, cosmetice și oferte de tratament, deoarece se desfășura ședința cadrelor medicale din județul Vas și, în stil occidental, firmele

au dorit să-și prezinte oferta tuturor celor direct
interesați. În ziua următoare a avut loc un alt spectacol de divertisment. Iată un lăcaș de cultură dintr-un orășel de 4200 de locuitori, unde lumea nu
prea se plictisește.
Am fost cazați la Casa de creație „Békássy Ferenc”
din Zsennye (așezare numită cândva Kis-Sennye).
Construit în evul mediu, domeniul pe care este amplasat a aparținut familiilor Sennyey, Bezerédy și
Békássy. Legenda spune că, inițial, a fost un sălaș al
cavalerilor templieri. În perioada comunistă a fost
transformat în tabără a artiștilor de către sculptorul Majthényi Károly. În parc se află mormântul
poetului Békássy Ferenc, un tânăr crescut și educat
în Anglia, care s-a înrolat în armata chezaro-crăiască și a fost răpus în Bucovina, în 1915, la vârsta
de doar 22 de ani. Poeziile, articolele și scrisorile
de dragoste au fost publicate în diferite volume de
filosoful Weiner Sennyey Tibor, un descendent al
familiei nobiliare de odinioară. La cină ni s-au servit ca desert cornulețe, care erau sărate și presărate
cu cașcaval, spre deosebire de croissantul dadaist
dulce, pe care sculptorul Hans Arp încerca să-l introducă în nara stângă, tocmai când Tristan Tzara
frunzărea dicționarul Larousse. Ineditul produs de
patiserie din Vas este menit să pregătească terenul
pentru degustarea vinurilor din regiune.
Toate aceste bunătăți au fost servite numai după
dezbaterea „Poezie, poveste, vin” (Vers – mese
– bor) din prima seară, moderată de jurnalista
Merklin Tímea, proaspăt laureată ca „Omul anului”
din județ. Creatorii locali au fost reprezentați de
poeții Turbuly Lilla, Tausz István, Farkas-Kovács
László, Weiner Sennyey Tibor. Din rândul ascultătorilor au intervenit poeții Devecseri Zoltán,
Nádler László, psiholoaga Sinkó Adrienn și, din
partea oaspeților, Simone Györfi. Gergye Rezső l-a
invitat pe scriitorul Ion Pițoiu-Dragomir să viersuiască în limba română, poezii traduse în maghiară
de Simone Györfi și apărute bilingv în antologiile
Festivalului „Primăvara Poeziei” din Zalău.
A doua zi, vineri – tocmai de Sfântul Valentin – a
cuprins un program foarte aglomerat, desfășurat în
comunele Döröske, Nagytilaj, Bérbaltavár, Kám și
Püspökmolnári.
Sistemul administrativ maghiar actual seamănă
cu cel interbelic din România. Satele au rang de co182
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mună și au un primar ales, chiar dacă numără cu
puțin peste o sută de locuitori.
În Döröske, doamna Dománé Tóth Erika a candidat ca independentă și a adunat 76 de voturi de
la cei 102 cetățeni înscriși pe listă. Ea și restul oamenilor din așezare l-au sprijinit pe fostul pompier
Kolozár György, care a înființat aici un muzeu inedit. Într-un fost grajd, el a adunat cântare și balanțe
de toate felurile și mărimile. Colecția numără acum
peste două sute de piese, de la cele cu una sau două
brațe la cele electronice. Cum pe unele talgere fuseseră puse plachete de poezie ale autorilor locali,
poetul Ion Pițoiu-Dragomir s-a minunat: „Ce-o fi
aici: Cântarea cântarelor ori Cântarul cântărilor?”
Vasvár înseamnă „cetatea fierului” și a funcționat
drept centru siderurgic încă înainte de cucerirea
romană, după care a căpătat numele de „Castrum
Ferreum”. Casa de cultură din oraș poartă numele
poetului, academicianului și omului de radio Nagy
Gáspár (1949-2007). El se odihnește în cimitirul
din Nagytilaj, unde, după ce Devecséri Zoltán a
recitat un poem „in memoriam”, participanții la
conferința itinerantă „Focurile de veghe din Vas”
au depus o coroană cu inscripția: „...poezia să fie
cu tine...” Frunze inscripționate cu versuri au fost
atârnate de copăceii de la o margine de drum, unde
creatorul se oprea când se întorcea acasă. Localitatea natală numără 500 de locuitori și poartă un
nume șocant: Bérbaltavár, adică „cetatea securilor de închiriat”. Și aici, primar este o femeie, Némethné Beczők Bernadett. În casa părintească a
lui Nagy Gáspár a fost amenajat un muzeu, spațiu
unde ne-a primit profesorul universitar Csider Sándor, unul dintre tovarășii de joacă din copilărie ai
poetului.
Și iar am trecut peste râul Rába, în direcția comunei Kám, unde se află monumentul poetului
Kisfaludy Sándor (1772-1844). După ce s-a căsătorit cu Szegedy Róza, a locuit aici vreme de cinci ani,
răstimp în care poetul a scris primul său volum,
„Himfy szerelmei”, publicat anonim, dar care a cucerit pe loc publicul cititor. Un exemplar din a doua
ediție ne-a fost prezentat de poetul Tausz István,
consilier județean.
În comuna Püspökmolnári, după ce primarul de
cursă lungă Rodler Csaba s-a mândrit cu realizările
din cele trei mandate, istoricul Kuglics Gábor a pre-

zentat viața scriitoarei Kristóf Ágota (1935-2011),
refugiată în Elveția după revoluția din 1956, unde
a scris și a publicat atât în maghiară, cât și în franceză. În mod interesant, el s-a referit la localitățile
din zonă, numindu-le așezări, deoarece, de-a lungul istoriei, satele și-au mutat vatra pe cuprinsul
aceluiași domeniu, datorită războaielor dintre austrieci și turci.
Vineri seara, participanții au ajuns la Biblioteca
Orășenească „Dr. Bendefy Laszló” din Vasvár, unde
gazdă a fost doamna directoare Gyöngyösi Zsuzsanna.
Aici, profesorul Weiner Sennyey Tibor a lansat monografia dedicată lui Hamvas Béla (1897-1968),
autorul celebrei cărți „Filosofia vinului”, tradusă la
noi de Hubbes László Attila. Autorul a fost provocat la discuție de Dr. Fűzfa Balázs și Dr. Petneházi
Gábor. Marginalizat în anii ’50, Hamvas a devenit
magazioner la o întreprindere de construcții energetice, unde l-a meditat pe director pentru ca acesta să-și poată lua bacalaureatul. Ca spiritualitate a
fost similar lui Constantin Noica și a format o serie de alți cărturari, dintre care s-a remarcat poetul
Weöres Sándor (1913-1989), care apoi i-a dedicat
maestrului său volumul de eseuri „Spre împlinire”
(A teljesség felé).
Biblioteca se află într-o clădire cu etaj în centrul
orașului. Ea deservește și cele 23 de sate din împrejurimi, adică un public țintă de 13000 de locuitori. Sper să citiți o prezentare pe larg a ei în revista
„I.D.E.I.” a bibliotecii județene din Zalău. La parter
se află secțiile de împrumut și sala de lectură, iar la
etaj: secția pentru copii, ludoteca și expoziția mineralogică și etnografică Fábián Tamás.
După o zi foarte încărcată, la cină, poeții și
participanții au degustat vinurile produse de Varga Zoltán. Ele cuprind întreg spectrul de la alb la
negru, de la sec la dulce. Producția din diferiți ani
a întâmpinat aceleași dificultăți ca la noi. În primăvara lui 2017 a nins și acolo la sfârșitul lunii aprilie,
ceea ce a nenorocit podgoriile și recolta.
Ne-am despărțit de gazde cu promisiunea că o
parte dintre ei ne vor înapoia vizita și ne-am întors
cu un mic ocol pe malul nordic al lacului Balaton,
străjuit de o altă ctitorie milenară, abația Tihany.
Este un loc minunat, cu multe povești nemaipomenite, care merită să fie relatate pe îndelete, cu o altă
ocazie. Dacă se poate, la un pahar de vin.
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Victor Gaga 90
Petru GALIȘ

Victor Gaga, a cărui sorginte este în satul Pria, comuna Cizer, a intrat demult în istoria artei și a rămas
pe veci în memoria urmașilor săi.

Victor Gaga – la început de drum

Copilărind pe meleagurile mioritice ale Măgurii
Priei, la susurul izvoarelor, ascultând dangătul clopotelor și al țingălaielor ciurdelor de vite și turmelor
de oi, contemplând natura, a îmbrățișat sculptura.
La început a împistrit furci din tufă (alun), mai apoi,
împins de un imbold lăuntric, a ajuns să facă lăzi de
zestre. Era cu gândul la înaintașul și idolul său, Constantin Brâncuși, folosind în creațiile sale simplitatea,
dar și profunzimea înțelegerii naturii și vieții.
Opera sa este vastă, în fiecare sculptură regăsindu-se un obicei, o tradiție, un fenomen, o legendă,
care, toate la un loc, dovedesc sorgintea neamului românesc.

Victor Gaga – cioplitorul
De un sfert de veac, Victor Gaga, cioplitorul, caută în fibra și în linia lemnului dur căldura ce trebuie
aprinsă din daltă și din bardă. M-am uitat în „Oglinda” sa și am văzut o fereastră cu trei deschideri, în
care se reflectă fata... și fața lumii. Dar fereastra pare
a fi și un zburător cu aripile-i gata de zbor. „Motivul
solar” – pare un soare reflectat în discul de lemn, descojit și scobit, întruchipând tot un fel de pasăre gata
pentru elanul zborului. Și, în acest soare, zburând, se
poate reflecta întreg universul. „Geneza” lui Gaga e
un ou primordial, sămânța cerească a lumii materia-

le, văzută în expansiunea ei spațială, încadrată și ea
de două aripi, fiind, deci, un fel de ou zburător. „Lada
de zestre” este tronul fetei, avuția sa cea mai de preț,
este înălțarea spre sufletul ei neprihănit, la care, ca
să ajungi, îți trebuie o scară stelară. În ea sunt dosite toate comorile unei ființe unice, care începe, acum,
odată cu sipetul ei deschis, să intre în lume. „Scaunul
de tors” este turnul unei bisericuțe dintr-un lemn, ascetic, sever, și, în același timp, înfipt în infinit, ca o
săgeată gânditoare a acestui popor. În fine, „Hyperion” pare să întruchipeze luceafărul românesc al gândului înălțat spre steaua ce nu apune, spre viitorul ei
de aur. El, zburătorul, e apăsat de marile-i „aripe”, în
care, stând, se sprijină, pe această planetă, iar, zburând, pătrunde, cu elanul său vital, în cosmosul stelar, ducându-și între frați și surori, mesajul nostru
pământesc.
Sculptura lui Gaga se revendică de la alegoriile,
dar și de la rosturile casnice și simple ale unei tradiții
țărănești, împinsă de o gândire creatoare îndrăzneață
și aprinsă spre țărmurile aspirațiilor universale.
Creația sculptorului este tragic însingurată, ca și zburătorii săi, ce ar putea sta încremeniți, în așteptarea
unui semn de plecare,
la răscruci de drumuri
de sat, arătând, spre
oriunde ai vrea să
pășești, doar direcția
inimii. Sculptorul nu
e un lucid, ci un impulsiv pasional; nu e
un cerebral, ci un instinctual, ce-și dă frâu
și-și eliberează elanurile artistice vitale,
adunate ghem, de la
atâția strămoși tăcuți,
lăsându-se pe sine,
Victor Gaga – la 50 de ani
cu ardoare, să curgă
odată cu ele, frenetic,
în fibrele ciopliturilor sale. Sculptura sa are rădăcini
adânci, ca trunchiurile contorsionate ale unei păduri
ancestrale, răsucite de la natură, întoarse în sine, dar
cu toată vlaga mustind încă în ele. Patetismul sau
grandilocvența repugnă sculpturii sale, deoarece,
păstrându-și efigia de gânditor țăran, cioplitorul își
gospodărește lemnul pentru cioplit fără a urmări vreo
gratitudine sau vreun interes, ci vrând să facă din el
doar podoabe gânditoare ce-i împrejmuiesc viața cea
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de toate zilele, precum un gard, un stâlp de casă, un
scaun, o ladă, o furcă de tors, o copaie sau o pasăre
zburătoare, pusă în colțul dinspre răsărit al casei.
Din butuci și trunchiuri informe, din busturi drepte ca lumânarea, sau din grinzi și inimi de lemn, Victor
Gaga, cioplitorul, scoate acești zburători ce, născuți
pe pământ, între granițele vieții obișnuite, aspiră spre
cerul zborului cutezător și spre lumea visului neprihănit.
Ion ARIEȘANU

Arhetipurile și simbolurile unei
importante creații sculpturale,
Victor Gaga, la cea de-a 70-a
aniversare
Pentru cei care nu au depășit frontiera înțelegerilor
aparente, Victor Gaga e doar un sculptor în lemn. În
realitate, el e un creator multivalent, în sensul cel
mai adevărat, în acel sens care a proliferat consistent,
procedural și doctrinal, încă din timpul școlii renascentiste florentine. El face, la nivelul aceleiași înalte
performanțe, portret în cărbune și creion, peisaj în
sepia și tuș, sculptură în lemn și bronz, precum și artă
monumentală în piatră și bronz.
Artistul nu s-a supus tradiționalei parcurgeri a
etapelor; pentru el, însă, acestea nu au reprezentat
atât goană neobosită după înnoire prin diversificarea până la fragmentare a mijloacelor de expresie,
cât rezultatul nemulțumirilor cumulate, al revoltelor
interioare față de neîmplinirile stadiului precedent,
la care se adaugă efortul de a duce cu sine, în noul
context creator, componentele cu vocația dăinuirii,
însușite anterior. El crede cu îndârjire că, pentru
sculptor, aspirația la o valență în plus e dependentă
de aptitudinea acestuia de a fi convergent cu „spiritul” materialului și știe să argumenteze convingător
că egiptenii au pătruns mai bine spiritul pietrei decât a înțeles marmura barocul italian și chiar clasicismul grec, obligând-o – deseori – la contorsionări
și hibridizări. Și într-adevăr, chiar din stadiile în
care, pentru Victor Gaga această idee nu făcuse încă
pasul de la intuitiv la doctrinal, lucrările sale în lemn
apar blânde, rotunjite, vorbitoare despre arhetipurile ce conțin veșnicie simbiozată cu iubire, în vreme
ce bronzurile sunt mai tensionate, mai colțuroase,
mai provocatoare, mai tinzătoare către expansionare spațială. Această coordonată, emanată exclusiv
din interior, îl ferește pe sculptor de a plăti tribut
unor factori modelatori de circumstanță.
O altă caracteristică definitorie a creației lui Victor Gaga este rezistența organică față de prolixitate,
față de tematica asimilată din hazard. Ca atare, vom
identifica la el câteva teme favorite, care însă, la fiecare nouă obiectivare, dezvăluie noi trăsături pe care le

scoate din latență. Într-o
primă incidență se află
nemuritorul simbol al
sferei, mandala, pe care
o investește cu multiple
semnificații: sfera reprezintă, prin plinul sau golul său, integralitatea spiritualului, astrul-zeitate
creator de viață, emisfera
singulară e vatră sau recipient al scurgerii (apei,
timpului, existenței),
emisferele dislocate sunt
Victor Gaga – la 70 de ani
principiile duale care se
caută reciproc și, de aici,
nu mai e mult până la efortul refacerii întregului prin
iubire. La rândul lor, sferturile de sferă întruchipează sacrificiul mandalei de a se lăsa despicată simetric,
pentru ca din spațiul eliberat, dar protejat, să germineze vie, organică, eterna cruce.
Tripticul în lemn avea o destinație ritmică fără
echivoc în arta flamanzilor. Victor Gaga acordă o nouă
formă de sacralitate tripticului în care „Sfânta Familie” e prezentă prin simbolul său; mișcarea de aducere
a părților laterale peste cea centrală are semnificația
unui ceremonial religios în care e refăcută unicitatea
Spiritului suprem.
Incizurile prelungi în materie, șanțurile adânci
convergente sau divergente, cu sau fără adrese cardinale, sunt pentru sculptor fie căi de penetrare ale
gândului, fie expansionări ale harului, fie cursuri de
apă vie. Iar toate marile simboluri includ vocația neîntreruptei conectări cu umanul prin interpunerea liniei performanței.
În fine, e important de subliniat că în arta monumentală, Victor Gaga nu se mulțumește să investească faptul în sine cu doza de noblețe și grandoare cuvenită. El apelează cu generozitate la elementele intrinseci presupuse, implicate de temă, pentru a le acorda
drept de coparticipare la actul aniversar.
Astfel, noblețea jertfei anihilează căderea în
neființă, care e substituită cu ascensionarea către
puritate. La „Monumentul martirilor”, expresivitatea gestului și a posturii bocitoarelor e grăitoare prin
sine, fără alte ingrediente structurale („Monumentul
eroilor din Calea Șagului”). În memorialul de la Guruslău, rectitudinea (ca semn de exclamare), asprimea
fizionomiei și supradimensionarea bustului Voievodului sunt ilustrative deopotrivă pentru caracterul
irevocabil al deciziei, cât și pentru statura acestuia de
conducător. Ideea devine și mai pregnantă la aducerea
în aceeași incidență a oștenilor simetric aliniați și egal
dimensionați, amintind – parcă – de reliefurile asiriene. Toate aceste considerații ne permit să anticipăm
că, la cei șaptezeci de ani ai săi, Victor Gaga mai are
încă multe de împlinit.
M. DRAGOMIRESCU
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(Adnotare: Decupat de mine, prof. Gh. Perneșiu, pensionat de la Liceul de Matematică și Fizică din Zalău, pentru
prietenul meu într-ale scrisului, Petru Galiș, din Paralela
45, supliment la Renașterea Bănățeană, 15 februarie 2000.
Distinsul pictor-sculptor și profesor în Timișoara a fost
elevul Liceului român din Zalău, între anii 1948-1950, când
profesorul Ioan Lolici era directorul acelui Liceu și subsemnatul eram adjunctul său. Regretatul meu prieten, Iulian
Lunga a fost profesorul de desen al lui Victor Gaga.)

Dragă Petrică,

18 februarie 2000

Am ezitat mult să-ți dau un răspuns la scrisoarea ta din
20 decembrie 1999, pentru că nu am vrut să dau o așa de
mare amploare evenimentului.
Am trimis totuși un material la colegul meu de clasă, fostul parlamentar Vasile Pop din Zalău și cred că va apărea
ceva în zilele acestea.
În legătură cu titlul de cetățean de onoare, nu e târziu niciodată să discutăm și să organizăm și după data
de 13 februarie.
Oricum, fiind angrenat în terminarea unor lucrări, n-aș
fi putut veni decât din martie încolo.
Pe aici nu a fost o vreme prea bună și din cauza sănătății
nu mă hazardez să plec la drum, mai ales că în Sălaj întotdeauna e mai frig decât la noi.
Nu peste mult însă voi veni să ne punem la punct cu cei
de la Consiliul Județean Sălaj în problema legată de restaurarea monumentului lui Mihai Viteazul de la Guruslău,
întrucât peste un an, în 2001 se vor împlini 400 de ani de
la bătălia de la Guruslău, cu care ocazie se vor face mari
festivități de aniversare.
În plus, anul acesta se împlinesc 50 de ani de la absolvirea Liceului și vreau să mă întâlnesc cu foștii mei colegi din
Zalău ca să punem la punct întâlnirea.
Poate fac și o expoziție personală de sculptură și desen la
Muzeul de Artă din Zalău, dacă voi obține susținerea materială și spirituală a forurilor de cultură.
Deci anul acesta am mai multe acțiuni în plan și propunerea ta nu e târziu oricând s-o punem în practică.
Mă îngrijorează foarte mult starea casei bătrânului din Pria
și nu știu dacă am putea găsi pe cineva să-i dreagă acoperișul.
Vezi, interesează-te te rog, că plătesc eu când vin încolo.
Te rog telefonează-i dlui Pop din Zalău să vezi la ce ziar a
dat spre publicare materialul trimis de mine ca să-ți procuri
ziarul.
Te îmbrățișez pe tine și pe ai tăi.
Pe curând!

Exp. Victor Gaga
Bd. Mihai Viteazul 40
1900 Timișoara

Dest. Petru Galiș
4747 Cizer
Nr. 815 Jud. Sălaj

La Cizer,
sculptorul Victor Gaga – cetățean
de onoare al comunei
Prin natura sa, un moment festiv ca acela în
care este conferit titlul
de cetățean de onoare
cuiva, este un moment
emoționant. Acordarea titlului de cetățean de onoare maestrului Victor Gaga,
ai cărui părinți au locuit la
Pria, comuna Cizer, a fost
de două ori emoționantă:
mai întâi prin festivul
momentului, când, prin
Hotărârea nr. 18 a Consiliului Local Cizer, primarul Viorel Țurcaș a acordat sculptorului Victor Gaga
titlul de cetățean de onoare al comunei Cizer „pentru
merite deosebite la dezvoltarea culturală a comunei”,
iar apoi, prin vernisarea unei impresionante expoziții
de sculptură în sala festivă a Școlii generale din Cizer.
Evenimentul artistic a fost unul de primă mărime:
foarte rar se întâmplă ca o expoziție de o asemenea
anvergură să se verniseze în mediul rural. Trebuie remarcat aici efortul conjugat al mai multor factori care
au contribuit nu numai la realizarea acestui demers
îndrăzneț, ci și la reușita lui: Consiliul Local al comunei Cizer, Consiliul Județean Sălaj, Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, Inspectoratul pentru Cultură al
județului. Dar, mai presus de toate, reușita momentului se datorează oamenilor din Cizer, care au susținut
realizarea acestei expoziții și care au contribuit din
plin la marcarea momentului pentru eternitate.
Momentul a fost unul dintre cele mai emoționante
și de partea cealaltă, a sărbătoritului: maestrul Gaga
a gândit această expoziție cu sufletul, și tot cu sufletul a prezentat-o sătenilor din Pria și Cizer, oamenilor
cumsecade alături de care și-a petrecut copilăria.
Expoziția va rămâne la Cizer două săptămâni, timp
în care ea va putea fi vizitată de către toți iubitorii de
artă din zonă.
Camelia BURGHELE

Victor Gaga a început restaurarea
Monumentului lui Mihai Viteazul
de la Guruslău... pe propria-i barbă
La inaugurarea monumentului, în 1976, Nicolae
Ceaușescu a remarcat, cu ironie și reproș, că portretul în
piatră al voievodului seamănă cu chipul sculptorului.
Inaugurat în 1976, în prezența lui Nicolae Ceaușescu
venit cu elicopterul, Monumentul lui Mihai Viteazul de
la Guruslău constituie, în aceeași măsură, un simbol al
zbuciumatei noastre istorii și o valoare artistică. Din
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36 Aniversare
Sculptorul Gaga s-a accidentat

mai multe motive (asupra cărora nu ne propunem să
zăbovim acum), Monumentul de la Guruslău necesită
lucrări de restaurare. Tot amânate în ultimii ani, din
considerente financiare, lucrările de restaurare au demarat zilele acestea pe... barba sculptorului Victor Gaga,
autorul acestei opere. Domnia sa speră că va obține, în
sfârșit, înțelegere, sprijin și bani pentru această necesară întreprindere. Cu atât mai mult, cu cât aici, la Monumentul lui Mihai Viteazul, vor avea loc manifestările de
aniversare a 400 de ani de la ultima bătălie victorioasă
a întâiului voievod întregitor de țară.
La Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău se
va organiza în săptămâna 23-29 iulie a.c. o expoziție
fotodocumentară cu etapele construirii acestui Monument, dat fiind că în același an se împlinesc 25 de
ani de la înălțarea sa de către sculptorul Victor Gaga.
Domnia sa are, desigur, mai multe amintiri legate
de „nașterea” acestui „copil” la care ține, evident, ca
orice „părinte”. Una dintre acestea este legată chiar
de inaugurarea Monumentului și, deși am auzit întâmplarea într-o conversație obișnuită, sper că maestrul Gaga n-o să se supere c-o relatez, cu aproximație
și cititorilor noștri. „Sarcina” sculptorului era ca la
inaugurare să prezinte Monumentul și scenele dăltuite în piatră președintelui țării. Când a ajuns cu prezentarea în fața chipului lui Mihai Viteazul, cioplit
după fotografia consacrată a Voievodului de la Viena,
Ceaușescu a făcut observația că acesta seamănă cu
fața sculptorului care și-ar fi făcut... autoportretul.
„Aveam atunci altă barbă, mai lungă și mai neagră”, a
spus, zâmbind, domnul Gaga. Continuând povestea,
domnia sa ne-a spus că după festivitatea de inaugurare a Monumentului lui Mihai Viteazul, „șefii” de
tot felul au alergat spre mașini, crezând că vor reuși
să ajungă la Zalău, „la partid”, înaintea elicopterului
președintelui. Sculptorul a fost… uitat pe Dealul lui
Mihai. La masa oficială, Ceaușescu ar fi făcut aceeași
observație cu „autoportretul” sculptorului, adăugând
însă, inspirat, că de fapt chipul lui Mihai Viteazul, cioplit în piatra Monumentului de la Guruslău, reprezintă chipul... românului.
Ileana PETREAN-PĂUȘAN

Vă informam zilele trecute că sculptorul Victor
Gaga a început, cu forțe proprii (materiale și fizice),
lucrările de recondiționare (parțială) a Monumentului de la Guruslău. Și cum orice faptă bună nu poate
să rămâne nepedepsită, așa s-a întâmplat și în acest
caz, artistul având ghinionul de a cădea de pe schela
construită lângă monument, în timpul lucrărilor. Urmare a acestui incident este o luxație a mâinii stângi,
necesitând o imobilizare de 10 zile.
Datorită imposibilității de a-și relua, în timp util,
activitatea, dl Victor Gaga a început demersurile
pentru găsirea unui meșter autohton care să finalizeze lucrarea începută. Noi îi urăm, pe această cale,
însănătoșire grabnică și cât mai puține, chiar deloc
dacă se poate, astfel de incidente.
Olimpia MAN

Casa lui dragă din Pria

Din respect pentru maestrul Victor Gaga, care pentru noi este nemuritor, Consiliul Local Cizer și Primăria Cizer, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, au
început demersul pentru reconstrucția casei (1850)
în care a copilărit sculptorul și amenajarea „Casei Memoriale – Victor Gaga”, îmbogățind astfel zestrea turistică a comunei Cizer, a Sălajului, a României.
Bibliografie
1. Ion Arieșanu, „Victor Gaga – cioplitorul”, în Orizont, săptămânal politic-social și literar-artistic editat de Unirea Scriitorilor
din SRS și Comitetul Județean pentru Cultură și Educație socialistă Timiș, p. 6.
2. M. Dragomirescu, „Arhetipurile și simbolurile unei importante creații sculpturale, Victor Gaga, la cea de-a 70-a aniversare”, în Paralela 45, supliment la Renașterea Bănățeană, 15 februarie 2000.
3. Camelia Burghele, „La Cizer, sculptorul Victor Gaga –
cetățean de onoare al comunei”, în Curierul Administrației Sălăjene, anul IV, nr. 94, 7 decembrie 2000, p. 1.
4. Ileana Petrean-Păușan, „Victor Gaga a început restaurarea
Monumentului lui Mihai Viteazul de la Guruslău... pe propria-i
barbă” în Sălajul Orizont, anul XI, nr. 1743, 27 iunie 2001, p. 1
și 4.
5. Olimpia Man, „Sculptorul Gaga s-a accidentat”, în Graiul
Sălajului, anul XIII, nr. 2372, 24 iulie 2001, p. 1.
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Personalităţi sălăjene în paginile
„Gazetei Ilustrate” sau laudă
Sălajului istoric

Dănuţ POP

Primul număr din „Gazeta Ilustrată” a apărut la Cluj, în octombrie 1932. La Arhivele Naţionale
Sălaj, în colecţia personală Graţian
Mărcuș, sunt păstrate numerele
revistei tipărite între octombrie
1932 și octombrie 1938.
Ce își propunea gazeta, la început de drum? Cuvântul „Către
Cetitori!” ne dezvăluie câteva priorităţi. Prezentarea realizărilor
din anii de după unirea din 1918,
a „marilor noștri bărbaţi de stat”
și a „voluntarilor Români” care,
împreună, au făcut posibil măreţul act, e doar una dintre ele. Apoi,
trebuia relevată cititorilor bogăţia
portului, datinilor și obiceiurilor
poporului român, popor ce încă
trăia „cu un standard de viaţă mult
inferior posibilităţilor”. Prin publicarea evenimentelor și actualităţilor „de folos pentru ţară”, gazeta
își dorea să devină și „un organ de
propagandă naţională peste hotare”. Dar, mai presus de toate, voia
să lase „să vorbească, în chipuri și
icoane, acel minunat Ardeal”1.
Iar Sălajul, în Ardealul acelor

ani, ocupa un loc însemnat. Spre
deosebire de zilele noastre, când
este unul dintre cele mai mici judeţe ale ţării, atât ca întindere, cât și
ca număr al populaţiei, Sălajul din
anii ’30 ai veacului trecut arăta cu
totul altfel. Era judeţ de graniţă
cu Ungaria, având în componenţă
localităţi ca Valea lui Mihai și Carei. Avea, atunci, o suprafaţă de
5191 km², astăzi, abia 3185 km².
Avea circa 350000 de locuitori,
acum doar cu puţin peste 220000.
Atunci, populaţia era majoritar
greco-catolică, astăzi este majoritar ortodoxă. Și putem continua.
Dar „Gazeta Ilustrată” își extinde privirile asupra Sălajului nostru
nu doar din aceste motive, ci, mai
ales, datorită sălăjenilor de seamă
care au marcat nu numai istoria
acestui loc, ci și istoria ţării întregi.
Desigur, sunt prezentate și multe
alte momente din istoria noastră,
la care sălăjenii au fost părtași (revoluţia din 18482 ș.a), monumentele de artă sau comemorative reprezentative din judeţ3, sate, locuitori, obiceiuri etc.

Articol dedicat monumentelor din Sălaj

Clara Maniu și Elena Aciu
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Primul număr din „Gazeta Ilustrată”

Spaţiul cel mai generos, însă,
este dedicat figurilor marcante
din fruntea reuniunilor de tot felul (Clara Maniu, Elena dr. Aciu
ș.a.), oamenilor politici (Ioan Maniu, Victor Deleu, Alexandru Aciu
ș.a.) sau artiștilor însemnaţi (Ioan
Sima).
Cei interesaţi, pot afla multe lucruri despre toţi aceștia. Și despre
alţii. Unele, încă prea puţin cunoscute. De pildă, despre Ioan Maniu,
tatăl lui Iuliu Maniu, revista scrie
că a fost o „figură proeminentă a
vieţii sociale și politice a Sălajului din veacul al XIX-lea”. Nepot
al lui Simion Bărnuţiu (mama sa,
Ileana, fiind sora lui Simion Bărnuţiu), Ioan Maniu este considerat
nu „numai informatorul politic al
Unchiului său, ci înfăptuitorul sugestiunilor politice ale lui Simion
Bărnuţiu”, „exponentul politic al
marelui său Unchi, care după revoluţia din 1848 părăsise Ardealul”,
„purtătorul de cuvânt al marelui
gânditor politic dela Iași”. De altfel,
întreaga viaţă a lui Ioan Maniu este
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Alexandru Aciu

Clara Maniu

Gheorghe Pop de Băsești

considerată de autorul articolului,
G. Mărcuș, „o pildă vie de sentimente naţionale înflăcărate”4.
Despre Alexandru Aciu, o altă
mare personalitate a Sălajului, gazeta scrie că prin trecutul său „frumos și merituos” a devenit respectat nu doar în Sălaj, ci și „în toate
părţile românești”. Că, născut în
1875, în comuna Măeriște din Sălaj, într-o familie de „preoţi, meseriași și ţărani cărturari”, s-a implicat de tânăr în mișcarea naţională
românească. Dar și că a suferit,
încă de atunci, consecinţele, fiind
exmatriculat din facultate.

Sunt prezentate studiile, pe care,
cu greutate, le termină totuși, stabilirea ca avocat în Tășnad, parte a
Sălajului de atunci, anii mobilizării pe fronturile Primului Război
Mondial, dar și faptul că, la 1 Decembrie 1918, el a condus delegaţii
Sălajului la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, „în calitate de
căpitan al gărzii naţionale și primsecretar al Sfatului Naţional din
părţile sălăjene”.
Apoi, sunt dezvăluite cititorului lunile grele în care a fost ostatic, la fel ca mulţi alţi intelectuali
sălăjeni de pe linia demarcaţiona-

lă, la Nyíregyháza, la început de an
1919, evadarea „din trenul de gară,
în 29 Aprilie 1919” și reîntoarcerea
la Șimleu, „pentru a activa printre
cei dintâi la munca de prefacere, ce
ne aștepta după unire”.
Preocupările sale literare, manifestate încă de pe băncile liceului,
prea puţin cunoscute astăzi, sunt
scoase la lumină. Aflăm că Alexandru Aciu a colaborat la „Tribuna
literară”, „Dreptatea”, „Tribuna Poporului”, „Familia” sau că a scris
parodii în „Vulturul”. Ori faptul
că, mulţi ani la rând, a redactat
„Gazeta de Duminecă”, pe „spesele proprii”. Întreaga lui structură
sufletească „îl îndeamnă pentru
litere și filosofie”, scrie autorul,
doar „împrejurările îl fac jurist”.
Oricum, ceea ce contează cel mai
mult este că Alexandru Aciu a fost,
întotdeauna, „gata la orice jertfă
pentru neamul său”.
Cariera lui politică de după unire, impresionantă, e prezentată și
ea. Membru în Marele Sfat Naţional, deputat în primul parlament
al României întregite, senator
sau deputat în legislaturile ce
au urmat, secretar și președinte al organizaţiei judeţene a
Partidului Naţional Ţărănesc sau
prefect al judeţului Sălaj, între anii
1928-1931, rolul „cel mai greu,
fiind timpul unor radicale prefaceri”. Iarăși deputat din 1932, acti-

Familia Ioan Maniu
De la stânga spre dreapta: Elena, Clara Maniu, Sabina, Ioan, Iuliu, Ioan Maniu, Casiu
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Ioan Sima

Simion Bărnuțiu

Victor Deleu

vează în Parlamentul ţării „cu mult
spirit de înţelegere. Cu umorul său
rănea pe adversari mai greu decât
cu brutalitatea. Plin de demnitate,
dar modest”5.
Mai dăm un singur exemplu.
Un articol dedicat unui artist sălăjean, Ioan Sima, născut la Pericei,
al cărui nume îl poartă astăzi Galeria de Artă din Zalău. Este intitulat simplu: „Un pictor autodidact:
Dr. Ioan Sima”6. Autorul, V. Benes,
scrie că pictura pentru Ioan Sima
„este mai mult decât o simplă manifestare de diletant; ea este o necesitate”. Că avocatul Sima, împărţit între profesie și pasiune, „are
predispoziţii naturale pentru artă
și mai ales are mult bun simţ artistic care e o condiţie pentru promovarea unei opere de artă ca atare. (...) Îl interesează mai mult ca
orice portretul. (...) are aptitudini
de psiholog. Reușește să pătrundă
sensul specific al fiecărui chip omenesc, să-l înţeleagă pe fiecare așa
cum e în felul lui, și să redea fidel
caracterul ce-l are. Fiecare portret
este o individualitate. (...) Culoarea
pentru dl. Sima trăiește prin nuanţări și contraste uneori îndrăsneţe.
Pasta are viaţă și câte odată e de-o
limpezime caracteristică”.
Dar, pentru că revista poate fi
studiată la sala de studiu a Arhivelor din Sălaj, și îi îndemnăm pe cât
mai mulţi să vină la arhive, iată,

aici, doar un minunat elogiu adus
de „Gazeta Ilustrată” Sălajului și
marilor săi bărbaţi, care, de fapt,
m-a determinat să scriu rândurile
de faţă și care merită să fie cunoscut de toată lumea:
„E o adevărată fericire că în
cumplite vremuri de restriște, poporul românesc din Ardeal a avut
oameni de talia dispărutului (Gheorghe Pop de Băsești, n.n.), oameni
prin care candela credinţei naţionale a rămas veșnic nestinsă, indicând generaţiilor viitoare ceea ce
aveau de făcut.
Din acest punct de vedere, Sălajul poate fi socotit un adevărat
cuib de vulturi, un ţinut care pentru fiecare vreme a știut să ne dea
omul de care aveam nevoie. Căci
iată, în 1848 ţărănimea ardeleană
ridică steagul pentru promovarea
idealului naţional și pentru drepturi. În fruntea ei se găsea Simion
Bărnuţiu, sălăjan de origină.
Au venit apoi vremurile în care
între români și unguri, fanatizaţi
de realizarea dualismului și porniţi
pe necugetate prigoane, – se rup
toate punţile de înţelegere și oștile
ajung să stea faţă în faţă. Sălajul își
spune și acum cuvântul. Prin glasul neînfricat al lui Gheorghe Pop
dela Băsești, el opune un veto categoric tendinţelor de cotropire și de
înjosire a neamului românesc, organizând acea rezistenţă care avea

să ducă la biruinţa cea mare.
La adânci bătrâneţe steagul
conducerii cade din mâinile obosite ale bătrânului luptător, care asemenea biblicului Simion a ajuns să
vadă minunea cu ochii, însă el este
ridicat iarăși de un sălăjan, de d.
Iuliu Maniu care avea să întroneze
în România întregită o politică de
demnitate morală și de occidentalizare a unei ţări care prea mult se
calicise sub împilările atâtor stăpâniri streine.
De trei ori ţara era în cumplită
cumpănă, de trei ori Sălajul scoate
din sânul lui pe omul providenţial
care avea să ducă poporul la biruinţă”7.
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Note:
1 „Gazeta Ilustrată”, an I, nr. 1, octombrie 1932.
2 Idem, an II, nr. 5, mai 1933
3 Idem, an III, nr. 6-7, iunie-iulie 1934.
Sub titlul „Cele 12 monumente ale judeţului Sălaj”, revista publică fotografii și date
despre acestea, așa cum au fost trimise
redacţiei de „marele luptător Francisc
Hossu Longin”, și el putând fi considerat,
prin căsătoria cu fiica lui Gheorghe Pop de
Băsești, Elena, tot un sălăjean.
4 Idem, an II, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1933.
5 Idem, an III, nr. 5, iunie 1934.
6 Idem, an II, nr. 5, mai 1933.
7 Idem, an IV, nr. 7-8, iulie-august
1935, autor Corneliu Albu. Ilustrăm rândurile de faţă cu imagini ale unora dintre
cei amintiţi, „chipuri și icoane” preluate,
toate, din „Gazeta Ilustrată”.
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Construcția bisericii
ortodoxe din Șimleu Silvaniei
(1928-1938)
Marin POP

Conform recensământului din anul 1900, orașul
Șimleu Silvaniei avea o populație de 5658 locuitori.
După apartenența religioasă, situația se prezenta astfel: ortodocși – 1; greco-catolici – 1194; romano-catolici – 2018; reformați – 1489; evanghelici – 8; unitarieni – 7; izraeliți – 9411.
Populația orașului a crescut semnificativ în următorii 10 ani, ajungând la 6885 locuitori. După
apartenența religioasă, în anul 1910 situația se prezenta astfel: ortodocși – 13; greco-catolici – 1285; romano-catolici – 2240; reformați – 1880; evanghelici
– 21; unitarieni – 6; izraeliți – 14402.
După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, numărul credincioșilor ortodocși a crescut, în special
prin funcționarii și profesorii veniți din vechiul Regat. Astfel, la 1 ianuarie 1938, orașul Șimleu Silvaniei
avea o populație de 7997 locuitori, dintre care
162 persoane se declarau ortodocși, 2339 greco-catolici, 1806 romano-catolici, 1902 reformați, 2 unitarieni, 12 adventiști, 1702 mozaici, adică evrei3.
Un moment deosebit de important pentru Șimleu
și Sălaj l-a constituit înființarea Liceului „Simion
Bărnuțiu”, care și-a deschis porțile la 1 octombrie
1918. Un accent deosebit în cadrul procesului de
învățământ se punea pe educația religioasă, care era
considerată a fi „cinstea, caracterul și moralitatea
bazei societății”. Astfel, în fiecare duminică și sărbători, elevii asistau la serviciul divin, ascultând și
„exortații”. De asemenea, se mărturiseau și cuminecau de mai multe ori pe an. Elevii interni, în afară de
lunile de iarnă, asistau zilnic la serviciul divin.
Începând cu data de 1 decembrie 1923, în sala festivă a liceului s-a deschis o capelă, iar altarul a fost lucrat și donat de Cornelia Maniu, sora lui Iuliu Maniu,
strănepoți ai patronului spiritual al liceului, Simion
Bărnuțiu. Astfel, elevii interni audiau Sfânta Liturghie în capela liceului, iar tot a doua duminică venea
de la Zalău protopopul Remus Roșca și oficia pentru
credincioșii ortodocși din Șimleu Silvaniei, care nu
aveau, încă, un lăcaș de cult4.
Învățământul religios al elevilor de diferite confesiuni era predat de către cateheții respectivelor
confesiuni. La cultul greco-catolic a predat preotul-profesor Romul Erdelyi (1919-1936), urmat de
preotul-profesor Cornel Andrea. La cultul ortodox
au predat profesorii Tănase Pușcă și Frățianu Meletie,
urmați de preotul Alexandru Băieșan.
Profesorul Tănase Pușcă, născut la 21 martie 1893,
era absolvent de Școală Normală și cursuri de profe-

sori la Cluj. A obținut definitivatul în învățământ la
25 martie 1922, ca profesor de Istorie-Geografie. A
funcționat la liceul din Șimleu între 1919-1924. A
predat Limba și literatura română, Istorie, Geografie,
Matematică, Fizică, Economie politică, Instrucție civică și Religie ortodoxă5.
După plecarea lui, orele de Religie ortodoxă au fost
predate de profesorul Frățianu Meletie, născut la data
de 10 februarie 1894, absolvent al Facultății de Litere din Cernăuți. A obținut definitivatul ca profesor de
Limba germană și latină. La Șimleu a funcționat între
anii 1924-1928 și a predat disciplinele Latină, Germană, Istorie, Geografie și Religie ortodoxă6.
Un moment deosebit de important pentru comunitatea ortodoxă din Șimleu Silvaniei, care aparținea
de protopopiatul Unguraș (Românași) din cadrul
Episcopiei Ortodoxe a Clujului, l-a constituit instalarea ca paroh a preotului Alexandru Băieșan, în anul
1926. Născut la data de 20 aprilie 1877, absolvent de
teologie ortodoxă la Sibiu, el a funcționat ca paroh ortodox în Poiana Ampoiului, în perioada 1903-19267.
Înainte de venirea preotului Băieșan, din documentele de arhivă reiese că în anul 1925 paroh în
Șimleu era Emil Goron, iar epitrop profesorul Tănase
Pușcă8.
La inițiativa noului preot demarează construcția
bisericii ortodoxe din Șimleu Silvaniei. Primele
informații documentare despre construcția bisericii le avem din anul 1928. Astfel, la 19 octombrie
1928 se încheie un proces verbal între preotul Alexandru Băieșan și antreprenorul Francisc Brod, în
prezența arhitectului Eparhiei Ortodoxe de Cluj, Dr.
Leo Bohățiel, având ca obiect constatarea lucrărilor
de construcție realizate până la acel moment, la fața
locului, și întocmirea situației I a fundațiilor executate. Comisia constată că săpăturile au fost efectuate
conform planului și devizului, la fel și betonul între
pereții pământului. A fost constatată, însă, o abatere
de la prescripțiile devizului într-un loc, unde soclul a
fost realizat din cărămidă, în loc de beton. Antreprenorul arată că pentru beton în cofrag dozajul prescris
de 180 kg ciment era insuficient, așa că „a aflat de
bine” ca în locul lui să realizeze un soclu de cărămidă, însă tot la prețul betonului. Având în vedere că
dozajul era prea slab cu 180 kg ciment, iar pe de altă
parte, cărămida era de bună calitate, comisia propune
acceptarea acestei modificări, cu condiția ca la partea
dinspre altar, unde două-trei rânduri de cărămidă veneau în atingere cu pământul din afară, să se îmbrace
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în hârtie gudronată, iar tencuirea întregului soclu să
se realizeze cu ciment curat, fără ca antreprenorul să
pretindă orice majorare de preț. Se mai constată că
nivelul padimentului s-a ridicat cu 50 cm peste 100 m,
cât era fixat în plan.
„Competința”, adică plata antreprenorului a fost
fixată, conform situației I a construcției, la suma
de 111192 lei și 70 bani, comisia concluzionând că
„peste tot lucrarea satisface atât planului (cât) și devizului”.
Procesul verbal a fost supus analizei și aprobat în
ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe
Cluj, ținută la 29 octombrie 19289.
Construcția bisericii a fost începută de preotul
Alexandru Băieșan în baza ordinului Consiliului Eparhial, după care a urmat ordinul Ministerului Cultelor
din 17 ianuarie 1929, care stipula, printre altele, că
„sub nici un motiv nu se pot acorda ajutoare pentru
lucrările de biserici sau case parohiale neîncepute”.
Lucrările la biserica din Șimleu erau începute, însă,
din păcate, izbucnește marea criză economică mondială, care va afecta grav și construcția bisericii.
Pentru că fondurile s-au epuizat după finalizarea primei faze de construcție, preotul Alexandru
Băieșan se adresează în mai multe rânduri Prefecturii județului Sălaj pentru un ajutor financiar. La
25 martie 1929 se adresează Ministerului Cultelor,
cerând un sprijin financiar de 700000 lei, necesar
construcției zidurilor și punerii sub acoperiș a bisericii. A doua zi, 26 martie, trimite o cerere către Eforia
bisericii din București, pentru un ajutor de 37000 lei.
Revine cu cereri la minister și la Consiliul Central Bisericesc, apoi la Guvernatorul BNR și la Directoratul
Ministerial din Cluj. În cele din urmă, la 13 iulie 1929
primește din partea Ministerului Cultelor următorul
răspuns: „Cucernice Părinte, la cererea D. Voastre înreg. sub Nr. 27852/1929 avem onoarea a vă răspunde,
că, din lipsă de fonduri Ministerul nu vă poate acorda
ajutorul cerut”.
Se adresează, apoi, Primăriei orașului Șimleu,
care votase un ajutor de 20000 lei, „dar nepredată
nici până azi (27 august 1930 – n.n.) din lipsă de numerar”. De la primărie a primit următorul răspuns:
„Avizul subvenției pentru biserica ortodoxă din anul
trecut (1929 – n.n.) la a.c., pentru care s-a mai votat
5000 lei”.
În aceste condiții, preotul Băieșan s-a deplasat
personal la Directoratul din Cluj, unde a vorbit cu dr.
Valer Moldovan, un lider important al PNȚ, care l-a
îndrumat la ministrul Instrucțiunii Publice și Cultelor, Nicolae Costăchescu. Astfel, la 1 iulie 1930 a fost
primit de către Ghiță Pop, subsecretar de Stat la Ministerul Instrucțiunii Publice și Cultelor, care l-a întâmpinat „cu vechea vorbă că nu sunt fonduri”10.
Pe lângă toate aceste vești triste, preotul Alexandru Băieșan mai are parte de o „surpriză” neplăcută.
Văzând că lucrările stagnează și că preotul Alexandru
Băieșan nu a mai trimis niciun raport asupra situației
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în care se afla construcția bisericii, fiind ridicată la numai trei metri de la pământ, episcopul Nicolae Ivan îl
trimite la fața locului pe preotul misionar Gheorghe
Oprea. La 29 iulie 1930, acesta înaintează un raport
episcopului, în care „zugrăvește în cea mai posomorâtă stare” situația din Șimleu.
În acest context, la 22 august 1930, episcopul
Nicolae Ivan îi trimite preotului Băieșan o scrisoare de „dojană”. Necunoscând eforturile deosebite
pe care preotul le-a făcut pentru a obține fonduri în
vederea continuării lucrărilor la biserică, episcopul îl
acuză, pe nedrept, pe vrednicul preot, neînțelegând
situația dificilă economică în care se găsea țara și întregul mapamond: „Ori de la Dta, ca preot bătrân și cu
experiență am fi așteptat cu drept cuvânt mai mult.
Am fi așteptat, ca înainte de toate să nu te avântezi
la o lucrare costisitoare fără șanse de a duce la bun
sfârșit.
Stăm acum cu zidirea ridicată la trei metri de la
pământ și Dta aștepți de la serbarea regretatului
Bărnuțiu (dezvelirea bustului din fața liceului – n.n.)
minuni, ori aceste nu se mai fac și te vei alege cu o
decepție mai mult și biserica cu o pagubă și rușine.
Nu vei crede că starea aceasta rușinoasă – nu se resfrânge și asupra Dtale ca inițiator și îndrumător de la
fața locului și asupra noastră ca organ de control. Noi
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am făcut aici cu Nr. 1551-930 de la 20 Februarie o rugare pentru un ajutor și nici nu nădăjduim să primim,
nici respuns – nici ajutor. –
Vom vedea dacă Domnia Ta vei fi mai norocos, intervenind cu memorandul personal la Dnul Prim Ministru (Iuliu Maniu – n.n.) – care mai mult din interes
cătră Patria lui augustă decât interes pentru biserica
noastră – ar putea să te ajute, dacă vrea, din fondurile
ce-i stau la dispoziție în bugetul anului 1930.
Trebuia să intervii și la Primăria orașului și la județ
– și să ne avizezi și pe noi, ca să facem și noi o adresă,
dar se vede că te-a înțelenit halul în care ai ajuns și
care ai băgat biserica – și nu mai ai nici o energie de
cheltuit.
Încât am aflat personal situația Dtale este destul
de favorabilă, dar dacă așa este, nu e permis să stai cu
mâinile încrucișate.
Ne vei raporta deci – despre raporturile (?) cu antreprenorul dacă are ori n-are pretenții față de biserică și de ce sumă mai este nevoie ca să ajungă edificiul sub acoperiș. Asupra locului de zidire, mai sunt
nemulțumiri exprimate de cătră cei ce cunosc situația
– și așteptăm ca și cu punctul acesta să ne faci în
15 zile raport defalcat”11.
La 27 august 1930, preotul Alexandru Băieșan îi
răspunde episcopului și demontează toate acuzațiile
nefondate. În primul rând, subliniază că nu a pornit
construcția de capul lui, ci în baza ordinului Consiliului Eparhial. De asemenea, că știa la ce muncă grea
se înhamă: „Când m-am apucat de edificarea bisericii
mi-am dat seama că cu cine am de lucru și că ce piedeci voi întâmpina”. Enumeră motivele care au stat la
baza acestei inițiative: „C-am început zidirea am făcut-o din motivele următoare: 1. Știind că în baza hot.
ministeriale se vor da ajutoare numai pentru lucrările începute; 2. Needificând, locul l-am fi perdut, căci
au trecut 5 ani prescriși și sub guvernul acesta unit
sigur s-ar fi dat înapoi Reformaților; 3. Pentru a scuti suma ce am băgat-o în zidire de a trece în mâinile
Percepției”.
Amintește, apoi, de toate eforturile făcute pentru
a obține finanțare, amintite de noi mai sus, subliniind
că, de exemplu, călătoria la Cluj și București l-a costat 5000 de lei, din banii proprii, iar din salariu i s-au
retras peste 4000 lei pentru epitropul bisericii, bani
care nu-i puteau fi restituiți, după cum rezultă, spune
el, și din „rațiotinul” (raportul financiar) al bisericii pe
anul 1930. El consideră că din toată acea „adevărată
Epopeie” pe care a pătimit-o, nu denota „o neglijență
și un indeferentism păcătos necvalificabil”, după cum
a fost acuzat de către episcop, „ci un viu interes pentru soartea bisericii noastre și o jertfă materială proprie de vreo 10000 lei, în detrimentul familiei mele
numeroase”.
Referindu-se la acuzația că are o stare materială
foarte bună, răspunde cu următoarele: „A trăi cu un
salariu de profesor suplinitor (preda orele de Religie
ortodoxă la Liceul „Simion Bărnuțiu” – n.n.) în sumă

de 6300 lei lunar, plus salariu de bază ca preot, carele
mai tot trece în detrajeri nu e o situație de roze, ci un
chin și vai. Să plătești tu acont și dobânzi după împrumutul de 80000 lei luat la cumpărarea locuinței,
4000 lei lunar și să dai impozit lunar 3000 lei, iar restul
mic să-l folosești pentru întreținerea numeroasei familii și un băiat la Universitatea din București nu e o
bogăție, ci o adevărată miserie. Salariul de 2700 primit lunar în calitate de casier la Federala B.P. din loc
îl perd cu începerea anului școlar, căci Ministru nu ne
mai lasă a ocupa alte funcțiuni. Antreprenorul zidirii
mai cere 15000 lei la edificarea făcută, ceia ce e o pretensiune neîndreptățită, căci trajerea în beton a metrului peste fundament l-a lăsat până la terminarea
bisericei”. Subliniază, apoi, că pentru „punerea zidirei
sub acoperiș” mai era nevoie de 400000 lei, iar pentru
definitivare încă 300000 lei12.
În urma reformei agrare din anul 1921, Oficiul parohial ortodox din Șimleu Silvaniei a primit o sesiune
parohială de 32 jugăre, 8 jugăre de sesiune cantorală
și 10 jugăre de sesiune bisericească, din masa de teren
expropriată în hotarul comunei Nușfalău, fostă proprietate a baronului Bánffy István. Din păcate, întreaga suprafață de teren era de calitate foarte slabă, situat
în clasa a doua, între terenul bun și cel neproductiv. El
a fost dat în folosință bisericii începând cu anul 1924,
când s-a și folosit prin arendare. Marea problemă o
constituia faptul că nici proprietarul expropriat și nici
altcineva nu a cerut rectificarea impunerii anuale, astfel că în anul 1930 s-a perceput impozit pe toți acești
ani, ajungându-se la 610 lei/jugăr. Dacă amintim că
pământul a fost expropriat, prin prețul fixat definitiv
de Curtea de Apel din Oradea, la 1800/jug. arabil, clasa a doua și 2000 lei/jugăr de fânețe, tot clasa a doua,
rezultă situația dezastruoasă în care s-a ajuns13.
În scrisoarea adresată episcopului Nicolae Ivan,
preotul Alexandru Băieșan subliniază că „sesiunea
parohială a fost o adevărată nenorocire”, amintind că
impozitul nu a fost perceput din anul 1924 până în
luna august 1930, când au fost anunțați că trebuie să
plătească la stat suma de 30000 lei „și cu aceiaș cătră
proprietari drept arândă pe 7 ani”. I s-a sechestrat tot
ce avea pentru 20000 lei, iar restul pentru sesiunea
bisericească și cea cantorală: „Ca să vedeți în ce hal am
ajuns anecsez aici raportul Dl. Agronom”.
Referitor la sesiunea parohială, îl anunță că a luat
măsuri ca să le fie schimbată, însă pentru măsurare
inginerul cerea suma de 5000 lei, adică 100 lei/jugăr.
La acuzația că așteaptă minuni de la evenimentul
dedicat dezvelirii bustului lui Simion Bărnuțiu, care a
avut loc la Șimleu Silvaniei, pe data de 7 septembrie
1930 și a constituit o adevărată serbare națională,
preotul Băieșan răspunde că el va participa și va „stărui” la prim-ministrul țării, Iuliu Maniu, dar îi va fi
greu să aducă și consilierii parohiali, „după refuzul de
astă iarnă la Bădăcin”.
Nu în ultimul rând, preotul Alexandru Băieșan
spune, cu curaj, că inginerii arhitecți diecezani, pre182

Istorie 43
cum Dr. Leo Bohățiel, cer o diurnă de 3300 lei, pe care
îi plătea din banii lui, „iar consilierii parohiali au ripostat că autoritățile noastre bisericești în loc să ne
ușureze cheltuielile ne trimet inginer din Centru cu
bani grei, câtă vreme inginerul din Zalău ne vine cu o
diurnă mică”. De asemenea, afirmă că preotul misionar care a întocmit raportul „a făcut o mare greșeală
că în timpul șederii la mine nu a studiat actele bisericei și atunci eram ferit de această dojană nemeritată,
fără temeiu, jignitoare și turburătoare de suflete. Bine
zice Românul: «Fă bine și așteaptă rău». Mângăiat
sufletește pentru activitatea mea desvoltată pe teren
bisericesc în timp de 3 decenii”, semnează vrednicul
preot scrisoarea trimisă episcopului ortodox al Eparhiei Cluj, Nicolae Ivan14.
În urma evenimentului istoric de la Șimleu Silvaniei din 7 septembrie 1930, la care a participat și o
numeroasă delegație ministerială, în frunte cu Iuliu
Maniu, prim-ministru al României, strănepot al lui
Simion Bărnuțiu, din unele surse, preotul Alexandru
Băieșan află că episcopul Nicolae Ivan și-ar fi exprimat
nemulțumirea față de modul în care biserica ortodoxă ar fi fost reprezentată de preot. Acesta dezminte
supozițiile episcopului, trimițându-i o scrisoare justificativă, subliniind faptul că zvonurile false au fost
răspândite de cineva care îi purta „sâmbetele” și care
dorea să „bage zânzanie” între el și episcop. În acest
sens, îi trimite cuvântarea pe care a susținut-o la dezvelirea bustului marelui înaintaș pașoptist, pe care o
redăm și noi, datorită importanței istorice a evenimentului, la care au participat ambele biserici surori,
greco-catolică și ortodoxă, la fel ca în marile momente
ale istoriei, cum au fost cele de pe Câmpia Libertății de
la Blaj, la 3/15 mai 1848 sau la marele praznic național
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918: „Serbarea de
azi – spunea preotul Băieșan – e o zi însemnată în
analele vieții noastre românești. Azi prăznuim cu un
deosebit fast dezvelirea bustului lui Simion Bărnuțiu,
patronul liceului nostru, a acelui mare bărbat român,
care urmărind principiile școalei lui Gheorghe Lazăr,
a fost redeșteptătorul conștiinței naționale și îngerul libertății noastre. Simion Bărnuțiu din Ardeal și
Mihail Kogălniceanu din Moldova apar sub forma
unora din profeții neamului românesc. Chestia Unirii
Ardealului cu Ungaria ne-a pus în vedere pretinderea
drepturilor românești în Ardealul subjugat. Poporul
ardelean era pregătit pentru marile răspunsuri ale
ceasului. În fruntea inițiatorilor neînfricați, cari au
pregătit sufletele pentru măreața adunare de la Blaj,
din 3/15 Mai 1848, a fost Simion Bărnuțiu. Unire ori
moarte era răspunsul lui Simion Bărnuțiu, prin glasul căruia vorbea conștiința redeșteptată a unui neam
strivit în picioare. Marele discurs din 2/14 Mai 1848,
carele pentru noi e o evanghelie națională, în preziua
măreței adunări de pe Câmpul Libertății, în catedrala
de la Blaj, este o prefață a dezrobirii de mai târziu. În
fața acestui apel în care să se închege glasul vremurilor suferite, 40 de mii să întâlniră a doua zi pe Câmpul

Libertății, spre a cere dreptul la viață a neamului românesc și de a jura jurământul de onoare și bărbăție
a poporului din Ardealul subjugat. În toată activitatea
sa Simion Bărnuțiu a fost un convins luptător de latinitate și de naționalitate. E cert că din punct de vedere românesc Simion Bărnuțiu rămâne o personalitate
uriașă. Motivele sunt: 1. Rolul însemnat ce l-a avut
la convocarea și organizarea adunării din 3/15 Mai
1848, care adunare fu cea dintâi mare spovedanie a
poporului din Ardeal. Al doilea motiv e punerea în activitate a conștiinței naționale, atât în Ardeal cât și în
Moldova. Neamul românesc și-a avut pe lângă eroii
militari și eroii săi culturali. Între aceștia din urmă
ocupă un loc însemnat și Simion Bărnuțiu. Lumea de
azi și generația de mâine au să se adape din apa cea vie
a patriotismului luminat al lui Simion Bărnuțiu, cât
va trăi neamul românesc. Legătura indisolubilă a sufletului de ieri cu marea nădejde de azi va fi armătura
noastră morală. Cu smerenie ne închinăm și noi, cei
ce reprezentăm Eparhia ortodoxă a Clujului, în fața
bustului acestuia, în fața amintirii nepieritoare a lui
Simion Bărnuțiu, care înainte de toate a fost român
și un apostol al neamului românesc. Cuvântul lui îl
vom păstra de-a pururi ca cel mai scump juvaier din
inimile noastre căci el formează un catehism al ideii
naționalității românești. În veci pomenirea lui!”15.
La doar câteva zile de la evenimentul de la Șimleu,
în data de 11 septembrie 1930, preotul Alexandru
Băieșan îi trimite lui Iuliu Maniu următoarea scrisoare: „Domnule Prim ministru!/ Ca întregire a cererilor
înaintate cu prilejul serbărilor desvăluirii bustului Simion Bărnuțiu, ne luăm voie a veni și noi cu o cerere.
Anul trecut precum și în anul curent/ 2 Iulie/ am
înaintat câte o rugare cătră Onor. Minis. Cultelor pentru acordarea unui ajutor în bani pe seama bisericei
ortodoxe de aici, ca se o putem pune cel puțin sub
acoperiș, care biserică în lipsă de numerar e zidită numai trei metri peste fundament și privește îndurerat,
în fața bustului S. Bărnuțiu.
Nu am fost învredniciți până în prezent cu nici un
ajutor bancar. A înaintat și Vener. Consiliu Eparhial
din Cluj sub Nr. 1551/1930, 2 Februarie, prin Directorat o cerere, dar nu a primit încă un respuns.
Necesitatea unui ajutor a relevat-o și părintele protopop al nostru (Ioil Ghiurițan, protopopul tractului
Românași – n.n.) la Recepție, având să fie alături de
biserica soră câte o santinelă națională la granița dinspre Tisa.
Cunoscându-ve Dle Prim ministru, ca pe unul ce,
ca rudenie de aproape, continuați tradiția marelui
Bărnuțiu de a veni în ajutorul Românului năcăjit, ve
rugăm cu toată insistența a interveni la Minist. Cult.
ca se ne dea ajutorul cerut, eventual și mai puțin.
Enoriașii noștri sunt puțini la numer și cei mai mulți
sunt funcționari din regatul vechiu, cari și ei luptă cu
greutățile traiului”16.
La rândul lui, Consiliul Eparhial Cluj informa Oficiul Protopopesc Ortodox Unguraș (Românași), de
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care aparținea Parohia Ortodoxă Șimleu, că la 15 septembrie 1930 a intervenit la Iuliu Maniu, la ministrul
Cultelor, Nicolae Costăchescu și la Dr. Valer Moldovan pentru a se acorda parohiei Șimleu un ajutor de
800000 lei „și mai grabnic în scopul continuării lucrărilor de zidire a bisericei”. Diferendul cu antreprenorul să-l aplaneze în baza expertizei inginerului din
Zalău, să se comunice ce schimb de sesiune parohială
s-a cerut și de către cine, „ca să intervenim și noi?”, iar
pentru ajutorarea bisericii de către primărie și județ,
să se înainteze Directoratului Ministerial un nou memoriu prin Episcopia Ortodoxă de Cluj17.
Speranțele pentru a obține un ajutor financiar de
la Iuliu Maniu și guvernul pe care-l conducea s-au
năruit, deoarece peste nici o lună de zile, pe data de
9 octombrie 1930, auzind că regele Carol al II-lea nu
și-a respectat înțelegerea și a adus-o în țară pe metresa lui, Elena Lupescu, și-a înaintat demisia de onoare
din fruntea guvernului.
În aceste condiții, cu lucrările sistate, credincioșii
din Șimleu Silvaniei participau la serviciul divin tot în
Capela Liceului „Simion Bărnuțiu”, înființată de Cornelia Maniu, sora lui Iuliu Maniu.
Proaspăt instalat în funcția de vicar greco-catolic al Silvaniei, Petru Cupcea, probabil necunoscând
situația credincioșilor ortodocși, a interzis preotului
greco-catolic să mai oficieze împreună cu cel ortodox
în capela liceului.
După două luni în care preoții ambelor biserici „s-au
frământat” să găsească o soluție, la rugămintea preotului Băieșan intervine salvator directorul Liceului
„Simion Bărnuțiu”, Ioan Ossian. Preotul Băieșan afirma că pe Ioan Ossian „deși protopop onorariu unit,
însă cu vederi largi și inima românească, l-a rănit în
suflet faptul acesta de sfâșiere între frați” și a evacuat
o sală mare de la liceu, de 11/7 metri, „cu mult mai
corespunzătoare ca capela de la liceu, destinată elevilor gr. cat., cari sunt în raport de 6 ori mai mulți ca
ai noștri”. Le-a promis credincioșilor ortodocși că pe
cheltuielile Comitetului școlar va face „un podiu și un
prestol centru serviciului divin”, zugrăvirea noii capele ortodoxe, orientată înspre răsărit, „cu lumină bine
pronunțată și cu un cuptor pentru încălzire în timpurile răcoroase, tot pe cheltuielile școlii”.
La scurt timp, Consiliul Parohial ia la cunoștință
aceste informații de la preotul Alexandru Băieșan,
în ședința din 21 noiembrie 1932, și hotărăște să se
sfințească urgent capela printr-un delegat al Eparhiei
Ortodoxe de Cluj, în persoana consilierului eparhial,
Dr. Sebastian Stanca, în primăvara anului 1933. De
asemenea, având în vedere faptul că Iuliu Maniu se
afla, din nou, în fruntea guvernului României, se ia hotărârea ca în primăvara anului 1933, o delegație a bisericii ortodoxe din Șimleu să se deplaseze la București și
să-i ceară sprijin material pentru biserică, care de patru
ani se afla în același stadiu de construcție, la jumătate,
cu trei metri peste fundament. Ajutor de la Primăria
Șimleu s-a cerut și n-a trecut de votul Consiliului, pen-

tru că primăria se lupta cu deficitul bugetar datorat
marii crize economice mondiale. Nici de la județ nu
aveau speranțe, în aceeași situație fiind și Catedrala
Greco-Catolică din Zalău. Lansarea unei colecte către
enoriași, „cari de abia formează numărul consiliului parohial și cari în partea cea mai mare sunt funcționari cu
salare neachitate și luptă din greu cu criza, e un lucru
problematic”. Deși a fost cerută colecta de către Episcopie, Consiliul parohial Șimleu o respinge, considerând-o
ca „un mijloc de cerșetori, de care publicul românesc e
sătul”. La finalul ședinței, preotul Alexandru Băieșan și
Vasile Mera au fost aleși ca delegați pentru a se deplasa
la București, iar directorul filialei Băncii Naționale din
Șimleu a fost rugat să intervină pentru a primi vreun
ajutor de la Banca Națională a României. De asemenea,
Consiliul Eparhial Cluj era rugat a „sări în ajutor cu
vreo subvenție materială”. Din semnături ne dăm seama de componența Consiliului parohial Șimleu și anume: Ioan Moga, Vasile Mera, Ilie Ranga, Const. Cliun,
Radu Burtea, S.D. Mitrache, Ion Șerb și, desigur, preotul Alexandru Băieșan, președintele consiliului18.
La 25 noiembrie 1932, episcopul Nicolae Ivan îi
trimite o adresă protopopului Ioil Ghiurițan, prin care
îl mandatează ca „într-o zi potrivită” să se deplaseze
la Șimleu Silvaniei pentru a sfinți Capela ortodoxă de
la Liceul „Simion Bărnuțiu”. Totodată, avea misiunea
de a transmite organelor parohiale din Șimleu să solicite „din nou și stăruitor concursul material al tuturor
instituțiilor și autorităților de stat și comerciale” din
județ pentru continuarea construcției bisericii „lăsată
vreme de 4 ani de zile în cea mai deplorabilă stare”.
Delegația care urma să se deplaseze la București, la
guvern și Patriarhie, să solicite și o autorizație de colectă în țară19.
Sfințirea capelei ortodoxe a avut loc la 11 decembrie 1932. Ea a fost făcută, conform ordinului episcopului, de către Ioil Ghiurițan, protopopul tractului
ortodox Românași, în prezența enoriașilor, elevilor
de la școlile din Șimleu și cadrelor didactice, în frunte cu directorul liceului, Ioan Ossian. După oficierea
serviciului divin a avut loc o ședință a Consiliului parohial, în cadrul căreia protopopul supune dezbaterii
punctele ordinului primit de la Consiliul Eparhial Ortodox din Cluj. De asemenea, a fost aleasă delegația
care urma să se deplaseze la București, în scopul mai
sus amintit. Tot delegația desemnată avea misiunea
de a se deplasa și la instituțiile județene, pentru a cere
ajutor financiar20.
La ordinul Consiliului Eparhial din Cluj, la 24 aprilie 1935, preotul Alexandru Băieșan înainta un raport
referitor la ajutoarele primite de biserica ortodoxă din
Șimleu până la acea dată. Din raport reiese că Primăria orașului Șimleu Silvaniei a acordat sprijin financiar în mai multe rânduri: 31 decembrie 1924 – 5000 lei;
8 octombrie 1926 – 2000 lei; 2 iulie 1927 – 2000 lei;
31 decembrie 1930 – 20000 lei; 12 iunie 1930 – 5000
lei; 28 noiembrie 1931 – 1000 lei; 6 mai 1934 – 4553
lei. De asemenea, din partea Consiliului Eparhial Cluj
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s-a primit suma de 16589,70 lei la 27 martie 1929. În
total, s-a primit suma de 56142,70 lei, bani folosiți
pentru construirea noii biserici și „trebuințele epitropului”21.
La data de 2 martie 1936, preotul Alexandru
Băieșan înaintează Consiliului Eparhial Cluj toate
actele justificative cu cheltuielile pe anul 1935, actele justificative ale Jurnalului de casă, cu chitanță în
valoare de 239999 lei. Tot de aici aflăm și stadiul lucrărilor: „Toate aceste acte fiind corect purtate și în
interesul bisericei noastre, care cu ajutorul lui Dumnezeu se află sub acoperiș cu tinichea, se recomandă
călduros spre aprobare”22.
Dintr-o adresă a noului episcop al Vadului, Feleacului și Clujului Nicolae Colan către protopopul Ioil
Ghiurițan, datată 30 iunie 1937, aflăm că de la județ
s-a primit suma de 100000 lei. Episcopul încuviințează
continuarea lucrărilor în cadrele acestui ajutor, iar „restul trebuincios” să fie împrumutat, în conformitate cu
hotărârile organelor parohiale din Șimleu23.
La data de 15 iulie 1937, Parohia ortodoxă din
Șimleu, reprezentată de preotul Alexandru Băieșan,
președintele Consiliului parohial, Ioan Moga,
vicepreședintele comitetului de construcție și Terentie Ciucuriță, secretar, încheie un contract cu Ștefan
Nagy, antreprenor. Acesta se obliga să realizeze ușile
de la intrarea în biserică, de la altar, cea care ducea
din biserică la turn, pentru suma de 7400 lei. De asemenea, padimentul la biserică, la altar din scânduri,
iar în interiorul bisericii și sub turn din beton, pentru suma de 16316 lei. El se obliga să execute lucrarea
cu material „de primă calitate”, până la sfârșitul lunii
iulie. În caz contrar, parohia avea dreptul să rezilieze
contractul24.
La 17 iulie 1937, parohia încheie un nou contract
de lucrări cu maestrul tâmplar Ioan Pop, care se obliga să realizeze construcția în lemn a tâmplei bisericii,
adică a iconostasului, până la 1 octombrie 1937. Antreprenorul se obliga să folosească material de calitate
bună, din lemn de brad, luând ca model iconostasul
bisericii Antim din București, după iconografia lui
Miron Cristea, patriarhul României. Suma globală de
22000 lei urma să fie plătită, precum celelalte lucrări,
în două tranșe: jumătate la începutul lucrării și cealaltă jumătate la recepția finală25.
La 23 septembrie 1937 se semnează un nou contract cu antreprenorul Ștefan Nagy, având ca obiect
tencuirea exterioară a bisericii. Membrii Consiliului
parohial se obligă să achite antreprenorului suma de
36291 lei, până la data de 1 aprilie 1938. Întreg materialul era dat de antreprenor, precum și mâna de
lucru26.
La data de 6 octombrie 1937, episcopul Nicolae
Colan îi scria protopopului Ioil Ghiurițan, avertizându-l că preotul Băieșan a încălcat protocolul și a „înaintat direct aici în mod abuziv, ceea ce așteptăm să nu
mai facă în viitor”, raportul referitor la stadiul în care
se afla biserica, rugându-l, probabil, să fixeze o zi pen-

tru sfințirea ei. Episcopul îl autorizează pe protopopul
Ghiurițan să sfințească provizoriu biserica, în data de
17 octombrie 1937, și să se îngrijească de pregătirile necesare „ca sfințirea de către arhiereu să se poată
face la primăvară”27.
După cum rezultă din documentele de arhivă,
sfințirea nu s-a făcut nici în primăvara și nici în vara
anului 1938. La 13 iulie 1938, episcopul Nicolae Colan
se adresa protopopului Ghiurițan, restituind aprobat
procesul-verbal de la 30 aprilie 1938, precum și contractul încheiat de către parohia ortodoxă din Șimleu
Silvaniei și profesorul Emil Mihon din Câmpeni, care
se angaja să picteze iconostasul bisericii pentru suma
de 14000 lei. De asemenea, episcopul se adresează,
la 20 septembrie 1938, Oficiului parohial Șimleu, solicitându-i să raporteze dacă zidirea bisericii era definitivată și dacă se putea recepționa edificiul, subliniind că fără recepționarea lucrărilor „nu se poate da
destinației, nici nu poate fi târnosită”28.
Din păcate, din documentele de arhivă și
informațiile primite pe cale orală de la preotul paroh al bisericii ortodoxe din Șimleu Silvaniei, nu am
reușit să aflăm data târnosirii definitive. Totuși, după
hramul bisericii – „Împărații Constantin și Elena” – și
după stadiul lucrărilor amintite mai sus, noi credem
că se poate avansa data de 21 mai 1939.
Note:
1 Studia Censualia Transsilvanica, Recensământul din 1900.
Transilvania, Editura Staff, 1999, pp. 502-503.
2 Idem, Recensământul din 1910. Transilvania …, pp. 484-485.
3 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj (în continuare se va cita S.J.A.N. Sălaj), fond Prefectura județului Sălaj.
Monografii sanitare, dosar 210.
4 Colecția anuarului liceului „Simion Bărnuțiu” din Șimleu
Silvaniei, pe anii 1922-1925.
5 Ibidem, anii 1919-1924.
6 Ibidem, anii 1924-1928.
7 Ibidem, anul 1938-1939.
8 S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul Ortodox Românași, dosar 203, f. 3.
9 Ibidem, dosar 214/1928-1939, f. 1.
10 Ibidem, f. 4.
11 Ibidem, f. 3.
12 Ibidem, f. 4.
13 Ibidem, f. 2.
14 Ibidem, f. 4.
15 Dănuț Pop, Biserică și societate în Sălaj. Protopopiatul ortodox
Românași, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2002, pp. 79-80; S.J.A.N.
Sălaj, fond Protopopiatul Ortodox Românași, dosar 152, f. 332.
16 S.J.A.N. Sălaj, fond Protopopiatul Ortodox Românași, dosar 214, f. 5.
17 Ibidem, f. 7.
18 Ibidem, f. 11.
19 Ibidem, f. 12.
20 Ibidem, f. 13 v.
21 Ibidem, f. 13.
22 Ibidem, f. 14.
23 Ibidem, f. 17.
24 Ibidem, f. 18.
25 Ibidem, f. 20.
26 Ibidem, f. 22.
27 Ibidem, f. 23.
28 Ibidem, f. 24 v.
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Despre Aethicus
Histricus
Florin HORVATH

Pentru apariția noastră, a străromânilor, în spațiul
ce confirmă apariția întâilor scrieri, secolul IV pare a
fi cel binecuvântat, prin datele istorice și documentele
ce încă se mai păstrează.
Până în urmă cu ceva vreme, primatul îl dețineau
mărturiile patristice, chiar dacă scrierile lui Aethicus
erau cunoscute și mărturisite ca atare de câteva voci.
Opera lui face parte din categoria scrierilor
necreștine. Filosoful și cosmograful străromân,
Aethicus Histricus, născut în Histria, după cum ne
confirmă și numele, este de departe un foarte onorabil și binecuvântat reprezentant al culturii noastre
de început, o mărturie a faptului că din acest pământ
s-au născut și dezvoltat, întru puterea lui a ști, încă
din antichitate, personalități demne de tot respectul
național și internațional.
Cum spuneam, opera de bază a acestui Aethicus
este o Cosmografie, lucrare destul de vastă pentru acea
vreme, dar și alte scrieri al căror autor este recunoscut
a fi, dar care nu s-au păstrat, din păcate, până astăzi.
Cosmografia dezvăluie un om de cultură multilateral, un erudit, chiar dacă, până azi, în arhivele
românești, lucrarea nu există. Cu toate acestea, un
firav ajutor se întrevede prin faptul că, în literatura europeană a Evului Mediu timpuriu, ba și în
cea modernă, există câteva precizări asupra acestei
opere.
Se știe azi că au apărut două ediții ale unei Cosmografii abreviate, din păcate: una tipărită la Paris de A.
d’Arezac, în 1852 și o alta apărută la Leipzig, în 1853,
realizată de H. Wuttke, plus o reproducere (fotocopie)
după Codex Leidensis Scalagerianus – 69, cu o introducere a lui T.M. Bishop; publicația vede lumina tiparului la Amsterdam, în 1966.
Filosoful străromân Aethicus Histricus, de viță
nobilă – cum spune Cosmografia („nobile prosapia
parentum”) – era, putem bănui, un descendent al
clasei conducătoare a cetății sau chiar a regiunii Histria.
De fapt, în capitolul XXII din Cosmografie, Aethicus
spune că s-a născut în Histria („ille Histria se exortum”). Și-a făcut educația și a fost instruit în școlile
din partea locului (cetatea pontică), primind în continuare o educație particulară, cu dascăli de literatură
clasică latină și greacă. E posibil să fi urmat și cursuri

academice la școlile timpului din Grecia sau în altă
parte a lumii… Știm cu precizie că a călătorit foarte
mult, că s-a informat din belșug și mai cu seamă că nu
a păstrat acele cunoștințe doar pentru sine.
Cum am spus, a fost filosof, explorator – în sensul
cel mai deplin al cuvântului – și, lucru interesant, negustor de aur și pietre scumpe! E posibil ca o parte din
călătoriile de început să le fi împlinit din această calitate de negustor, străbătând alături de prieteni (discipoli?) ținuturi însemnate din Europa, Africa, Asia,
cercetând cu predilecție neamurile aflate dincolo de
influența culturii greco-danubiene.
„Neamuri ce nu erau pomenite nici de scrierile care
alcătuiau Vechiul Testament” (Dr. Nestor Vornicescu,
Aethicus Histricus, p. 8).
Mai avem mărturie că, timp de cinci ani, a stat la
Atena și în alte cetăți ale Greciei, purtând discuții cu
diverși filosofi ai timpului. Apoi, timp de un an, a poposit și în Spania. A călătorit ulterior spre nord, ajungând în ținuturile reci pe care nu le străbătuseră nici
geografii greci, nici cei romani.
Desigur, a cunoscut și neamurile germanice continentale, ca și pe cele din Marea Nordului și Marea
Baltică… Știm că a călătorit în Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, până spre Groenlanda. Către
răsărit și sud a cunoscut Armenia, unde a și stat
vreme de un an (N. Vornicescu, Aethicus Histricus,
p. 9). A ajuns și la porțile Caspicei – Alanya, până
spre Marea Înghețată din nord. Tot din aceeași sursă știm că a ajuns în ținuturile Mesopotamiei, Mongoliei, apoi în India, până către izvoarele Gangelui,
în Himalaya. Ba mai mult, pe Gange a călătorit cu
o corabie proprie, urmând drumul spre Ceylon. Întoarcerea spre casă a făcut-o prin Babilonia, Arabia,
Canaan, Egipt, Libia.
Despre toate cele de mai sus se află detalii și însemnări în Cosmografia lui Aethicus, chiar și în forma
ei abreviată. Aethicus prezintă o sumedenie de date
amănunțite despre viața popoarelor pe care le-a cercetat – unele cultivate, altele considerate de-a dreptul sălbatice – despre zeii lor, moravuri, meșteșuguri,
despre construcția de nave, ba încă despre virtuțile și
tehnicile războinice, despre arme și sisteme strategice, despre bogățiile în aur, pietre scumpe, fier, grâne
și animale…
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Pentru vremea sa, se poate spune că Aethicus a manifestat o serioasă stăruință și migală în ce privește
actul de cercetare.
Acest veritabil jurnal de călătorie – sub titlul de
Cosmografie – a fost alcătuit în limba latină, dar și în
greacă, iar unele însemnări în limba străveche, dacă,
folosind un alfabet propriu.
Inteligența autorului și anvergura preocupărilor
sale sunt de necontestat. Spiritul inventiv, atracția
spre arhitectură (vezi podul de peste Hellespont)
sunt la fel de surprinzătoare precum, mai cu seamă, acele pasaje enigmatice, nedescifrate până azi,
consemnate prin folosirea literelor din alfabetele:
ebraic, grecesc, latin, în mijlocul cărora așază hotare
din alfabetul propriu, cunoscut azi drept „alfabetul
Aethicus”.
Atât Cosmografia – textul de bază – cât și Alfabetul
s-au răspândit, după uzanțele epocii, prin sumedenie
de copii-manuscrise. Specialiștii, aproape în unanimitate, susțin că această lucrare conține date, în special
geografice, care nu se regăsesc în nicio altă lucrare din
literatura de specialitate greco-romană.
Chiar și Alfabetul este deosebit față de cele cunoscute până atunci, cu litere „botezate” în manieră proprie: Alamon, Becah, Cathu, Delfoy, Fomethu, Garfou,
Hethmu, Iosithu, Kaithu, Lethfu, Malathy, Nabaleth,
Ozechi, Chorizech, Pithirin, Salathi, Intalech, Thothymos, Azathot, Reque, Irchoni, Zothychin.

Mai știm că, în secolele VI-VII, un exemplar din
Cosmografie a ajuns în sudul Spaniei, unde Arhiepiscopul Sevillei, pe când își alcătuia lucrarea enciclopedică
intitulată Ethimologii, a folosit destule date din Cosmografia lui Aethicus.
Apoi, în secolul VIII, în Bavaria (de azi), aproape
de Freising, un călugăr presbiter, pe numele său Jeronim (posibil să fi fost chiar benedictin), a ținut în fața
ochilor exemplarul complet al Cosmografiei lui Aethicus Histricus.
Citind lucrarea de mai multe ori, pesemne cu mare
interes, a dedus că o seamă de descrieri din paginile
sale erau ale unui veritabil filosof păgân! Silindu-se,
din punctul lui de vedere, să nu deruteze eventualii
cititori creștini, acest Jeronim s-a hotărât să o pună
la îndemâna dascălilor și ucenicilor din școlile episcopale și mănăstirești, dar numai după o veritabilă cenzură!
Prin urmare, a hașurat, fără nicio milă, părțile de
text pe care le considera neadecvate, neinteresante ori
chiar vătămătoare pentru cler, elaborând un text prescurtat pe care-l putea citi, „spre bună cunoaștere”,
orice creștin adevărat!
Acest exemplar abreviat, redus la cca 100 de pagini, avea, după opinia sa, dimensiuni mai potrivite
(sic!) pentru scopurile didactice pe care le urmărea.
Înțelegem astfel că, acolo unde nu a tăiat cu hotărâre
multe dintre ideile și datele oferite de Aethicus, acest
Jeronim le-a reformulat în viziunea sa, prin cuvintele sale evident, rezultând o cumplită mutilare, chiar
dacă, pe alocuri, a păstrat textual paragrafe întregi
din exemplarul lui Aethicus. Ba încă, la sfârșit, a lipit
și Alfabetul lui Aethicus, cu denumirea literelor dată
de acesta.
Această versiune „abreviată” – realizată la Freising,
în școala episcopală de copiere a manuscriselor de pe
lângă catedra lui Jeronim – a fost reluată și realizată
mult mai îngrijit pe vremea arhipăstoririi lui Albero
(764-784). Aceasta este copia care se păstrează, până
în zilele noastre, la Biblioteca publică a Universității
din Leipzig.
Mai sunt câteva exemplare datate din secolul IX...
Tot atunci, vestitul benedictin Hrabanus Maurus
din Fulda citează, într-o lucrare a sa, alfabetele ebraic,
grec, latin și, în poziția a patra, Alfabetul lui Aethicus
și abia apoi pe cel german!
Până la urmă, azi se cunosc aproximativ 40 de
exemplare ale lucrării „abreviate”, unele chiar intrând
în perimetrul unor confuzii, rezultate din faptul că
acel Jeronim a legat varianta Cosmografiei împreună
cu niște lucrări ale Fericitului Jeronim, tot în manuscris!
Astfel, marii cercetători au ajuns uneori la con182
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cluzia că „abreviatorul” și chiar „traducătorul din
grecește” a fost acest mare scriitor bisericesc apusean,
Fericitul Jeronim. Unele exemplare s-au tipărit chiar
sub titlul și numele de „Pseudo-Aethicus” sau cu trimiterea: „atribuit lui Aethicus”!
Totuși, în ciuda acestor inerente „accidente”, în secolul XIX, Cosmografia va cunoaște un interes sporit,
fiind editată și studiată de oameni cu bună aplecare
spre cunoaștere, așa cum a fost H. Wuttke, care face
un remarcabil studiu introductiv la textul pe care l-a
editat după exemplarul de la Leipzig.
Trebuie menționate și erorile comise în Itinerarium
Antonini Augusti (ediția Parthey et Pindar, Berlin,
1848), unde la p. 106 este menționată localitatea Historium în loc de Histria. Tomisul apare scris Tomos,
iar Callatis – Callacis (N. Vornicescu, Aethicus Histricus, p. 14).
Locul nașterii lui Aethicus – la Dunărea de Jos, în
Dobrogea de azi – este confirmat și de Kurt Hillkovitz, în cea de-a doua lucrare consacrată lui Aethicus,
tipărită la Frankfurt (1973, p. 208).
Pentru a nu se înțelege că doar Aethicus Histricus
s-a remarcat ca om de cultură, adăugăm și alți savanți
precum: Satyros din Callatis (sec. III î.Hr.), creator al
genului biografic; Heraclides Lembus, tot din Callatis (sec. II. î.Hr.), autorul scrierii Viața lui Arhimede;
Istros, autorul lucrării Despre tragedie.
Dintre prezențele posterioare lui Aethicus
menționăm pe ceva mai cunoscuții din șirul în care se
înscriu: Sf. Ioan Casian, Laurențiu de Novae, Sf. Niceta de Remesiana, episcopul Ioan al Tomisului, Teotim
al II-lea al Tomisului, Ioan Maxențiu și, nu în ultimul
rând, Dionisie Exiguul.
Desigur, nu am fi deloc drepți cu faimosul Aethicus, dacă nu am aborda subiectul și din perspectiva,
extrem de atractivă, a celui ce a fost misteriosul proto-român care a făcut ocolul lumii cu 1057 de ani înaintea lui Magellan și a descoperit America înainte cu
1030 de ani de Columb.
Același Aethicus, cunoscut și sub numele de Aethicus Donares Ister, dincolo de componenta omului de
studiu, a exploratorului care a trăit între 421 și 500
d.Hr., cu o îndrăzneală fizică și spirituală de admirat,
și-a alcătuit, între anii 456-461 d.Hr., un echipaj militar special format din 101 cavaleri-cabiri, descendenți
ai faimoșilor „Cavaleri danubieni” din străvechime
(vezi lucrarea noastră, Nașterea Daciei), echipaj instruit pentru temerara acțiune de a da ocol pământului…
Iată că, încă de la 461, în mintea unui dac „pământul nu era plat” (sic!), ci a putut fi înconjurat într-o
călătorie ce a durat până în 466, pe următorul traseu: (luând, desigur, repere actuale): Histria Pontica,

Marea Mediterană, Coloanele lui Hercule (Gibraltar),
Insulele Britanice, Insulele Feroe, Islanda, Groenlanda, țărmul nordic al Canadei, peninsula Kamceatka,
arhipelagul insulelor japoneze, arhipelagul Filipinez,
Malaezia, Papua Noua Guinee, insula Sumatra (Indonezia), Ceylon, Marea Arabiei, Marea Roșie, unde, neexistând canalul de Suez, s-a îmbarcat la Alexandria,
urmând coastele Asiei Mici, până la Histria!
Există și posibilitatea, pe care n-o putem exclude, să fi existat o variantă a Cosmografiei și în limba
dacă, folosind alfabetul propriu de care am pomenit,
un alfabet din care e la fel de posibil să se fi inspirat
cunoscuții Chiril și Metodiu, atunci când au realizat
alfabetul botezat „chirilic”. Redăm mai jos pagina de
gardă a exemplarului din lucrarea expusă și azi, la
Leipzig:

Și mai jos, o pagină din exemplarul abreviat de Jeronim:
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■ Emilia Poenaru Moldovan, Cineva ca mine,
Ed. Colorama, Cluj-Napoca, 2019. „Relativismul
din poezia Emiliei Poenaru Moldovan nu e nici pe departe atât de apăsat, precum l-ar sugera titlul, Cineva
ca mine, ori motto-ul cărții, excerptat din opera whitmaniană. Dar e prezent atât cât să conducă la reflecții
sceptice. Alături de o trăire ternă a cotidianității
(«viața petrecută în spatele ochelarilor»), se strecoară
un vag fior mistic. Aici, simțim mai degrabă o aspirație,
avivată de călătorii, decât o propensiune religioasă.
Nu în ultimul rând, poeta are un organ specializat în
surprinderea pitorescului cotidian. Poemele dinspre
final atestă patosul gnomic. În noua ei carte, autoarea
se descoperă pe sine în forme poetice pe lângă care nu
mai putem trece indiferenți”. Pentru cititorii „Caietelor Silvane”, poemul care dă titlul volumului: „cerul de
la fereastra mea/ e țesut/ de crengile negre/ ale pinilor de pe Hoia/ umbra lor se înclină/ pînă la mine/ îmi
atinge fața/ mi-o mîngîie cu àcele lungi/ neprefăcute
și severe/ hei! îmi strigă/ cu ascuțimea lor/ de sulițe
cruciate/ de cînd n-ai mai fost motiv/ pentru cineva?/
hei! cineva cineva/ cineva ca mine/ nu răspunde/ unei
păduri bîntuite” (Cineva ca mine).

■ Alexandru Jurcan, După ce mă ucizi, stinge
lumina, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019. „Scriitorul Alexandru Jurcan este un spirit polifonic. El scrie poezie, cronică de film și teatru,
eseu, dar mai ales proză scurtă. În toate genurile, el
este lapidar, concentrat, adept vădit al preceptului lui
Pitagora multum in parvo. (…) Aproximativ 250 de cuvinte îi ajung autorului, un fel de Cehov de Huedin,
pentru a spune o poveste de viață tumultoasă, vioaie,
antrenantă și veridică, chiar și atunci când aceasta ia
aspecte suprarealiste sau absurde” (Dumitru Augustin Doman). Un scurt pasaj din proza care deschide
volumul, Dirijorul întunericului și fascinația ofilirii: „Câteodată m-aș retrage în cetatea oamenilor singuri, ca
să fiu dirijorul întunericului. Să pot orchestra lipsa lu-
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minii. Să fiu stăpân pe misterele ascunse, negre, viscerale. Lumina chinuită a apelor nocturne mi-ar da un
sens, o direcție. Ca să fii dirijor, trebuie să stăpânești
notele muzicale, adică… tot felul de nuanțe, abilități.
Să te poți impune, să ai personalitate”.

■ Ovidiu Pecican, Ștefan Șuteu, Știutul și
neștiutul – un dialog, Ed. Avalon, Cluj-Napoca,
2019. „În cele din urmă am decis, cum se vede mai
jos, că am putea încerca împreună experiența dialogului, chiar dacă, în fond, am rămas un etern timid, bine
camuflat sub alura unui ins deschis și cordial. (Asta în
caz că nu mă iluzionez asupra impresiei pe care, adeseori, o pot lăsa celor din jur.) Acum, când îmi trimiți
spre lectură paginile care au rezultat din ping-pong-ul
întrebărilor și al răspunsurilor noastre, mărturisesc
că nu mă prea simt la largul meu. Sincer, nu mă recunosc suficient în ele, deși toate ticurile mele retorice
și multe dintre temele care m-au găsit în calea lor sunt
puse cu acuratețe în pagină… Nu m-aș fi gândit că s-ar
putea petrece așa ceva… La urma urmei, nu m-a obligat nimeni să răspund într-un fel sau altul, ci am ales
singur cum să o fac. Și totuși, unele subiecte sunt prea
înalte și incandescente, iar ridicarea mea pe vârfuri
înspre ele îmi pare mie însumi oarecum neverosimilă,
suspectă. Altele au suscitat păreri pe care astăzi
le-aș nota cu totul altfel, uneori chiar la antipod…
Mai este, peste toate, și lehamitea celui care s-a privit
prea mult timp în oglindă, astfel încât a ajuns să piardă sensul întregului, confiscat numai de detalii” (Ovidiu Pecican, din textul epistolar introductiv, „Umbre
pe suprafața unei ape curgătoare”).
■ Nord Literar, anul XVIII, nr. 1 (200), ianuarie 2020. Din cuvântul directorului revistei, Gheorghe Glodeanu, la acest număr festiv, Nord Literar
– 200: „Odată cu numărul 200, revista «Nord Literar»
pășește în cel de-al optsprezecelea an al existenței
sale. Sunt cifre care impun respect, vorbesc de o
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tradiție. Este și un moment de bilanț, prilej de rememorări semnificative. Este greu de imaginat azi viața
culturală a Maramureșului fără această publicație
care, cu precizia unui metronom, ajunge în mâna cititorilor la sfârșitul fiecărei luni. Două sute de numere
sunt suficiente pentru a crea un grup larg de colaboratori, dar și pentru a avea numeroși cititori și chiar admiratori. Apariția revistei a reprezentat concretizarea
unei aspirații îndelungate. Creatorii din Maramureș
au dorit să aibă o publicație a lor încă din anii `60, dar
condițiile politice vitrege din timpul totalitarismului
nu au permis acest lucru. A trebuit să vină Revoluția
din 1989 pentru ca lucrurile să se schimbe radical și în
plan cultural. După o lungă perioadă de opresiune, a
început o veritabilă descătușare a valorilor, exprimată
azi prin numărul impresionant de membri ai Uniunii
Scriitorilor pe care îi are acest colț de țară. (…)”. La
mulți ani, Nord Literar!
■ În 24 februarie 2020, la sediul Asociației
Culturale EMKE Zalău a avut loc vernisajul
expoziției Taberei de creație din Jebucu, prezentată de Szabó Attila și două lansări de carte: Bódizs
Edith, Ludasmanyi, Editura Garabonciás, Târgu
Mureș, 2019 și Balogh Lucian-Claudiu, A zilahi református oktatás a két világháború között (versiunea
maghiară a volumului Repere privind educaţia reformată din Zalău. Perioada interbelică [1919-1939]), în
Colecția „Memoria” a Editurii Caiete Silvane, Zalău,
2019, volum apărut cu sprijinul Centrului de Cultură
și Artă al Județului Sălaj. Mediatoarea evenimentului a fost Bóné Éva, cadru universitar la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
(D.H.)
■ Captivant ni se pare cel mai nou număr, 1/2020,
al revistei Steaua, care, odată cu această apariție,
pășește în al optulea deceniu de existență. Editorialul
directorului publicației, Adrian Popescu, e o anamneză istorică și subiectivă asupra momentului „Decembrie ’89” la Cluj, dar și o meditație la cei 30 de ani de

viață literară postdecembristă. O invitație la echilibru și măsură e evocarea Marii Uniri, făcută de către
Ioan-Aurel Pop. Ion Buzași situează poezia carcerală
a lui Corneliu Coposu, apărută pentru prima dată în
volum, în vecinătatea rugăciunii. Dialogul dintre Cristian Presură (fizician) și Corin Braga, despre „lumile
secundare”, face dese incursiuni și în universul poetic,
nu doar în fizică și matematică ori astronomie. Poezia e remarcabil ilustrată prin două poeme de Hanna
Bota, o prezență de neocolit în tot mai multe periodice. Și capitolul de traduceri strălucește, în acest număr, tot prin poezie. Un substanțial grupaj de lirică
dramatică ne vine de la Zade Kunki, poetă ce trăiește
la Priștina, iar dintre poeții americani ne întâlnim de
această dată cu Sharon Olds, care „se remarcă prin
amestecul dintre candoare și intransigență a viziunii
poetice”, așa cum se exprimă în prezentare traducătorul ei, Alex Văsieș. Cronica literară e prezentă la nivelul de vârf prin Ion Pop și Irina Petraș. Am remarca și
un substanțial eseu de literatură comparată, domeniu
cam secetos în peisajul literar mai nou. Ioana Pavel
dezvoltă o paralelă între bestiarul poeziei lui Apollinaire și cel al lui Gellu Naum, poeți, de altfel, cu multe puncte comune. Sumarul mai cuprinde și un mare
număr de recenzii la noi apariții editoriale, precum și
cronică teatrală și muzicală, profesionist susținute.
(V.M.)
■ Poetul se întoarce acasă. Nagy Gáspár
(1949-2007) a fost un poet maghiar, secretar al Uniunii Scriitorilor din Ungaria, membru al Academiei Maghiare, directorul programelor culturale de la
Magyar Katolikus Rádió, scriitor laureat cu premiile
Kossuth și József Attila. A dat numele Casei de Cultură din Vasvár (vestul Ungariei), unde se organizează anual, „In Memoriam”, un festival de recitare, mai
nou însoţit și de unul de narare a poveștilor. În 2017,
la comemorarea a 10 ani de la despărţirea de el, a apărut o antologie lirică, „Nagy Gáspár: A Költő Hazatér”
(Poetul se întoarce acasă), editată cu sprijinul Fondului Cultural Naţional (Nemzeti Kulturális Alap).
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Volumul coordonat de Gergyené Szakály Georgina și
Gergye Rezső (directorul instituţiei care organizează
manifestarea) cuprinde o motivare, amintiri, interviuri, fragmente de scenariu și, bineînţeles, multe-multe poezii. Printre creatori, l-am întâlnit și pe prietenul
Devecseri Zoltán. Cartea este ilustrată cu poze din
fototeca Centrului Cultural al Judeţului Vas. Cei care
doresc să citească versurile din volumul „Szabadrabok” („Robi slobozi”, antologie de autor 1968-1998)
pot să o acceseze online pe Biblioteca Electronică Maghiară (MEK).
■ Sfârșitul copilăriei? În 25 februarie s-a stins
din viaţă Rusz Lívia, „mama piticului Cipi”, marea
doamnă a benzilor desenate românești. A copilărit în
Dej, așa că am prezentat-o celor din Despărţământul
ASTRA de acolo. A ilustrat minunat „O poveste cu un
hobbit”, ediţia tradusă de Catinca Ralea, poveștile lui
Creangă și Hauff. A desenat aventuri împreună cu
Lucia Olteanu sau după scenarii proprii. L-a creat pe
extraterestrul Kalamaika, dotat cu puteri miraculoase, serial publicat acum de revista pentru copii „Fabulafia”. Am amintit-o și în „Caiete Silvane”. În 2009,
criticul Dodo Niţă și istoricul Kiss Ferenc i-au dedicat
o monografie publicată la Editura Argonaut din Craiova. Prefaţa a fost semnată de Mircea Opriţă, scriitorul
clujean care a fost director al Institutului Cultural Român din Budapesta (2002-2006) și a găzduit un Salon
româno-maghiar de bandă desenată, unde invitata
de onoare a fost chiar talentata graficiană. Aud că, la
pregătirea aniversării de 90 de ani, s-a discutat despre
oportunitatea reeditării cărţii. Rusz Lívia știa că va
urma, dar boala nu i-a dat zile să vadă noua versiune.
De dimineaţă a sosit știrea că l-am pierdut pe un alt
autor însemnat al copilăriei noastre, Csukás István,
tatăl lui Süsü, balaurul cu suflet bun și a pescarului
Nagy Ho-ho-ho-horgász. Odată cu ei – și cu Hervay
Gizella, Bálint Tibor, Lázár Ervin – am simţit cum
ne pierdem fericita copilărie, plină cu atâtea povești
vesele. Dar știu și cum ne-o putem recupera: trebuie
doar să le recitim pruncilor din generaţia de azi toate
aceste istorisiri minunate.
■ Un exemplu de urmat. În toamna anului 2019
a apărut „Monografia satului Ţicău” de Traian Ience,
un învăţător sufletist, care, în epoca autobuzelor școlare galbene, a ajuns să predea la Școala gimnazială
„Marcus Aurelius” din Creaca, după ce a trebuit să
abandoneze școala primară din Borza (Sălaj), unde
ctitorise un frumos muzeu. Nu este prima sa lucrare și
aceasta se vede în structura, argumentaţia, documentarea cărţii. Precum mărturisește în postfaţă, scânteia a pornit de la preotul ortodox Radu Botiș, probabil
în contextul pregătirii Anului Centenar. A fost ajutat
de familie, susţinut financiar de domnul Koncz Attila,
prezentat de Haragos Szidonia, o fiică a satului devenită profesoară universitară în Israel. Cuprinsul oferă
un bun exemplu al felului cum ar trebui să fie sistematizate materialele din alte lucrări similare: istoricul

localităţii, datini și obiceiuri, date despre populaţie,
școli, biserici, familii însemnate, viaţa economică, posibilităţi pentru turism. Câteva pagini au fost dedicate inundaţiilor din mai 1970, care n-au fost singurele
din trecutul localităţii aflate la capătul strâmtorii Someșului. Să remarcăm tipicul vizual: fiecare afirmaţie
este susţinută de un material ilustrativ. Deosebit de
valoroase sunt și informaţiile despre sursele utilizate,
unele devenite accesibile abia de curând, ajutând la o
necesară împrospătare a bibliografiilor.
(G.D.G.)
■ „Ținta fixă” a revistei Vatra (nr. 12/2019) este
poetul Viorel Mureșan. Spicuim din Argumentul
semnat de Călin Crăciun: „Demersul Revistei Vatra
vizează… recunoașterea unei stări de fapt: spiritul
lui V. Mureșan nu este nicidecum unul provincial,
întrucât a devenit deopotrivă un poet reprezentativ
al generației optzeciste și o voce recognoscibilă din
ansamblu”. Dosarul tematic cuprinde două pagini de
poeme, un interviu realizat de același Călin Crăciun
(în care, printre datele de istorie literară, se strecoară
câte o propoziție esențială: „o operă are viață atâta
vreme cât critica se mai întoarce spre ea”, „[în critică] excesul teoretic poate sufoca spontaneitatea creatoare”, „fără voia noastră, scrisul literar are circuite
subterane cu societatea în care trăim”), evocări ale
unor prieteni și colegi de generație, semnate de Aurel Pantea (Camarad de cursă lungă), Dumitru Chioaru (Maestrul Viorel Mureșan), Lucian Vasiliu (Piatră
albă pe piatră albă), comentarii aparținând lui Ioan
Moldovan, Iulian Boldea, Andrei Moldovan, Adrian
Alui Gheorghe, Vasile Dan, Mircea Bârsilă, Cristina
Timar, Veronica Buta-Zaharagiu, Călin Crăciun. Din
secțiunea „Critica criticii” reținem afirmațiile profesorului Ion Pop („Toate glosele sale răspund simetric
prin inteligența analizelor și identificarea structurilor
și a peceților stilistice proprii fiecărui autor abordat,
puterii de pătrundere și libertăților în manevrarea
mecanismelor textuale”), Cornel Moraru („Apreciem
la el cel mai mult, dincolo de înclinarea autoreflexivă,
subtilitatea gândirii și precizia în exprimare, în linia
unui discurs critic consistent, în multe privințe memorabil”) și Gheorghe Perian („Calitatea dominantă
a criticului este spiritul asociativ… Viorel Mureșan e
un cronicar literar de încredere: scrie cu instrumente perfecționate, nu lipsește niciodată de la post, iar
ideile pe care le comunică au acuratețe”). Întregul număr al revistei este ilustrat de imagini cu și despre V.
Mureșan. În celelalte pagini ale revistei regăsim rubricile obișnuite cu semnatari de marcă: Ion Pop, Petre
Cimpoeșu, Ion Mureșan, Virgil Stanciu. Poezie publică: Emilian Galaicu-Păun, Ofelia Păun, Gabriel Cojocaru, Lucia Cuciureanu, Gellu Dorian, Kocsis Francisko și Andrei Zanca, iar proză scurtă: Leo Butnaru.
(G.M.)
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