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EDITORIALActualitatea literară
	 În	Colecția	Şcoala	ardeleană	de	critică	şi	istorie	litera-
ră	 a	 apărut,	 cu	 prilejul	 Zilei	 Culturii	 Naționale	 (15	 ianuarie),	
volumul	„Eminescu	–	începutul	continuu”	de	Irina	Petraș.	Pe	
copertă:	fragmente	de	manuscris	eminescian.
 „Să citești, să re-citești marii scriitori înseamnă să te situezi 
într-un început continuu. Cărțile lor se constituie într-un fond ere-
ditar al culturii române. Literatura română are nenumărate (adică 
multe și nu toate numărate cum se cuvine!) lucruri bune care meri-
tă inventariate cu o doză de părtinire venind dinspre apartenenţă. 
Limba română, dacă ne e stăpână, cum crede Eminescu, ar trebui 
să ne ajute să-i iubim performanţele şi să ştim că literatura a fost 
dintotdeauna de partea Cititorului – cel care nu oboseşte să revină 
asupra textelor cu o curiozitate mereu proaspătă şi cu o bibliotecă 
tot mai bogată în fundal.
 Eminescu e creatorul limbii române moderne şi mai este şi 
purtătorul unei aure romantice, fie ea şi târzie – dacă ar fi numai 

atât şi tot s-ar putea explica, firesc, locul său în imaginarul românesc. «Eminescu, ca şi Goethe 
pentru germani, este conştiinţa noastră mai bună» (Constantin Noica). Ca Shakespeare pentru en-
glezi, Dante pentru italieni ori Cervantes pentru spanioli. Toți acoperă sensul evocat de Eminescu al 
epitetului classicus – «de încredere». Opera lor s-a ivit în urma unui uriaș efort de gândire secondat 
de imaginație și de căutarea cuvintelor potrivite care să înlesnească deschiderea spre generații suc-
cesive de cititori. […]
 În 1989, eram bibliograf la Biblioteca Județeană Cluj (încă nu se numea «Octavian Goga»). 
Cu un an înainte, Editura Dacia îmi ceruse (prin Vasile Rebreanu) o carte despre Eminescu, Creangă 
și Veronica Micle pe care s-o lansăm de Centenar. Așa a apărut volumul «Un veac de nemurire. Mihai 
Eminescu, Veronica Micle, Ion Creangă». Lucrul febril la carte a fost dublat de participarea mea 
directă la proiectul fotocopierii «Caietelor». Tot atunci s-a ivit și numele pentru lectura clasicilor: 
începutul continuu.
 Întrebarea uimit-obtuză «ce se mai poate spune nou despre clasici?» este descurajată an 
de an de zeci de pagini care, dacă nu prin noutate absolută se susţin, rezistă, oricum, ca tentative de 
adăugat o nuanță inedită corpusului interpretativ. Lectura este aventură a cunoaşterii într-un grad 
mai înalt când ea se întâmplă pe un drum bătătorit. Şi cea mai măruntă descoperire e o sărbătoare.
 Lectura clasicilor este o probă a labirintului, o expediţie complicată de re-cunoaştere. Pă-
șești în rumoarea vocilor anterioare. Cauţi, îmbogăţit, un interstiţiu. Îţi însuşeşti cadenţa. Vrând, 
nevrând, calci şi pe urme străine – care sunt sau pot deveni ale tale într-o altă organizare a paşilor.
 Interstițiile mele se numesc – uneori cu termeni chiar de mine inventați – romantitate, mu-
ritudine, androginizare a perspectivei poetice, obsesie noomorfică, trionticitate.
Cartea de acum reia, cu revizuiri și adăugiri, fragmente din tot ce am scris despre Eminescu de-a 
lungul celor trei decenii și recompune o schiță de portret.”	(Irina	Petraș)

Aniversare: 
Radu Ulmeanu - 75 

Cauza

Sunt	cauza	cauzelor
şi	regalul	regalelor
şi	sâmburele	nimicului
şi	calea	pierzaniei

Pentru	mine	însumi	sunt	nemuritor
pentru	câinele	vecinului	–	un	biet	infractor
pentru	îngerul	ce	trece	în	zbor	razant	dea-

	 Tradiţia	şi	credinţele	ancestrale	prezintă	un	spaţiu	care	îl	însoţeşte	pe	
om	de	la	 leagăn	până	la	mormânt,	un	Genius	loci/Spiritus	 loci,	expresie		
din	latină	cu	sensul	de	spiritul	locului	sau	sufletul	locului.	Suntem	însoţiţi	
toată	viaţa	de	un	înger	păzitor,	de	un	duh	protector	care	ne	va	călăuzi	paşii.	
Spiritul	locului	mai	poate	însemna,	dacă	ascultăm	poveştile	înaintaşilor,	şi	
un	protector	care	nu	se	dezlipeşte	de	un	anumit	spaţiu,	netrecând	de	grani-
ţele	acestuia	şi	care,	prin	puterea	sa,	dă	energii	sufletului	omului.	În	vatra	
fiecărei	 gospodării	 din	 ţinuturile	 năsăudene	 se	 spune	 că	 exista	 un	 şarpe	
care	stătea	sub	talpa	(pragul	)	casei	şi	care	era	protectorul	familiei,	o	păzeş-
te	de	certuri,	boli,	incendii,	cutremure	şi	alte	nenorociri.	Locuinţa	părăsită	
de	şarpele	ei	este	necurată	şi	atrage	asupra-i	duhurile	malefice.	Oamenii	nu	
se	atingeau	niciodată	de	acesta,	ba	mai	mult,	aveau	grijă	de	el.	Lua	parte	
la	jocurile	copiilor,	care	îşi	împărţeau	şi	hrana	cu	el	(mai	ales	laptele).		Li-
teratura	populară	prezintă	atâtea	balade	în	care	şarpele	însoţeşte	existenţa	

omului.	În	alte	locuri	i	se	mai	spune	Ştima	Casei	sau	Şarpele	Străjer,	şi	trăieşte	la	întuneric,	în	pereţii	
sau	zidurile	casei.		Simbolul	şarpelui	întâlnit	în	medicină	–	încolăcit	pe	o	cupă	–	este	o	ipostază	a	
zeului	geto-dac	Apollon-Zalmoxis	ca	tămăduitor.	Mitul	Şarpelui	Casei	se	regăseşte	la	scriitorii	români	
(Vasile	Voiculescu	-”Şarpele	Aliodor”,	Marin	Sorescu	-	”Şarpele	Casei”).		Institutul	Cultural	Român	a	
demarat,	în	urmă	cu	un	deceniu,	programul	„Spiritul	locului	recuperat	de	scriitori”,	în	care	s-a	conturat	
o	biografie	a	destinului	prin	intermediul	locurilor	care	i-au	marcat	pe	aceştia.
	 Şi	generaţiile	actuale	cred	în	Genius	loci,	fiecare	având	în	casă,	în	birouri,	în	maşină,	anu-
mite	spaţii	sau	talismane	pentru	spiritul	protector.	Într-o	lume	în	care	suntem	acaparaţi	de	tehnologia	
modernă,	avem	nevoie	de	oaze	de	linişte	unde	să	ne	recuperăm	sufleteşte,	expresia	Genius	loci	refe-
rindu-se	la	locurile	care	au	o	poveste	aparte,	ţara	de	origine	(pentru	cei	plecaţi	departe,	în	căutarea	
unui	 trai	mai	 bun)	 sau	oraşele,	 satele,	 casa	natală,	 peisajele	 de	 care-ţi	 este	 dor.	Când	 redescoperi	
spiritul	locului		nu	mai	ai	nevoie	de	argumente	logice,	ci	vibrezi	armonic	cu	acesta.	Omul	tradiţiilor,	
ţăranul	(al	cărui	nume	îl	folosim,	din	păcate,	de	atâtea	ori	în	sens	negativ,	neînţelegându-i	destinul	în	
istoria	acestui	neam),	a	fost	întotdeauna	în	armonie	cu	spaţiul	în	care	a	locuit,	ducându-şi	existenţa	
după	semnele	naturii,	astfel	încât	timpul	şi	spaţiul	erau	bine	integrate	în	viaţa	lui	(	vezi	Spațiu,	timp	
și	cauzalitate	la	poporul	român,	Ernest	Bernea).	
	 Într-un	articol	publicat	în	ziarul	Lumina,	Sorin	Lavric	declară:	„Starea	ta	de	spirit	este	dată	
de	atmosfera	locurilor,	o	atmosferă	care	te	precede	şi	care	ajunge	să	te	călăuzească…	Orice	nostal-
gie	a	originilor,	orice	atracţie	faţă	de	un	anumit	loc	pune	în	mişcare	această	stihie	pe	care	e	greu	s-o	
explici	raţional	şi	căreia	îi	poţi	spune	suflu	vital	ca	Frobenius	sau	îi	poţi	spune	sfântul	duh	precum	
creştinii,	important	e	că	ea	există”.
	 Făcând	referire	la	doi	gânditori	a	căror	operă	este	legată	de	munte,	Noica	şi	Heidegger	,	dar	
şi	la	cartea	„Paideuma”	a	lui	Leo	Frobenius,	acesta	declară	că	impregnarea	de	tip	spaţial	şi	temporal	
a	mediului	de	viaţă	dă	cultura	unui	popor.	În	arta	modernă,	sunt	prezente	curentele	care	promovează	
specificul	unui	loc,	sporindu-i	frumuseţea.	Astfel,		arhitecţi,	designeri,	psihologi,	istorici,	promovează	
anual,	prin	simpozioane,		spiritul	locului,	acolo	unde	există	protejându-l,	iar	unde	nu,	conturează	po-
veşti.	Astfel	au	apărut	cărţi	precum	„Dialogurile	cu	pământul	viu”,	sau	„Puterea	locului”.	Declaraţia	
de	 la	Québec,	din	2003,	despre	salvarea	spiritului	 locului	 	este	grăitoare	 în	acest	sens,	vorbind	de	
valorile	imateriale	(memorie,	credinţe,	apartenenţe,	cunoştinţe	tradiţionale,	afecte)	şi	de	comunitǎţile	
locale	care	trebuie	să	le	poarte	şi	le	pǎstreaze.	“Noţiunea	de	spirit	al	locului	permite	mai	buna	înţele-
gere	a	caracterului	viu	şi	în	acelaşi	timp	permanent	al	monumentelor,	siturilor	şi	peisajelor	culturale.	
Comunitǎţile	care	«locuiesc	locul»,	în	special	dacǎ	sunt	societǎţi	tradiţionale,	trebuie	în	mod	intim	
asociate	conservării	memoriei	locului,	a	vitalitǎţii	şi	perenitǎţii	sale,	a	spiritualitǎţii	sale”.	
	 Societatea	Scriitorilor	din	Bistriţa-Năsăud	a	demarat	proiectul	„Spiritul	locului”	care	se	va	
concretiza	printr-o	antologie.	„În	existenţa	fiecăruia	dintre	noi	există	 locuri	speciale,	cu	rezonanţă	
aparte	în	subteranele	fiinţei,	dar	care	determină	uneori	vibraţii	profunde,	atitudini	spontane,	reverii,	
nostalgii...	Povestea	care	ţine	de	un	anumit	spirit	al	locurilor	ce	ne	marchează	viaţa,	conştient	sau	din	
umbră,	ar	putea	să	prindă	viaţă	în	antologia	pe	care	ne	propunem	să	o	realizăm”,	declara	regretatul	
critic	Andrei	Moldovan,	preşedintele	SSBN,		la	lansarea	provocării.	Ideea	va	merge	mai	departe.	Ne	
propunem	să	descoperim,	împreună	cu	colegii	noştri,		acel	spaţiu	cu	încărcătură	afectivă	pentru	fieca-
re	dintre	noi,	fie	cel	al	naşterii,	fie	altele	care	ne	dau	energii	pentru	creaţie,	de	unde	ne	tragem	esenţa	
fiinţei	spirituale	concretizată	mai	apoi	prin	scris.	Fără	acea	matrice	spirituală	a	sufletului	nu	ai	cum	da	
forme	scrisului,	pentru	ca	mai	apoi	să	dăruieşti	cititorilor	o	literatură		ce	nu	este	opacă,	care	după	ce	
a	ieşit	din	atelierul	de	creaţie	să	prindă	aripi.

Menuţ Maximinian 

supra	casei	mele
sunt	ghimpele	de	trandafir
în	care	îşi	zgârie	tălpile	

De	fapt,	îmi	dau	seama	că	nu	sunt
decât	cauza	propriei	mele	existenţe
pe	cale	de-a	se	curma
la	fiecare	adiere	de	pleoapă

Aud	tropăitul	greu	al	eroilor	lui	Homer
pe	strada	mea	înconjurând	ca	un	şanţ	de	
apărare	cetatea	lui	Priam
iar	Elena	pe	care	o	strâng	noaptea	în	braţe
priveşte	încrucişat	în	oglinda	ochilor	mei
cu	ochiul	morţii	spre	ochiul	strălucitor
pâlpâind
al	vieţii	mele

Spiritul locului/
 Genius loci 
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Vasile V. Filip
Însemnări de-a lungul vremii 

(ale unui dascăl greu de mulțumit)
I (1998-1999) 

(volum în pregătire)

Motto: ”Descriem întâmplări cotidiene; dar cotidianul devine 
ciudat atunci când înflorește pe un teren ciudat”.

(Thomas Mann, ”Muntele vrăjit”)

Marți, 21 aprilie 1998 (a treia zi de Paști)
	 Un	Paște	ploios	și	mohorât	e	pe	sfârșite.	Al	treilea	
sau	al	patrulea	de	acest	fel,	le-am	pierdut	șirul.	Nu	și	speran-
ța	unui	Paște	ca-n	copilărie.	Poate	la	anul.
	 Frumoasă	a	fost	ieșirea	cu	Iulia	în	tău,	după	țesto-
se,	pe	care	nu	le-am	găsit.	Prilej,	în	schimb,	al	unei	întâlniri	
cu	frații	Frișan	(Ion	și	Viorel)	și	cu	Florea,	care	mă	îndrumă	
spre	valea	tăului.	Ajungem	acolo	cu	ocoliș	prin	sat,	după	în-
cercarea	 nereușită	 de-a	 o	 lua	 de-a	 dreptul,	 prin	mlaștină.	
Descopăr	un	colțișor	verde,	 între	două	gârle	și	o	mlaștină,	
inundat	de	soarele	apusului,	ce	bătea	dinspre	tău	spre	sat.	
Un	colțișor	tainic,	unde	nu	mai	fusesem	(poate	din	cauza	di-
ficilei	accesibilități),	deși	foarte	apropiat.	Cu	biserica	satului	
în	spatele	grădinilor,	cu	pomi	în	floare,	vărsându-se	domol	
peste	gârlă.	Ar	fi	ieșit	o	poză	grozavă,	dar	nu	am	aparatul	la	
mine.	(Or,	cum	se	știe,	nu-ți	ajung	o	mie	de	cuvinte	pentru	a	
reconstitui	o	imagine.)
	 La	Feldru	–	aceeași	poveste	de	ani	de	zile:	două	
vizite,	și	revenirea	la	Bistrița,	duminică	seara.
	 Ieri	–	corectura	ultimului	capitol,	apoi	colindatul	cu	
udatul,	deși	udă	de	sus	din	belșug.	Totul	ar	fi	fost	bine	dacă,	
în	acest	periplu,	nu	întâlneam	pe	cineva	fără	măsură	și	bun	
simț.	Și	încă	la	mine	acasă,	la	întoarcere:	D.	Ț.	Îi	vizitasem	
soția,	 colegă	de	școală,	 fiindcă	mă	 rugase,	după	care	am	
petrecut	o	oră	plăcută,	ca	de	obicei,	la	familia	Oprea.	Între	
timp,	D.Ț.	aflase	și	venise	să-mi	întoarcă	vizita,	beat,	euforic	
și	totodată	revoltat	pe	toți	și	pe	toate.	Pe	la	11	seara	o	voia	și	
pe	L.	(nevastă-sa)	alături,	deci	mă	ia	și	mă	duce	s-o	conving.	
Am	sperat	degeaba	să	nu	se	 lase	convinsă.	Au	stat	până	
la	1.00.	Sunt	 rău,	poate	cu	ei,	aici	 (și	ea	nu	sunt	sigur	că	
merită,	poate	doar	pentru	sentimentalismul	excesiv);	poate	
pentru	 că	 văd	 în	 el,	 lăfăindu-se	 hidos,	 același	 dat	 natural	
afectiv	pe	care-l	simt	și	în	mine.	Agitație,	pasiune,	ambiție,	
fascinație	pentru	orice	ambiguitate,	suspiciune	față	de	inten-
țiile	celorlalți	etc.	Are	fobia	șefilor	-	o	am	și	eu;	e	pasionat	de	
specialitatea	sa	–	ca	mine;	vrea	să	strălucească,	să	fie	băgat	
în	seamă	–	lucruri	pe	care	mi	le	doresc	și	eu.	Suferă	pentru	
că	nu-l	primește	nimeni	la	doctorat,	mă	admiră	și	mă	invidi-
ază	că	am	reușit	acest	lucru	–	și-l	înțeleg.	Îmi	dau	seama	că	
îmi	descriu	aici	un	prieten,	un	frate	(din	umbră)	–	dar	tocmai	
asta	mă	dezgustă.	Diferențele	nu	sunt	”decât”	de	nuanță	–	și	
asta	mă	sperie:	dinafară	paște	pericolul	confuziei.	Mă	văd	în	
D.Ț.	ca-ntr-o	oglindă	strâmbă,	precum	Thomas	Buddenbro-
ok	în	fratele	Christian.	E	diferența	(și	asemănarea)	-	care-l	
obseda	pe	Thomas	Mann	–	dintre	artist	și	măscărici.
	 L-am	 suportat	 greu.	 Dialogul	 s-a	 rupt	 curând.	
(N-aveam	ce-i	răspunde	la	suferințele	de	genul:	”Am	rezistat	

un	an	ca	șef	de	catedră,	fără	s-o	știu”;	”Un	lector	voia	să-mi	
urmărească	cursul”…etc.)	Îl	contraria	faptul	că	tac,	voia	să	
mă	provoace:	”Mi-ar	plăcea	o	discuție	despre	simbolistică”.	
A	fost	un	coșmar	–	la	fel	cum	ai	asista	neputincios	la	violul	
fiicei	sau	soției.	Dar	e	un	exercițiu	util:	de	înfrânare,	de	rigoa-
re,	de	direcționare	a	(acelorași)	trăiri	și	de	evitare	a	exhibi-
ționismului.	Valoarea	(ca	în	cazul	culturii	antice	grecești,	în	
înțelegerea	lui	Nietzsche,	din	”Nașterea	tragediei”)	e	o	punte	
peste	abis.	Nici	abisul,	nici	puntea,	nu	pot	lipsi.
Duminică,	30	august,	1998
	 Insomnie.	Apelez	la	un	pahar	de	lapte	cu	miere,	iar	
–	până	să-l	beau	–	deschid	televizorul.	Dau	peste	o	emisiu-
ne	cu	Octavian	Paler	și	Eugen	Simion,	din	care	aflu:
	 1)	Cum	a	apărut	imperativul	 latin	”Pereat	mundus	
et	fiat	 justitia!”	 (imperativ	considerat	de	 I.	Lotman,	 în	 ”Stu-
dii	de	 tipologie	a	culturii”,	un	 fel	de	deviză	a	culturii	de	 tip	
sintagmatic,	 deci	 a	 celei	 occidentale;	 diametral	 opus	 ace-
lui	”Magister	dixit!”,	considerat	tot	o	deviză,	a	culturii	de	tip	
semantic,	 care	o	 include	pe	cea	orientală	–	n.n.).	Seneca	
povestește	cum	pretorul	a	condamnat	la	moarte	pe	cineva	
(personajul,	A,	să	zicem)	pentru	o	crimă	presupusă	(asupra	
lui	 B).	 În	 timpul	 execuției,	 presupusa	 victimă	 (B)	 apare,	 e	
zărită	în	public,	și	centurionul-gâde	se	oprește,	anunțându-l	
pe	pretor.	Pretorul	decide:	A	va	fi	executat,	pentru	că	există	o	
sentință	judecătorească	în	acest	sens;	centurionul-gâde	va	
fi	executat,	pentru	că	a	refuzat	să	execute	această	sentință;	
presupusa	victimă,	B,	va	fi	executat	și	el,	pentru	că	din	cau-
za	lui	au	murit	doi	oameni	nevinovați.
	 2)	Diavolul	 e	un	 înger	exigent;	 dar	un	 înger	prea	
exigent	e	aproape	Diavolul.
	 3)	Ezra	Pound	–	unul	din	cei	mai	mari	poeți	ai	se-
colului	 ce	se	 încheie	–	a	 fost	 judecat	 în	America	 (modelul	
nostru	democratic)	într-o	cușcă.
	 4)	Karl	Jaspers	a	sitematizat	culpabilitatea	poporu-
lui	german	(în	raport	cu	al	doilea	război	mondial)	astfel:
	 a.	culpa	criminală	–	ar	fi	a	factorilor	de	decizie;
	 b.	culpa	politică	–	ar	fi	a	”instrumentelor”:
	 c.	culpa	morală	–	ar	fi	a	lașilor;
	 d.	culpa	metafizică	–	ar	fi	a	fiecăruia,	pentru	că	a	
trăit	în	acel	loc	și	în	acel	timp.
De	justiție,	ar	ține	doar	primele	două.
	 5)	Mihail	Sadoveanu	și-a	pus	semnătura,	în	calitate	
de	președinte	al	Marii	Adunări	Naționale,	pe	actul	de	con-
damnare	la	moarte	a	unui	țăran	(care	s-ar	fi	opus	colectivi-
zării,	dacă	bine	am	reținut).
Ce	constat?
	 Că	sunt	departe	de	America	(dar	asta	știam)	și	de	
Sadoveanu	 (de	 care	 mă	 credeam	 mult	 mai	 aproape),	 că	
sunt	mai	aproape	de	Diavol	decât	de	înger,	că	sunt	culpabil	
(doar)	 la	 punctele	 c.	 și	 d.,	 dar	 e	mult	mai	 probabil	 să	 am	
soarta	centurionului-gâde,	decât	a	pretorului.
Duminică, 31 ian. 1999
	 Mâine	 reîncepe	 școala.	 A	 trecut	 –	 scăpându-mi	
printre	degete	-	o	săptămână	de	vacanță	în	care	am	făcut	
multe	(ore,	treburi	administrative),	prea	multe	ca	să	simt	că	
e	vacanță.	Și	–	mai	ales	–	n-am	reușit	să	mă	pun	în	ordine	
cu	mine	însumi,	după	teribila	zbuciumare	de	la	consiliul	pro-
fesoral	final	(la	nivel	de	gimnaziu),	de	joi,	21	ian.	Știam	ce	se	
va	întâmpla,	fusesem	chiar	avertizat	de	o	voce	competentă,	
dar	 totul	 a	alunecat	 implacabil,	 ca	 înspre	un	 final	 dinainte	
hotărât.	A	fost	una	din	cele	mai	umilitoare	zile	din	viața	mea,	
cel	 puțin	 din	 ultimii	 ani,	 cei	 ai	maturității.	Cred	 că	mi	 s-au	
plătit	polițe,	în	legătură	cu	”puciul	celor	zece”	din	mai,	1997,	
mai	ales	că	vechea	echipă	directorială	se	afla	pe	ultimii	me-
tri,	schimbarea	urmând	să	devină	efectivă	din	semestrul	al	
II-lea.	Știam	că	problema	 ridicată	era	 receptată	 drept	 una	
personală.	Implicarea	personală	exista,	nici	nu-mi	pusem	în	
gând	să	n-o	recunosc,	dar	dincolo	de	ea	exista	un	aspect	
general,	deontologic,	exista	un	periculos	rabat	calitativ	al	ra-
portului	cu	elevii,	ceea	ce	submina	însăși	credibilitatea	școlii	
ca	 instituție.	Problemă	pe	 care	–	probabil	 –	 am	abordat-o	
cu	insuficientă	detașare,	ba	chiar	cu	o	iritare	crescândă,	ali-
mentată	parcă	de	modul	molâu,	inert	de	receptare	al	celorlați	
(pe	care	îl	numim	cu	prea	multă	toleranță...	”toleranță”).	Ea,	
chestiunea	personală,	luminată	din	perspectiva	unor	princi-
pii,	chiar	norme	și	regulamente,	punea	într-o	lumină	crudă,	
de	neiertat,	mocirla	morală	în	care	ne	mișcăm.	Cu	o	pasiune	
sinucigașă	nu	m-am	putut	opri	să	n-o	numesc,	să	n-o	arăt	
cu	degetul.	Iritat,	nu	m-am	putut	opri	să	nu	irit	pe	alții,	majori-
tatea,	punându-le	în	față	insuportabila	oglindă	–	gest	mai	de	

neiertat	decât	simpla	și	trecătoarea	injurie.	Mai	toți	vorbitorii	
au	preferat	să	 tragă	 lucrurile	 în	 jos,	spre	noroiul	pasiunilor	
subiective,	 singura	 sferă	 în	 care	 ele	 deveneau	 explicabile	
pentru	simțul	comun,	refractar	oricărui	șoc	moral.	Nimeni	n-a	
deschis	gura	să	mă	apere	(deși	sunt	convins	că	mai	existau	
și	alții,	deși	mai	puțini,	care	gândeau	la	fel),	așa	că	am	ră-
mas	singur,	ca	un	ciumat.	Sigur,	nu	mi-am	pregătit	din	timp	
strategice	”alianțe”	–	îmi	repugnă	–	pe	când	”ei”	le	aveau;	le	
au	întotdeauna	–	e	felul	tipic	de	manifestare	a	spiritului	gre-
gar.	Zic	”ei”	pentru	că	era	deja	clar	că	nu	mă	războiesc	cu	o	
tânără,	neexperimentată	colegă	(care,	nici	acum,	nici	măcar	
nu	era	de	față),	ci	cu	lașitatea	ca	mod	de	a	fi,	cu	oroarea	că	
cineva	din	afară	s-ar	putea	amesteca	în	”bucătăria	internă”	
a	cutărei	materii,	concepută	ca	autarhică,	a	cutărui	profesor,	
autoînțeles	ca	inamovibil.		Am	vorbit	–	cu	calm	și	gravitate	–	
”conștiințelor”,	adică	unor	abstracțiuni	care	n-au	ce	căuta	în	
concretul	manifestărilor	publice.	Ulterior,	în	quasi-intimitatea	
unor	discuții	”particulare”,	tonurile	tăioase	s-au	estompat,	au	
apărut	 și	 scuzele	 sau	 pozițiile	 gen	 ”mea	 culpa”.	Am	 cerut	
cadru	public	pentru	aceste	ultime	atitudini,	care	mi	s-a	pro-
mis	(doar	pentru	a	stăvili	elanul	meu	justițiar	și	revendicativ	
înspre	alte	nivele	–	oricum,	puțin	”jucat”),	dar	nu	s-a	confir-
mat	nimic.	A	fost,	din	partea	mea,	o	radiografiere	brutală	a	
relațiilor	sociale	din	această	școală,	devenită	–	în	materie	de	
corp	didactic	 -	 încă	din	deceniile	comunismului	 (și	 rămasă	
în	bună	măsură	așa)	-		un	”cimitir	al	elefanților”,	în	care	se	
statornicise,	drept	criteriu	de	supraviețuire,	legea	tăcerii	și	a	
conformismului.	Era	o	primă	”măsurare”	(alta	decât	cea	as-
cunsă,	care	circula	printre	elevi	și	părinți)	a	acestei	realități	
osificate	cu	criteriul	normei	deontologice	și	morale.
	 Prețul,	 în	ceea	ce	mă	privește	–	 izolarea,	 în	plan	
social,	și	o	inflamare	a	sensibilității,	în	plan	psihologic,	până	
la	revenirea	visurilor	simbolic-anticipative,	pe	care	nu	le	mai	
avusesem	din	copilărie.	(De	fapt,	ani	la	rând,	în	ultima	peri-
oadă,	cea	a	maturității,	nu	mai	visam	nimic,	sau	uitam	până	
dimineața	ceea	ce	visasem	noaptea,	ceea	ce	e	cam	același	
lucru.)	Înaintea	acelei	confruntări	de	tristă	amintire,	mă	visa-
sem	un	fel	de	pedagog-îngrijitor	al	unor	copii	orfani	dintr-un	
orfelinat,	pe	care-i	puneam	în	rând	cu	biciul;	totuși,	oarecum	
împotriva	voinței	mele	și	cu	sufletul	îndoit.	Ieri	dimineață	mă	
visasem	cu	Ioana	pe	un	câmp	(la	lucru?),	pe	o	margine	de	
apă;	ne	odihneam	sub	cerul	unei	amiezi	de	vară,	 ireal	de	
albastru,	pe	care	se	profila	-	undeva	sus	(cum	stăteam	în-
tins)	–	o	mirifică	floare,	cu	 inflorescența	bogată,	cu	galben	
și	albastru	intens	(ca-n	celebra	”Floarea	soarelui”,	a	lui	Van	
Gogh).	M-am	ridicat	să	mă	plimb,	 lăsând-o	pe	I.	adormită,	
dar	cerul	s-a	întunecat	aproape	instantaneu,	lăsând	doar	o	
dâră	verticală,	 luminoasă	și	amenințătoare,	care	a	căpătat	
apoi	deschideri	de	pâlnie	la	ambele	capete,	iar	eu	am	iden-
tificat-o	cu	sorbul	unui	uriaș	uragan	tropical.	M-am	întors	s-o	
trezesc	pe	I.	–	stropii	de	apă	deja	se	învolburau	în	preajmă	-,	
să	fugim,	dar	nu	găseam	copiii...	Și	m-am	trezit,	cu	palpitații.
Azi	dimineață	m-am	visat	gol	(doar	cu	un	tricou),	în	mijlocul	
unui	oraș	–	parcă	Bistrița;	ce-i	drept,	nu	foarte	aglomerat.	Nu	
știam	unde	să	mă	ascund,	și	treceau	grupuri	de	fete,	chiar		
dacă	necunoscute	(țigănci).	Și,	pe	lângă	goliciune,	mă	mai	
aflam	 și	 sub	 brațul	 unei	macarale	 uriașe,	 ce	 construia	 un	
ceas	 imens,	pe	clina	unei	 coline.	Stăteam	acum	pe	spate	
și	macaragiul	 se	distra	 lăsând	 cu	 viteză	un	obiect	 ascuțit,	
prins	în	cablul	brațului	macaralei,	până	deasupra	mea.	Eram	
speriat,	dar	mă	și	miram	cum	de	–	în	raza	imensă	de	acțiune	
a	brațului	macaralei	-	eu	mă	nimerisem	tocmai	pe	linia	obiec-
tului	ascuțit,	care	atârna	de	firul	brațului	macaralei.
	 În	această	stare	de	incertitudine	și	încordare	–	câ-
teva	semne	de	prietenie,	precum	telefonul	colegei	J.	Z.,	în	
care	își	autoreproșa	tăcerea	de	la	consiliul	de	joi;	era	și	ea	
în	cunoștință	de	cauză,	și	ar	fi	putut	aduce	alte	exemple	gră-
itoare	 în	 legătură	 cu	 starea	 de	 lucruri	 pe	 care	 o	 acuzam,	
dar	presiunea	celor	mulți	a	 inhibat-o.	De	asemenea,	vizita	
”de	curtoazie”	dezinteresată	a	inginerului	I.	A.	(tatăl	a	două	
dintre	fostele	mele	eleve,	cu	care	am	rămas	în	bune	relații).	
Astfel	de	semne	sunt	binevenite,	dar	nu	rezolvă	problema	–	
cea	a	unei	acute	nevoi	”de	a	mă	da	la	fund”,	de	a	reduce	la	
minimum	posibil	existența	mea	socială.
	 În	aceste	condiții	(interioare)	vor	avea	loc	marți,	2	
februarie,	alegerile	pentru	șefia	catedrei,	la	care	eram	(până	
spre	finele	semestrului	trecut,	cel	puțin),	din	punctul	de	ve-
dere	al	multora	dintre	colegi,	principalul	candidat.	Acum,	nici	
eu	nu	mai	știu	dacă	voi	vota	cu	mine	însumi,	sau	împotrivă...
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Bun de tipar:  
Andrei Moldovan, Cărţi şi 
autori din Bistriţa-Năsăud, 
Editura Şcoala Ardeleană

	 Anul	 2020	 a	 fost	 unul	 în	 care	 s-au	 abătut	 multe	
veşti	triste	peste	lumea	literaturii.	Proiectele	editurilor	au	fost	
revizuite	şi	adaptate	vremurilor	în	care	trăim,	iar	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.	Pandemia	şi	personajul	principal	CoVid	–	19	
au	fost	teme	dezbătute	atât	în	cărţi,	cât	şi	în	anchetele	revis-
telor.
	 În	acest	an	atipic,	a	plecat	spre	veşnicie	şi	Andrei	
Moldovan,	preşedintele	Societăţii	Scriitorilor	din	Bistriţa-Nă-
săud.		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”,	lu-
crare	care	a	rămas	neterminată.	La	fel	şi	o	carte	despre	ope-
ra	lui	Baudelaire,	ştiut	fiind	faptul	că	Andrei	Moldovan	era	un	
francofon	asumat.	Cu	toate	acestea,	Andrei	Moldovan	avea	
finalizate	câteva	cărţi,	pe	care	în	perioada	următoare	le	vom	
pregăti	de	tipar.	Mi-am	asumat,	la	dorinţa	scriitorului,	împre-
ună	cu	fiul	lui,	Octavian	Moldovan,	misiunea	de	a	coordona	
şi	a	edita	aceste	cărţi.		
		 Prima	 carte	 ce	 apare	 postum	 include	 cronici	 la	
cărţi	ale	scriitorilor	din	ţinutul	natal,	Bistriţa-Năsăud.	În	par-
tea	a	doua	a	cărţii	am	inserat	texte	la	despărţirea	de	Andrei	
Moldovan	semnate	de	Irina	Petraș,	Adrian	Popescu,	Vasile	
George	Dâncu,	pr.	Alin	Ciprian	Cîndea,	Virgil	Rațiu,	Olimpiu	
Nușfelean,	Aurel	Podaru,	Vasile	V.	Filip,	Icu	Crăciun,	Andrea	
H.	Hedeș,	Vasile	Vidican,	Cornel	Cotuțiu.	Mulţumim	Editurii	
Şcoala	Ardeleană	şi	prietenului	nostru	George	Vasile	Dân-
cu	 pentru	 implicare	 în	 proiect.	Am	 făcut	 toţi	 trei	 echipă	 în	
cadrul	Societăţii	Scriitorilor	din	Bistriţa-Năsăud,	 	 tocmai	de	
aceea	volumul	acesta	apare	sub	sigla	asociaţiei	noastre.	Au	
fost	alături	de	noi	părintele	Alin	Ciprian	Cîndea,	duhovnicul	
scriitorului	Andrei	Moldovan,		şi	Asociația	Ecomunio-Lumina	
Evangheliei,	cărora	le	mulţumim.	
	 Dincolo	de	rigurozitatea	şi	seriozitatea	cu	care	se	
apleca	asupra	fiecărui	proiect,	Andrei	Moldovan	aducea	câte	
o	poveste	ce	o	integra	în	fiecare	carte.		Fineţea	cu	care	cri-
ticul	spunea	lucrurilor	pe	nume	a	fost,	de-a	lungul	timpurilor,	
unul	dintre	atuurile	acestuia.	S-a	discutat	de	multe	ori	despre	
caracterul	obiectiv	al	criticii	literare,	despre	faptul	că,	dinco-
lo	 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	neu-
tre	şi	reci	ale	evaluării	literaturii”.	Identitatea	ar	trebui	să	fie	
pentru	fiecare	dintre	noi	fundament	în	înfăptuirea	moderni-
tăţii,	astfel	încât,	cunoscându-ne	neamul	şi	istoria	acestuia,	
să	reuşim	să	răzbatem	prin	propria	noastră	cultură	şi	nu	prin	
împrumuturi.	
	 Andrei	Moldovan	a	fost	criticul	care	a	ţinut	în	echili-
bru	literatura	din	Bistriţa-Năsăud,	de	aici	de	unde	a	reuşit	să	
transmită,	prin	cărţile	sale,	mesaje	vii,	pline	de	consistenţă	
care	au	contribuit	la	structurile	actuale	din	critica	româneas-
că.	Se	aşază	într-o	stea	sufletul	scriitorului	Andrei	Moldovan,	
însă	 suntem	 convinşi	 că	 numele	 lui	 va	 rămâne	 etern	 prin	
cărţile	ce	le-a	lăsat	moştenire	generaţiilor	viitoare.	

Menuţ Maximinian  

Debut 
Andrei Moldovan, poetul

	 În	2009	debuta	în	nr.	3/4	din	„Mişcarea	lite-
rară”	 poeta	Tudorica	 Bindea.	Despre	 autoare	 ştiam	
de	la	Andrei	Moldovan	că	este	de	loc	din	Chiuza,	că	
a	plecat	în	străinătate.	Astfel,	cu	sprijinul	 lui	Olimpiu	
Nuşfelean	 (care	 mi-a	 confirmat	 povestea),	 Andrei	
Moldovan	aducea	în	faţa	noastră	o	poezie	a	unei	bis-
triţence	 din	 diaspora.	Nu	 ştiam	 foarte	multe	 despre	
Tudorica	Bindea,	însă	poezia	ei	era	plină	de	sensuri,	
proaspătă	şi	bine	construită.	Parcă	avea	o	„reţetă”	în	
care	 se	 vedea	 lectura	a	 zeci	 de	 cărţi,	 o	 construcţie	
„critică”.
	 După	 apariţia	 „Răsunetului	 cultural”,	 în	 nr.	
7/2014,	au	fost	reluate	versurile	poetei.	Jurnalist	fiind,	
l-am	 întrebat	pe	Andrei	Moldovan	mai	multe	despre	
autoare,	însă,	cu	eleganţă,	mi-a	spus	că	nu	ştie	foarte	
multe	detalii.	
	 În	2020,	în	anul	despărţirii	de	Andrei	Moldovan,		am	
primit	de	la	acesta	manuscrisele	în	format	electronic	a	cărţi-
lor	ce	erau	finalizate	şi	pe	care,	împreună	cu	fiul	lui,	Octavian	
Moldovan,		ne-am	luat	angajamentul	că	le	vom	publica.	Sur-
priza	a	venit	atunci	când	am	văzut	cartea	de	poezii.		Andrei	
Moldovan	ne-a	elucidat	misterul.	Scria	poezii	încă	din	timpul	
studenţiei,	 apoi	 a	 renunţat	 în	 favoarea	 criticii.	După	2000,	
s-a	reapucat	de	scris	versuri,	 însă	a	preferat	să	 le	publice	
sub	pseudonim,	alegând	numele	de	fată	al	bunicii,	Tudori-
ca	Bindea.	 În	monografia	 lui	Clemente	Plăianu,	 la	 pagina	
470,	găsim	pe	Tudorica	Bindea,	născută	în	1888,	căsătorită	
cu	Ioan	Plăianu.	Este	bunica	maternă,	printre	copiii	cu	care	
a	binecuvântat-o	Dumnezeu	fiind	şi	 învăţătoarea	Valentina,	
mama	lui	Andrei	Moldovan.	Fotografia	care	însoţeau	versurile	
este	a	soţiei	lui	Andrei	Moldovan,	învăţătoarea	Maria	Magda-
lena,	de	la	absolvirea	Liceului	Pedagogic	Năsăud,	din	1973.	
	 Astăzi,	 în	ziua	în	care	ar	fi	 împlinit	72	de	ani	(n.2	
febr.1949),	aducem	 în	 faţa	cititorilor,	 în	premieră,	noi	poe-
zii	 în	care,	pentru	prima	dată	vor	fi	semnate	cu	numele	 lui	
Andrei	Moldovan.	A	fost	dorinţa	lui	ca	după	trecerea	la	cele	
veşnice,	să	deconspirăm	acest	lucru.		
	 Volumul	intitulat	„Susana”,	construit	de	Andrei	Mol-
dovan	în	două	capitole	-	„Exodul	poeţilor”	şi	„Elegii	în	pădu-
rea	albă	a	Sfintei	Maria”,	va	fi	gata,	în	curând,	de	tipar	şi	este	
dedicat	soţiei	Maria	Magdalena,	mamei	Valentina	şi	bunicii	

Tudorica.	
	 Criticul	Andrei	Moldovan	spunea	despre	poezie	că	
„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	uni-
vers,	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”.
	 „Viaţa	 e	 o	 umbră	 care	 merge”,	 spunea	 William	
Shakespeare.	Este	unul	dintre	citatele	aşezate	în	carte	de	
poetul	Andrei	Moldovan,	 cel	 care	 oglindeşte	 prin	 versurile	
lui	o	lume	plină	de	semnificaţii.	Se	alătură	astfel	criticilor	din	
generaţia	 lui	care	scriu	poezie,	amintind	aici	pe	Gheorghe	
Grigurcu,	Nicolae	Prelipceanu,	Dumitru	Radu	Popescu,	Ion	
Pop,	Constantin	Cubleşan,	neuitându-l	pe	înaintaşul	George	
Călinescu.
	 Poemele	lui,	cu	siguranţă,	vor	avea	ecouri	în	rândul	
criticii	şi	vor	stârni	comentarii	ce	vor	aduce	în	faţă	şi	această	
ipostază	a	lui	Andrei	Moldovan.	De	remarcat	faptul	că	versu-
rile	sunt	„	deasupra	perspectivei	genului”(	sintagmă	dată	de	
Irina	Petraş),	neconspirând	la	prima	vedere	dacă	sunt	scrise	
de	un	poet	sau	de	o	poetă.

Menuţ Maximinian  

exodul poeţilor 
la	marginea	râului	vostru
am	poposit
în	drum	spre	ţinutul	robiei
şi	voi	acolo	nu	eraţi
nici	caii	voştri
nici	turmele
nici	urmele	
voastre
nici	visele

cântaţi	–	ni	s-a	spus
într-o	fremătare	de	ape	–	
cântaţi	cântecul	vostru
de	pustiire
cântecul	care	răspunde
în	partea	veştezită	a	lumii
cântecul	care
întoarce	râurile	în	izvoare

atunci	au	secat	apele
şi	a	prins	a	crăpa	pământul
ca	o	coajă
pentru	că
pe	marginea	râului	vostru
de	unde	voi	lipseaţi
se	înălţase	pârjolul

şi	sălcii	nu	erau
unde	cântecul	să	se	odihnească

strada J. J. Rousseau 
pe	strada	J.	J.	Rousseau

nu	mai	bate	vântul	de	pustie	vreme
vântură	doar	
albastre	iubiri	ale	vecinilor
albastrele	şi	uitatele	lor	iubiri
încât
plină	e	strada	
ca	plinul	inutilelor	alergări
a	inutilelor	gesturi
a	zadarnicelor	cuvinte

pe	strada	J.	J.	Rousseau
când	respiri
aerul	se	taie	în	porţii	
cu	cuţitul	de	tăiat	pâine
care	se	face	albastru
de	atâtea	uitate	
şi	rătăcite	iubiri

George al Anei 
o	lumină	grea	căzu	pe	lume
tocmai	când	nici	nu	se	ştie	cum
George-al	Anei	a	voit	să-şi	vândă
casa	şi	grădina	de	la	drum

păsările	au	orbit	cu	toate
zborul	lor	de	ne-nţeles	era	
şi	din	mult	adâncile	înalturi
vină	fără	vină	se	isca

s-au	născut	atunci	aşa	se	zice
prunci	fugari	în	greul	nălucirii
tulburândul	temerilor	cum
peste	toate	cele	ale	firii-i

ca	de	gheaţă	stă	încă	lumina
peste	lume	iar	să	dea	ivire	
chiar	dacă	acum	George	al	Anei
e	într-o	pustie	amintire.

cântecul apei 
ca	să	treacă	pe	ţărmul	de	dincolo
unde	numai	Iacob	a	mai	rămas
în	aşteptarea	Îngerului
a	trebuit	să	renunţe	mai	întâi
la	tot	felul	de	bagaje
care	de	fapt
nici	nu	mai	erau	ale	lui
a	fost	nevoie	să	se	declare	străin
apoi	să	fie
şi	să	sufere	pentru	asta
pentru	ca	apa	să	îi	cuprindă	picioarele
cu	rost

în	urmă	cântecul	apei
sfâşietor
în	care	apă	nu	mai	e
nici	sălcii	şi	nici	râu	nu	sunt
iar	sorii	cerurilor	dintâi
tocmai	se	îneacă
curgerea	curgere	nu-i
pentru	că	numai	oamenii	curg
undeva	curg
ca	o	lamentaţie	deplină

apoi
piciorul	desculţ
atinge	ţărmul
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Marcel Lupşe: Mii de ani, omul s-a vindecat cu puterea tămăduitoare a plantelor. 
Nu mi-a fost greu să le găsesc echivalente plastice 

 Rep.: - “Mănunchi de spice rânduit în cununa, năframa legând faţa lor ome-
nească, ştergar învelindu-le, păretar oglindind florile câmpului, mănunchi în trunchi 
de lemn, stâlp, mănunchi în cruce, buzduganul grâului ori al ierburilor de leac, o în-
treagă arhitectură a lumii satului, un realism al materiei (piatră, lemn, grâu, iarba, 
pânză), semantizat, care încearcă să recupereze un ruralism ancestral, să valorizeze 
miturile, ritualurile unei societăţi agrariene şi pastorale străvechi”. Aceste cuvinte fru-
moase sunt adresate iubitorilor de cultură, de tradiţie. Marcel Lupşe este un profe-
sionist care a nemurit nu doar în aceste cuvinte, care sunt adevărate metafore, dar 
şi toate aceste lucruri cu penelul fermecat în tablouri ce stau mărturie peste timp ca 
rădăcinile eternităţii, ca rădăcini ale noastre.  Vom vorbi despre „Descântecul vizual” 
al unui profesionist. Ce s-a întâmplat cu arta vizuală în perioada virusului? Poţi vorbi 
despre arta vizuală fără emoţia din galerii?
 Marcel Lupşe:	-	Este	absolut	firesc	să	intri	într-o	galerie	şi	să	ai	un	contact	vizual	
direct	cu	lucrările.	După	cum	aţi	spus,	există	şi	o	adaptare	care	s-a	întâmplat	în	acest	an,	în	
anul	care	a	trecut,	de	fapt,	din	cauza	pandemiei.	Au	fost	foarte	multe	evenimente	plastice	
online.	A	fost	destul	de	frustrant	pentru	artist	să	nu-şi	primească	publicul	în	galerie,	să	nu	
aibă	discuţii	directe,	ci	doar	intermediate	de	telefon	sau	de	radio,	de	mass	media.	Cred	că	
această	adaptare	care	s-a	realizat	în	această	perioadă	nu	a	suplinit	în	totalitate	nevoie	de	
artă,	nevoia	de	imagine.	Sperăm	să	revenim	la	normal	cât	mai	repede	pentru	că,	într-o	situ-
aţie	de	criză,	nu	poţi	să	ai	acelaşi	impact	pe	care	l-ai	avut	pe	viu,	cum	se	spune.	
 Rep.: - Am făcut o anchetă pentru „Răsunetul cultural”, unde Horia Gârbea 
spunea, legat de lansările de carte - care nu s-au mai făcut la Târgurile de carte ci au 
fost virtuale - că nici măcar nu trebuie să facem comparaţie cu lansare de carte clasi-
că, unde te întâlneşti cu cititorii, mai dai un autograf, unde vine lumea şi interacţionezi 
direct, cu cele online. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu arta vizuală. La o expoziţie online 
nu simţi acea emoţie, acea interacţiune cu publicul, la fel şi cu spectacolele de teatru 
ş.a.m.d.. Cu toate acestea, dacă ar fi ca pentru anul trecut fiecare să ne bifăm acti-
vităţile, putem constata că s-au întâmplat activităţi culturale, chiar şi în acest mediu 
online.
 Marcel Lupşe: -	În	ceea	ce	mă	priveşte,	eu	am	avut	un	an	plin,	aş	putea	spune	
că	a	fost	un	an	încărcat,	de	la	început	şi	până	la	sfârşit.	Expoziţia	pe	care	o	„descânt”,	o	
expoziţie	retrospectivă,		o	expoziţie	care	aduce	laolaltă	preocuparea	mea	şi	tema	la	care	
am	lucrat	şi	care	m-a	lucrat	pe	mine	aproape	40	de	ani,	a	fost	deschisă	cu	un	an	înainte,	în	
toamna	lui	2019,	la	Muzeul	Unirii	din	Alba	Iulia,	la	Museikon.	Această	expoziţie	a	fost	gân-
dită,	a	fost	itinerantă,	pe	întreg	parcursul	anului	2020.		Pe	urmă	a	fost	organizată	la	Bistriţa,	
la	Complexul	Muzeal	Judeţean	şi,	chiar	înainte	de	pandemie	la	Muzeul	Naţional	de	Artă	din	
Cluj,	în	sălile	muzeului,	la	parter.	Am	avut	aproape	400	de	oameni	la	vernisaj,	400	de	iubi-
tori	de	artă,	mulţi	pentru	o	expoziţie,	dar		m-am	obişnuit	ca	la	expoziţiile	mele	să	fie	multă	
lume.		Au	fost	mulţi	oameni	interesaţi,	mulţi	dintre	cei	care	îmi	urmăresc	activitatea	de	mai	
multă	vreme,	colecţionari,	ziarişti,	amatori.	Pe	urmă,	când	a	intervenit	pandemia,	expoziţia	
s-a	închis.	S-a	redeschis	la	începutul	verii	şi,	totuşi,	oamenii	au	putut	s-o	vadă.		Pe	urmă,	
am	făcut	o	selecţie	şi	am	deschis	o	expoziţie,	cu	aproape	jumătate	dintre	lucrări,	dar	şi	cu	
lucrări	noi,	la	Galeriile	Karo,	la	Bacău,	iar	apoi,	în	toamnă,	la	Bucureşti,	la	Muzeul	Naţional	
al	Literaturii.	Pe	lângă	celelalte	expoziţii	de	grup	la	care	am	participat	în	tot	acest	răstimp	
eu	zic	că	am	reuşit	cumva	să-mi	respect	programul	pe	care	mi	l-am	impus.	Cei	care	sunt	
iubitori	de	artă	şi	care	sunt	frecvent	găsiţi	în	galerii	au	venit	oricum,	chiar	şi	în	aceste	condiţii	
de	distanţare	fizică,	socială.	Ei	nu	pot	să	renunţe	la	obiceiul	lor	de	a	lua	contact	cu	tot	ce	e	
nou.	Dar,	într-adevăr,	aceste	condiţii	te	îngrădesc,	aceste	condiţii	îţi	pun	nişte	oprelişti	şi	nu	
este	bine	absolut	deloc	pentru	actul	cultural.	
 Rep.: - La expoziţia de la Bucureşti, de la Muzeul Naţional al Literaturii Româ-
ne au fost alături de dumneavoastră oameni importanţi, şi mă refer la criticul de artă 

Pavel Şuşară, de asemenea,  amfitrion a fost Ioan Cristescu, directorul  general 
al Muzeului Naţional al Literaturii Române, scriitorul Ioan Bogdan Lefter, priete-
nul şi managerul Centrului Judeţean pentru Cultură, Gavril Ţărmure.
 Marcel Lupşe:	-	Da,	el	a	fost	şi	un	„soi”	de	custode,	practic,	el	a	fost	curatorul	ex-
poziţiei.	
 Rep.: - După expoziţia din primăvară, a urmat primul vernisaj cu mască, ca să 
spunem aşa. Care a fost diferenţa?
 Marcel Lupşe:	-	Da,	a	fost	destul	de	bizar	într-un	fel,	pentru	că	a	venit	foarte	multă	
lume,	chiar	şi	în	condiţiile	în	care	exista	şi	această	teamă	de	infectare	şi	un	stres	şi	la	
Bucureşti,	ca	peste	tot,	de	altfel.	Şi,	totuşi,	a	venit	foarte	multă	lume,	bineînţeles,	cu	
regula	care	se	aplică,	domnul	Cristescu	şi-a	dat	aprobarea	să	nu	plece	lumea	acasă,	
dar,	la	început	au	intrat	50,	iar	pe	măsură	ce	unii	au	ieşit,	au	intrat	alţii,	timp	de	vreo	trei	
ore	şi	jumătate	sau	patru,	au	reuşit	să	vadă	cu	toţii	expoziţia.	Deci,	chiar	şi	în	aceste	
condiţii	de	izolare,	au	fost	foarte	mulţi	la	Bucureşti.
 Rep.: - Sunteţi un colaborator al celor mai importante reviste.
 Marcel Lupşe:	-	A	fost	o	bucurie	a	mea	pentru	că,	într-adevăr,	expoziţia	s-a	bucurat	
de	succes,	pe	lângă	vernisajele	la	care	au	vorbit	oameni	extrem	de	aplicaţi	şi	care	îmi	
sunt	foarte	dragi	şi	pe	care	îi	respect	foarte	mult,	pentru	că	au	apărut	cronici	plastice	în	
majoritatea	revistelor	importante	de	cultură	din	ţară	şi,	bineînţeles,	am	avut	şi	o	foarte	
bună	mediatizare	şi	pe	 radio,	şi	 la	 televiziuni,	pe	postul	naţional	de	 televiziune,	pe	
România	Cultural,	pe	România	Internaţional.	Revenind	la	reviste,	revistele	„Tribuna”	
şi	„Steaua”	au	ilustrat	întregul	număr	cu	lucrările	mele,	deci	o	ilustraţie	de	40-50	de	
lucrări	de	reproducere	în	fiecare	revistă.	Apoi,	revista	„Ateneu”	a	comentat	expoziţia	
în	două	numere,	cu	două	texte	importante,	„România	Literară”	–	la	fel,	„Observatorul		
cultural”	a	 fost	 foarte	prompt,	cu	o	cronică	 foarte	bună.	 În	„România	Literară”	chiar	

Dinu	Flămând	a	alocat	o	pagină	expoziţiei	mele	şi	activităţii	mele,	în	general,	Vladimir	Bulat	
în	„Observatorul	cultural”,	Mircea	Oliv	–	în	„Tribuna”	şi	Iolanda	Malamen	în	„Luceafărul”	a	
alocat	o	pagină	întreagă	expoziţiei	mele.	Deci,	cred	că	am	reuşit	să	le	atrag	atenţia	pe	mai	
multe	canale,	ca	să	zic	aşa,	pe	lângă	materialul	publicitar	pe	care	l-am	tipărit,	şi	care	e	destul	
de	consistent,	şi	care	cred	că	aşa	ar	trebui	să	fie	pentru	orice	artist	care	se	respectă	şi	care	
doreşte	ca	efortul	lui	creator	să	ajungă,	până	la	urmă,	pe	toate	canalele	la	amatorul	de	artă,	
la	publicul	de	artă.	
 Rep.: - În momentul de faţă sunteţi un nume bistriţean, bârgăuan la origini, 
de renume naţional. Ce a însemnat parcursul, drumul,  de pe Bârgău, până la acest 
renume, pentru că am enumerat aici cele mai importante reviste care v-au dat girul.
 Marcel Lupşe:	-	Eu	cred	că	am	avut	un	parcurs	normal,	cumva.	Am	urmat	şcolile	
la	Cluj,	Institutul	de	Artă	şi,	ulterior,	m-am	perfecţionat	tot	la	Cluj.	Am	lucrat	ca	dascăl	41	de	
ani,	dar	în	acest	timp	am	lucrat	şi	pe	celălalt	front	al	creaţiei	personale.	Încet,	cărămidă	cu	
cărămidă,	am	reuşit	să	fac	un	edificiu	care	stă	destul	de	bine	înfipt	în	sol.	Dacă	lucrezi,	dacă	
te	interesează	şi	dacă	eşti	exigent	cu	ce	faci,	fără	să	te	gândeşti	unde	să-ţi	înmagazinezi	
atâta	muncă	şi	ce	o	să	se	întâmple	cu	ea,	şi	nu	intri	în	panică,	cred	că	poţi	să	construieşti	şi	
să-ţi	construieşti	o	carieră	care	să	te	satisfacă	la	un	moment	dat.
 Rep.: - Talentul vi l-a descoperit cineva acasă? Cum aţi urmat această cale?
 Marcel Lupşe:	 -	Destul	de	atipic,	aş	putea	spune.	Am	 făcut	 şcoala	generală	 la	
Prundu	Bârgăului,	apoi	am	făcut	Liceul	Energetic	la	Cluj,	era	mirajul	Clujului.	N-am	avut	o	
ţintă	specială,	am	mers	spre	Cluj.	Bineînţeles,	aveam	preocupări	plastice,	făceam	mici	figuri-
ne,	mi-am	găsit	chiar	câteva	desene,	câteva	picturi	din	acea	perioadă	–	13-14	ani.	Nu	cred	
că	eram	cel	mai	talentat,	dar	a	contat	foarte	mult	stăruinţa	şi	contactul	cu	un	mediu	cultural	
extraordinar	care	era	Clujul.	Pentru	mine,	oricum,	era	un	miraj.	Am	avut	contact	cu	întreaga	
viaţă	culturală	din	Cluj,	am	avut	abonament	la	Operă,	abonament	la	Teatru,	abonament	la	
Filarmonică,	fără	să	am	o	pregătire	în	domeniu	de	acasă,	ca	să	zic	aşa.	Erau	multe	săli	de	
expoziţii	şi	am	luat	contact	cu	 lumea	artistică.	 În	 liceu	am	făcut	Şcoala	Populară	de	Artă.	
Contează	foarte	mult	şi	dascălii,	zic	eu.	O	artistă	şi	o	profesoară	foarte	bună,	Alexandra	Cri-
şan,	m-a	îndrumat	şi,	chiar	dacă	făceam	sculptură	pe	vremea	aceea,	şi	prima	dată	am	dat	la	
sculptură	la	Institutul	„Ion	Andreescu”,	cu	o	concurenţă	foarte-foarte	mare,		cred	că	am	fost	
18-20	pe	un	loc,	erau,	cred,	patru	locuri,	am	căzut,	am	fost	primul	de	sub	linie,	în	primul	an.	
Am	făcut	armata,	am	stăruit	şi	am	dat	a	doua	oară	şi	am	intrat.	Am	terminat	şef	de	promoţie	
pe	ţară.	Am	luat	o	repartiţie	la	Dej,	la	Casa	Pionierilor,	era	singurul	loc	în	oraş	atunci,	aproa-
pe	de	Cluj.	Mişcarea	plastică,	„Atelierul	35”	era	un	compartiment	al	Uniunii	Artiştilor	Plastici	
pentru	tineri	care	a	contribuit	la	introducerea	mea,	cumva,	alături	de	alţi	tineri	de	vârsta	mea,	
în	activitatea	expoziţională,	dar	şi	 la	celelalte	acţiuni	culturale	 la	care	am	participat.	După	
zece	ani	de	la	absolvire,	am	intrat	membru	titular	al	Uniunii	Artiştilor	Plastici	şi	de	atunci,	iată,	
fac	ceea	ce	ştiu	să	fac,	de	vreo	35	de	ani.	
 Rep.: - Este foarte important să-ţi urmezi calea, să-ţi urmezi sufletul în tot 
ceea ce faci şi atunci lucrurile ies foarte bine. „Copii fiind, am asistat la ritualul arun-
cării pe acoperișuri a cununițelor împletite din sânziene, de fetele visând la măritiș, 
am văzut cununa de grâu împletită, atârnată în grinda casei bunicilor, să străjuiască 
un an, până la secerișul viitor, am legat și am pus la uscat în tindă sau pe prispă, 
buchete de măghiran, busuioc și izmă, am auzit de atâtea ori povestea și am visat și 
eu să am în palmă iarba fiarelor...Restul e ... pictură”. Pornind de la acest vers, şi sunt 
multe asemenea versuri – „Măghiran şi busuioc, le poartă feciorii în clop, se duc la 
joc” –, am văzut că în arta dumneavoastră predomină şi stăruiesc şi aceste elemente 
ancestrale ale noastre şi cred că prin ele v-aţi identificat foarte mult. Când spunem 
Marcel Lupşe, toată lumea se gândeşte la busuioc.      
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 Marcel Lupşe: -	Este	adevărat	că,	până	la	urmă,	fiecare	artist	se	identifică	cu	o	
imagine	sau	cu	ceva	special	care	îl	particularizează.	Această	temă	a	ierburilor	de	leac,	a	
plantelor	de	leac,	a	florilor	de	leac,	al	leacului,	al	lecuirii	care	are,	după	cum	aţi	spus,	nişte	
origini	extrem	de	îndepărtate	în	cultura	noastră,	şi	nu	numai	în	cultura	noastră,	ci	şi	în	cul-
tura	europeană	şi	cea	universală.	Mii	de	ani,	omul	s-a	vindecat	cu	puterea	tămăduitoare	a	
plantelor.	Bineînţeles,	am	încercat	să	intru	în	acest	univers,	să	mă	apropii	de	el	prin	toate	
simţurile	–	tactil,	olfactiv,	vizual.	Nu	mi-a	fost	greu	să	le	găsesc	echivalente	plastice	pentru	
că	e	un	noian	întreg	de	obiceiuri	şi	de	practici	pe	care	eu	le-am	văzut	de	copil.	Au	în	ele	ceva	
magic,	şi	nu	numai	pentru	un	copil,	au	în	ele	ceva	aproape	mistic.	De	40	de	ani	încerc	să	mă	
apropii	de	tema	asta,	încerc	să	intru	în	ea,		mă	îndepărtez,	iar	mă	apropii,	o	reiau,	dar	de	fie-
care	dată	îi	găsesc	valenţe	noi,	de	fiecare	dată	găsesc	că	n-am	epuizat	enumerarea	vizuală	
pe	care	încerc	s-o	fac.	Sunt	un	prieten	foarte	bun	cu	artistul	Grigore	Leşe,	care	m-a	însoţit	
la	câteva	expoziţii	pe	care	le-am	avut	şi	cu	cântul	său.	Cred	că	ceea	ce	a	făcut	el	a	întregit,	
a	rotunjit	cumva	imaginea	pe	care	eu	voiam	să-l	exprim.	Tot	aşa,	foarte	mulţi	artişti,	colegi,	
prieteni,	oameni	pe	care-i	stimez	enorm	şi	care	au	o	carieră	strălucită	şi	sunt	adevărate	mo-
numente	culturale,	am	observat	că	sunt	sensibili	la	ceea	ce	fac,	au	dorinţa	să	completeze,	
să	vină	lângă	mine,	să	facă	o	reîntoarcere	în	timp,	la	vremea	în	care	şi	ei	aveau	contact	cu	
formele,	cu	culorile,	cu	mirosurile	şi	cu	efectul	pe	care	îl	produc	ierburile	de	leac.	De	aceea	li	
se	şi	spun	ierburi	de	leac.	Trebuie	să	înţelegem	foarte	bine	că	ţăranul	român	se	vindeca	şi	la	
trup,	dar	se	vindeca	şi	la	suflet	cu	ele.	Iar	acest	lucru	nouă,	în	modernitatea	pe	care	o	trăim,	
ne	scapă.	Aş	vrea,	dacă	pot	şi	cât	mai	pot,	să	fac	un	apel,	un	strigăt,	către	oameni	pentru	a	
nu	irosi	şi	pentru	a	nu	uita	obârşiile	noastre,	de	care	se	leagă	organic	şi	ierburile	mele.	
 Rep.: - Busuiocul, în cultura noastră tradiţională, este mereu prezent şi este 
şi leac pentru suflet, aşa cum aţi spus, însoţeşte pe fete şi pe flăcăi în toate ritualurile 
care se fac. În satul nostru nu se poate fără busuioc.
 Marcel Lupşe:	-	Nu	se	poate	fără	busuioc	şi	nu	se	poate	fără	albastru.	Să	nu	uităm	
că	tot	ce	se	vopsea	pe	vremuri	se	vopsea	cu	pigmenţi	naturali	sau	mineral,	dar	albastrul	la	
noi,	pentru	că	nu	suntem	aproape	de	mare	ca	să	poţi	avea	un	lapis	iazuli	să	obţii	acea	cu-
loare	celestă,	la	noi	albastrul	se	obţinea	din	plante	şi	de	la	mielul	caselor.	De	exemplu,	la	puii	
de	pe	cămeşile	înflorate,	în	care	albastrul	face	minuni	în	nuanţele	lui.	Mă	gândesc	şi-mi	vine	
în	minte	un	vers	foarte-foarte	frumos	şi	foarte	profund	al	unui	mare	poet	care,	chiar	dacă	nu	
e	român,	e	din	spaţiul	nostru,	e	grec,	care	spune:	„Doamne,	cât	albastru	cheltuieşti	ca	să	te	
faci	invizibil”.	E	foarte	profund	şi	foarte	frumos.	Acum	pictez	nişte	ceruri	şi	mă	gândesc	că	
această	culoare,	acest	albastru	care	sublimează	în	cer,	pentru	că	trebuie	să	vezi	cerul,	nu	
albastrul	cerului.	Când	vezi	cerul,	te	apropii	de	Divinitate	cumva.		Cred	că,	până	la	urmă,	
acesta	este	şi	rostul	artei:	să	te	apropie	de	divinitate	dacă	poţi	să	te	ridici	până	acolo.	
 Rep.: - 40 de ani aţi ales să vă însoţiţi expoziţiile cu numele „Descânt”. Spu-
neaţi că este acelaşi titlu, aceeaşi temă, dar de fiecare dată expoziţiile sunt regândite 
şi găsiţi ceva nou.
 Marcel Lupşe:	-	Da,	creez	ceva	nou,	pentru	că	lucrez	continuu	şi,	lucrând,	prime-
neşti.	Sunt	lucrări	care	intră	în	colecţii,	sunt	şi	lucrări	care	fac	obiectul	unei	alte	expoziţii	şi	
atunci,	această	expoziţie	principală	se	completează	cumva	cu	alte	lucrări,	în	acelaşi	spirit,	
polifaţetând,	de	fapt,	acelaşi	simbol.	
 Rep.: - Pomeneam de expoziţii. Aţi avut expoziţii prin Institutul Cultural Ro-
mân şi în alte zone ale lumii. Cât de importantă este promovarea noastră şi prin do-
meniul artei plastice?
 Marcel Lupşe: -	Eu	cred	că	este	foarte	importantă.	Se	ştie	că	peste	80%	din	in-
formaţia	pe	care	o	primeşte	omul	intră	pe	cale	vizuală,	prin	intermediul	imaginilor.	Este	cel	
mai	uşor	mijloc	de	comunicare	pentru	toată	lumea,	pentru	că	nu	ai	nevoie	de	alfabet,	nu	ai	
nevoie	de	cuvânt,	cu	toate	că	cuvântul	te	poate	ajuta	foarte	mult.
 Rep.: - La noi, la ziarişti, se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, 
trebuie să ai poza potrivită şi trei rânduri.... 
 Marcel Lupşe: -	La	toată	lumea	se	spune	aşa,	dar	aşa	este.	Şi	este	foarte	impor-
tant	să	comunici.	Am	observat	că,	în	călătoriile	mele	şi	în	expoziţiile	pe	care	le-am	avut	pes-
te	hotare,	fie	că	au	fost	în	Franţa,	fie	că	au	fost	în	Germania,	Italia,	Turcia,	Polonia,	Austria,	
Ungaria,	este	extraordinar	felul	în	care	poţi	comunica	fără	să	spui	un	cuvânt,	prin	imaginile	
pe	care	le	ai.	Poate	şi	din	această	cauză	sunt	şi	aşa	de	mulţi	iubitori	de	pictură	Lupşe,	să	
zicem.	Lucrările	mele	au	o	metaforă	pe	care	o	exprimă	aproape	direct,	fie	că	e	vorba	de	
un	cuib	ferecat,	fie	că	e	vorba	de	un	mănunchi	de	lavandă	sau	de	izmă,	fie	că	e	vorba	de	

o	păpădie,	de	un	colţ	de	ladă	de	zestre	care	e	
suport	pentru	o	frunză.	Se	spune	că	o	plantă,	
o	floare	nu	moare.	Ea,	uscându-se,	îşi	dă	girul	
ei.	Are	o	semnificaţie	extraordinară	şi	o	valoare	
estetică,	şi	nu	numai	estetică,	după	cum	ştim,	şi	
după	ce	ea	este	uscată	şi	nu	mai	are	seva	care	
circulă	prin	ea.	Ea	rămâne	o	frumuseţe	pe	care	
o	poţi	atinge	cu	privirea.
 Rep.: - Lucrările dumneavoastră se află în toată Europa, dar şi în Coreea de 
Sud, Japonia, în America, Turcia şi aşa mai departe. Aveţi un inventar al lucrărilor, 
adică, dacă imaginile lucrărilor au rămas depozitate undeva?
 Marcel Lupşe: -	Nu	 la	 toate	dar,	 în	 linii	mari,	de	ceva	vreme,	de	10-15	ani,	am	
început	să	le	strâng,	aşa	cum	fiecare	cred	că	face	atunci	când	face	nişte	reevaluări,	când	
arunci	o	privire	în	spate	începi	să	ai	o	dorinţă	de	a-ţi	strânge	laolaltă,	cumva,	lucrări	mai	vechi	
şi	mai	noi.	Mă	bucur	foarte	tare	atunci	când	un	colecţionar	trimite	o	fotografie	sau	când	re-
găsesc	în	drumurile	mele	câte	o	lucrare	undeva	într-un	spaţiu	public,	într-un	muzeu.	Le	văd	
cu	o	anume	nostalgie	şi	le	memorez	cumva	parcursul	pe	care	l-am	făcut	sau	anumite	detalii	
legate	de	acea	perioadă	în	care	am	făcut	acea	lucrare.	Interesant	este	că	un	prieten	mi-a	
trimis,	la	sfârşitul	anului	trecut,	o	înştiinţare	că	are	o	lucrare	de-a	mea	pe	care	a	expus-o	la	
Muzeul	de	Artă	din	Los	Angeles	şi	că	a	făcut	el	diligenţele	pentru	expunerea	lucrării,	iar	când	
a	mers	s-o	ridice	nu	mare	i-a	fost	mirarea	când	organizatorul	expoziţiei	l-a	rugat	să	mai	lase	
lucrarea	pentru	că	foarte	multă	lume	s-a	interesat	de	ea	şi	a	plăcut	la	multă	lume.	Am	avut	
un	sentiment	plăcut.	
 Rep.: - Activitatea dumneavoastră poate fi urmărită şi pe site-ul pe care-l aveţi 
– Marcel Lupşe. Este foarte frumos construit.
 Marcel Lupşe:	-	Da,	este	un	site	făcut	cadou	de	băieţii	mei	care	lucrează	în	dome-
niu	şi	care	sunt	pricepuţi	şi	care	mi-au	făcut	bucuria	de	a-mi	digitaliza	cumva	o	colecţie	de	
imagini	destul	de	importantă	şi	cu	texte	şi	să	facă	un	lucru	la	care	nu	m-am	priceput,	dar	de	
care	acum	sunt	foarte	mândru	pentru	că	e	la	îndemâna	oricui	să	îl	acceseze	şi	să	primească	
informaţii.	În	afară	de	ultimele	texte	şi	imagini	este	aproape	la	zi.	Am	aproximativ	35	de	ani	
de	activitate	la	zi.	
 Rep.: - Cât de subţire este graniţa între un artist profesionist şi un pictor naiv?
 Marcel Lupşe: -	Graniţa,	în	primul	rând,	e	orizontul	cultural	pe	care-l	are	persoana	
care	vrea	să	facă	comparaţia,	diferenţa.	Există	diverse	modalităţi	prin	care	te	poţi	interesa,	
poţi	citi.	Nu	se	poate	face	nimic	direct,	doar	aşa.
 Rep.: - Simţiţi, la fel ca scriitorii, că, uneori, există un asalt al celor care n-ar 
trebui să fie?
 Marcel Lupşe: -	E	normal	să	fie.	Trăim	într-o	societate	liberă,	democratică,	nu	mai	
este	o	problemă	nici	procurarea	celor	mai	bune	materiale.	Poţi	găsi	şi	la	Bistriţa	culori	Rem-
brandt,	nu	există	nicio	greutate	în	a-ţi	procura	o	pânză		de	o	anume	dimensiune,	preparată.	
O	poţi	comanda	pe	internet...
 Rep.: - Depinde ce faci mai departe cu toate culorile şi cu pânza...
 Marcel Lupşe: -	Faptul	că	ai	cele	mai	bune	culori,	cele	mai	bune	pensule	Raphael,	
un	şevalet	excepţional,	materiale	extraordinare	nu	te	face	neapărat	un	mare	artist	sau	pose-
sorul	unei	lucrări	de	foarte	mare	valoare.	Ca	în	fiecare	domeniu,	trebuie	să	respecţi	valoarea,	
iar	valoarea,	chiar	dacă	nu	este	întotdeauna	înţeleasă	şi	sesizată	la	prima	vedere,	până	la	
urmă	valoarea	se	vede.
 Rep.: - Vă mulţumesc.
 Marcel Lupşe: -	Eu	vă	mulţumesc.	Cred	că,	prin	dialogul	purtat,	am	reuşit	să	mai	
desluşim	tainele	picturii,	pentru	cineva	care	ar	vrea	să	se	apropie	de	universul	artei	mele,	
pentru	că	nu	este	foarte	complicat,	dar	nu	cred	că	e	chiar	foarte	comod	şi	foarte	simplu,	aşa	
cum	cred	că,	fiecare	bucurie	pe	care	ţi-o	administrezi	parcă	nu	este	aceeaşi	dacă	e	dobân-
dită	facil.

Menuț Maximinian
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Prea și-au luat toți lumea în cap!
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1.	Nu.	Urăsc	subiectul.	Nu	doresc	să	mai	citesc	
despre	„coronavirus”,	sars-cov	2	etc.,	nici	jurnale,	nici	„pan-
scrieri”	de-a	fără	rostul!	Cu	atât	mai	puțin,	Corona	să	devină	
personaj.	De	pe	urma	acestor	pandemii,	maladii,	 epidemii	
nu	va	rămâne	nimic,	nici	nimicul	nimicului.	Cum	nu	a	rămas	
nici	după	ciumă,	decât	„istorie”,	isterie	de	pagini	negre.	Cel	
mult,	boala	asta	va	fi	amintită,	în	viitor,	ca	un	rău	necesar.	
Bun	pentru	trezirea	la	realitate!...	Prea	era	lumea	buiacă.	Cu	
encefalul	în	Saturn!	Prea	și-au	luat	toți	lumea	în	cap!	„Noi	și	
facebook-ul!”	 „Noi	 și	 twitter-ul!”	Obilicii	Pământului,	 făcând	
politică,	cică	serioasă,	prin	 internet!...Un	răhat!	Nu	este	ni-
mic	de	admirat	în	toate	astea.	Nici	conspirațiile	reconsidera-
te,	 reșapate,	nici	 fake-news,	nici	nemerniciile	posturilor	de	
știri	 tv,	mai	 ales,	 venite	 din	 lumea	 „mondenă”,	 „modernă”,	
manipulatoare	și	perverse,	hahaha…,	nici	din	 lumea	celor	
„ne-vaccinabili”,	 ori	 „ne-testabili”	 sau	 „ne-mascabili”.	 Toate	
sunt	făcături	de	doi	lei	–	mere	acre	–	ca	să	fiu	pe	vorba	popu-
lară!	Dintre	astea	nu	va	rămâne	decât	realitatea	tristă	a	celor	
care	au	decedat	de-a	lungul	anului	trecut,	în	pandemie,	cu	
miile,	milioanele,	care	au	suferit	îngrozitor	și,	poate,	a	medi-
ilor	spitalicești,	a	medicilor	și	asistentelor/ților	care	au	luptat	
și	 luptă	cu	molima,	numită,	pentru	ca	să	aibă	nume,	„Noul	
Corona”.	(Prin	urmare,	să	înțelegem	că	e	vorba	despre	un	
virus	vechi,	cunoscut	în	laboratoare!	Doar	că,	acum,	e	numit	
„nou”!	–	noul	corona,	o	nouă	încrengătură…	Care	o	fi	atât	de	
necunoscuta	în	această	pandemie?!...	Nu-i	așa	că	este	ca	
în	filmele	de	holyween?)…	Un	virus	nemaiîntâlnit,	împotriva	
căruia	se	 impune	descoperirea	unui	vaccin!	Să	fie,	pentru	
că	e	necesar!...	Dacă	există	altă	cale,	un	alt	remediu	și	ci-
neva	știe,	să	vină	să	spună,	să	se	arate,	nu	pe	ascuns,	în	
anonimat,	prin	mediile	de	socializare,	tranca-fleanca,	vorbe	
nesăbuite,	care	nu	reprezintă	nimic!	Ar	fi	păcat	să	vorbim	în	
general	despre	o	societate	bolnavă	prin	definiție,	deși	Ro-
mânia	 îndeplinește	unele	 „standarde”,	dacă	 ținem	cont	de	
numărul/procentul	extrem	de	ridicat	de	clipuri	publicitare	tv	
pentru	domeniul	farmaceutic,	din	„desfășurarea”	cărora	re-
zultă	că	numai	despre	grija	față	de	sănătatea	publică	nu	e	
vorba!	„Nici	o	maladie	sau	durerere	nu	se	vindecă,	ca	luate	
cu	mâna”!...
												2.	Platformele	online	sunt	o	bună	amăgire!	Precum	
la	școală	și	în	teatre,	filarmonici,	cinematografe!	„Lucrările”	
online	sunt	ca	înlocuitorii	de	cafea	de	pe	vremea	lui	Ceau-
șescu.	Ca	nechezolul!	Online-ul	nu	pot	 înlocui	 târgurile	de	
carte,	cu	atât	mai	puțin	librăriile	și	lansările	de	carte,	față	în	
față,	cititori	cu	scriitori!	Librăriile	trebuie	deschise,	la	fel	cum	
școlile	trebuie	deschise,	cu	o	disciplină	riguroasă	se	pot	ține	
cursurile	în	școli,	spectacole	de	teatru,	concerte,		lansări	de	
carte,	chiar	și	meciuri	de	fotbal.	În	sensul	acesta,	se	impu-
ne	 autoeducația	 și	 autoapărarea	 în	 fața	molimei.	Nu	 cred	
că	e	 foarte	greu.	Pierderea	este	 în	numărul	de	partcipanți	
la	un	eveniment	ori	 altul,	 însă	nu	o	pierdere	 totală.	Aiuriții	
(chiar	politic),	care	susțin	că	virusul	corona	este	o	făcătură	
tehnico-mediatică,	sunt	inconștiența	personificată	la	pătrat!	
Intrarea	 în	 normalitate	 trebuie	 forțată	 prin	 educație	 și	 prin	
informare	publică.	(Dar	nu	de	genul	cum:	3	afirmă	„da”	și	1	
neagă,	după	cum	am	observant	la	unele	posture	tv	pe	teme-
iul	că	așa	e	„correct	politic”.	Negaționiștii,	câți	există,	trebui	
să	„explice”	clar	„pricinile”	lor,	nu	să	afirme	la	modul	general	
că	societatea	este	o	turmă	de	fraieri	bună	de	manipulat	pu-
blic.)	Pe	de	altă	parte,	există	activități	online	performante,	de	
bun	augur,	care	trebuie	dezvoltate,	susținute	în	continuare.	
În	 orice	 caz,	 activitatea	 școlară,	 învățământul	 online	 sunt	
păguboase.	Citiți	 cartea	 „Demența	digital.	Cum	ne	 tulbură	

mintea	noile	tehnologii”	de	Manfred	Spitzer	(Ed.	Humanitas,	
2020),	vă	veți	lămurii	pe	veci	cu	privire	la	educația	online!
												3.	Activitatea	editorial	este	la	pâmânt,	e	adevărat.	Dar	
nu	poate	funcționa	numai	în	mediul	virtual,	prin	comunicări	
„cosmice”,	sateliți	și	alte	mijloace!	(Dacă	„moare”	satelitul	de	
comunicare	principal,	despre	care,	în	general,	nu	știm	nimic!	
ce	facem?	Stăm	în	întuneric?	Nu	mai	comunicăm?	Ajungem	
la	 „telefonia	prin	poștă”?)...	Haha…	Editurile	nu	 trebuie	să	
abdice,	să	fie	sacrificate	în	tot	acest	mers	„bolnav”	al	socie-
tății.	După	cum	nici	 economia,	 cercetarea.	Eforturile	 vor	 fi	
greu	de	măsurat	și	sprijinit,	însă	omul	trebuie	să	răzbească,	
chiar	sacrificându-se.	Altfel	nu	vom	ieși	din	marasm.	Iar	fără	
carte	tipărită,	în	lipsa	manuscriselor	–	cum	afirmă	un	filosof	
–	vom	ajunge	corpuri/ființe	adjuvante	ale	adevăratului	spirit	
și	al	credinței	adevărate.	Nu	putem	să	ne	lăsăm	considerați	
poncife	ale	erei	informaticii	nesăbuite,	necontrolate	rațional!
												4.	Nici	presa	literară	nu	trebuie	să	dispară,	mă	refer	
la	cea	tipărită.	Nici	presa	de	informație.	Indiferent	câte	efor-
turi	vor	trebui	depuse	și	câte	sacrificii,	nu	putem	renunța	la	
trecut,	 la	 trecutul	și	 istoria	omenirii,	 la	memoria	umană,	 în	
schimbul	 unei	 vieți	 și	 socități	 de	 tip	 virtual,	 imaginar,	 vag,	
imaginativă,	de	chipul	și	forma	unui	ecran	de	plexic	care	în	
lipsa	energiei	care	îl	provoacă	și	alimentează,	poate	deve-
ni	 în	orice	moment	nul,	 neant,	nimic,	 zero	vid.	Da,	 viitorul	
presei,	 în	 condițiile	 de	 azi,	 este	 sumbru.	Presa	 literară,	 și	
nu	numai,		nu	pot	fi	întreținute	decât	prin	sacrificiul	total	al	
redacțiilor	de	a	comunica	cu	cititorii	prin	poștă/curierat	–	obli-
gatoriu	 –	 că	 sunt,	 că	 nu	 sunt	 abonamente.	 Cheltuieli	mai	
mari,	 pierdeiri	mai	mari!...	Altă	 soluție	 nu	există.	Deocam-
dată.	Constat	că	avem	o	sumedenie	de	asociații	și	socități,	
nu	știu	de	cine	finanțate,	care	se	ocupă	de	jurnalism,	edituri,	
judo,	sănătate,	istorie	modernă	(nenumărate	profiluri)	care,	
însă,	 promovează	 des-umanizarea...	 și	 nu	 numai…	 Chiar	
prin	mult	 lăudatul	 internet,	ca	să	nu	mai	vorbesc	de	unele	
televiziuni!	Toate	astea,	la	ce	folosesc?...	Nu-mi	imaginez	că	
ar	fi	finanțate	de	vreun	Guvern!	Ar	fi	mai	mult	decât	alarmant	
pentru	toate	domeniile	de	activitate!...	Eu	cred	în	revenirea	
la	normalitate…
												5.	Nu	trebuie	să	„închidem”	niciun	domeniu.	Nu	avem	
voie	 să	 capitulăm.	 Indiferent	 de	 prețul	 plătit.	 Nu	 se	 poate	
renunța	 la	educație,	cultură,	sport,	sănătate!	Fără	acestea	
omenirea	nu	ar	mai	fi	existat,	fără	aceste	desfășurări	umane	
în	acest	moment	nu	am	putea	comunica.	Nici	Dumnezeu	nu	
este	singur.	Cu	atât	mai	puțin	omul,	ființa	creatoare	și	vizi-
onară!	Singurătatea	este	o	pedeapsă,	desigur,	tot	de	către	
om	procesată,	 legiferată,	dacă	se	 impune,	dacă	e	 „cazul”.	
Omul	pe	om	salvează,	acesta	este	viitorul.	 Iar	omul	repre-
zintă	umanitatea	și	gândirea.

Virgil Rațiu

Rolul culturii/ literaturii 
în vremuri de restrişte

	 1	-	Se	ştie	că	scriitorul	este	solitar	şi	poate	că	luni-
le	de	izolare	i-au	priit	pentru	conceperea	unor	noi	proiecte,	
având	în	plus	un	personaj	inedit	–	Coronavirus	(CoVid	–	19)	
–	ce	s-a	aflat	pe	buzele	tuturor	 locuitorilor	acestei	planete,	
de	la	mic	la	mare.	E	adevărat	că	în	cele	mai	sumbre	vremuri	
s-au	născut	capodopere	ale	literaturii.	Şi	acum	piaţa	a	explo-
dat	cu	cărţi	 legate	de	acest	subiect	al	CoVid-ului,	de	la	ro-
mane,	la	jurnale	şi	poezie,	dar	şi	volume	de	specialitate	care	
propuneau	reţete	„magice”	pentru	vindecarea	de	CoVid.	V-a	
inspirat	acest	subiect	?	
	 2	-	Anul	trecut	a	fost	unul	fără	târguri	în	care	scriito-
rii	să-şi	prezinte	cărţile,	fără	lansări	tradiţionale,	însă	unul	în	
care,	oricât	de	conservatori	am	fi	fost	în	privinţa	internetului,	
a	trebuit	să	ne	împrietenim	cu	acesta	pentru	a	ajunge	la	citi-
tori.	Cum	vedeţi	întâlnirile	cu	cititorii	pe	platformele	online	?			
	 3	-	Activitatea	editorială	a	prins	proporţii	de	nebă-
nuit	 în	mediul	 virtual,	 librăriile	 online	 înlocuindu-le	 pe	 cele	
clasice.	Vor	avea	de	suferit	casele	de	librării	în	detrimentul	
celor	virtuale,	dar	cărţile	tipărite	în	faţa	e-book-urilor	?	
	 4	-	Care	este	viitorul	presei	literare	tipărite	într-o	eră	
digitală	în	care	toată	lumea	este	cu	telefonul	în	mână?	
	 5	-	Care	este	rolul	culturii/	 literaturii	 în	vremuri	de	
restrişte	?	Putem	închide	porţile	culturii,	putem	pune	lacătul	
şi	să	ne	luăm	toţi	o	vacanţă	prelungită	sau	cultura	este	cea	
care	ne	dă	aripi,	ne	ajută	să	depăşim	greutăţile?	

Anchetă realizată de Menuț Maximinian

În pandemie 
„consumul cultural” a crescut

1.					Nu.	Am	fost	obișnuit	cu	claustrarea,	singurătatea,	izo-
larea.
2.					Forme	fără	fond.	E	doar	o	soluție	de	supraviețuire	în	
vremuri	complicate.	Mai	ales	pentru	edituri	și	scriitori.	Pe	vi-
itor,	dacă	vom	scăpa	de	pandemie,	o	posibilă	soluție	e	cea	
hibrid,	online	și	offline,	cum	ar	veni.	Ca	în	învățământ,	întâl-
nirea	„față	în	față”	dintre	scriitori	și	cititori	e	esențială.	Mediul	
online	rămâne	ofertant	pentru	promovarea	produselor	cultu-
rale	de	tot	felul.
3.					Nu	îmi	dau	seama	acum.	Oricum,	în	pandemie	„consu-
mul	cultural”	a	crescut,	la	fel	lectura	cărților,	totuși,	nu	spec-
taculos.	Cartea	tipărită	mai	are	încă	multe	de	spus.	„Războ-
iul”	va	continua.
4.					Soluția	hibridă,	amintită	mai	sus,	poate	fi	o	soluție.	Cât	
timp	mai	există	abonamente	la	revistele	literare	tipărite		eu	
sunt	încrezător	că	„războiul”	nu	va	fi	câștigat	de	„cultura	de	
masă”	reprezentată	și	de	„telefoanele	inteligente”,	nu	de	pu-
ține	ori	mai	„deștepte”	decât	posesorii	lor.
5.					Firește,	nu	putem	închide	porțile	culturii.	Prin	excelență,	
cultura	 înseamnă	 dialog,	 comunicare,	 empatie,	 meditație,	
polemici	cordiale.	Am	mai	scris	asta:	 fără	sprijinul	Statului,	
de	Cultură	se	va	alege	praful.	Nu	putem	decât	să	sperăm	că	
nu	se	va	întâmpla	așa	ceva.	„Mingea”	e	în	terenul	celor	care	
ne	conduc	sau	se	fac	că	ne	conduc.

 Daniel Săuca,
Redactor-șef al revistei „Caiete Silvane”

Muza a decretat 
„stare de urgență”

	 1.	 	Sincer	 să	 fiu,	 nu	m-a	 inspirat	 deloc	acest	 su-
biect.	Dimpotrivă.	Am	căutat	să-l	evit	pe	cât	posibil.	Ca	jur-
nalist	la	săptămânalul	Actualitatea,	am	considerat	că,	atunci	
când	toată	lumea	vorbește	despre	război,	să	zicem,	tu	tre-
buie	să	vorbești	 despre	pace.	Altfel	 cum	să	 te	deosebești	
de	celelalte	publicații	care	bat	zilnic	apa	în	piuă	pe	același	
subiect,	 iar	 „noutățile”	 lor	 sunt	 doar	 alte	 cifre,	 alte	 cuvinte	

și	alte	imagini?	Și	pentru	că,	tot	vorbind	despre	boală,	s-ar	
putea	să	te	îmbolnăvești,	am	căutat,	în	această	perioadă,	să	
oferim	cititorilor	noștri	materiale	care	să	 le	distragă	atenția	
de	la	pandemie,	să	îi	vindece	oarecum	sufletește,	pentru	că	
rețeta	magică	a	oricărei	vindecări	 trupești	este	vindecarea	
sufletească.	 În	ceea	ce	privește	activitatea	 literară,	nu	pot	
spune	că	„mi-au	priit”	 lunile	de	izolare,	pentru	că	nu	a	fost	
vorba	de	așa	ceva	în	cazul	meu.	Singurele	momente	de	izo-
lare	au	fost	pentru	mine	tot	acelea	în	care		muza	a	decretat	
„stare	de	urgență”	pentru	scrierea	unui	poem.
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 Cartea nu va muri, vom avea nevoie tot timpul de poveşti
- Interviu cu George Vasile Dâncu, directorul Editurii Şcoala Ardeleană

 Rep.: - Editura Şcoala Ardeleană, deşi a fost un 
an pandemic, a bifat câteva succese în 2020. Să vorbim 
despre edituri, dincolo de pandemie! 
 George Vasile Dâncu:	-	Noi	am	lucrat	în	continua-
re,	am	editat,	ne-am	adaptat	cerinţelor.	Nu	poţi	să	stai	şi	să	
aştepţi	să	se	întâmple	ceva.	Trebuie	să	trăieşti	chiar	dacă	e	
criză,	chiar	dacă	e	pandemie,	chiar	dacă	ne	îmbolnăvim	de	
CoVid,	ceea	ce	am	păţit	şi	eu.	Dar,	am	mers	înainte.	Am	luat	
şi	partea	bună	a	lucrurilor,	am	avut	timp	să	ne	gândim	la	ce	
facem,	să	medităm	la	nişte	lucruri	pe	care	le	putem	impune	
pe	online.	Şi,	ca	atare,	am	editat	foarte	multe	cărţi.	Începând	
cu	luna	mai	a	anului	 trecut,	 toate	cărţile	noastre	au	apărut	
atât	 în	 format	 tipărit,	 cât	şi	 sub	 formă	de	eBook,	 în	volum	
electronic.	Mergem	înainte,	ne	adaptăm	şi	ieşim	în	calea	ci-
titorului	cu	toate	variantele	posibile.
 Rep.: - O perioadă librăriile au fost închise. S-a 
simţit acest lucru şi la edituri sau s-a făcut comanda on-
line, direct de la editură?
 George Vasile Dâncu:	 -	Din	 păcate,	 librăriile	 au	
pierdut,	au	simţit	această	problemă.	Noi	am	stagnat,	dar	ele	
au	pierdut.	Aceştia	ar	fi	termenii	bine	spuşi.	Sper	să-şi	revi-
nă.	A	crescut	vânzarea	online,	dar	nu	a	atins	cota	vânzărilor	
fizice	din	ceilalţi	ani.	Să	sperăm	că	se	aşază	lucrurile	şi	totul	
va	fi	bine.	Pentru	edituri,	pentru	mediul	cultural,	cred	că	e	un	
îndemn	de	a	se	adapta	 la	mediul	online,	dar,	 repet,	să	nu	
rămână	acolo,	să	editeze	şi	în	format	fizic,	ceea	ce	facem	şi	
noi.	
 Rep.: - Aveţi pregătită agenda, în mare, pentru 
anul 2021? 
 George Vasile Dâncu:	-	Am	editat	cărţi,	inclusiv	pe	
cea	a	doamnei	Irina	Petraş,	prima	carte	apărută	în	2021	–	
Eminescu,	începutul	continuu	.	E	în	„chinurile	facerii”	cartea	
domnului	profesor	Olimpiu	Nuşfelean.	E	un	volum	foarte	fru-
mos	şi	profund	al	domnului	profesor	Nuşfelean,	mă	bucur	că	
a	revenit	la	poezie.	E	proaspăt	apărută	cartea	domnului	pro-
fesor	Ioan	Aurel	Pop	–	Hunedoreşti	–	o	familie	europeană,	o	
carte	bună	şi	mare	de	istorie	despre	românii	din	Evul	Mediu.	
Am	mai	editat	nişte	cărţi	ale	bistriţenilor	–	poeta	Elena	M.	
Cîmpan,	o	carte	frumoasă	a	doctorului	Mircea	Gelu	Buta	–	
„Urme	ale	unor	oameni	de	seamă”	–	o	carte	de	istorie	locală	
care	vorbeşte	foarte	frumos	despre	multe	personalităţi	loca-
le	pe	care		le-a	dat	Bistriţa	sau	care	au	ajuns	la	Bistriţa,	ori	
s-au	impus	la	Bistriţa.	Trebuie	să	pomenesc,	pentru	că	şi	tu	
eşti	 implicat,	despre	cartea	în	memoria	profesorului	Andrei	
Moldovan	–	„Cărţi	şi	autori	din	Bistriţa-Năsăud”,	cu	o	copertă	
frumoasă	cu	un	 tablou	al	 lui	Marcel	 Lupşe.	Sunt	un	autor	
bistriţean	şi	sunt	mândru	de	asta.	
 Rep.: - Un mesaj de încurajare pentru cei care 
iubesc cartea.
 George Vasile Dâncu:	 -	 Trebuie	 să	 trăim,	 chiar	
dacă	e	pandemie,	chiar	dacă	 întârzie	vaccinul,	chiar	dacă		
mai	creşte	numărul	de	bolnavi.	Trebuie	să	trăim,	să	mergem	

Listă cărți Editura Școala Ardeleană 2020
( Selectiv) 

1.	 „Istoriile	 literaturii	 române”.	 Antologie	 alcătuită	 de	 Irina	
Petraș
2.„Ochii	minții.	Eseuri,	cronici,	divagări”	de	Irina	Petraș
3.	„Hunedoreştii.	O	familie	europeană”	de	Ioan-Aurel	Pop
4.	 „Existența	 rituală.	Despre	poezia	 lui	 Ioan	Alexandru”	de	
Ion	Pop
5.	„Ore,	zile,	ani	de	prietenie.	Corespondenţă	Ion	Pop	-	Mir-
cea	Zaciu	(1964-2000)”.	
Ediție	îngrijită	de	Ion	Pop
6.	„Radiografii.	Scriitori	contemporani”	de	Petru	Poantă
7.	 „Liviu	 Rebreanu	 sau	 paradoxul	 organicului”	 de	 Mircea	
Muthu
8.	„Cartea	din	vis.	Antologie	de	autor.	1969-2019”	de	Vasile	
Igna
9.	„Lunga	viaţă	a	MarianneiUcrìa”	de	Dacia	Maraini.	Tradu-
cere	de	Gabriela	Lungu
10.	„Întoarcerea	în	mare”,	nuvele,	deRaphaëlHaroche.	Tra-
ducere	de	Roland	Szekely

	 2.	Bineînțeles	că	mutarea	unor	evenimente	cultura-
le	în	spațiul	virtual	nu	bucură	pe	nimeni,	pentru	că	te	lipsește	
de	bucuria	unei	 întâlniri	 sau	 reîntâlniri	 față	 în	 față	 cu	per-
soane	importante	din	parcursul	tău	spiritual,	de	bucuria	unei	
socializări	firești,	a	unei	strângeri	de	mână	sau	a	unei	îmbră-
țișări.	Pe	de	altă	parte,	trebuie	să	vedem	și	partea	bună	a	
lucrurilor.	Tranziția	spre	online	ne-a	dat	ocazia	de	a	participa	
la	evenimente	la	care	distanța	sau	timpul	nu	ne-ar	fi	permis.	
Am	urmărit,	astfel,	evenimente	care	s-au	desfășurat	foarte	
aproape	sau	 în	zone	 îndepărtate	ale	 lumii,	unde	niciodată	
nu	am	fi	ajuns	fără	mijlocirea	internetului.	De	aceea	cred	că,	
după	revenirea	totală	la	normalitate,	ar	fi	ideal	ca	orice	eve-
niment	cultural	să	fie	dublat	de	o	transmisiune	online,	pentru	
ca	oricine	dorește	să-l	poată	urmări.	Mediatizarea	ar	fi	mult	
mai	mare,	iar	impactul	uriaș.	Eu,	unul,	nu	duc	dorul	lansă-
rilor	de	carte	de	altădată	și	vă	spun	și	de	ce.	La	o	lansare	
tradițională,	vin	cel	mult	30-40	de	persoane,	de	regulă	rude,	
prieteni,	cunoștințe,	pe	când	o	lansare	online	te	poate	pune	
în	contact	cu	sute	sau	mii	de	oameni	interesați	cu	adevărat	
de	ceea	ce	ai	scris.	
	 3.	Eu	cred	că	moda	audiobook-urilor	și	e-book-uri-
lor	a	trecut,	dacă	a	fost	vreodată	o	modă.	A	fost	mai	degrabă	
o	tendință	de	recuperare	a	cititorilor	pierduți.	Și	mai	cred	că	
vinovați	de	scăderea	numărului	de	cititori	nu	sunt	bloggerii,	
editurile	și	 librăriile	online,	ci	autorii	 înșiși,	care	nu	mai	gă-
sesc	calea	spre	cititor	și	nu	mai	intuiesc	așteptările	lui.	Din	
câte	știu,	librăriile	online	sunt	foarte	utile	celor	comozi,	celor	
care	nu	se	pot	deplasa	sau	celor	care	locuiesc	în	afara	țării,	
pentru	că	ei	pot	răsfoi	și	pot	comanda	din	fotoliul	de	acasă	
cărțile	 dorite.	 În	 ceea	 ce	 privește	 activitatea	 editorială	 din	
mediul	virtual,	chiar	dacă	a	luat	proporții	de	nebănuit,	cum	
ziceți,	nu	se	poate	spune	că	a	depășit-o	pe	cea	clasică.	Nu	
știu	dacă	s-au	 tipărit	vreodată	mai	multe	 titluri	ca	acum,	e	
drept	că	 în	 tiraje	confidențiale	și	cu	vânzări	 infime,	dar	vă	
asigur	că	oricât	de	bogat	 în	apariții	ar	fi	mediul	virtual,	 tot	
cartea	tipărită	e	de	preferat	uneia	virtuale,	ca	să	nu	mai	vor-
bim	de	bibliofili,	căci	nu	vor	exista	niciodată	bibliofili	online.	
	 4.	 Cred	 că	 cel	 mai	 bun	 răspuns	 și	 cel	 mai	 bun	
exemplu	 este	 chiar	 revista	 noastră,	 Actualitatea	 literară,	
care	a	început	online	și	a	promovat	mai	cu	seamă	tineri.	Ei	
bine,	când	acei	tineri	aspiranți	la	glorie	literară	au	început	să	
ne	întrebe	tot	mai	des	dacă	avem	și	variantă	print	sau	de	ce	
nu	avem	și	variantă	print,	atunci	am	început	să	ne	gândim	
serios	și	la	tipărirea	ei.	Chiar	și	acum,	la	mai	bine	de	zece	
ani	de	 la	prima	apariție	print,	 tinerii	pe	care	îi	publicăm	ne	
solicită	 și	 un	 exemplar	 tipărit,	 cu	 toate	 că	 au	 la	 dispoziție	
pdf-ul.	Și	vă	mai	dau	un	exemplu:	o	prietenă,	Ioana	Duda,	
care	își	publica	la	început	prozele	doar	pe	blogul	personal,	
a	fost	remarcată	de	Editura	Herg	Benet,	iar	acum	are	doar	
cărți	tipărite	la	respectiva	editură	bucureșteană.
	 5.	 Ați	 răspuns	 chiar	 dumneavoastră	 în	 partea	
a	doua	a	 întrebării	 la	 prima	ei	 parte.	Ce	aș	mai	 putea	 să	
adaug?	Poate	doar	credința	mea	că	 literatura	ne	conduce	
către	o	existență	reală	și	că	prelungește	metafizic	existența	
noastră	fizică.	În	vacanță	prelungită	sunt	deja	toți	cei	care	nu	
citesc,	care	nu	intră	într-o	librărie	sau	într-o	bibliotecă,	într-o	
sală	de	teatru	sau	de	operă,	toți	cei	care	nu	trăiesc	în	timpul	
propriei	vieți,	ci	în	timpul	vieții	altora.	Rolul	culturii	în	vremuri	
ca	acestea	este	același	ca	în	toate	vremurile:	ne	ajută	să	ne	
cunoaștem	pe	noi	înșine,	ne	ajută	să	devenim,	ne	ajută	să	
fim.	

Nicolae Silade, director Actualitatea literară

înainte	şi	în	aceste	contexte.	Istoria	ne-a	învăţat	că	trebuie	
să	ne	capacităm	în	perioade	grele,	în	perioade	de	criză,	iar	
pe	lângă	a	trăi,	trebuie	să	citim,	trebuie	să	ne	regăsim.	Acum	
putem	profita	de	faptul	că	putem	citi	şi	reciti	şi	de	a	ne	în-
tâlni	cu	noi	înşine	în	gloria	dintre	patru	pereţi.	Iar	de	acolo,	
pe	calea	internetului,	să	ne	transmitem	sentimentele.	Dacă	
suntem	deştepţi,	am	avea	câte	ceva	de	învăţat	de	la	acest	
an	ciudat	care	a	trecut	şi	de	la	această	pandemie	care	mai	
continuă	 sau	 este	 în	 curs	 de	 trecere.	 Cartea	 nu	 va	muri,	
vom	 avea	 nevoie	 tot	 timpul	 de	 poveşti.	 Legat	 de	muzică,	
de	 literatură,	 trebuie	 să	 căutăm	spiritul	 autentic	 al	 locului,	
în	cazul	nostru,	al	Bistriţei,	al	Năsăudului,	şi	de	acolo	să	ne	
adăpăm	inspiraţia.	Să	nu	stricăm	cântecele	şi	 literatura	cu	
lumea	kitsch,	ci	să	căutăm	universul	autentic	al	trecutului	şi	
spiritul	profund	al	locului.
 Rep.: - Vă mulţumim.   

Menuț Maximinian

11.	„Trianon,	Trianon!	Un	secol	de	mitologie	politică	revizio-
nistă”.	Coordonatori:	Vasile	Pușcaș,	Ionel	N.	Sava
12.	„Dictatul	de	la	Viena,	Transilvania	şi	relaţiile	româno-unga-
re	(1940-1944)”	de	Vasile	Pușcaș
13.	„«Războiul	sfânt»	al	rasei:	eugenia	și	protecția	națiunii	în	Un-
garia.	1900-1919”	de	Marius	Turda
14.	„Onisifor	Ghibu.	Viaţă	şi	idealuri	sociale”	de	Traian	Ve-
dinaș
15.	„Doina	Cornea:	dincolo	de	zid.	Individualitate,	autentici-
tate	şi	opoziţie	în	comunism”	de	Cornel	Jurju
16.	 „Iconografia	 vrăjitoriei	 în	 arta	 religioasă	 românească.	
Eseu	de	antropologie	vizuală”	deIoan	Pop-Curșeu	și	Ștefa-
na	Pop-Curșeu
17.	„La	spartul	târgului.	Interviuri	şi	75	de	dedicaţii	de	la	Ar-
ghezi	la	Zub”	de	Niculae	Gheran	și	Virgil	Rațiu.	Ediție	îngri-
jită	de	Rodica	Lăzărescu
18.	„Opt.	«La	noi».	Vol.	VIII”	de	Cornel	Cotuțiu
19.	„Urme	ale	unor	oameni	de	seamă”	de	Mircea	Gelu	Buta
20.	„Poeme	de	fluturi”	de	Elena	M.	Cîmpan
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A fi scriitor printre scriitori
	 David	 Dorian	 este	 unul	 dintre	 acei	
scriitori	a	căror	voce	se	face	auzită	cu	pre-
cădere	prin	cărțile,	articolele	sau	eseurile	
pe	care	le	scrie.	Fire	retrasă,	modest,	Da-
vid	Dorian	se	vădește	a	fi	unul	dintre	scri-
itorii	bistrițeni	prolifici.	Mai	mult	decât	atât,	
el	este	omul	care	stă	cu	migală	și	discreție	
în	 spatele	 multor	 evenimente	 organizate	
de	Biblioteca	Județeană	din	Bistrița.	
	 Dincolo	 de	 toate	 acestea,	 el	 se	 do-
vedește	 a	 fi	 și	 un	 cititor	 asiduu.	 Volumul	
,,Nostalgia	 lecturilor”	 (Editura	 Școala	 Ar-
deleană,	Cluj-Napoca,	 2018)	 este	 o	 con-
firmare	certă	a	acestui	lucru.	Se	poate	ob-
serva,	parcurgând	cartea,	că	autorul	ei	nu	
este	doar	un	cititor	de	cursă	lungă,	ci	mai	
ales	unul	atent,	sensibil	 la	mesajul	 trans-
mis,	la	nuanțele	felurite	ale	textului	avut	în	
față.	Este	elocvent,	 în	 acest	 sens,	 citatul	
de	pe	coperta	a	patra	a	cărții	sale:	,,Când	
isprăvești	de	citit	o	carte,	se	coboară	tris-
tețea	 și	 regretul	 despărțirii	 de	 o	 lume	 în-
treagă,	mai	adevărată	și	mai	adâncă	decât	
orice	realitate	în	care	te-ai	retras	vremelnic	
-	de	parcă	în	zorii	ploioși	ai	unei	dimineți	ai	
pierdut	o	ființă	apropiată.	Rămâi	cu	gustul	
puștiului	 copilăriei,	 cu	 strălucirea	 amăgi-

toare	a	curgerii	valurilor.”	Există,	încapsulată	în	rândurile	acestea,	o	vastă	și	rodnică	filosofie	
a	demersului	complex	care	este	receptarea	unui	text.	Și	toate	acestea,	fără	ambiția	criticului	
literar,	fără	tonul	sentențios	al	acestuia,	privind	totul	din	perspectiva	cititorului	discret,	al	cărui	
unic	rost	este	acela	de	a	descoperi	țesăturile	văzute	și	mai	puțin	văzute	ale	cărții.	
	 ,,Nostalgia	lecturilor”	debutează	cu	două	interviuri,	din	care	aflăm	faptul	că	scriitorul	
este	atent	la	tendințe,	mode	literare	etc.,	în	permanență	conectat	la	viața	literară	a	Bistriței	
și	nu	numai.	Pe	alocuri,	afirmațiile	sale	au	o	notă	generalizatoare,	oportună	și	edificatoare.	
,,Ierarhiile	literare	au	un	mare	grad	de	relativitate.	Literatura	nu	este	o	știință	exactă,	în	care	
avem	constante	și	variabile,	unde	se	poate	cuantifica	talentul.	Literatura,	ca	artă,	e	supusă	
modelor	și	tendințelor.	Cred	în	ierarhiile	literare,	cu	moderație	și	prudență,	cu	acea	doză	de	
îndoială	specifică	marilor	încredințări.”	(p.	13)
	 Volumul	lui	David	Dorian	se	remarcă	însă,	înainte	de	orice,	prin	pasiunea	pentru	
carte.	Indiferent	dacă	este	vorba	de	un	autor	anume	la	care	face	referire,	sau	la	un	volum	
parcurs,	din	ceea	ce	spune	transpare	această	admirație	și	dragoste	pentru	confrații	scriitori	
și	pentru	produsele	minții	lor,	fără	a	fi	vreo	clipă	gratuit	encomiastic.	Într-o	astfel	de	notă	sunt	
scrise	și	evocările	din	cea	de-a	doua	parte	a	cărții.	
	 Cea	de-a	treia	parte	este	dedicată	 jurnalelor.	Ea	conține	 texte	despre	 ,,Jurnalul”	
lui	Mircea	Cărtărescu,	,,Proximități	și	mărturisiri”,	de	Ioan	Pintea	și	,,Jurnale	paralele”	a	lui	
Niculae	Vrăsmaș.	Cu	un	rar	întâlnit	spirit	al	conciziei,	autorul	reușește	să	comprime	în	câ-
teva	rânduri	esența	cărților	la	care	face	referire.	Scriind,	bunăoară,	despre	Ioan	Pintea,	în	
finalul	textului	despre	jurnalul	acestuia,	David	Dorian	susține	că	el	este	,,un	căutător	asiduu	
a	cărui	calitate	este	aceea	de	a	culege	perle	de	gândire	și	de	trăire	din	oceanul	(ne)liniștit	al	
spiritului;	spirit	ce	se	oglindește	în	chipul	și	înfățișarea	Creatorului.”	(p.	62)
	 În	cea	de-a	patra	parte	a	cărții,	textele	încep	să	devină	fie	vădit	eseistice,	fie	exege-
tice.	Sau	ambele,	la	un	loc,	dacă	e	cu	putință.	Eseul	care	deschide	capitolul	tratează	proble-
matica	timpului	în	romanul	,,Muntele	vrăjit”	a	lui	Thomas	Mann.	Sunt	expuse	în	continuare	
texte	ce	vădesc	o	serioasă	și	continuă	preocupare	a	autorului	în	ceea	ce	privește	fenomenul	
literar.	Dincolo	de	a	fi	scrieri	ce	pot	fi	situate	pe	raftul	de	critică	literară,	ele	constituie	(fără	ca	
aceasta	să	fi	fost	menirea	lor	manifestă)	recomandări	de	lectură.	David	Dorian	are	abilitatea	
de	a	comenta	un	text	apropiindu-ni-l,	îndemnându-ne	să-l	citim.	
	 O	parte	dintre	comentariile	din	acest	capitol	reprezintă	semne	ale	unei	solidarități	
creatoare,	o	bună	parte	dintre	scriitorii	avuți	sub	lupă	fiind	bistrițeni.	Iată,	discreției,	modestiei	
și	hărniciei	scriitorului,	putem	să-i	adăugăm	solidaritatea,	trăsătură	parcă	tot	mai	rar	întâlnită	
în	lumea	artistică.
	 Capitolul	final	din	carte,	,,Sinestezii”,	este	destinat	altor	forme	de	creație	artistică	-	
pictură,	sculptură	teatru	sau	muzică.	,,Dacă	ar	fi	să	exprimăm	ceea	ce	nu	se	poate	exprima,	
ca	rezultat	al	unor	sinestezii	aparținând	frumuseții	izbăvitoare,	vom	repeta	cuvintele	poeților	
înălțați	 la	 stele,	 puterea	 liniș-
tii	 și	 a	 prăpădului	 versului	 lor”	
(pp.	186-187),	notează	Dorian	
pe	marginea	unui	album	al	 lui	
Florin	Săsărman,	probând	prin	
acest	 ultim	 capitol	 faptul	 că	
sensibilitatea	sa	nu	este	dedi-
cată	exclusiv	literaturii,	ci	poate	
să	rezoneze	cu	esteticul	indife-
rent	de	forma	sa	de	manifesta-
re.

Vasile Vidican

O nouă antologie critică despre poeți clujeni 
postdecembriști (I)

	 Prima	 generație	 a	 libertății	 și	 a	 expresivității	
eului	poetic	de	după	1989,	nerăbdătoare	să	învin-
gă	 uitarea,	 a	 gustat	 din	 pelinul	 ideologiei	 comu-
niste,	 cu	 imixtiunea	 acesteia	 în	 literatură	 și	 artă,	
obligând-o	 la	 constrângeri,	 restricții,	 încorsetări	 și	
inhibiții,	inclusiv	cenzură	și	autocenzură.	De	aceea,	
iconoclasmul,	 sinceritatea,	 descătușarea,	 revolta,	
exprimarea	 liberă	 a	 reprezentanților	 ei,	 fără	 reti-
cențe	 verbale,	 s-a	dezlănțuit	 cu	o	 furie	uimitoare,	
explozivă	și	efervescentă;	religiosul	și	sexualitatea	
au	 fost	 abordate	 cu	 curaj	 și	 dezinvoltură,	 aidoma	
perioadei	interbelice,	odată	cu	apariția	avangardis-
mului.	Formulele	lirice,	deseori	nestrunite,	ale	aces-
tei	generații	exaltate,	de	o	sensibilitate	aproape	ma-
ladivă,	 -	milenariste,	cum	 își	ziceau	 reprezentanții	
ei,	 adevărați	 demolatori	 de	 limbaje	 uzate	 poetic	
-	nesupusă	convenționalului	și	canoanelor	expira-
te,	dornice	de	autodefinire	și	autocontemplare,	au	
devenit	 tot	mai	diversificate,	mai	complexe	spre	a	
găsi	tăinuitele	sensuri	ale	vieții	printr-o	iluminare	in-
terioară	inedită.
	 Adrian	Țion	 radiografiază	 în	cartea	sa,	Poeți	

clujeni	postdecembriști	 (Ed.	Casa	Cărții	de	Știință,	Cluj-Napoca,	2020),	cu	multă	compe-
tență,	tocmai	creațiile	tinerilor	poeți	clujeni	ce	au	activat,	inițial,	la	Cenaclul	Zalmoxis,	întâi	
pe	lângă	Casa	de	Cultură	a	Studenților,	apoi	într-o	anexă	a	Primăriei	din	centru,	unde	se	
întâlneau:	insurgentul	Horia	Muntenuș,	impetuosul	și	dinamitardul	Ionuț	Țene,	melancolicul	
Ioan	Pavel	Azap,	 enigmaticul	Daniel	Moșoiu,	 boemul	 nonconformist	Dorin	Crișan,	Flavia	
Teoc,	 cea	 plină	 de	 candoare	 și	 prospețime,	 religiosul	Marius	 Țion,	 având	 ca	mentori	 pe	
poetul	Teohar	Mihadaș	și	„filosoful	decrepit”	Bădică,	dar	și	pe	doi	scriitori	deja	impuși,	Ion	
Mureșan	și	C-tin	Zărnescu.	Alții	au	frecventat	cenaclul	Amanet	în	cadrul	Echinox-ului	de	la	
Filologie	sau	în	cenaclul	Octavian	Goga	al	cadrelor	didactice	din	metropolă.	Mircea	Popa,	în	
cuvântul	de	întâmpinare	al	acestui	volum,	intitulat	30	de	ani	de	poezie	„nouă”,	amintește	și	
de	alte	cenacluri	entuziaste	ce	activau	în	1990	în:	casa	lui	C-tin	Zărnescu,	studioul	lui	Tudor	
Ștefan,	localul	Ema	etc.	Aceste	grupări	au	avut	și	revistele	lor,	desigur,	efemere;	Zamolxis	și	
Aisberg	ale	lui	Muntenuș,	Grafitti	a	cuplului	Augustin	Pop	–	Rodica	Marian,	Fapta	transilva-
nă	a	lui	C-tin	Zărnescu,	Grefier	a	lui	Mihai	Bumb,	Noesis	a	lui	Tudor	Ștefan	sau	Filarmonia	
a	lui	Mircea	Rus.	Aceste	grupări	au	tipărit	și	câteva	antologii	precum:	Ditamai	poezia	(Ed.	
Zamolxis,	1995),	Antologia	poeților	post-decembriști	(Ed.	Ana,	1997).	Înflăcărații	Mircea	Rus	
și	Horia	Muntenuș,	cei	care	au	înființat	gruparea	Filarmonia,	au	scos	și	șase	numere	a	re-
vistei	cu	același	nume,	aducând	un	suflu	înnoitor	în	peisajul	liric	clujean.	Criticul	Adrian	Țion	
a	pus	accent	cu	predilecție	pe	cărțile	de	debut	al	acestor	poeți,	„urmate	uneori	(la	câțiva)	și	
de	prelungiri	în	prezentarea	devenirii	ulterioare	a	acestor	poeți”	euforici,	porniți	din	epicentrul	
cenaclului	Zalmoxis.
	 Sunt	încondeiați	aici:	dobrogeanul	înflăcărat	Dumitru	Cerna,	„suspect	de	melanco-
lie”	(caracterizat	de	Petru	Poantă	drept	un	intelectual	pedant,	adoptat	de	cultura	clujeană)	
cu	primele	sale	cărți:	Cireșe	amare	(Ed.	Clusium,	1993,	fiecare	ciclu	având	câte	un	citat	din	
Sf.	Augustin,	poetul	oscilând	„între	idolatrizare	și	derizoriu,	între	sublimarea	ideii	și	proza-
ism	involuntar”,	trăind	„aceeași	silă	eminesciană	față	de	politicianism”),	Transilvania,	Iubire	
pentru	Transilvania,	jurnalul	sentimental	Presimțirea	Transilvaniei,	„pastelurile	rafinate”	din	
Dumicatul	de	pelin	(prefațate	de	Petru	Poantă,	în	care	imaginea	concretă,	netrucată,	a	sa-
tului	dobrogean	al	poetului,	„perimetru	sacru	al	începutului	de	lume”,	este	sustrasă	de	sub	
pleoapa	ascunsă	a	copilăriei,	odată	cu	„duhul	dulce	al	înserării”,	când	„viziunile	poetului	sunt	
interpretate	aici	ca	oglindiri	 în	 lacrima	oprită	 între	gene,	simbol	coagulant	al	subiectivității	
sublimate	în	regret	și	tristețe,	care	apropie	arealul	spiritual	al	copilăriei	de	sentimentul	ne-
consolant	al	pierderii	lui	definitive”),	dar	și	cu	antologia	Anul	’93	(publicată	în	2018),	în	care	
sunt	prezentați	 în	mini-medalioane	 literare	decente,	 cu	 incursiuni	 în	 tematica	creației	 lor,	
poeții	noului	val	clujean,	„lupii	tineri	din	poezia	românească”	(după	zicerea	poetului	Ion	Mu-
reșan):	Ioan-Pavel	Azap,	Adrian	Mihai	Bumb,	Ioan	Negru,	Adrian	Suciu,	Ionuț	Țene,	Horia	
Muntenuș,	Persida	Rugu,	Flavia	Teoc,	Victor	Țarină	și,	firește,	Dumitru	Cerna.	La	aceștia,	
Adrian	 Țion	 îi	 adaugă,	 în	 antologia	 sa,	 pe:	 Sorin	Grecu,	Tudor	 Ștefan,	 Ștefan	Manasia,	
Marius	Țion,	Adrian	Suciu,	Daniel	Hoblea,	Ioan	Negru,	Dan	Marius	Drăgan,	Dorin	Crișan,	
Alexandru	Hălmăgean,	Daniel	Moșoiu,	Ștefan	Melancu,	Dinu	Virgil,	Vasile	Gogea,	Luciana	
Medve,	Ioan	Buteanu,	Iulia	Cibișescu,	Mihaela	Handrea,	Laurențiu	Mihăileanu,	Victor	C-tin	
Măruțoiu,	Maria	Pal	și	Ion	Antoniu.
	 Spirit	rebel,	exaltatul	Ionuț	Țene	a	debutat	cu	placheta	Bal	ca-n	iad	(ed.	Zalmoxis,	
Cluj-Napoca,	1993),	descinsă	dintr-un	avangardism	revitalizat	cu	oximorone	ludice,	insolite,	
specifice	suprarealiștilor	și	cu	motivul	estetic,	inovator,	al	lumii	pe	dos.	Celălalt	volum,	Suflet	
dac	(2001),	conține,	după	Adrian	Țion,	texte	de	factură	triumfalistă	ce	stipulează	o	retorică	
a	 „deferenței	 față	de	 trecut	și	valorile	esențiale	ale	pământului”,	poetul	 întorcându-se,	de	
data	aceasta,	„cu	fața	spre	iconografia	spiritualității	românești”,	iar	în	cartea	Ridurile	pietrei	
(2018)	ni	se	relevă	un	poet	matur,	stăpân	pe	mijloacele	sale	de	expresie	ce	închină	imnuri	
Poeziei,	 „sacralității,	 devotamentului	 înălțării,	 spiritualizării	 prin	 cuvânt”,	 fără	 a	 renunța	 la	
„forța	stridentă	a	tropilor	șocanți”,	într-o	„topică	răsucită	a	frazei”,	destinate	realității	cotidie-
ne,	apărând	cu	orice	preț	poeții	și	poezia.
                                                                                             Icu Crăciun


