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Editorial

1

Să ne apărăm „Familia”!

Daniel Săuca

Am semnat și eu scrisoarea deschisă ce vizează revista „Familia”. Am
semnat din solidaritate. Am semnat
pentru că îmi pasă și de viitorul revistelor de cultură „tradiționale”.
Am semnat pentru că i se poate întâmpla oricui, mai ales că vremurile
ce vin nu se arată „ofertante” din
perspectiva relației Stat-instituții
publice de cultură/creatori mai mult
sau mai puțin independenți. Am
semnat și deoarece m-am săturat
să se mai arunce cu noroi (ca să nu
folosesc alte substantive) în patrimoniul cultural din România. Am
semnat și pentru că într-o „societate deschisă” merită să se audă toate vocile, nu doar cele ale „călăilor”
și ale susținătorilor acestora, nu de
puține ori „aculturali”. Am semnat și
pentru că sunt convins: „rentabilizarea” publicației orădene se putea face
în cadrul instituțional existent (lucru
subliniat și într-un articol publicat în
ziarul „Magazin Sălăjean”, în 18 decembrie 2020). Am semnat și deoarece merită să ne apărăm „Familia”
culturii, instituționale sau nu, în
fața amenințărilor diverse, pe lângă
cele amintite: lipsa de educație, lipsa de bun simț, prostia endemică...
Nu vom avea succes cu demersul
nostru? E posibil. Dar merită să mai
visăm, on line sau „față către față”....
Maria Hulber (fb): „În data
de 28 decembrie 2020, am depus la Registratura Consiliului
Județean Bihor Scrisoarea deschisă adresată domnului Ilie Bolojan, președintele acestei autorități
publice locale, și semnată (prin
confirmare pe e-mail) de 190 de
personalități ale vieții culturale:
scriitori, academicieni, profesori
universitari, redactori și directori
de reviste culturale, politologi, cercetători științifici, artiști plastici,

teologi, profesori, medici. Prin
textul Scrisorii deschise, această
impresionantă voce a societății civile și-a exprimat consternarea cu
privire la Hotărârea Consiliului Județean Bihor din data de
15 decembrie 2020, prin care revistei de cultură «Familia» i-a fost
anulată personalitatea juridică, fiind desființată, astfel, ca instituție,
urmând să fie transformată
într-un compartiment al Bibliotecii Județene «Gheorghe Șincai»
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Bihor. O asemenea hotărâre a provocat o îndreptățită îngrijorare cu
privire la consecințele negative pe
care le va avea asupra viitorului
revistei, consecințe prezentate, de
altfel, în textul scrisorii. Reamintesc că, din anul ctitoririi sale de
către Iosif Vulcan (1865), revista a
reprezentat o instituție culturală,
statut care nu i-a fost retras niciodată până la data amintitei hotărâri, în nici una din cele cinci serii
în care a apărut”.

2 Poem pentru „Caiete Silvane”

Daniel Dăian
***
în limfa mea totul este de calitate
flexibil și etanș să nu se amestece
cu întunericul din venă
pot să afirm că puțin mai sus
partea metalică îmi susține gândurile
are scai și se prinde în spatele craniului
(nu se scurge nimic)
nici măcar temperaturile înalte ale expirațiilor tale
atunci când năvălești în mintea expusă prelungit
reutilizată și așezată confortabil pe locul din dreapta
al unei intenții proaste
cu toate astea înclin să cred în nimic
pentru că are nervul format să tacă
fără autoritate
ba mai mult e dezabuzat
trecut printr-o clinică elitistă de dezintoxicare
ce mai
e un nimic curat
seamănă enorm cu politica de la noi
bine încălțată în trecut
conspectând asiduu la respectarea lui nu
îmbrăcat în țoale de da
e deja trei pe patru și nimic obscen
să nu vă gândiți
doar că
am obosit de cifre și scuip cuvinte
tutun care nu arde
și cafea

Parodie de Lucian Perța

Daniel Dăian

***
(din Caiete Silvane, ianuarie 2021)

în poezia mea totul era de calitate
până am început să pictez,
de acolo au început toate
pot să afirm, fără să exagerez,
că țipătul rotund al metaforelor mele
a devenit o metamorfoză a ruinei în pictură
(după ajustări destul de grele)
gândurile fiind exprimate la o altă temperatură,
distanța dintre mine și centrul lor
rămânând, totuși, constantă,
bunele intenții având rolul hotărâtor
cu toate acestea cred că odată și-odată,
fără să apelez la un manual de înjurături,

muza mea debusolată
se va sătura de picturi
și va reveni
în arborii de cristal
ai poemelor mele, într-o zi,
dintre lumile lui O, în real,
arătând că se poate
cuvântul să fie înainte de toate
e deja ora trei și patru minute dimineața
și muza încă nu-mi vine,
nu mă mai gândesc la alte dorințe,
ei, bine,
stau și sparg semințe...
c-așa e viața!
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Cronica literară

Această pasăre umană

3

Viorel Mureșan

În volumul bilingv Primăvara poeziei, Editura Caiete Silvane, Zalău,
ediția 2020, Demény Péter anunța
ca aflându-se în stadiu de pregătire
traducerea unui roman al său, cu
titlul Splendidul mistreț. Între timp,
cartea a apărut la Editura Curtea
Veche din București, în versiunea
românească a lui Kocsis Francisko,
după originalul datat 2017. Despre
cele câteva fraze critice, nesemnate,
care însoțesc romanul și care ne-au
fost de mare folos în orientarea lecturii, avem bănuiala că aparțin traducătorului. Izvorâte dintr-un contact avizat cu opera, ele pot fi utile și
cititorului nostru. De-aceea ne vom
începe reflecțiile propriu-zise despre Splendidul mistreț cu ceea ce stă
scris pe coperta interioară din vecinătatea foii de titlu: „Péter Demény
scrie un poem în proză învăluit într-o
atmosferă de basm, o confesiune
în fraze fluviu infuzată cu pasiune
și străbătută de luciditate. Vocea
feminină pe care o creează este verosimilă într-un mod straniu-splendid, tocmai pentru că se așterne
undeva la frontiera dintre timp și
netimp”. Scrierea e o mică ficțiune
pe o schemă medievală, în care ne
introduce textul de pe ultima copertă: „Katerina este domniță și, uneori, pasăre. În decorul crenelat al
castelului părintesc – doar sugestie
a unei vechi orânduiri feudale –, tatăl-margraf, mama și curtenii arată
cruzimea și îngustimea de minte pe
care oamenii le-au avut dintotdeauna. Dar Katerina caută o stare de
grație, iar setea ei de împlinire pare
să se astâmpere numai când gustă
din exuberanța guvernantei Odile și
din îmbrățișările unor iubiri profunde, însă răvășitoare. Între Cerdacul
Soarelui, tărâmul celei mai intense
fericiri, și Casa del Pasado, unde numai dâra de regret a mai rămas din
voluptatea trăită cândva, se îngână
țipătul și șoapta unei femei debordând de pasiune, lumină și sfâșiere.

În narațiunea ei fluidă, cu textură de
vis, de vrajă, de poem și de amintire
se întrepătrund stări și întâmplări
de pretutindeni și de nicăieri, ale
oricui sau poate ale nimănui”.
Notam la începutul acestor rânduri că autorul vorbește despre un
roman, iar vocea de pe coperta interioară are în vedere un poem în proză. Aici e momentul să disociem, pe
cât posibil, cele două etichetări ale
cărții lui Demény Péter. În arhitectura textuală, frapant e în primul
rând enunțul – fluviu, întins pe pagini întregi, aproape fără pauză în
fluxul vorbirii. Dacă înclinăm spre
narațiune, e una dintre modalitățile
monologului interior, mutat din loc
în loc pe un alt plan al vorbirii de
câte un aparteu scenic. Căci avem
în față perspectiva unui personaj
actor. Ca la Molly Bloom, din romanul lui Joyce, e o transcriere nudă a
fluxului conștiinței, unde se amestecă haosul lăuntric cu misterele unor
evenimente biografice. Planul narativ este eminamente subiectiv, adică
liric, având ca unic suport conștiința
Katerinei. O conștiință încărcată de
lestul unei vieți tumultuoase, mai
ales sub raport sentimental, dar cu
ingrediente de Bildungsroman. Ca
în poemul în proză, infuzia transei
onirice se produce în paralel cu epatarea sintaxei. Astfel, din realitatea
subiectului se naște și o realitate a
textului. Adică, poezie. Pe de altă
parte, avem ca referent o realitate
verosimilă până la un punct, marcată și de câteva nume de personaje și locuri. Descrierile, interferând
narațiunea, sunt pur simbolice. Iar
logica realității se contaminează la
tot pasul de logica visului. Oricum
i-am spune, Splendidul mistreț este
o narațiune lirică, așa cum se va dovedi pe tot parcursul acestor pagini.
În textura cărții se cuprind paisprezece capitole, cu un liant între
ele nu întotdeauna foarte vizibil,
încât par mai degrabă un ciclu de
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fresce pictate în zile cu luminozitate
ce diferă mult de la una la alta. Textul propriu-zis e jurnal-autobiografie al unei ființe năzuroase, care se
proiectează pe sine drept protagonistă: Katerina. Începutul ne avertizează că destinul există sub semnul
unui mariaj impus de părinți, de la
care tinde să se sustragă: „Aceasta
înseamnă pentru voi fericirea? Să miros duhorile unui bătrân? am strigat
și mi-am luat zborul prin fereastră.
Asta era unica posibilitate înainte
de a mă constrânge la ceva cu care
nu aveam nicio legătură, la fel cum
m-au obligat cândva la viața asta,
când m-am născut” (p. 5). Născută în familia și pe domeniul, cu un
castel cu șapte turnuri, ale unui
margraf, Katerina e crescută și educată de guvernanta Odile, împreună
cu care adesea râde copios de „cele
două figuri ridicole” care erau mama
și tatăl ei. De altfel, chiar numele fetei îl aflăm de pe buzele guvernantei, șoptit de ea, ca de obicei, graseiat, pe când agoniza în toiul unei
epidemii de ciumă. Între cele două
există mai mult decât o legătură socială, poate una cu rădăcini oculte,
magice sau chiar ezoterice. Odile
veghează aproape șamanic la toate

4 Cronica literară
întâmplările din viața Katerinei, fixându-i bornele devenirii: fata are
șaisprezece ani la moartea ei, atunci
își începe jurnalul și tot pe atunci
gustă prima dragoste. Însușirea de a
se metamorfoza în pasăre e un dar
al cerului, la care Katerina apelează numai în momentele ei cruciale:
„când iubita mea guvernantă, Mademoiselle Odile, a murit, mi-am
luat și atunci zborul din sala armelor, acolo mă duceau întotdeauna
când în viața mea intervenea o răscruce, la moartea lui Odile și deopotrivă moartea mea, pentru că nu
puteam interpreta nicidecum altfel
clipa aceea în care am aflat că voi fi
mireasa principelui Nicolaus, mi-au
dat vestea și mi-am luat zborul pe
fereastră țiuind, nu mă interesa nimic, și-n nepăsarea asta, în fine, le
semănam nefericiților mei părinți”
(p. 13).
Când recurge la acest atribut,
ea devine o pasăre alegorică, una
care se armonizează întru câtva cu
existența dusă într-un castel medieval, dar mai ales cu episoadele de
dragoste intens romantică a căror
protagonistă este. Ea are în roman,
mai multe vieți, interșanjabile, care
ies la suprafață pe rând și întotdeauna doar parțial, conform legilor după care plutesc aisbergurile.
Ca pasăre simbolică, i se pot atribui
și semnificări brâncușiene, la fiecare ocurență sugerând câte o nouă
etapă a ascensiunii. Primul ei iubit,
Hans, este grăjdar la manej, dar o
însoțește și la lecțiile de echitație,
de la o fragedă vârstă, iar când se
îndrăgostesc el avea șaisprezece ani,
ea cu un an mai puțin. Iubirea lor e
inițiatică și, din partea amândurora,
are o nuanță punitivă, ca răspuns la
rigiditatea părinților. E un pattern
eminescian, îmbrăcat într-un scenariu ce ține seamă de Povestea teiului
și de Făt-Frumos din tei: fugind de
prea desele bătăi ale tatălui, Hans
găsește în pădure un luminiș, căruia
îi spune Laptele lunii. Acolo ajung
Katerina și Hans, călărind alături,
într-o generoasă zi de vară, pe la mijlocul lui august, când se dumiresc că
s-au dus neobișnuit de departe, iar
la orizont se arată furtuna: „în clipa următoare a sărit lângă mine în
șa și mi-a cuprins mijlocul, i-a făcut

semn lui Amurg, minunatul său armăsar lipițan sur, să vină după noi
singur, am înfipt pintenii în coastele
lui Fulger, pursângele arab a țâșnit
cu adevărat, goneam spre cetatea
noastră, cu brațul lui pe mijlocul
meu…” (pp. 61-62).
Deși mai elaborat și cu mai multă
fervoare din partea Katerinei, al doilea story erotic e construit oarecum
în oglindă cu primul. Pigmentul
romantic rămâne nealterat, chiar
dacă fiorul cosmic se mai atrofiază
prin restrângerea peisajului frust.
Idila cu Diego se va derula în paralel cu nefericitul matrimoniu alături
de Nicolaus, cu implicarea acestuia:
„numai a treia zi, când principele
Nicolaus m-a chemat la el, obosit,
adevărul e că nici n-ar mai trebui să
amintesc asta, oboseala era starea
sa obișnuită, alături de el stătea un
bărbat înalt, zvelt, el este maestrul
de dans spaniol, a spus bătrânul
meu soț, Don Diego de Estrada, s-a
prezentat respectivul, avea ochii
negri ca șepcuța de pe creștetul
pițigoiului, iar gura precum o lamă
de Toledo …” (p. 176). El devine în
scurt timp „divinul meu Diego”, în
Cerdacul Soarelui, cum botezase
cumplitul soț cabana din pădure, pe
care i-o făcuse dar de nuntă prea tinerei Katerina. Cu amintirea, crudă
încă, a trăirilor alături de Hans, ea
își dăruiește aici alte zile de fericire, în compania lui „Diego al meu”,
urcând și coborând senzualitatea,
acum ceva mai de salon, pe spirala
rafinamentului erotic. Contrastând
puternic cu soțul predestinat, împinsă și de simțuri, scenariile erotice la care Katerina e parteneră, fie în
poiană, fie în spații închise, se apropie de solemnitatea ceremoniilor
liturgice. Iar autorul e un prodigios
poet al iubirii.
Alte câteva observații critice ar
putea fi făcute pe marginea unor
tehnici și strategii ale discursului
narativ. Cum e de așteptat, după
cele spuse până în acest punct, printre primele care se cer amintite este
procedeul „ecourilor livrești”, introdus în critică de T.S. Eliot. Pentru a
proiecta în actualitate dezbaterea
unor probleme morale, Katerina își
amintește, pornind de la apropierea frapantă a numelor, de eroina
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lui Heinrich Böll, din povestirea
Onoarea pierdută a Katharinei Blum.
Vorbirea sapiențială și limbajul emblematic sunt alte mărci stilistice în
cartea lui Demény Péter. Aforismele conțin câte un adevăr important
într-un domeniu moral, psihologic
sau al experienței religioase. Ele
țâșnesc de obicei în fața sau în interiorul unor pânze narative simfonice, zugrăvind intensitatea unor
mari trăiri. De-aceea, vom alcătui,
„Ad usum Delphini”, o mică antologie a celor care ni se par mai puternic reliefate: „iubirea întotdeauna e
și teamă și răni” (p. 64); „viața e frumoasă pentru că aduce moartea”
(p. 91); „din fățărnicie nu se face
funie” (p. 96); „durerea, spunea, e
ca liturghia, n-ai nevoie de ea, dar e
musai s-o accepți” (p. 100); „sinuciderea e refugiul celor lași” (p. 133);
„talentul are întotdeauna de-a face
cu demonii” (p. 145); „învățămintele
câștigate într-o iubire nu se pot folosi într-o altă iubire” (p. 152); „pentru
credință ai nevoie de o ne-înțelegere
fundamentală” (p. 158); „amintirea e cel mai mare magician de pe
pământ, te face să crezi că ar mai
exista ceea ce a dispărut” (p. 169);
„viața nu ni-e dată ca să existăm
nehotărâți” (p. 170). Multe dintre
aceste enunțuri cu regim de dicton
își trag resursele din prezența supranaturalului în viața oamenilor, ori
din ideea predestinării. Splendidul
mistreț este un text poetic și în măsura în care e, pe alocuri, vizionar.
Căci, la Demény Péter poezia este o
virtute a prozei: „Odile a ieșit pe ușă
fără să-mi arunce o privire măcar,
și până m-am luat după ea, n-am
mai văzut decât un pescăruș orbitor de alb rotindu-se în întuneric,
tot timpul în cercul precis decupat
din spațiul lumii de capelă, și cum
stăteam acolo și căscam ochii, brusc
s-a desprins o pană a pescărușului, a
început să plutească în catifeaua serii și mi-a căzut direct în palmă, dar
pe când m-am dumirit, a luat foc și
s-a făcut scrum” (p. 159). Prin marile ei simboluri, splendidul mistreț
și pasărea umană, scrisă cu istoria
acestor regiuni ale Europei în spate,
cartea lui Demény Péter pledează în
cel mai înalt spirit umanist pentru
libertatea dragostei.

Cronica literară

Variații pixelate liric
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Imelda Chința

Amurgul din afara trupului este
volumul de versuri semnat de Lucian Scurtu, apărut la Editura Brumar, Timișoara, 2020, un volum
conceput în două părți: Prânzul
sicofanților și Vlăsiile galante. Traversăm o perioadă tulburată, sinonimă
cu un amurg al existenței, motiv ce îl
determină pe artist la o incursiune
prin istorii diferite. Astfel, actul artistic al lui Lucian Scurtu este despre
vârste poetice identificate și verbalizate, un intertextualism bine dozat
într-un intermezzo pe o tematică
devenită clasică, dar reconfigurată
de poet, și anume trecerea timpului
sau chiar o reevaluare a lui illo tempore, cuprins într-o expresie apocrifă,
Eppur si muove a lui Galilei, „Și totuși
se învârte”, departe însă de o solemnitate afectată. Poezia lui Lucian
Scurtu este un malaxor al timpului,
o transhumanță dinspre clasicismul
liric spre postmodernismul cosmopolit, în care ideile se confruntă
într-o abordare inedită. Poetul revine la forma sonetului petrarchian,
iar poemele exprimă idei universale
într-o tonalitate pe alocuri elegiacă
și sobră, pe de alta ludică și exaltată. Artistul este un orfevrier ce își
șlefuiește cu dalta sensibilității poemul, iar logosul este căutat și ales
cu migală: „O seceră ți-e coapsa, în
ea s-a-nzăpezit/ Dalta, precum săgeata în călcâiul dornic/ De spin
adulterin, înfipt docil și spornic,/ În
miezul marmurei ce a împodobit”,
dar îl identificăm și în postura unui
Pygmalion orgolios ce își desăvârșește
opera: „Pe trupu-ți de bacantă, sculptat orgolios/ De mâna, ce se lasă de
utopii furată”.
Volumul trimite spre barocul rafinat, cizelat cu finețe, ce valorifică,
printre altele, și sentimentul tragicului. Ideatica prezentului op variază între hedonism și ascentism,
între alteritate și eternitate, între
existența sau absența lui Dumnezeu: „Arată-Te, dar, Doamne, coboară-te de sus,/ Fii Tu firimitura vecină

cu răbdarea/ Netrebnicului vierme,
al Tău, mărunt supus”. Dorința argheziană de a primi un semn, de a
revela misterul divinității, tonul
psalmistului sunt recognoscibile
în poemul Icoana lăcrimează, Tu
după ea roșești: „Sfioasa desfătare,
ce Te-arătai la ceasul/ Când în întunecime, voiam doar un răspuns,/
Mi-ar ușura supliciul, fiindu-mi de
ajuns./ Să Te ating cu mâna și să-Ți
aud doar glasul”.
În spatele unei intonații aparent
degajate, se remarcă o melancolie
deghizată, o nostalgie după marile
perioade ale poeziei, după figurile
mitice și motivele antice pe care alege să le valorifice în poem. Volumul
lui Lucian Scurtu se bazează pe principiul combinării incongruențelor,
în esență o ars combinatoria inedită.
Autorul combină vârste diferite, iar
imixtiunea dintre secularism și religiozitate trasează o notă distinctă
lirismului său: „Bovaric, în splendoarea ținutului demonic,/ Capcana o întinde compasul, și metodic,/
Înfășurat în șoapte, rusalca te-a și
prins”; „Maturizat fanatic, sfidând
ce nu mai ai,/ Din ce ai fost, un fante, un pelican de-o vară,/ Împielițat,
de astăzi de tandrul putregai”; „Și
degustate numai de-obraznicul Orfeu;/ Cel răsfățat de muze, perfid și
oratoric,/ Când laudă amorul, pitit
în gineceu”.
Devenirea într-un cotidian anost,
într-o realitate dezvrăjită și demitizată, într-un banal aflat sub semnul
pandemiei, este depășită printr-un
escapism al incursiunilor intime. Poetul își asumă vilegiaturi interioare
în perioade distincte, edulcorând în
acest fel alteritatea: „Atât de dobrogene încât anomalia/ O răcoresc agale satirii, dar nu-i spurci,/ De teamă,
să n-apună-n butoaie, pandemia”.
Lucian Scurtu reușește un balans
între poezia de inspirație postmodernă și cea de inspirație clasică;
poemele se fluidizează, curg și sunt
legate ombilical unele de altele prin192

tr-un vers. Nota proustianistă este
tratată poetic și asezonată cu un
condiment de actualitate: „Eșarfa
ta-i madlena, cu gust de iasomie,/
Adesea, îmi e teamă, că îți va reteza/
Pe eșafod doar gâtul, partea din trup
ce mie/ Legal mi se cuvine, spre-a
nu te mai uita”; „Stupidă, încâlcită
în vagi schimonoseli/ Pompoase,
revelate confuz din măruntaie,/ Sub
chipuri aberante, expuse-ntr-o păstaie/ De-aspectul euglenei și plină
de pixeli”.
Se remarcă un echilibru
compozițional și ideatic, iar părțile
au o tăietură precisă, bine articulată. Tribulațiile ființei sunt parte din
poemele cu iz tradiționalist a primei
secțiuni, în contrast cu partea a doua
în care discursul poetic ia forme ironice, sarcastice, chiar cinice la adresa
societății contemporane. Dacă tonul
primului grupaj este grav, sobru, impunător, cel de-al doilea se remarcă
printr-o voce degajată, exteriorizată, pe alocuri ludică: „Fără de Tine,
bezna renaște din unghere, Orfani ai
neputinței, cerșim minuni cerești./
Târându-ne bezmetici, ne dai mereu
putere”, „Au învățat târârea – acolo scormonească/ Adâncul infami(continuare în p. 7)
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Fibulele solitudinii
Carmen Ardelean

Leprozar, Daniel Săuca
Daniel Săuca are, cu siguranță,
un stil personal, inconfundabil, de a
scrie. E o observație care mi se confirmă cu fiecare nou volum. Recitind
– exercițiu autoimpus – cronicile în
care încercam să dezvălui multiplele voci ale scriitorului, am observat,
deloc surprinsă, că multe dintre
notițele pe marginea volumului Leprozar (Editura Școala Ardeleană,
2020) coincideau cu cele consemnate pe marginea volumului La centru, prin nord-vest. Se evidențiază,
din nou, tendința autorului de a-și
construi meditațiile amare pe hipotexte de tip film, carte sau articol de
presă; enunțurile păstrează dominanta eliptică, telegrafică, aforistică,
interogativă; constantele tematice
sunt reiterate obsesiv (solitudinea,
scrisul, natura nonnarativă, profund
lirică și filosofică a autorului, liberul
arbitru, religiosul, nevoia de parabolă). Se irizează însă, discret, noi
transfigurări, noi metamorfoze.
Nu întâmplător am ales, mai
sus, să precizez încercarea mea de a
dezvălui multiplele voci ale autorului,
căci poate cea mai evidentă amprentă Daniel Săuca e ceea ce Elif Shafak,
geniala scriitoare de origine turcă,
numește, în romanul Lapte negru,
Corul Vocilor Discordante. La Shafak, vestea maternității activează instant toate vocile care conviețuiseră,
până atunci, pașnice; scriitoarea,
femeia, pacifista, cosmopolita, sufita, vegetariana, nomada. La Daniel
Săuca, acutizarea solitudinii se
realizează exponențial, inundând și
unificând, ca o lavă incandescentă,
ziaristul, poetul, tatăl, filosoful, cititorul, omul de cultură, omul.
Direct, sincer, Daniel Săuca afirmă, cu o amărăciune dublată de
disperarea celui care-și (con)simte
finitudinea, că scrie tot mai greu.
Transpare, din întreg volumul, și cauza: tot mai departe de vremurile în

care supraviețuia greu, tot mai greu,
Daniel Săuca trăiește vremuri în care
își asumă că subviețuiește, că încarcerarea în solitudine e pe viață. De
aici, numeroasele secvențe în care
problematizează limitele personale,
și, deopotrivă, limitele umane. Periodic, își antrenează mâna în disecții
interioare, fără anestezie. Periodic,
își concediază verbele, căci timpul
său se măsoară în structuri nominale. Periodic, își injectează, după un
sevraj existențial, interogații și își
extirpă implanturile sociale pe care
noi, contemporanii lui, tindem să
le afișăm cu orgoliu, cu obstinație.
Frecvent, adaugă ample grefe de
neliniște, de negații, organului său
esențial: scrisul. Și tot frecvent, își
contabilizează, pe fișa de observații,
paraliziile, electromnemogramele,
nimicniciile intra și extraspitalicești.
Douăzeci și una de secvențe construite, la rândul lor, dintr-un număr
variabil de subsecvențe compun cel
de-al treisprezecelea volum subintitulat Gânduri de zi și de moarte, simbolic ilustrat, pe coperta 1, de Noa
Levin Harif. Un desen în tuș și cerneală, denumit, paradoxal, Fără titlu
înfățișează, asemenea volumului, un
profil uman conturat dintr-o singură
linie continuă, un profil lipsit de tridimensionalitate, aplecat spre sine.
O linie continuă, în ciuda aparentei
discontinuități, punctată, periodic,
cu fragmente din Tatăl nostru, coagulează secvențele și subsecvențele
confesive. Alternând profilul individual cu profilul umanității,
suferințele personale cu durerile
colective, Daniel Săuca reușește să
inducă o idee esențială. Imaginea
suferinței colective nu e deloc rezultatul unei divizări a suferinței individuale, ci o multiplicare infinită, o
propagare fără limite a suferințelor
individuale.
Aproape fiecare secvență luminează, ca într-un spectacol de lumini și umbre, răspunsuri esențiale
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la întrebările textului jurnalistic,
aplicate, de această dată, propriei existențe. Am menționat deja
că natura interogativă, dubitativă a autorului se evidențiază și în
acest nou volum; inedită e aici,
la o atentă lectură, substanța divină a majorității covârșitoare a
neliniștilor existențiale, vizibilă și în
titlurile unor secvențe: „Să fie omul
un experiment continuu al creatorului său?”, „De ce trebuie să lupți
când ești parte a Universului? Se
luptă părțile întregului univers între
ele?”, „Să fie doar un singur rețetar
pentru mântuire?”, „Suntem un experiment continuu al unei divinități
sadice?”, „Ne putem închipui raiul
ca metroul din oricare metropolă
contemporană?”, „Urmează universalizarea? Ne conectăm cu adevărat
la divin(itate)?”, „Să fie raiul plin de
o asemenea imensă vorbărie?”, „Putem înțelege singurătatea și ca un
leagăn divin?”.
De aceeași factură sunt și multe
dintre pasajele care trădează nevoia de poetizare a discursului meditativ, fie în tonalitate dubitativă:
„Poate și Creația e un thriller metafizic”, fie asertivă: „Pâinea îngerilor
nu este din lumea noastră”, „Mărul
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cunoașterii binelui și răului ne-a
rămas în gât”, „Pe pajiștile raiului
intergalactic zburdă oricum destui
care au ales «rețeta fericirii eterne»”,
„Gândurile, ideile, metaforele sunt
vegheate de îngeri sau numai faptele?”, „Poezie și mântuire: să calci
în picioare șarpele în drum spre altar...”. Puternic stilizate sunt și dominantele existențiale: memoria și
(ano)timpurile – „sertarele uitării”,
„Anotimpurile (n.n. memoriei) ard
fără lumină”, „Toamna mi-a ascuns
și ultimele zâmbete. E prea multă
toamnă în chipul meu”, cuvintele și
gândurile: „trândăvia cuvintelor”,
„Nu mai putem înălța cuvintele peste cadavrele timpului”, „Doar gândurile negre latră la cerul înstelat”.
Cascadele gândirii, perceperea
lumii ca un ansamblu de analogii,
de interferențe atât de des ignorate devin vizibile în deja clasicele
construcții de tip pildă. Astfel, o
experiență gastronomică îl conduce
spre versete biblice din Matei, a căror citare e urmată de o problematizare a nevoii primare de nutriție, nevoie pe care o înțelege ca dihotomică: hrănire fizică și spirituală. Pentru
ambele cazuri, dezvăluie oscilarea
între instinctul supraviețuirii și excesul, „îndoparea”. La pagina 10, în
10 enunțuri, autorul trece de la blestemul intuițiilor neconfirmate, la o
microteorie a suportului de hârtie
folosit pentru scris, punctând ideea
europenizării și, abrupt, a decăderii
sportului, într-o manieră tipic postmodernă.

Între mitic și arhetipal sunt
secvențele în care sunt evocate, contrapunctic, imaginea peștilor din
apa Iordanului versus șobolanul relaxat din Veneția (minunat poem!),
cea în care tratează satiric (registru
foarte rar în volum) etnogeneza românească sau abordarea religioasă
versus abordarea filosofică a istoriei
celor trei magi.
Menționam, mai sus, că, poate mai mult decât în alte volume,
Daniel Săuca răspunde, involuntar
(poate), întrebărilor specifice textului jurnalistic, aplicate propriei
existențe. Un cronotop interesant
transpare, ca răspuns la „Unde(le)?”
și „Când(ul)?” jurnalistice, căci calendarul existenței e construit eminamente din repere religioase și
livrești, culturale. Subviețuind între
Crăciun și Paște, între un festival și
niște lansări de carte, între o vizită la
bibliotecă și o alta (prilej de afirmații
de ordin sociologic și, mai cu seamă, soteriologic), autorul relevă și
„Ce(ul)?” primordial: suportarea
poverii sisifice a zilelor, încordarea
permanentă între pândă și atac, ca
scriitor, sau profunda înțelegere
și necesara raportare a lecturilor variate la existența umanității
(Borges și Guerrero, Eliade, Zaciu,
Zoe Petre, Ruxandra Cesereanu,
Radu Vancu, Pleșu și Liiceanu). „De
ce(ul)?” se contopește, interesant, cu
„Cine(ul)?”, căci cauza și, deopotrivă,
scopul scrierii e (de)scrierea, e nevoia organică de a (se) înțelege.
Un profil autentic, involuntar al

autorului e revelația volumului. Nu
„un învățăcel al credinței”, ci „un vicios
cu un pic de înțelepciune. Și un pic de
talent”, care crede într-un „Dumnezeu multidimensional”; nu un jurnalist autosuficient, care mărturisește
că nu crede în „fake news”, din cauza
contradicției de termeni, ci unul care
sesizează apocalipsa presei, prin
stilul șablonard, universalizat, prin
miliardele de ziariști online, „făcători
ai noii gazetării fără gazetari”; nu un
microbist al dezbaterilor formale, ci
un fan al „haiduciei presei”. Un călător fără metodă, dar cu o fantezie
întreținută de atenție și predispus
la analogii și parafraze: creațiile
noastre versus Creația, Brăila versus
Galați, lansări de carte versus lansări
la apă, elogiul prostiei (aluzie la elogiul nebuniei), în Hotelul Erasme.
Breviar de bucurii livrești, de
tristeți metafizice, de presă, de pandemie, de înmormântare și de Paos,
de prezent și de viitor, volumul Leprozar fixează, chiar prin titlul anticipativ, nucleul existențial, marfa
constituită din ceea ce prima parte
a cuvântului compus semnifică: neajunsuri, griji, plăgi.
Încă de la primele pagini, pe
modelul dublei semantizări și al
analogiilor atât de des folosite de
autor, s-a conturat titlul acestui
articol. Fiecare pagină, asemenea
unei agrafe romane, prinde numeroasele falduri ale solitudinii, la fel
cum fiecare confesiune pare un filiform peroneu, torsionat pe axul
său.

Variații pixelate liric
(urmare din p. 5)

ei – robi simpli, coconiți/ În șura
blasfemiei, unde să ostenească”;
„Scobiți de pandemie – parcă sunt
oameni beți/ De limba unei flăcări,
impusă doar privirii”; „Bombănind,
coboară vodă de pe bița panicată/
Și declară: „iaste mâna kaghebe-ului
rusesc,/ De așeea, măi Ureche, ași am
să ctitoresc/ Un motel cu patru stele,
pentru răzășimea toată!”.
Volumul este o radiografie in
crescendo a etapelor devenirii, de la
primele încercări literare, timide,

dar pline de savoare, care au constituit bazele culturii noastre, până
la lumea contemporană bazată pe
false valori, populată de personaje
familiare sau obiceiuri controversate, care contrastează cu un timp
revolut. Tonul este sarcastic, pamfletar, asezonat cu fine ironii: „La
mătușa Mărioara, în cireș eram în
luna/ Lui cuptor, când Maiorescu
mi-a trimis pe mail chemarea/ Că-s
director la Socola, să-mi scot credite
bancare,/ Dar și diploma de doctor,
iphon-ul și cununa”; „Fericit că luase bac-ul la Colegiul din Marghita,/
192
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Mergea cu-o pălincă tare, la ministrul de resort,/ M-a-mbiat să beau
o vodkă, chiar la Mahomed în cort,/
Cu Dimov și cu Hagiu, Moldovan și
cu Nichita”.
Într-o perioadă de expandare
a poemului narativ, în care versul
este depoetizat, Amurgul din afara
trupului este o scriitură atipică, inedită, ce aduce un aer proaspăt în
peisajul liric actual. Volumul este
condimentat cu esențe fine, cu o
savoare neobișnuită, iar Lucian
Scurtu devine o voce importantă în
contextul contemporan.
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Zăbava marilor iubiri
Marcel Lucaciu

Într-o lume tot mai grăbită și tot
mai haotică, așteptarea iubirii este
asemenea clarului de lună, când iluziile dansează cu frenezie, precum
ielele, în sufletul ce își caută, necontenit, perechea lui indestructibilă.
Percepția timpului nu poate fi decât
una subiectivă pentru îndrăgostiții
care măsoară trecerea orelor, lunilor, anilor cu bătăile inimii lor. Unii
dintre ei sunt copleșiți de prezentul
incert, dar privesc spre viitor, fiindcă: „Dragostea e îndelung răbdătoare” (Corinteni, I, 13). Când vraja iubirii e ruptă de răutatea vremurilor,
alții, dimpotrivă, privesc înapoi și
vor să trăiască aievea trecutul magic...
Așteptarea și iubirea sunt
punctele de reper ale volumului
Așteptarea Penelopei (Editura Polirom, Iași, 2019), volum semnat de
Aurora Liiceanu, doctor în psihologie, cercetător senior la Institutul
de Filosofie și Psihologie din cadrul
Academiei Române, autoare a peste
douăzeci de cărți dintre care amintim, selectiv: Povestea unei vrăjitoare
(1996), Rănile memoriei. Nucșoara și
rezistența din munți (2003), Patru
femei, patru povești (2010), Rendes-vous cu lumea (2010), Viața nu-i
croită după calapod (2011), Madlena
(2017), Tânăra cu părul alb. Misterul
Nabokov (2019).
În cea mai recentă apariție editorială, Aurora Liiceanu scrie „despre așteptare ca alegere voluntară a
unei persoane” și se oprește asupra
câtorva mari așteptători care sunt
fie personaje mitologice precum
Penelopa, soția lui Ulise, din Iliada
și Odiseea, epopeile lui Homer; fie
personaje literare din romane celebre (Gatsby, eroul romantic din
Marele Gatsby al lui Scott Fitzgerald
sau Florentino Ariza din Dragostea
în vremea holerei, de Gabriel García
Márquez); fie scriitori precum Er-

nest Hemingway, care a regretat
toată viața despărțirea de Hadley,
marea lui iubire.
Trebuie precizat faptul că
așteptările tuturor acestor personaje (sau persoane) au la origine
arzătoarea dorință de împlinire ori
de regăsire a iubirii adevărate; o iubire fără farduri, fără artificii și fără
clopoței. Noul volum este, în esență,
unul despre iubire și despre feminitate, așteptarea fiind, mai degrabă,
laitmotivul poveștilor de dragoste
(reale ori ficționale) pe care autoarea le reconstituie, atentă la detalii,
la comportamentul protagoniștilor
și, în special, la viața lor interioară;
o viață tumultoasă, mult diferită de
viața lor socială.
De pildă, în fața noianului de
pețitori, Penelopa se dovedește o
femeie pe cât de ingenioasă, pe atât
de puternică. Vreme îndelungată,
ea țese, zi după zi, un lințoliu pe care
noaptea îl destramă, astfel încât să
nu-l mai termine, căci la finalul istovitoarei sale munci trebuie neapărat să aleagă un soț dintre mulții
pețitori. În realitate, și deznădejdea, și speranța, și dorul nebun
îi cuprind sufletul, ori de câte ori
vede, în larg, corăbiile. Speră, neîncetat, că una dintre ele este a lui Ulise. Regăsirea iubirii pierdute are loc,
în cele din urmă, după o așteptare
de douăzeci de ani. Imaginea mult
încercatei Penelopa străbate veacurile, pentru că ea reprezintă deopotrivă modelul feminității ideale
și exemplara fidelitate conjugală...
Merită apreciate caracterul eseistic
al acestor pagini despre Antichitate, breviarul mitologic și divagațiile
referitoare la Heinrich Schliemann,
arheologul german care descoperă,
în 1870, ruinele cetății Troia.
Despre dedublare se poate vorbi
și în cazul lui Gatsby, un personaj ce
ilustrează, în chip tragic, Visul Ame192

rican. Tânăr sărac, dar inteligent și
ambițios, Gatsby se îndrăgostește
de frumoasa Daisy, o fată bogată,
veselă și petrecăreață. Pentru a putea pătrunde în lumea mondenă,
el se îmbogățește prin intermediul
afacerilor ilegale și „așteaptă, cu
înfrigurare, cinci ani ca să se poată
întoarce în trecut”. Își construiește
un adevărat palat în apropierea
reședinței grandioase a proaspăt
căsătoritei Daisy și dă petreceri
cu mult fast, pozând în tânărul de
succes căruia i s-au îndeplinit toate
visurile. În fond, Gatsby este nefericit și trăiește nemaipomenit de
singur în castelul său, chiar dacă are
la dispoziție o mulțime de servitori.
Până în ultima clipă a vieții, el crede, nestrămutat, în regăsirea iubirii
de altădată. Și totuși, Daisy este femeia fatală, schimbătoare și strălucitoare ca o vitrină pregătită pentru
fiecare eveniment, dar care e mereu goală pe dinăuntru. Împreună
cu soțul ei, Daisy pune la cale uciderea Marelui Gatsby, ascunzând,
astfel, o crimă comisă de ea însăși
pe când se afla la volanul superbei
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lui mașini... Pe lângă fluența istorisirii acestei idile, să remarcăm, aici,
veleitățile de critic literar ale psihologului Aurora Liiceanu: „Gatsby
este eroul principal al unui mare
roman, care trezește interesul sub
multe aspecte, putând fi abordat
din perspective multiple, ca iubirea,
contextul social, valorile sociale și
cum se intersectează ele cu valorile
personale, mitul Visului American,
banii și fericirea, reușita socială, rolul comparației sociale, mezalianța,
posibilă sau imposibilă”.
Nu mai puțin de 51 de ani, 9 luni
și 4 zile așteaptă Florentino Ariza
pentru a-și împlini o iubire înfiripată la vârsta adolescenței și mărturisită, atunci, doar prin intermediul
unor stăruitoare schimburi epistolare. Florentino Ariza o iubește
pe frumoasa Fermina Daza, o fată
bogată, orfană de mamă, dar atent
supravegheată de un tată sever și
crescută de o mătușă protectoare
precum doica Julietei. Platonica
iubire este spulberată, brutal, de
tatăl Ferminei; un tată bântuit dintr-odată de prejudecăți sociale. Își
dorea ca fiica lui să fie o doamnă din
înalta societate, nu soția unui telegrafist la poștă ca Florentino și nici
nora unei croitorese. Prin urmare,
tânăra Fermina se căsătorește cu
mai vârstnicul și curtenitorul aristocrat Juvenal Urbino. Florentino
părăsește orașul având în minte
un singur gând: „Va câștiga faimă și
bogăție ca s-o merite pe Fermina.
Nu conta că era căsătorită, pentru că soțul ei avea să moară și ea
urma să devină liberă”. Într-adevăr,
grație spiritului său întreprinzător,
el ajunge un important om de afaceri și proprietarul unei prospere
companii de navigație fluvială. Între timp, reputatul doctor Juvenal
Urbino se stinge din viață la vârsta
de 81 ani. După mai bine de o jumătate de secol, așteptarea ia sfârșit.
Florentino și Fermina pleacă într-o
neîntreruptă croazieră pe fluviu.
Apusul vieții îi va găsi împreună...
Desprindem din această duioasă
și romantică poveste de dragoste
creionarea unor portrete literare, realizate de obicei cu ajutorul

comparației și al câtorva detalii vestimentare: „Fermina era ca o floare
de seră, nemăsurat de frumoasă
și delicată, bogată, crescută ca o
prințesă (...). Purta o diademă cu
pietre prețioase, de culoarea ochilor
ei, și o rochie minunată. Îți venea
să crezi că se duce la o petrecere simandicoasă, dar nu, pur și simplu
așa stătea ea acasă”.
În comparație cu așteptările personajelor Penelopa, Gatsby, Florentino Ariza, așteptarea de 100 de zile
a scriitorului Ernest Hemingway
pare nesemnificativă. Nimic mai
fals. Ea este cea mai importantă dintre toate, pentru simplul motiv că
nu e ficțională, ci strict autentică. În
confesiunile lui Ernest Hemingway,
despărțirea de Hadley este considerată un gest nesăbuit care poate
fi, astăzi, pus pe seama elanurilor
vitaliste ale tinereții, când te crezi
veșnic și, mai ales, crezi că totul
e cu putință. La vârsta de 22 ani,
Hemingway se căsătorește cu Hadley, mai mare cu opt ani decât el.
Locuiesc la Paris, au un copil și duc
o viață extrem de modestă. Relația
lor este una armonioasă, până în
momentul apariției lui Pauline, „o
fată bogată, trufașă, răsfățată, al
cărei motto era obțin ce vreau și căreia familia ultrabogată nu-i punea
nicio opreliște”. Treptat, ea se apropie tot mai mult de Hemingway, îl
laudă, îl scoate la cină, purtându-l
cu mașina la restaurante de lux, la
cluburi și baruri sofisticate. Scott
Fitzgerald, unul dintre bunii săi prieteni, îl sfătuiește să renunțe, imediat, la Pauline și îi atrage atenția
cu aceste vorbe tăioase, însă pline
de înțelepciune: „Un bărbat prins
între două femei le va pierde pe
amândouă”. Dar, paradoxal, tânărul Hemingway susține că le iubește
și vrea să le păstreze pe amândouă.
Acasă, Hadley îi cere să semneze o
hârtie pe care ea a scris, sub ochii lui
înmărmuriți: „Dacă Pauline Pfeiffer și
Ernest Hemingway nu se văd 100 de
zile și dacă, la sfârșitul acestei perioade, Ernest Hemingway îmi spune
că încă o iubește pe Pauline Pfeiffer,
voi divorța de Ernest Hemingway
fără alte complicații”. Ezitant și
192
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abătut, Hemingway semnează până
la urmă, spunând că are „o pasiune ciudată pentru Pauline pe care
nu mi-o pot explica”. În dulcea lui
naivitate, Hemingway speră că Hadley nu va renunța la el și că va accepta triunghiul amoros. Suferința
îi despletește singurătatea, nopțile
îi aduc doar coșmaruri. Așteptarea
scadenței este una cumplită, dar
nu vor fi 100 de zile. După 70 de
zile, Hadley îi trimite o scrisoare,
anunțându-l că acceptă divorțul, fiindcă e clar că el și-l dorește... Elocventă, în rememorarea marii iubiri
a lui Hemingway, este introspecția
menită să reliefeze mustrările de
conștiință: „Amintiri din viața lui
cu Hadley îi reveneau în minte
când aștepta să se termine suta de
zile acordată, trăia cu remușcări,
doar fusese atât de fericit cu ea (...).
Avea gânduri suicidale. Se plimba
prin parcuri, se confesa statuilor, se
gândea că Parisul e de vină pentru
stările lui și se întreba dacă n-ar fi
bine să se întoarcă în State, să plece
odată de acolo”.
Așteptarea Penelopei e o carte densă și compozită, situată la
granița dintre psihologie și literatură. Aurora Liiceanu apelează la câteva mari romane din literatura universală pentru a studia, în profunzime, stările sufletești ale personajelor, neliniștile, teama ori lașitatea
lor, dar și multiplele ipostaze ale
feminității. De-a lungul demersului său analitic, autoarea nutrește
convingerea că „așteptarea este
un proces dificil, complicat, în care
dorințele și viziunile adesea nerealiste se amestecă cu nesiguranța
și îndoielile”. În mod surprinzător,
psihologul experimentat e dublat
de un povestitor înzestrat, care știe
să-și captiveze cititorii prin culoarea unor vremuri apuse ori prin
amănuntul picant.
În permanență, literatura, psihologia, memorialistica se întrepătrund, ele reușind să configureze
zăbava marilor iubiri din epoci diferite și de pe meleaguri îndepărtate. E un semn că nici timpul și nici
depărtarea nu pot despărți sufletele
pereche...
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Un roman al emoțiilor și
situațiilor exponențiale
Mihaela Meravei

Printre romancierii remarcați ai
Cercului literar de la Cluj, grupare
literară fondată de editorul Colorama, scriitoarea Emilia Poenaru
Moldovan, se află constănțeanca
Selma Rashid Calil, originile sale
tătărești aducând un plus de originalitate scrierilor sale. Activitatea
literară a naratoarei se întinde pe
mai mulți ani de zile, ea publicând
o serie de articole, proze, eseuri,
în jurnalul „Karadeniz” și participând la mai multe antologii de
proză. Debutul editorial are loc
în anul 2000, odată cu apariția,
la Editura Europolis, a romanului
„Aife – O tinerețe la răscruce”, autoarea reușind să se impună, încă
de pe atunci, în inimile cititorilor,
mai ales prin narațiunea palpitantă, emoționantă și seducătoare.
Romanul Când merii înfloresc
din nou, apărut, anul acesta, la
Editura Colorama, „Colecția Cercul
literar de la Cluj – Proză”, este dovada epicului autohton, autoarea
păstrând același cadru ca în primul
roman, al unei povestiri desprinse din realitatea zilelor noastre
și a căror protagoniști au origini
musulmane. Despre dramatismul
peniței autoarei, dar și a clarității
cu care își expune poveștile, scriitoarea Emilia Poenaru Moldovan,
notează pe coperta a patra: „Scris
limpede cu sinceritate și acuratețe
de scriitor clasic, romanul Selmei
este departe de a fi plictisitor – este
un punct forte, mai ales în aceste
vremuri când lectura nu mai este
printre preferințele oamenilor – te
ține cu sufletul la gură, producând
în același timp și o bucurie estetică prin frazele impecabil construite de o autoare româncă, a cărei
limbă maternă este limba tătară”.
Acțiunea romanului în discuție
se petrece în anii 2000 și are în
prim plan, drama unei femei, de

origini musulmane, ajunsă la vârsta maturității, 40 de ani, dependentă financiar de soțul său, plecat să muncească în străinătate,
mai precis în Angola și a cărei căsnicie, lipsită de perspectiva unui
copil, se destramă cu repeziciune.
Ferda, eroina principală, consideră maternitatea ca fiind împlinirea
sinelui feminin, o viziune firească
pentru orice femeie, chiar și locul
de muncă pe care îl are – ea este
absolventă a Facultății de Științe
Economice și angajată contabilă la o firmă care stă sub semnul
falimentului – nu îi poate aduce
împlinirea pe care și-o dorește.
Mai mult, fricțiunile din căsătorie,
lipsa soțului pe parcursul celei mai
mari părți din an, dar și maltratarea de care are parte la întoarcerea acestuia din lungile deplasări,
gelozia neîndreptățită și abuzurile fizice la care este supusă, aduc
actantul în pragul sinuciderii, ca
ultimă soluție de eliberare.
Romanciera Selma Calil prezintă cu tragism și fervoare condiția
femeii abuzate dintr-o societate
aflată în decădere morală și spirituală, dar și economică, pe care
cutumele religioase au împiedicat-o să-și ceară dreptul la fericire. Lumea pe care ne-o dezvăluie
autoarea, tradițiile și obiceiurile
acesteia, impunerile religioase și
familiale din cadrul unei căsătorii
musulmane, modul cum gândesc
actanții, respectul pentru părinți
și rădăcini, alături de trimiterile la
formule și îndemnuri în limba tătară, fascinează și țin ca în transă
cititorul.
Scriitoarea Selma Calil
construiește un personaj arhetipal. Ferda este o femeie tătăroaică, frumoasă și inteligentă, care
vrea și reușește să-și depășească
condiția, luptă pentru eliberarea
192

ei din capcana unei vieți mințite
și neîmplinite. Se focusează pe
creșterea stimei de sine și eliberarea de sub tirania masculină.
După ce ani de zile a fost acuzată
a fi „stearpă” de soțul ei, după tratamente istovitoare și traumatizante făcute în dorința de a avea
un copil, Ferda află, în urma unui
scandal monstruos, soldat cu o
desfigurare datorată unei bătăi
aprige aplicate cu brutalitate de
către soț, că singurul vinovat de
neputința procreației este chiar
agresorul și că a fost mințită. Ca
bonus al surprizelor miasmatice,
Ferda va conștientiza și că soțul
său o înșală cu o femeie cu aproape
două zeci de ani mai mică decât el.
Trama romanului Când merii
înfloresc din nou este palpabilă
și autentică, tocmai prin originalitatea și tensiunea epică cu care
este prezentată. Victimă a abuzului domestic, revoltată și vandalizată fizic și psihic, violată și
jignită de către un soț egocentrist,
Ferda are nevoie de reconstrucție
emoțională și fizică. Curajul de
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care dă dovadă personajul principal în momentul când părăsește
căminul conjugal și se refugiază
la reședința părinților, decedați în
urmă cu un timp, în aceeași zi, la
diferență de câteva ore (alt tablou
tulburător), dar și hotărârea de a
rupe jurământul marital și a-și recupera echilibrul și independența
sufletească, sunt trăsăturile unui
caracter puternic, lucid, voluntar și convingător, mai ales prin
raționalitatea faptelor și expunerii
lor. Modul frust în care sunt prezentate anumite scene din viața
unei familii de tătari, pentru care
dezvăluirea culiselor vieții intime
este un subiect tabu, reprezintă
un act de asumare de care dă dovadă autoarea, dar și de verism și
franchețe. În compensația acestor
scene de o violență șocantă, Selma
Calil vine cu descrieri sublime ale
obiceiurilor tătarilor, ale delicateselor culinare, dar și a dragostei și
legăturii profunde dintre părinți
și copii, a iubirii necondiționate
dintre frați. Cel care o va ajuta pe
Ferda să-și revină, care va aduce
un psiholog în speranța unei vindecări de ordin sufletesc și mental,
care o va susține să meargă la Institutul de Medicină Legală pentru a i se emite un certificat de viol
și maltratare, cel care o va ajuta să
facă demersurile pentru divorț, va
fi Fetin, fratele său. Deși stabilit în
Turcia, își va lăsa cei doi copii mici
și soția și va veni în România să-i
fie Ferdei alături.
Cea de-a doua parte a romanului Când merii vor înflori din
nou, reprezintă drumul refacerii,
al reinventării unei femei care a
avut curajul să-și ia viața în mâini
și să-și caute fericirea. Selma Calil vine și în această parte cu noi
personaje matriceale. Firul tra-

mei se schimbă subit, rămânând
totuși în același cadru captivant
al tangajului emotiv. Apar noi
situații exponențiale, noi scene
tumultoase și tulburătoare. Viața
și moartea stau pe un taler asupra
căruia omul are liberul arbitru.
Romanciera prezintă în această
parte o problematică de tendință
a contemporaneității, aceea a cancerului și a traumelor produse de
acesta. Cititorul se va atașa cu tot
sufletul de drama unui nou personaj. Alma este o tânără de nici 30 de
ani, o luptătoare în războiul cu cancerul, pe care destinul o pune întro situație aproape imposibilă, ea
fiind însărcinată în mai bine de trei
luni și care trebuie să aleagă între
viața ei și a pruncului din pântec.
Pentru a putea supraviețui, Alma
are nevoie de chimioterapie, un
tratament invaziv, care ar afecta
dezvoltarea normală a pruncului.
Capitolele dedicate acestui personaj serafim sunt de o profunzime
și emoție copleșitoare. „Era în Ferda un sentiment confuz, un fel de
milă dublată de revoltă; în femeia
tânără din fața ei creștea o nouă
viață și locul ei ar fi trebuit să fie
departe, într-un loc unde să trăiască din plin bucuria gravidității,
[nu într-un salon de oncologie].
Totul îi părea monstruos, natura
greșise într-atât… cât să pună, în
același timp și viața și moartea în
același trup”.
Remarcabilă este înclinația Selmei Calil spre psihanaliză, spre
analiză sociologică sau religioasă.
Autoarea coboară în adâncurile
sufletului feminin cu aceeași abisalitate și iscusință ca și în culisele
societății, ori în sferele divinității
(numele lui Allah fiind adesea invocat, trăsătură caracteristică
enoriașilor musulmani ca dovadă
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a evlaviei și supunerii față de divinitate). Ea face adevărate descinderi filozofice, ridicând valoarea
romanului, care, pe alocuri, are
tendința să devină prea impresionabil, ori patetic. „Toate teoriile legate de destin, soartă, sunt
născocite de om pentru a-și pansa
rănile pe care i le face viața, toate
sunt simple ipoteze. Umanitatea
înoată într-o beznă existențială;
nu vom ști niciodată de unde venim și încotro ne ducem. (…) Misterul apariției vieții pe pământ nu
va fi înțeles niciodată pe deplin,
cu toate astea, atunci când suntem doborâți la podea, când nici
nu mai vrem să ne găsim puterea
de a ne ridica, destinul, soarta sau
poate chiar Creatorul ne dă șansa
de care aveam nevoie, de multe ori
fără ca noi să fim conștienți de valoarea ei”.
Modul în care Selma Calil conduce firul narativ, epicul generos,
stăpânirea situațiilor detonante,
infiltrarea surprizei și creionarea
unor personaje hegemonice, memorabile, dominante, alături de
sensibilitatea cu care își așterne
povestea, stăpânirea dialogului,
frazarea impecabilă, fac din romanul Când merii vor înflori din
nou, un bestseller, o carte captivantă și exotică, cu atât mai valoroasă, cu cât subiectul său intră
în culisele unei etnii, cea tătară,
despre care s-a scris foarte puțin.
Metafora titlului este o trimitere la reproducere, la împlinirea
femeii prin procreere, la anotimpul iubirii, primăvara, și la mărul
cunoașterii și adevărului. Romanul te ține lipit de fiecare personaj,
așa cum doar dragostea o poate
face. Este ceva magic, în scriitura
acestei romanciere dobrogene, de
care cu siguranță vom mai auzi.
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Nasradin Hogea în
Dobrogea tătarilor crimeeni
Güner Akmolla

Născută și crescută într-un minunat sat tătar din
istorica Dobroge (Dobruge, Tobârșa), am simțit personalitatea nemuritorului hoge Nasradin, cum îi zicem
noi, prezent în casa și în școala tătară. Noi nu avem
documente istorice precise despre venirea noastră în
Dobrogea. Datarea este diferită după zone, sate, familii. Astfel, se știe că pe la anul 900, zona Tulcei și a
Isaccei (ambele denumiri au origine turcă, cumană),
apoi pe la 1260 – zona Babadag, iar mai târziu, în
jurul lui 1290 – zona Banat, au primit prin Paleologi sute de mii de turci, turcmeni, nohay. Dar nu ne
întrebăm ce s-a întâmplat cu imperiul Cumanilor, cu
kîpcegii care fugeau la 1241 de mongoli? Oamenii nu
dispar, nu mor, nu pleacă toți, asimilarea naturală
trece prin istoria omenirii, uneori și din motive voite,
fără menționări.
Satul meu natal se numea Aqbaș, azi comuna
Albești și se află la 12 km de Mangalia. Am scris în
două ediții bilingve (în tătară și în română) monografia lui, în 2007 și în 2019. Primind în luna mai 2020,
prin amabilitatea scriitoarei D. Dobrița-Bîlea, cartea
Calea lui Nastratin (studiu monografic) semnată de
scriitorul clujean Iulian Dămăcuș (Ed. Napoca Star),
mi-am reîmprospătat cultura neamului prin Nastratin. Noi, tătarii, îl avem pe Nasradin al nostru, prezent
ca înțelept în viața noastră de toate zilele. Ne trezeam dimineața cu îndemnul la muncă dat de Nasradin
ogea, ne jucam și ne ocroteam cu sfaturile lui, mâncam după îndemnul lui la cumpătare și adormeam
cu poveștile lui despre lumea cea suportabilă numai
după calea arătată de EL! Am crescut cu și prin Nasradin ogea, de aceea am savurat opera documentată
și plină de aprecieri a spiritului popular turc al dlui
Dămăcuș. Nasradin nu era un om simplu din popor,
cultura și gradul lui de înțelepciune dovedesc faptul
că făcea parte din elită.
De-a lungul capitolelor, 16 la număr și pline de
acea „curajoasă prin cultură” imixtiune în civilizațiile
lumii și în operele în cauză, autorul, dl Dămăcuș oferă
cititorului de astăzi un Nastratin etern viabil și contemporan, de exemplu, primul capitol ne sugerează
prezența măgarului – simbol în viaţa eroului, fie el
imam, cadiu sau țăran. Toată lumea turcă știe că la
Konya, Șivrihisar (despre care noi, tătarii, mai știm că
acolo am migrat cu secole în urmă) s-a născut Nasreddin, fiul lui Abdulla efendi și al Sîdikăi (1208-1284),
cel care a răspuns idealului uman prin satira sa la adresa aspectelor sociale, cel care râde la necaz și plânge la
bucurie. El, Nastratin sau Nasreddin, trăia în Konya,

în Uzbekistan sau în Dobrogea, educând copiii și înseninând bătrânii, care doar așa puteau suporta viața...
Conviețuind cu Demiurgul, cu Timurlenk, cu Murad I,
cu Evlya Celebi, Nasreddin străbate Orientul, Balcanii, Carpații și chiar Occidentul, alăturându-se cu gloria înțelepciunii lui Juha năzdrăvanul, Panurge, Piter
Proud, Păcală... Dl Iulian Dămăcuș scrie: „Războiul
(fără arme, n.n.) Hogii continuă și pe timp de pace, ba
chiar și în somn/vis” (Calea lui Nastratin, studiu monografic, Napoca Star, 2020, p. 17), pentru a defini
universalitatea Eroului filosof şi umorist. Nasradin
tătarul, Nasreddin turcul, Nastratin românul a studiat cu mari învățați ai vremii precum: Seyyid Mahmud
Hayrani, cu Sezid Hagi Ibrahim, cu Sarî Saltuk Dede
(al cărui mormânt se află în România la Babadag –
muntele tatălui), ajungând el însuși profesor la școala
teologică, medrese din localitate. Peregrinând din loc
în loc, strămoșii mei construiau așezarea pornind de
la trei elemente de bază: geamia sau moscheea, fântâna și școala! Trec peste capitolul moartea lui Nastratin,
deoarece eu nu consider că el ar fi murit și amintesc
„gaura de la mormânt, lăsată pentru a observa lumea”
(op. cit., p 23). Iată-l pe Nasraddin Ogea al copilăriei
mele: pofti Nasraddin Hogea mâncarea tradițională a
tătarilor, acel şuberek celebru prin poemul scris de
marele tătar Ismail Otar (1911-2005) și pe care noi
l-am tradus în limba română în anul 2003. Nevasta
era și ea pofticioasă. (Mărturisesc cum am ținut acum
vreo 12 ani dieta pentru slăbire, dar, ajungând la prietenii mei din Tuzla, dna Șukrie Kerim, gospodină de
prim rang și poetă tătară talentată, mi-a pus pe masă
șuberek, pe care introducându-l în dietă, am pierdut
(continuare în p. 42)
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Pledoarie pentru a fi
fericiți

Eseu 13

Silvia Bodea Sălăjan

Umbra de suferință te urmează mereu pentru că
mintea ta este ancorată într-un timp al suferinței, de
care nu te poți detașa! Dar oare ai încercat să faci asta?
Oare retrăirea perpetuă a ceea ce a lăsat amprenta
sângerândă în ființa ta spirituală atenuează durerea?
Poți oare anula cauzele care au provocat suferința? Cu
siguranță că nu. Sensul drumului prin viață este unul
singur, iar „timpul înapoi nu se poate!” Și-atunci vine
de la sine întrebarea, pe care și Lenin și-a adresat-o
sieși la un moment crucial din viață: „ce-i de făcut?” Nu
prea există soluții, pentru că dacă ar exista și dacă ar
fi la îndemâna noastră n-ar mai exista suferință. Ori
suferința este cea care ne copleșește existența în cea
mai mare parte a timpului ce ni s-a dat. Filosofii antici
ne îndemnau la cunoașterea de sine: „nosce te ipsum”,
sau ne propuneau să trăim clipa, „carpe diem”, clipa
prezentului etern. Poate că auto-reevaluarea propriilor
motive pentru care „am fost trimiși în lumină” ar putea
crea o breșă spre înțelegerea sensului vieții noastre și
astfel puterea suferinței ar fi atenuată. De ce? Tocmai
pentru că am înțelege că itinerariul este prestabilit și
în aceste condiții evitarea este imposibilă. Și dacă prin
cunoașterea de sine am avea posibilitatea să evităm cauzele care generează durerea?
Cunoașterea de sine este însă un demers pe cât de
complex, pe atât de relativ. Nu se știe cum ai proceda
într-o anume situație dată, în care să fii implicat efectiv,
nu doar ca spectator sau potențial participant. „Dacă
aș fi în locul cutăruia, eu n-aș face așa...!” Oare? Și dacă
totuși ajungi într-o asemenea postură, descoperi cu
stupefacție că ai parcurs același itinerar pe care l-au
parcurs și alții, pe care i-ai judecat și așezat în limitele
logicii tale. Este atât de complicat și de complex acest
proces, încât singura cale de împăcare cu sinele este
renunțarea la căutarea de răspunsuri. Nu vreau să știu
cum aș proceda într-o anumită situație! Nu vreau să-mi
atribui calități, pe care realitatea să mi le infirme prin
demersurile ei! Nu vreau să sondez partea aceea ascunsă a ființei mele spirituale! Poate că acestea ar putea fi
momente de respiro în care să ne bucurăm de ceea ce ni
s-a dat. Omul nu este propriul său stăpân, dar încearcă
să fie stăpânul semenilor săi. Cum să fii stăpân pe propria ființă când nu poți să-ți autocomanzi vindecarea în
caz de boală? Când nu poți să pui în funcțiune un organ
propriu pentru a-ți sluji? Mergem, auzim, vedem, gesticulăm și toate celelalte, fără să ne gândim la elementele
care compun acești factori necesari și firești ai ființei
noastre. Eu pot să merg pentru că „picioarele au primit
comanda de la creier...” Dar oare creierul paraliticului

nu mai dă o asemenea comandă? Cu siguranță că o dă,
sau încearcă să o dea, dar picioarele nu se mai supun
comenzii. De ce? Undeva s-a întrerupt „circuitul!” Și de
ce ființa noastră, pe care ne pretindem stăpâni, de ce nu
reface acel circuit, ca să funcționeze? Mă gândesc aici
la faptul că unei șopârle, dacă i se retează coada, aceasta se reface în scurt timp, oare printr-o autocomandă?
În ființa noastră biologică pe care o hrănim, o îngrijim, de care ne pasă atât de mult de ce nu se împlinesc
asemenea comenzi? Și dacă totuși se dau, cu siguranță
că nu ne aparțin nouă, pentru că ne cunoaștem doar
tangențial și doar în mică măsură. Cineva se pare că
totuși ne cunoaște deoarece de la acest Cineva creierul
primește comenzile, pe care ni le transmite nouă. Oare
masa aceea albă și gelatinoasă, care ocupă aproximativ
2% din corp, are puterile miraculoase de a ne dărui bucuria sau tristețea, înălțarea sau căderea, trăirea vieții
în spirit sau în materie? Poate că această „masă gelatinoasă” nu este decât un mijloc prin care corpului nostru i se transmite comanda, tot așa cum calculatorul
este instrumentul prin care transmitem și ne transmitem celorlalți. Și totuși, de ce durerea este resimțită cu
mai multă putere decât orice altă trăire? Viața fiecăruia
dintre noi este construită echilibrat, nu arbitrar, tot așa
cum după furtuni cerul este mai albastru în seninătatea
lui, când după urcușul unui munte urmează coborâșul.
Și cu toate acestea, seninul de după furtună, coborârea
care ar trebui să ne dea satisfacție par că rămân în umbra furtunii și a urcușului ce ne-a tăiat răsuflarea, pentru că am fost puși să forțăm limitele suportabilității.
Durerea persistă în noi pentru că îi dăm voie să persiste. Motivul nu poate fi explicat decât ca pe o posibilă
autoflagelare, sau ca acea „plăcere în durere” pe care
doar o minte bolnavă o poate păstra în sine. Și-atunci,
păstrând durerea, putem afirma că avem o minte bolnavă, sau preferăm să spunem că suntem sensibili la
durerile lumii?
Dacă ar fi să luăm în calcul a doua propunere făcută de filosofii antici, și anume aceea de a trăi în clipa
prezentului, fără trecut și fără viitor, poate că ar putea
constitui o soluție. Dar cum să te desprinzi de timp și
să păstrezi în ființa și conștiința ta scânteia aceea minusculă numită prezent? Asta ar însemna, oare, desprinderea de propriul destin? „Viitorul și trecutul sunt
a filei două fețe”, afirma Eminescu. Iată că aceste două
elemente ce compun timpul sunt două file mari în raport cu prezentul delimitat doar în cantul filei, acea
parte ce trece neobservată tocmai pentru că nu conține
niciun mesaj, nu reprezintă nimic. Oare: „nu-i tristețea
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amintirea vremii în care n-am fost?”, se întreba Emil
Cioran. Este aici o nostalgie a unui vis neîmplinit. Un
dor „de departe”, cum l-ar numi Vasile Voiculescu,
un dor prăbușit în sine, ce nu așteaptă să fie revelat.
Tangențial, Cioran asociază tristețea cu durerea și chiar
cu singurătatea. Filosoful definea durerea ca fiind „singurul drum pozitiv de înţelegere lăuntrică a problemelor personale”. Concluzia care s-ar impune aici ar fi că
soarta omului are dimensiunea durerii, deoarece se
descoperă doar prin durere. Oare de unde vine aceas-

tă durere, de vreme ce dorim să ne desprindem atât de
trecutul, care oricum nu mai poate fi reînviat, cât și de
viitorul atât de incert pentru fiecare? Căci la urma urmei nu ne aparține decât clipa prezentului, acel prezent
etern în care trăim. Și-atunci, desprinși de cele „două
fețe ale filei” nu putem fi oare fericiți? Poate fi vorba de
o fericire în sine, o trăire exhaustivă, un demers fundamental prin care viața poate avea un sens, pe care să-l
înțelegem pe deplin.
În concluzie, haideți să trăim clipa și să fim fericiți!

O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”:
Camelia Burghele, „Șapte povești din Țara
Silvaniei”, volum apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
Camelia Burghele și-a creat, de-a lungul ultimilor 20 de ani de cercetări și mai bine de 15 volume,
o reputație solidă de etnograf de teren, cunoscând
mai bine decât oricine satele sălăjene, cu țăranii lor
adevărați. Dinamica acestor sate, între tradițional
și post-tradițional, este analizată cu instrumentele
antropologiei culturale, cu focusare pe recuperarea
patrimonială.
Așa se face că ultimul său volum, „Șapte povești
din Țara Silvaniei”, gândit în continuarea celuilalt,
„Șapte zile în Țara Silvaniei” (apărut tot la Editura
„Caiete Silvane”), se sprijină pe poveștile fabuloase
auzite de la bătrânii cu care a stat de vorbă, pentru
a deschide apetitul cititorilor pentru o „preumblare” în lumea tradițiilor, obiceiurilor și înțelepciunii
populare sau chiar pe ulițele satelor sălăjene.
Poveștile despre case și oameni, zestre, habă,
danț și haine de sărbătoare, despre bucătăria bunicilor, dar și despre strigoi sau deochi și descântece
de boală, dincolo de savoarea zicerii lor în grai local,
conturează o imagine a unui sat sălăjean așezat,
bine rânduit, în care lucrurile de valoare erau cele
care dădeau rost vieții. (Red.)
O carte de care Sălajul are nevoie
Intrarea României în marea familie a Uniunii
Europene a adus cu sine creșterea atenției acordate identității culturale proprii fiecărui membru.
Dincolo de calitatea de „cetățean european”, românul are o cultură tradițională care îl face unic
și inconfundabil, și de aici – importanța crucială a
cunoașterii, recuperării și conservării patrimoniului satelor.
Ne dorim ca prin politicile de dezvoltare și
investițiile pe care le implementăm la nivelul Consiliului Județean Sălaj să susținem cât mai mult
dezvoltarea satelor sălăjene în mod durabil și coerent, să asigurăm bunăstare și egalitate de șanse.
Majoritatea celor stabiliți în mediul urban au ră-

dăcini în satul tradițional; de aceea este vital să
conservăm spiritul autentic al țăranului român,
pentru a evita o lipsă de identitate în societatea
noastră.
Cartea Cameliei Burghele vine în completarea
acestui demers, vorbind despre sufletul țăranului,
despre amintirile lui, despre tradiții și obiceiuri,
dar și despre înțelepciunea populară și rânduiala
bunului simț.
Lumea se schimbă repede, și e firesc să fie așa.
Modernizarea vieții de zi cu zi se simte tot mai
mult, iar satele tind să arate ca orașele: casele cu
acoperișuri de paie, pâinea coaptă în cuptor, munca în „clacă” sau colindele vechi de Crăciun vor trăi,
în curând, doar în amintirile țăranilor; dar este
de datoria noastră să le putem spune copiilor și
nepoților noștri cum au trăit, cum au muncit, sau
cum au cântat bunicii noștri. E nu doar un act de
recuperare istorică, ci și un act de mândrie și, de ce
nu, chiar de patriotism. Stă în puterea noastră să
scriem poveștile satului astfel încât să nu ne pierdem niciodată trecutul. Noi, sălăjenii, o facem prin
volumul de față și prin altele, ce vor urma.
Dinu Iancu Sălăjanu,
președintele Consiliului Județean Sălaj
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La Editura „Caiete Silvane” a
apărut, cu sprijinul Consiliului
Județean Sălaj și al Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj, antologia Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj: „11 prozatori”. Sunt antologați scriitorii
Grigorie M. Croitoru, Maria V. Croitoru, Simone Györfi, Györfi-Deák
György, Florin Horvath, Ancuța
Mărieș, Ion Pițoiu-Dragomir, Silvia Bodea Sălăjan, Teodor SărăcuțComănescu, Doina Ira-Tăutan și
Viorel Tăutan. Ilustrație copertă: Elisabeth Ochsenfeld, „Vrejul
fermecat” (triptic), 2019, tablou
realizat în cadrul Simpozionului
Internațional de Arte Vizuale „Arta
în grădină” de la Grădina Botanică
din Jibou.
11 prozatori sălăjeni
Continuăm cu această antologie
– „11 prozatori” – demersul de
promovare a membrilor Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj
(AS-SJ), demers început în acest
an (2020, n.n.) prin antologia „18
poeţi” (apărută tot la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultură
şi Artă al Judeţului Sălaj, instituţie a Consiliului Judeţean Sălaj),
carte în care au fost cuprinşi cu
La Editura „Caiete Silvane”,
cu sprijinul Consiliului Județean
Sălaj/Centrului de Cultură și
Artă al Județului Sălaj, a apărut, în colecția „Poesis”, cartea
de versuri „Suflet de duminică”
scrisă de Viorica Blaj.
Membră a Cenaclului „Silvania”
din 1988, poeziile sale au fost publicate și în revistele „Tribuna” (ClujNapoca) și „Transilvania” (Sibiu),
precum și în antologia „Poeți sălăjeni
ai Cenaclului «Silvania»”. Din 1990
până la pensionare (aproape 20 de
ani) a fost redactor, apoi redactorșef adjunct sau secretar general de
redacție la „Graiul Sălajului” și corespondent „Rompres” (în prezent
Agerpres) pentru Sălaj (1996-1999).
Viorica Blaj mărturisește:
„Fără îndoieli sau ocolișuri, după
pensionare m-am întors acasă, la
Treznea. A fost, într-un fel firesc,
o întoarcere la sine, o regăsire și o
reașezare a sufletului într-o liniște
căutată și așteptată mult și demult.
De atunci și de acolo, am putut să

poeme reprezentative Ioan-Vasile
Bulgărean, Simone Györfi, Daniel
Hoblea, Dina Horvath, Mioara Lazăr, Marcel Lucaciu, Angela Maxim,
Ancuţa Mărieş, Alice Valeria Micu,
Viorel Mureşan, Viorica Mureşan,
Ileana Petrean-Păuşan, Ion Piţoiu-Dragomir, Silvia Bodea Sălăjan,
Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Daniel
Săuca, Doina Ira-Tăutan și Viorel
Tăutan. Prin acest volum vin în
faţa dvs. prozatorii AS-SJ, Grigorie
M. Croitoru, Maria V. Croitoru, Simone Györfi, Györfi-Deák György,
Florin Horvath, Ancuţa Mărieş,
Ion Piţoiu-Dragomir, Silvia Bodea
Sălăjan, Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Doina Ira-Tăutan şi Viorel
Tăutan. Aşa cum se poate observa
cu uşurinţă, destui colegi se manifestă atât prin poezie, cât şi în proză (şi nu numai, dovadă e şi colecţia
revistei „Caiete Silvane”, publicaţie
pe care vă îndemnăm şi prin aceste rânduri să o lecturaţi), ceea ce e,
fără îndoială, lăudabil. Şi pentru că
e încă un semn despre necesitatea
existenţei asociaţiei noastre, organizaţie ce are ca principal rol şi scop
sprijinirea, promovarea scriitorilor
sălăjeni. Vom încerca, în continuare, să îi aducem în atenţia publicului iubitor de literatură, din judeţ,
din ţară şi din străinătate. În ciuda

pandemiei şi a… „pandaliilor” de
tot felul. Şi nu numai pe membrii
Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul
Sălaj. Pe toţi cei care în această parte de ţară pot contribui, prin cuvinte, litere sau sunete, la împlinirea
sloganului, îndemnului „Credem în
cultură!” Probabil rândurile de faţă
sunt patetice. Dar, dacă nici noi nu
mai credem, atunci cine?...
Daniel Săuca
Preşedinte AS-SJ

privesc în urmă harta drumurilor cu
sens unic spre azi! Un azi pe care să-l
încep cu un Mulțumesc, Doamne și
Te rog, ai știre de noi”.
Cuvântul autoarei la „Suflet
de duminică”:
Început de an. Început de poveste. Sărbătoare. Şi un „fir de lumină”.
Iar foarte aproape era şi gândul la un
întreg. Cum ar fi dacă aş scrie pentru
fiecare duminică?
Şi a fost. Iar şi iar. Început şi sfârşit, pentru că azi e mai mult decât
ieri. Ori ar trebui să fie dacă zidim
în acel acasă al sufletului, de unde
plecăm şi unde ne întoarcem mereu,
în care plângem ori ne bucurăm, care
doare ori reînvie dintr-un tăciune
aproape stins. În acel acasă e nevoia
de căutare, de înţelegere şi de ascultare, de mulţumire. E nevoia de rugăciune.
Cu ochii sufletului tău, sigur vei
vedea altfel „Duminica lui Zaheu”,
a „Fiului risipitor” ori „Duminica
Sfintei Cruci”. Precizarea Evangheliei fiecărei duminici, la fiecare poem
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– începând cu prima duminică din
septembrie a anului bisericesc – este
şi o invitaţie de a te întoarce de la
poem la textul biblic.
Pentru că, de fapt, important
este Cuvântul Sfânt de învăţătură
care ne poate creşte.

16 Cuvinte

În vreme de pandemie
Gheorghe Moga

Sextil Pușcariu scria în paginile de prezentare a
lucrării sale Limba română I Privire generală, apărută la Fundația pentru literatură și artă, în 1940, că
există în fiecare cititor „un lingvist înnăscut”. Rândurile de mai jos aparțin unui astfel de cititor, care
vrea să ilustreze un adevăr îndeobște cunoscut – caracterul deschis al vocabularului unei limbi – prin
material lexical recent, pe care pandemia l-a scos la
iveală.
Aproape toate „mișcările” din lexic (apariția
unor cuvinte/sensuri noi, formarea de termeni
noi prin derivare/compunere, adoptarea/adaptarea împrumuturilor din alte limbi) pot fi ilustrate
prin cuvinte din vocabularul vorbitorului de azi.
Termenilor de strictă specialitate (virus, pandemie
format din elementul de compunere pan- „tot, întreg, universal” și gr. demos „popor”, terapie, contagios etc.) li s-au alăturat alții aparținând unor
câmpuri semantice diverse. Bunăoară, platou își
îmbogățește sensurile cu unul care face trimitere la
o secvență grafică a unui fenomen; tot metaforic
o altă secvență grafică este numită cocoașă. Dintre
toate sensurile substantivului val sunt actualizate
acelea în care predomină ideea de număr mare care
copleșește: un nou val, un al doilea val etc. Nu toate cuvintele puse în circulație au șanse să reziste: a
termometriza, prin „structura materială” care-l face
dificil de pronunțat își reduce șansele; să nu mai
vorbim de termometrizare care are o silabă în plus.
Au fost „resuscitate” unele cuvinte precum molimă,
ciumă, au apărut în media și creații personale covidemie, covidel, s-au creat jocuri de cuvinte etc.
Și substantivul neutru vaccin (cu pluralul vaccinuri) cunoaște, azi, o frecvență deosebită devenind cuvântul momentului, după ce multă vreme a
aparținut vocabularului pasiv al vorbitorilor. Termenul a fost vehiculat și în lunile de dezamăgire și
așteptare, răstimp atât de bine sugerat de Maria-Ana
Tupan în ultimul număr din revista Contemporanul:
Atâtea Premii Nobel și nici un vaccin… Astăzi, cuvântul aduce cu sine speranță („luminița de la capătul
tunelului”), fără a învinge total îndoiala, neîncrederea din sufletul tuturor. Pentru a întări afirmația
lui Constantin Noica potrivit căreia „orice cuvânt
este o uitare și în aproape oricare s-au îngropat
înțelesuri de care nu mai știi”, vă propunem spre
lectură rândurile dedicate substantivului vaccin de
către latinistul G.I. Tohăneanu în Dicționar de imagini pierdute. Apărut în urmă cu un sfert de veac,

Dicționarul cuprinde 135 de articole (și tot atâtea
cuvinte-titlu) referitoare la neologisme din limba
noastră, preluate din limba latină („limba… paternă a neamului nostru”) sau din franceză. După ce
dă definiția neologismului și două citate (unul dintr-o lucrare științifică a lui Victor Babeș și altul din
proza lui Cezar Petrescu), autorul scrie: „La baza
rom. vaccin și a formelor romanice corespunzătoare
stă – oricât ar părea, cel puțin la prima vedere, de
curios – adjectivul latinesc vaccinus însemnând „de
vacă”, derivat din vacca „vacă” cu sufixul adjectival
-inus, întocmai ca aquilinus „de vultur” din aquila,
caprinus „de capră” din capra (cf. expresia lac caprinum, „lapte de capră”), caballinus, „de cal”, din
caballus, „cal”, dar mai ales „mârțoagă”, caninus,
„de câine”, din canis, equinus, „de cal”, din equus,
ferinus „de fiară”, din fera (cf. expresia pellis ferina
„piele de sălbăticiune), lupinus, „de lup”, din lupus,
taurinus, „de taur”, din taurus, ursinus, „de urs”, din
ursus etc., etc. Ca să se vadă cât mai deslușit sensul
prim al lui vaccinus, iată un detaliu edificator: alimentul pe care noi îl numim astăzi „brânză de vacă”
se numea la romani caseus vaccinus! Este firesc să
ne întrebăm, acum, care poate fi explicația unei
evoluții semantice atât de spectaculoase, de la „de
vacă” la… „vaccin”? Iat-o: în medicina veterinară,
de terminologie latină, a Evului Mediu, există expresia variola vaccina, denumind o boală infecțioasă
specifică unor animale, variola vacilor. Experiența
a îngăduit observația că, inoculat omului, virusul
bolii acesteia îl imunizează. Prescurtată, expresia
variola vaccina a devenit, mai simplu, vaccina (fr.
vaccine), denumind nu numai „boala”, ci și „leacul”,
„vaccinul” ei (p. 262).
Este pe cale să se închege, prin repetiție, o structură fixă: în vreme de pandemie, care devine un reper
temporal pentru cele mai diverse realități: școala
(cultura, sportul) în vreme de pandemie. A contribuit
la închegarea acestui „tipar” și o referință livrescă:
titlul unui roman al lui Gabriel García Márquez, El
amor en los tiempos del cólera din 1985.
Din articolul scriitorului Radu Paraschivescu [Ne-ai
lăsat (cu) mască, 2020] cu care acesta onorează
„dosarul” revistei Dilema veche, intitulat 2020 – Ce
a fost bine când a fost rău, am reținut următoarea
frază, care vorbește tot despre soarta cuvintelor:
„vocabularul s-a dilatat în pandemie și a făcut loc
unor cuvinte despre care ne vom aminti cândva
poate cu un surâs, poate cu un frison”.
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Eseu 17

Panta Rhei

Mirel Matyas

1. Gânduri despre Timp
E timpul să scriu despre Timp.
Am tot vrut să scriu dar... n-am avut
timp. V-ați putea întreba, pe bună
dreptate, ce aș mai putea adăuga
eu, după milenii în care gânditori,
filozofi, poeți, oameni de știință sau
teologi au cam spus totul despre
cel mai greu subiect de abordat. Aș
putea spune simplu „timpul curge”.
Sau parafrazându-l pe Marin Preda
aș putea spune: „timpul nu mai are
răbdare”. Cred că mai bine m-aș eschiva spunând „nu am timp să vorbesc despre Timp”. Și totuși...
Auzim atât de des, poate din ce
în ce mai des, că nu avem timp. Nu
avem timp de noi, nu avem timp de
semenii noștri, nu avem timp să râdem sau măcar să zâmbim, nu avem
timp de nimic. Nu mai avem timp!
Cum vine asta? Am avut cândva
timp și acum nu-l mai avem? L-am
pierdut pe drum? Suntem, la fel ca
Marcel Proust, „în căutarea timpului
pierdut”?
Sau auzim expresia „îmi omor
timpul”, spusă cu atâta nonșalanță,
din egoism parcă. Adică timpul este
al meu și fac ce vreau cu el, dacă am
chef „îl omor”. De aici ar trebui să
se înțeleagă că timpul e ceva ce ne
aparține? Nici vorbă. Ba mai mult,
s-a dovedit că de fapt noi suntem
sub timp, noi suntem cei care „curgem” (sau „ne scurgem”) prin timp.
Noi suntem sclavii Timpului. Noi,
cei care existăm, care avem acel ceva
numit Viață, suntem aruncați de-a
dreptul în Timp odată cu zămislirea
noastră. E ca și cum am fi aruncați
într-un râu ce curge într-o direcție
bine definită, iar curenții puternici
ne poartă la vale. E drept, uneori
apele sunt mai învolburate, curg
mai repede, alteori sunt mai domoale. Dar curg! Totul curge! Unii
ne mai agățăm cu disperare de câte
ceva, sau, mai rău, ne risipim energiile înotând contra curentului. Ce

ne facem însă dacă, așa cum susține
Shakespeare în Hamlet, „timpul și-a
ieșit din matcă”? Dar dacă, duși de
curenții timpului revărsat, rătăcim
prin locuri neștiute?
Ce este Timpul? Greu de răspuns
deși, în mod paradoxal, îl simțim
prin toate mădularele noastre. Să
fie Timpul doar trecerea implacabilă a anilor? Ceva ce desparte ieri de
mâine, trecutul de viitor? Ar fi prea
simplist să judecăm așa lucrurile...
Dacă ar fi să căutăm o definiție de
dicționar am afla că timpul este
„mediu omogen și nedefinit, analog
spațiului, în care ne apare succesiunea ireversibilă a fenomenelor” (DEX
online). Cum vine asta? Până și
dicționarul spune despre timp
că este „nedefinit”? Sigur, sunt și
definiții complicate oferite de oamenii de știință, nu o să vă plictisesc cu acestea. La fel cum sunt și
definiții poetice sau artistice ale
aceleiași noțiuni. Una îmi vine în
minte: știți celebra pictură „The Persistence of Memory” din 1931 a suprarealistului Salvador Dali? Cea în
care un ceasornic pare că se scurge
de pe o masă ca și o formă fluidă.
Genială definiție! Aproape că nu ar
mai fi nimic de adăugat...
Cercetătorii ne-au convins că trăim într-un Univers tridimensional
la care trebuie să adăugăm negreșit
o a patra dimensiune – Timpul. Nu
prea putem să-i contrazicem, experimentăm zilnic orientarea spațială
și oricât am căuta nu putem percepe mai mult de trei dimensiuni.
Nu că nu ar exista mai multe dimensiuni, dar pur și simplu, nu le
putem percepe. Cât despre timp,
da, ne marchează fiecare moment
al existenței. Se ține scai de noi cu
încăpățânare și periodic mai adaugă
un an, un anotimp, vieții noastre.
Dacă ar fi să ne orientăm în timp,
am spune că acesta vine din trecut,
trece prin prezent și curge înspre
viitor. Să reprezinte Timpul inter192

valul dintre Alfa și Omega, dintre
Început și Sfârșit? „Din sânul vecinicului ieri/ Trăiește azi ce moare”, spunea Eminescu în Luceafărul.
Ca să rămânem la Eminescu,
oare câți ne-am întrebat ca și el:
„Cine știe dacă nu trăim într-o lume
microscopică și numai făptura ochilor noștri ne face s-o vedem în mărimea în care o vedem? [...] Și, într-un
spațiu închipuit ca fără margini, nu
este o bucată a lui, oricât de mare și
oricât de mică ar fi, numai o picătură
în raport cu nemărginirea? Asemenea, în eternitatea fără margini nu
este orice bucată de timp, oricât de
mare sau oricât de mică, numai o clipă suspendată?” (Mihai Eminescu,
Sărmanul Dionis).
Trăim oare într-un Univers?
Există un (singur) Univers? Sau de
fapt acest Univers este parte dintr-un Plurivers? Și cum arată acolo timpul? Există un singur timp
pentru toate universurile, sau fiecare univers are timpul său? Tot
așa se scurge printre degete ca firele de nisip? Sau fiecare univers are
timpul său? Întrebări la fel de grele
pentru mintea noastră mărginită
în timp și spațiu.
Timpul curge! Totul curge! Până
când însă? Greu de precizat, însă
Cartea Cărților spune: „Și s-a jurat
pe Cel ce este viu în vecii vecilor,
Care a făcut cerul și cele ce sunt în
cer și pe pământ și marea și cele ce
sunt în mare, că timp nu va mai fi”
(Apocalipsa 10.6, Biblia Ortodoxă). Deși, alte traduceri ale Bibliei folosesc sintagma „...că nu va
mai fi nicio zăbavă”, o prefer pe
aceasta „...că timp nu va mai fi”.
E logic să credem că dacă Universul acesta a avut un început
– la care unii îi spun Big-Bang, iar
alții Creație – e firesc să aibă și un
sfârșit. Căci timpul ne-a dovedit că
nimic nu este veșnic. Poate doar El,
Timpul...
Timpul curge! Panta Rhei!
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Andrei Moldovan şi istoria
literaturii din Bistriţa-Năsăud
Menuţ Maximinian

Anul 2020 a fost unul în care
s-au abătut multe veşti triste peste lumea literaturii. A fost un an
în care proiectele editurilor au fost
revizuite şi adaptate vremurilor în
care trăim. Scriitorii nu s-au mai
întâlnit la lansări de carte cu cititorii faţă către faţă, ci prin intermediul platformelor online. Târgurile
de carte nu au mai adunat sute de
vizitatori, ci au fost şi ele realizate
în mediul virtual. Cu toate acestea,
a fost un an în care scriitorii au
fost productivi, inclusiv pandemia
şi personajul principal CoVid – 19
fiind teme dezbătute atât în cărţi,
cât şi în anchetele revistelor.
În acest an atipic, a apărut (în
timpul vieţii) şi o carte semnată de
Andrei Moldovan, „Ephemeride II –
Mare kalhoz”. Proiectele lui Andrei
Moldovan erau multe şi întinse pe
perioada mai multor ani, amintind
aici „Istoria literaturii din judeţul
Bistriţa-Năsăud, de la origini până-n prezent”, lucrare care a rămas
neterminată. La fel şi o carte despre opera lui Baudelaire, ştiut fiind
faptul că Andrei Moldovan era un
francofon asumat. Cu toate acestea, Andrei Moldovan avea finalizate patru cărţi care sunt pregătite
de tipar, asumându-mi, la insistenţele scriitorului, împreună cu
fiul lui, Octavian Moldovan, misiunea de a coordona şi a edita aceste cărţi. Este vorba de „Romanele
poeţilor”, carte care adună eseuri
pe această temă, prezentate de
Andrei Moldovan în reviste, apoi
o carte de critică literară cu apariţiile importante din sfera literaturii, alta cu cărţile scriitorilor din
Bistriţa-Năsăud şi o surpriză care
va descoperi sensibilitatea criticului şi despre care vom vorbi mai
multe la momentul potrivit.
Am făcut echipă cu Andrei
Moldovan în cadrul Societăţii

Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud,
al cărei preşedinte a fost, am realizat „Răsunetul cultural”, proiect
sub egida Filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor, pe care îl vom duce
mai departe, sperăm, la acelaşi nivel. Nu înţelegeam cum de Andrei
Moldovan, omul energic şi mereu
receptiv la proiecte, îmi spunea, în
primăvară, că nu mai are timp de
alte planuri decât de cele legate de
apariţiile propriilor cărţi, lucru pe
care l-am înţeles mai târziu, când
am aflat că o boală necruţătoare a
pus stăpânire pe viaţa scriitorului.
Anul trecut, la aniversarea a
şapte decenii de viaţă, am îngrijit
ediţia „Andrei Moldovan – o viaţă
printre cărţi”, care surprinde ipostazele de scriitor şi profesor, dar şi
marcanta personalitate a criticului
de la Beclean.
Volumul „Ephemeride II” este
o continuare a proiectului cu acelaşi titlu, apărut la Editura Limes,
în urmă cu patru ani. El adună, în
primul rând, editorialele apărute
în „Răsunetul cultural” în ultimii
patru ani, surprinzând astfel paleta variată de ipostaze atinsă de
Andrei Moldovan în opiniile sale.
Dincolo de rigurozitatea şi seriozitatea cu care se apleacă asupra
fiecărui proiect, Andrei Moldovan
aduce câte o poveste ce o integrează în fiecare editorial. Fineţea cu
care criticul spunea lucrurilor pe
nume a fost, de-a lungul timpurilor, unul dintre atuurile acestuia.
La fel se întâmplă şi în atitudinile
raportate la o serie de evenimente
şi întâmplări din sfera culturală.
Cartea este completată cu
chestionare lansate de publicaţii literare, prefeţe, contribuţii la
dosare tematice sau prilejuite de
o seamă de aniversări. Amintim
aici Laudatio pe care i l-a făcut lui
Niculae Gheran la acordarea titlu192

lui de Cetăţean de Onoare al judeţului Bistriţa-Năsăud, de altfel, între cei doi existând, în ultimii ani,
o colaborare asiduă pentru cercetarea operei lui Liviu Rebreanu.
Volumul „Liviu Rebreanu prin el
însuşi”, precum şi cărţile de corespondenţă, stau mărturie. Nu pot
să uit întâlnirea pe care am avut-o
anul trecut, la aniversarea a 90 de
ani ai reputatului critic, când, împreună cu Andrei Moldovan, ne-am
deplasat pentru a-l aniversa la
Bucureşti, prilej cu care a fost lansată şi cartea „Bulevardul Gheran”,
unde nume importante ale literaturii au scris despre cel ce şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării operei
lui Liviu Rebreanu. Despre emoţiile întâlnirii din apartamentul lui
Gheran vom vorbi, poate, altădată,
putând fi creionată o adevărată poveste despre trăirile criticului bucureştean.
„Statul român şi apărarea literaturii” este una din temele ce
apar des în opiniile lui Andrei
Moldovan, acesta trăgând un semnal de alarmă în ceea ce priveşte
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susţinerea financiară, din bani publici, a pseudoliteraturii, lucru cauzat de faptul că aceia care decid
alocarea de fonduri nu consultă
specialiştii, erijându-se ei însăşi
în „judecători şi evaluatori ai valorilor literare”, de unde apare şi
dezastrul: „Nu ar fi rău ca personajele situate în poziții ierarhice de
vârf, amatori de verdicte în universul generos al culturii, să știe că literatura își generează propriul sistem de evaluare, profesionalizat.
Dar într-o societate în care Mitică
de la Ligă, din când în când, este
și critic literar, lucrurile sunt mai
complicate”.
Pe acelaşi palier este explicată
şi dorinţa unora de a-şi vedea cu
orice preţ numele pe o carte, editorialul „Chinurile iubirilor şi poezia” fiind unul plin de învăţăminte: „Sunt tot mai mulți cei care,
chinuiți de suferințele iubirii, cred
că dacă oftează de câteva ori în versuri produc neapărat capodopere
sau ajung să se vindece de dulcele
venin al săgeților lui Amor. Cum
lumea aceasta este destul de mare,
se bucură și de admiratori care se
lasă extaziați de asemenea bijuterii lirice”. Aşa apar poetese care
se zbat în spaţiul virtual, dar mai
trist şi prin apariţii editoriale, să
devină nume cunoscute în literatură. De aici mediocritatea literară
şi succesele ei: „ea tinde mereu să
se impună, să cuprindă prim-planul, să fie ovaționată. În literatură
au existat în toate timpurile autori
care au produs doar texte mediocre, iar timpul, de multe ori, a trecut peste ei de parcă nicicând nu
ar fi fost”. Andrei Moldovan pune
punctul pe i şi în ceea ce priveşte
contribuţia unor critici importanţi
la promovarea literaturii de proastă calitate: „Dacă lucrurile s-ar rezuma la eforturile creatorilor, nu
ar fi foarte grav, pentru că le-am
trece în rândurile paginilor umoristice. Comentarea lor, însă, de
către condeieri cu oarecare statut,
prezentarea lor ca valori poetice
este o pată pe obrazul literaturii și
ei sunt adevărații vinovați”.
Legat de poezie, foarte explicit

spune Andrei Moldovan: „Textul
poetic este aidoma unei ferestre
prin care contemplăm ce este dincolo de ea. Geamul poate să fie
neted sau cu denivelări, poate fi
limpede sau marcat de diferite culori, poate fi chiar ciobit. Oricum,
dincolo de el se dezvăluie imaginile
unui univers, fie ele fragmentate,
limpezi, colorate în diferite nuanţe, mai senine sau mai sumbre, distorsionate, mai mici sau mai alungite, ca într-un basm, dar care ar
putea să fie asemeni celor pe care
le purtăm în propria-ne fiinţă, cu
care ne-am putea identifica (mai
ales spiritual) sau nu. În schimb,
dacă prin geamul acela pe care am
convenit să îl numim text poetic
nu se vede nimic, oricât ar fi el de
spectaculos şi cu oricâte podoabe
l-am împovăra, se cheamă că versurile sunt opace, adică nu prezintă nici cel mai mic interes pentru
cititor”.
S-a discutat de multe ori despre
caracterul obiectiv al criticii literare, despre faptul că, dincolo de o
grilă universal valabilă, la care-şi
adaugă propriile concepte, criticul este şi el subiectiv, punându-şi
amprenta asupra scrierii. Andrei
Moldovan îi vede pe critici pe acelaşi palier cu poeţii şi prozatorii,
cititorii trebuind să descopere la
aceştia, dincolo de structura critică, faptul că au „onestitate şi originalitate în ceea ce dezvoltă” şi
nu sunt „instanţe neutre şi reci ale
evaluării literaturii”. Identitatea ar
trebui să fie pentru fiecare dintre
noi fundament în înfăptuirea modernităţii, astfel încât, cunoscându-ne neamul şi istoria acestuia,
să reuşim să răzbatem prin propria
noastră cultură şi nu prin împrumuturi.
Citind textul „Oasele vechilor cărturari”, în care Andrei
Moldovan se arată indignat că
mormântul lui Grigore Silaşi este
greu de receptat de către cei care
doresc să aşeze la crucea academicianului o floare, automat mi-a fugit gândul la participarea la înmormântarea preşedintelui Societăţii
Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud,
192

anul acesta (2020, n.n.), în vreme
de CoVid, unde au putut fi prezente doar opt persoane. Am rămas
şi eu mâhnit de faptul că Andrei
Moldovan a avut o înmormântare poate nedreaptă, deoarece
multe personalităţi ale literaturii
ar fi dorit să îşi ia un ultim rămas
bun. Apoi, legat de locul unde este
mormântul, nu este lângă capelă, la drum, ci în celălalt capăt de
cimitir, astfel încât puţini vor şti
unde să aprindă o lumânare întru
memoria criticului. Redau ceea ce
spunea Andrei Moldovan despre
locul de veci al cărturarilor, potrivindu-i-se şi lui întru totul: „Dacă
nu am dreptul să acuz pe nimeni
(şi nu îl am!), măcar am dreptul să
fiu mâhnit. Mâhnit, pentru că nu
este vorba doar de o situaţie anume, ci de una generală. Cimitirele
noastre, ale românilor, sunt presărate de oasele unor oameni
mari, oameni care au creat valori,
care s-au consacrat propăşirii neamului lor. Dacă mormintele lor nu
sunt şi obiective turistice, pentru
că există şi asemenea situaţii, ele
sunt date uitării, crucile cad, sunt
năpădite de iarbă şi bălării, până
când pământul care îi acoperă se
netezeşte. Până la urmă, poate că
asta stă în firea lucrurilor, că timpul lucrează în favoarea uitării,
că rămâne deasupra vremii doar
spiritul de care trebuie să ne bucurăm deopotrivă”.
Am spus-o şi eu de mai multe
ori şi mulţi dintre scriitori au luat
poziţie asupra acestui aspect deşi,
până la urmă, nu s-a făcut nimic,
faptul că Uniunea Scriitorilor din
România, prescurtată încă de la
înfiinţare USR, este confundată,
în momentul de faţă, cu partidul
Uniunea Salvaţi România, care foloseşte forma breviată a Uniunii
scriitoriceşti – USR. Astfel, dacă
un scriitor spune că este din USR,
lucru care până acum era unul de
admirat, se trezeşte cu comentatori care îl cataloghează ca parte
a unui partid politic. „Lucrurile se
amestecă uneori în forme comice,
până la grotesc…”
continuare pe www.caietesilvane.ro
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Există un timp al
ReAmintirilor
*

Viaţa nu este cea pe care ai trăit-o, ci aceea pe care
ţi-o aminteşti şi cum ţi-o aminteşti spre a o povesti.
Gabriel García Márquez
Memoria este un film întipărit în subconştient.
Apelul constant la acesta prin efortul de amintire
păstrează memoria trează. Porţiunile de film voalate
se datorează uitării. Uitarea este ceaţa memoriei. Ea
poate fi desemnată indirect şi ca fiind aceea împotriva căreia se îndreaptă efortul amintirii, efort care
necesită o luptă continuă de a regăsi şi evoca timpul
trecut. Amintirea şi reamintirea se pot cel mai bine
pune în evidenţă prin raportarea la uitare. Pentru
mine, a privi în urmă înseamnă a face apel la memorie, a te întoarce în interiorul propriu, în locul acela
intim unde sunt depozitate toate întâmplările vieţii
noastre şi de unde alegem tot ce ne iscodeşte şi ne
incită spiritual, cu mai mare uşurinţă decât le-am
citi într-o carte. Prin apelul la memorie, la amintire şi la reamintire, locurile şi lucrurile de odinioară,
trăirile şi sentimentele încercate în diferite momente ale vieţii, suprapuse peste experienţe imediate, se
transformă în stimuli, în pretexte care alimentează
concepţia plastică şi orientează demersul creativ
spre un joc secund, în urma căruia materialul brut
devine mai epurat, mai sintetic.
Timpul reamintirilor, un palimpsest al unei
experiențe de viață și de creație, pentru mine a sosit acum. Chiar dacă reamintirea implică un vector
orientat înspre trecut, concomitent, putem vorbi
și despre un moment al reveriei și visării. O reverie,
care lasă să se perinde în câmpul optic al gândului,
ceea ce a fost, și o visare, care pre-vizualizează ceea
ce ar putea să urmeze.
Am decis să revăd, să arhivez/rearhivez documente disparate, legate de activitatea mea în domeniul
artei, să selectez și să ordonez imagini după lucrări,
începând cu cele câteva picturi realizate în copilărie
(singurele care mi-au rămas din acea perioadă) și
până la cele mai recente expoziții personale.
Lucrările, gândurile mele, expozițiile personale,
cataloagele sau afișele, precum și momentele importante ale drumului meu sunt prezentate în album în
succesiunea lor cronologică, având ca reper perioadele de timp și locurile în care au fost realizate lucrările, stilistica imaginii și soluțiile tehnice abordate.
De asemenea, comentariile critice inserate contextual fixează și explicitează caracteristicile fiecărei
etape evolutive. La începutul fiecărui subcapitol pre-
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zint referiri textuale la contextul în care s-a născut
fiecare serie de lucrări și detalii legate de perioadele
respective. Aceste precizări pot fi citite în cheia unei
confesiuni directe.
Structura lucrării vizează reconstituirea întregului meu parcurs artistic, începând cu primele mele
realizări din perioada gimnaziului, continuând cu
anii de studii și acumulări, cu perioada definirii unei
direcții personale în pictură prin experimentarea în
atelier sau în natură a unor soluții personale stilistice și tehnice sau prin apelul la noi formule de exprimare multimedia și până la proiectele puse în scenă
în diferite spații expoziționale.
Reproducerile după lucrările care compun acest
album se succed temporal, având ca reper perioadele
de timp și locurile în care acestea au fost realizate,
stilistica imaginii şi soluţiile tehnice abordate.
Am selectat eșantioane de lucrări din următoarele cicluri: Simple obiecte (1988-1990), Byzantium
(1988-1998), Peisaje inventate (2004, 2009), Femeia I (2008), Chipuri închipuite (1992-1996, 20062010), Recipiente pictate (1998, 1999), Obiecte pictate (1997, 1998), Femeia II (1998-2000), Objects from
within (2000-2002), Peisaje inventate (2004-2009),
Urme (2004-2006), Imaginea Imaginii (2008), Florile
gândului (2006-2009), Paralele (2008, 2009), Patina
zidului și respectiv, Ipostaze ale femeii (2008-2011),
Efemeride (2011, 2012), Jocul de-a Estella, Caractere
neidentificate, Vergi, Palete refolosite și Caractere neidentificate (2012), Vibrația naturii (2008-2016), Ierbar (2014-2017), Geometrii din cotidian (2013-2019),
Urme pe apă (2015-2018) și Ape (2016-2020).
În succesiunea de lucrări există o mare varietate
a Imaginii Finale, bazată pe diferenţierea de dimensiuni (de la dimensiuni mici la cele foarte mari), de
suport (lemn, hârtie, pânză, sticlă), de tehnici (de la
cele tradiţionale, cum ar fi pictura în emulsie de ou
pe suport de lemn preparat, la tehnici actuale, animaţie digitală şi print digital), de stilistică (de la un
pronunţat caracter figurativ decantat, la o abstractizare aluzivă). În fapt, albumul, el în sine, este cea mai
recentă lucrare a mea, concepția sa grafică subliniind
polivalența propriei mele personalități artistice.
În general, identitatea artistică este determinată
de raportul de întrepătrundere între acumulările de
ordin teoretic ale artistului, trăirile şi experienţele
afective care definesc arealul tematic, domeniile de
interes şi acumulările de ordin practic, materialele,
mijloacele şi soluţiile tehnice pentru care acesta op192
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tează şi care determină, în bună măsură, orientarea
stilistică. Ar mai fi de adăugat trei condiţii care definesc un artist, toate la fel de importante: talentul,
inspiraţia şi modul în care acesta se implică în tot ce
face, sau rezerva de pasiune disponibilă.
În opinia exprimată tranșant de către Horea Bernea există două categorii distincte de artiști: artişti
ai unui singur tablou, care ajung la un cod personal de
exprimare, la o sinteză a limbajului artistic, creaţiile
lor dezvoltându-se într-o singură direcţie, previzibilă și artişti ai ultimului tablou, din care fac parte artiştii care-şi pun mereu întrebări, care experimentează,
caută soluţii diferite, sunt deschişi la modalităţi noi
de exprimare. Am reflectat la această opinie și vreau
să cred, că şi eu aparțin acestei din urmă categorii, a
artiştilor neliniştiţi, care nu se mulţumesc cu o singură formulă, care îşi rostesc discursul vizual adaptându-l mediului, tehnicii, materialului sau suportului ales și nu vremurilor.
Identitatea artistului, conturarea unui stil propriu este un proces dinamic, care are ca punct de
pornire suma experienţelor acumulate, aşezate în
interiorul fiinţei noastre, cu toate amintirile, visurile sau proiecţiile imaginate. Este o luptă continuă
între cunoaştere şi sinteză, între totalitatea experienţelor intelectuale, afective sau fizice şi dorinţa de
esenţializare, de epurare, de transpunere a lor în termenii concişi ai limbajului plastic.
Pentru mine, etapele devenirii artistice au fost diverse şi au însumat o serie de întrebări şi răspunsuri,
de ezitări şi reveniri, de reformulări şi re-adecvări.
Nu am căutat cu tot dinadinsul o formulă proprie de
expresie şi nici nu am aderat la tendinţe sau mode,
cu toate că, uneori, mi-aş fi dorit să fac parte efectiv
dintr-un anumit grup faţă de care simţeam afinităţi
elective.
În centrul preocupărilor mele a stat mereu ceea
ce se identifică sau aparţine naturii, în primul rând
făptura umană, prezenţă duală, care prin trup este
natură, iar prin spirit fiinţă transcendentală, dar și
natura în sine ca un complex de frumusețe, însoțită
de fenomene, stări și mister. Activitatea mea artistică se poate uşor circumscrie conceptului de transaparență, pentru că el însumează unii termeni ai experienţei realului (ai experienţei trăite): descoperirea, uimirea, bucuria, împlinirea, obsesia şi termenii
experienţei limbajului vizual: sinteza, reformularea,
adecvarea, spontaneitatea, gestul, revenirea, ludicul.
Consider că în artă nu există teme mai importante sau mai puțin importante – majore sau minore,
doar modul de implicare al artistului fiind determinant pentru felul în care acesta îşi configurează şi
îşi desăvârşeşte opera. Există momente și persoane
providențiale, care pot influența, îndruma, inspira
sau schimba o anumită traiectorie a drumului pe
care ne-am înscris.
Iată câteva astfel de exemple din drumul meu, pe

„Expresii”, creion, cărbune, cerapastel,
metal/lemn, 24x8x8 cm, 1997

care mă aflu și care este în desfășurare:
În anul 1979, la Cluj, la Sala Sporturilor, avea loc
o manifestare de anvergură, expoziţia Artistul plastic
la lucru în America. În fapt, aceasta era o extraordinară demonstraţie de forţă creativă, care aducea în oraşul transilvan cele mai cunoscute nume ale artei contemporane de pe scena artistică americană: Jackson
Pollock, Willem de Kooning, Robert Rauschenberg,
Jasper Johns, Arshile Gorky, Helen Frankenthaler
şi Louise Nevelson. Pentru comunitatea artistică
locală, obişnuită cu expoziţii judeţene încremenite
într-un tradiţionalism desuet, curentele americane,
expresionismul abstract, Pop Art, Minimal Art ori
Conceptual Art, exemplificate în expoziţie cu lucrări
de referinţă, făceau o notă complet discordantă.
Cum putea să primească un elev în ultima clasă la
Liceul de Artă această manifestare? Desigur, ca pe
ceva nemaivăzut, incitant, impresionant. În ambianţa ecourilor tulburătoare și persistente ale acelei
manifestări referenţiale şi pe refrenul imnului Gaudeamus, îmi încheiam studiile de la Liceul de Artă
clujean.
Peste câţiva ani, la Bucureşti, ca student al Institutului de Arte Plastice, într-o atmosferă dominată
de înţelesurile transcendentale ale cursurilor facultative de literatură veche (o veritabilă decodificare a Bibliei) susţinute de poetul Ioan Alexandru,
am descoperit câteva personalități de referinţă ale
artei contemporane româneşti: Ion Bitzan, Horia
Bernea, Florin Mitroi, Horea Mihai, Paul Gherasim,
Sorin Dumitrescu, Ion Nicodim, Marin Gherasim,
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Geta Brătescu sau Wanda Mihuleac, personalităţi cu
preocupări şi opţiuni diferite, de expresie neotradiţionalistă, neobizantină sau, în mai puţine cazuri,
de expresie şi atitudine alternativă, programatic
neconvenţională. În anul 1985, în cadrul Taberei
Studențești de Creație de la Gurghiu, profesorul Vasile Drăguț mi-a înmânat Premiul I pentru Pictură al
UAP, premiu dedicat tinerilor artiști în devenire. În
anul 1986, fiind student la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, în anul III, la
clasa profesorului Marius Cilievici (căruia îi port
recunoștință și respect), am participat cu o lucrare de pictură la Expoziția Republicană a Tineretului,
organizată de către UAP București. Acesta ar fi momentul oficial în care consider că am intrat în rândul
profesioniștilor din domeniul picturii, deși, cu mai
mulți ani înainte, organizasem prima expoziție personală de pictură la Casa de Cultură din Jibou, orașul
natal, atunci fiind proaspăt absolvent al Liceului de
Arte din Cluj.
Între 1987 și 1990, ca profesor stagiar de desen
la Școala Generală nr. 1 din orașul Călărași, l-am cunoscut pe criticul de artă Pavel Șușară, cu care am
legat o prietenie păstrată peste ani.
În anul 1990 am devenit membru al UAP, iar revenirea mea la Cluj-Napoca, în același an, a însemnat
debutul unei cariere didactice universitare, devenind prin concurs asistent universitar la Academia
de Arte Plastice „Ioan Andreescu”. În anul 1991 am
organizat prima expoziție personală la galeria Căminul Artei din București, manifestare girată de către
profesorul și expertul în istoria artei, Corina Popa.
În anul 1992, profesorul Zamfir Dumitrescu, directorul galeriei Dominus din București, a organizat concursul de pictură tânără, la care am obținut Premiul
pentru Pictură. În același an, grupul de artiști clujeni
(din care am făcut și eu parte) a obținut Premiul pentru Tineret al UAP pentru expoziția Ecce Homo, organizată la galeria Orizont din București. În anul 1993
am pus în scenă prima expoziție personală de desen
și pictură la galeria UAP din Cluj, pentru care am
obținut Premiul pentru Tineret al UAP din România.
Expoziția a fost deschisă de criticul de artă Mircea
Țoca. În anul 1996, la galeria Pantheon a Institutului de Artă din Cluj-Napoca, am organizat expoziția
DeSemne, deschisă de poetul Mircea Petean.
În perioada 1997-2002 am fost rezident în Canada, fiind susținut și promovat ca artist de Teodora
Art Gallery, care mi-a organizat patru expoziții per-

sonale. În anul 2002 am participat la primul Târg
Internațional de Artă organizat de către comunitatea
artistică din Toronto.
În anul 2006 am obținut titlul de doctor în arte
vizuale, la susținerea tezei de doctorat prezentând
la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca expoziția Urme.
Expoziția a fost vernisată de dr. Livia Drăgoi, directorul muzeului și conducătorul științific al tezei
mele de doctorat. În anul 2010, la Muzeul de Artă
din Cluj-Napoca, am organizat o amplă expoziție cu
caracter cvasiretrospectiv intitulată TransAparențe.
Expoziția a fost vernisată de către Călin Stegerean,
directorul muzeului și de către criticul de artă Pavel
Șușară. După anul 2010, activitatea mea artistică s-a
concretizat în expoziții personale la Muzeul de Artă
Comparată din Sângeorz Băi, la galeria Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj și la galeria UAP
din Sibiu.
Începând din anul 2016, am fost onorat să colaborez cu criticul de artă Mircea Oliv la mai multe proiecte de anvergură, referențiale în activitatea
mea. La galeria Arcade 24 din Bistrița, am prezentat
prima expoziție organizată sub genericul Glissando.
Anul 2018 a marcat pentru mine o perioadă pe care
o consider deosebit de importantă în parcursul meu
artistic. Am organizat în acest an trei expoziții personale. Primele două, deschise succesiv la Muzeul de
Artă din Cluj-Napoca și la galeria Art Nouveau din
Târgu Mureș, cuprindeau o continuare a lucrărilor
din ciclul Glissando, început în anul 2016. Cea de a
treia, Ape și mângâieri, a fost organizată la Centrul
Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia.
Prezentul album se dorește a fi începutul unei arhive personale, care cu siguranță va fi în timp dezvoltată și actualizată. Elaborarea și definitivarea albumului a implicat, desigur, timp și efort, dar sper
ca destinatarii lui – persoanele avizate, iubitorii de
artă și publicul larg – vor aprecia acest demers temerar al unui creator responsabil față de sine și față de
sensurile și destinul creației sale.
Graba, superficialitatea, efemeritatea sunt atribute ale vremurilor pe care le trăim. Trecerea noastră
prin această lume trebuie, însă, să lase urme, pentru
contemporani și pentru cei care vor veni. Ori, lucrările artiștilor înseamnă însăși viața lor.
*Cuvânt introductiv la albumul de artă „ReAmintiri”
de Radu Șerban, apărut la Editura Caiete Silvane și Editura Limes, Zalău – Cluj-Napoca, 2020.
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Perspectivele consumului
cultural în pandemie

Alexandru-Bogdan Kürti

Cultura a fost și este în continuare unul dintre cele
mai grav afectate domenii de criza creată de pandemia cu noul tip de coronavirus. S-au închis teatre,
cinematografe, muzee și biblioteci. Tot ce ține de artele spectacolului a tras cortina. Odată cu contextul
pandemic, principalele dificultăţi pe care le înfruntă
instituţiile şi organizațiile de cultură (fondurile insuficiente, incoerența cadrului legislativ, infrastructura
tehnică şi culturală deficitară, lipsa de personal, interesul scăzut al publicului pentru manifestările culturale ş.a.) s-au acutizat.
Prognoza de consum cultural în contextul pandemiei Covid-19 s-a aflat în atenţia specialiştilor de
la Institutul Național pentru Cercetare și Formare
Culturală. Cel mai recent studiu publicat, denumit
„Tendințe ale consumului cultural în pandemie”, a relevat frecvența cu care au fost practicate activitățile
specifice consumului cultural non-public şi a urmărit
în ce măsură a afectat pandemia interesul românilor
de a participa la activități culturale.
Potrivit studiului, se poate observa o creştere a
procentului celor care au declarat că în anul 2020 au
citit cărţi, comparativ cu anul precedent. În ultimele șase luni, 14% dintre respondenţi au declarat că
au citit cărţi zilnic, 22% au declarat că citesc cărţi o
dată sau de câteva ori pe săptămână, 12% au pretins
că citesc lunar, 11% au citit cel puţin o dată în ultimele şase luni, în timp ce 41% au susţinut că nu au
citit în perioada menţionată. A crescut procentul celor care citesc cărţi zilnic, cu 5% faţă de anul 2019 şi
procentul celor care citesc o dată sau de câteva ori pe
săptămână, cu 9% faţă de 2019. Surprinzător, cititul
este preferat vizionării de filme prin streaming video,
14% dintre respondenţi au citit în fiecare zi, față de
10% care s-au uitat la filmele de pe serviciile de difuzare online.
În ceea ce priveşte ziarele şi revistele pe format
de hârtie, cifrele nu sunt încurajatoare. Doar 5% respectiv 2% dintre respondenți au citit zilnic ziare sau
reviste, 17% respectiv 14% au răspuns că le citesc o
dată sau de câteva ori pe săptămână, 7% respectiv
13% au declarat că lunar citesc ziare şi reviste, 8%
respectiv 9% au lecturat ziare sau reviste cel puţin o
dată în ultimele şase luni. 63% respectiv 62% dintre
intervievaţi nu au citit ziare sau reviste în ultimele
şase luni.
Studiul a măsurat intenția de a participa la evenimente culturale în următoarele şase luni şi a relevat

cifre îngrijorătoare chiar şi în perioadele de activitate
normală.
14% dintre respondenţi au declarat că intenţionează să viziteze muzee, expoziții sau galerii de artă,
indiferent de cum va evolua situaţia generată de
pandemie. 31% au declarat că plănuiesc să viziteze
muzee, expoziții sau galerii de artă, dacă situaţia generată de pandemie ar rămâne la fel sau s-ar îmbunătăţi. 55% au declarat că nu intenţionează să viziteze
edificiile culturale menţionate, indiferent de situaţia
generată de pandemie.
11% dintre respondenţi au declarat că vor merge la biblioteci pentru a împrumuta cărți sau pentru
lectură, indiferent de evoluția epidemiologică, 20%
au declarat că intenţionează să ajungă la biblioteci
dacă situația generată de Covid-19 rămâne la fel sau
se îmbunătățește, în timp ce 69% nu îşi propun să
meargă la o bibliotecă publică pentru a citi sau a împrumuta cărți, indiferent de situaţia generată de pandemie.
Studiul „Tendințe ale consumului cultural în pandemie” s-a bazat pe un sondaj de opinie pe diverse
teme legate de cultură, efectuat pe un eșantion reprezentativ naţional de 2000 de respondenţi.
Revista „Caiete Silvane” își propune să releve impactul pe care criza sanitară îl are asupra instituțiilor
culturale precum și perspectivele consumului cultural
în pandemie. În acest sens, am stat de vorbă cu: Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, Daniel Mureșan, directorul ziarului
Magazin Sălăjean, Florica Pop, managerul Bibliotecii
Județene „I.S. Bădescu” Sălaj, prof. univ. dr. Traian
Vedinaş de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” ClujNapoca și Corina Bejinariu, managerul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. Le-am adresat tuturor
următoarele întrebări:
1. Cum vedeţi cultura şi rolul ei în această perioadă?
2. Poate funcţiona cultura online? Are acelaşi impact?
3. Cum a afectat pandemia activitatea instituţiei
dumneavoastră?
4. Cum apreciați perioada din perspectiva consumului cultural?
5. Cum aţi caracteriza implicarea autorităților în
sprijinul culturii?
6. Ce schimbări majore credeți că va aduce contextul pandemic în privința domeniului cultural?
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Fără sprijinul și
implicarea Statului, de
Cultură se va alege praful

Cultura va supraviețui
și după această
pandemie

Daniel Săuca

Daniel Mureșan

1. Pentru noi, cultura e foarte importantă. În pandemie, rolul ei merita, trebuia să fie foarte important, mai
ales de „balsam” pentru suferințele de tot felul. Nu a fost
așa, din multiple cauze. Amintesc aici doar confuzia majoră dintre cultură și divertisment. Oricum, pandemia
a scos la vedere, mai clar, slabul „apetit” pentru cultură
(din perspectivă elitistă) al românilor și al autorităților
de tot felul. Cine știe, probabil cultura (sub toate manifestările ei) nu ține de vaccin anti-covid 19.

1 și 2. Fără îndoială, modul în care lumea a consumat cultură în pandemie a fost radical schimbat. Totul s-a mutat în mediul online. Nu știu cât de benefic
a fost, dar multă lume a văzut piese de teatru sau concerte care în alte circumstanțe erau greu de vizionat,
din considerente financiare sau de altă natură. Sigur,
emoția nu este aceeași ca în sala de spectacole, dar
poate fi un început.
De partea cealaltă, artistul a fost un suferind. Fără
interacțiunea cu publicul, totul devine fad. Mulți dintre ei au susținut recitaluri sau conferințe din izolare,
câteodată dezvăluindu-ne talente nebănuite. Au fost
mai mult decât un rol sau o interpretare.
Una peste alta, totul a fost dat peste cap. Cultura
s-a reinventat din mers, consumatorii la fel. Înainte
de 1989 era în România tot un fel de pandemie, iar
cultura a supraviețuit. Sigur va supraviețui și după
această pandemie.

2. Poate, dar nu are același „gust”... Și totuși, un
exemplu „viral”: un videoclip realizat de clasa de canto popular de la Școala Populară de Arte și Meserii,
secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj,
videoclip dedicat Zilei Naționale a României și difuzat
exclusiv pe facebook a avut peste 10.000 de vizualizări și peste 400 de distribuiri. Firește, dacă organizam un spectacol „față în față” nu aveam atâția spectatori „fizici”. E încă un semn că viitorul poate suna
bine dacă vom combina toate formele de promovare a
produselor culturale (online și offline, cum ar veni). Și
vom fructifica oportunitățile date de perioada pandemică. Și sunt destule.
3. Dramatic, și pe partea de evenimente publice,
ca peste tot. Ne-am „refugiat” în online, ca mai toată lumea culturală (și nu numai). Singurul compartiment care nu a fost afectat de restricțiile impuse de
autorități a fost revista și editura „Caiete Silvane”.
Ne-am văzut de treabă și cred că am reușit să edităm
numere bune din revista noastră și destule cărți valoroase. Menționez doar ediția a doua a monografiei
„Sălajul la Centenar”.
4. Nimic nou sub soare. În România. Să vedem ce
se va întâmpla după pandemie. Într-un fel sau altul se
va încheia.
5. În Sălaj, dat fiind complicatul an 2020, nu am
nimic de reproșat. Pe viitor, cum tot repet de mulți
ani, se impune o mai bună colaborare. Între toți și pe
bucățele.
6. Nu îmi dau seama acum în ce fel va „juca” politicul. Rămâne de văzut. Să avem puțintică răbdare... În
orice caz, fără sprijinul și implicarea Statului, de Cultură se va alege praful. Divertismentul va supraviețui,
și pentru că e „profitabil”...

3. Ziarul a fost afectat, în prima parte a pandemiei,
financiar. Încasările au scăzut cu aproape 80%. Evident, era un dezastru. Încetul cu încetul, au crescut
accesările pe site, astfel apărând și reclamele. Spre finalul anului, aproape că s-a recuperat pierderea de la
început.
Articolele pe teme culturale pot spune că au avut
un oarecare succes. Este clar că cititorii au avut mai
mult timp la dispoziție pentru lectură, dar și redacția
a insistat cu acest gen de materiale.
4. Consumul cultural din această perioadă este
greu de cuantificat. Mediul online a fost un fel de
scenă a artiștilor. Dar aceștia își câștigă foarte greu
existența, aproape toate spectacolele, festivalurile
sau expozițiile din această perioadă fiind anulate. Ca
volum, consumul cultural a crescut. Izolați în case,
românii s-au uitat la filme sau spectacole. Întrebarea
este despre calitatea acestui act cultural online. Căci
dacă tonul este dat de rețelele de socializare, e clar:
calitatea lasă de dorit!
5. Statul, la fel ca în celelalte sectoare, a gândit (sau
nu!) un fel de ajutor în care sunt favorizați organizatorii de festivaluri, vânzătorii de bilete și librăriile.
Artiștii nu prea se găsesc în schema de ajutor. Este
o abordare strict neo-liberală, în care contează doar
cultura care vinde. Artistul, freelancer-ul, creatorul
lipsește din această ecuație. Schema de ajutor are în
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esența sa doar termeni de profitabilitate. Însă sectorul cultural nu este o industrie.
6. Cred că pentru cultura românească acest virus
este o oportunitate. Nu țin minte vreo perioadă în
care să se vorbească atât de mult despre cultură la
nivel public și decizional. Chiar dacă primii pași în
susținerea culturii sunt stângaci și profund politizați,
există interes. Să luăm partea plină a paharului și să
încercăm să convingem autoritățile să se apuce de o
strategie culturală. Poate se va creiona și regândi din
temelii administrația culturală, aliniată la nevoile
(foarte mari) culturii din România.

Biblioteca nu a fost
închisă, nicio zi!

Florica Pop
1. Indiferent de vremuri, rolul culturii este esențial
în viața omului! În cele mai negre și apăsătoare perioade pentru omenire, au fost balsam, alinare și îndemn spre încredere: cuvântul scris, pe toate tipurile
de suport, culoarea presărată de artiști în tablouri
nemuritoare, datinile și tradițiile, muzica, dansul,
piesele de teatru, filmele… toate comori ale culturii
naționale și mondiale.
Referitor la activitatea bibliotecilor în această dificilă perioadă, după ani de zile în care, inovând mereu servicii, colecții, activități pentru toate categoriile
de public, spațiile erau neîncăpătoare, în anul 2020
am trăit cu greu distanțarea, ne-a lipsit entuziasmul,
bucuria și zâmbetul copiilor, energia și inițiativele tinerilor, îmbrățișarea bunicilor, care își găseau un loc
plăcut, ofertant pentru comunicare, socializare, participând la diverse întâlniri cu noi, bibliotecarii, în
secțiile noastre sau în diverse locații unde îi întâmpinam cu daruri culturale pe gustul și interesul lor.
Considerăm, după cum ne mărturisesc în numeroasele mesaje, că le e tare dor de noi și de întâlnirile memorabile, tuturor, de la cei mai mici, la cei ninși de
ani. Biblioteca noastră nu a fost închisă, nicio zi! Am
fost aici și am încercat să răspundem, în alte condiții,
bineînțeles, solicitărilor. Spre a înlătura sau a diminua
cât mai mult posibil riscurile infectării cu virusul care
ne-a blocat viețile, am reușit să achiziționăm, destul
de repede, sterilizatoare pentru cărți și purificatoare
pentru aer în toate spațiile unde publicul are acces și
interes (Secția Tineri & Adulți, Secția pentru Copii,
Sala de Lectură, BiblioDivertisment), utilizatorii serviciilor noastre având încredere că sunt mai protejați.
Lumea a avut mare nevoie de biblioteci în această
perioadă, chiar mai multă decât în situația de norma-

litate, iar motivele sunt simplu de înțeles: lipsa spectacolelor, a activității teatrale, chiar a posibilității de
exprimare a credinței, imposibilitatea de a petrece
timp în localuri, sau la evenimente organizate, închiderea școlilor și absența întâlnirilor cu prieteni,
grupuri, sau chiar cu familiile ș.a. S-au împrumutat
foarte multe cărți la domiciliu, s-au scanat sau digitizat o multitudine de documente, fragmente, pagini,
opere… care s-au trimis spre cei care aveau nevoie de
acestea. Am organizat numeroase întâlniri și cursuri
online.
Biblioteca publică este locul cel mai potrivit pentru
educație, cunoaștere, informare, participare la multitudinea de activități, evenimente, ateliere, workshopuri, cursuri pentru dezvoltarea personală și/sau profesională ș.a., în mod liber, gratuit, într-un program
generos și adaptabil solicitărilor de toate tipurile.
Având o gamă atât de variată de oferte, nu poate fi
înlocuită de nimeni și de nimic! A rezistat în toate
vremurile, în situații dificile, cu viziune și implicare
majoră în viața comunității. Am fost foarte ocupați și
virtual, chiar a fost mult mai greu, pregătirea materialelor pentru mediul electronic a acaparat mai mult
timp și atenție.
2. Într-un anume fel cultura funcționează și online, a funcționat și înainte de pandemie, iar noi am
fost foarte pregătiți sub acest aspect, atât prin echipamente, cât și prin perfecționarea personalului, în
acest sens. Ne-am bucurat să fim de folos, să ținem
cursuri online pentru multe alte categorii care nu s-au
descurcat în lumea tehnologiei avansate.
Întâlnirile noastre cu publicul au continuat online, dar, indiferent cine ce ar spune, impactul nu este
același, chiar dacă, în prima parte, lumea părea atentă
și preocupată, pe parcurs a intervenit oboseala ochilor, dureri de cap, saturația de a privi mereu și mereu spre un ecran rece. Actul cultural are nevoie de
prezență, altfel se trăiește emoția, se împărtășesc
gândurile, se comunică între participanți. Omul are
nevoie de interacțiune cu semenii săi, izolarea nu este
benefică nici minții, nici sufletului, nici trupului! Am
existat, dar… nu am trăit, am consumat, dar nu am
avut gust, am fost mult mai lipsiți de viață!
3. Am folosi un cuvânt simplu pentru a caracteriza
această perioadă – gol, un imens pustiu în interiorul
nostru și al secțiilor pe care ne-am străduit să le facem atractive! Am fost nevoiți să renunțăm la proiecte majore, la parteneriate și colaborări, deoarece,
din luna martie, deplasările în țară și străinătate au
fost interzise, sau reduse foarte mult. Nu exista nicio garanție că se vor putea realiza, nu exista limita în
timp a finalizării acestei situații neplăcute. Întâlnirile
profesionale, schimburile de bune practici în județ, în
țară și în lume, au fost, de asemenea, reduse doar la
ceea ce am reușit să realizăm online. Coordonarea din
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punct de vedere metodologic și profesional a bibliotecilor publice de pe raza județului Sălaj, activitatea din
Centrele metodice din județ, formarea profesională a
bibliotecarilor sălăjeni, precum și evenimentele sau
activitățile cultural-educative, informaționale ș.a. au
fost toate limitate la discuții sau întâlniri virtuale.
Am încercat să rezistăm, cel mai important aspect
a fost în acest an sănătatea tuturor, personal și public,
fiind atenți la nevoile de informare ale comunității și
răspunzând, prin toate mijloacele posibile, tuturor
solicitărilor.
4. Din păcate, anul acesta ne-a determinat să vizionăm, să vizităm, să învățăm, să interacționăm
mai mult online, ne-am mutat preocupările normale pe… ecran, fie laptop, calculator, tabletă, TV, telefon. Calitatea nu a fost aceeași, diversitatea nici așa.
Același mod nesănătos de a sta așezat și a privi, nu
poate dărui bucuria participării la un spectacol, unde
privești în direct emoția și vibrația artistică, la o piesă
de teatru, unde este important fiecare detaliu pentru
buna înțelegere a mesajului, vizita la muzee te pune
în contact direct cu piese, epoci, având posibilitatea să
adresezi întrebări specialiștilor… activitățile culturale, în ansamblu, au menirea de a provoca publicul, nu
doar să privească, ci să și participe, să se familiarizeze
cu teme și opinii diferite, să-și verifice modul de gândire, nivelul de cunoaștere, calitățile și aptitudinile
creative, chiar să se descopere și să-și formeze alte și
alte abilități, să-și găsească prieteni, potriviți pentru
a comunica pe anumite domenii de interes. Rolul întâlnirilor culturale este imens! Dacă majoritatea oamenilor din România și din lumea întreagă au reușit
să depășească perioada cea mai dificilă din istoria
omenirii, fără grave probleme psihice, meritul credem
că este, în primul rând, al ofertei culturale, pregătită
cu dăruire, talent și profesionalism de toți cei care au
perseverat sau își desfășoară activitatea în toate domeniile vieții culturale, fie în instituții, fie particular,
individual.
5. Dacă ne gândim la faptul că au fost închise teatrele, interzise spectacolele, în timp ce toate magazinele și mallurile au funcționat aproape în permanență,
putem înțelege foarte ușor care este interesul
autorităților, de la nivel central, în primul rând, deoarece, în această situație de excepție, cei din local s-au
supus ordinelor venite de la… centru! Considerăm că
nu se înțelege îndeajuns rolul, rostul și importanța
activității culturale în viața unui neam, precum și în
a fiecărui cetățean, în parte. Da, înțelegem cu toții pericolul momentului, dar nu e bine că s-a blocat total
accesul la evenimente culturale, mai ales că există săli
imense, unde, cu limitarea numărului de persoane, cu
distanțare și respect pentru toate regulile stabilite,
se putea continua. De mult prea multe ori cultura se
pare că… încurcă, uitându-se cât dăruiește!

6. Am dori să credem că schimbările majore vor
fi benefice pentru cultură, cu toate ramurile sale,
deoarece aceasta cuprinde și reprezintă viața spirituală a unui popor. Din câte auzim, însă, din țară,
cu gândul la o posibilă criză economică puternică,
unii se grăbesc să închidă, să limiteze, să desființeze
secții, filiale, segmente sau chiar instituții publice de
cultură, considerând, în necunoașterea și incultura
lor, că acestea doar consumă, nu produc, că nu sunt
rentabile! Să nu se obișnuiască lumea cu această
absență, devenind comozi și crezând că totul se poate realiza… online! Artiștii, actorii, profesioniștii din
instituțiile de cultură au nevoie de public, spre a-și
putea oferi munca și talentul, spre a se putea bucura
de zâmbete și aplauze, altfel, există riscul de a nu mai
progresa, de a se reorienta și atunci cine să mai posteze cultură gratis, online!? Pentru adevărata cultură
este și va fi nevoie mereu de susținere financiară! Ar fi
de dorit ca după această perioadă neprielnică, în mod
special, domeniului cultural, autoritățile de la nivel
central, județean, local, precum și toți cei care pot să
se implice, să investească mult mai mult în acest sector, marginalizat și uitat de prea multe ori. Motivele
ar fi multe, dar ne vom opri doar la acestea: în cele
mai grele perioade din viața pământească educația și
cultura au salvat omenirea; un om educat respectă reguli, îi pasă de semenii săi, iar cel cu o bogată cultură
știe să fie de folos, să se ajute singur și să-i ajute și pe
ceilalți.
Ignoranța distruge, cunoașterea salvează și înalță!
Oricât de sec și șters ar părea totul în jur, pata de
culoare peste toate este pictată de CULTURĂ!

Pandemia ține de
politică,
nu de cultură
Traian Vedinaş
1. Cultura este cea mai puternică armă împotriva
pandemiei. Câte culturi avem, câte elite avem? Cine
se lasă purtat pe drum cu pandemia? Pandemia nu
are niciun drum. Este o situație dificilă pentru cultura din România. Nu neg pandemia, dar nu pandemia
este drumul României.
2. Cultura online este o cultură de masă. Cultura
online are impactul ei. Există o cultură de masă și o
cultură a elitelor. În perioada interbelică, cultura de
masă era reprezentată de presa scrisă. Am regăsit
multe polemici şi adversităţi de opinii în ziarele din
perioada interbelică. Câțiva dintre ziariști se urau
între ei. Se practica spurcarea scriitorilor. De exem192
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plu, criticul literar, Pompiliu Constantinescu, cunoscut pentru critică foiletonistă și analizele dedicate
fenomenului literar interbelic, era ofensat și poreclit
«Prostantinescu». Toată treaba privind comunicarea
online este promovată de politicienii de la nivelul central, care au interese ce depășesc speranțele electorale
ale românilor. De altfel, absenteismul la vot indică neîncrederea majoră în clasa politică.
3. Prin prostie, nu există cuvânt mai potrivit.
4. Consumul cultural a crescut în pandemie. Am
avut multe dialoguri cu oameni de cultură cunoscuți.
S-a creat un cerc împotriva politicii care se amestecă
în cultură. Pandemia ține de politică, nu de cultură.
Nu îi înțeleg pe cei care se joacă cu destinul nostru.
Ei nu cunosc profunzimile realităților în care trăiesc
și nici nu pricep cu adevărat relațiile interumane. Nu
știu cum să facă lucruri în folosul tuturor și nu au nici
un proiect de țară.
5. Autoritățile nu se implică deloc în sprijinirea culturii. Formele culturii sunt împotriva celor
care ne conduc. Există o presiune împotriva culturii și a educației. În ultimii 30 de ani, la Ministerul
Învățământului s-au perindat tot felul de personaje:
de la simpli funcționari ai vechiului regim, care n-au
nicio treabă cu liberalismul, până la cei care au fost
marionete ale unor grupuri de interese, unul dintre ei
fiind renegat chiar de tatăl său, profesor de stilistică
din Timișoara. După `90 nu a fost niciun specialist în
fruntea ministerului, care să știe ce să facă cu partea
noastră de lume, ce să promoveze. Educația, ca și cultura, nu trebuie să fie apanajul niciunui partid politic.
6. Cu siguranță, contextul pandemic va spori creativitatea, din cauza claustrării. Când stai singur, poți
crea ceva deosebit.

Vizita fizică la muzeu
nu poate fi substituită de
tururile virtuale
Corina Bejinariu
1. Este oarecum partinic răspunsul la o astfel de
întrebare, dată fiind activarea mea în zona produsului
cultural. Nu cred că rolul culturii ar trebui să se schimbe în funcție de caracteristicile socio-economice sau
sanitare ale unei perioade, ceea ce nu înseamnă însă
că nu ne confruntăm cu dificultăți în privința producerii, livrării și consumului de produs cultural într-o
astfel de criză pandemică. Este însă evident că rolul

ei a fost mai puțin pregnant, mai puțin valorizat, ceea
ce însă e explicabil pe fondul îngrijorărilor cotidiene
legate de starea de sănătate și a celor privind situația
economică generată de măsurile restrictive aplicate în
vederea combaterii pandemiei.
2. Într-o anumită măsură da, poate funcționa,
uneori proiectele sau activitățile punctuale pot avea o
adresabilitate mai largă, însă evident există pericolul
suprasaturării potențialului beneficiar în consumul
de acest gen, având în vedere inflația de propuneri
care se regăsesc toate în social media și online.
Problematica impactului este nuanțabilă, aminteam adresabilitatea mai largă a online-ului, dar
prezența în spațiile unde se derulează actul cultural și
contactul nemediat cu produsul ofertat sunt esențiale
atât sub aspect emoțional, cât și exploratoriu. În cazul
nostru, vizita fizică la muzeu nu poate fi substituită
de tururile virtuale, pentru că patrimoniul cultural
înseamnă obiect care prin materialitatea lui (în cazul
bunurilor culturale expuse) asumă dimensiuni simbolice, culturale și identitare (trebuie să vezi obiectul
ca să poți înțelege toate aceste semnificații). Este însă
o realitate de necontestat faptul că utilizarea noilor
tehnologii, în speță a celor de tipul VR (virtual reality) este extrem de utilă în creșterea interesului și
atractivității (în speță pentru segmentul tânăr de
public) patrimoniului cultural. Sigur, mă refer la o
complementaritate a virtualului și nu la o substituire
a realului (fizicului) prin virtual, respectiv la „consumarea” lui în spațiile/instituțiile culturale, nu la cantonarea exclusivă în online.
3. A scăzut dramatic numărul vizitatorilor în
spațiile și expozițiile muzeului. Am fost obligați să
amânăm programe inovative de promovare a patrimoniului prin tehnologii moderne, pentru a respecta
reglementările menite să asigure protecția împotriva
răspândirii virusului Sars Cov 19.
Ne-a pus în imposibilitatea de a fi prezenți în comunitate prin activitățile organizate și destinate
publicului larg. Ne-a afectat misiunea educațională,
nemaiputând derula atelierele interactive și diferitele
activități bazate pe parteneriatele instituției noastre
cu școlile din județ.
Ne-a pus în imposibilitatea derulării cercetării istorice (prin suspendarea accesului la arhivele publice) și a celei socio-etnografice, bazată pe interviuri cu
subiecți din rural și urban, fiind obligați astfel să amânăm continuarea documentării unor teme asumate
prin proiectele de cercetare științifică. Ne-a creat stare de disconfort în relaționările obișnuite din colectiv,
existând mereu temeri privind potențialul pericol al
contagiunii.
4. Se poate realiza doar o evaluare a consumului din online, iar în ceea ce ne privește analiza
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noastră arată o creștere semnificativă a audienței,
o fidelizare a unui nucleu constant de urmăritori
(evidențiați prin aprecierile la majoritatea postărilor de pe pagina noastră de Facebook), creșterea
semnificativă a vizitatorilor unici ai paginii noastre de web, respectiv creșterea numărului de urmăritori ai profilului nostru de Facebook. Ar fi
de remarcat că se poate constata totuși o anumită
„oboseală” a consumului cultural din online, ceea
ce obligă actorii culturali să fie extrem de creativi
și face ca pe piața produsului cultural online să se
instituie o competiție acerbă.
Pe de altă parte, trebuie pusă în discuție și demotivarea care se produce la un moment dat în rândul
actorilor culturali, prin imposibilitatea de a avea un
contact nemediat cu beneficiarii, dar și un feed-back
direct care să îi permită o evaluare completă a ceea ce
s-a ofertat.
5. Limitându-mă strict la experiența instituțională, nu consider că au existat blocaje în susținerea de
către autoritățile locale a culturii instituționalizate.
Evident însă că această situație nu a fost caracteristică întregului spațiu românesc și spun acest lucru
întrucât au existat cazuri de instituții muzeale (în
țară) unde angajații au fost trimiși în șomaj tehnic
din cauza unei proaste înțelegeri de către autorități
a ceea ce însemna suspendarea activităților cu publicul într-un muzeu. Misiunea unui muzeu nu ține
doar de componenta activităților cu public, ci, în
principal, muzeul este depozitarul moștenirii culturale, ori patrimoniul are nevoie de grijă indiferent de
specificitatea unei perioade; de asemenea, muzeul
este producător de cunoaștere, iar prelucrarea materialelor din cercetări continuă chiar dacă publicul nu
O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”: Gáspár Attila,
„Perecsenyi sugár torony: 150
szilág ysági népdal, népies
dal” („Turnul bisericii din Pericei:
150 de melodii populare”)
Volum apărut cu sprijinul
Consiliului Județean Sălaj și al
Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj.
Volumul de cântece populare maghiare din județul Sălaj
conține 150 de melodii culese,
transcrise și redactate de autor în
ultimii douăzeci de ani, majoritatea în anul 2020. Include și melodii din repertoriul orchestrei de la
Doba. În acest an, autorul a cules

e prezent în spațiile muzeale. Pericolul real în astfel
de perioade de criză este tendința de depreciere a
nevoilor culturale de către autoritățile locale, fiind,
în viziunea lor segmentul cu miză mai puțin semnificativă (adică nu „arde”) în condițiile în care oricum
cultura a fost mereu privită (la nivel național) ca o
„cenușăreasă”. Este oarecum paradoxală o astfel de
raportare dacă avem în vedere faptul că patrimoniul
cultural este omniprezent în retorica electorală (adică este asumat la nivel declarativ și mai puțin la cel al
investițiilor pentru salvarea și promovarea lui).
6. Va fi dificilă revenirea în spațiul public, existând pericolul considerării consumului cultural
din online ca fiind mai facil și mai la îndemână (pe
principiul „cultură la un click distanță”), dar și cel al
reținerilor privind socializarea în spațiile publice.
Cultura și formele sale de expresie pot cădea sub
„dictatura” online-ului, fiind oarecum obligată să
se adapteze la cadrul limitat pe care acest mediu îl
oferă și să funcționeze doar după regulile de consum specifice acestuia.
Pentru sectorul cultural independent este dificilă supraviețuirea și acerbă zbaterea pentru
asigurarea resurselor financiare. Există pericolul
reducerii drastice a finanțărilor pentru cultura
instituționalizată, ceea ce va însemna, implicit,
pierdere de resursă umană, renunțarea la o serie
de proiecte și idei, disoluția calității actului cultural (pericolul de a face cultură doar pentru „bifare”,
adică la nivel minimal, formalist și „ieftin”). Alterarea ofertei culturale poate conduce spre o evidentă „vulgarizare” a societății, spre o desconsiderare
a elitelor intelectuale și a importanței contribuției
lor la progresul unei națiuni.

cântece de pe Valea Barcăului, din
Bazinul Crasnei, din microregiunea Zalău-Cehu Silvaniei, denumită Tövishát.
„Mă bucur că în primele două
decenii ale mileniului al treilea am
găsit mulți interpreți buni de muzică populară, care nu a intrat
într-un proces de degradare, de
«manelizare». De la aceștia am cules piese de valoare din tinerețile
lor, din anii `40-`50 ai secolului
trecut. În acest volum am publicat 150 de melodii populare sălăjene maghiare și un apendix de
35 de melodii”. Gáspár Attila
www.culturasalaj.ro
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Trecut – Prezent – Viitor

Viorel Tăutan

(fragment sintetic din ampla narațiune
„Confesionar”, în curs de redactare)
Ce este timpul, scris așa, cu inițiala mică?
Ce este Timpul (scris, cum vezi, cu majusculă)?
Aflu în dicționarul explicativ câteva definiții. Nu
pare a fi suficient!
Mai mult de-atât: odată cu migrația celor trei valuri ale slavilor în teritoriul ocupat odinioară de triburile dacilor, călcat, după retragerea administrației
și a legiunilor romane, de populațiile migratoare
în valuri succesive, limba română în curs de consolidare este impregnată (poate e cam mult spus!)
cu lexic slavonesc oral (pentru că aceștia nu aveau
scriere), așa încât se impune lent și corespondentul
slavon al cuvântului Timp – Vreme... Contaminarea produsă este consolidată, pe parcursul anilor,
al secolelor de conviețuire și melanj genetic, termenii devenind sinonimi și conservați astfel până în
prezent.
Te-a măcinat vreodată și pe tine, prietene, obsesia semnificațiilor acestui cuvânt/noțiune?
Răspunsul (feedback-ul, deh!) poate genera o clasificare a ființelor terestre purtătoare ale statutului
genealogic de homo sapiens. Prezumtivelor cercetări
le-ar fi incluse aspecte legate în principal de antropologie, dogme religioase, esoterism, simbolism
ș.a. M-am întrebat de-a lungul vieții (ai făcut-o, la
rându-ți, deși, presupun, cei mai mulți dintre semenii noștri „nu-și bat capul cu așa ceva”) cum au
luat naștere miturile, poveștile, supozițiile (pseudo-)științifice, misterele! Stai, nu te grăbi să mă taxezi drept naiv. Am audiat specialiști, dar și profani
cu pretenții de maeștri, am citit lucrări ostentativ
științifice, însă glisate binișor înspre literatura beletristică. Alunecam evident când pe traseul uneia,
când pe-al alteia. Pendulam, cum politicienii noștri
din ultimul sfert de veac, taxați traseiști, între diferite repere. Nu de puține ori ajungeam la întrebarea cu frecvența cea mai mare din prima etapă a
copilăriei: „De ce?” Apoi căutam răspunsuri. N-am
avut șansa de a le găsi, ori primi, vreodată pe toate.
Poate să fii dumneata mai norocos.
Din surse arheologice, istorice, dogmatice etc.
reiese faptul că una dintre cele mai vechi și mai
obsedante neliniști ontologice vizează tema timpului. Când o fi apărut sentimentul efemerității

vieții? Dar cel al eternității/eternizării? Ce anume
a generat diferitele cúlturi, printre care și cel al
morții. Putem opera dezinvolt cu certitudini (teorii) enunțând argumente diverse în sprijinul acestora?
Îți amintești de o conversație cu un verișor
din satul mamei dumitale, având un subiect extras dogmei creștine? În urmă cu doar câteva luni
terminaseși stagiul militar, care se derulase timp
de doi ani, și fuseseși angajat bibliotecar la Clubul
Sindicatului CFR din oraș. El terminase studiile liceale și se pregătea pentru admiterea la facultate.
Vă despărțeau doar doi ani, în avantajul său. Dacă
nu ar intra, ar fi încorporat pentru o perioadă mai
mică, stagiul militar obligatoriu fiind redus în primăvara precedentă la un an și jumătate. Era o duminică de vară. Sosiserăți de la biserică, împreună
cu întreaga familie, bunici, părinți, unchi, mătuși.
Bunicul matern al domniei-tale își aranjase un preș
întins peste argila lipită pe „talpă”, cum i se zicea
prispei, își aprinsese o „Națională”* și fuma rezemat
cu spatele de peretele exterior, nu departe de unde,
sporovăind, vă bălăngăneați voi picioarele, așezați
pe grinda care mărginea prispa la o înălțime de circa cincizeci de centimetri între stâlpii susținători ai
acelei laturi a „coperișului”. Conversația, aprinsă,
fu întreruptă de glasul blând al bunicii: „Haidați,
că-i zupa pă masă! Hai și tu, Virjilu nost!” Vărul tău
mulțămi, „mă așteaptă și pe mine mama cu prânzu’!” și plecă. Tata-tin (bunicul) terminase țigara,
se ridicase și, înainte de a pătrunde în tindă, își
puse palma pe umărul dumneatale, te privi în ochi
și îți șopti: „Nu-ți mai bate capu’, dragu’ tatii, cu
treburi pă care nu le poț șt’imba! Numa’ Dumnezo
știe și poate! Hai să prânzâm!”
Dar să revenim la TIMP, pentru că despre dânsul pornisem să dezbatem [„fac vorbire” (horribile
dictu!)]! Timpul poate să fie pus în centrul unei
conversații mai largi, cu nivel comprehensiv popular motivat, în două alternative:
1. Din perspectivă filosofică, implicând cercetarea științelor exacte, fizica și matematica; putem
atașa aici și cercetarea lingvistică, prin asiduitatea
muncii de stabilire a unor norme gramaticale, cu
foarte mare importanță în activitatea de constituire și evoluția benefică a marilor grupări cunoscute
în momente cruciale sub denumirea de națiuni;
2. Prin interpretare conotativ-esoterică și im192
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plicarea istoriei, a dogmelor religioase, a creațiilor
populare, a intuițiilor (inspirației).
Nu promit să-mi expun opiniile respectând cu
strictețe această clasificare, cu toate că întrebările și nedumeririle generate de așa-numita trecere a
timpului i-au marcat pe aproape toți semenii noștri
în întregul parcurs al formării și existenței ciclurilor civilizatoare pe Terra, fie și așa cum apar în
lucrarea lui Toni Victor Moldovan, Programul Terra… Cine a început să constate existența efectivă și
frecvent stresantă a timpului? Când și cum? Îl poți
identifica în imaginație, acordându-i circumstanțe
atenuante pentru vina de a nu avea o identitate.
Pe seama sa este pusă prima structurare a zilei în
unități temporale. Primul inspirat! Mai are vreo
importanță unde și când, de vreme ce această curiozitate nu ne poate fi satisfăcută? Ce anume i-a
declanșat inițiativa: umbrele copacului, a stâncii
din apropierea peșterii, a grotei în care „domicilia”, care se mișcau sub presiunea luminii stelei cotidiene? Fluxul și refluxul apei oceanului? Rotirea
hărții celeste marcând schimbarea anotimpurilor?
Alternanța zi – noapte? Sigur e că nevoia de a comunica scrijelind semne pe scoarța copacilor, pe
stâncă și în peretele grotei a dus la apariția scrierii. Schimbările asupra alurii, a staturii, a desenului facial or fi generat și conștientizarea trecerii
unităților temporale marcate astfel? Cine a stârnit curiozitatea în așa măsură, încât unii așa-ziși
primitivi să simtă nevoia explicării fenomenelor
naturale, punându-le pe seama unor entități dotate cu forță supra-umană? Cert este că au generat
sentimentul religios, nevoia de a intra în dialog,
de a stabili relații cu acestea. De ce religii antice,
impuse (mai degrabă răspândite) fără agresivitate în rândul populațiilor unor imperii, sunt taxate
drept politeiste, în timp ce altele, apărute mult mai
târziu, sunt considerate monoteiste? Mi-e la îndemână Mitologia Greciei antice. Iată un... arbore genealogic spectaculos: Chaos îl creează pe Uranus.
Împerechindu-se cu Gaia, dau naștere celor doi
băieți, Cronus, Oceanus, și celor două fete, Rhea
și Tethys. În urma relațiilor incestuoase, așa cum
reiese din schița genealogică, se dezvoltă o rețea
stufoasă de zei, zeițe și titani, căreia îi aparține,
la nivelul al treilea, un Zeus, dar nu viitorul Zeu
suprem, deoarece acesta din urmă este fiul cel mai
mic al perechii Cronus-Rhea. Mă opresc aici pentru

a importa în conversație mitologia latină, despre
care se știe că s-a constituit pe modelul grecesc.
Deosebirea constă în evoluția zeităților elene de la
statutul de oameni reali posesori ale unor calități
fizice excepționale, până să ajungă la cele enigmatice, supraomenești, pe când zeii romani, mai
puțin numeroși, sunt supranaturali care se pot
metamorfoza în ființe omenești. Zeul suprem este
Jupiter. Atât cei greci, cât și cei romani puteau să
întrețină relații intime cu pământenii pentru a da
naștere la semi-zei și eroi. Mă opresc aici, nu înainte de a-ți pune o întrebare care îmi poate atrage
acuzația de erezie: Dacă mitologiile imperiilor de
pe Terra, cunoscute din texte relevante, ilustrează
existența câte unui zeu suprem, întemeietor și stăpân al universului, inclusiv al ființelor subordonate,
cu puteri supraomenești, de ce religiile pe care leau generat oamenii sunt considerate politeiste, în
timp ce Iudaismul, Budismul, Shivaismul, Islamismul etc. sunt denumite monoteiste? Iahveh ebraic, Alah, identici, sau aproape identici lui Dumnezeu al nostru, Marelui Arhitect al Universului,
în practica masonică, este Stăpânul însoțit de arhangheli, profeți, serafimi, heruvini, sfinți cărora
li se închină cu incontestabilă pioșenie credincioși
ai diferitelor culte creștine și necreștine, așa cum
în perioada ante Christus erau venerați zeii eleni,
romani, azteci, incași, malteci ș.a.
Timpul, pe fundalul căr uia se derulează
existența planetei Pământ și, sub jurământul mărturiei conștiente a pământenilor, a sistemelor
stelare, a galaxiilor și metagalaxiilor, a întregului
Univers, guvernate de această Inteligență supremă, această Energie pozitivă extraordinară, însă
denumită diferit în funcție de limba credincioșilor
aparținând cultelor religioase diverse și, din păcate, divergente, ne dă posibilitatea să-l acceptăm
cum dorim. Cele trei segmente, Trecut, Prezent, Viitor, nu pot fi ignorate nici de filosofie, nici de fizică, nici de istorie, nici mai ales de către gramaticile
limbilor contemporane. Doar că avem libertatea să
ne plasăm preferențial pe poziții partizane față de
oricare dintre ele.
Denumirea unei mărci de țigări de calitate precară, evidentă în prețul mic, la concurență cu Plugar, Bucegi, mai târziu nițel cu Mărășești și Carpați
ș.a.m.d.
*
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Viorica Blaj
Oricând, oriunde
Cheamă-mă
în primul gând al dimineţii
să-mi pot creşte ziua.
Cheamă-mă
în prima tăcere a nopţii
să-mi pot creşte liniştea.
Cheamă-mă
acasă la Tine
să-mi cresc smerenia.
Cheamă-mă
din clipă-n clipă
să merg de mână cu trecerea.
Cheamă-mă
oricând, oriunde.
Voi fi acolo,
rugându-mă să-Ţi pot răspunde.

Matei 22, 2-14
Pilda nunţii fiului de împărat

Las cerului
Mi-am zidit casă pe pământ,
nu pe piatră,
fără Tine sunt o temelie pe apă.
Bat valurile şi vântul
să mă scufunde,
fără Tine,
aş fi mersul spre niciunde.
Aud ce spui
şi-mi văd ca-ntr-o oglindă neputinţa,
din rugăciune învăţ ce e căinţa.
Fac un pas spre Tine,
Tu faci zece,
îmi ţin inima în genunchi,
pe piatra rece
şi încep iar să zidesc.
E greul mai uşor
când las cerului
drumul fiecărui zbor.
E greul încă o treaptă
şi pot să ridic privirea
spre suflet
să regăsesc iubirea.

Luca 6, 31-36
Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor
Ce nu poţi

Sunt zece.
Porunci ori legi,
zi-le cum vrei,
să te-ajute să stai în picioare.
Dincolo de toate,
e ce nu poţi să vezi,

dar ştii că e-acolo şi doare.
Poate e locul gol de răspunsuri
la ce să mai faci
ori să crezi.
Tăcând, pui sare pe rană,
Dar înveţi să pierzi.
Sunt zece.
Porunci ori legi
să te-ajute prin viaţă să mergi.
Un rotund ca o pâine,
un tot din toate.
Ce nu poţi tu, El poate.

Luca 18, 18-27
Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor
Unul

Începi începutul,
Te naşti din Duh Sfânt
şi din Sfânta Maria
să poţi veni pe pământ.
Ne înveţi să iubim,
să iertăm,
să trăim în dreptate,
ne-nveţi să fim buni,
să avem milă
şi să ne ferim de păcate.
Ne-nveţi să ne rugăm,
ne vindeci rănile,
eşti cu noi când urcuşul pare greu,
ne spui să-ndrăznim să cerem
şi să ştim că-ntotdeauna
„cu noi este Dumnezeu”.

Matei 1, 1-25
Genealogia Mântuitorului

Nu se alege ziua
Să striveşti nevoia de cuvânt
între două tăceri
până când
găseşti smerenie
în primul şi-n ultimul gând.
Poate eşti mai departe
de orice strâmbătate
întrebându-te „cine sunt”?
Nu se alege ziua, ceasul,
în care faci,
ori nu faci,
dreptate.
Luca 13, 10-17
Tămăduirea femeii gârbove
(Din volumul „Suflet de duminică”, apărut la Ed. Caiete
Silvane, Zalău, 2020)
192

32 Poesis

George Vigdor

Născut la Cluj, în 20 mai 1963. Absolvent al Institutului Politehnic Cluj, Facultatea de Electrotehnică,
1982-1987. Premii Naționale de Poezie: „Mihai Eminescu” în 1991, la Botoșani; „Ion Minulescu” în 1992,
la Slatina; „Panait Cerna” la Tulcea, în 1992; în Israel:
Premiul Fundației Culturale Ianculovici pentru publicistică în limba română, Haifa, în 1998. Publicare de poezii
și eseuri în: Familia, Steaua, Tribuna, Gazeta de Botoșani,
Vatra, Convorbiri literare, Poezia. Pro Saeculum, Timpul,
Cetatea Culturală, Arcada, Sisif. Publicare de articole politice și de atitudine în: Direct, Jurnalul Bihorean, Noua
Gazetă de Vest la Oradea, respectiv Jurnalul Transilvan și
Foaia Transilvană la Cluj. În Israel, între 1995 și 1999, arParadis digital second hand
Facem tumbe și piruete de fațadă
pe coarda slăbită și instabilă a vieții.
Postăm fericirea la kilogram sau la m2
pe rețelele anonimității digitale.
Trăim în și pentru aparențe
triumful tâmp al formei asupra fondului.
Facem paradă de însemnele bunăstării
triumful efemerului sclipicios și kitsch
asupra esenței umane perene.
Fugim de profunzimea propriului eu
în paradisul second hand al înlocuitorilor existențiali,
în rețeaua facilă a comunicării fără substanță și mesaj.
Patinăm incert și stângaci
pe pojghița vieții amenințate cu topirea,
fără a bănui perfecțiunea cristalină de sub noi,
suflul divin al armoniei din noi
și azurul infinit de deasupra noastră.
Unidimensionali și superficiali
plutim în derivă în spațiul virtual digital
duși de nas și purtați de colo-colo
de maeștrii din umbră ai manipulării globale.
Demult nu mai suntem nici măcar indivizi,
doar elemente numerice de statistici măsluite,
minuscule coduri de bară, id-uri ori parole
care nu-și mai trăiesc viața,
ci sunt doar noduri fictive, substituibile
în marea rețea a izolării controlate.
Binecuvântarea dimineții
Ador binecuvântarea fiecărei dimineți
dulce mângâiere a îngerilor treziți din somn.
Fila de cec în alb trimisă din Ceruri
pentru a o cheltui cu sensul minimei împliniri.
Șansa efemerității de a împrăștia norii amenințători ai
destinului
de pe bolta intangibilă a infinitului.
Suava boare însuflețitoare a speranței
indusă miraculos în secretul profunzimilor celulare.

ticole politice și de atitudine în: cotidianul Viața Noastră,
revista Facla Magazin, revista Minimum și alte publicații
periodice. Cărți apărute: colecție de articole – Geografie
Imposibilă, Ed. Clusium, 2000; Voluptatea marginalității,
Ed. Clusium, 2009; poezii – Ancore de sânge, Ed. Clusium, 2000; Arhitectura singurătății, Ed. Clusium, 2003;
Atentat împotriva eului, Ed. Clusium, 2006; Ultimul pariu existențial, Ed. Clusium, 2013. Emigrat în Israel între
1994-1999, inginer la Regia Națională de Electricitate
din Israel. Ofițer în rezervă între 1996-1999 în armata israeliană. Stabilit la Budapesta din 2000, ca director
al filialei firmei Jolidon din Cluj, România, apoi întreprinzător particular cu firme în Ungaria și România.
Mă scald în lumina diafană a dimineților nesfârșite
baia divină a posibilelor renașteri,
metronomul perfect al sfidării timpului
mănușa nobilă aruncată întunericului strivitor.
Privesc extatic cum iubita mea
întinde de zor rufele murdare ale existenței
în feeria luminii tămăduitoare a dimineților înmiresmate
cu parfumul sublim al florilor veșniciei.
Ador vibrația vitală a dimineților
versul cosmic ce se scrie de la sine
al destinului încă necunoscut
ce se întrupează discret în cartea magică a vieții.
Stea rătăcitoare
Părăsit de îngerii tinereții
pieriți în lava pasiunilor
îmi petrec pașii rătăciți
pe malurile sinuoase ale Dunării
martora maturelor mele unduiri.
Etern fecundator
de banalități provinciale
îmi împrăștii polenul abisurilor
prin beciurile barurilor budapestane
între coapse fierbinți de maghiare.
Dulce transă între dramă și uitare...
Departe de îmbrățișarea Someșului
de surâsul Crișului
de plânsul Iordanului
de sărutul Mediteranei
îmi consum smerita umbră în marea urbe ungară
la focul mocnit al aventurilor de-o clipă.
Voluptatea supraviețuirii
printre singurătăți de ghetou
ziduri însângerate, amintiri ucigașe.
La braț cu moartea prin cartierul șapte...
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Simona Șerban
Max
trage perdeaua peste lătratul lui max
oglinda nopții plină de povești hilare
ne gâtuie sărutul
nu pot să dispar din fumul țigării tale
sparge tăcerea în țăndări
sunt rămășițele trecutului
max leagă drumul de umbra mea
desene rupestre dintr-o peșteră îmbătrânite în mine
trebuie să duc plumbul cerului la Remat
îmi cumpăr semințe tratate
cele vechi au secat
se-aude o voce în lătratul lui max
o ușă trântită forfota imperială a unui nou început
taie franjuri noaptea
fiecare franj are alt foșnet
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ne împodobim buzele cu sforăitul lui max
somnambulă dimineața face trotuarul
pe strada blajului din mediaș
De dragoste
aleargă prin vene țipătul trupului
poartă pe umeri golul din mine
lutul lui Dumnezeu nu-mi ajunge
să-ți modelez chipul nici frunzele
să le storc clorofila sub pașii tăi
pelerin traversez Universul inspirației
în hainele unei actrițe-spectatoare a propriului epos
înfășurată în veșmântul cuvântului
mențin în lumină candela tăcerii
doar ceasul mai bate după Vechiul Testament

Frigiderul
ca metaforă
Alexandru Jurcan

Serios, de câte ori jurnalista Anne deschide frigiderul, constată că ușa acestuia e defectă. Cine să
aibă timp să se ocupe de asta, când familia e destul
de destrămată? Exact: frigiderul ca metaforă a unei
familii în care lucrurile alunecă. Soțul e indiferent,
băiatul se droghează… Ea, Anne, face o anchetă
despre prostituția în mediul studențesc. Abordează
două studente: Charlotte și Alicia. Care își oferă trupul pentru bani. Cu dezinvoltură și naturalețe.
Da, e vorba de filmul Elles, din 2011 (ce penurie de titluri!), regizat de Malgoska Szumowska, cu
Juliette Binoche, Anaïs Demoustier, Joanna Kulig, Krystyna Janda. Ziceam că studentele nu au
inhibiții în a-și povesti întâlnirile perverso-erotice.
Ele practică prostituția doar cu bărbați căsătoriți,
care-și etalează frustrările sexuale. Ce fac cu fetele
nu pot face cu soțiile. Subiect delicat, scene dure,
clișee, oglinzi deformatoare și – s-o spunem clar –
un feminism exacerbat. „Nu ți se pare umilitor ce

faci?” – „mă excită felul lor de a mă privi” – „Ce e mai
greu?” – „să minți tot timpul… ei au vârsta tatălui
meu”. Scene sado-maso, o sticlă drept obiect sexual,
urina ca preludiu… Tot tacâmul. Fetele au câștigat
chiar un apartament la Paris. Bărbații își povestesc
viața, vorbind mult despre munca lor. Necesara defulare...
Anne încearcă să-și amelioreze viața. Să se îmbrace mai studiat. Să-și privească altfel soțul. Dispusă chiar la anumite perversități. Excelentă scena
finală, pe muzică de Beethoven (simfonia a șaptea).
Familia stă la cină. Anne e tăcută. La ce reflectează? Iată că la masă nu mai sunt câteva persoane, ci
mulți bărbați, pe care-i recunoaștem din poveștile
fetelor intervievate. Înțelegem: fantasmele Annei
sau o viață asezonată cu noutăți. Va repara cineva
ușa frigiderului? Mai putem schimba în bine cotidianul? Filmul te îndeamnă la ruminație, fără să arate
ostentativ cu… degetul.
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Comunitatea pierdută.
Plecarea evreilor din Sălaj
Dănuț Pop

Conform recensământului efectuat în anul 1930,
în localităţile judeţului Sălaj trăiau 13.380 evrei,
ceea ce însemna cam 4% din totalul populaţiei. Cei
mai mulţi locuiau în oraşe, reprezentând 13,4% din
totalul populaţiei urbane. În Carei, parte a Sălajului
atunci, erau 2.324, în Şimleu Silvaniei, 1.526, iar în
Zalău, 411 evrei. Alte mari comunităţi evreieşti se găseau în Valea lui Mihai (1.438), Tăşnad (792), Jibou
(638), Cehu Silvaniei (551), Crasna (418) şi Nuşfalău
(214). În preajma războiului, la 1 iulie 1939, numărul
evreilor sălăjeni ajunge la 14.890, ce însemna tot cam
4% din totalul populaţiei Sălajului, acum de peste
370.000 locuitori.
Depăşind izolaţionismul tradiţional, evreii participă din plin, în întreaga perioadă interbelică, la viaţa societăţii. Tipografii evreieşti sunt semnalate în
Carei, Şimleu Silvaniei, Valea lui Mihai, Tăşnad ş.a.
Şcolile lor confesionale au rezultate bune, iar învăţătorii evrei nu refuză, după realizarea României Mari,
depunerea jurămintelor şi examenelor cerute. Pe lângă organizaţiile sioniste, din care mulţi făceau parte
(„Federaţia evreilor ardeleni”, „Uniunea Naţională a
Evreilor din Transilvania” etc.), ei înfiinţează o serie
de alte organizaţii, cu scop filantropic, dar şi cu caracter cultural-religios, cum erau „Reuniunea Fetelor
Evree”, Zalău, 1924, „Reuniunea Femeilor Izraelite”,
Şimleu Silvaniei, 1930, ori „Societatea de ocrotire a
evreilor orfani”, Zalău, filială a celei din Cluj. Comunităţile îşi administrează singure şcolile, sinagogile,
cimitirele, băile rituale, aşezămintele de tot felul.
Viaţa lor culturală este bogată, ilustrată de numeroase spectacole de teatru, poezie, cântece sau serate
artistice. Se remarcă prin susţinerea financiară a unor
acţiuni culturale organizate pe plan local. Contribuie,
cu sume însemnate, la ridicarea unor monumente sau
la fondul de înzestrare a armatei. Oferă, nu de puţine
ori, ajutoare unor copii orfani, familii sărace şi celor
loviţi de calamităţi naturale.
De fapt, Sălajul întreg a fost, în perioada dintre cele
două războaie mondiale, datorită numărului mare de
minoritari ce locuiau aici, o zonă de confluenţă, de autentic pluralism cultural şi nici nu semăna prea mult
cu cel de azi. După reforma administrativă din anul
1925, cu o suprafaţă de 5.191 km2 şi o populaţie de
cca. 350.000 locuitori, este printre judeţele cele mai
mari din România întregită la 1918. Pe când astăzi, cu
3.864 km2 şi nici 220.000 locuitori, este unul dintre
cele mai mici!
Majoritatea populaţiei era şi atunci românească.

Locuința hahamului și rabinului comunității mozaice,
Jibou,1938

Dar sunt aici, pe lângă maghiari, mult mai mulţi germani, evrei şi alte naţionalităţi. Pentru că statul român a asigurat, după unire, tuturor minorităţilor condiţii favorabile de dezvoltare. Ele au biblioteci, o presă
bogată, tipografii şi reuniuni culturale şi se îngrijesc
de sănătatea tineretului şi a familiei, de apărarea propriei credinţe.
Dar a venit anul 1940 şi dictatul de la Viena, ocupaţia ungară în jumătate de Transilvanie, morţii de la
Treznea, Ip şi din atâtea alte localităţi din teritoriul
cedat. Români, dar şi evrei. Antisemitismul şi măsurile discriminatorii devin politică de stat în Ungaria
horthystă, culminând în mai 1944, într-o vreme în
care devenise evident că Germania pierde războiul,
cu „strângerea tuturor evreilor din Ardealul de Nord
în ghettouri şi deportarea lor în lagărul morţii de la
Auschwitz”.
Despre deportarea evreilor din Transilvania aflată sub ocupaţie maghiară, în primăvara lui 1944, s-a
scris, pe bună dreptate, mult. Şi se va mai scrie, cu
multă durere în suflete, şi de acum înainte. Doar din
lagărul de la Cehei, aflat în vecinătatea oraşului Şimleu Silvaniei, au plecat pe drumul fără de întoarcere
peste 8.000 de evrei sălăjeni. Trebuie spus însă că
judeţul revenise după dictat la suprafaţa de dinainte
de reforma administrativă, cu o populaţie redusă corespunzător. Evreii din Valea lui Mihai ori Carei nu
mai sunt consideraţi sălăjeni, nu mai sunt cuprinşi în
acest număr. Ei sunt concentraţi în ghetoul de la Oradea (total internaţi aici, 28.000 evrei) şi cel din Satu
Mare (total internaţi aici, 18.800 evrei) şi deportaţi
de acolo. Apoi, nu trebuie uitat că foarte mulţi bărbaţi
evrei fuseseră deja trimişi la munci forţate, copiii şi
soţiile lor rămânând fără vreun ajutor în faţa abuzu192

Istorie 35
rilor autorităţilor.
Să ne aducem aminte şi cu ce s-au confruntat evreii
înainte şi după ce ajung la Cehei: brutalitatea extremă
a celor care i-au ridicat din case, confiscarea bunurilor de valoare, percheziţiile corporale, bătăile cu patul
armei, bastoane de cauciuc sau cu bâte, dormitul sub
cerul liber, în ploaie şi vânt, apa de băut infestată cu
colibacili, înfometarea sistematică, refuzul oricărei
asistenţe medicale, inclusiv pentru gravide, nou-născuţi ori copii mici, supunerea la munci batjocoritoare,
torturi inimaginabile, violuri ș.a.
La sfârşitul lunii mai 1944 a început deportarea
spre Auschwitz. Îmbarcarea s-a făcut noaptea, pentru
ca locuitorii români din Cehei, care nu de puţine ori
au reuşit să înşele vigilenţa jandarmilor din pază şi să
arunce alimente peste gard celor închişi, să nu poată vedea ce se petrece acolo şi să intervină. Şi iarăşi
bătăi, percheziţii, confiscări de bunuri. Apoi, înghesuirea în vagoane de marfă, fără apă, fără hrană, fără
toalete. Cei mai mulţi sunt bolnavi şi epuizaţi fizic
încă înainte de plecare, de aceea, ajunşi „la Auschwitz,
majoritatea absolută nu mai erau apţi de muncă şi au
fost trimişi direct la camerele de gazare”. Că au fost
duşi toţi evreii sălăjeni, în cele trei transporturi de la
Cehei, că a fost o deportare generală, că nu s-a ţinut
cont nici de sex, nici de vârstă, nici de starea lor de
sănătate, ne-o arată şi faptul că inclusiv cei care beneficiau de scutire de la aplicarea legilor rasiale, şi nu
erau puţini, au fost deportaţi!
După război, în întregul judeţ, se poate vorbi despre foarte puţine suflete care s-au întors acasă. Documentele ne arată, în 1948, mai puţin de 2.000 de
evrei. Puţini dintre aceştia vin din lagăre, mulţi sosesc
aici din Bucovina sovietică. Oricum, numărul lor este
foarte mic raportat la cei aproape 15.000 de evrei sălăjeni de dinainte de război. Pentru că la acest număr
trebuie să ne raportăm de această dată, judeţul având
iarăşi în componenţă plăşile Valea lui Mihai şi Carei,
unde se întorc cei mai mulţi. De pildă, în plasa Carei sunt acum circa 500 de suflete, în Valea lui Mihai,
250. Totalul, conform unei statistici regăsite între documentele de arhivă, era de doar 1.650 de evrei în tot
judeţul, la o populaţie de peste 370.000 locuitori. În
Şimleu Silvaniei erau consemnaţi 320 evrei, în Zalău,
210, în Cehu Silvaniei, 80. Însă în Chichişa, satul meu
natal, unde la 1930 erau consemnaţi 27 de evrei, nu
s-a mai întors niciunul. După ei, au rămas doar câteva
pietre de mormânt, într-un cimitir părăsit, aproape
de biserica veche din centru. La fel ca în foarte multe
alte localităţi sălăjene. Dar ei încă trăiesc în amintirea
oamenilor în vârstă. Mama, deşi avea doar câţiva ani
când vecinii ei evrei au fost deportaţi, îşi aminteşte
bine de locuinţele lor, îmbrăcămintea lor curată, jucăriile şi jocurile copiilor lor.
Dar iată că, foarte curând, şi cei care au venit acasă,
supravieţuind războiului şi deportării, pleacă, rând pe
rând, de aici. De ce pleacă şi acei puţini evrei, de ce nu

Sinagoga din Zalău, începutul secolului al XX-lea

mai sunt mulţi evrei în Sălaj? Aşa m-au întrebat şi copiii mei: „Tati, am citit atât de mult despre evrei, ştim
bine ce s-a petrecut în anii războiului mondial, ce au
avut de îndurat, ne-ai spus şi tu, am fost la Auschwitz,
am fost în cimitirele lor din Zalău şi Chichişa, ştim că
au venit foarte puţini înapoi, dar de ce au plecat şi cei
reîntorşi aici?”
Pe baza câtorva documente de arhivă, păstrate de
Serviciul Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale, încerc
să ofer un răspuns la această întrebare. Trebuie însă
precizat, de la început, că documentele sunt puţine şi
oferă doar punctul de vedere al partidului comunist.
De aceea şi răspunsul nostru va putea fi, în baza unor
cercetări viitoare, completat.
23 august 1944 are, pentru „evreii reîntorşi din
ghearele morţii”, „o însemnătate covârşitoare pentru
că alături de popoarele conlocuitoare ne-am eliberat
şi noi de sub jugul fascist, ba chiar revenirea cât mai
grabnică a celor din lagărele germane se datoreşte în
mare măsură tot actului din această zi”. Reîntoarcerea
la viaţa de dinainte de război, dorită de toţi, nu mai
este însă posibilă. Judeţele eliberate în toamna anului
1944 ajung sub administraţie sovietică, iar în martie
1945 se instaurează guvernul Petru Groza, controlat
de comunişti. Toate măsurile luate de acum înainte,
reforma agrară, naţionalizarea etc., îi afectează şi pe
evrei. Speranţele lor în „democraţie, libertate şi progres” încep să se năruie.
Dar la trei ani după încheierea celui mai devastator
război din istorie, pe harta lumii reapare statul Israel.
Despre acest moment istoric „Graiul Sălajului”, singurul săptămânal de limba română din judeţ, scria
doar atât: „TEL AVIV: În cursul după amiezii de vi192
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neri (14 mai 1948, n.n.) câteva ore înainte de încetarea mandatului Britanic asupra Palestinei, Agenţia
Evreească a proclamat în cursul unei solemnităţi ce a
avut loc la TEL AVIV statul evreesc”.
Curând, spre Israel va începe o emigrare masivă a
evreilor de pretutindeni. Printre ei se află şi puţinii
evrei din judeţ. Cum s-a petrecut acest proces, câţi
evrei au plecat din Sălaj în anii imediat următori proclamării noului stat, ce motive au invocat, sunt alte
câteva întrebări, în strânsă legătură cu cea dintâi, la
care vom încerca să răspundem folosindu-ne de documentele amintite.
Să începem cu o prezentare a situaţiei locuitorilor
evrei, aşa cum este consemnată într-un document de la
începutul anului 1949: „Deşi înainte de anul 1944 judeţul Sălaj număra un număr important de familii, acest
număr s-a micşorat după anul 1945 prin neîntoarcerea
din deportare decât a unui număr foarte redus, aproximativ 2000 suflete în întreg judeţul (...) Centre mai importante cu evrei avem în oraşele Carei, Şimleu Silvaniei, Valea lui Mihai, iar centre de o mai mică importanţă
avem în Zalău, Tăşnad, Crasna, Cehu Silvaniei, Jibou
şi Ulmeni (...) Marea majoritate a evreimii se compune dintr-o pătură mic burgheză/mici comercianţi/mici
meseriaşi, funcţionari şi intelectuali (...) Reacţiunea
evreească, deşi avem un număr redus de evrei, totuşi
există. Am avut un număr destul de mare de moşieri
cari au fost ridicaţi cu actul din Martie a.c., au mai rămas reacţionari care se manifestă la fel ca reacţiunea
neevreiască. Evreimea vede perspectivele sale, vede că
are drepturi ca orice alt cetăţean al ţării. Cu toate astea
o parte încă şi astăzi umblă pe la toate uşile pentru a se
interesa de emigrare...”.
Puţin mai târziu, într-un raport al comitetului judeţean de partid Sălaj, din 3 aprilie 1950, se scria că:
„Problema cea mai serioasă în judeţ o reprezintă problema evreiască, emigrările în Palestina”. Cum şi de
ce a devenit aceasta atât de serioasă, într-un timp aşa
de scurt, încât partidul să îi dedice un întreg raport
special?
Conform documentului menţionat, primele cereri
de emigrare au fost depuse în 1949, când au solicitat plecarea „câţiva preoţi şi bătrâni”, după obţinerea
vizei plecând efectiv circa 25 persoane. A fost doar
începutul, deoarece din acel moment s-a răspândit
pretutindeni între evrei vestea că „aceasta este deja
linia Guvernului şi că toate autorităţile au primit dispoziţiuni să sprijine emigrările”. Iar faptul că organizaţia lor a încercat să se opună plecărilor, prin „munca de lămurire”, nu a dus decât la creşterea ostilităţii
evreilor faţă de aceasta, cei mai mulţi începând să-i
considere pe membrii Comitetului Democrat Evreiesc
„duşmani ai lor şi ai Statului Evreesc”.
Din decembrie 1949 începând, cererile de plecare
au venit ca o avalanşă. În câteva luni, s-a ajuns în situaţia „că în afară de câţiva tovarăşi adevăraţi democraţi
şi câţiva care au interese familiale de a nu pleca, restul

au tendinţa de a pleca”. Mai exact, din cei circa 2.000
de evrei sălăjeni, „numărul acelor care au tendinţa de
a pleca este 88%. Numărul celor care nu voiesc a pleca
cca. 250 suflete”.
Mai întâi să vedem cine sunt cei care cer să emigreze. Primii amintiţi sunt evreii care se află sub „influenţa mistico-religioasă, care nu vor să lucreze sâmbăta şi nu se încadrează în producţie”. Urmează cei care
au sosit din Bucovina, „nevoind să muncească sub
regimul sovietic şi au venit în ţara noastră numai ca
să plece mai departe”. Apoi, sunt „foştii exploatatori,
care plâng după situaţia lor din trecut şi nu vor să-şi
găsească rostul aici”. Menţionaţi sunt şi „cei care au
familie şi rude acolo”, cu precizarea, totuşi, că „acest
motiv îl invocă majoritatea”.
Ca motive invocate pentru plecare sunt folosite şi
„diferite manifestări şovine, anti-Semite”: „la cooperativa de tâmplărie din Valea lui Mihai, un tovarăş evreu,
mic meseriaş, fiind exclus din cooperaţie, a doua zi
şi-a făcut cererea; referentul cultural de la plasa Carei,
tov. Weisz, membru de partid, fiind mutat în interes
de serviciu şi politic a spus că este persecutat fiindcă
este evreu, mai bine ar merge în Palestina; la Jibou, la
o serbare culturală în cadrul Căminului cultural, a fost
pălmuită o evreică de soţia unui CFR-ist, cazul a fost
sesizat miliţiei care nu a luat măsuri hotărâtoare, în
urma acestui fapt 25 de familii şi-au cerut plecarea…”.
Acest raport face, cumva, din punctul de vedere
al autorităţilor, o sinteză a ceea ce s-a petrecut până
atunci. Sunt însă şi alte documente care ar merita citate. Iată, din acelaşi an 1950, un document referitor
doar la oraşul de reşedinţă Zalău, şi care ne dezvăluie
că „în oraş deja în septembrie 1948 se simţea o mare
mişcare, aproape nelinişte, din partea multor evrei
din localitate în legătură cu o mare emigrare în Palestina”. Primul motiv de plecare din România, legat de
evreii întorşi din prizonierat, este că „doresc să ţină
ritul evreesc, să nu lucreze sâmbăta”. Nu se poate face
însă nimic în acest sens, arată autorii, deoarece „circumstanţele muncii sunt de aşa natură încât trebuie
să lucreze toată săptămâna”. În plus, se spune tot acolo, pentru evreii reîntorşi nu este rezolvată mulţumitor nici „problema invalizilor, văduvelor sau orfanilor
de război”, deoarece „în Transilvania de Nord unele
arhive au fost distruse complet”, actele doveditoare
lipsind. De asemenea, puţini şomeri evrei pot fi încadraţi în munca productivă, deoarece „în număr foarte
mare sunt foşti comercianţi”.
A fost doar primul val de plecări. Cel mai mare. Au
urmat şi altele. Doar câţiva evrei, aflaţi în funcţii de
răspundere, s-au raportat pozitiv la noul regim. Ceilalţi, toţi, pleacă. Cei veniţi din Bucovina, ştiind deja
ce înseamnă comunismul, ajung în Sălaj doar ca să
plece mai departe. De ce ar fi schimbat o ţară comunistă cu alta? Cei de aici au simţit curând, pe propria
piele, „binefacerile” noului regim.
(continuare în p. 41)
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„Păstorul Sufletesc” - Periodic
de predici și știință pastorală (I)
În anul 2021 se împlinesc 770 de ani de atestare
documentară a orașului Șimleu Silvaniei, context în
care ne propunem să elaborăm o serie de studii legate
de bogata istorie a orașului de la poalele Măgurii Silvaniei. Serialul nostru debutează în prezentul număr al
revistei, cu istoricul periodicului „Păstorul Sufletesc”.
Inițiativa elaborării și tipăririi unui periodic de
predici și de știință pastorală în cadrul Vicariatului
Greco-Catolic al Silvaniei aparține preoților sălăjeni
Alimpiu Coste, Ioan Budișan și Avram Dragoș. Ea a
fost pusă în practică la începutul anului 1906, când
apare la Șimleu Silvaniei primul număr al revistei, sub
denumirea de „Păstorul Sufletesc”.
În acest context, începând cu 1 ianuarie 1906, revista apare lunar, ca periodic de predici, la început în
format 24x27, 60 pagini. Comitetul de redacție era
format din Alimpiu Coste, care devine redactor responsabil, Ioan Budișan și Avram Dragoș, redactori.
Periodicul a fost redactat „cu înalta permisiune a
Măritului Ordinariat de Gherla” și era structurat în
trei părți: Partea I – predicile de pe luna respectivă;
partea a II-a, denumită „materie instructivă” era dedicată învățăturii pastorale, urmată de Cronică, știri
personale, poșta redacției și bibliografie, care constituiau ultima parte a periodicului1.
În Precuvântare se arată scopul pe care și l-au propus inițiatorii proiectului cultural-religios, acela de
„a fi în servițiul preoțimei în împlinirea oficiului de
doctor sufletesc al credincioșilor, a-o ajuta în activitatea sa intrinsecă referitoare la mântuirea sufletelor”.
De asemenea, subliniază că proiectul era unul inedit și umplea un gol care se simțea demult în rândul
preoțimii greco-catolice și nu numai: „Să simța foarte
lipsa unei foi preoțești – pastorale – ceia-ce cetim și
din mulțimea epistolelor venite la adresa redacțiunei
de la membrii clerului, începând de la Ilustru Arhiereu până la preotul de pe sate; – mai ales, că în timpurile noastre, în împlinirea chemării, preotul are a
să lupta cu așa multe pedici, când, ca se poată ajunge
resultate în activitatea sa, trebue să-și folosească toate puterile sale, ca să se poată bucura de resultate în
urmarea zelului său”. Dacă pentru clerul „din patrie
și străinătate” (la străinătate înțelegând și frații din
vechiul Regat) existau numeroase periodice de predici și pastorale, care serveau interesele clerului și îi

ajuta la „împlinirea oficiului”, clerul greco-catolic nu
avea până în acel moment un organ propriu, preoțesc:
„Aceasta ne-a stat înaintea ochilor, iar în urmarea
concrederii conferinței preoțești din Șimleu Silvaniei
– ne-am decis a eda Păstorul Sufletesc”2.
Apariția noului periodic a însemnat un real succes, după cum rezultă și din corespondența primită
la redacție. Colectivul de redacție mulțumește tuturor
celor care au trimis predici și studii spre publicare, fiind rugați ca și pe viitor să fie „într-ajutor la munca
grea luată asupra noastră”.
Multe dintre articolele și studiile primite deja la
redacție vor fi publicate în serial, precum vastul studiu „Liturgica”, trimis de Laurențiu Sima, preot în parohia sălăjeană Sâg, studiu pe care membrii redacției
îl consideră „unic în literatura noastră bisericească”, prin faptul că în cuprinsul său se explicau „toate obiectele aparținătoare ritului și toate funcțiunile
preoțești și archierești”.
Era lansată o invitație tuturor preoților care doreau să trimită lucrări spre publicare, cu condiția de
a fi trimise la timp, cu o lună înainte de tipărirea periodicului: „Ori ce soiuri de lucrare din cuadrul foaiei
noastre venite din afară publicăm cu plăcere, așa: predici, meditațiuni, tractate. Ne rugăm însă, că lucrările
venite de la colaboratori externi să se trimită la adresa Redacțiunii cu o lună înainte de edarea numărului
proxim al periodicului, că la timp să fie la îndemână”3.
Din cadrul rubricii „Poșta redacției” aflăm că
inițiatorii proiectului au primit numeroase scrisori de
felicitare și încurajare. Printre ei se numărau Dr. Augustin Lauran, canonic-notar al Episcopiei de Oradea,
Dr. Augustin Bunea, canonic de Blaj, Dr. Elie Dăianu,
protopopul Clujului, Vasile L. Pop, protopopul tractului Almaș, Dr. Petru Fabian, profesor de Teologie
la Gherla, Dr. Vasile Lucaciu, preot în Șișești și mulți
alții. De asemenea, aflăm că au trimis predici și studii
spre publicare Dr. Victor Bojor, profesor de Teologie
la Gherla, Tit Bud, vicarul Maramureșului, Ariton M.
Popa, care în acel an devenea protopop la Reghin sau
Ioan Genț, protopop în Oradea4.
Rubrica „Cronică” era împărțită în două: „Din Patrie” (adică din Imperiul Austro-Ungar, în cadrul căreia se găseau încorporate, până la 1918, Transilvania,
Banatul și Bucovina) și „Din Străinătate”, unde erau
incluse și știrile din România. În acest prim număr
aflăm că în Imperiu a fost recunoscut ca legal cultul
baptist în anul 1905, despre pericolul socialismului,
despre francmasoni, care „nu slăbesc din ura lor față
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de tot ce aparține bisericii creștinești” etc. Din străinătate aflăm diferite știri religioase, în primul rând
de la Roma, apoi din România, Franța, Anglia, Germania, Rusia etc.5
La rubrica de știri personale aflăm informații
prețioase pentru noi din punct de vedere istoric, deoarece se referă la mișcarea clerului, la numiri și transferuri în alte parohii6.
Desigur că pentru a se întreține din punct de vedere financiar se publicau și diverse reclame. În special pe ultimele pagini regăsim reclame la fabrici de
clopote, veșminte bisericești, cărțile editate de Tipografia „Victoria” din Șimleu Silvaniei, dar și la diverse
utilaje, motoare sau așa-zise produse vindecătoare. O
reclamă completă, am putea spune, era publicată de
firma Rétay și Benedek, institut de industrie bisericească din Budapesta, care confecționa o gamă largă
de obiecte necesare pentru biserică: veșminte, faloane, prapori și steaguri bisericești pentru reuniuni și
societăți religioase, acoperitoare de altar și amvon,
cruci de altar și de mână, cădelnițe, clopote, candelabre, potire etc. De asemenea, icoane, sculpturi în
lemn, precum iconostase, altare, amvoane, troițe, pictarea bisericilor sau renovarea lor. Pentru o mai mare
credibilitate era publicată o scrisoare de mulțumire
a unui preot care beneficiase de serviciile respectivei
firme.
Comunitatea românească din Șimleu Silvaniei a
primit cu bucurie apariția periodicului religios, după
cum reiese și dintr-un articol publicat în ziarul „Gazeta de Duminecă”, care apărea tot la Șimleu Silvaniei,
începând cu anul 1904, de către fruntașul politic Dr.
Coriolan Meseșian, avocat în Șimleu și fiu de preot. El
întâmpina „cu vie însuflețire” inițiativa „salutară” a celor trei preoți sălăjeni, subliniind că nu au făcut decât
să urmeze „porunca celui mai mare învățător al lumei,
care a dispus: mergând învățați toate popoarele”. Prin
întemeierea periodicului de predici, spune el, „atât ei,
cât și venerații colaboratori nu numai să degagează de
datorințele lor, ca adevărați luminători ai turmei lui
Christos în mod vrednic de păstorii conștii sufletești,
– nu numai, că ofer colegilor lor un sprigin neprețuit
într-u păstorirea și îngrijirea sufletelor prin propagarea învățăturilor sublime ale Mântuitorului, – fără
totodată au umplut un gol simțit deja demult la noi în
literatura noastră românească-bisericească, cu toatecă eram în drept a aștepta dela unica corporațiune mai
cu seamă, precum e preoțimea noastră, ca barem dânsa mai de timpuriu să se îngrijească de un organ propriu, – să-i zicem – de profesiune; ba să se îngrijească
de mărirea acelei maiestoase catedre, a amvonului, din
care pururea să propovăduesc învățăturile vecinice ale
omenimei, ca nicăiri altundeva”. Apreciază condițiile
și nivelul predicilor care, „atât ca fond, cât și ca formă
să pot conzidera de peste tot succese. Unele chiar de
model, încât ofer fiecărui om cea mai sănătoasă hrană
sufletească și o adevărată plăcere creștinească”.

Pe lângă aprecierile deosebit de favorabile, cu
sinceritate, Coriolan Meseșian aduce și unele critici
în privința construcției propozițiilor și a limbajului
care „mai lasă ceva de dorit”. Dă câteva exemple de
cuvinte ieșite din uz, precum „prospiciează”, care era
„deja aproape huiduit din vocabularul limbei române”
sau cuvântul des uzitat „articlu”, care nici pe departe
nu înlocuia „însemnătatea articolului”. De asemenea,
termenul de „preot neordinat” i se părea „cam caraghios”, optând pentru cel de „preot nou ordinat” sau
„preot nousfințit”.
La final, Coriolan Meseșan subliniază încă o dată
importanța periodicului pentru „obștea românească”,
care „a îmbrățișat cu cuvenită căldură aceasta întreprindere” a preoților și-l recomanda „din totdinadinsul” ca un „organ prețios”, „ca conținut și în acelaș
timp ieftin, ca ziuar”7.
Din cuprinsul celui de al doilea număr al periodicului aflăm intenția comitetului de redacție de a veni
în sprijinul clerului cu o nouă inițiativă, de a publica
și schițe de catehizare: „Având în vedere periodicul
nostru scopul, de a da după putință toate invitațiunile
necesare pentru On. Cler în cele pastorale, și fiindcă
catechizarea face parte însămnată din dătorințele
multe și grele ale preotului, cu începerea anului scolastic viitor, adecă începând cu Nrul ce va apărea în
1 septembre vom da în fie-care număr parte schiță de
catehizare, parte câte o prelucrare întreagă din catecheză. Astfel, «Păstorul Sufletesc» va fi un mijloc de
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ajutor pentru on. Cititori și în privința aceasta” – se
afirma în coloanele periodicului. De asemenea, membrii comitetului de redacție țineau să mulțumească
în mod deosebit lui Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei, „pentru colaborarea mult prețuită și pentru
deschilinitul interes ce-l are față de foaia noastră și
pentru dragostea mare ce-o are față de toată întreprinderea noastră”8.
De la rubrica „Poșta redacției” aflăm lista celor care
se abonaseră deja la periodic. Printre ei se numărau
Dr. Augustin Lauran, canonic-notar la Episcopia de
Oradea, vicarul episcopesc Vasile Mangra și Dr. Iacob
Radu, vicar în Hațeg. Acesta din urmă trimite și o scrisoare de felicitare despre care membrii redacției spun
următoarele: „Ne-a mângăiat mult cuvintele măgulitoare și rostim mulțumită pentru interesul moral promis și dorim cele puse în prospect”. Tot acum aflăm
că „Măritul Ordinat de Lugoj” recomanda periodicul
„Păstorul Sufletesc” prin cuvintele: „Recomândăm
acest periodic în speciala atențiune a Veneratului
cler”9.
Revista se răspândește cu rapiditate, după cum
rezultă și din lista abonaților. Printre noii abonați îi
amintim pe mitropolitul Ioan Mețian din Sibiu, Dr.
Demetriu Radu, episcopul diecezei de Oradea, Dr. Vasile Hossu, la vremea respectivă episcop al diecezei de
Lugoj, mai târziu al Gherlei etc.10
Tot mai mulți preoți trimit predici, cuvinte de
învățătură sau traduceri pentru a fi publicate. Lista
colaboratorilor se îmbogățește continuu. Printre noii
semnatari îi găsim atât pe preoții sălăjeni, cât și pe
cei din alte județe transilvănene. Dintre noii colaboratori sălăjeni îi amintim pe Vasile L. Pop, protopopul tractului Almaș, paroh în Sângeorgiu de Meseș,
Vasilie Criste, Ioan Popiliu, preot în Marca, iar dintre
colaboratorii externi pe George Maior, Ioan Turdean,
Romul L. Stoica, Ioan Bochiș, Ioan Bârlea, Iacob Marga, Clemente Pop sau tânărul teolog pe atunci, Ioan
Georgescu, autorul de mai târziu al unor lucrări de
referință pentru istoria bisericii greco-catolice, dar
și biografia unor personalități precum Ioan Rațiu și
George Pop de Băsești.
Periodicul continuă să publice predici pentru toate Duminicile din an. De asemenea, o serie de predici
ocazionale: la moartea unei văduve, preotese sau fete
tinere, la sfințirea de răstigniri sau despre misiunea
preotului de la sate.
Referitor la misiunea preotului și harul pe care trebuia să îl aibă, ne reține atenția o traducere realizată de Ariton M. Popa, protopop de Reghin, în special
capitolul „Puțini sunt aleși”: „O Fiule! – se spune în
traducere – cât sunt de puțini preoții, cari merg pe calea cea strâmtă! (dreaptă – n.n.) Cât de puțini, cei cari
intră pe poarta cea îngustă! O cât de mulți s-au abătut
de la cărările mele!
Vino și vezi: de bună-samă sunt în afară de calea cea
strâmtă îngâmfații, cari, fudulindu-se și umflându-se

pentru deșarta lor știință, pe ceilalți îi desprețuesc și
le place a stăpâni în cler.
Acum se înalță ca cedrii Libanului, dar mai apoi vor
cădea cu Lucifer în iad.
Dar nici pe poarta îngustă nu intră cei ambițioși,
cari, iubindu-se pe sine iar nu pe mine nici sufletele, cerșesc beneficii și onoruri, oare-cum le vânează
și grămădesc, puțin îngrijorați de destoinicia lor fără
nici o grije a obligamentelor și oficiului.
Sigur, după-cum cu cutezanță s-au grăbit a ajunge la culmea vredniciilor, așa se vor prăbuși rușinați
până în afunzimile chinurilor”11.
La rubrica „Bibliografie” aflăm, printre altele, că în
județul Argeș, la Pitești, apărea „Păstorul Ortodox”,
organ al societății „Frăția” a clerului din acel județ,
care se afla în anul VI de la apariție. Este posibil ca
periodicul ortodox să fi fost un model pentru cel greco-catolic, sălăjean. Era prezentat nr. 5-6 al periodicului argeșean, din care observăm asemănarea dintre
cele două periodice. El se încheia cu promovarea și
invitația către cititorii săi de a se abona la „Păstorul
Sufletesc”12. Este un bun exemplu, credem noi, de
promovare reciprocă.
La începutul anului 1908, redacția publică articolul „Preavenerat Cler Român”, în cadrul căruia se
reamintește scopul pentru care a fost înființat periodicul, considerându-se că revista, „după numărul
cel mare al prenumeranților (abonaților – n.n.), a
fost primită cu bucurie și sprijinită după merit”. De
asemenea, se spune că periodicul a fost sprijinit „moralminte din partea bărbaților renumiți nu numai ca
oratori ci și ca scriitori bisericești, cari prin lucrările
lor valoroase au dat însemnătate cuvenită publicației
noastre”13.
Având în vedere aceste considerente, inițiatorii
proiectului editorial au decis continuarea lui și în anul
1908.
Tot din cuprinsul acestui număr aflăm că de la
1 februarie 1908 proprietar și editor al revistei devine
Ioan P. Lazăr, proprietarul tipografiei „Victoria” din
Șimleu Silvaniei, explicându-se și motivele acestui demers14.
Într-un alt articol din ziarul „Gazeta de Duminecă”, în care era prezentat numărul 6/iunie 1908 al
periodicului „Păstorul Sufletesc”, se subliniază că era
„singura revistă românească de predici – atât în monarchie (austro-ungară – n.n.) cât și în regatul liber,
România” și în aceste condiții „n-ar fi iertat să lipsească din biblioteca niciunui preot românesc”. La final,
anunță că prețul abonamentului era de 10 coroane
pentru românii din cadrul monarhiei austro-ungare
și 16 lei pentru cei din România și străinătate15.
Ca de obicei, la început de an, redacția se adresa clerului și prezenta situația revistei, precum și
noutățile pe care preconiza să le introducă. În primul
rând, se reafirma scopul pentru care au inițiat proiectul editorial și anume „propovăduirea cuvântului ade192
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vărat, ca cel mai potrivit mijloc, prin care poporului
credincios i-se poate arăta calea spre vecinicie și se
învețe a ținea cu scumpetate la biserica lui Christos
și învățăturile lui sfinte”. Se vorbește, apoi, despre
importanța și rolul predicilor atât pentru preoți cât și
pentru credincioși: „Admirabile sunt foloasele predicei, atât pentru preot cât și pentru popor, căci multe
ofensări ale lui Dumnezeu se împiedecă și multe fapte
bune se promovează.
Predica nu poate fi înlocuită prin nimica, căci ea
este – așa zicând – epistolă din patria cerească, care
face se înceteze multe dușmănii, să se aplaneze multe
conflicte familiari și să se îndrepte multe păcate”.
În contextul unei lipse a „propovăduirii” și a atâtor
„învățături false, cari țintesc la desbinarea lui (a poporului – n.n.) de către biserică și slujitorii ei”, revista
„Păstorul Sufletesc” promitea să fie și pe mai departe
„un prietin nedespărțit, un sfătuitor bun al preotului
român, întru împlinirea oficiului de propovăduitor al
cuvântului lui Dumnezeu”.
Pe lângă predicile pentru toate duminicile și sărbătorile de peste an, predici ocazionale, studii și
învățături, comitetul de redacție își propunea să realizeze și alte îmbunătățiri. Astfel, de la 1 ianuarie 1909,
fiecare număr apărea „cu ilustrațiuni, aducând în tot
numărul fotografia unui preot binemeritat pe terenul
bisericei și al națiunei”. De asemenea, își propuneau
să îmbunătățească, „în mod esențial, și conținutul periodicului”, cititorii fiind înștiințați că s-au „angajat
puteri cari, cu lucrările lor de mare valoare, vor ridica
nivelul cuvenit cu nimbul aceluia”16.
Printre articolele publicate în anul 1909 amintim serialul intitulat „Cauzele decadinții autorității
preoțești”, semnat de preotul Alimpiu Coste, redactorul-responsabil al revistei. În concepția sa, existau
trei cauze ale decăderii autorității preoțești: „1) lipsa
sfințeniei și a duhului în noi; 2) deteriorarea moravurilor și slăbirea credinții în popor; 3) lipsa solidarității,
iubirii recerute între preoți”, pe care le analizează apoi
amănunțit17.
De asemenea, vicarul Silvaniei, Alimpiu Barboloviciu, publică un articol referitor la lipsa solidarității
preoțești, venind și cu soluții concrete: „Astfel fiind
atăcate legăturile solidarității în întregul corp moral
a bisericei noastre gr. cat. române – spune venerabilul vicar – prin păcatele egoismului, indiferentismului, separatismului și servilismului, lipsindu-ne arma
solidarității, care singură este aptă a încorona cu laurul isbândei luptele portate pentru causele sfinte și
mari, țintitoare spre regenerarea națiunilor și bisericilor prin apărarea și recâștigarea drepturilor asecurătoare de esistența și viitorul acelora”. El consideră
că a sosit timpul „să ne înălțăm sufletele și inimile cătră întemeietorul bisericei noastre Isus Christos”, iar
Iluștri Arhierei a bisericii să organizeze un sinod mixt
provincial al clerului și mirenilor din întreaga mitropolie de Alba Iulia și Făgăraș, „unde, umbriți de harul

Spiritului Sfânt, prin cimentul coînțelegerei și iubirei
reciproce se restituim și să redăm spiritul solidarității
întregului corp moral a bisericei noastre”. În cadrul
respectivului sinod, „prin penelul încins în inimile
unite în simțiri, cugete și fapte” să se graveze „pe drapelul bisericei noastre emblema solidarității <viribus
unitis> și din arsenalul solidarității să ne împrumutăm armele recerute spre apărarea sionului bisericei
noastre”18.
Începând cu data de 1 ianuarie 1911, periodicul
adaugă ca sediu al redacției și administrației localitatea Cehei19.
Anul 1912 debutează cu articolul semnat de Alimpiu Coste referitor la numirea noului episcop al diecezei de Gherla, Dr. Vasile Hossu și cu „Circularul către
clerul din întreaga dieceză”, semnat de Ioan Georgiu,
vicar capitular de Gherla. În acest număr semnează
predici de dumineca, printre alții, Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei, Tit Bud, vicarul Maramureșului
și Ioan Popiliu, preot în Marca. De asemenea, este
publicată dizertația „Socialismul în biserica creștină”,
susținută de Alexandru Achim, preot în parohia Moigrad la vremea respectivă, la sinodul protopopesc al
tractului Bred, la 29 octombrie 191120.
Începând cu data de 1 ianuarie 1913, revista adaugă
ca sediu al redacției și localitatea Gherla, iar de la 1 ianuarie 1914 rămâne numai localitatea Cehei.21
Tot începând cu d ata de 1 ianuar ie 1914,
administrația revistei se mută la Făgăraș, după o perioadă de întrerupere a apariției în anul 1913, respectiv
1 iunie 1913-1 ianuarie 1914, și va fi tipărită la tipografia Jeronim Preda: „La stăruința alor sute de frați
din toate părțile provinciei noastre bisericești ne-am
hotărât a da iarăș în mâinile preoțimii românești
revista de predici «Păstorul Sufletesc», după o întrerupere pricinuită de împrejurări maștere, cari într-o
vreme ne ispiteau să ne luăm rămas bun de la iubiții
noștri cetitori”. Însă, la cererea și dorința exprimată
în mai multe sute de scrisori, „ne-am luat drept o poruncă ca să mergem înainte și am cetit în ele o apreciere a muncei noastre, care în cei 8 ani s-a cheltuit nu
în zadar”. Astfel începea anul IX de apariție al periodicului, însă fără preotul Avram Dragoș, unul dintre cei
trei fondatori ai revistei, care s-a retras „din motive
întemeiate”. Se reamintește succesul de care periodicul s-a bucurat la scurtă vreme de la apariția sa, când
„și-a cucerit loc pe masa preoțimii noastre din tot cuprinsul locuit de Românii din Banat până în Moldova
și din Sătmar până în Dobrogea”22.
Problemele financiare încep să apese tot mai greu
asupra celor care se străduiau să editeze periodicul,
după cum rezultă și din rugămintea comitetului de
redacție adresată cititorilor pentru a-și plăti abonamentele la timp: „Edarea «Păstorului Sufletesc» e
îngreunată cu mari jertfe materiale, de aceea rugăm
pe Onorații abonenți ai revistei acesteia ca să binevoiască a-și achita abonamentul, cel puțin pe întâia
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jumătate a anului și-i asigurăm și garantăm că revista
va apărea regulat, în tot decursul anului, ba cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul On. noștri preoți
și în anii viitori”. Semnale încurajatoare se observau
și prin faptul că o serie de personalități bisericești
precum Dr. Demetriu Radu, episcopul de Oradea, Tit
Bud, vicarul Maramureșului, numeroși preoți și protopopi au trimis bani pentru abonamente, care erau
de 10 coroane/an și 5 coroane/jumătate de an23. De
asemenea, cititorii erau anunțați că s-a mărit tipografia și s-a mutat într-un local nou, care era „mai mare,
modern și anume zidit”24.
Din păcate, periodicul și-a sistat apariția odată
cu începerea războiului, în luna august 1914. În
ultimul număr, redacția anunța pe prima pagină
asasinarea lui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului austro-ungar25. Reapare după o lungă perioadă
de timp, în anul 1928, etapă pe care o vom analiza
într-un studiu viitor.
Note:
1 Păstorul Sufletesc (Șimleu Silvaniei), an I, nr. 1, 1 ianuarie
1906; Redăm și sumarul primului număr al periodicului, apărut
la data de 1 ianuarie 1906:
Partea I: Precuvântarea redacțiunei; Sărbătoarea Nașterii Domnului Nostru Isus Christos de Alimpiu Coste, preot; Ziua a doua de
Crăciun de Ioan Budișan, preot; Anul Nou, de Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei; Botezul Domnului Nostru Isus Christos de
Grațian Flonta, preot; Duminica după Botezul Domnului de Ioan
Budișan, preot; Duminica lui Zacheiu de Avram Dragoș, preot; Vorbire la cununie de Alimpiu Barboloviciu, vicarul Silvaniei; Predică la
înmormântarea unei fete tinere de Tit Bud; vicarul Maramureșului;
Înaintea Sfintei Eucharistii. Meditație de Simion Gogan, teolog;
Partea a II-a: Despre S. Sacramânt a Eucharistiei de Augustin
Vicaș, protopop; Oratoria sacră de Ariton M. Popa, preot; Cronica. Știri personali. Poșta redacțiunei;

Partea a III-a: Publicațiuni.
2 Ibidem, pp. 1-2.
3 Ibidem, p. 62.
4 Ibidem, p. 63.
5 Ibidem, pp. 56-60.
6 Ibidem, p. 62.
7 Gazeta de Duminecă (Șimleu-Silvaniei), an III, nr. 5, 11 februarie 1906, p. 7.
8 Păstorul Sufletesc, an I, nr. 2, 1 februarie 1906, p. 126.
9 Ibidem, pp. 127-128.
10 Idem, nr. 5/1 mai 1906, p. 315.
11 Idem, an II, nr. 5/1 mai 1907, p. 307.
12 Ibidem, p. 316.
13 Idem, an III, nr. I, 1 ianuarie 1908, p. 2.
14 Ibidem, p. 75: „Aducem la cunoștință P.T. Domni
prenumăranți și cetitori ai noștri, cumcă dreptul de editură al
revistei «Păstorul Sufletesc» l-am predat Domnului Ioan P. Lazăr
proprietarul tipografiei «Victoria». Am făcut-o aceasta, ca să fim
ușurați, încâtva, în redactarea revistei.
Nelocuind nici unul dintre noi în Șimleu, aveam mari greutăți
și neplăceri cu administrarea. Remânându-ne acuma numai redactarea revistei vom putea munci și mai cu mare zel în a corespunde așteptărilor P.T. Domni cetitori ai noștri.
Când o facem aceasta, rugăm pe P.T. Domni abonați, ca
prenumărațiunile pentru anul 1908, să binevoiască a le trimite la adresa noului proprietar al revistei «Păstorul Sufletesc»,
Dl. Ioan P. Lazăr, în Șimleu, iar cele de până acum tot la adresa
Redacțiunii”.
15 Gazeta de Duminecă, an V, nr. 22, 25 mai 1908, p. 11.
16 Păstorul Sufletesc, an IV, nr. 1, 1 ianuarie 1909, pp. 7-8.
17 Ibidem, pp. 66-69.
18 Idem, an IV, nr. 7, 1 iulie 1909, pp. 450-451.
19 Valentin Dărăban, Doru E. Goron, Contribuții la istoria presei românești în Sălaj, în Acta Mvsei Porolissensis, VI, Zalău, 1982,
p. 479.
20 Păstorul Sufletesc, an VI, nr. 1, 1 ianuarie 1912.
21 Valentin Dărăban, Doru E. Goron, op. cit., p. 479.
22 Păstorul Sufletesc, an IX, nr. 1, 1 ianuarie 1914, pp. 1-2.
23 Idem, nr. 2, 1 februarie 1914, p. 98.
24 Idem, nr. 5, 1 mai 1914, p. 228.
25 Idem, nr. 8, 1 august 1914, pp. 333-334.

Comunitatea pierdută.
(urmare din p. 36)

Sărbătorile nu le sunt respectate. Reforma agrară, naţionalizarea, începutul cooperativizării mai
apoi, îi lasă pe mulţi fără mijloace de trai. Oameni
întreprinzători, patroni, comercianţi, ziarişti, meseriaşi, maiştri, tehnicieni, funcţionari etc., nu mai
au obiectul muncii. Israelul e scăparea lor, refugiul
lor, spre care merg din necesitate. Ei au nevoie de
Israel, pentru că le oferă siguranţă, cum şi Israelul
are nevoie de ei. Şi în vreme ce noua ţară se consolidează, şi prin contribuţia evreilor sălăjeni, România
pierde. Plecările, acestea sau cele ce au urmat, spre
Israel sau alte părţi ale lumii, unele plătite cu sume
importante (încă din 1949-1950, arată documentele,
„circulă zvonuri că activiştii cei mai devotaţi pleacă ca
să dea încredere celor nehotărâţi, că Guvernul sau
Uniunea Sovietică primeşte dolarii pentru fiecare
om care pleacă de aici”!) vor duce, până la 1989, la
dispariţia aproape completă a comunităţii.
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Două matrice sigilare

care au aparținut Primăriilor comunelor rurale Fizeș și Lazuri
Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

La Arhivele Naționale Istorice
Centrale (Matrice sigilare, nr. 11486
și 11487) se află două matrice sigilare care au aparținut Primăriilor comunelor rurale Fizeș (azi
sat în comuna Sâg) și Lazuri (azi
sat în comuna Valcău de Jos),
județul Sălaj. Ambele piese au
formă rotundă, au diametrul de
37 mm, au fost confecționate din
alamă și au fost gravate în excizie.
În emblemele celor două matrice sigilare figurează, cu mici
diferențier i, vechea stemă a
județului Sălaj, aprobată după cum
a fost fixată de Comisia consultativă heraldică (Decretul Regal nr. 2079
din 1 august 1928, publicat în
„Monitorul Oficial” nr. 222 din
6 octombrie 1928, pp. 8278-8283):
scut triunghiular, cu flancurile
rotunjite, sfertuit, cuprinzând în
primul cartier, pe roșu (culoare reprezentată convențional prin linii
verticale plasate la distanță egală),
un braț drept ținând în mână un
mănunchi format din două frunze
de stejar, două spice de grâu și un

ciorchine de strugure (simbolizând
bogățiile naturale ale județului), în
al doilea cartier, pe albastru (culoare redată prin linii orizontale
plasate la distanță egală), o cetate (reprezentând vechea cetate a
Șimleului), în al treilea cartier, pe
albastru, ieșind din flancul drept,
un țap, orientat spre stânga heraldică, cu picioarele din față ridicate
(simbolizând regiunea muntoasă
a județului) și în al patrulea cartier, pe roșu, trei fascii (reprezentând râurile Someșul, Bereghiul și
Crișul).
În cele două exerge, mărginite
la exterior de câte un cerc liniar,
sunt legendele:
11486) + ROMÂNIA + PRIMĂRIA COMUNEI RURALE FIZEȘ /
JUDEȚUL SĂLAJ;
11487) + ROMÂNIA + PRIMĂRIA COMUNEI RURALE LAZURI
/ JUDEȚUL SĂLAJ. La matricea sigilară nr. 11486, stema este puțin
aplatizată și ilizibilă pe alocuri, iar
la matricea sigilară nr. 11487, stema este aplatizată și, în mare parte, ilizibilă.

Nasradin Hogea în Dobrogea...
(urmare din p. 12)

2 kg!...) Hogea Nasradin, mereu optimist, spunea
liniștindu-i pe toți săracii din lume: „Dacă un vecin
ne-ar da carnea, un altul ar veni cu făina și încă un
altul ne-ar milui cu uleiul, Oooh, ce bun șiborek am
mânca și noi!” Citez câteva versuri din poemul dedicat acestei plăcinte tătărești:
Din strămoși noi moștenirăm cocătura cu grăsime și cu carne.
Foietajul pus în straturi, tăiței, dospita, tătăreasca, foi în perne,
Îndoita, colăcelul, învârtita sau ca formă denumită ce-i rotunda,
Ori înțepata, așezata, scursa, zisa cocă lată sau scoverga,
Fructul dulce de curmală, gogoașă, coca boului tăiata,

De te-apuci ca să le numeri, anii tăi vor trece suta!...
Dar deasupra tuturora Sfântul Șuberek domneşte
Căci în oase și în vene, el puterea ne sporeşte
Înrădăcinat în minte, când buricul se tăia
Sângelui el da vigoarea, apoi toate le-ntărea...
Grâul când îl cultivarăm, cocătura fu în frunte,
Şi creșteam ca în poveste când mâncam aste plăcinte;
Neam de neam, copii mulțime, sănătoși, frumoși devin
Tot ce ne rezervă soarta, suportăm ca un destin.

(Fragment din Monografia comunei Albești de
Constanța, ed. I-a, 2007, p. 68, traducere în limba
română de Güner Akmolla.)
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Povestirile lui
H.P. Lovecraft

Literatura 43

Gheorghe Glodeanu

Scriitor ul american Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) este considerat unul dintre cei mai
importanți autori de proză fantastică de la începutul
secolului XX. Având o solidă formație științifică, scriitorul s-a impus ca un maestru al povestirii gotice și
un precursor al literaturii SF. Dintre operele sale cele
mai cunoscute putem aminti: The Call of Cthulhu, The
Rats in the Walls, At the Mountains of Madness, The
Shadow over Innsmouth și The Shadow Out of Time.
Excelent cunoscător al literaturii fantastice, Lovecraft nu este numai un remarcabil creator, ci și un
foarte bun teoretician al imaginarului. A dovedit-o
din plin în lucrarea Supernatural Horror in Literature
(1945), studiu asupra căruia a revenit toată viața și
care reprezintă o superbă pledoarie pentru literatura
fantastică. Scriitorul crede în puterea imaginației, în
magia neagră și în ritualurile demoniace. În viziunea
sa, fantasticul exprimă o teamă teribilă de supranatural. Teoreticianul insistă pe ideea de spaimă, deoarece narațiunea fantastică ne dezvăluie o altă lume,
o lume coșmarească, pe care ne-o prezintă ca fiind a
noastră. Proiecția în sfera imaginarului poate fi considerată o victorie a spiritului împotriva materiei care
ne ține prizonieri. De aici și elogiul visului, care ne eliberează de contingent și care permite pătrunderea în
niște insolite lumi paralele. Emoția cea mai puternică
a omului este considerată frica, spaima de necunoscut, de unde revenirea obsedantă asupra acestei stări
de spirit în scrierile prozatorului. Nașterea, apogeul și
supremația ficțiunilor gotice, creația lui Edgar Allan
Poe, tradiția fantasticului în literatura americană și
cultul povestirilor gotice în cea engleză reprezintă
principalele subiecte asumate de către eseist în studiul Supernatural Horror in Literature.
Bine ancorat pe teritoriul insolit al fantasticului
terifiant, scriitorul american a reușit să înnoiască estetica genului prin crearea unor arătări hidoase și a
unor coșmaruri spectaculoase. Printre laitmotivele
lui se numără înmormântările premature, întoarcerea morților vii, înfruntarea cu strămoșii resuscitați
sau cu diferiți monștri inventați. Maestru al fantasticului terifiant, Lovecraft se apropie și de literatura
științifico-fantastică, cu mențiunea că teoriile sale legitimatoare nu vorbesc despre viitor sau despre cucerirea spațiului cosmic. Narațiunile dezvăluie existența
unor strămoși mitici, adesea monstruoși, care au populat pământul cu mult timp în urmă. Înzestrat cu o
imaginație lugubră, scriitorul a creat niște povestiri
care stimulează spaima, considerată resortul princi-

pal al efectului fantastic. Operele sale au fost publicate, cu predilecție, în presa timpului (un bun exemplu este celebra revistă „Weird Tales”), fiind regrupate în cicluri epice abia postum. Decorul celor mai
înfricoșătoare povestiri este oferit de Noua Anglie,
ținutul său natal, care suferă însă numeroase modificări sub imperiul imaginației. În felul acesta, scriitorul își creează o geografie imaginară proprie. Peisajele
sale se dovedesc terifiante, pline de ruine blestemate,
care evocă diferite credințe păgâne. Sunt locuri arhaice, care pot produce o imensă repulsie.
Scenariul utilizat este asemănător în majoritatea
creațiilor. De cele mai multe ori, un savant începe
să urmărească niște fenomene neliniștitoare care se
produc în regiuni izolate, câmpii pierdute, zone urbane abandonate, în deșertul înzăpezit al Antarcticii
etc. La fel ca în pictura suprarealistă, cercetările duc
la descoperirea unor prezențe insolite, având un aspect antropomorf, în care se regăsesc aripi, înotătoare, tentacule. Aceste ființe teratologice sunt descrise
în mod amănunțit, realitatea lor fiind garantată de
savanții care le descoperă. Textul aduce numeroase
dovezi certe, care îi împiedică pe erudiții implicați
în narațiune să se gândească la faptul că este vorba
doar de rezultatul unor halucinații. Pentru a conferi
mai multă verosimilitate lumii sale insolite, scriitorul
trimite adesea, în manieră borgesiană, la cartea autorului arab Abdul Alhazred, intitulată Necronomicon.
Cazul Lovecraft l-a preocupat și pe Mircea Opriță,
traducătorul și exegetul scriitorului. Revendicat
în egală măsură de autorii de proză fantastică și de
creatorii SF, autorul lui Dagon este considerat azi un
maestru al fanteziei și al literaturii speculative, ce
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s-a exprimat în cadrul unor genuri diferite: fantastic,
horror-ul de proveniență gotică, fantezia eroică, literatura mitologizantă și chiar basmul tradițional. În
studiul intitulat SFmania, Mircea Opriță încearcă să
explice celebritatea postumă a scriitorului, după ce,
timp îndelungat, exegeza oficială i-a privit textele cu
suspiciune. Opera „stranie și fascinantă” a lui Lovecraft a fost descoperită abia târziu, când critica literară a renunțat la vechile prejudecăți legate de stilul
„pompos și prolix” al autorului. Exegetul român subscrie la ideea lui L. Sprague de Camp, biograful prozatorului, care este de părere că Mitul Cthulhu poate
sta, sub aspectul creației imaginative, alături de Alice
în Țara Minunilor, de Lewis Carroll, Vrăjitorul din Oz,
de Frank Baum sau de mitul Pământului de mijloc creat de Tolkien în Stăpânul inelelor.
Recent, în colecția Top 10+ a Editurii Polirom au
fost (re)tipărite mai multe volume din povestirile lui
Lovecraft. Două dintre acestea, Prizonierul faraonilor
și Dagon și alte povestiri macabre au fost traduse de
Mircea Opriță, un remarcabil autor și exeget al literaturii de anticipație. „Misterul la mister trage”. În felul
acesta sună fraza prag a narațiunii Prizonierul faraonilor, relatare scrisă în colaborare cu Harry Houdini,
unul dintre cei mai mari iluzioniști ai tuturor timpurilor, după niște experiențe trăite aievea de maestrul
evadării. De-a lungul carierei sale extraordinare, celebrul magician a avut ocazia să cunoască numeroase
povești stranii, legate de ocupația sa. Prizonierul faraonilor constituie relatarea unei asemenea întâmplări
neobișnuite, petrecută în Egipt cu paisprezece ani în
urmă. Naratorul ne asigură că, în ciuda elementelor
de senzație, este vorba de o întâmplare autentică,
ținută sub tăcere de către autorități. Pe de altă parte,
este vorba de o narațiune în care imaginația fabuloasă
a povestitorului a jucat un rol important.
Scriitorul știe să atragă atenția cititorilor săi deja
prin fraza de debut a povestirilor sale, în care anunță
relatarea unor întâmplări extraordinare. Procedeul
poate fi observat și în narațiunea Dagon. Este vorba
de o relatare la persoana întâi singular, ceea ce amplifică senzația de autenticitate a trăirilor. Naratorul
ne anunță că scrie aceste rânduri cuprins de o stare
de spirit aparte, știind că deja în acea noapte nu se va
mai găsi printre cei vii. Este vorba de confesiunile unui
drogat, care își trăiește cu maximă intensitate drama.
Cum a rămas fără bani și nu își mai poate îndura chinul fără doza obișnuită, este decis să se sinucidă aruncându-se de la etaj. Analizând cu luciditate propria sa
condiție, recunoaște că a ajuns sclavul morfinei, care
l-a transformat într-o ființă slabă și degenerată. Povestirea este alcătuită din câteva pagini mâzgălite în
grabă, într-un moment în care autorul se găsește în
fața unei ultime alternative: uitarea sau moartea.
După această introducere având rolul să circumscrie o stare de spirit trăită cu maximă intensitate,
naratorul trece la detalii. Aflăm că întâmplările po-

vestite s-au petrecut în Oceanul Pacific, în timpul
Marelui Război, când povestitorul călătorea pe un pachebot. Nava este atacată de un distrugător german,
iar echipajul este luat prizonier. Din fericire, reușește
să evadeze singur într-o barcă și rătăcește zile întregi în imensitatea apelor sub soarele torid, fără să știe
încotro se îndreaptă. Deja evenimentele petrecute în
sfera realului se dovedesc extraordinare. Ele câștigă în
intensitate odată cu pătrunderea în sfera fantasticului. Scriitorul nu oferă o explicație certă în privința
întâmplărilor povestite, totul rămânând în sfera
supozițiilor. După o rătăcire de mai multe zile, naratorul eșuează pe o vastă întindere de mâl. Presupune că
se găsește pe un pământ nou, apărut din ape în urma
unor activități vulcanice. Este vorba de o împărăție a
tenebrelor, de un spațiu de o sluțenie diavolească, de
un teritoriu ce pare a fi reversul paradisului pierdut.
Activitatea vulcanică aduce la suprafață o serie de lucruri neobișnuite din adâncul oceanului. Printre acestea se găsește și un imens bloc de piatră, în fața căruia
începe să fie stăpânit de niște senzații neobișnuite. Pe
suprafața monumentului ciclopic identifică o serie de
inscripții misterioase și de basoreliefuri. Este vorba
de o scriere alcătuită din simboluri acvatice. Crede că
monolitul a fost venerat odinioară de niște creaturi
ciudate, înzestrate cu darul gândirii. Analizând semnele de pe imensul monument, ajunge la concluzia că
personajele de pe basoreliefuri sunt zeii grotești ai
unui trib de pescari. În mod paradoxal, povestitorul
trăiește experiența insolită a întoarcerii în timp. La
un moment dat, vede o arătare cu aspect respingător
și cu talie impunătoare, care iese din apă și care este
comparată cu miticul ciclop Polifem, fiul lui Poseidon,
zeul mării, și al nimfei Thoosa. Monstrul uriaș se îndreaptă spre monolit, îl cuprinde în brațele lui mari
și pline de solzi, legănându-și capul hidos într-un soi
de descântec. Dintr-un dialog ulterior purtat de povestitor cu un etnolog celebru aflăm că este vorba de
vechea legendă filistină despre Dagon, zeul pește.
Relatarea se găsește sub semnul ambiguității, deoarece nu aflăm dacă lucrurile povestite s-au petrecut
într-adevăr sau dacă nu sunt decât halucinațiile unei
minți bolnave, declanșate de expunerea excesivă la razele soarelui dogoritor. Naratorul nu își mai amintește
ceea ce i s-a întâmplat după ce a avut viziunea lui
Dagon. Se trezește într-un spital din San Francisco,
unde a fost dus de căpitanul unui vas american care
l-a pescuit în largul oceanului. Deoarece este bântuit
de hidoasa arătare, începe să recurgă la droguri. Mai
mult, ajunge la concluzia că sfârșitul este aproape și
se gândește cu groază la ziua când pământul se va scufunda, iar fundul oceanelor se va ridica la suprafață.
Prin narațiunile reunite în volumele Prizonierul
faraonilor și Dagon și alte povestiri macabre, Mircea
Opriță are meritul de a readuce în actualitate unul
dintre cei mai interesanți autori de proză fantastică
din secolul XX.
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Incandescențele Metaforelor
autumnale clujene
strălucesc iarăși

Andrei Florian

Bienala Naţională – ceramicăsticlă-metal „Metafore Incandescente” – Cluj-Napoca, 2020,
Ediția a VIII-a
„Pandemica – Online”
Întâlnirea cu noul val de comori
ale Metaforelor Incandescente, abia
ieșite din mâinile pricepute ale
mânuitorilor focului din întreaga
țară, se prognozează la Cluj. Prevestitoare proiecții incandescente apar mereu pe fața albilor nori
tomnatici, îngrămădiți de mare nerăbdare asupra urbei transilvane.
Străfulgerări multicolore, jocuri
de forme, culori și transparențe,
debordând de energii benefice, se
adună neștiute de o vreme, în nopți
neliniștite, venind de pretutindeni
să lumineze cerul pregătirilor asidue. Dar sunt doar fantasme?!
Ca o veste rea, demonica Pandemie a precedat cu luni în urmă
acest măreț moment de miez de
toamnă al Bienalei, tăind aripi și alungând treptat speranța de-a o-ntâlni
șezând reală pe tronul din Palat,
pentru-ai cunoaște cu bucurie noul
chip. Dar Îngerul ocrotitor ne-a
luminat cu facla-i, reînviindu-ne
Speranța, nouă și prietenilor artei
din inima Ardealului.
Cutezanța de a ne asuma continuitatea neafectată a acestei Bienale a revenit întreagă! Ea se vanfățișa ochilor Dvs., mai Frumoasă, chiar și sub genericul „Pandemica-Online – 2020”.
***

Inițiată ca rod al colaborării între UAP și Muzeul de Artă – Cluj,
această Bienală a fost transferată
în prag de colaps – la solicitarea
expresă a unor colegi ceramiști
dedicați –, începând cu a IV-a sa
ediție, în grija subsemnatului, ca
organizator-curator și beneficiar
atunci de sprijinul colegial (expirat ulterior) al unei părți dintre
dascălii Catedrei CSM a UAD Cluj,

membri entuziaști ai Fundației
CeramArt. Astfel a fost preluată
la timp, plaja de acoperire extinsă asupra celor trei domenii, ceramică-sticlă-metal, iar genericul
schimbat în Metafore Incandescente. O ediție de succes în timp
record; 27 de zile de la formularea
invitației și vernisaj. O ediție cu
mare succes la public și bine promovată, care în edițiile ulterioare
devine itinerantă, grație colaborării deschise cu uniuni, galerii și
persoane de decizie la Tg. Mureș
și Bistrița, respectiv dna Mana
Bucur, ceramist și președinte UAP
Mureș și cunoscutul critic de artă
Oliv Mircea, curator și președinte
UAP Bistrița.
dicate, instituțiilor și artiștilor
participanți, adevăratul parcurs
al devenirii acestei Bienale, devenită una de anvergură națională.
Aceasta alături de recunoștința
mulțumirilor noastre pentru constanța și interesul cu care ne-au
fost și ne vor fi alături, în vremuri
care, sperăm, să ne fie mai bune.
***

Peter Felix - Knockout Prophecy - Zalău

Sprijinul partenerial al Bienalei
a fost reevaluat. S-a disipat acela
al Fundației Ceramart, organizatoare a simpozioanelor și bienalelor naționale și internaționale de
profil, desfășurate la Cluj-Napoca
începând din 1996, Bienala bucurându-se de parteneri stabili, precum gazda tradițională, Muzeul
Național de Artă, Universitatea de
Artă şi Design și Uniunea Artiştilor
Plastici din România; cele mai prestigioase și importante instituții
de cultură și artă din Cluj.
Facem aceste precizări nu ca pe
niște reproșuri la anumite adrese, ci pentru a restabili și aduce
la cunoștința publicului, a colaboratorilor, persoane fizice de192

Incandescența metaforică a Bienalei clujene, cei 105 artiști ceramiști,
sticlari, vitraliști, metaliști bijutieri
sau mixed media și ale lor 206 lucrări au fost prezente în această
ediție online, pe simezele virtuale
impregnate de glorii istorice ale
Muzeului de Artă clujean și virtual itinerată, în galeriile ArtNouveau – Tg. Mureș și Arcade 24 –
Bistrița.
Deschiderea oficială a siteului online a avut loc joi, 5 noiembrie 2020, cu ocazia vernisajului manifestării, care sperăm să
încarce cu consistentă emoție estetică, dăruită generos prin vioiciunea creativă a operei expozanților,
sufletele publicului avid de frumos,
acum, în această iarnă imprevizibilă, apăsătoare și disconfortantă.

46 Cinema
Filmografiile Simonei

La vita davanti a sé

(2020)
Simona arDelean

Gen: dramă
Durată: 1h 34min
Regizor: Edoardo Ponti
Scenarist: Ugo Chiti – filmul se bazează pe cartea lui Romain Gary
Roluri principale: Sophia Loren,
Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri,
Abril Zamora, Babak Karimi
Filmat în: Italia
Limbi vorbite în film: italiană, spaniolă, ebraică, română

Edoardo Ponti, regizorul filmului
La vita davanti a sé (2020), e cunoscut pentru producțiile anterioare
Between Strangers (2002), The Nightshift belongs to the Stars (2012)
sau Human Voice (2014). Colaborează cu Sophia Loren atât la Human
Voice (pe care îmi doresc tare mult să
îl văd), cât și la cel mai recent film,
La vita davanti a sé (The Life Ahead
Us) și a fost răsplătit cu patru premii și șase nominalizări la festivaluri
internaționale. Colaborarea cu Sophia Loren se datorează și unui motiv personal: relației dintre regizor și
actriță i se suprapune o relație mult
mai personală, aceea dintre mamă și
fiu. Celor doi li se alătură scenaristul
Ugo Chiti, cunoscut mai ales pentru Gomorroa (2008) sau Dogman
(2018) și foarte tânărul Ibrahima
Gueye (în rolul lui Momo) aflat la
cel de-al doilea rol important al său
după Muñeca negra (2019). Împreună ei se angajează într-un remake al
filmului Madame Rosa (1977), peliculă câștigătoare a unui premiu Oscar pentru cel mai bun film străin și
a unui premiu César pentru cea mai
bună actriță (Simone Signoret). Provocarea este, așadar, una serioasă,
dar rolul pe care-l joacă Sophia Loren la zece ani de la ultima apariție
cinematografică trece dincolo de
ecrane și generează o emoție care-i
răsplătește, pe deplin, efortul.
Rolul pe care-l interpretează e
acela al unei prostituate pensionare
care are acum grijă de copiii altora.
Ca în fiecare rol pe care-l joacă, și

aici Sophia Loren împrumută personajului o eleganță aproape aristocratică. Dedicată și aspră, curajoasă
și delicată, Madame Rosa are în grijă
doi băieți (pe Babu, fiul Lolei) și pe
Iosif (care vorbește românește), dar
lor li se adaugă Momo, un senegalez
pe care doctorul Coen nu-l mai poate
ține în frâu. Mereu furios și răzvrătit, Momo duce în suflet pierderea
timpurie a mamei pe care o reimaginează ca pe o leoaică apărându-i
înainte și de care este fascinat, dar
și înfricoșat deopotrivă. Hotărât să
reușească pe cont propriu devine
ajutorul unui traficant de droguri
și, descurcăreț și afabil, îi majorează acestuia profiturile. Lipsit de un
compas moral și de stabilitate, Momo
e o victimă a unei vieți aspre împotriva căreia ridică ziduri de apărare.
Prietenia care se înfiripă treptat între el și Iosif nu e emoție verbalizată,
ci indiferență voită, defensivă. Prea
mic să înțeleagă anumite lucruri, nu
știe cum să interpreteze numărul de
pe brațul doamnei care-l are în grijă.
Tragedia ei (supraviețuitoare a Holocaustului) se întâlnește cu tragedia
orfanului într-un mod subtil, fără
ca acesta să priceapă pe deplin care
este explicația aparentelor momente
de reverie sau retragerea ocazională
și panicată a madamei în catacombele de sub locuința acesteia. De la
vânzătorul de covoare, de la Lola cea
veselă care dansează în sufrageria
doamnei Rosa, dar care are propriile ei tristeți de netrecut, Momo află
că viața nu este numai despre sine,
ci mai ales despre impactul pe care
noi îl avem în viața altora. Pe măsură ce prezența pensionarei devine
din ce în ce mai diafană sau volatilă,
prezența băiatului devine din ce în
ce mai pregnantă. Interpretarea lui
Ibrahima Gueye e admirabilă ținând
cont de cei paisprezece ani ai săi și
de experiența cinematografică redusă, dar cu toate acestea nu pare a se
ascunde în umbra marii actrițe, ci
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este, îndrăznesc a spune, un partener adevărat.
Tocmai de aceea colaborarea mamă-fiu îmi stârnește admirație: plin
de emoție, filmul are scene în care
fragilitatea femeii ca instrument actoricesc e exploatată la maxim. Va fi
acesta ultimul rol din viața acestei
actrițe legendare? La cei optzeci și
șase de ani ai ei, foarte posibil. Va
fi acesta rolul care-l va propulsa pe
Ibrahima Gueye? Doar timpul poate spune, dar cu siguranță ar merita. În orice caz, această peliculă
care în an pandemic a trebuit să se
mulțumească cu streamingul pe Netflix, lăsând în urmă fascinația marelui ecran pentru ecranele mici și
casnice, e o bijuterie italiană. Imaginile străzilor din Puglia (unde a fost
filmat) sunt inundate de o lumină
puternică, de miere, cu un efect fotografic, de netăgăduit. Ceva din tonurile de chihlimbar se regăsește în
afișul filmului în care imaginile celor
doi protagoniști se întrepătrund,
șoptind parcă: Ai toată viața înainte,
gând la care se adaugă notele muzicale ale piesei interpretate de Laura
Pausini (Io sì), care semnează coloana sonoră a filmului.

Reeditări filmice
(XXXVII)
Vinovatul (1)
Prozator și dramaturg ce așteaptă să fie redescoperit, Ion Băieșu (1933-1992) a fost și un scenarist
nu de ignorat (ca, de altfel, și alți confrați scriitori:
Dumitru Radu Popescu, Fănuș Neagu, Augustin
Buzura ș.a.m.d.), dar, după cum însuși mărturisea
într-un interviu de la începutul anilor ’90, filmul
era doar o sursă de substanțiale venituri financiare. În ciuda acestei aparente „pocăințe”, cele două
filme de după ’90 care pornesc de la scenariile scriitorului, Harababura (Geo Saizescu, 1991) și Vinovatul (Alexa Visarion, 1992), nu sunt cu nimic mai
„presus” de anterioarele: conjuncturale, speculative, conformiste [1]. Ne vom opri asupra celui din
urmă deoarece corespunde demersului nostru: opere literare românești reecranizate [2].
În piesa lui Băieșu, Vinovatul, este vorba „de o
femeie care urmărește timp de douăzeci de ani [...]
un individ suspectat de a-i fi ucis logodnicul. Crima nu-i însă sigură și, în confruntarea dintre criminal și călău, simpatia merge spre criminal, victimă, mai degrabă, a unei perseverențe diabolice.
Crima n-a fost, în fapt crimă, numai o întâmplare
tragică a aruncat un tânăr în prăpastie și pe altul
în brațele persecuției, suspiciunii, umilinței” [3].
Conflictul era, așadar, unul universal. Dar, după o
modă a vremii, ca într-un Minister al Adevărului,
povestea este asezonată, deși nu era nevoie. Miza
confruntării dintre Ștefan, supraviețuitorul întâmplării din urmă cu două decenii, este adusă „la zi”:
adolescent, Ștefan ar fi lipit afișe și manifeste antisistem cu un avânt aproape revoluționar, iar prietenul amenința că-l „deconspiră”, de aici conflictul
dintre cei doi [4]. În filmul lui Visarion – care începe promițător, prin sugerarea unei atmosfere familiale terne, prin inducerea unei stări de așteptare
a nu se știe ce –, monologul lui Ștefan (Ștefan Iordache), susținut ca o pledoarie a nevinovăției în
fața Mariei (Carmen Galin), logodnica tânărului
omorât accidental, în care spune toate acestea, este
de un penibil amuzant, desigur involuntar. După
primele minute, nu mai multe de patru sau cinci,
promițătoare, discursul cinematografic al lui Alexa
Visarion se afundă într-o monotonie oblomoviană,
cu personaje secundare de butaforie, cu un conflict
lipsit de tensiune, fără dozaj dramatic, ansamblul
funcționând parcă din inerție. Echilibrat ca de obi-
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cei, Călin Căliman este cel care surprinde cel mai
bine lipsurile, dar și calitățile, atâtea câte sunt,
ale filmului: „Vinovatul este, în primă instanță,
un «discurs despre vinovăție» care angrenează, în
principal, două personaje, într-un decor unic (pe
fundalul unei petreceri gălăgioase). Ștefan Iordache și Carmen Galin sunt interpreții prelungului
dialog despre vinovăție, și calitățile actorilor suplinesc carențele rolurilor: îndeosebi în cazul personajului masculin, filosofia de viață intră, uneori,
în conflict cu propria biografie. Riscul monotoniei
– cauzat de structura teatrală a dialogului – este, în
parte, evitat de operatorul Basarab Smărăndescu și
prin «pictura de mediu» a petrecerii familiale; regizorul […] portretizează o lume suburbană, grobiană și semidoctă” [5].
Deși intențiile regizorului sunt dintre cele mai
onorabile, rezultatul lasă sensibil de dorit. Dar, una
peste alta, Vinovatul lui Alexa Visarion rămâne un
film corect cinematografiat, însă lipsit de acea sclipire care face diferența între manufactură și opera
de artă, vizionabil și azi, dar de interes real numai
pentru cinefilii împătimiți și pentru istoricii și criticii de film.
[1] Fără a ignora faptul că, deși „În ansamblul
creației sale, scenaristica apare ca un domeniu secundar”, totuși „temele și stilul său caracteristic capătă pregnanță îndeosebi în viziunea unor regizori
care înțeleg potențialul lor cinematografic (Alexandru Tatos în Mere roșii, Lucian Pintilie în Balanța,
Alexa Visarion în Acceleratorul)” (Bujor T. Rîpeanu,
Cinematografiștii, Ed. Meronia, București, p. 50).
[2] Piesa lui Ion Băieșu va fi reecranizată, preluând și elemente dintr-o altă piesă a scriitorului,
Iertarea, de către Jon Gostin în 2014, într-un film
de televiziune cu același titlu: Vinovatul.
[3] Eugen Simion, Scriitori români de azi, III, Ed.
Cartea Românească, București, 1984, p. 430.
[4] „Visarion asezonează «disident» o mai veche piesă a lui Ion Băieșu într-o «Năpastă» a cinematografiei conjunctural-politice, mai mult teatru decât expresivitate filmică” (Tudor Caranfil,
Dicționar de filme românești, ediția a 2-a, Ed. Litera
Internațional, București, 2003, p. 232).
[5] Călin Căliman, Istoria filmului românesc
(1897-2017), Ed. Contemporanul, București, 2017,
p. 518.
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Solilocvii inutile
Ioan F. POP

Cît cer putem duce în adînc, cîtă lumină putem
purta în întuneric, cîte stele putem ademeni în priviri, cîte vise putem amăgi în amurg, cîte amintiri
putem trece pragul opalescent al uitării – paşi care
se risipesc care încotro, mici ecouri în urma a ceea
ce am fost. Neputînd împinge viaţa în nici o extremă, ci doar în trăiri indecise, mă limitez să amăgesc
cîte un gînd în extremităţile lui, în paroxisme ludice. Scrisul detensionează orice extremism cogitativ,
domolindu-l în neutralitatea paginii. Extremitatea
oricărei idei este viaţa.
*
Prima reacţie, atunci cînd eşti refuzat de misterul unui fenomen, e să-l declari pe acesta inexistent,
să-i cînţi detaşat prohodul. Tot mai mulţi refuzaţi
ai poeziei o declară pe aceasta moartă, o pun graţioşi pe catafalc, o însoţesc ceremonios la groapă.
Numai că această groapă nu e decît în mintea lor
simplistă, în ceaţa care îi desparte de profunzimea
şi farmecul ei esoteric. Poezia nu moare chiar dacă
de gîtul ei se agaţă tot felul de amatori lirici, tot soiul de habarnişti specializaţi în sfîrşitul şi apocalipsa ei. Poezia, generoasă cum o ştim, le oferă doar un
prilej ipotetic de a deceda acelora care o aproximează cu elemente exterioare ei, cu însăilări urechiste.
Poezia re-naşte chiar din morţi anunţate, ea putînd
exista chiar şi dincolo de poezie, dincolo de pulsiunile explorabile. În jurul ei îşi pot dormi somnul
de veci toţi cei care rămîn surzi şi muţi la sirenele-i
ademenitoare, toţi cei care şi-au îndesat ceara suficienţei în urechi. Poezia nu ar muri nici chiar dacă
ar dispărea toţi poeţii din lume. Ea doar se metamorfozează, folosindu-se chiar şi de nepricepuţi,
de cei specializaţi în cîrcoteli ori indiferenţă, de cei
care îi tot sapă entuziaşti groapa. Poezia nu moare
şi nu se predă oricui. În schimb: „Poezia nu iubeşte
zgomotul” (J. Maritain).
*
Monotonul joc viaţă-moarte, avînd drept atribut
suprem iubirea, este reluat mereu şi mereu, cu o
energie care este invers proporţională cu motivaţia
existării. S-ar putea ca iubirea doar să orbească viaţa
pînă aceasta nu mai vede prea clar limanul atotprezent al morţii. Încearcă să le amestece în intemporalitatea unei clipe. Erosul este o cotropire afectivă,
o barbarie pornită din inimă. Căci iubirea trădează
şi viaţa, şi moartea, chiar în momentul cînd cele
două se reflectă temporal în oglinda infernului ei.

Numai că nici un Orfeu nu mai întoarce capul…
*
Moralitatea – modul de a ne convinge pe noi înşine că e bine ceea ce facem. Binele – modalitatea
de a ne iluziona că e moral ceea ce facem. Frumosul
– forma în care îmbrăcăm ceea ce nu putem face
moral şi bine. Adevărul – fantezia prin care considerăm toate acestea ca fiind reale. Credinţa – puterea de a pune viaţa ca garanţie a tuturor acestora.
*
Meschinăria, invidia, ura – reacţiile rapide ale
neputinţei, efluviile sufletelor complexate, riposta
umorală dată diferenţei. Şansa de a scăpa de ele se
datorează faptului că, extinzîndu-şi mereu obiectul, puhoiul acestora te mai scapă din vedere, undele lor pestilenţiale nu te mai ajung. Chiar şi acestea
sînt greu de practicat peste propriile posibilităţi.
Răul derivat din practicarea lor necesită şi el o imaginaţie diabolică, o pertinenţă nefastă.
*
Ştim sigur că viaţa poate produce moartea, dar
nu mai ştim dacă şi moartea va putea produce o altă
viaţă. La o viaţă trăită pe jumătate, reuşim totuşi să
murim cu o moarte întreagă. Mereu nedesăvîrşiţi
ca oameni vii, atingem desăvîrşirea într-o singură
ipostază: în cea de morţi. Din vii imperfecţi, devenim morţi perfecţi.
*
Cîte un critic practică o hermeneutică abisală
care ucide textul, îl crucifică pe autor şi îl năuceşte
pe cititorul care se încumetă să parcurgă anumite
pagini de reviste sau de carte. De fapt, textul este
doar un biet pretext pentru cele mai abracadabrante teorii şi ipoteze, toate învăluite într-un galimatias infailibil, într-un dezmăţ lexical cu pretenţii
apodictice. La sfîrşitul lecturii, în pagină rămîn
resturile unei bătălii semantice şi cîteva cadavre.
Context în care s-ar putea deschide un cimitir vesel
al inepţiilor literare.
*
Gîndirea profundă nu se poate îmbrăca în haina
uzuală a limbajului, nu poate ieşi în lume în straiele sărăcăcioase ale exprimării. Gîndirea autentică
nu se poate înveşmînta decît în purpura limbajului
textual, în ţinuta de sărbătoare a cuvintelor. Căci ea
vorbeşte doar din duminica unei trăiri. „Unui gînditor de rang înalt i se potriveşte un limbaj de rang
înalt” (P. Bourdieu).
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Vangelis –
Juno to Jupiter
Fiind început de an, ne dorim ca
Soarele să umple cerul dintr-un colț
în celălalt al existenței noastre. Vrem
atât de multă lumină încât vrem să
ne aflăm cât mai aproape de astru,
iar acesta ar putea să ne frigă. Sau
să ne topească visele. Și Jupiter este
un vis, deși s-ar putea să fie la poarta
infernului. Acolo unde e o mare de
foc ce crește cu cât te duce gândul
mai aproape. Sau poate este un început de înțelegere ce se găsește sub
protecția unei inteligențe omnipotente. Sporadic vedem șuvițe de fum
ce seamănă a speranță. O speranță
nedefinită, dar speranță! La început
e roșu sângeriu, apoi albastru, ca în
final să se transforme într-un violet aprins. Iar în urmă rămân stele.
Multe stele!
Vangelis își continuă călătoria spațială spre lumină, de data
aceasta îmbarcându-se pe Juno, cu
destinația Jupiter. Instrumentația
aleasă cu înțelepciune și sensibilitate ne introduce într-o capsulă
emoțională, de parcă am fi la bord și
ne-am confrunta cu singurătatea și
imensul gol din spațiul cosmic. Nu
lipsește elementul mitologic, apropierea și simbioza dintre personajul
masculin și feminin, ultimul fiind
magistral interpretat de soprana
Angela Gheorghiu.
În 72 de minute de muzică,
Vangelis ne încântă cu un mix colorat de sunete: frânturi de voce
asemănătoare celor de pe albumul
Albedo, sunete atonale ca pe Blade
Runer, atmosferă glacială aidoma celei de pe Antarctica.
Cu Juno to Jupiter se pare că
Vangelis încheie o trilogie începută cu Mythodea și continuată cu
Rosetta. Un album ce seamănă cu o
mașină a timpului ce vrea să ne scoată din izolare și distanțare.
Tracklist:
1. Atlas’ Push (3:40)
2. Inside our Perspectives (3:32)
3. Out in Space (4:14)

4. Juno’s Quiet Determination
(5:17)
5. Jupiter’s Intuition (3:58)
6. Juno’s Power (4:09)
7. Space’s Mystery Road (4:17)
8. In the Magic of Cosmos (2:07)
9. Juno’s Tender Call (3:42) / ft.
Angela Gheorghiu
10. Juno’s Echoes (3:38)
11. Juno’s Ethereal Breeze (1:31)
12. Jupiter’s Veil of Cloud (5:17)
13. Hera/Juno Queen of the Gods
(4:21) / ft. Angela Gheorghiu
14. Zeus Almighty (11:00)
15. Jupiter Rex (1:36)
16. Juno’s Accomplishments (4:22)
/ ft. Angela Gheorghiu
17. Apo 22 (1:53)
18. In Serenitatem (4:14)
Decca 2020
Discografie Vangelis:
1970 Sex Power
1971 The Dragon & Hypothesis
1973 Earth
1973 L’apocalypse Des Animaux
1975 Albedo 0.39
1975 Heaven And Hell
1977 Ignacio
1977 Spiral
1978 Beaubourg
1978 The Best Of Vangelis
1979 China
1979 Opera Sauvage
1979 Vangelis & Irene Papas –
Odes
1980 John & Vangelis – Short
Stories
1980 See You Later
1981 Chariots Of Fire
1981 Jon & Vangelis – The
Friends of Mr. Cairo
1982 Blade Runner Esper Edition
1983 Antarctica
1983 Jon & Vangelis – Private
Collection
1984 Soil Festivities
1984 The Best Of Jon & Vangelis
1984 The Bounty
1985 Invisible Connections
1985 Mask
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1986 Vangelis & Irene Papas –
Rhapsodies
1988 Direct
1990 The City
1991 Greatest Hits
1991 Jon & Vangelis – Page Of
Life
1992 1492 Conquest Of Paradise
1992 Entends – Tu Les Chiens
Aboyer
1993 Blade Runner
1994 Best In Space
1994 Blade Runner
1994 Los Angeles 2019
1995 El Greco
1995 Vangelis & Stina Nordenstam
– Ask the Mountains
1995 Voices
1996 Gift
1996 Portraits
1997 Oceanic
1997 The Best Of Vangelis
1997 Themes
1998 Jon & Vangelis – Chronicles
2000 Cousteau
2000 Picasso
2000 Reprise 1990-1999
2001 Cosmos
2001 Mythodea
2003 Odyssey
2004 Alexander
2007 Blade Runner Trilogy
2007 El Greco
2008 Swiadectwo – Muzyka
Filmowa
2012 Chariots Of Fire: The Play
2016 Rosetta
2019 Nocturne: The Piano Album
2020 Juno To Jupiter
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Malaxorul de ianuarie
■ Nicolae Prelipceanu, „Provincialismul în floare” (editorial în „Viața Românească”, nr. 11-12/2020):
„Lipsa de educație este sursa primară a provincialis-

mului nostru. Lipsa de instrucție școlară adevărată,
nu din cea cu diplome cumpărate sau, pur și simplu,
falsificate, ca-n cazul cel mai recent mult discutat.
Într-un fel e normal să fie așa, într-o lume unde ceea
ce contează nu este felul civilizat în care te prezinți, ci
contul pe care-l ai în spatele tău, în bancă. Dar oricât
de mare ar fi contul, nu cred că el poate diminua bunul
simț, dacă acesta ar exista. Or, el nu există, la rândul
lui, indiferent de contul existent sau nu în bancă. El
este ucis încă din multe familii, iar la școală, fie ea și
începută pe la grădinițe, nimic nu-l mai poate reanima”. Autorul citat adaugă și „stupiditatea suficientă”.
■ „Schimbarea de sex a bradului. De ce Crăciunul
e în pragul unei revoluții – și al multor contestări”,
Adrian Cioroianu („Dilema veche”, nr. 872-873/

2020-2021): „Și astfel ajung la cele două concluzii pe
care eu le văd posibile: i) pe de o parte, unele lucruri
de negândit azi, totuși, se vor întâmpla. Mă aștept
ca într-un viitor oarecare cineva să protesteze împotriva faptului că pe 25 decembrie serbăm, invariabil,
nașterea unui băiețel. O fetiță n-ar putea fi și ea o
mântuitoare? Iisus n-ar putea fi Iisusa? Din moment

ce lumea tot mai digitală e o înlănțuire de 0 și 1, în
care fiecare element binar e la fel de important, de ce
ne tot încăpățânăm noi să-l vedem pe Mântuitor ca
bărbat, refuzându-i lui însuși șansa de a se naște, din
când în când, poate chiar o dată la doi ani, ca femeie?
Vi se pare aberant ceea ce spun? Vom trăi și vom vedea”. Deja vedem…
(D.S.)

■ A apărut la Editura Eikon, în 2020, volumul de
poezii „Bagaj de mână cu sau fără izoletă” al poetului Ion Scorobete, membru al Uniunii Scriitorilor din România. „Poezia lui Ion Scorobete persiflează starea de fapt («starea de deținut încasată ca un
pumn în figură/ de la trișorii așezați în vârful piramidei») și efectele ei asupra societății și a propriilor
tabieturi. În devălmășia generală, irațională, poetul
își menține luciditatea și, ca ager cronicar aflat sub
vremi, transcende tabloul istoric, reține farsa («minciuna în rol de regină»), cotidiana, redundanța anecdotică, și scrie o poezie dezinhibată prosodic, actuală
prin temă și instrumente expresive, dar cu un mesaj
clasic, coerent și persuasiv, despre vulnerabilitățile
umanității, despre impermanență și nimicnicie. O
poezie existențială, totuși, deși reperele ei sunt decredibilizate, importanța referenților fiind anulată
de maniera, predilect ironică și autoironică, de contextualizare și enunțare a așa-zisului adevăr. Adevăr,
oricum, inaccesibil”.
■ Am primit la redacție
Timpul nostalgiei. Poeme pentru M. – Miruna
Mureșanu, Editura Princeps Multimedia, Iași, 2020.
„Cartea aceasta este o împlinire a creației Mirunei
Mureșanu, în continuarea demersului său înalt po-
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etic anterior, departe de orice joc superficial lipit de
cotidianul anost, ancorată creator în persistența bucuriei de a trăi deplin, cu conștiința importanței pe
care o are adaosul bogăției interioare la oferta lumii,
către Celălalt, prin Iubire și Credință.” (Florin Dochia)
Colivia de sticlă – Mihaela Meravei, Editura El Ponto, Constanța, 2020. „Mereu lucidă, poeta refuză cu
oroare realitatea fardată, nu fără a încerca un acut
sentiment al solitudinii și captivității. Cu inteligență
Mihaela Meravei evită dilatarea retorică și soluțiile
schematice, optând pentru un lirism dramatic, ce
pendulează între deliciile imaginarului și sentimentul tragic al precarității ființei, aflată în situații limită, de criză existențială.” (Ion Cristofor)
Pânze prin zborul de gâște albastre – Gabriela Anton,
Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2020. „Volumul confirmă talentul autentic al poetei, vizibil de la debutul
din 2018, cu Profesorul de singurătate. Cu siguranță,
zborul prelung al G.A. «prin albastru», pe mai departe, este asigurat «în pianistice acorduri» și în culorile curcubeului, prin «orga din depărtări», spre cel
«dintâi Cuvânt», tocmai de «Nimicul deschiderilor».
Acum, poeta din Maliuc, purtându-și ovidian crucea
exilului, poate să spună ca și Shakespeare: «Ce sunt
mă face să trăiesc» poetic Lumea, am adăuga noi, cei
aflați pe «cai liberi spânzurați de lună». Adaug din
nou: volumul se cere nu doar citit, ci recitit.” (Petre
Isachi)
Havuz – Simona-Grazia Dima, Ed. Tracus Arte
București, 2020. „Practicând anamneza, poeta ne
aduce la cunoștință că arhetipul d-sale e arderea,
confruntată cu înghețul lumii în care s-a văzut plantată… Fiică a focului originar, poeta se simte datoare
a reaminti mereu combustia a cărei nostalgie o poartă… Drumul acestei lirici complexe, plină de pliuri
și meandre. Nu e de la concret la abstract, ci invers.
Tulburător, așadar, și ca urmare a răsturnării a ceea

ce a practicat conștiința omenească… Simona-Grazia
Dima e o impunătoare poetă singulară, de-o energie
asumată precum o flacără rece.” (Gheorghe Grigurcu)
Duhul oceanelor reci – Florica Bud, Editura Neuma,
Apahida, 2020. „Florica Bud își obligă cititorul la un
efort intelectual notabil, la îndemână doar celor care
și-au construit cultura generală la vreme și în școli
bune și care, în plus, au dobândit sensibilitate pentru cuvântul măiestrit pus în pagină. Aceștia – citind
cartea și meditând asupra mesajelor ei – vor avea privilegiul să trăiască o adevărată sărbătoare a spiritului.” (Ioan-Aurel Pop)
Vasile Tudor – Somnul din Nămoluri, Editura Junimea, Iași, 2020. „Vasile Tudor scrie în Somnul din
Nămoluri despre replierea ființei, nu în mineral, ci
în substanța primordială, în Nămolul care e Totul:
timp, spațiu, (văz)duh.” (Ioan Holban)
Dorina Vîrlan – Ulyssa, Editura Junimea, Iași,
2020. „Sub valul sălbatic/ tinerețea femeii-și ascunde indiferența/ pletele ei, alge albastre/ își strigă
neputința/ dintr-o coajă amorfă de trup,/ care fără să
știe, nu-i aparține// negrul orbitelor plutește pe linia
orizontului/ desenat de mâna unui copil,/ aruncat pe
țărmuri străine.”
Vitrarium – Ianuarie-Raul Iordăchiță, Editura Junimea, Iași, 2019. „Privind printr-un Vitrarium ca un
chip întors în sine, Ianuarie-Raul Iordăchiță recompune geografic patria aezilor pentru a recupera autenticitatea trăirilor vitaliste, frenetice pe care poezia le provoacă și pentru a le da o strălucire post-modernă, în ciuda precedenței romantice pe care textele
sale o evocă.” (Livia Iacob)
Lumea de sub pleoape – Mihaela Ienuțaș, Editura
Ceconi, Recea, 2020. „Mihaela Ienuțaș debutează cu
această carte în poezie la o vârstă potrivită, în amiaza vieții, când experiența de viață și de lectură se
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completează în mod fericit și – atunci când talentul
și înzestrarea lirică sunt potrivite – pot ieși poeme
strălucitoare, de zile mari.” (Nicolae Scheianu)
Moarte cu suspendare – Marius Dumitrescu, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2019. „Volumul Moarte cu
suspendare apare postum, în forma pregătită de autor, aceeași în care urmează să vadă lumina tiparului
alte două volume de poezie, Poemul ferestrelor sparte
și Zile de toate nopțile, precum și volumul de eseuri,
Bunăoară.” (Cornelia Dumitrescu)
Sub soarele blajin din Capu Satului – Tucu Moroșanu,
Editura Junimea, Iași, 2020. „Îndemn cititorii din
Capu Satului dar și pe cei din alte părți ale Bucovinei, de nu și de prin alte ținuturi românești, să-și
limpezească ochii peste cartea lui Tucu Moroșanu
– să dea roata prin Țara Blajinilor – măcar în zilele
de sărbătoare sau moină, paginile sale cuprinzând
o interesantă șezătoare cu isprăvi și năpăstuiri din
coasta munților ce străjuiesc de veacuri ferestrele cu
chipurile celor blajini.” (Ion Filipciuc)
(C.Ș.C)
■ „Apostrof”-ul rămâne printre cele mai vii și
mai atrăgătoare publicații ale momentului. Avem în
față nr. 11/2020, care se deschide cu editorialul Martei Petreu, un comprehensibil comentariu la Eu și comunismul, o carte nouă a lui Alex Ștefănescu. O carte
în care autorul judecă regimul, încheiat în 1989, prin
prisma unor proze, adesea subiective. Editorialistul
urmărește mai cu seamă atitudinea scriitorului față
de faptele narate, însoțind-o cu afecțiune, cu o subțire
ironie și, uneori, cu rezerve. Bogdan Suceavă, într-un
eseu despre Dan Barbilian, luminează câteva puncte
mai puțin știute din tinerețea și cariera științifică a
celui evocat. De asemenea, subliniază interferențe
ceva mai greu de observat de către cineva nefamiliarizat cu castelele de gheață ale gândirii, între poezia lui Ion Barbu și revelațiile matematice ale lui Dan
Barbilian. Critica de întâmpinare e prezentă, în corpul revistei, sub mai multe înfățișări. Una dintre ele
a fost chiar editorialul redactorului-șef, menționat
mai sus. Cronica literară, semnată de Iulian Boldea,
e despre o antologie din poezia lui Ioan Alexandru.
Sub sigla altor rubrici, mai scriu: Ion Bogdan Lefter,
despre În căutarea îngerilor pierduți, culegere de versuri ale Doinei Cornea. E o carte-document, despre
ale cărei piese din cuprins criticul optzecist notează: „candoarea lor trebuie acceptată, nu judecată literar”. Apoi, Cristian Vasile comentează volumul de
eseuri În oglinda antichității de Alexandra Ciocârlie,
iar Petrișor Militaru, O scurtă istorie ironică a literaturii române de Cătălin Ghiță. Emilian Galaicu-Păun e
prezent cu două, pe cât de splendide, pe atât de sub-

tile poeme. Cea mai prestigioasă și râvnită rubrică
din revistă, „Dosar” , găzduiește acum pagini pe anul
1985 din Jurnalul lui Ion Urcan. Cartea se anunță a fi
o uimitoare frescă a ultimilor șapte luștri din istoria
noastră. Revista cuprinde și o nouă anchetă privind
adaptarea scriitorilor la provocările vieții online și
șansele culturii în universul digital. Răspund: Simona Popescu, Dan Gulea, Lucian Vasiliu, Ion Pop, Ioana
Ieronim, Sorin-Mihai Grad, Alexander Baumgarten,
Alexandru Jurcan, Nicolae Coande, Oliviu Crâznic,
Leo Butnaru, Vasile V. Filip, Gellu Dorian și Ilie Rad.
■ „Luceafărul de dimineață”, număr dublu,
11-12/2020, dă expresie în editorial, prin vocea directorului său, criticul Dan Cristea, mai multor neajunsuri grave din zona noastră socială, de la corupție
și hoție, până la politizarea unor instituții vitale binelui public, năravuri vechi desigur, dar care au devenit mai vizibile și mai greu de suportat acum, în
vreme de gravă criză sanitară. Același critic, în cronica la o carte de versuri, primită din păcate cu destule
rezerve, identifică în intenția autorului prezumtive
strategii de sociologie literară. Un alt critic al revistei, Alex Ștefănescu, într-o rubrică aflată la al șaselea
episod, argumentează convingător și cât se poate de
logic scrierea cu „â” din „a”: „Scriu cu «â» din «a» și
din alt motiv: pentru că vreau să contest în felul acesta, în fiecare zi, o normă ortografică instituită abuziv în timpul stalinismului. Instituită nu din rațiuni
lingvistice, ci din rațiuni politice. Prin renunțarea
la «â» din «a» se extrăgea, cu penseta, nervul latin
al limbii române”. Impresionează numărul mare de
articole comemorative și aniversare, semn că revista
știe prețui valorile autentice ale literaturii române din toate timpurile: Alexandru Macedonski –
100 de ani de la moarte; Nicolae Iorga – 80 de ani de
la moarte; Vladimir Streinu – 50 de ani de la moarte;
Tudor Dumitru Savu – 20 de ani de la moarte; Ioan
Flora – 70 de ani de la naștere și 15 ani de la moarte.
De asemenea, găsim în paginile revistei multă poezie și proză, în original și în traducere, în general de
bună calitate. La rândul său, Aurel Maria Baros propune, într-un eseu de dimensiuni medii percutant
scris, o abordare hermeneutică a poeziei lui Petru
Creția. Nu sunt uitate nici artele vizuale. Ba dimpotrivă, Iolanda Malamen e de-a dreptul entuziasmată
în fața expoziției lui Marcel Lupșe, deschisă la Muzeul Național al Literaturii Române: „Marcel Lupșe
este un «priceput» de stirpe nobilă, acel artist rar pe
care orice cultură vizuală și l-ar dori drept garant al
lucrurilor eterne. Un artist a cărui vocație implică, în
logica imaginarului, harul privitului, figurarea ancestralului, identificarea și disponibilitatea limbajului,
înnoirea gândirii estetice, transferul de sublim de la
concret la imaginar și, nu în ultimul rând, autenticul
ca permanență și sacru”.
(V.M.)
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Sălajul la Centenar
- ediția a II-a -

La editurile „Caiete Silvane”
(Zalău) și „Eikon” (București) a
apărut, cu sprijinul Consiliului
Județean Sălaj și al Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj,
în colecția „Monografii”, ediția
a doua, revizuită și adăugită, a
cărții „Sălajul la Centenar”, volum
coordonat de prof. univ. dr. Traian
Vedinaș.

Autori: Traian Vedinaş, Daniel
Săuca, Vasile Surd, Ovidiu Costinaş,
Florenţa Lozinsky, Dumitru Gheorghe Tamba, Elena Musca, László
László, Benedek Vasile, Johanna Ioana
Schweighoffer, Cristian Borz, Iuliu
Maniu, Ioan Biriş, Flaviu Neaga, Mihai
Pascaru, Ioan Biriş, Balogh Lucian,
Mirel Matyas, Camelia Burghele, Ioan
Abrudan, Aurel Medve, Cosmin Sicora,
† Petroniu Episcopul Sălajului, Daniel
Stejerean, Tia Sîrca, Marcel Lucaciu,
Ioana Filipaş, Victor Cioban, Serviciul
bibliografic al Bibliotecii Judeţene „I.S.
Bădescu” – Sălaj.
Redactor: Alexandru Bogdan
Kürti
Cuvânt înainte la ediţia a II-a
Sălajul la Centenar a fost şi este
unul din proiectele mele de suflet. Nici
atunci, în 2018, nici azi, în 2020, din
păcate, vremurile nu au fost favorabile
promovării unui alt fel, măcar decent şi
serios, de sărbătorire a istoriei noastre,
mai precis a acelor fapte de istorie datorită cărora putem gândi, scrie şi vorbi
româneşte. Şi mai ales datorită cărora
avem o ţară (parţial) întreagă. Marea
Unire, încheiată, aşa cum se ştie, în
1920, prilejuieşte simbolic şi apariţia
celei de-a doua ediţii a monografiei
noastre, a cărei principală noutate e
dată de prezenţa ilustraţiilor, un gest
editorial necesar mai ales în cazul unei
astfel de lucrări. În 2018 sărbătorirea
Marii Uniri a fost umbrită şi de prea
multe festivisme, oricum de acţiuni ce
nu au putut depăşi nivelul discursului
patriotard. În 2020 nu s-a sărbătorit
mai nimic. Mai ales din cauza pandemiei/epidemiei cu noul coronavirus,
dar şi din cauza unui soi de corectitudine politică. În cazul nostru, pe lângă

efectele dramatice ale pandemiei, s-a
consumat şi episodul tragic al dispariţiei fizice a colegului Daniel Hoblea,
cel cu care am lucrat împreună şi urma
să colaborăm şi pentru ediţia a doua a
Sălajului la Centenar. Ne-am revenit,
şi instituţional, şi, iată, vă propunem,
împreună cu domnul profesor Traian
Vedinaş şi cu toţi colaboratorii, această
carte ce poate însemna împlinirea unui
drum editorial, dar şi deschiderea de
noi căi pentru cercetarea judeţului şi,
mai ales, pentru dezvoltarea lui. Nu
ştim dacă Sălajul va scăpa de iminenta
ori clamata reorganizare administrativ-teritorială (oricum e clar că „regionalizarea”, dacă se va produce fără a
pune Sălajul în centrul administrativ
al regiunii, va fi fatală „judeţului lui
Maniu şi Coposu”, fie şi numai prin
prisma pierderii identităţii culturale,
istorice). Încercăm să sperăm că nu se
va alege praful şi tina de aceste „plaiuri binecuvântate” cu prim-miniştri,
miniştri şi alţi lideri nu numai politici
livraţi la nivel naţional, de-a lungul
istoriei. „Judeţul”, un concept de interpretare şi de dezvoltare depăşit? Până
când vom afla răspunsul şi la această
întrebare, vă invităm să vă gândiţi la
Sălaj şi prin intermediul cărţii noastre.
Daniel Săuca
Notă editorială la ediţia a II-a

Ediţia a doua a monografiei Sălajul la Centenar este una revizuită şi
adăugită, în care adăugiri a primit
studiul Dimensiuni demografice, etnice
şi religioase. Aici au fost aduse la zi datele statistice privitoare la comunităţi
etnice şi religioase.
În capitolul Istorie şi dezvoltare,
viziunea asupra lui Al. Papiu Ilarian a
fost sporită cu un studiu de filosofia
istoriei, cu accent pe teoria „adevărului
istoric”, susţinut de discipolul lui Simion Bărnuţiu – cum îl numesc biografii
săi pe Papiu, atât în publicistică, cât şi
în capodopera sa: Istoria românilor din
Dacia Superioară, viziune ce l-a inspirat
pe Vasile Pârvan să numească Universitatea din Cluj „a Daciei Superioare”.
O revizuire şi o adăugire substanţiale cunoaşte capitolul Economie şi
dezvoltare, ce păstrează din prima

ediţie studiul despre agroturism şi
agricultură ecologică la Cizer şi conţine
în actualul format studii care au fost
elaborate pentru a releva realităţi de
dezvoltare în economia tradiţională,
pastorală şi agrară, în economia industrială capitalistă şi socialistă, dar şi în
economia actuală, devenită de specific
informaţional.
Şi personalitatea lui Ion Aluaş este
întregită cu un studiu nou despre omul
Aluaş, ce s-a identificat cu dăscălia şi
ancheta sociologică de teren – prima
realizată în Gârboul Sălajului – fiind
alături de Achim Mihu, fondatorul
şcolii sociologice clujene.
În capitolul Patrimoniu şi dezvoltare am inclus un studiu nou despre
comunitatea slovacă din aşezările de
pe Muntele Şes, o familie spirituală
cu identitate religioasă (romano-catolică), ce-i au în calendar pe Chiril şi
Metodiu, călugării greci ce i-au încreştinat pe slavi şi au dat alfabetul chirilic, împrumutat temporar în scrisul
românesc în perioada slavonismului
cultural.
Nu în ultimul rând, ediţia a doua
din Sălajul la Centenar impune în conştiinţa publică o elită de specialişti în
sociologie, istorie, geografie, etnologie, istoria presei şi a vieţii religioase,
care să dea Sălajului în continuare cercetări originale pe domeniile asumate
în această monografie.
Traian Vedinaş
Caiete Silvane, revista și editura Centrului de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj
www.culturasalaj.ro

Arca poeziei

Hermann Hesse

(1877-1962)
Prozator și poet german, rezident în Elveția. Preocupat de regresul moral al civilizației
actuale, atinge capodopera în romanul Jocul cu mărgele de sticlă, care îi aduce Premiul Nobel,
în 1946. „Toate cărțile din lume, pline de gânduri și de poezie, nu înseamnă nimic în fața unui
minut de plâns cu suspine, când sentimentul se revarsă ostoind totul, iar sufletul se percepe
pe sine însuși și se regăsește. Lacrimile sunt gheața topită a sufletului, de cel ce plânge se
apropie îngerii” (Hermann Hesse).
Călător prin zăpadă
Bate-n vale miezul nopții-un ceas,
Rece, neted calcă-al lunii pas.
Clar de lună. Pe cărări de nea
Umblu-nsingurat cu umbra mea.
Câte-avut-am înverzite căi,
Și câți sori de vară în văpăi!
Greu mi-e pasul, părul meu e sur,
Cum am fost, nu știe nime’-n jur.
Mersul umbrei mele-i mai târșit –
Însă orice drum are-un sfârșit.
Vis, ce-n fastul lumii m-ai purtat,
Te desparți. Azi știu: m-ai înșelat.
Bate-n vale miezul nopții-n ger,
Rece râde luna sus pe cer!
Nea, pe fruntea-mi răcoros balsam!
Gingașă e moartea, cum știam.
(În românește de Șt. Aug. Doinaș, în Secolul
20, nr. 7-8-9/1986)

