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Cum să ai închisori moderne cînd hoții fură 
banii pentru modernizarea acestora?

 Oameni condamnați de complete de judecată din România fug din țară ca potîrnichile. 
Pătîrnichi speriate. Speriate brusc de ceva. Și zboară cu aripile larg desfăcute, în zbatere 
neostenită, panicate și cinice. Speriate de cine? Nu de legi se tem infractorii de asemenea 
teapă. Sfidează legile cu nonșalanță, dominînd realități corupte sau, cum ar spune dl. Augustin 
Zegrean, fost judecător al Curții Constituționale, un sistem de aplicare a pedepselor primitiv. 
Unii condamnați spun că sînt nedreptățiți prin antrenarea unor interese politice suspecte în 
luarea deciziilor de către instanțelor de judecată. Că sînt condamnați pe nedrept, că nu sînt vi-
novați... S-ar putea să fie și asemenea cazuri, dar, dacă presa – și justiția – semnalează sau cer-
cetează fumul ce iese dintre-un caz de corupție, nu poate fi eludat focul ce mocnește la baza 
respectivului fum. Vina există, corupția reglează mersul multor evenimente – nefericite – care 

afectează țara. Evenimente ce țin de bani, mai ales. Multe cazuri ajunse din justiție în presă au ca autori oameni 
corupți care exprimă tot felul de pretenții. Cum sînt judecați și pedepsiți aceștia poate fi discutat. Realitatea este 
cît se poate de nefericită. Nefericită pentru… contribuabili, care tot așteaptă o bună administrare a țării. De ce 
corupții grețoși, judecați deja, precum Elena Udrea, Sorin Oprescu sau Puiu Popoviciu nu sînt încă după gratii, 
de ce, ajunși în străinătate, sînt greu de extrădat? Vina uriașă e a statului român, cum zice Dl. Zegrean, de acord, 
dar cine e statul? 
 Statul e infiltrat de corupți, e cangrenat de corupție. Tot felul de nemernici ajung în funcții de condu-
cere. O realitate dureroasă. Omul simplu tot așteaptă să vină un doctor de… stat, care să vindece statul, dar de 
unde să-l iei, dintre cine să-l alegi? Îți pui asemenea întrebări și ai vrea să o faci fără să simți că ești un pesimist. 
De unde să iei energia și argumentele pentru a fi optimist? Nici măcar un optimist de paradă… Optimismul 
convențional, comun, clișeu (mici și bere, parada fufelor pe sticla televiziunilor, dezbaterile tv fără sens, pline 
de controverse artificiale ș. a.) mai mult te dezactivează, te aruncă în existența vegetală, îți adorm spiritul critic. 
Furia îndreptată, așa, la o bere, împotriva nedreptăților face prea puțin parte din spiritul critic. E și ea ceva, e 
mai mult un semn, dar pentru cine? Poate pentru analiștii psihologiei maselor, care lucrează la elaborarea altor 
și altor minciuni, care să țină corupția în floare…
 Cei care fug de justiția din România, de închisorile din România invocă realitatea condițiilor de reclu-
ziune. CEDO ne condamnă pentru că nu avem penitenciare moderne. Atunci cînd au săvîrșit o crimă financiară, 
cei care au comis fapta știau în ce țară trăiesc și care sînt riscurile descoperirii faptelor lor. Mai ales că unii 
au fost – chiar cînd au comis fapte reprobabile – la butoanele țării. Elena Udrea se plînge că fetița ei sufere că 
mama i-a fost răpită de lîngă ea. Sentimentalism cu lacrimi de crocodil. Nu justiția a despărțit-o de fetiță – fapt 
dureros – ci mintea ei coruptă. Se spune că la noi închisorile sînt arhipline, că „se stă la comun” (cum ar zice, 
pertinent, Dl. Zegrean), că se dau pedepse prea mari. Dar de ce s-ar feri corupții noștri cu pantofi de lac sau 
poșete de lux să stea „la comun” cu toți găinarii, cocalarii, infractorii de drept comun? Doar sînt în familie. Și, 
dacă unul care ucide un om, în cine știe ce condiții (Doamne ferește-i pe toți de așa ceva!), execută 3-4 ani de 
recluziune înseamnă că i s-a dat o pedeapsă prea mare? Cît credeți că ar trebui să primească un criminal finan-
ciar din cauza căruia un spital rămîne fără medicamente, cea ce duce la mai multe decese spitalicești?
 Hoții de țară sînt îndrăzneți și cinici. Iată, de exemplu, Elena Udrea a cerut să nu fie trimisă în țară, 
invocând condițiile din penitenciarele din România. A încercat să-i convingă pe judecătorii bulgari să o lase să 
aștepte decizia sub control judiciar la domiciliu, argumentând că a închiriat o locuință în Bulgaria, precum și că 
a depus o cerere de azil în Grecia. Însă – după cum relatează presa - magistrații din orașul bulgar Blagoevgrad 
i-au respins toate argumentele. Sorin Oprescu are locuință în Grecia, unde spera să scape de pușcărie. Marii cri-
minali financiari (îi numesc generic) sînt isteți, au bani cu care își pot netezi drumul spre închisoare, își cunosc 
drepturile, știu să speculeze situațiile în care sînt implicați. Da, respectăm drepturile pușcăriașilor, e normal, dar 
drepturile oamenilor cinstiți de cine sînt respectate, cine militează pentru exercitarea acestora? Cine îi apără pe 
nedreptățiți? Cine îl ferește pe omul de rînd de criminalul financiar?
 Se dau exemple de țări unde pușcăriașii execută pedepse în pușcării ce oferă condiții „de cazare” ca 
la hotel. Ar trebui oare să dezvoltăm un program național prin care să creștem condițiile din penitenciare astfel 
încît să-i putem caza acolo pe toți cei care trăiesc din salarii mai mici decît minimum pe economie? Deci să 
îmbunătățim nivelul de trai din penitenciare, lăsînd de izbeliște viața celor cinstiți, ba, mai mult, inducînd nevoi 
infracționale care să-i ducă pe oameni spre privilegiile din pușcării? Și astfel, ridicînd nivelul condițiilor din 
penitenciare, să reducem salariile gardienilor și să creștem perioadele de muncă ale acestora? Da. Condițiile de 
existență dintr-o închisoare trebuie îmbunătățite mereu, dar asta numai în concordanță cu pedepsirea corupți-
lor. Nu cu eludarea legilor și a pedepselor. Avînd grijă să nu-i supărăm pe corupți, nu vom îndrepta niciodată 
viața din țară. Ba, le-m putea veni în ajutor pușcăriașilor de lux: dacă sînt suferinzi și nu suportă condițiile de 
recluziune dintr-o închisoare „normală” (cum o fi asta?...), li s-ar putea stabili executarea pedepsei într-o ocnă 
(de sare), unde s-ar trata de reumatism și de cine știe ce alte boli. Fără multă cheltuială. Îi ferim și de relele 
tratamente din închisorile de afară.
 Da, asigurarea unor condiții decente în închisoare ține de cheltuieli, mai ales financiare. Dar cum să 
asiguri asemenea condiții dacă banii necesari modernizărilor sînt furați de chiar cei care se plîng de condițiile 
de recluziune? Aflați, la un moment dat, în funcții de decizie, ar fi trebuit să îndrepte banii spre îmbunătățirea 
închisorilor (și a condițiilor de trai în general), nu spre propriul buzunar. Cîte nu s-ar putea face în țară dacă hoții 
de țară și-ar îndrepta energia (și banii țării) spre realizarea binelui public!... Ce energii ar putea fi mobilizate 
în acest sens!... Dar marii (și mai micii) corupți sînt isteți și precauți. Cînd sînt arestați – sau cînd se apropie 
momentul arestului – o întind spre „locații” din țări străine. Au modele, pe care le imită cu nonșalanță: Sebastian 
Ghiță, ascuns în Serbia, Puiu Popoviciu, care a aranjat cu justiția engleză să evite aducerea în țară. Oare de aia 
a ieșit Marea Britanie din UE, ca să facă jocul unui infractor român? Totul e calculat și aranjat, trasee, mijloace 
deplasare, locuințe, tragere de timp, ajutoare de specialitate… Au furat nu doar pentru satisfacerea unor nebunii 
personale, ci și pentru asigurarea fugii din fața legii. Lovituri perfecte pentru exercitarea justiției. Își permit. Sînt 
oameni cu bani. Dar ce fel de bani? Bani furați. Azil politic? Pentru cei care folosesc politica pentru a comite tot 
felul de acte de corupție, trafic de influență, furt la drumul mare, spălare de bani?!... În cadrul proceselor care li 
se instrumentează, dacă se dovedește (și o mărturisesc, chiar ei) că și-au asigurat asemenea căi de refugiu din fața 
executării pedepselor, domicilii în țări străine, atunci ar trebui să li se dubleze pedeapsa! Dintr-un condei. Ar fi și 
acesta un gest de reformă a justiției.

În mijlocul morţii, cu mine eşti

         Titlul porneşte de la un citat din Psalmul 22 aşezat de Biblioteca Judeţeană „George 
Coşbuc” pe panoul memorial din Cimitirul Evanghelic Bistriţa: „Că de voi şi umbla în mij-
locul morţii, nu mă voi teme de rău; că Tu cu mine eşti”.
         În vremurile acestea în care parcă cititorii se împuţinează, necunoscând istoria lite-
raturii, sunt importante asemenea gesturi precum cel al managerului Bibliotecii Judeţene 
Bistriţa-Năsăud, scriitorul Ioan Pintea, de a păstra în memoria colectivă scriitorii locului. 
Astfel, în cele două cimitire din Bistriţa, unde-şi duc somnul de veci, au fost amplasate pa-
nouri memoriale în amintirea scriitorilor, dar şi a artiştilor plastici. În Cimitirul Evanghelic: 
Lucian Valea, Franz Karl Franchy, Ioan Cutova, Valentin Raus, Ioan Ilieș, Tit-Liviu Pop, 
Dumitru Munteanu, iar în cel Ortodox: Matei Eminescu, Maria Ivănescu, Grigore Bradea, 
Dumitru Andrașoni, Luca Onul, Ion Moise, Lazăr Ureche, Titus Wachsmann-Hogiu, Miron 
Duca, George Țâra, Ion Urcan, Alexandru-Cristian Miloș, Vasile Ciherean, Emil Dreptate, 
Ana Zăgrean. Proiectul acesta va continua şi în Cimitirul de la Năsăud, atât de sugestiv 
numit „Comoara”, cât şi în cel de la Beclean.
 „Viaţa noastră e viaţa spumei”, spunea Mihai Eminescu. Aceste cuvinte stau scri-
se lângă mormântul fratelui poetului, Matei Eminescu, acolo unde a fost amplasat panoul 
memorial din Cimitirul Ortodox şi unde sunt inscripţionate numele şi chipurile celor ce 
acum se odihnesc într-o stea. Cealaltă inscripţie a fost aşezată în Cimitirul Evanghelic, 
lângă mormântul lui Lucian Valea din al cărui scris reţinem, pe lângă poezie, şi preocuparea 
pentru opera poetului de la Hordou şi apariţia volumelor „Pe urmele lui George Coşbuc”.
 Gândurile acestea au pornit de la ancheta din România literară, „Scriitori uitaţi”, 
realizată de Cristian Pătrăşconiu. Parcă îmi venea să strig cu voce tare: La noi, scriitorii 
sunt recuperaţi. Fie ei mai mari sau mai mici pentru istoria literaturii române, toţi cei care 
înseamnă ceva pentru cultura bistriţeană sunt evocaţi prin simpozioane, dar şi prin reeditări 
de către Biblioteca Judeţeană.
         Iată, anul acesta, a fost organizat Centenarul Gavril Scridon, filolog pornit de pe Valea 
Someşului, apreciat de atâtea generaţii de studenţi de la Literele Universităţii clujene. O fi scos 
George Coşbuc din manualele şcolare, însă el va rămâne mereu în sufletele românilor şi va 
fi cinstit nu doar în satul ce-i poartă acum numele, de pe Valea Sălăuţei, ci şi prin reeditările 
şi manifestările realizate de biblioteca a cărui patron spiritual este, de curând, fiind părtaşii 
apariţiei volumului realizat în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, cu corespondenţa 
Coşbuc.
         O fi dispărând cei care cumpără cărţi, conform ultimelor studii fiind în coada clasa-
mentului european, însă la Bistriţa cititorii se înmulţesc, iar acţiunile dedicate scriitorilor ne 
clasează în topul naţional.
         „Uitarea este adevărata moarte”, spune academicianul Nicolae Manolescu. Aşadar, atâ-
ta timp cât îi vom pomeni pe cei ai noştri, prin reeditări, amplasarea de plăci comemorative, 
denumirea unor instituţii cu nume ce  au pus o cărămidă la cultura locului, operele acestora 
nu vor fi uitate, ci vor fi păstrate din neam în neam. Dacă nu le citesc cărţile, generaţiile 
actuale se vor întreba, văzându-le numele pe o clădire, cine sunt. Printr-o adresă, Primăria 
Bistriţa roagă Asociaţia Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud să propună personalităţi 
care au marcat existenţa urbei pentru că peste 200 de străzi nu au încă atribuită o denumire. 
Este greu să răspunzi unei asemenea iniţiative, nu pentru că nu ar fi generoasă oferta cu 
numărul mare de străzi, ci şi pentru că este o responsabilitate mare, trebuie atent selectate 
numele pentru a fi oameni cu adevărat importanţi, altfel totul cade în banalitate şi nemurim 
oameni care nu ar trebui să conteze pe scara valorică.
         Cei adulaţi doar de neamuri şi prieteni ce au scos cărţi la edituri minuscule nu-i bai 
dacă vor fi uitaţi, trebuie să avem grijă de memoria celor care au adus un plus de frumuseţe 
calitativă literaturii. Dar, după cum spunea Ion Bogdan Lefter, indiferent de găştile din tim-
pul vieţii, care poate te-au nedreptăţit, sau de modul în care talentul tău nu a fost observat 
de critici, publicând în ediţii limitate ce nu au ajuns pe piaţă, dacă eşti bun „mai devreme 
ori mai târziu se face dreptate”.
         „Posteritatea literară nu se câştigă prin convingerile criticilor contemporani, ci a criti-
cilor din generaţiile ulterioare”, afirmă Adrian Lesenciuc. Iată, noi, bistriţenii de azi, aflăm 
de Ioan Cutova pentru prima dată, cel născut la Veria, în Grecia şi stabilit la Bistriţa prin 
reeditarea volumului „Cerc vicios”, premiat la concursul de poezie „Forum” din 1945. Un 
poet ce merită a fi citit, spun acum, după ce l-am descoperit şi eu.
         Aşadar, spiritul locului nu moare odată cu o generaţie pentru că, deşi se transformă, 
cultura merge mai departe, iar literatura este parte din ea şi, vorba Irinei Petraş: „Adevăraţii 
cititori au nevoi şi preferinţe de lectură neintimidate de uitările impuse”.

Menuț Maximinian

Panoul memorial din Panoul memorial din 
Cimitirul Evanghelic BistriţaCimitirul Evanghelic Bistriţa
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	 Una	 dintre	 consecințele	 benefice	 în	 plan	
istoric	ale	Marii	Uniri	de	 la	1918	o	 reprezintă	sti-
mularea	 înființării	 de	 instituții	 de	 învățământ,	 cul-
tură	ș.a.	în	teritoriile	unite	cu	Țara.	Transilvania	a	
fost	printre	provinciile	în	care	au	luat	ființă	cele	mai	
multe	instituții	românești,	între	cele	mai	însemna-
te	situându-se	Universitatea	Daciei	Superioare	 la	
Cluj	în	anul	1919.	Centenarul	aniversării	întemeie-
rii	universității	românești	a	prilejuit	publicarea	unui	
număr	mare	de	monografii	și	sinteze	de	autor,	sau	
prin	colaborarea	mai	multor	specialiști,	care	par	să	
fi	epuizat	cam	 tot	ceea	ce	se	putea	scrie	despre	
Alma	Mater	Napocensis	(geneză,	înființare,	evolu-
ție	în	timp	etc.).	În	ciuda	acestei	literaturi	științifice	
bogate	recente	dar	și	din	deceniile	trecute	(menți-
onăm	doar	lucrările	monumentale	redactate	de	Va-

sile	Pușcaș	și	volumele	coordonate	de	Ioan-Aurel	Pop,	Simion	Simon	sau	Ovi-
diu	Ghitta)	au	rămas	cu	siguranță	subiecte	încă	neexplorate	ori	ce	își	așteaptă	
reluarea	 interpretativă,	 precum	 și	 aducerea	 în	 circuitul	 științific	 a	 unor	 surse	
inedite	privind	istoria	universității,	însemnări,	documente	și	fotografii	care	sunt	
probabil	 răspândite	 în	diverse	arhive	publice	și	private	din	 țară	și	străinătate.	
Tocmai	de	aceea,	recuperarea	și	editarea	critică	a	unor	asemenea	documente	
rămâne	un	obiectiv	actual	pentru	cercetătorii	interesați	de	istoria	universității	din	
capitala	(neoficială)	a	Transilvaniei.
	 În	acest	cadru,	 lucrarea	de	 față	 redactată	de	Adrian	Onofreiu,	Clau-
dia	Septimia	Sabău,	Ana-Maria	Stan,	Cornelia	Vlașin,	 cu	 colaborarea	Paulei	
Cazacu	și	 a	Nicoletei	Hegedűs	 (prefațată	de	Ana-Maria	Stan),	 aduce	 în	 fața	
publicului	o	serie	de	documente	inedite	și	edite	referitoare	la	implicarea,	la	legă-
turile	intelectualilor	români	din	județul	Bistrița-Năsăud	cu	Universitatea	din	Cluj	
în	perioada	interbelică.	Cartea	este	concepută	în	șase	părți	mari,	cu	mai	multe	
subcapitole	fiecare,	și	mai	cuprinde,	alături	de	o	cuprinzătoare	listă	a	studenților	
năsăudeni	și	bistrițeni	la	universitatea	clujeană	în	perioada	1919-1940,	indicii	de	
nume	și	localități,	instrumente	atât	de	necesare	unui	cercetător	pentru	căutarea	
unei	persoane	ori	a	unei	comunități.
	 Un	prim	aspect	ce	se	cuvine	a	fi	reliefat	aici	și	care	rezultă	cât	se	poate	
de	 clar	 în	 urma	parcurgerii	 documentelor	 din	 volum	este	 dimensiunea	 canti-
tativă	a	relațiilor	dintre	Bistrița-Năsăud	și	universitatea	clujeană.	Astfel,	alături	
de	numeroși	studenți	năsăudeni	și	bistrițeni	care	au	călcat	pragul	recent	înfiin-
țatei	 instituții	de	învățământ	superior	încă	din	primul	an	de	existență,	regăsim		
destul	de	mulți	 intelectuali	năsăudeni	au	făcut	parte	din	personalul	didactic	și	
administrativ	al	universității	clujene	în	perioada	interbelică,	contribuind	decisiv	la	
sporirea	prestigiulei	acestei	noi	instituții.	Apoi,	sesizăm	că	din	punct	de	vedere	
comunicațional	a	existat	un	mecanism	reciproc,	atât	personalități	cât	și	autori-
tățile	locale	din	Bistrița-Năsăud	au	transmis	scrisori	către	universitate,	care	la	
rândul	ei	a	solicitat	sprijinul	partenerilor	locali	în	probleme	privind	acordarea	de	
burse	studenților,	sprijinirea	unor	inițiative	științifice	și	culturale	(mai	ales	pentru	
buna	organizare	a	activităților	desfășurate	în	zona	Bistriței	de	către	Extensiu-
nea	Universitară),	vizita	unor	importanți	oaspeți	străini	(cazul	ilustrului	geograf	
Emmanuel	de	Martonne	care	a	efectuat	în	vara	anului	1921	o	excursie	în	Munții	
Rodnei),	reglarea	unor	aspecte	adminstrative	(achitarea	costurilor	către	Clinicile	
Universitare)	etc.	Numeroase	documente	ilustrează	diverse	momente	din	viața	
unor	năsăudeni	ajunși	profesori	la	universitatea	din	Cluj	(Nicolae	Drăganu,	unul	
dintre	 rectorii	 instituției),	 sau	 înalți	 funcționari	 (Ștefan	 Jarda	numit	 în	 toamna	
anului	1919	primul	secretar	al	Universității).
	 Sursa	documentelor	inedite	incluse	în	volum	este	variată,	fiind	utilizate	
fonduri	arhivistice	din	Bistrița,	informații	din	publicații	locale	sau	regionale	etc.,	
iar	editarea	lor	a	însemnat	introducerea	în	circuitul	științific	a	unui	imens	mate-
rial	documentar	care	fie	completează	informațiile	despre	evenimentele,	perso-
nalitățile	din	Bistrița-Năsăud	din	acei	ani,	fie	aduc	o	nouă	perspectivă	asupra	
evoluțiilor	istorice	locale,	regionale	sau	naționale	în	care	s-a	înscris	și	devenirea	
instituției	de	învățământ	superior	din	Cluj	în	primele	două	decenii	de	existență.	
Prin	urmare	se	cuvine	a	fi	elogiată,	nedisimulat,	munca	benedictină	a	editorilor	
care	ne	oferă	cu	generozitate	informații	variate	despre	o	instituție	etalon	a	țării	
dar	și	despre	implicarea	comunităților	locale	(în	acest	caz	a	celei	din	Bistrița-Năsăud)	
în	efortul	general	de	dezvoltare	și	progres	stimulat	de	Unirea	Transilvaniei	cu	Româ-
nia.	Practic	nicio	monografie	regională	sau	locală,	ca	să	nu	mai	vorbim	de	viitoare	
sinteze	privind	Universitatea	nu	va	mai	putea	eluda	în	viitor	aceste	surse	editate	cu	
profesionalism	de	istorici	consacrați	sau	aflați	la	porțile	maturității	profesionale.

 *Intelectuali	 din	 județul	 Bistrița-Năsăud	 și	 Universitatea	 din	 Cluj	 (1919-1940).	
Restituiri	documentare,	editori	Adrian	Onofreiu,	Claudia	Septimia	Sabău,	Ana-Maria	Stan,	
Cornelia	Vlașin,	Cuvânt	înainte	de	Ana-Maria	Stan,	au	colaborat	Paula	Cazacu,	Nicoleta	
Hegedűs,		Editura	Mega,	Cluj-Napoca,	2021,		381	pag.

Icu Crăciun

T. Arghezi și L. Rebreanu despre 
regele Carol al II-lea

	 Revista	„Tribuna”	din	9	iunie	1940	(anul	II,	nr.	129)	a	publicat	două	
articole,	 astăzi,	mai	puțin	 cunoscute,	 semnate	de	Arghezi	 și	Rebreanu,	 și	
închinate	regelui	Carol	al	II-lea;	cel	al	poetului	se	intitulează	„Regele	artist”,	
iar	cel	al	romancierului	„Un	deceniu	de	restaurație”	(acesta,	fiind	tipărit	și	în	
„Foaia	poporului”	din	9	iunie	1940	(anul	48,	nr.	24).
	 Arghezi	îl	considera	pe	suveran	un	inițiator	„pe	toate	granițele	con-
științei”,	preocupat	de	carte,	atent	cu	scriitorii,	căutându-le	mereu	compania,	
prezent	 la	fiecare	sărbătoare	anuală	a	cuvântului	 tipărit,	 încurajând	artele,	
literatura,	arhitectura.	În	contextul	anului	1940,	dar	și	cu	mult	înainte,	poetul	era	convins	că	un	scriitor,	
„spre	cea	mai	mare	rușine	a	lui”,	nu	trebuie	să	se	implice	în	viața	politică,	să	nu	accepte	intrarea	într-un	
guvern	ori	să	devină	parlamentar	și	adaugă	 „scriitorul	atâta	știe	să	 facă,	vorbe”,	 făcând	aluzie	 la	T.	
Maiorescu,	care	intra	în	categoria	criticilor,	aceștia	fiind	un	fel	de	epigramiști	după	el,	fiindcă	epigrama	
nu	este	altceva	decât	„alcaloidul	criticii”.	Odată	cu	venirea	la	tron	a	lui	Carol	al	II-lea,	statutul	scriitorului	
român	s-a	schimbat	fundamental.	Suveranul,	zice	Arghezi,	e	autorul	integral	și	exclusiv	al	următoarelor	
instituții	literare:
	 -„A	fondat	Ziua	Cărții,	care	a	devenit	Săptămâna	și	apoi	Luna	Cărții”.
	 -„A	 întemeiat	mai	multe	 Fundații	 cu	 programe	 de	 lucru	 și	 de	 publicații	 distincte,	 și	 Editura	
pentru	Artă	și	Literatură,	consacrată	literaturii	de	creație,	poeziei,	romanului,	studiului,	filosofiei.	Editura	
Regele	Carol	II	tipărește	luxos	cu	un	gust	de	rafinament	ales	și	prețuri	într-adevăr	populare,	mai	mult,	
atât	cantitativ	cât	și	calitativ,	decât	toate	editurile	românești	laolaltă.	Revista	Fundațiilor	Regale,	tipărită	
lunar	„e	cea	mai	însemnată	revistă	din	câte	au	putut	să	apară	în	România”.	În	plus,	la	Fundațiile	Suve-
ranului	și-au	găsit	de	lucru	„un	mare	număr	de	scriitori	neutilizați	mai	înainte	de	nimeni”.
	 -„A	instituit	Premiul	Național	anual	de	literatură”.
	 -A	înzestrat	Societatea	Scriitorilor	Români	„în	scopul	clădirii	unui	Palat	prevăzut	cu	toate	faci-
litățile	de	trai	pentru	scriitori”.
	 -Casa	Pensiilor	„distribuie	efectiv	scriitorilor	ajunși	la	o	vârstă,	numeroase	pensii,	prevăzute	ca	
nicăeri	într’altă	țară	și	pentru	minorități”.
	 La	rândul	său,	L.	Rebreanu	notează	că	în	cei	zece	ani	de	domnie	a	lui	Carol	al	II-lea,	„înfăți-
șarea	țării	românești	s’a	schimbat	din	temelii”,	înnoind	sufletește	și	material	România	întregită.	După	
un	deceniu	de	 restaurație,	 „românul	 privește	 lumea	cu	ochi	mai	 lucizi,	 cu	mai	 sănătoasă	 încredere	
în	puterile	sale	creative	și	 în	viitorul	neamului”.	Carol	al	 II-lea	a	 înlăturat	„zâzaniile	care	despărțeau,	
îndemnul	regal	a	cimentat	năzuințele	care	înfrățesc	și	astfel	a	dăruit	națiunii	un	nou	ideal	spre	a	cărui	
împlinire	să	se	îndrepte	toate	sforțările.	[…]	Un	val	de	hărnicie	se	observă	în	cuprinsul	țării	dela	un	capăt	
la	altul.	Cu	un	asemenea	suveran,	Rebreanu	credea	că	„Viitorul	neamului,	orice	s-ar	întâmpla,	va	fi	sal-
vat”.	În	viziunea	autorului	lui	„Ion”,	în	cei	zece	ani	de	domnie,	românii	au	fost	cuprinși	„de	duhul	muncii	
constructive”.	Fiind	la	începutul	celui	de-Al	Doilea	Război	Mondial,	Rebreanu	scrie:	„Națiunile	cele	mai	
mari	și	mai	civilizate	sânt	încăerate	pe	viață	și	pe	moarte,	iar	încăerarea	lor	amenință	să	cuprindă	toată	
lumea.	Primejdiile	ne	pândesc	din	toate	părțile.	Cea	mai	mică	nebăgare	de	seamă	ar	putea	să	aibă	
urmări	nebănuite,	mai	ales	pentru	popoarele	mici.	Destinele	lumii	de	mâine,	destinul	nostru	al	tuturor,	
se	cumpănește	în	tropotele	noului	război	care	zguduie	pământul	din	temelii”.	Cuvinte	profetice,	valabile	
și	astăzi.

David Dorian

Bacovia, la șaizeci și cinci de ani de nemurire
	 În	urmă	cu	șaizeci	și	cinci	de	ani,	pe	22	mai	1957,	trecea	în	veșnicie	și	
în	glorie	nepieritoare	și	 totodată	deșartă	George	Bacovia,	poetul	care	a	marcat	
decisiv	lirica	secolului	trecut.	Despre	Bacovia	s-a	scris	poate	cel	mai	mult;	exegeți	
din	cei	mai	grei	s-au	aplecat	asupra	poeziei	sale,	dar	și	poeți	care	s-au	simțit	datori	
să	 interpreteze	 în	cheie	personală	opera	unui	poet	ce	răspunde	ca	nimeni	altul	
sensibilității	omului	modern.	Am	citit,	de-a	 lungul	vremii,	 cu	 interes	ceea	ce	s-a	
scris	despre	Bacovia,	dar	de	fiecare	dată	am	avut	sentimentul	că	nu	s-a	spus	încă	
totul,	că	lucruri	esențiale	despre	acest	poet	abisal	nu	au	fost	rostite.	De	altfel,	știm	
că	orice	mare	operă	rămâne	deschisă	variilor	interpretări.
	 Astăzi,	la	exact	șaizeci	și	cinci	de	ani	de	la	dispariția	fizică	a	poetului,	am	
simțit	nevoia	să	aduc	un	omagiu	celui	mai	straniu,	celui	mai	discret	și	poate	celui	
mai	mare	poet	modern	al	nostru,	cu	o	viață	personală	insignifiantă,	cu	o	operă	re-
dusă	ca	întindere,	dar	de	o	adâncime	inegalabilă.	Nu	voi	uita	întâlnirea	cu	poezia	bacoviană,	petrecută	
în	urmă	cu	peste	cincizeci	de	ani,	când	intrat	în	adolescență,	copilul	sfios	care	eram	la	doisprezece	ani,	
a	împrumutat	de	la	biblioteca	orășenească	Bistrița	volumul	de	poezii	Plumb.	A	fost	întâlnirea	cea	mai	
năucitoare	pe	care	am	trăit-o	vreodată.	Nimic	din	ce	am	citit	ulterior	nu	avea	să	depășească	impactul	
devastator	cu	poezia	aparent	atât	de	simplă,	de	esențială	în	rostire	ca	poezia	bacoviană.	A	fost	vremea	
când	am	trăit	anotimpurile	cele	mai	melancolice,	cum	în	muzica	lui	Vivaldi;	când	am	întâlnit	pe	străzi	
destine	mărunte	și	tragice,	ca	omul	vorbind	singur,	am	trecut	pe	străzile	noroioase	ale	târgului	provincial	
atras	de	sunetele	clavirului	la	care	cânta	o	nebună	despletită,	am	privit	în	zarea	de	cenușă	și	diamant	
vibrația	ploii,	m-am	înfiorat	de	albul	nesfârșit	al	iernii	străbătute	de	corbi.	
	 Vor	mai	trece	încă	șaizeci	și	cinci	de	ani	și	Bacovia	va	fi	la	fel:	cel	mai	moden	și	mai	tragic	poet	
român.	Nu	știm	cum	vor	arăta	vremurile	acelea;	putem	visa	la	ele	cum	personagiile	pieselor	lui	Cehov.	
Omenirea	va	redescoperi,	poate,	vremurile	poeziei	și	va	trăi	mai	frumos	și	mai	responsabil	decât	astăzi.	
Cine	știe...	
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Fatima României: Fenomenul maglavit în reprezentările culturale ale epocii interbelice

	 	 „Europa	actuală	 e	 în	 stăpânirea	unui	 val	 de	misticism”[1]	 –	 scrie	 Lucian	Blaga	
într-unul	dintre	aforismele	sale,	În	marginea	vremii,	publicat	în	„Gândirea”	anului	1922,	atră-
gând	atenţia	asupra	amplorii	fascinaţiei	fenomenelor	ezoterice	în	perioada	interbelică.	Însă,	
în	 vreme	 ce	 poetul	 subliniază	 influenţa	 pozitivă	 exercitată	 de	misticism	 asupra	 ştiinţelor	
exacte,	prin	sugestia	ilimitării	virtuale,	un	alt	colaborator	al	„Gândirii”,	Constantin	Rădulescu	
Motru,	investighează	modul	în	care	misticismul	suportă,	la	rândul	său,	acţiunea	modelatoare	
a	diferitelor	tehnici	şi	specializări	tipice	modernităţii.	Într-o	atentă	radiografie	a	misticismului,	
el	discută	permanenţa	fenomenului	în	istoria	culturii	şi	constată	paradoxala	proliferare	a	ma-
nifestărilor	mistice	în	secolul	XX,	explicabilă	–	crede	el	–	prin	imixtiunea	spiritului	comercial,	
dominant	în	cultura	modernă.	„Misticismul	–	afirmă	Rădulescu	Motru	–	se	cere	şi,	ca	atare,	
el	a	ajuns	o	marfă,	care	se	produce	în	mod	tehnic	industrial,	atât	de	către	aceia	care	au,	
cât	şi	de	către	aceia	care	n-au	o	fire	mistică	[…]	Avem	teologi,	artişti,	filosofi,	politicieni	care	
lucrează	pentru	mistici,	fără	ca	ei	înşişi	să	aibă	ceva	din	sufletul	mistic.	Se	produc	opere	de	
religie,	de	artă,	de	filosofie,	de	politică,	cu	tendinţe	mistice,	nu	fiindcă	aşa	cere	sufletul	celor	
care	produc,	ci	fiindcă	aşa	cere	comerţul	timpului.	Misticismul	este	astăzi	rentabil	şi	de	ace-
ea	marfa	lui	inundă	toate	pieţele	moderne”[2].	Altfel	spus,	avem	de	a	face	cu	o	adaptare	a	
fondului	mistic	ancestral	la	cerinţele	unei	pieţe	formate	mai	ales	din	„poporul	de	jos”[3],	prin	
acţiunea	unor	specialişti	care	transformă	acest	fond	într-o	marfă	dezirabilă.
	 Dincolo	de	ascendenţa	spengleriană	a	ştiinţificităţii,	 cu	care	este	abordată	 tema	
misticismului	 interbelic,	discursurile	celor	doi	gânditori	români	sintetizează	atmosfera	unei	
epoci	receptive	la	orice	manifestare	spiritualistă.	Apogeul	acestui	misticism	mocnit	se	con-
sumă	în	siajul	fenomenului	Maglavit.
	 Istoria	acestuia	din	urmă	începe	în	vara	secetoasă	a	anului	1935,	când	Petrache	
Lupu,	un	cioban	din	acest	sat	de	lângă	Caracal,	întâlneşte	într-o	zi	de	vineri,	31	mai,	la	butu-
rugile	de	lângă	târla	sa,	un	bătrân	cu	păr	alb,	pe	care	îl	numeşte	Moşul,	care	îl	mandatează	
să	transmită	lumii	să	se	pocăiască,	să	respecte	sărbătorile	şi	să	meargă	la	biserică.	Această	
primă	întâlnire	este	urmată	de	alte	două,	în	7,	respectiv,	în	14	iunie,	dar	şi	de	viziunea	unei	
stele	ce	concentrează	în	ea	cele	patru	elemente	presocratice	şi	poartă	în	sine	ameninţarea	
sfârşitului	lumii.	Misiunea	lui	Petrache	Lupu	îl	integrează	şi	pe	rege,	conjurat	să	facă	drep-
tate	ţară.	Surprinzător,	primii	receptori	ai	mesajului	–	credincioşii	adunaţi	la	biserica	din	Ma-
glavit,	păstoriţi	de	preotul	Nicolae	Bobin	–	reacţionează	pozitiv	la	vorbele	ciobanului	gângav.	
Ulterior,	pe	locul	viziunii	divine,	faimosul	„la	Buturugi”,	Petrache	Lupu	sapă	o	fântână,	a	cărei	
apă	va	fi	considerată	miraculoasă,	şi	ridică	o	cruce.
	 Evoluţia	explozivă	a	 fenomenului	Maglavit	 înseamnă	pelerinaj	 în	masă	(anumite	
estimări	vorbesc	despre	aproximativ	două	milioane	de	pelerini	 între	1935	şi	1936),	 înfiin-
ţarea	unei	efemere	publicaţii,	„Cuvântul	Maglavitului”,	constituirea	unui	comitet	care	adună	
donaţiile	pelerinilor	în	vederea	construirii	unei	biserici	şi	orchestrarea	unei	operaţiuni	comer-
ciale	de	anvergură,	în	care	sunt	implicaţi	preotul	Bobin	şi	senatorul	Toma	Vălăreanu.	Valul	
cuprinde	treptat	eşalonul	superior	al	Bisericii	Ortodoxe	şi	ajunge	în	atenţia	lui	Carol	al	II-lea,	
care	îl	cheamă	pe	cioban	la	Peleş	şi	îi	botează	unul	dintre	copii	cu	numele	Mihai.	Izbucnirea	
Celui	De-al	Doilea	Război	Mondial	înseamnă	atenuarea	efervescenţei	maglavitene,	dar	nu	
şi	stingerea	credinţei	în	mesagerul	divin	Petrache	Lupu.	Din	ordinul	generalului	Antonescu,	
el	este	purtat	cu	avionul	deasupra	frontului	şi,	se	pare,	prevede	victoria	în	război	a	ruşilor,	
urmată,	într-un	viitor	neprecizat,	de	retragerea	lor	din	România.	Venirea	comuniştilor	la	pu-
tere	echivalează	cu	stingerea	oricărei	manifestări	mistice.	Petrache	Lupu	este	arestat	pentru	
câteva	luni	în	1951,	înainte	de	a	apuca	să	comunice	„vorba	cea	mare”.	După	eliberare,	duce	
o	existenţă	discretă	până	în	1989,	urmată	de	o	resurecţie	timidă	a	faimei	de	om	ales,	care	

durează	până	la	moartea	sa,	în	1994.
	 De	la	bun	început,	intelectualitatea	românească	interbelică	a	reacţionat	divergent	
la	fenomenul	Maglavit.	Dacă	Biserica	Ortodoxă	a	ales	să	integreze	şi	să	administreze	mira-
colul,	presa	şi	specialiştii	în	medicină	fie	că	au	contestat	posibilitatea	miracolului,	apelând	la	
psihopatologie,	fizică	şi	sociologie,	fie	că	au	îmbrăţişat	cu	entuziasm	fenomenul,	aducând	
argumente	mai	mult	 sau	mai	puţin	ştiinţifice.	O	clasă	aparte	o	constituie	acei	 intelectuali	
pentru	care	veridicitatea	miracolului	maglavitean	este	 irelevantă,	fiind	 importantă	doar	ca	
simptom	cultural.
	 „În	haosul	şi	întunerecul	care	fatal	duce	la	abis,	în	ceasul	al	doisprezecelea,	umilul	
cioban	cu	inima	curată	vine	şi	ridică	farul	luminos	spre	a	ne	arăta	calea	de	urmat”[4]	–	scrie	
Simeon	Mitea	în	numărul	51	al	ortodoxului	„Telegraf	român”.	El	sintetizează	practic	într-o	
singură	frază	spectrul	crizei	spirituale	care	bântuie	epoca	interbelică,	viziunile	apocaliptice	
proliferante	şi	surescitarea	consecutivă	oricărui	eveniment	cu	potenţialităţi	mistico-resurec-
ţionare.
	 Fervoarea	mistică	a	verii	anului	1935	înregistrează	o	oglindire	exuberantă	în	pa-
ginile	„Gândirii”	graţie	unui	articol	semnat	de	Pan.	M.	Vizirescu,	intitulat	Un	păstor	ne	predi-
că[5].	Autorul	vorbeşte	despre	o	indiscutabilă	minune	cu	valenţe	soteriologice	care	„a	biruit	
[…]	toate	îndoielile	noastre,	a	refăcut	strălucirea	altarelor	şi	ne-a	ridicat	ochii	cu	care	demult	
nu	mai	ştiam	să	privim	în	abăstrimile	înaltului”,	despre	un	eveniment	care	demonstrează	fap-
tul	că	„Dumnezeu	a	fost	pe	pământul	nostru…	în	câmpia	românească	şi	a	rămas	–	precum	
se	vede	–	să	facă	popas	lung	în	inimile	spălate	de	botezul	ortodoxiei	noastre”[6].	În	cazul	în	
care	sublinierea	statutului	privilegiat	al	plaiului	românesc	şi	al	ortodoxiei	nu	era	suficientă,	
sugestia	de	popor	ales	devine	explicită	graţie	formulei	„un	neam	îndrăgit	de	cruce”.	Dovada	
supremă	a	miracolului	invocat	este,	în	optica	acestui	articol,	amploarea	pelerinajului	generat	
de	viziunile	ciobanului	„surd	şi	mut”	de	la	Maglavit.	Lăsând	la	o	parte	accentuata	ficţionali-
zare	quasi-lirică	a	discursului	lui	Pan.	M.	Vizirescu,	denaturarea	la	nivel	de	detaliu	–	precum	
transformarea	lui	Petrache	Lupu,	care	avea	un	mic	defect	de	vorbire,	într-un	cioban	surd	şi	
mut	–	potenţează	miraculosul	şi	transformă	faptul	în	legendă.	De	altfel,	defectul	de	vorbire	
este	invocat	în	mod	repetat	în	paginile	ce	istorisesc	aventura	de	pelerin	la	Maglavit	a	auto-
rului,	confruntat	cu	valul	de	credincioşi	şi	cu	înţelepciunea	de	inspiraţie	divină	a	lui	Petrache	
Lupu,	transcrisă	şi	într-un	plan	al	lumii	de	veci,	schiţat	pe	o	bucată	de	hârtie.	Apogeul	experi-
enţei	de	la	Maglavit	se	consumă	la	Buturugi,	unde	ciobanul	transfigurat	într-o	entitate	eterică	
predică	şi	cere	mulţimii	exaltate	să	se	pocăiască.	Şi	dacă	tot	suntem	în	perimetrul	„Gândirii”,	
discursul	apologetic	al	lui	Pan.	M.	Vizirescu	încorporează	Iisus	prin	grâu,	poemul	lui	Nichifor	
Crainic,	şi	îl	transformă	într-o	ancoră	ideologică	cu	inflexiuni	plastice	şi	virtuţi	vizionare.
	 În	tabăra	scepticilor,	Nicolae	Iorga	solicită,	în	cadrul	Congresului	Naţional	Biseri-
cesc	din	1935,	intervenţia	bisericii	în	cazul	Petrache	Lupu,	considerând	că	Sfântul	Sinod	are	
obligaţia	de	a	cerceta	problema	„pentru	 liniştea	sufletească	a	acestui	popor”[7].	 În	opinia	
istoricului,	proliferarea	manifestărilor	religioase	populare	de	acest	tip,	şi	implicit	a	„vânzăto-
rilor	de	Dumnezeu”,	constituie	un	indiciu	de	anarhie,	argument	suficient	pentru	o	atitudine	
intervenţionistă	în	problema	Maglavitului.
	 „Când	 d.	 Iorga	 se-nfurie	 poate	 să	 fie	 câteodată	 sublim	 şi	 câteodată	 lamentabil.	
Sublim	–	când	lava	acestui	vulcanic	temperament	o	brodeşte	pe	linia	mare	a	moralităţii;	la-
mentabil	–	când	aceeaşi	lavă	o	ia	pe	ţurloiul	în	zig-zag	al	meschinăriei.	De	la	o	vreme,	sacra	
sa	furie	a	pierdut	direcţia	sublimului.”[8]	Aşa	debutează	receptarea	gândiristă	a	intervenţiei	
lui	Nicolae	Iorga	în	cadrul	lucrărilor	congresului	naţional	al	Bisericii	Ortodoxe	din	România.	
Portretizarea	lui	Iorga	ca	geniu	răzbunător	şi	gelos	este	succesiv	argumentată	prin	faptul	că	
a	denigrat	Istoria	Românilor	a	lui	Constantin	Giurescu	(elogiată	în	paginile	„Gândirii”),	a	su-
primat	ziarul	„Calendarul”,	folosindu-se	de	poziţia	sa	de	prim-ministru,	şi	a	atacat	„Gândirea”	
în	cadrul	unui	congres	naţional	al	Bisericii	Ortodoxe,	acuzând-o	de	„misticism	literar”,	incon-
gruent	cu	ortodoxia,	după	ce	a	solicitat	investigarea	fenomenului	Maglavit.	„În	congresul	na-
ţional	bisericesc	–	notează	cronicarul	–,	furia	sa	a	izbucnit	mai	întâi	împotriva	ciobanului	din	
Maglavit:	a	cerut	bisericii	să-l	suprime	fiindcă	face	minuni.	Nu-i	plac	minunile	d-lui	N.	Iorga:	
îi	stânjenesc	ateismul	marxist.	D.	Octavian	Goga	s-a	ridicat	cu	bunul	simţ	românesc	şi	a	pus	
lucrurile	la	punct.	D.	Ioan	Petrovici	a	subliniat	minunile	cu	o	filosofică	decenţă.	Aşa	că,	d.	N.	
Iorga	a	părăsit	furios	sala.	Desigur,	în	momentul	acela	dânsul	vedea	în	Petrache	Lupu	un	fel	
de	al	doilea	Giurescu.”[9]
	 Sarcasmul	 comparaţiei	 finale	 nu	 este	 străin	 nici	 discursului	 din	 „Neamul	Româ-
nesc”,	diferenţa	fiind	că	referinţa	predilectă	nu	este	Giurescu,	ci	 Ion	Mihalache,	unul	din-
tre	liderii	Partidului	Naţional-Ţărănesc,	plasat	constant	în	ecuaţii	ironice	cu	Petrache	Lupu.	
Astfel,	într-un	articol	nesemnat	din	30	iulie	1935,	Maglavitul	supralicitează	Topolovenii[10],	
publicaţia	condusă	de	Nicolae	 Iorga	 ironizează	eforturile	electorale	ale	 lui	 Ion	Mihalache,	
care	a	adunat	 la	Topoloveni	 infinit	mai	puţini	 ţărani	decât	a	reuşit	să	coaguleze	miracolul	
de	la	Maglavit.	Evident	eficace,	comparaţia	este	reluată	două	zile	mai	târziu	în	La	răspân-
tia	Maglavitului[11],	 sub	 semnătura	 „Comitetul	 nostru	Executiv”,	 unde,	 în	 loc	 să	 subscrie	
la	scepticismul	manifestat	de	publicaţiile	oficiale	ale	ţărăniştilor	(cum	este	„Patria”)	faţă	de	
miracolul	de	la	Maglavit,	„Neamul	Românesc”	vede	în	reacţia	acestora	expresia	frustrării,	a	
neputinţei:	„De	când	cu	Maglavitul	ciobanului	Petrache,	d.	Mihalache	şi-a	pierdut	cumpătul.	
A	pus	oficioasele	să-l	înjure	pe	bietul	păstor:	cum	de-a	îndrăznit	să	vorbească	cu	Dumnezeu	
şi	să	facă	adunări	de	60	000	şi	100	000	de	ţărani,	tocmai	când	şi	el	se	înţelesese	cu...	d.	
Virgil	Madgearu	să	facă	la	fel	pentru	a	pune	mâna	pe	putere?”.
	 Paralela	Maglavit	–	Topoloveni	este	reiterată	sub	pana	lui	Iorga	în	12	septembrie,	
cu	titlul	Ţărănism	şi	maglavitism[12].	
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În	acest	caz,	atât	Petrache	Lupu,	cât	şi	Virgil	Ma-
dgearu	sunt	transformaţi,	mai	mult	sau	mai	puţin	
voalat,	 în	 victime	 ale	 propriilor	 halucinaţii,	 „cu	 o	
deosebire:	la	cel	din	Maglavit,	cu	mai	puţină	gla-
vă	e	numai	misticism,	la	cel	de	la	Topoloveni,	cu	
glavă	mai	multă,	e	şi	niţică	mistificaţie...”.	O	acuti-
zare	a	atacului	verbal	la	adresa	lui	Ion	Mihalache	
se	produce	în	numărul	174	din	1935	al	revistei	lui	
Iorga,	 într-un	 articol[13]	 care	 dezbate	 valoarea	
simptomatică	a	Maglavitului	pentru	starea	morală	
a	ţărănimii	româneşti,	încheiat	cu	înţepătură	dură:	
„Ce	păcat	că	Petrachi	Lupu	e	surd	şi	 încurcat	 la	
vorbă,	pe	când	Ion	Mihalache	aude	şi	poate	vor-
bi!”.
	 Nu	numai	mefienţa	lui	Nicolae	Iorga	faţă	de	mi-
nunile	de	la	Maglavit	face	obiectul	unui	contraatac	
gândirist.	Aceeaşi	 rubrică	 –	 Cronica	măruntă	 –,	
semnată	de	data	aceasta	de	către	Nichifor	Crai-
nic,	 reacţionează	 în	 februarie	1936	 la	 campania	
dusă	 de	 „Unirea”,	 publicaţia	Mitropoliei	Unite	 cu	
Roma,	şi	ajunge	la	concluzia	că	singura	explica-
ţie	pentru	denigrarea	minunilor	de	la	Maglavit	ţine	
de	periclitarea	 „uniaţiei”	prin	 impactul	 spiritual	al	
fenomenului	integrat	ortodox	în	mediile	ţărăneşti.	
„Negând	minunea	în	ortodoxie	–	scrie	Crainic	–,	ei	

neagă	implicit	minunea	în	catolicism	şi	singuri	îşi	iscălesc	certificate	de	necredinţă	sau	de	
ateism”[14].	Mai	mult	chiar,	negaţia	aruncă	greco-catolicismul	în	aceeaşi	oală	cu	socialiştii	
şi	comuniştii,	cu	care	împărtăşeşte	„ateismul	organizat	împotriva	lui	Hristos”.
	 Dezavuarea	opiniilor	„Unirii”	nu	face	altceva	decât	să	reafirme	încrederea	lui	Ni-
chifor	Crainic	în	virtuţile	profetice	ale	lui	Petrache	Lupu,	în	concordanţa	dintre	predica	cio-
banului	de	la	Maglavit	şi	Evanghelia	lui	Hristos,	clar	exprimată	în	articolul	Vizită	la	Magla-
vit[15],	radiografie	exaltantă	a	unui	 fenomen	colectiv	marcat	mistic	şi	nuanţat	apocaliptic,	
insuficient	explicabil	sociologic,	a	cărui	figură	centrală	este	„un	cioban	singuratic	şi	agramat,	
ridicat	brusc	din	anonimatul	popular	cu	afirmaţia	că	el	a	văzut	pe	Dumnezeu”.	Ca	şi	Dumitru	
Stăniloae	în	paginile	aceluiaşi	număr	din	„Gândirea”,	Nichifor	Crainic	respinge	orice	expli-
caţie	psihopatologică	 în	cazul	Petrache	Lupu,	pe	considerentul	 insuficienţei,	şi	apreciază	
că	singurul	domeniu	care	poate	furniza	o	explicaţie	satisfăcătoare	rămâne	teologia.	Pentru	
a	eluda	primejdia	unei	cruciade	de	principii,	Nichifor	Crainic	merge	în	toamna	lui	1935	la	
Maglavit,	acompaniat	de	Dragoş	Protopopescu	şi	N.	Crevedia.	Departe	de	a	fi	agreabilă,	
prima	impresie	confirmă	mai	degrabă	teza	misticismului	ca	marfă,	susţinută	cu	mai	bine	de	
un	deceniu	înainte	de	Constantin	Rădulescu	Motru	în	paginile	aceleiaşi	reviste,	combinată	
cu	 imaginea	 deprimantă	 de	 curte	 a	miracolelor,	 totul	 sub	 administrarea	 unui	 comitet	 cu	
orientări	mercantile.	Acest	comitet	adună	banii	donaţi	de	pelerini,	bani	destinaţi	construirii	
unei	biserici	şi	a	unui	spital,	deşi,	potrivit	mărturisirii	ciobanului	de	la	Maglavit,	Moşul	nu	a	
poruncit	o	asemenea	construcţie.
	 Personalitatea	 lui	Petrache	Lupu	schimbă	perspectiva	asupra	spectacolului	gro-
tesc	de	la	Maglavit	şi	infirmă	diagnosticul	în	abstract	dat	de	doctorul	Demetru	Em.	Paulian.	
Tânăr,	firav,	posesor	al	unui	vocabular	redus	şi	cu	un	vag	defect	de	vorbire,	încrezător	în	
protecţia	divină	şi	dăruit	integral	rolului	său	de	unealtă	a	lui	Dumnezeu,	cu	un	regim	de	viaţă	
aproape	ascetic	susţinut	de	ceea	ce	numeşte	„un	suflet	tare”,	ciobanul	se	dovedeşte	a	fi	
ordonat	şi	inteligent,	cu	o	memorie	impecabilă,	străin	de	interese	partinice,	preocupat	doar	
de	credinţa	celorlalţi	în	adevărul	minunii	şi	neinteresat	de	ce	spune	lumea	despre	el,	chiar	şi	
atunci	când	lumea	înseamnă	Nicolae	Iorga.	Carenţa	unei	educaţii,	vizibilă	şi	în	simplitatea	
rugăciunilor	sale,	devine	în	cazul	lui	Petrache	Lupu	o	explicaţie	plauzibilă	pentru	credibili-
tatea	de	care	se	bucură,	un	om	cultivat	fiind	–	în	opinia	ciobanului	–	infinit	mai	expus	acu-
zaţiilor	de	fraudă,	deoarece	beneficiază	de	suficiente	informaţii	pentru	a	inventa	o	poveste	
despre	viziunea	divină.	Urmărind	atent	predica	lui	Petrache	Lupu,	Nichifor	Crainic	observă	
pe	cer	o	siluetă	luminoasă	umanoidă,	profilată	în	spatele	ciobanului,	remarcată,	printre	alţii,	
şi	de	către	Dragoş	Protopopescu,	dar	nu	şi	de	către	N.	Crevedia.	Cunoscând	din	proprie	
experienţă	 (mărturisită)	 procesualitatea	 iluziilor	 şi	 halucinaţiilor,	 Nichifor	Crainic	 respinge	
posibilitatea	manifestării	 lor	 la	Maglavit	 şi	 concluzionează	 că	 entitatea	 luminoasă	 „era	 o	
existenţă	în	sine,	obiectivă”	şi	nu	un	corp	astral	sau	o	aură,	cum	ar	putea	crede	ocultiştii.
	 Constant	 afirmată,	 încrederea	 lui	 Nichifor	 Crainic	 în	 realitatea	miracolului	 de	 la	
Maglavit	suportă	o	relativizare	preventivă	spre	finalul	articolului:	„Noi	am	făcut	aici	o	simplă	
prezentare	descriptivă,	 fără	altă	pretenţie	decât	aceea	a	unui	cinstit	proces-verbal.	Dacă	
ne-am	înşelat	cumva,	–	ceea	ce	e	foarte	posibil	–,	timpul	ne	va	verifica.	Numai	perspectiva	
lui	ne	va	putea	da	o	certitudine	pozitivă	sau	negativă.”
	 Venind	dintr-o	altă	sferă	a	spiritualismului	românesc,	de	inspiraţie	guénoniană	de	
data	aceasta,	Mihail	Vâlsan	merge	şi	el	în	pelerinaj	la	Maglavit	şi	primeşte	de	la	Petrache	
Lupu	o	binecuvântare.	 În	cazul	său,	contactul	cu	teofania	autohtonă	se	suprapune	peste	
lecturile	 din	 opera	 lui	René	Guénon	 şi	 îi	 consolidează	 convingerea	 că	 întregul	 fenomen	
este	 legat	 de	Regele	 Lumii.	 Potrivit	 lui	 Jean	Reyor[16]	 (alias	Marcel	Clavell),	 secretarul	
revistei	 „Études	traditionnelles”,	Mihail	Vâlsan	 ia	cu	el	 în	Franţa	obsesia	Moşului,	despre	
care	îi	scrie	maestrului	său	francez.	Sub	semnul	acestei	obsesii	începe	iniţierea	sa	alawită,	
ascensiunea	la	statutul	de	muqadim	pentru	întreaga	Franţă	(poziţie	spirituală	similară	celei	
ocupate	de	Vasile	Lovinescu	în	România	şi	zona	balcanică)	şi	metamorfozarea	sa	într-un	
maestru	spiritual	care	a	animat	 timp	de	decenii	exegeza	sufită,	mai	ales	prin	 impunerea	
studiilor	akbariene	 în	Occident.	Cât	despre	Vasile	Lovinescu,	corespondenţa	acestuia	cu	
René	Guénon[17]	dezvăluie	interesul	pentru	fenomenul	Maglavit.	Maestrul	francez,	aflat	în	

1936	la	Cairo,	încearcă	să	circumscrie	ezoteric	fenomenul,	speculând	pe	marginea	conexi-
unii	dintre	cuvântul	Moş	şi	ideea	de	primordialitate	şi	relaţionând	aluziile	la	sfârşitul	lumii	cu	
perspetiva	Ierusalimului	ceresc.
	 Nevoia	mistică	 a	maselor	 despre	 care	 vorbea	 Constantin	 Rădulescu	Motru	 face	
obiectul	unei	meditaţii	nesemnate	din	„Telegraful	român”,	cu	titlul	Albineţ	şi	Maglavit[18].	Sur-
prinzătoare	este	premisa	articolului,	 faptul	 că	nu	 interesează	adevărul	acestor	miracole,	 ci	
ceea	ce	ele	demonstrează	şi	pot	genera,	adică:	„marea	sete	religioasă	manifestată	în	massele	
ţărănimii	noastre,	care	văd	adevărata	lumină	necesară	pentru	desăvârşirea	vieţii”,	respectiv,	
reintegrarea	„bisericii	ortodoxe	române	în	misiunea	sa	pentru	o	nouă	aşezare	naţională”.
	 Valorizarea	Maglavitului	prin	prisma	consecinţelor	simbolice	şi	practice	formează	
miezul	unui	articol	semnat	de	I.	Al.	Bran-Lemeny,	Minunea	de	la	Maglavit[19].	Recursul	pen-
tru	posibilitatea	miracolului	se	încheie	în	acest	caz	cu	sublinierea	statutului	de	popor	ales	al	
românilor,	din	moment	ce	Dumnezeu	s-a	arătat	lor	(Pan.	M.	Vizirescu	operează	cu	acelaşi	
raţionament	în	„Gândirea”),	şi	a	îndatoririi	Bisericii	şi	Statului	de	a	desăvârşi	„acest	colţ	de	
rai	pe	pământul	românesc”.	Sugestia	noului	Ierusalim	nu	e	nici	ea	departe!
	 Pelerinajul	la	Maglavit	al	preotului	Dumitru	Antal	se	soldează	cu	o	broşură	publicată	
în	1935	la	Tipografia	Cărţilor	Bisericeşti[20].	Experienţa	acestuia	pare	o	reiterare	a	scenariu-
lui	descris	de	Nichifor	Crainic	(inclusiv	vederea	entităţii	alburii	profilate	în	spatele	ciobanului),	
fără	asperităţile	primului	contact	cu	umanitatea	care	inundase	Maglavitul	în	căutare	de	mira-
cole	şi	fără	suspiciunea	unei	fraude.	„Păşim	cu	emoţie	sfântă	–	notează	preotul	convins	de	
apodictica	atitudine	smerită	într-un	loc	încărcat	de	sacralitate	–	[...]	lângă	aceste	buturugi,	
unde	i	s-a	arătat	vedenia	dumnezeiască	în	trei	rânduri	ciobanului	Petre	Lupu”[21].	Ceea	ce	
frapează	în	portretul	pe	care	Dumitru	Antal	i-l	face	ciobanului	de	la	Maglavit	este	insistenţa	
pe	 trăsături	fizionomice,	care	 indică	o	entitate	 inspirată	sacral.	 În	această	 logică,	privirea	
deţine	locul	privilegiat,	intensitatea	şi	„focul”	ochilor	convertindu-se	în	mărturii	clare	ale	sfin-
ţeniei	mesagerului	divin.	 Însă,	 spre	deosebire	de	alte	mărturii	 de	credinţă,	Dumitru	Antal	
consideră	că	entitatea	care	i	s-a	arătat	lui	Petrache	Lupu	trebuie	să	fi	fost	Dumnezeu-Fiul.
	 O	mărturie	de	credinţă	furnizează	şi	Dumitru	Stăniloae	în	numărul	din	29	septem-
brie	1935	al	„Telegraful	român”:	„Mărturisesc	în	faţa	lui	Dumnezeu	şi	a	oamenilor,	eu	preotul	
şi	profesorul	D.	Stăniloae,	despre	următoarele	tămăduiri	minunate	pe	care	le-am	constatat	
cu	ochii	mei	la	Maglavit,	păstrându-mi	spiritul	de	observaţie	şi	simţurile	în	cea	mai	perfectă	
funcţiune”[22].	Micro-jurnalul	maglavitean	al	teologului	furnizează	câteva	exemple	de	vinde-
cări	miraculoase,	mai	ales	cazuri	de	surdo-muţi	şi	paralitici	ale	căror	nume	şi	istorii	clinice	
sunt	notate	cu	acurateţe,	şi	descrie	în	perspectiva	martorului	„figura	stranie”	proiectată	în	
spatele	lui	Petrache	Lupu	în	timp	ce	acesta	predică	mulţimii	în	locul	numit	„la	Buturugi”.
	 Acelaşi	Dumitru	Stăniloae	consacră	un	studiu	amplu	fenomenului	Maglavit,	publicat	
în	primul	număr	din	1936	al	„Gândirii”	–		Încercare	despre	teofanii.	Interpretarea	vedeniilor	
lui	Petrache	Lupu[23]	–	în	care	combate	teza	imposibilităţii	teofaniei,	ancorată	în	Evanghelia	
după	Ioan,	1,	18:	„Nimeni	n-a	văzut	vreodată	pe	Dumnezeu;	singurul	Lui	Fiu,	care	este	în	
sânul	Tatălui,	Acela	L-a	făcut	cunoscut”.	Principalul	argument	al	pledoariei	teologului	pentru	
posibilitatea	teofaniei	este	discursul	antinomic	al	Scripturilor,	scindat	între	mărturii	şi	negaţii,	
rezolvate	de	mistica	ortodoxă	a	secolului	al	XIV-lea	prin	stabilirea	 faptului	 că	Dumnezeu	
rămâne	inaccesibil	cu	fiinţa	sa,	dar	prin	„puterile	şi	lucrările	Sale	El	coboară	până	la	noi”.	O	
dezvoltare	a	acestei	soluţii	furnizează	mistica	germană	medievală	şi,	mai	ales,	slavofilii	ruşi,	
Serghei	Bulgakov	şi	Nikolai	Berdiaev,	potrivit	 cărora,	 în	vreme	ce	 lucrările	 lui	Dumnezeu	
sunt	accesibile	oamenilor,	chiar	dacă	nu	întotdeauna	sesizabile	pentru	toţi,	fiinţa	Lui	rămâne	
inaccesibilă.	Articolul	 aprofundează	 procesele	 imaginativ-halucinatorii	 şi	 contestă	 ipoteza	
psihopatologică	susţinută	de	doctorul	I.	Stănescu,	psihiatrul	legist	care	şi-a	difuzat	opiniile	
despre	cazul	Petrache	Lupu	în	ziarul	„Zorile”,	invocând	incongruenţele	dintre	istoria	cioba-
nului	de	la	Maglavit	şi	cazul	de	referinţă	al	medicului,	o	pacientă	a	reputatului	psihiatru	Brière	
de	Boismont.	Nu	este	pentru	prima	dată	când	teologul	ortodox	contestă	un	diagnostic	psihia-
tric	tipărit	în	paginile	ziarului	„Zorile”.	Într-un	articol	din	„Telegraful	român”	–	Exagerări[24]	–,	
el	contracarează	de	pe	o	poziţie	mai	degrabă	dogmatică	scepticismul	doctorului	Dem.	Em.	
Paulian	din	Psihoza	maglaviteană	în	lumina	cercetărilor	şi	interpretărilor	ştiinţifice,	bazat	pe	
o	mantră	care	spune	limpede	că	ştiinţa	modernă	nu	admite	supranaturalul.	„Dl.	Dr.	Paulian	–	
scrie	Dumitru	Stăniloae	–	cere	Bisericii	să	oprească	credinţa	în	minune	în	general,	simulând	
un	mare	respect	pentru	Biserică”,	dar	scapă	din	vedere	faptul	că	Biserica	se	întemeiază	pe	
o	minune	–	Învierea	–	şi	crede	în	posibilitatea	intervenţiei	divine	în	viaţa	omenească.	
	 Revenind,	în	perimetrul	studiului	publicat	în	„Gândirea”,	Dumitru	Stăniloae	elimină	
succesiv	orice	diagnostic	de	natură	psihiatrică	în	cazul	lui	Petrache	Lupu,	căutând	mereu	
inadvertenţele	 faţă	de	canonul	clinic,	şi	susţine	că	acesta	este	„un	om	sănătos	din	punct	
de	vedere	mintal”.	În	sprijinul	argumentaţiei	sale	vin	mărturiile	a	doi	psihiatri	–	doctorul	G.	
Marinescu	şi	doctorul	I.	Popescu-Sibiu	–,	adepţi	ai	ipotezei	viziunii	ca	forţă	constructivă	cu	
valoare	socială,	explicabilă	doar	parţial	prin	metode	ştiinţifice,	elementul	imponderabil	al	pro-
blemei	fiind	credinţa.	Un	pas	mai	departe,	pledoaria	pentru	teofanie	a	lui	Dumitru	Stăniloae	
se	armează	cu	o	avalanşă	de	cazuri	în	care	anumite	imagini	trezite	în	noi	au	cauze	extra-su-
biective,	indiferent	că	avem	în	vedere	simple	vise	premonitorii	sau	experienţe	mediumnice,	
neeludate	 de	 ştiinţă,	 şi	 sfârşeşte	 într-o	 explicaţie	menită	 să	 consolideze	 teza	 posibilităţii	
teofaniei,	a	faptului	că	Petrache	Lupu	într-adevăr	l-a	văzut	pe	Dumnezeu:	„Întrucât	puterea	
dumnezeiască	a	străbătut	 în	magazinul	şi	 laboratorul	de	 imagini	din	sufletul	 lui	Petrache	
Lupu,	a	sintetizat	acolo	o	imagine.	Dar	puterea	aceasta,	care	îşi	dovedea	mai	convingător	şi	
mai	clar	prezenţa	în	imagine,	a	umplut	toată	fiinţa	şi	toată	împrejurimea	lui	Petrache	Lupu.	
Imaginea	însăşi	n-am	putea-o	plasa	într-un	punct	fix	căci	nu	putem	face	asta	nici	cu	imagini-
le	noastre.	Dar	cu	siguranţă	că	ea	a	fost	şi	de-a	lungul	nervilor	perceptivi,	până	la	punctul	lor	
exterior,	reprezentând	până	acolo	puterea	dumnezeiască.	Puterea	divină	putea	lucra	astfel	
asupra	lui	Petrache	Lupu	nu	numai	din	interior,	ci	şi	din	exterior.	În	orice	caz	e	absurd	să	
izolezi	spiritul	de	materie,	închizându-l	într-o	celulă	dinlăuntru	cum	face	protestantismul	cu	
sectele	lui”[25].
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(Din volumul, în pregătire, Spiritul locului, județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor, 
coordonator Menuț Maximinian, Editura Școala Ardeleană)

	 Mai	puţin	omogenă	la	palierul	opiniilor	despre	miracolul	de	la	Maglavit,	revista	„Vre-
mea”	evoluează	de	la	ficţiunea	satirică	a	lui	Nello	Manzatti	(alias	Ion	A.	Mânzatu)	şi	previzi-
unle	astrologice	ale	lui	Marcel	Avramescu	la	analizele	filosofice	ale	lui	C.	Vlad	şi	Emil	Cioran.	
Reportajul	imaginat	de	Nello	Manzatti	în	Minunea	dela	Maglavit[26]	răstoarnă	toate	datele	
canonice	ale	istoriei	lui	Petrache	Lupu.	În	vreme	ce	fotografiile	înfăţişează	un	cioban	firav,	
tuns	scurt	şi	cu	un	fluier	la	gură,	reporterul	ficţiunii	umoristice	găseşte	un	om	grăsuţ,	cu	freză	
impecabilă	şi	cu	un	saxofon	în	mână,	absolvent	al	Academiei	de	Agricultură	de	la	Herăstrău.	
Dumnezeul	acestei	ficţiuni	seamănă	cu	un	„şef	de	birou	scos	la	pensie”	şi	vorbeşte	ca	un	
birocrat	angajat	într-un	program	de	subzistenţă;	călătoreşte	cu	Potez,	un	avion	al	companiei	
Air	France	notoriu	pentru	accidente	fatale,	administrează	un	rai	aflat	în	plină	criză,	oglindă	fi-
delă	a	României	acelei	epoci,	şi	utilizează	clişeele	lingvistice	ale	epocii,	inclusiv	„Să	mă	bată	
Dumnezeu	dacă	mint!”.	Până	şi	experienţa	ciobanului	se	metamorfozează	 într-o	scenetă	
socio-politică,	cu	 inflexiuni	mondene	şi	scenografie	bucolică,	 totul	ambalat	 într-un	discurs	
exersat	(cât	se	poate	de	diferit	de	simplitatea	originalului),	cu	nuanţe	intertextuale	explicite	
(precum	citatul	din	Arena	cu	un	singur	spectator[27]	a	lui	Horia	Oprescu,	încurcat	timp	de	
o	secvenţă	dialogală	cu	Horia	Furtună,	între	ale	cărui	pseudonime	se	numărau	şi	Aghiuţă,	
Ion	Dracu	şi	Mefistofel)	şi	miză	autoreferenţială,	 rafinamentul	şi	 literaritatea	 istorisirii	fiind	
explicate	prin	perspectiva	agreabilă	a	publicării	în...	„Vremea”.
	 La	solicitarea	aceleiaşi	reviste,	Marcel	Avramescu,	faimos	pentru	personalitatea	sa	
magnetică	şi	pentru	multiplele	sale	talente	ezoterice,	alege	dintre	zecile	sale	de	pseudoni-
me,	criptonime,	supranume	sau	prescurtări,	majoritatea	cu	o	încărcătură	simbolică	accen-
tuată,	persona	lui	Micael	Baari,	pentru	a	semna	analiza	astrologică	consacrată	lui	Petrache	
Lupu[28].	Preambulul	metodologic	 al	 articolului	 insistă	 asupra	 distincţiei	 dintre	 astrologia	
„falsă”,	aşa-zis	ştiinţifică,	utilizată	de	occidentalii	moderni,	 şi	astrologia	 „tradiţională”,	 „ale	
cărei	norme	derivă	dintr-o	directă	cunoaştere	a	principiilor	metafizice	şi	care,	în	aplicaţiile	ei	
practice,	procedează	cu	perfectă	certitudine	şi	precizie	deductivă”.	O	relativizare	mascată	
a	infailibilităţii	analizei	astrologice	se	insinuează	în	corpusul	metodologic	al	micro-studiului:	
„astrologul	autentic	[...]	va	şti	de	la	început	că	se	află	în	faţa	unei	individualităţi	pe	care	o	va	
putea	analiza	întru	atâta	doară	întrucât	existenţa	ei	poate	fi	considerată	ca	participând	la	pla-
nul	uman,	dar	ale	cărei	manifestări	spirituale	scapă	necesarmente	investigaţiei	astrologice,	
pentru	motivul	tocmai	că	rădăcinile	acestora	depăşesc	totalmente	ordinea	naturală”.
	 Fondul	 guénonian	 îşi	 spune	 cuvântul	 şi	 în	 cazul	 lui	Marcel	Avramescu,	 care	 îşi	
circumscrie	atitudinea	şi	instrumentarul	în	termenii	Tradiţiei	promovate	de	maestrul	său	fran-
cez.	Încă	„necreştinul”	„obiectiv”	Micael	Baari	validează	sensurile	profunde	ale	fenomenului	
Maglavit	în	virtutea	Tradiţiei	Primordiale	şi	etichetează	drept	absurdă	rezistenţa	celor	care	
l-au	negat.	Validarea	vine	după	o	eliminare	succesivă	a	 ipotezelor	negaţioniste.	Metodic,	
astrologul	constată	„imposibilitatea	psihologică	a	minciunii”	în	cazul	lui	Petrache	Lupu,	res-
pinge	ca	inadecvată	teza	halucinaţiei,	pentru	că	profilul	viziunii	nu	verifică	patologia	mistică,	
şi	relaţionează	în	arealul	tradiţiei	ezoterice	elementele	experienţei	ciobanului.	Astfel,	steaua	
cu	patru	elemente	reprezintă	un	element	tradiţional	hermetic,	iar	Moşul,	în	care	Marcel	Avra-
mescu	decriptează	mai	degrabă	un	trimis	al	divinităţii,	verifică	un	profil	prezent	în	mai	multe	
formule	tradiţionale	(omul	gol	al	Tibetului	sau	cei	şapte	pustnici	nevăzuţi	din	vârful	Athosu-
lui),	reductibil	la	o	expresie	simbolică	a	omului	primordial,	a	Adamului	de	dinainte	de	cădere.	
Până	şi	sfârşitul	lumii,	anunţat	de	Petrache	Lupu,	aparţine	Tradiţiei	şi	se	regăseşte	în	religiile	
fundamentale.	Mai	mult	chiar,	ciobanul	afirmase	că	acest	sfârşit	va	veni	„într-o	toamnă”,	ori	
sfârşitul	actualei	Kali-Yuga	(în	care	Guénon	vedea	un	ev	întunecat	pe	care	contemporanii	lui	
îl	traversează)	va	avea	loc	–	potrivit	lui	Marcel	Avramescu	–	în	momentul	conjuncţiei	Soare-
lui	cu	alte	două	planete	şi	cu	„arterismul	Tishya”,	aflat	în	zodia	Balanţei,	adică	toamna.
	 Întrega	coregrafie	conceptuală	a	articolului	face	ca	mai	puţin	de	jumătate	din	ana-
liză	să	fie	alocată	 interpretării	propriu-zise	a	astrogramei	 lui	Petrache	Lupu.	 În	 limitele	ei,	
Micael	Baari	vede	în	ascendentul	în	Rac	un	indiciu	pentru	constituţia	firavă	şi	firea	feminină,	
pasivă,	receptivă	şi	orientată	spre	interioritate	a	subiectului	său,	iar	în	dominaţia	lui	Saturn	o	
potenţare	a		închiderii	în	sine	şi	a	religiozităţii.	Rând	pe	rând,	fiecare	aspect	astrologic	tran-
scrie	câte	o	trăsătură	de	caracter	sau	câte	o	calitate	aparte	din	profilul	ciobanului,	inclusiv	
posibilitatea	 tămăduirii,	 faima	şi	activitatea	 intensă	 în	perimetrul	 religios.	 „Destinul	acesta	
excepţional	pare	însă	că	are	şi	o	latură	tragică”	–	ţine	să	precizeze	Marcel	Avramescu	–	o	
posibilă	evoluţie	în	această	direcţie	venind	dinspre	„quadratura	lui	saturn	cu	Luna	în	casa	
a	XII-a		[...]	semn	de	îndârjite	vrăjmăşii	oculte,	şi	de	dizgraţie	populară”.	Mai	grav	este	însă	
scenariul	anunţat	de	„Marte	în	casa	a	VII-a”,	„indiciu	de	moarte	violentă	(poate	prin	înec,	
cum	pare	a	rezulta	din	predominanţa	semnelor	de	apă)”.	O	consolidare	a	acestei	previziuni	
negre	este	consecutivă:	„Vega	pe	spiţa	a	VII-a	indică	şi	ea	vrăjmăşii	puternice;	Markab	pe	
spiţa	casei	a	X-a	ameninţă	cu	grave	primejdii	corporale	(atentate,	răniri	etc);	şi	alte	câteva	
elemente	astrologice	secundare	sublinieză	primejdii	de	răzvrătiri	populare,	de	exil,	de	asasi-
nat”.	Şi,	din	nou,	se	impune	relativizarea	preventivă,	necesară	în	virtutea	istoriei	personale	
a	 subiectului	 său:	 „toate	acestea	 sunt	 posibilităţi	 care	 se	 raportă,	 bineînţeles,	 la	 destinul	
numai	al	omului	Petre	Lupu,	căci	numai	pe	acesta	îl	poate	cerceta	Astrologia;	o	intervenţie	
supra-firească	–	oricând	posibilă,	spre	a	înlătura	un	deznodământ	tragic	al	acestei	providen-
ţiale	existenţe”.	„Ceea	ce	am	urmărit	scriind	aceste	rânduri	–	notează	în	finalul	articolului	
Marcel	Avramescu	–	a	fost	tocmai	să	arătăm	că	este	posibilă	o	considerare	în	ea	însăşi	a	
chemării	lui	Petre	Lupu,	în	aşa	chip,	încât	să	se	vadă	că	înţelesul	ei	rămâne	valabil,	peste	
rosturile	individualităţii	aceluia	care	o	poartă:	dincolo	de	curăţenia	lui	Petre	Lupu,	dincolo	de	
miracolele	care	se	pot	săvârşi	prin	el,	Adevărul	pe	care	îl	strigă	el	lumii,	în	acest	ceas	de	
agonie,	rămâne	unica	lumină	de	urmat	acum,	făclie	aprinsă,	pentru	întunericul	zilei	de	azi,	
din	înţelepciunea	vremurilor	dintru	început”.
	 Dihotomia	spengleriană	cultură	–	civilizaţie	configurează	cadrele	analizei	lui	Dr.-lui	
C.	Vlad	din	În	jurul	fenomenului	de	la	Maglavit.	Cultură	şi	civilizaţie[29],	articol	în	care	religia	
este	înţeleasă	ca	„adaptare	autoplastică”,	ceea	ce	o	trimite	în	sfera	culturii.	În	siajul	acestei	
precizări	conceptuale,	Maglavitul	este	definit	ca	fenomen	social,	generat	de	nevoia	unui	lider	
(real	sau	imaginar),	capabil	să	demonstreze	adaptabilitatea	sufletească,	implicit	culturală,	a	

ţărănimii	româneşti.
	 „Am	crezut	multă	vreme	că	poporul	român	este	cel	mai	sceptic	popor	din	Europa”	
–	scrie	Emil	Cioran	în	deschiderea	articolului	Maglavitul	şi	cealaltă	Românie[30],	conside-
rând	că	scepticismul	unui	popor	reflectă	carenţa	instinctului	libertăţii,	perfect	explicabilă	în	
contextul	unei	sclavii	milenare.	Gânditorul	român	repudiază	apologia	împăcării	poporului	cu	
destinul	său,	adică	ruşinoasa		noastră	„resemnare	seculară”,	şi	identifică	scepticismul	do-
meniului	religios	în	absenţa	unei	„religiozităţi	pasionate”,	indiciu	clar	al	inexistenţei	unei	vieţi	
interioare.	„Nu	se	poate	crede	aproximativ	şi	raţional”	–	afirmă	el	şi	continuă	cu	o	precizare	
esenţială:	„religiozitatea	trebuie	să	fie	lirică	şi	fanatică”.	În	viziunea	sa,	Maglavitul	activează	
un	asemenea	tip	de	religiozitate	şi	îi	spulberă	prin	aceasta	convingerea	scepticismului	an-
cestral	şi	iremediabil	al	românilor.
	 Refuzând	să	se	pronunţe	în	favoarea	sau	în	defavoarea	fundamentării	miracolului	
de	la	Maglavit,	Emil	Cioran	este	interesat	de	ceea	ce	revelează	acesta	la	nivel	sociologic.	
„Este	evident	–	notează	filosoful	într-un	pasaj	care	intră	în	coliziune	cu	teza	teofaniei	sus-
ţinută	de	Dumitru	Stăniloae	–	că	Maglavitul	nu	poate	fi	judecat	decât	ca	fenomen	colectiv.	
Acel	cioban	nu	interesează	în	sine,	el	aparţinând	fie	misticiii,	fie	psihiatriei.	Ceea	ce	îmi	apa-
re	reprobabil	în	refuzul	atâtor	negativişti,	este	neînţelegerea	scandaloasă	pentru	fenomenul	
halucinaţiei.	Noi	ştim	toţi	că	Dumnezeu,	ori	există,	ori	nu	există,	nu	s-a	arătat	efectiv	nimănui	
niciodată”.	Însă,	el	mai	ţine	să	precizeze	că,	din	punctul	de	vedere	al	vieţii	interioare	şi	luând	
în	considerare	valenţele	pozitive	ale	halucinaţiei[31],	respectiv	capacitatea	ei	de	a	transcrie	
ceea	ce	e	mai	adânc	în	fiinţa	umană,	Petrache	Lupu	este	sufleteşte	mai	bogat	decât	Cioran	
însuşi,	deoarece	l-a	văzut	pe	Dumnezeu;	şi	 l-a	văzut	pe	Dumnezeu	deoarece	îl	avea,	cu	
asupra	de	măsură,	în	sine	însuşi.
	 Apreciind	că	amploarea	pelerinajului	 la	Maglavit	nu	poate	fi	 integral	explicată	prin	
criza	economico-politică,	Emil	Cioran	consideră	că	„Maglavitul	închide	în	sine	antecedentele	
religioase	ale	unei	mari	răsturnări	politice”	şi	se	întreabă	retoric:	„N-a	înţeles	nimeni	că	Magla-
vitul	precede	un	mare	fenomen	politic?”.	Conturarea	unui	asemenea	cataclism	este	justificată	
de	ceea	ce	revelează	Maglavitul:	o	Românie	nelatină	(în	sens	blagian),	primitivă,	chtoniană,	
„subterană,	prăpăstioasă	şi	ameninţătoare,	care	nu	este	ceva	decât	prin	ce	va	deveni”.
	 Este	o	perspectivă	care	anihilează	orice	iluzie	şi	impulsionează	orice	acţiune:	„Româ-
nia	este	la	nivelul	Maglavitului.	Atunci,	ce	avem	de	făcut?	Totul”.	Inclusiv	convertirea	şi	exploata-
rea	„psihozei	Maglavitului”	în	sensul	naşterii	unui	fenomen	politic	necesar,	dar	neconturat	încă.	

(Din	volumul	Splendor	singularis,	Editura	„Ideea	Europeană“)
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	 		Școala	și	literatura	se	completează	fericit,	merg	mână	în	mână,	se	asigură	una	pe	
cealaltă	că	nu	sunt	pe	cale	de	dispariție,	atâta	vreme	cât	există	profesori	care	scriu.	Cazul	lor	
este	unul	destul	de	special.	Ei	trăiesc	în	umbra	școlii,	uneori	sunt	cunoscuți,	alteori	se	sfiesc	
ei	înșiși	de	recunoaștere	literară,	dar	continuă	să	creeze,	să	publice,	să	facă	parte	din	medii	
literare.	Cele	două	domenii,	de	educație	și	de	artă,	se	întrepătrund	și	nu	pot	fi	delimitate,	
despărțite,	pentru	că	formează	un	întreg	armonios	și	valoros.
						Uneori,	profesorii-poeți/	scriitori	sunt	remarcați	în	timpul	vieții.	Alteori,	ajung	să	treacă	
poarta	veșniciei	pentru	a	 face	parte,	cu	adevărat,	din	galeria	de	portrete	 literare.	Dilema	
profesie-	pasiune	însoțește	și	alte	categorii	sociale,	nu	doar	pe	cea	a	profesorilor,	și	întâlnim	
manifestări	duble	la	medici,	la	ingineri	sau	în	alte	domenii	de	activitate.
	 	 	 	 	 	Cred	că	un	om	nu	trebuie	să	devină	statuie,	ca	să	 i	se	recunoască	meritele.	Forma	
aceasta	finală,	de	piatră	sau	de	alt	material	„nemuritor	și	rece”,	stă	la	pândă	și	în	timpul	vieții,	
când,	de	multe	ori,	ne	surprindem	„împietriți”	de	situații,	de	gesturi,	de	idei,	de	întâmplări.	
Contribuția	la	statuie	ne-o	desăvârșim	încă	din	„floarea-	vârstei”,	prin	lecturi,	mai	întâi,	prin	
educație,	prin	profesie,	prin	studii	personale,	mai	apoi,	prin	imaginea	creată,	prin	urmarea	
unei	cariere,	tot	mai	strălucitoare,	până	dincolo	de	malurile	vieții.
						Ca	profesor	de	limba	și	literatura	română,	la	Colegiul	Național	„Andrei	Mureșanu”	din	
Bistrița,	Ioan	Cutova	rămâne	în	memoria	unor	oameni,	care	își	amintesc	cu	recunoștință	de	
vorbele	 rostite,	 de	atitudini,	 de	 împrejurări.	Angela	Constantinescu	mărturisește:	 „Nu	știu	
cum	a	reușit	profesorul	de	română	din	liceu,	Ioan	Cutova,	să	ne	predea	Bacovia	pe	ploaie.	
Poate	a	amânat	lecția	până	a	simțit	el	că	e	momentul.	Oricum,	mereu	o	să-mi	aduc	aminte	
de	acea	oră.”	Rodica	Cojocaru	își	amintește	de	Ioan	Cutova,	atunci	când	vorbește	de	revista	
școlii	„Primii	pași”:	„Copiii	când	încep	să	pornească	în	viață	încep	cu	nesiguranța	mersului.	
(...)	„Primii	pași”	înseamnă	o	primă	înfiorare,	o	primă	încercare,	în	îmbinarea	măiestrită	a	
slovelor,	truda	de	a	găsi	cuvinte	ce	exprimă	adevărul,	o	primă	forare	a	zonelor	adânci,	care	
ascund	pentru	unii	prețioase	zăcăminte	poetice.”	Un	fost	elev	al	 lui	Ioan	Cutova	vorbește	
despre	faptul	că	acesta	l-a	obișnuit	cu	lectura,	cu	discursul,	cu	prelegerea,	cu	analiza	și	sin-
teza.	Îi	îndemna	pe	elevi	să	meargă	la	librărie,	dar	să	nu	se	uite	doar	la	titlul	unei	cărți,	ci	să	
o	răsfoiască,	să	vadă	Cuvântul	înainte,	Concluzia,	și	apoi	să	o	cumpere.
					Ca	poet,	autor	al	volumelor,	„Cerc	vicios”	(debut,	Editura	Forum,	1945),		la	care	Perpes-
sicius	observă	„o	voce	remarcabilă	printre	poeții	în	grai	aromân”,	volum	premiat	cu	premiul	
„Ion	Pillat”	pentru	poezie,	„Lampa	lui	Diogene”,	în	1985,	ca	traducător	al	„Luceafărului”	emi-
nescian	în	aromână,	„Luțiafirlu,	prin	grailu	armânescu”,	împreună	cu	alte	poezii,	a	scris	și	
proză,	„Una	bană	di	om”	(„O	viața	de	om”),	publicată	în	revista	”Deșteptarea”,	figurează	în	
studiul	lui	Gheorghe	Vrana	,	„Poezia	aromână	între	tradiție	și	modernitate”,	alături	de	Ovid	
Densușianu	și	Matilda	Caragiu	Marioțeanu.	Din	această	ultimă	resursă,	reținem	că	„există	
un	sentiment	manifest	la	scriitorii	aromâni,	legat	de	apartenența	la	o	civilizație	străveche,	de	
veche	spiritualitate,	o	civilizație	păstrătoare	de	mistere	și	înțelepciune.”	Poezia,	aleasă	spre	
exemplificare,	aparține	lui	Ioan	Cutova:	„Așa	au	îmbătrânit	vorbe	și	voci/	pe	umărul	acesta	al	
timpului./	Sunt	un	urcior/	de	vise	neplânse,/	ochi	de	toamnă./	Serile	aninate	le	țin:/	umblete,	
căutări,	zile	 împiedicate/	 fără	dimineți.	Pe	cerul	meu/	s-a	stins	și	ultimul	soare./	Clipa	de	
lemn	mă	cheamă/	și	ea,	să	o	aduc/	de	la	margine,	ca	un/	semn	să	o	aduc,/	s-o	arunc	peste	
oase.”	(„Clipa	de	lemn”,	„Sticlu	di	lemnu”,	din	vol.	„Finarea	al	Diogen”,	„Lampa	lui	Diogene”)	
Gheorghe	Vrana	apreciază	că	„din	această	invocată	apartenență	(aromână,	n.n.),	decurge	
probabil	nevoia	stringentă	de	a	transmite	o	experiență	trăită	sau	livrescă.	Există	o	tradiție	în	
literatura	aromână,	a	așa-ziselor	„părăvulii”,	a	poveștilor	–	parabole.”
					Poezia	lui	Ioan	Cutova	este	poezia	de-acasă.	Și,	când	scrii	de-acasă,	fiecare	text	preia	
din	emoții,	din	dor,	din	nostalgii,	ca	„suspendate	ferestre”	(Aurel	Rău).
						Victor	Torynopol	(1922	–	1985),	pseudonimul	lui	Victor	Comei	Florescu,	publică	în	anul	
1945	o	antologie	de	poezie	ce-i	cuprinde	pe	Ion	Frunzetti,	Margareta	Dorian,	Mihail	Cosma,	
Ben	Corlaciu,	Ion	Caraion,	iar	Ioan	Cutova	este	prezent	cu	poezia	„Sanatoriu”.	Aceeași	poe-

zie	face	parte	și	din	antologia	realizată	și	publicată	la	Editura	Cartier	din	Chișinău,	recent,	în	
2018,	de	către	Claudiu	Komartin.	Cartea	lui	Komartin	se	numește	„Sârmă	ghimpată.	Când	
focurile	se	vor	stinge	printre	ruine,	Poeți	ai	generației	războiului”.	Redăm	un	fragment	pentru	
frumusețea	tristeții	din	această	poezie:	„Pe	Dumnezeu	îl	găsești	la	ferești,	pe	noptiere,/	cum	
schimbă	bucuria	în	tăcere,/	sau,	tăcut,	la	marginea	vreunui	chip	defunct,/	banalizând	viața	
în	contrapunct.//	Seara,	când	numai	morții	fredonează,/	bolnavii	se	ascund		în	sângele	lor/	și	
visează	desigur	sburând	din	pat/	spre	un	sanatoriu	pur,	eterizat.//	Dar,	domnule	doctor,/	aici	
nu-i	nimeni	bolnav./	Oamenii	sunt	lumini	sau	păcate/	și	toți	pleacă	tăcuți	din	vieață/	așa	cum	
s-ar	duce	la	piață.”	(„Sanatoriu”,	din	„Cerc	vicios”,	Forum,	1945)	Apropierea	lui	Dumnezeu	
de	noi	(nu	a	noastră	de	Dumnezeu)	reprezintă	căldura	credinței,	prezentă	în	poezie,	prezen-
ța	Creatorului	în	lucruri	mici,	la	ferestre,	pe	noptiere,	în	stare	să	modifice	stări,	sentimente,	
emoții,	să	vindece,	atrage	atenția	asupra	zădărniciei,	a	efemerului	vieții,	corect	înțeleasă,	în	
dimensiunea	ei	etică,	estetică,	ludică	și	autoironică.	Senzația	de	plutire,	de	vis,	de	zbor,	de	
levitație,	 într-un	 sanatoriu,	 metaforă,	 poa-
te,	pentru	existență,	pur	și	simplu,	duce	cu	
gândul	la	scriitori	existențialiști,	la	atmosfe-
ra	 din	 romanele	 lui	Kafka,	 ale	 lui	Thomas	
Mann	sau	Sartre.	Finalul	poeziei	minimali-
zează	moartea,	prin	comparația	plecării	din	
viață	cu	plecarea	la	piață,	tocmai	pentru	a	
distrage	atenția	de	la	gravitate,	de	la	triste-
țe,	 de	 la	 singurătate,	 oricum	 anunțate	 din	
titlu.
	 	 	 	 	 	 În	ce	privește	 traducerea	unor	poezii	
eminesciene	 în	dialectul	aromân,	 fapt	ma-
terializat	în	volumul	„Puizii”	(Editura	Litera,	
1980),	 din	 care	 face	 parte	 și	 „Luțiafirlu”,	
poetul	Ioan	Cutova	mărturisește:	„știam	că	
iaste	greu,	că	grailu	nă	iaste	ftoh	tra-s	poți	
s-lunvești	 pri	 cama	 marle	 puet	 român	 tu	
strane	armânești...”,	tocmai	pentru	caracte-
rul	arhaic	al	dialectului	aromân.
	 	 	 	 	 	 Ștefan	Giosu,	 în	 studiul	 „Două	 tran-
spuneri	aromâne	ale	Glossei	lui	Eminescu”,	
realizează	o	analiză	pe	text,	pornind	de	la	
două	variante,	a	lui	George	Perdichi	și	a	lui	
Ioan	Cutova.	Înainte	să	dăm	câteva	exem-
ple,	trebuie	spus,	așa	cum	precizează	Ioan	
Cutova,	 că	 în	 dialectul	 aromân,	 cuvântul	
„prezent”	 nu	 are	 echivalent,	 el	 fiind	 expri-
mat	prin	 „minut,	minută”	 (it.	 „minuto”,	din	 lat.)	sau	 „stighmie”	 (din	gr.):	 „Tu	stighmia	aeste	
acreaște”	(varianta	Perdichi)	și	„Tu	minuta	aestă	acreaște”	(varianta	Cutova,	care	optează	
pentru	un	cuvânt	de	proveniență	latinească).	Un	alt	cuvânt	care	nu	este	în	aromână	este	„vre-
me”.	Noțiunea	de	timp	este	redată	prin	„oara”,	la	George	Perdichi,	„Oara	treațe,	oara	vine”,	și	
prin	„chiro”,	la	Ioan	Cutova,	„Chiro	treațe,	chiro	vine.”	Și	„val”	are	două	alegeri,	„vimt”	la	Per-
dichi	și	„chimă”	la	Cutova,	„Țe	i	vimt,	ca	vimtu	treațe”	sau	„Țe	i	chimă,	ca	ea	treațe”.	Cu	sigu-
ranță,	este	destul	de	greu	să-l	traduci	pe	Eminescu	în	aromână,	când	atâtea	cuvinte	nu	există.	
Comparativ,	varianta	lui	Ioan	Cutova	iese	în	evidență,	ca	fiind	mai	apropiată	de	Eminescu.
						Fără	a	fi	cunoscut	pe	deplin,	așa	cum	ar	merita,	poetul	Ioan	Cutova	se	adresează	lumii,	
Universului,	prin	poezia	lui,	de	o	sensibilitate	dureroasă,	de	o	tristețe	specifică	celui	înstrăi-
nat	și	printr-o	formă	clară,	deschisă,	pe	înțeles,	cu	grijă	față	de	seama	pe	care	fiecare	dintre	
noi	o	dăm.	Poezia	„Timpul”	este	cea	care	ilustrează	cel	mai	bine	cele	arătate,	frumusețea	
rimei,	a	ideilor,	a	detașării	de	lucruri	mărunte,	a	privirii	peste	munți,	a	felului	de	a	fi	conștient	
de	propria	valoare:	 „Timpul	care	se	coace	 în	pletele	mele/	 jucăuș	ca	un	copil	blând,/	are	
sângele	cald	ca	un	miel/	și-n	ochi	un	aer	de	vagabond.//	Când	e	trist,	lacrimi	paralele/	îi	curg	
din	ochi	ca	niște	monede	grele./	 Inima	o	adună	în	fiecare	seară/	 într-o	cutie	cu	pereți	de	
ceară.//	Noaptea	uneori	îi	mângâi	cu	o	coaje/	fruntea	însângerată	de	tatuaje./	Tristețile	lui	
din	vreme	în	vreme/	le	scriu	pentru	oameni	în	poeme.//	Timpul	care	se	coace	în	părul	meu/	
e	frate	cu	Dumnezeu.”
						Timpul	fizic	s-a	scurs	pentru	Ioan	Cutova.	Dar	timpul	poetic	încă	se	mai	coace	prin	figuri	
de	stil,	prin	ritm,	prin	căldura	poeziei	sale,	care	ne	invită	să	petrecem	„timp”	în	preajma	fru-
museții	unice,	așa	cum	este	fiecare	text,	încărcat	de	emoție.
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Ioan Cutova, par lui même
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Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud: NOD, expoziția de pictură a artiștilor plastici 
Georgiana și Eusebiu Josan, curator Lina Țărmure

	 Complexul	Muzeal	Bistrița-Năsăud	a	găzdu-
iet	expoziția	de	pictură	intitulată	NOD	a	artiștilor	plas-
tici	Georgiana	și	Eusebiu	Josan,	curatoriată	de	Lina	
Țărmure.
	 Masterand	 în	 Studii	 Vizuale	 și	 Curatoriale	
la	Universitatea	Națională	de	Arte	București,	Facul-
tatea	de	Istoria	și	Teoria	Artei,	Secția	Istoria	și	Teoria	
Artei,	Lina Țărmure	(n	1999,	Bistrița)	este	curatoare	
a	 expoziției	 NOD,	 artiști:	 Georgiana	 Manea-Josan,	
Eusebiu	Josan.	Pentru	prima	dată	ne	bucurăm	de	ex-
perienţa	 tinerei	bistriţence	acasă.	O	scurtă	carte	de	
vizită	arată	astfel:	Curatoare	a	spațiului	expozițional	
La	Cave,	din	cadrul	Institut	Français	de	Cluj.	Expoziții	
curatoriate:	 	Maria	Brudașcă	-	 INSTAGRAFII;	Cristi-
na	Cantemir,	Mihaela	Vanca,	Ana	Coroi,	Ioana	Man,	
Roxana	Oroian	 -	 restart;	 Daria	 Langa	 -	O	 serie	 de	
neregularități	 tehnice;	Heidi	Tradnik	-	Echilibru.	Plus	
ou	 moins;	 Schoppelcut	 -	 Anatomia	 orașului;	 Ama-
ia	Molinet	 -	 The	Spring	 I	 lost	 |	 The	 Lack	 of	Touch.	
Co-fondator	 și	 manager	 spațiu	 expozițional	 tip	 ar-
tist-run	 Diptych	Art	 Space,	 în	 parteneriat	 cu	 Zoltán	
Béla,	Str.	Plantelor	58,	București	(România).	Voluntar	
Fundația	 Culturală	 Societatea	 de	 Concerte	 Bistrița.	
Prezentare	„Din	culisele	unui	artist-run	space”	în	ca-
drul	 Conferinței	 Naționale	 ITAmix	 #8.	 Curator	 „Ziua	
studentului	UNARTE	la	MNAC”.	Membru	fondator	al	
ALIAJ	-	Bucharest’s	artist	run	spaces	alliance.
	 NOD	reunește	direcțiile	a	doi	artiști	aparent	
diferiți,	însă	guvernați	de	aceeași	nevoie	de	abstracti-
zare	a	trăirilor	interioare,	a	gândurilor	și	experiențelor	
trăite	sau	visate.
 Georgiana Manea Josan (n.	 1974,	 Bucu-
rești)	alcătuiește	un	discurs	vizual	care	se	conturează	
tot	mai	mult	-	aproape	exclusiv	-	în	jurul	unui	univers	
vegetal,	 mereu	 inspirat	 din	 peisajele	 documentate	
de	artistă	în	călătoriile	sale.	Așadar,	Georgiana	își	creează,	printre	zgomotele	și	betoanele	
orașului,	propriile	grădini	abstractizate,	înconjurate	de	alte	panorame	naturale,	realizate	în	
diverse	planuri	și	straturi	de	vopsele	de	ulei,	acrilic	sau	lavabilă.	Weltanschauung-ul	îi	este	
completat	de	diverse	elemente	simbolice,	precum	ochiul,	care	lasă	loc	unor	interpretări	ce	
vizează	dimensiuni	spirituale	și	culturale.
 Eusebiu Josan (n.	1968,	Sebeș)	se	auto-caracterizează	ca	fiind	„într-o	continuă	
convulsie”,	fapt	ce	reiese	(și)	din	asocierile	sau	disocierile	de	culori	folosite	în	compozițiile	
sale.	Deși	convulsia	apare	ca	ceva	spontan,	artistul	se	identifică	cu	acest	concept	în	măsura	
în	care	șocurile	îi	conferă	o	viziune	prevestitoare	a	rezultatului	final,	la	care	tinde	să	accea-
dă	prin	diversele	„calcule”	și	structuri	de	lucru	extrem	de	gândite	în	prealabil.	Lucrările	sale	
devin,	așadar,	prelungiri	abstracte	ale	gândurilor	și	structurilor	neuronale	care	devin	parte	
integrată	în	travaliul	artistului.	Arhitectura	compozițională	a	lucrărilor	integrează	urmări	ale	
comoțiilor	sale,	metamorfozate	în	dimensiunea	gestualistă	pe	care	Eusebiu	Josan	o	mani-
festă	pe	pânzele	sale.
	 Precum	în	fizică,	cei	doi	formează	un	cuplu	caracterizat	de	două	forțe	egale	-	în	
acest	caz,	mânate	de	o	energie	abstractă	-	însă	de	sensuri	opuse.	Pe	de-o	parte,	se	contu-
rează	diverse	stări	contemplative	care	converg	într-o	transă	guvernată	de	sentimente	defi-
nitorii	pentru	rezultatul	final,	iar	la	polul	opus	se	observă	un	discurs	cerebral,	determinat	de	
rațiune.	Totuși,	cele	două	constante	se	intersectează	într-o	zonă	care	înglobează	elemente	
specifice	celor	doi:	apartenența	la	elementele	eterice,	integrarea	diverselor	simboluri	care	
conferă	privitorului	o	direcție	de	interpretare	și,	nu	în	ultimul	rând,	nevoia	de	amprentare	în	
universul	bidimensional,	specific	pânzei,	a	stărilor	lăuntrice.

Complexulmuzealbn.ro
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 Rep.: - Complexul Muzeal găzduieşte o expoziţie mai specială – „Nod”. Pro-
tagoniştii expoziţiei au fost Georgiana Manea Josan şi Eusebiu Josan.
 Alina Ilea, muzeograf: -	Ne	bucurăm	să	avem	pe	simezele	Galeriei	de	Artă	Con-
temporană	doi	artişti	plastici	care	vin	din	Bucureşti.	Vă	invităm	să	redescoperiţi	opera	celor	
doi	artişti	–	Georgiana	Manea	Josan	şi	Eusebiu	Josan.
 Rep.: -  De ce această expoziţie la Bistriţa, de ce acest concept?
 Lina Ţărmure, curatorul expoziţiei: -	Este	o	expoziţie	care	a	fost	îndelung	aştep-
tată	de	către	cei	doi	artişti	care	au	fost	invitaţi	şi	prezenţi	mai	mulţi	ani	la	rând	în	tabere	de	
creaţie	în	Bistriţa	şi	în	judeţul	Bistriţa-Năsăud.	Ei	ochiseră,	ca	să	spun	aşa,	această	sală,	
aceste	două	săli	foarte	generoase	ale	Muzeului	Judeţean.	Şi-au	dorit	această	expoziţie.	A	
fost	o	expoziţie	îndelung	gândită.	Sunt	nişte	artişti	pe	care	ei	îi	cunosc	de	mult,	pot	să	spun	
că	am	crescut	alături	de	ei,	într-un	fel	sau	altul	tocmai	pentru	că	au	fost	invitaţi	în	diferite	
tabere	din	judeţul	nostru.	Legat	de	concept.	De	fapt,	ce	este	nodul?	Sunt	două	fâşii	de	pânză	
care	sunt	înnodate,	două	fâşii	de	pânză	care,	chiar	dacă	pornesc	din	acelaşi	punct,	fiecare	
îşi	urmează	propriul	drum.	Aşa	mi	se	par	şi	cei	doi	artişti.	Ei	doi	pornesc	dintr-o	nevoie	de	
abstractizare	a	trăirilor	interioare.	Există	prea	puţine	elemente	figurative	în	compoziţiile	celor	
doi,	aşa	că	acest	nod	este,	de	fapt,	abstractul,	cele	două	fâşii	de	pânză	sunt	grădinile	Geor-
gianei,	respectiv	acest	gestualism	abstract	al	lui	Eusebiu.
 Rep.: - Cred că cel mai bine ne putem apropia de secretele expoziţiei discu-
tând cu artiştii. Doamna Georgiana, câteva aspecte care v-au inspirat sau aspectele 
urmărite în cadrul expoziţiei.
 Georgiana Manea Josan:	-	Sunt	onorată	că	expun	aici,	la	Muzeul	din	Bistriţa.	Este	
cam	greu.	Lucrările	mele	sunt	inspirate	din	peisajele	pe	care	le-am	văzut	de-a	lungul	tim-
pului,	pe	care	le-am	transformat,	le-am	interpretat,	le-am	abstractizat	în	felul	meu	personal,	
dacă	pot	spune	aşa.	
 Rep.: - E o muncă „vegetală” care, practic,  pendulează între abstract şi aceas-
tă zonă care aminteşte cumva de această stare a vegetalului, de starea peisajului, 
cum spuneaţi. Din acest punct de vedere, nu mă pot abţine să mă gândesc la o tradiţie 
în arta românească, în care avem o prezentarea a florilor, a peisajelor, la un moment 
dat, în anii 80, privită şi ca un refugiu, pentru că era o epocă în care subiectele de tip 
avangardă erau mai puţin posibile, astfel că artiştii au găsit şi această modalitate de 
a se refugia într-o lume a florilor, într-o lume a peisajelor, într-o interpretare a vegeta-
lului sau o reinterpretare a lui, chiar dacă societatea era într-un imobilism impus de 
regim. Să fie această lume şi pentru dumneavoastră într-o legătură cu imobilismul din 
ultimii doi ani impus de pandemie? Toată lumea se gândeşte că acest lucru trebuia să 
fi lăsat o amprentă? Există aşa ceva.
 Georgiana Manea Josan: -	Da,	am	suferit	şi	noi,	ca	toată	lumea,	dar	a	fost	o	peri-
oadă	prolifică	pentru	că	am	stat	la	atelier	şi	am	lucrat	mai	mult.
 Rep.: - Cu siguranţă a fost o perioadă mai bogată pentru că fiecare s-a întâlnit 
cu el însuşi, iar acest lucru a fost de bun augur pentru că am avut timp să ne acordăm 
nouă mai mult timp decât ne-am fi acordat într-o lume plină de agitaţie şi de dinamica 

cotidiană. Sunt lucrări din ultimii ani?
 Georgiana Manea Josan: -	Da,	sunt	lucrări	din	ultimii	doi	ani,	de	fapt,	sunt	câteva	
chiar	şi	din	2019,	foarte	recente.
 Rep.: - Aşadar, e chiar din această perioadă de imobilism.
 Eusebiu Josan: -	Sunt	lucrări	pregătite	pentru	acest	spaţiu.
 Rep.: - Domnule Eusebiu, acest dualism, cu implicare în zona culorilor, e o 
atmosferă care se leagă de o transpunere din această sferă a spaţialităţilor generoase 
spre interpretarea fabuloasă a universului abstract. Ce ne puteţi spune despre univer-
sul pe care l-aţi creat? 
 Eusebiu Josan:	-	Da,	pot	să	spun	că,	deşi	lucrăm	în	acelaşi	atelier,	suntem	soţ-so-
ţie,	 suntem	 foarte	 diferiţi,	 nu	 ne	 batem	cap	 în	 cap,	 dar	 există	 o	 simbioză	 nevăzută	 între	
lucrările	noastre,	urme,	dar	noi	nu	o	gândim	aşa,	ea	vine	de	la	sine.
 Rep.: - Vine poate de la o participaţiune.
 Eusebiu Josan: - Exact.	Ne	leagă	ceva	ca	artişti,	totuşi.	Deşi,	eu	sunt	foarte	cere-
bral	în	ceea	ce	fac,	am	totul	pus	pe	o	structură,	o	schiţă	înainte,	ea	este	foarte	extinctivă,	ne	
legăm	cumva	artistic,	de	aceea	şi	acest	nume	–	Nod	–	ca	să	ne	explicăm	cumva	legătura	pe	
plan	artistic,	dar	şi	pe	partea	socială.
 Rep.: - Este una dintre cele două noduri de raportare care sunt în acest spa-
ţiu. Care a fost modalitatea în care ai considerat că trebuie să fie făcută expoziţia în 
această prezentare în oglindă? Observ că în cadrul expoziţiei avem cele două săli, 
aşezate aproape ca într-o oglindă, se reflectă una în alta ca într-o oglindă.
 Lina Ţărmure: –	Trebuie	să	spun,	sincer,	că	iniţial	am	văzut	expoziţia	cu	lucrările	
amestecate.	Nu	mi-am	dorit	neapărat	o	separare,	o	segregare.	Dar,	ajungând	în	spaţiu,	mi-
am	dat	seama	că	lucrările	sunt	extrem	de	puternice	şi	că	s-ar	dilua	unele	pe	altele	dacă	sunt	
puse	aproape.	Aşa	că	am	decis	de	comun	acord,	a	fost	o	colaborare	foarte	bună	şi	amuzantă	
pe	alocuri,	pentru	că	am	petrecut	mult	timp	împreună,	au	fost	multe	seri	de	poveşti	şi	multe	
telefoane,	dar	a	fost	un	travaliu	foarte	bun	care	mi-a	adus	multă	satisfacţie.	Şi	acum,	când	
văd	expoziţia	pe	simeze	mi	se	pare	că	arată	foarte	bine	şi	foarte	ofertant	pentru	bistriţeni.	
Iniţial	nu	am	văzut	aşa	expoziţia.	Mie	îmi	este	destul	de	greu	să	văd	în	spaţiu,	trebuie	să	văd	
în	spaţiu	efectiv	lucrările	pentru	că,	de	multe	ori	planul	de	acasă	nu	se	potriveşte	cu	cel	din	
târg.	Este	foarte	bine	să	ne	oferim	şi	acest	loc,	acest	spaţiu	de	improvizaţie.
          Rep.: - Improvizaţie sau poate finisaje. Eu tot timpul când mă gândesc la aceste 
organizări de expoziţii care sunt în plan, cu lucrări, una aici, una dincolo, când treci 
prin atelier şi vezi o lucrare te gândeşti în perspectivă că poate ar sta mai bine în altă 
parte, cumva se face o interacţiune, oamenii care se pun în spaţiu văd că nu se mai 
potriveşte planul, dar nu cred că ţine de improvizaţie, deşi, în arta plastică şi hazardul 
are un rol şi îmi place să marşăm şi pe această idee. Sincer, eu am ajuns nu neapărat 
la o concluzie, dar am sentimentul că sunt un fel de corecţii optice, ca şi când vezi 
coloane cu dimensiuni, cu proporţiile perfecte, dar când efectiv o pui în spaţiu îţi dai 
seama că jos ar trebui să fie puţin mai îngustă, dincolo puţin mai... Trebuie să faci 
corecţii optice să fie OK.

O expoziţie îndelung gândită
- interviu realizat de istoricul de artă Vasile Duda cu  Lina Ţărmure, Georgiana şi Eusebiu Josan şi Alina Ilea
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          Lina Ţărmure. -	Da,	de	fapt	o	racordare	la	spaţiu.	
          Rep.: - Da, la lumină, la dimensiuni şi atunci îţi dai seama că, dintr-odată că 
tonurile pe care le-ai văzut în atelier sunt altele decât în spaţiul de expoziţie, lumina 
face cumva ca totul să fie altfel şi cu altă energie, spaţialităţile mai mari ale expozi-
ţiei generează alte relaţii între lucrări şi atunci sigur că încep armonizările. Dar, cum 
spuneam, eu le văd ca pe nişte corecţii optice făcute la faţa locului ceea ce cred că dă 
consistenţă şi subtilitate instalaţiei numită expoziţie. 
          Lina Ţărmure: -	De	acord,	e	un	termen	mult	mai	exact	aici	în	ceea	ce	am	vrut	eu	să	
transmit	pentru	că,	până	la	urmăm	spaţialitatea	se	simte	altfel,	adică	spaţiile	se	metamorfo-
zează	faţă	de	lucrările	care	sunt	expuse,	fie	pe	simeze	sau	fie	agăţate	sau	plasate	în	diferite	
locuri	ale	spaţiului.	Este	foarte	greu	să-ţi	dai	seama	înainte,	chiar	dacă	cunoşti	foarte	bine	
lucrările,	chiar	dacă	cunoşti	foarte	bine	conceptul	şi,	până	la	urmă,	chiar	dacă	cunoşti	foarte	
bine	spaţiul	este	extrem	de	greu	să-ţi	dai	seama	în	ce	direcţie	o	s-o	ia	şi	cum	se	simte	el	cu	
adevărat	până	când	nu	ai	lucrările	aşezate	în	spaţiu.	De	aceea	spuneam	de	această	doză	
de	corecţie	pe	care	trebuie	să	ne-o	asumăm	şi	să	ne-o	permitem,	până	la	urmă,	la	fiecare	
expoziţie.	
          Rep.: - Cred că asta dă şi calitate zonei plastice, această acceptare că permanent 
lucrurile se aşază. Tot aşa, ca un punct de vedere personal, de multe ori vedem că 
lucrurile în spaţiul public nu sunt întotdeauna reglate perfect şi ne punem întrebarea: 
oare de ce altădată s-a putut şi acum nu. Poate pentru că se face la cantitate mare, 
poate că se face  proiectul autentic, se transmite constructorului care să-l execute, 
dar e mai greu cu supravegherea. Vedem că în timpurile mai îndepărtate, arhitectul 
era permanent prezent la lucrare pentru că era singura care o coordona, nu avea alte 
şapte de coordonat şi, prin urmare, toate corecţiile erau rezolvate atunci, pe loc. Ar-
monizarea reală a clădirii cu mediul în care era construită se făcea pe loc. Astăzi s-a 
renunţat la toate aceste armonizări care au şi îngreunat la un moment dat, pentru că 
erau tot feluri de hârtii de făcut modificări în cadrul proiectului şi, poate, din această 
îngreunare renunţi la un moment dat să ţi le faci. Nu este cazul pentru zona artelor 
plastice unde disponibilitatea pentru a reda în permanenţă aceste mecanisme există 
şi, de fapt, de aici şi importanţa acestor subtilităţi pe care le vedem într-o expoziţie şi 
pe care, desigur, nu le putem simţi decât în cadrul expoziţiei. Putem să filmăm lucră-
rile, le putem vedea, dar mai mult facem un inventar decât să surprindem în mod real 
atmosfera din expoziţie.
          Eusebiu Josan: -	Partea	frumoasă	a	lucrărilor	este	acest	raport	mental,	pentru	că	Lina	
face	parte	dintr-o	generaţie	foarte	tânără,	nu	e	din	garda	veche,	cu	alte	instrucţiuni	de	şcoală	
şi	de	învăţământ	şi,	culmea,	ne-am	acceptat	şi	am	colaborat	foarte	bine	şi	foarte	frumos,	
productiv.	Generaţia	mea	are	o,	totuşi,	o	altă	viziune.	Îi	mulţumesc	Linei	că	ne-a	acceptat.Vi-
ziunea	ei	e	super	modernă,	super	actuală	şi	noi,	cu	lucrările	noastre,	am	reuşit	să	ne	glisăm	
lăudabil,	ca	să	spun	aşa,	şi	invers.
          Rep.: - Ceea ce arată, până la urmă, preocupările comune pentru acest filon de 
bază, pentru acest miez al lucrurilor care trebuie surprins.
          Eusebiu Josan:	-	Totuşi,	adaptarea	noastră,	sau	şcoala	noastră,	chiar	dacă	suntem	
şcoala	veche,	rezistăm	şi	suntem	într-o	continuă	mişcare	creativă.
          Lina Ţărmure: - Astă dă dovadă, până la urmă, de maleabilitatea celor doi artişti 
care au acceptat să lucreze până la urmă şi cu alte instrumente şi pe alte suporturi. 

Eusebiu a început să picteze, să lucreze pe nişte cuburi, pe care le putem vedea în 
expoziţie, care sunt din polistiren şi care au fost gândite împreună să vedem ce alte 
elemente putem să aducem în expoziţie ca să-i dăm un suflu nou şi, până la urmă, 
pentru ca ei să poată să iasă dintr-un tipar în care se simţeau confortabil, să iasă din 
zona de confort, ca să zic aşa.
          Eusebiu Josan:	-	Să	fim	mai	degajaţi,	ca	să	zic	aşa,	nu	neapărat	să	ieşim	din	tipar,	
pentru	că	nu	am	fost	într-un	tipar,	chiar	dacă	am	zis	şcoala	veche.
          Lina Ţărmure: -	Nu	neapărat	într-un	tipar,	dar	vreau	să	spun	că	acest	tipar	este	o	
zonă	de	confort.
          Rep.: - Cred că e important să înţelegem că, până la urmă, că într-adevăr sunt 
merite pe care ni le asumăm în cadrul şcolii ca modalitate de expunere, ca o modali-
tate de a interacţiona cu publicul. De asemenea, cred că constatăm că şi publicul are 
un anumit antrenament pentru o tipologie de mesaje şi atunci sigur că întotdeauna 
sensul este undeva la mijloc, adică, cum reuşeşti să faci această întreţesere, acest 
nod între aceste paliere diferite, pe toate planurile, adică, în mai multe dimensiuni, să 
aduci cumva aceste conexiuni împreună şi în acelaşi timp să-ţi ofere perspective pen-
tru perioada care urmează, pentru că ne referim tot timpul la nod, la ultimii doi ani, la 
cum am petrecut şi ce am făcut dar, cu siguranţă, e şi o amprentă pe tipul care urmea-
ză, adică pe tipul de relaţii conturate în ultimii doi ani, diferite faţă de anii anteriori, 
în care am păstrat o anumită distanţă, am început să ne facem şi alte tabieturi dacă 
încă nu le aveam. Toate aceste lucruri cred că ne-au deschis şi alte perspective spre 
ceea ce apreciam în mod normal şi atunci, cu siguranţă, se vor vedea şi în perioada 
următoare în ceea ce se expune, în modalitatea de joncţiune a câmpurilor plastice. 
Legat de partea de suport. Cred că din acest punct de vedere expunerea  pe modelul 
tradiţional zis, nu avem pânza, şi atunci avem un anumit număr de pânze, el rămâne 
valabil, chiar dacă am adăugat tot feluri de variante estetice. E ca şi întrebarea dacă 
vor dispărea cărţile dacă avem şi alte şi modalităţi de comunicare. Răspunsul este 
sigur că nu. Este aceeaşi întrebare pe are şi-au pus-o şi primii oameni atunci când 
au folosit scrisul: va dispărea comunicarea verbală? Nu, comunicarea verbală a fost 
dublată de cea a scrisului. Acum, la cea a scrisului pe suportul pe care-l ştim, este 
adăugată şi alta, într-un alt sistem, cu o altă tehnologie, dar asta înseamnă că lumea 
în care trăim devine tot mai complexă, sistemele de comunicare sunt tot mai diverse, 
am descoperit încă o nişă, o folosim şi pe asta, dar asta nu înseamnă că ea le va ex-
clude pe toate celelalte. Va lua un palier.
 Lina Ţărmure:	-	Asta	ne-am	şi	dorit	de	fapt	să	demonstrăm	prin	această	expoziţie,	
şi	anume	faptul	că	există	o	oarecare	complexitate	pe	care	artiştii	şi-o	pot	asuma	şi	că		există	
o	versatilitate	extraordinară	a	lor,	faptul	că	sunt	capabili	să	treacă	de	la	un	mediu	la	altul.	
Evident	că	pânza	nu	va	fi	niciodată	înlocuită	şi	nu	acesta	este	scopul,	indiferent	că	vorbim	
despre	orice	fel	de	noi	arte,	până	la	urmă.		Este	un	punct	de	plecare	şi	aţi	punctat	foarte	bine	
aceste	comparaţii	cu	cărţile	şi	cu	ebook-urile.	Este	un	punct	de	plecare	care	nu	trebuie	uitat	
şi	care	nu	trebuie	lăsat	în	urmă	şi	care	trebuie	regândit	mereu.	Nu	ne	dorim	să-l	înlăturăm	
complet	şi	să	creăm	o	neoavangardă	care	să	militeze	pentru	înlăturarea	vechii	şcoli.	
 Rep.: - Cred că ceea ce rămâne constat, şi pentru vechea şcoală bună, şi 
pentru noua şcoală bună, este acea dorinţă de a afla, acea curiozitate...
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 Lina Ţărmure: - Acea	dorinţă	de	a	descoperi	lucrurile,	de	a	experimenta	până	la	
urmă,	pentru	că	şcoala	este	extrem	de	importantă,	indiferent	că	vorbim	de	cea	nouă	sau	de	
cea	veche.	Există	nişte	lucruri	care	au	fost	predate	în	vechea	şcoală	şi	care	acum	nu	mai	
sunt	predate	acum	şi	există	nişte	lacune	enorme	din	cauza	acestor	lucruri,	dar	şi	invers,	aşa	
că	mi	se	pare	că	trebuie	să	creăm	un	mixt	racordat	la	contemporaneitate,	până	la	urmă,	din	
cele	două	şcoli.
 Rep.: - Privind la aceea ce am discutat acum, mi-am amintit, la un moment 
dat, tot aşa de nişte discuţii pe zona artistică, la cât de actual ar putea să fie de ac-
tualitate Leonardo. Dacă vezi atitudinea lui de a afla de noi tehnici, de îmbinare de 
materiale, era un vârf de avangardă, sigur cu mijloacele care erau atunci şi la nevoile 
care erau atunci. Dacă avem aceeaşi atitudine azi pe care a avut-o marele artist, e OK. 
Suntem în top, nu avem nicio problemă. Şi obiectivul nu e cum a pictat-o pe Monalisa, 
ci atitudinea lui, modalitatea lui de a improviza, de a căuta materiale, tehnici ş.a.m.d. 
Pe de altă parte, dacă ne gândim, când pictau pereţi întregi de frescă, cine s-ar fi 
gândit sau şi-ar fi imaginat că tehnica în ulei va ajunge să-ţi ofere posibilitatea să 
faci pictură pe pânză. Când s-a descoperit această tehnică era una absolut nouă, unii 
au îmbrăţişat-o rapid, alţii un pic mai greu, dar ea s-a adăugat la tehnicile cunoscute 
până atunci şi a devenit aproape o definiţie pentru pictura clasică, în urmă cu mulţi 
ani. Este clar că aceste schimbări, unele, sunt care ampretează, care modifică şi care 
sunt susţinute de această curiozitate a artiştilor, de această dorinţă de a lucra, de 
această nerenunţare de a merge înainte, indiferent de greutăţile şi problemele timpu-
lui, pentru că nici în cazul nostru nu discutăm de cei doi ani despre care toată lumea 
spune că s-au cam oprit lucrurile. Artiştii spun nu, am lucrat mai mult, am avut mai 
mult timp pentru a ne exprima. Şi atunci înseamnă că lucrurile sunt, de fapt, în funcţie 
de acea raportare interioară pe care o căutăm noi când reflectăm ceva în jurul nostru. 
Aţi avut o culoare preferată, o nuanţă care v-a fost mai dragă?
 Georgiana Manea Josan:	 -	Nu,	dar	 chiar	 am	experimentat	 tehnici	 şi,	 aşa	cum	
spunea	şi	Lina,	a	fost	un	experiment,	am	vrut	să	vedem	ce	se	întâmplă,	până	unde	putem	
merge.
 Lina Ţărmure:	-	Şi	o	negociere,	până	la	urmă,	cu	noile	materiale	şi	cu	suportul.	O	
negociere	între	noi.
 Rep.: - Cred că există permanent această negociere cu tine însuţi, în cazul 
picturii cred că conlucrarea vine şi din a identifica acele tonuri, acele culori pe care 
avem impresia că nu le-am folosit, poate de unele ne-am temut, la un moment dat, am 
zis că nu le folosim şi poate că hazardul  le rezolvă la un moment dat şi ne spunem 
că nu arată rău şi poate le vom mai încerca, cu atât mai mult cu cât zona abstractului  
texturii este cea care completează. Este o nuanţă, o culoare care v-a fost mai dragă în 
această perioadă?
 Eusebiu Josan:	-	În	principiu,	sunt	foarte	aprins	în	culoare	şi	fac	asocieri	sau	diso-
cieri	foarte	tăioase.	Culoarea	mă	reprezintă	întru	totul,	adică	şi	simt	şi	trăiesc	culoarea.
 Rep.: - E o stare de spirit?
 Eusebiu Josan:	-	Este	o	stare	de	spirit	continuu,	adică	nu	o	las	niciodată	deoparte.	
Şi	acum	stând	cu	dumneavoastră	sau	când	merg	pe	stradă,	văd	numai	în	culoare.	La	orice	
semn	văd	numai	culoare.
 Rep.: - Asta înseamnă că pe fiecare dintre noi ne caracterizaţi printr-o culoare.

 Eusebiu Josan: -	Nu	am	curajul	să	le	iau	şi	să	le	pun	pe	suprafaţă.
 Rep.: - Am observat în cadrul ambelor modul de exprimare prezenta albului în 
lucrări. E o semnificaţie, e un semn, e o lumină?
 Eusebiu Josan:	-	E	mai	mult	o	întrepătrundere,	ea	vine	ca	o	amprentă	de	supra-
faţă	sau,	poate	fi	invers,	de	completare	cu	închisul	pe	alb.	
 Rep.: - E ca un fundal...
 Eusebiu Josan:	-	Vine	ca	o	legătura	sau	ca	o	boabă	de	spirit,	ea	nu	vine	ca	o	am-
prentă	totală.	O	citeşti	ca	pe	o	amprentă	totală,	pentru	că	te	exprimi	altfel,	punct,	suprafaţă,	
linie...		
 Rep.: - Are rolul de a tempera şi în acelaşi timp pentru a potenţializa vecină-
tăţile, şi spaţialităţi, şi lumină în acelaşi timp, fundalul de multe ori ...
 Eusebiu Josan: -	Probabil	ca	o	întretăiere,	pentru	că	dacă	facem	numai	alb	nu	mai	
dăm	loc	celorlalte	culori	să	trăiască.
 Rep.: - Până la urmă mi s-a părut o notă cumva cromatică între cele două 
expresivităţi care sigur că s-au aşezat pe pânză într-un mod diferit, în funcţie de uni-
versul abordat dar care care cumva corectează cele două modalităţi de exprimare. 
Sunt convins că vizitatorii vor căuta să descopere semnificaţia albului în cele două 
expoziţii şi, de ce nu, să ne gândim, poate, la rolul acestei culori sau nonculori cum 
tehnic îi spunem. Dar pentru un artist nu se poate să nu fie acolo, e nevoie de ea. Dar 
cred că în acea puritate, până la urmă, îi putem găsi acele semnificaţii care contează, 
poate şi pe ceea ce desprindem din secolul XX, cu mai puţin este mai mult, adică 
avem acea linişte care vine şi găseşte un spaţiu curat, are să vină expresiv cu culoare, 
cu pensulaţii explozive, dar, în acelaşi timp, poate să fie şi modalitatea de a surprinde 
o zvâcnire în sfera luminilor sau o trăire mai puternică. Eu cred că în cadrul expoziţiei 
avem această aşezare duală şi în acelaşi timp de completare, cum foarte bine aţi pre-
cizat, un nod între modalităţi diferite de exprimare, dar nodul este, totuşi, acel punct 
comun, adică conexiunea, fie că discutăm de personalităţi diferite, fie că discutăm de 
modalităţi diferite de interpretare, de tehnici. Cumva, cred că este expresia timpului 
nostru în această acceptare a diversităţii. În această conexiune diferită, acceptăm că 
există şi o altă manieră de exprimare, şi o altă modalitate de punere în pagină, şi asta 
devine un dat al timpului pe care pe care o acceptăm nu numai în artă ci şi în com-
portamentul nostru, acceptăm diferenţele faţă de ceilalţi, acceptăm diferenţele faţă de 
lumea în care trăim, iar acolo unde nu se întâmplă aceste diferenţe vedem ce situaţii 
conflictuale apar. În mod surprinzător, şi acum, după atâta cultivare a frumuseţii dife-
renţelor, constatăm că există puncte de vedere unidirecţionate şi doar cu un singur 
sens. Aşadar, cred că este o invitaţie spre diversitate, este o epxoziţie care pune în 
pagină aceste interpretări care ţin de arta contemporană şi de perspectivele pe care 
ni le oferă. Mulţumim celor doi artişti pentru expoziţia adusă la Bistriţa, mulţumim 
curatorului pentru efortul depus şi, desigur, Complexului Muzeal că a făcut posibilă 
aşezarea în acest spaţiu.
 Alina Ilea: -	Aşa	cum	spunea	şi	doamna	curator,	la	această	expoziţie	am	discutat	
cu	artiştii	cu	luni	de	zile	înainte	pentru	a	fi	aici,	pe	simeze.	Vă	mulţumesc	şi	eu	şi	mulţumesc	
Consiliului	Judeţean	pentru	că	ne-au	susţinut	financiar	pentru	a	reuşi,	pentru	a	aduce	aceste	
lucrări	şi	aşteptăm	publicul.
 Rep.: - Vă invităm la expoziţie.   
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	 Efortul	scriitorului	Gheorghe	Pituț	(n.	1aprilie	1940-d.	12	
iunie	1991),	întins		pe	durata	unei	vieţi	întregi,	dar	prea	
scurte,	merită	aprecierea	postumă,	justificând	admiraţia	
cititorului	care	descoperă	ambivalenţa	viaţă	–	cultură	în	
rândurile	scrise	cu	frenezie	şi	sub	impulsul	momentului.	
De	 aceea,	 scrisul	 lui	 Gheorghe	 Pituţ	 abundă	 de	 pros-
peţime,	 fraza	este	decorsetată	de	 rigori,	metafora	este	
proaspătă,	suflul	ei	e	viu,	mişcându-se	elastic,	înălţând	
sau	coborând	urmele	unui	avântat	pământean	ce	 trăia	
şi	simţea	cu	intensitate	cultura,	dar	şi	viaţa.	Studiile	de	
fenomenologie	 spun	 că	 iluminarea	 conştiinţei	 artistice	
începe	atunci	când,	nemulţumiţi	să	trăim	sau	să	retrăim,	
întrerupem	aceste	acţiuni	pentru	a	le	semnifica.	Această	
întrerupere	face	posibilă	funcţia	hermeneutică	producti-
vă	a	distanţării,	care	aduce	cu	sine	un	câmp	de	experien-

ţă.	Câmpul	acesta	de	experienţă	se	manifestă	prin	aducerea	în	limbaj	a	unui	mod	de	a	locui	
şi	de	a	fiinţa	în	lume,	care	îşi	cere	rostirea.	Este	vorba	de	o	ipostază	insuficient	abordată	
în	cercetarea	operei	literare	a	lui	Pituţ,	la	care	există	de	la	volumul	de	debut	expresia	unei	
conştiinţe	de	sine	şi	embrionul	matricial	al	unui	stil	original,	fapt	apreciat	şi	de	critica	literară	
la	vremea	aceea.	Acest	stil	propriu,	dezvoltat	 în	poezie,	proză,	articole	de	publicistică,	a	
devenit	o	constantă	în	opera	sa	când	transmite	propriile	trăiri,	când	creează	personaje	me-
morabile	sau	când	face	referire	la	scriitori	români	şi	străini.	Sub	condeiul	său	prind	contur	
locurile,	oamenii,	faptele	lor,	şi,	desprinzându-se	din	vremea	trăită,	vin	să	ne	întâmpine	în	
umbra	paradisiacă	a	bibliotecii.
	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 reconstituirea	 epocii,	 a	 atmosferei	 locale	 şi	 a	 personajelor	
pestriţe	ce	populau	lumea	prin	care	a	trecut,	acestea	au	fost	realizate	în	publicistica	şi	în	
romanele	sale,	dintre	care	unul	aşteaptă	în	manuscris	un	editor	priceput	ca	să	vadă	lumina	
tiparului.	Chiar	şi	în	aceste	scrieri,	Gheorghe	Pituţ	rămâne	acelaşi	poet	generos,	visând	o	
contemporaneitate	mai	armonioasă,	minunându-se	de	zăpezi,	decretând	starea	de	armonie	
poetică	a	lumii,	în	ciuda	contrastelor	şi	contradicţiilor	în	care	trăia	lumea	sa.	Privirea	atentă	a	
iubitorului	de	artă	nu	uită	să	fixeze	prin	imagini	vizuale,	ceea	ce	confraţii	săi	artişti	puseseră	
pe	pânză,	pe	sticlă	ori	pe	lemn.	Mediul	artiştilor	a	fost	mereu	unul	foarte	divers,	pestriţ	chiar,	
plin	de	orgolii	şi	contradicţii,	dar	Pituţ	a	fost	atent	să	păstreze	cumpăna	în	echilibru	perfect,	
având	modelul	cântarelor	cu	grâu	ale	strămoşilor	săi.	Real	şi	obiectiv,	nu	putem	vorbi	decât	
la	superlativ	despre	omul	Gheorghe	Pituţ,	un	exemplu	de	conştiinţă	şi	moralitate,	cum	nu	se	
întâlneşte	adesea	în	lumea	vanitoasă	a	artei.
	 Prietenia	sa	cu	scriitorii	români,	dintre	care	amintim	pe	Tudor	Arghezi,	Nichita	Stă-
nescu,	Gabriela	Melinescu,	Ion	Lăncrănjan,	Grigore	Hagiu,	Fănuş	Neagu,	Ana	Blandiana,	
Ioan	Alexandru,	Dumitru	Ţepeneag,	Nicolae	Breban,	Leonida	Plămădeală,	Dumitru	Stăni-
loae	ş.a.,	cu	filosoful	Petre	Ţuţea,	cu	graficianul	Florin	Pucă	este	dovada	unei	vieţi	trăite	în	
armonie.	I	s-a	reproşat	adesea	că	nu	a	scris	poezii	de	dragoste	şi	că	nu	se	poate	decela	
această	temă	din	opera	sa.	Este	dovada	clară	a	necunoaşterii	vieţii	şi	operei	sale,	deoarece	
iubirea	i-a	încununat	existenţa,	iar	pentru	ea	stau	mărturie	în	planul	existenţei	cei	trei	copii,	
în	planul	creaţiei	frumoasele	sonete	din	volumul	postum	Iubita,	puii	albi	şi	sfinţii,	ale	căror	
mesaj	se	transmite	din	titlu,	sau	Scrisori	de	iubire	din	21	de	poeme,	dedicate	memoriei	tată-
lui	dispărut.	Iubirea	pentru	copii	este	sugerată	de	poemele	adunate	în	volumul	Călătorie	în	
Uriaş,	o	carte	deosebit	de	valoroasă	ce	face	trimitere	la	marile	mituri	ale	omenirii,	surprinse	
cu	gingăşie	şi	aşezate	sub	semnul	ludicului,	ca	în	cunoscutul	poem	După	melci	al	scriitorului	
Ion	Barbu.	Considerăm	că	această	călătorie	în	Uriaş	devine	sinonimă	cu	Marea	Călătorie,	
văzută	de	poet	ca	un	joc	de	copii,	pe	care	putem	să-l	numim	de-a	alfabetul,	deoarece	iniţie-
rea	parcurge	paşii	literelor	din	alfabet.	Călătoria	iniţiatică	în	spaţiu	mitic	oferă	eroului	prilejul	
de	a	opri	timpul,	dar	de	undeva,	„dintr-un	cer	de	peruzea	/	privirea	tatei	mă	văzu”.	Întâlni-
rea	fiului	cu	Tatăl	este	cauza	unui	„dor	adânc”,	răscolitor.	Se	pare	că	eroul	a	sosit	în	Valea	
Plângerii.	Autorul	face	o	corelaţie	cu	basmul	românesc	„Tinereţe	fără	bătrâneţe	şi	viaţă	fără	
de	moarte”,	prin	motivele	dorului,	al	timpului	reversibil,	al	Văii	Plângerii.	Finalul	brusc,	prin	
împingere	către	pământ,	sugerează	trezirea	la	realitate,	dar	şi	naşterea	propriu-zisă	a	fiinţei	
umane,	după	fantastica	sa	călătorie	prin	lichidul	amniotic.	Ultima	strofă	a	poemului,	cu	va-
loare	de	epilog,	accentuează	motivul	visului	şi	reîntoarcerea	eroului	în	universul	imaginaţiei	
autorului,	adică	la	condiţia	sa	de	eu	liric	multiplu:	„Când	m-au	găsit	la	pieptul	verii	/	dormind	
în	lanul	de	secară	/	poliţia	şi	pompierii	/	au	spus	că	vin	din	altă	ţară.”
	 Studiile	sistematice	asupra	literaturii	noastre	vechi	au	dovedit	că	dimensiunea	religi-
oasă	a	poeziei	româneşti	este	o	constantă	a	evoluţiei	acesteia,	constituind	în	multe	cazuri	un	
criteriu	axiologic,	 făcând	 legătura	 între	om	şi	Dumnezeire,	exprimând	entuziasmul	 religios	al	
„celor	dintâi	creştini”.	[1]	Izvoarele	ei	se	găsesc	în	imnele	şi	troparele	creştine,	în	Psaltire,	Cân-
tarea	Cântărilor,	Vechiul	şi	Noul	Testament,	 în	colindele	populare	care	preamăresc	naşterea	
Mântuitorului,	în	imnele	mariane;	toate	acestea	au	găsit	un	spaţiu	creştin	în	Dacia	şi	Scytia	Mi-
nor.”Seria	scriitorilor	străromâni,	prin	întinderea	sa	în	timp,	argumentează	tocmai	continuitatea	
acestei	îndeletniciri	(scrierea	de	poezie	n.n.)	şi	face	din	spaţiul	daco	roman	sau	protoromânesc	
un	loc	integrat	pe	deplin	în	ansamblul	unor	preocupări	ce	aveau	drept	scop	producerea	cărţii.”[2]
	 Ca	fiinţă	iubitoare	de	Dumnezeu	şi	de	toată	creaţia	sa	din	natură,	umanistul	şi	omul	
renaşterii	n-a	putut	face	abstracţie	de	dimensiunea	„homo	religiosus”	a	fiinţei	umane	pentru	
că	marile	creaţii	ale	omenirii	„sunt	rodul	întîlnirilor	cu	Dumnezeu	în	Iubire”[3]	Percepută	ca	
o	formă	de	comunicare	a	omului	cu	Dumnezeu,	poezia	românească	modernă	evidenţiază	
nevoia	acută	a	acestei	componente	axiologice,	prin	care	sufletele	sensibile	ale	marilor	cre-
atori	au	realizat	întâlnirea	cu	Iubirea	şi	cu	Logosul	divin,	manifestată	prin	har	şi	dar,	pentru	
că	„creaţia	se	află	pe	drumul	iubirii,	primindu-şi	puterea	din	iubirea	treimică	şi	înaintând	spre	

desăvârşirea	ei	în	unirea	cu	Sfânta	Treime	şi	cu	toţi	oamenii.”[4]
	 Poetul	Gheorghe	Pituţ	a	fost	unul	dintre	discipolii	laici	ai	Părintelui	Stăniloae,	bucu-
rându-se	de	aleasa	prietenie	a	marelui	teolog	şi	beneficiind,	la	recomandarea	domniei	sale,	
de	o	bursă	de	studii	în	străinătate,	cum	am	mai	spus,	la	Universitatea	KAAD	din	Germania,	
între	1970-1972,	într-o	perioadă	cumplită	de	interdicţii	pentru	toţi	scriitorii	români,	dar	mai	
ales	pentru	 teologi	şi	gânditori	 ca	Ţuţea,	Noica,	Steinhardt	şi	mulţi	alţii.	 „Poezia	purcede	
din	 rădăcina	 însăşi	a	 limbajului;	 ea	este	o	vorbire	originară.	De	aceea,	 când	se	 rupe	de	
sursele	vii	ale	limbajului	comun	ea	se	sinucide,	devine	o	imagine	a	sterilităţii.	Nu	este	oare	o	
aluzie	posibilă	la	o	asemenea	eroare,	ca	şi	la	o	legătură	placentară	între	poezie	şi	limbaj	în	
versurile	lui	Ion	Barbu:	„Că	vinovat	e	tot	făcutul	/	Şi	sfânt,	doar	nunta,	începutul!?.	Poezia	e	
începutul	omului,”	spunea	Nicolae	Balotă.	[5]
	 Puternic	influenţată	de	ideile	blagiene,	aflată	la	confluenţa	dintre	expresionism	şi	post-
modernism,	poezia	lui	Gheorghe	Pituţ	are	şi	o	coordonată	religioasă	prea	puţin	remarcată	de	
critica	literară.	Această	componentă	a	liricii	sale	se	construieşte	în	jurul	unui	fremăt	interior	aflat	
într	o	relaţie	permanentă	cu	Dumnezeu.	În	epoca	trecută	această	relaţie	a	fost	neglijată	de	către	
critica	literară,	fiind	considerată	un	simbol	precreştin	ori	un	artificiu	poetic,	în	sensul	apropierii	de	
marea	poezie	interbelică	a	lui	Arghezi,	Crainic,	Voiculescu.	Deşi	nu	întâlnim	scene	biblice	tratate	
liric,	în	poezia	lui	Pituţ	pot	fi	decelate	anumite	motive	biblice	din	Vechiul	Testament,	mai	précis	
din	Cântarea	Cântărilor,	atunci	când	poetul	descrie	frumuseţea	femeilor	autohtone	care	i-	au	cu-
cerit	pe	cotropitori	prin	neasemuita	lor	frumuseţe,	aşa	cum	se	întâmplă	în	poemul	amplu	intitulat	
Pământ:	Sânii	lor	zburdară	ca	mieii	pe	amurg”	este	un	vers	ce	seamănă	uimitor	cu:	„Cei	doi	sâni	
ai	tăi	par	doi	pui	de	căprioară,	doi	iezi	ce	pasc	printre	crini”.	[6]
	 Alt	motiv	liric	se	realizează	prin	analogia	dintre	trupuri	şi	turnuri:	trupurile	înmires-
mate	ale	fecioarelor	sunt	turnuri	călătoare.	În	Cântarea	Cântărilor	ideea	apare	astfel:	„Gâtul	
tău	e	turnul	lui	David”	(Biblia,	4,	5).	S-	a	afirmat	că	în	lirica	lui	Pituţ	motivele	religioase	au	
o	„existenţă	pasageră,	traducând	mai	degrabă	o	atitudine	ontologică,	blagiană”	şi	că	senti-
mentul	care	generează	aceste	poeme	ar	fi	tristeţea	apăsătoare	din	amurgul	vieţii,	dar	Pituţ,	
din	păcate,	nu	a	ajuns	la	această	etapă	a	vârstei.[7]
	 Tăria	credinţei	nu	este	văzută	ca	o	dogmă,	ci	ca	un	fel	de	atitudine	umană	în	care	
fiinţa	oscilează	între	îndoială	şi	credinţă:	omul	este	o	fiinţă	gânditoare,	creată	după	chipul	
şi	asemănarea	lui	Dumnezeu.	O	coordonată	fundamentală	a	liricii	lui	Gheorghe	Pituț	o	re-
prezintă	poezia	filosofico-religioasă.	Veșnică	este	căutarea	unui	Dumnezeu	ascuns,	care	
adesea	refuză	a	se	revela	și	determină	acea	stare,	argheziană	am	putea	să	o	numim,	de	
oscilare	a	sufletului	între	credință	și	tăgadă.	Uneori	nu	se	poate	stabili	niciun	fel	de	comu-
nicare	între	cei	doi:	eul	liric	şi	Demiurgul,	omul	creator	devenind	egalul	acestuia:	„În	temple	
vechi	poate	să	scrie	/	că	numai	gândul	e	salvarea,	/	Materia-i	o	noapte	mare	/	În	temple	vechi	
poate	să	scrie	/	De-ar	fi	fiinţe	gânditoare	/	Ca	noi	sub	cerurile	toate	/	O,	tragedie,	libertate,	/	
Mai	sunt	fiinţe	gânditoare?	/	Să	zbori,	să	zbori!-	Necesitate,	/	Să	prinzi	lumina	care	curge	/	
Eşti	mort	sau	cugeţi,	Demiurge,	/	Să	zbori,	să	zbori,	/	Necesitate”	(Să	zbori).
	 Eul	liric	pune	sub	semnul	întrebării	legătura	şi	armonia	dintre	om	şi	divinitate,	ar-
monia	universală	în	care	Fiinţa	nu	a	pierdut	contactul	cu	sacralitatea.	E	vorba	despre	acea	
„dramă	a	fiinţei	aflată	 la	sfârşitul	unei	ere	 teologice”despre	care	vorbeau	filosofii	ultimului	
secol,	 consecinţă	a	 „rupturii	 naturii	 umane	de	natură,	 încălcării	 unui	 cod	al	 recunoaşterii	
fragilităţii	condiţiei	omeneşti	faţă	de	perenitatea	stihiei”	[8]
	 	Aici,	parcă	poetul	se	înrudeşte	cu	Arghezi,	prin	realismul	şi	asprimea	gândului,	prin	
exprimarea	nevoii	de	a	exista	o	ordine	supraindividuală	în	creaţia	imperfectă	şi	agonică	ce	a	
devenit	lumea,	idee	pe	care	o	surprinde	în	versurile	din	poemul	intitulat	„Boală”:	De	ce-ai	orân-
duit	/	atât	de	încurcate	lucrurile?	/	Între	bolnavi	şi	sănătoşi	/	puteai	să	faci	un	zid	puternic	/	să	nu	
se	întâlneasă	niciodată.”[9]	Drama	fiinţei	se	revelează	din	metaforele	negre	ale	poemului:	„su-
doarea	cântecului	/	unui	corb	/	îmi	rugineşte	fruntea”.	Se	pare	că	Dumnezeu	îşi	uită	lucrarea	
şi	nu	iese	din	„cuibul	nepăsării.”Din	această	cauză	eul	liric	se	simte	părăsit	şi	abandonat,	ră-
tăcind	printre	lucruri	ca	un	duh	ce	bântuie	lumea	în	căutarea	sinelui.	În	această	situaţie	lumea	
îşi	pierde	conturul,	se	destramă,	cufundându-se	în	noapte,	totul	se	risipeşte	progresiv,	reîntor-
cându-se	la	increat	pe	drumul	extincţiei.	Unele	poeme	au	viziuni	de-a	dreptul	apocaliptice,	eul	
liric	nu	poate	împiedica	degradarea	universului,	suferă,	disperă,	trăind	sentimentul	că	nu	şi-a	
făcut	„datoria”,	pentru	că	el	consideră	vina	„o	floare	a	păcatului.”Degradarea	este	ireversibilă	şi	
poetul	asistă	neputincios	la	apocalipsă:	„Să	văd	cum	moare	ziua-,	/	ce	pedeapsă!”	Soarele	dis-
pare,	acoperit	cu	„larve	negre”,	paturile,	mânate	de	duhuri	bântuie	prin	case,	ornicul	îngheaţă,	
şerpii	intră	în	exuvii,	izvoarele	tuşesc,	luminile	sunt	atacate	de	un	colb	gălbui,	demonic	parcă,	
„iar	peste	noi	/	învesmântat	cu	lumea	/	singur	/	ascuns	perfect	sub	masca	/	lucrurilor	trecătoare	
/	trăieşte-n	cuib	etern	/	pur	/	Animalul	fără	trup	/	şi	numai	din	voinţa	lui	/	de-a	fi	/	indiferent	la	ce	
se	-	ntâmplă	/	vibrează	fără	patimă	/	însă	egal	/	ca	ochiul	unui	mort	/	deschis	albastru	/	între	
table	negre:	/	lucrarea	lui	îngăduie	/	să	văd	şi	muntele	din	faţa	mea	/	şi	un	puhoi	de	omenire	
/	care	iese	/	zvârlit	de	gheaţa	nopţii	în	lumina	/	ce	nu	se	vede	niciodată,	/	căci	valurile	ei	sunt	
zgura	sfântă	/	ce	curge	peste	noi	/	când	rugineşte	Dumnezeu	/	în	cuibul	nepăsării.”	(Lumina).	
Destrămarea	lumii	şi	cufundarea	ei	în	întuneric	presupune	ca	lumina	să	devină	o	dulce	amin-
tire,	iar	transcendenţa	să	acţioneze	ca	o	forţă	de	interdicţie,	degradându-se	şi	dispărând,	spre	
disperarea	poetului	care	îşi	simte	sufletul	sfâşiat	prin	dispariţia	sacrului	şi	pierderea	legăturii	
cu	Dumnezeu.	Există	aici	reale	similitudini	cu	poemul	blagian	„Ioan	se	sfâşie	în	pustie”	sub	
aspectul	disperării	strigătului	cauzat	de	pierderea	Dumnezeirii:	„Unde	eşti,	Elohim?”
	 Consemnând	absenţa	instanţei	divine,	poetul	constată	existenţa	unui	„rău	al	seco-
lului”,	căruia	 i	se	împotriveşte	cu	toată	fiinţa	sa,	 lăsându-se	pradă	unei	 tristeţi	metafizice,	a	
unei	trăiri	personale	când	vede	„viscolele	negre	ale	seminţiilor	trufaşe,	pline	de	ură”,	îndrep-
tându-se	către	un	sfârşit	iminent,	concluzia	sa	fiind	aceea	că	„suntem	strălucitori	şi	efemeri	ca	
florile	neantului”	(Din	întuneric).	Nu	rămâne	pe	dinafara	universului	liric	al	poetului	ardelean	
nici	mitul	ancestral	al	protopărinţilor	şi	al	fiilor	acestora:	

Maria Vaida
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	 Cain	şi	Abel,	cei	doi	fraţi	care	au	devenit	legendari	prin	invidie	şi	consecinţele	pe	care	
le	are	ea	asupra	vieţii	omului.	Păcatul,	aşa	cum	este	îndeobşte	cunoscut	reprezintă	o	pornire	
a	firii	umane	ce	vine	din	interior.	Dumnezeu	însuşi	îl	numeşte,	atunci	când	îl	întreabă	pe	Cain	
unde	este	Abel,	precizând	că	acesta,	păcatul,	deci,	poate	fi	stăpânit	de	către	om.	[10]	Poemul	
lui	Pituţ	care	aduce	în	faţa	lectorilor	tema	aceasta	în	poemul	ce	se	intitulează	„Fraţii”:	„Fratele	
meu	are	turme,	/	fratele	meu	are	aur,	/	fratele	meu	are	neveste	/	şi	roabe	frumoase,	/	fratele	
meu	e	puternic	şi	rege.	/	Eu	am	răbdare,	/	eu	am	sete,	/	eu	am	un	cântec	şi	o	iubită,	/	ea	e	
înaltă	/	şi	foarte	blândă	/	şi	otrăvită.	/	Eu	îmi	iubesc	fratele	/	mai	mult	/	decât	toate	femeile	lui,	/	
toţi	câinii	lui,	/	dar	el	mă	scuipă	/	şi	mă	alungă.”
	 Motivul	hamartologic	nu	este	nou	în	literatura	română,	dar	este	rarisim	în	poezia	
modernă;	observăm	că	intenţia	lui	Cain	a	fost	pozitivă,	el	a	adus	jerfă	lui	Dumnezeu	din	ro-
dul	muncii	sale,	cinstindu.	-L	pe	El,	dar	şi	pe	fratele	său,	Abel.	Astfel,	Cain	s-a	poziţionat	în	
starea	firească	a	creaturii,	aceea	de	recunoaştere	a	dependenţei	faţă	de	creator.	Păcatul	lui	
Cain	se	manifestă	pe	orizontală,	faţă	de	aproapele	său,	fratele,	iar	nu	ca	al	părintelui	său,	
Adam,	faţă	de	Dumnezeu,	pe	verticală.	Poetul	sugereaza	ideea	invidiei,	dar	aduce	în	planul	
poemului	şi	femeia,	ca	o	accentuare	a	ispitei,	aurul,	ca	ochi	al	Satanei	şi	turmele	ca	jertfe	
preferate	de	Domnul.	Pituţ	încadrează	motivul	pe	coordonatele	a	trei	verbe:	a	avea,	a	fi	şi	
a	iubi;	averea,	ca	simbol	al	bunurilor	pământeşti;	existenţa	ca	semnificaţie	a	darului	divin	şi	
iubirea	ca	sens	al	existenţei	universale.	Purtând	pe	frunte	semnul	fratricid,	Cain	rătăceşte	
prin	lume,	cu	sufletul	încărcat	de	remuşcări,	aflăm	din	Biblie,	iar	vocea	poetului	ne	anunţă	
suferinţa	eului,	dar	şi	aroganţa	celui	ce	se	credea	iubit	mai	mult	ca	orice	pământean:	 Îmi	
scot	iubita	dintre	hambare,	/	mi-o	port	anume	/	prin	curţile	lui,	/	vai!	el	n-o	ştie,însă	o	cheamă	
/	ca-ntr-o	uitare,	/	ca-ntr-o	beţie.	/	Nebun	în	noapte,	cu	un	prieten	/	dintr-un	oţel	ascultător,	
/	alerg	pe	trepte,	/	pătrund	în	case,	/	dar	deodată	mi-e	foarte	dor	/	de	doamna	mamă,	/	de	
domnul	tată,	/	m-apucă	somnul,	abia	mă	port,	/	pe	când	soldatul	din	turn	aduce	/	palizi	în	
braţe,	/	un	gând	şi	un	mort.”	(Fraţii)	Pentru	păcatul	care	l-a	săvârşit,	Cain	pleacă	definitiv	de	
lângă	părinţii	săi,	el	este	ca	şi	mort	pentru	ei,	etern	urmărit	de	sentimentul	culpabilităţii,	dar	
şi	măcinat	de	dorul	lor;	gândul	şi	mortul,	metaforele	pentru	divinitate	şi	frate	apar	ca	la	per-
sonajul	coşbucian,	Fulger,	purtat	pe	braţe	de	soldatul	din	turn.	Atmosfera	thanatică	instituie	
regula	eternei	nostalgii	specifice	operei	lui	Pituţ.
	 În	lirica	lui	Gheorghe	Pituţ	tema	ochiului	şi	motivul	privirii	sunt	complementare	di-
mensiunii	religioase,	deoarece	ochiul,	în	interioritatea	sa,	e	sinonim	cu	universul	cosmic,	iar	
descrierea	acestei	 interiorităţi	este	analoagă	descrierii	 lumii,	 înţelegând	prin	acest	simbol	
Dumnezeirea,	 ca	omniscienţă	şi	 omniprezenţă.	 În	alte	 religii	 se	diferenţiază	ochiul	 drept,	
care	 reprezintă	 soarele	 şi	 corespunde	activităţii	 şi	 viitorului	 de	 cel	 stâng,	 care	 corespun-
de	pasivităţii	şi	trecutului.	Vechile	scrieri	indiene,	Upanişadele,	admit	un	al	treilea	ochi,	cel	
frontal,	al	lui	Shiva,	corespunzând	focului	şi	îndeplinind	o	funcţie	unificatoare;	ochiul	frontal	
exprimă	prezentul,	simultaneitatea,	permiţând	ca	lumea	şi	neantul	să	fie	receptate	simultan.	
Dicţionarele	 de	 simboluri	menţionează:	 „Ochiul,	 organ	 al	 percepţiei	 vizuale,	 este	 în	mod	
firesc	şi	aproape	universal	simbolul	percepţiei	intelectuale”.	[11]
	 La	 poetul	 Gheorghe	 Pituţ,	 ochiul	 simbolizează	 cunoaşterea	 lumii	 prin	 poezie,	 iar	
această	cunoaştere	se	poate	realiza	numai	prin	iubire,	după	modelul	cristic	al	Mântuitorului:	
Sudoarea	cântecului	/	unui	corb	/	îmi	rugineşte	fruntea	/	şi	abia	mai	apuc	să	clipesc	/	de	câteva	
ori	/	pentru	a-mi	potrivi	ochii	/	după	ai	prietenilor	/	şi	să-mi	şterg	faţa	/	într-o	pânză	de	in,	/	căci	
un	om	cumsecade	/	se	apropie	de	mine	/	şi	nu	trebuie	să	ştie	/	unde	am	fost	şi	ce	am	făcut,	/	
decât	să-mi	vadă	ochii	limpezi	/	şi	fruntea	curată	ca	a	lui.	(Boală,	p.	64,	vol.	Noaptea	luminată).	
Observăm	aici	elementele	portretistice,	dar	mai	ales	metafora	ochiului	în	diferite	sintagme	lexi-
cale,	asociate	cu	motive	biblice	evidente,	precum:	corbul,	fruntea,	clipitul	ochilor,	ştersul	feţei,	
pânza	de	in,	ochii	limpezi,	fruntea	curată	ca	a	Lui.	Omul	este	creat	după	chipul	şi	asemănarea	
lui	Dumnezeu,	iar	aici	poetul	evidenţiază	dorinţa	sa	de	a	nu	cădea	„în	gropile	din	suflet”,	de	a	
dobândi	curăţenia	trupească	şi	sufletescă	demnă	de	modelul	Fiului	şi	al	Tatălui	ceresc.
	 	O	statistică	a	frecvenţei	cuvântului	ochi	şi	a	sintagmelor	aparţinând	aceluiaşi	câmp	
semantic	aplicată	la	volumul	„Noaptea	luminată”,	antologie	antumă	a	poetului	Gheorghe	Pituţ,	
ne	arată	că	în	lexicul	poeziilor	se	foloseşte	de	264	de	ori	acest	simbol	divin	care	marchează	
identitatea	originală	a	 liricii	sale,	dinamică,	vie,	contemplativă	şi	 reflexivă	ca	însăşi	viaţa	cu	
care	ne-a	dăruit	bunul	Dumnezeu.	Legătura	cu	divinul	nu	se	pierde	niciodată,	chiar	şi	departe	
de	părinţii	care	i-au	insuflat	tăria	credinţei,	în	lumea	cotropită	de	civilizaţia	betonului:	„şi	mie,	
departe,	într-un	mare	oraş	/	în	podul	palmei	drepte	/	sub	degetul	mare	/	îmi	creşte	o	rană	/	fără	
de	muncă,	fără	efort,	/	nici	măcar	cel	/	de	a	strânge	mâna	prietenului”	(Semnul).	[12]	Motivul	
stigmatului	sugerează	aici	urmele	cuielor	din	palma	celui	răstignit,	ca	o	rememorare	a	obliga-
ţiei	de	a	face	bine,	indiferent	cum	eşti	răsplătit;	se	ştie	că	poetul	avea	o	vorbă:	„Fă	binele	şi	
dă	-l	pe	apă!”,	fapt	pentru	care	a	fost	considerat	de	ceilalţi	scriitori	„un	frate	blând”,	în	pofida	
aspectului	său	păduros,	atât	de	exploatat	de	către	unii	critici	literari	în	sens	peiorativ.
	 Există	în	poezia	lui	Pituţ	şi	unele	aspecte	mesianice,	dar	şi	elemente	imnografice	
prin	care	eul	său	liric	preamăreşte	sacralitatea	creaţiei:	„Cum	au	trăit	cândva	prevestirile	/	
venirii	celui	însemnat,	/	Cum	îţi	vei	întreba	părinţii	/	dac-auzeau	în	amintirea	lor	/	măcar	un	
plâns	pierdut	/	când	tu	erai	aproape?	/	Mai	adevărat	/	prin	străbuni	se	ştia	/	că	va	veni	un	
cântec	/	aproape	mort	de	dorul	lumii.	/	Pentru	ce	este	mereu	/	nici	o	grijă,	/	pentru	ce	vine	şi	
trece	/	toată	puterea	mea	se	împarte,	/	şi	cum	să	nu	cred	eu	/	în	Dumnezeul	/	acestei	întâm-
plări	/	prin	care	poate	fi	ce	n-a	mai	fost,	/	dar	şi	să	piară,	/	pe	când	în	peşterile	firii	/	se	spune	
o	cântare	surdă	/	că	naşterea-i	mai	cruntă	decât	moartea.”	(Naştere,	p.	69)	Cine	credeţi	oare	
că	este	acest	cântec	aproape	mort	de	dorul	lumii?	Mai	este	oare	nevoie	să	–L	numim?
	 Imaginea	muntelui	Ararat	constituie	un	motiv	recurent	în	lirica	sa,	poetul	fiind	pre-
ocupat	de	ideea	salvării,	lăsând	deschise	porţile	speranţei,	răul	şi	moartea	dispar	din	lume,	
eul	liric	devine	o	divinitate	cu	puteri	creatoare	iubind	luna,	marea,	mitul:	Străbat	prin	mii	de	
ani	de-a	rândul	/	Până	răsare	Araratul	/	Şi	Noe,	Arca	şi	veleatul	/	Din	apele	ce	ard	roşindu-l.	/	
/	Când	mă	întorc	bătrân	la	tine	/	Văd	casele	pe	serpentine	/	Cum	fug	de	mine	şi	s-ascund.	/	/	
În	munţi	cu	norii	supţi	în	jos	/	Pe	când	în	codrul	cel	afund	/	Se	naşte	iar	un	om	frumos.”	(Nu	e	
nimic	mai	bun	ca	gândul,	vol.	Când	îngerii	adorm	pe	crengi).	Remarcabil	titlu,	nu-i	aşa?	Iarăşi	
întâlnim	aceleaşi	conotaţii	care	atestă	dimensiunea	religioasă	a	poeziei	acestui	autor	român.

	 Remarcabile	și	inefabile	sunt	pentru	a	susţine	argumentarea	noastră	şi	poeziile	inclu-
se	în	volumul	postum	„Scrisori	de	iubire	din	21	de	poeme”,	cu	valoarea	unor	parastase	dedi-
cate	timp	de	7	ani	tatălui	poetului,	Pituţ	Simion,	Paşcu,	decedat	în	anul	1977,	8	ianuarie,	după	
numeroase	încercări	ale	poetului	de	a-l	salva	pe	la	toţi	medicii	renumiţi	din	Bucureşti.	Niciodată	
nu	s-a	consolat	după	moartea	părintelui	său,	iar	dorul	şi-l	manifestă	în	„Scrisorile	de	iubire.	.”.:	
„Eu	scriu	scrisori	în	orice	zi	/	mă	laud	că	îmi	merge	bine,	/	mă	plâng	apoi	de	nu	ştiu	cine	/	şi	nici	
nu	ştiu	cum	voi	muri.	/	/	Aproape	că	îmi	e	ruşine	/	să	spun	mereu	a	fi,	a	fi	-	/	voinţă	oarbă	de-a	
trăi	/	până	vei	fi	uitat	de	tine.	/	/	Nici	nu	mai	cred	că	sunt	curat,	/	altfel	de	ce	n-aş	vrea	să	mor	/	
acum,	aici,	în	acest	pat	/	/	ori	poate	lângă	un	izvor	/	în	cel	mai	vechi	şi	sfânt	decor;	/	dar	cui	îi	
scriu?	Am	şi	uitat.”	(În	loc	de	postfaţă,	vol.	Scrisori	de	iubire	din	21	de	poeme,	p.	81).
	 Să	menţionăm	apoi	şi	aforismele	lui	Pituţ	care	atestă	cu	certitudine	credinţa	aces-
tuia	 în	Dumnezeu	 şi	 dragostea	 lui	 pentru	 fiinţele	 creaţiei	 sau	 speranţa	 în	 salvare:	 „Câtă	
Dumnezeire	mai	revarsă	clopotele-n	zori;	Nu	mai	vedem	bisericile	cum	plutesc	pe	ape	şi	
ne	rugăm	în	cor	să	ne	salveze	marea.	;	Trebuie	admis	că	în	adâncul	fiinţei	sale	fiecare	om	
e	bun.	;	Lumea	este	darul	gândurilor	bune.	;	Speranţa	este	cea	mai	nesecată	energie;	Să-l	
ospătezi	pe	cel	obosit	de	drum	şi	flămând	 fără	să-l	 întrebi	nici	de	unde	vine,	nici	 încotro	
pleacă.	;	Nimic	din	ce	e	viu,	fără	iubire	nu	poate	să	dureze.	Eu,	graţie	iubirii	tale,	încep	să	
fiu	nemuritor.”[13]	Considerând	aceste	aforisme	drept	principii	creştine	după	care	şi-a	ghidat	
viaţa	Omul	Gheorghe	Pituţ,	puţini	dintre	noi	pot	spune	că	le-au	aplicat	în	vâltoarea	vieţii...
	 În	concluzie,	fără	invocaţii	patetice,	fără	zarvă,	aşa	cum	trebuie	spusă	rugăciunea	
unui	bun	creştin,	poetul	Gheorghe	Pituţ	este	în	căutarea	lui	Dumnezeu	într-un	timp	al	inter-
dicţiilor,	 iar	noi	„putem	spune	că	structura	poetică	a	 lui	Gheorghe	Pituţ	comportă	şi	acest	
segment	cu	implicaţii	religioase	ce	nu	se	revarsă	într-un	discurs	compact	pe	această	temă	
şi	nu	comunică	extazul	mistic	explicit,	ci	doar	 înfiorări	ale	sensibilităţii	autorului	 legate	de	
căutarea	divinităţii	într-un	timp	descentrat	şi	descendent.”	[14]
	 Titlul	foarte	inspirat	al	lucrării	d-nei	Rodica	Mureşan	(Gheorghe	Pituţ-	de	veghe	în	
cuvânt)	sugerează	importanţa	covârşitoare	pe	care	o	acorda	poetul	lucrării	sale	întru	cuvânt,	
dar	şi	faptul	că	acesta,	cuvântul,	trebuie	să	aibă	acoperire	în	fapte,	iar	despre	ele	vorbesc	
contemporanii:	„M-am	simţit	dator	să-i	cunosc	biografia,	aşa	cum	Pituţ	s-a	simţit	dator	să-
mi	apere	existenţa	într-o	cumpănă	a	vieţii.	El	a	reuşit,	eu	am	încercat.”	[15]	Aceste	cuvinte	
le-am	spicuit	din	introducerea	pe	care	tânărul	Popa	Emil,	absolvent	al	Facultăţii	de	Teologie	
Ortodoxă	a	Universităţii	din	Oradea,	o	face	la	lucrarea	sa	de	diplomă	intitulată:	”Gheorghe	
Pituţ-	repere	biografice”,	scrisă	sub	îndrumarea	profesorului,	ilustru	critic	literar,	Ion	Simuţ.	
Tânărul	suferea	de	o	boală	gravă	de	inimă,	iar	poetul	a	cerut,	cu	mult	curaj	şi	cu	mari	riscuri	
pe	vremea	aceea,	ajutorul	chiar	lui	Ceauşescu	pentru	a-i	salva	viaţa.	Faptele	sale	vorbesc	
despre	omul	Gheorghe	Pituţ,	a	cărui	existenţă	a	fost	o	adevărată	binecuvântare	pentru	mulţi	
şi	pe	care	am	fost	onorată	să-l	cunosc	la	Beiuş,	în	perioada	studiilor	mele	la	Liceul	„Samuil	
Vulcan”.	De	multe	ori	versurile	sale	mi-au	fost	cântare	de	dor	şi	alean:	„Mamă,	n-ai	vrut	să	
fiu	lemn	/	Să	adăpostesc	mistreţii,	/	Sufletului	să-i	însemn	/	Umbra	morţii,	calea	vieţii”	(Dor).	
[16]	Iată	încă	un	argument:
	 Deși	creștinismul	său	nu	este	declarativ,	nici	asumat	ca	manieră	poetică	de	construc-
ție,	Pituț	țese	în	structura	poemelor	sale	mitologeme	biblice,	figuri	și	scenarii	mitice.	Traseul	
poetic,	prin	titlurile	volumelor	publicate,	poate	fi	citit	ca	un	scenariu	al	parcurgerii	vieții	de	sub	
soare	a	omului(umanității)	 intrat	în	cetate(	dar	nu	o	civitas	Dei,	ci	o	civitas	mundi	ca	spațiu	
ontic	al	degradării	ființei	prin	legea	păcatului	aducătoare	de	moarte.	(...)	Viziunea	este	sumbră,	
de	martor	al	unei	vine	aruncate	și	asumate	după	o	luptă	mișelească,	privită	numai	în	și	din	
profunzimeaca	într-/dintr-un	somn	adânc(v.	poemul	Martor),	al	unei	sentințe	implacabile	date	
de	o	mână	și	un	glas-	o	scenă	cu	rezonanțele	celei	din	Daniel	cap	5,	de	la	ospățul	împăratului	
persan	Belșațar.	Și	de	data	aceasta,	secvențele	reperate	în	textele	sacre	sunt	resemantizate	
corespunzător	unei	mitologii	proprii,	prin	care	eul	creator	menit	să	salveze	,	să	treacă	dincolo	
de	lucrările	moarte	este	demascat	ca	cel	care	renunță,	mult	înrăit	în	uitări	(	O	mână	și	un	glas,	
din	al	doilea	volum).	Daniela	Varvara,	Mitologeme	(biblice)	sub	ochiul	neantului:	Gheorghe	
Pituț,	în	vol.	Mituri	și	simboluri	biblice	în	poezia	românească	neomodernistă,	colecția	Universi-
tas,	seria	Hermeneutică	literară,	Ed.	Eikon,	București,	2016,	p.	138-140.
	 Poezia	lui	Pituț	este	o	profundă	meditație	pe	tema	existenței	divine,	a	celei	uma-
ne,	a	păcatului	omenesc,	a	frumuseții	sublime	de	Eden	trist	care	ne	înconjoară	și	pe	care,	
adesea	noi,	oamenii,	îl	maculăm	prin	faptele	noastre.	De	la	începuturile	sale	literare,	poetul	
scrie	voalat	poeme	creștine,	poeme	ale	neliniștii	și	meditației	structurate	în	vers	alb	sau	în	
vers	clasic	și	configurate	pe	simboluri	care	împlinesc	ideatic,	completează	și	întăresc	estetic	
tema:	îngerii,	Dumnezeu,	rugăciunea,	crucea,	icoanele,	troițele,	ieslea,	colind,	talanți,	clo-
pot,	mătănii,	bocet	de	prohod,	mormânt,	osânda,	Cuvântul	etc.	Tema	credinței	este	la	Pituț		
o	formă	de	manifestare	plenară	a	divinului	din	om,	a	sâmburelui	de	lumină	a	Dumnezeirii	
din	sufletul	său	de	om,	prezentând	astfel	o	viziune	măreață	și	amplă	a	lucrării	miraculoase	a	
spiritului	în	lume	(George	Achim).

                                    
[1]	Petre	Vintilescu,	Poezia	Imnografică,	Ed.	Renaşterea,	Cluj	Napoca,	2005,	p.	9.
[2]	Dan	Horia	Mazilu,	în	Cuvânt	înainte	la	Antologia	1700	de	ani	de	poezie	religioasă,	Ed.	Ager,	2003,	p.	6.
[3]	Maria	Daniela	Pănăzan,	Poezia	 religioasă	românească,	Eseu	monografic,	Ed.	Reîntregirea,	Alba	
Iulia,	2006,	p.	21.
[4]	Dumitru	Stăniloae,	Teologia	Dogmatică	Ortodoxă,	vol	I,	Ed.	IBMBOR,	Bucureşti,	2003,	p.	290.
[5]	Nicolae	Balotă,	Poezia,	începutul	omului,	în	vol.	Umanităţi,	Ed.	Eminescu,	1973,	şi	în	revista	Poezia,	
an	XII,	nr.	1,	2006,	p.	53.
[6]	Biblia,	Cîntarea	Cântărilor,	4,	5.
[7]	Rodica	Mureşan,	Gheorghe	Pituţ-	De	veghe	în	cuvânt,	Ed.	Augusta,	Timişoara,	1998,	p.	139;140.
[8]	Geo	Vasile,	Iubire	şi	moarte	în	patria	părinţilor,	în	Luceafărul,	1997,	nr	36,	p.	17.
[9]	Gheorghe	Pituţ,	Noaptea	luminată,	Ed.	Albatros,	Bucureşti,	1982,	p.	64.
[10]	Biblia,	Facerea,	4;	7.
[11]	Jean	Chevalier,	Alain	Gheerbrant,	Dicţionar	de	simboluri,	vol.	II,	Ed.	Artemis,	Bucureşti,	1995,	p.	363.
[12]	Gheorghe	Pituţ,	Semnul,	în	vol.	Stelele	fixe,	Ed.	Eminescu,	Bucureşti,	1995,	p.	62.
[13]	Gheorghe	Pituţ,	De	la	un	gând	la	altul,	în	Euromuseum,	nr1,	2006,	pp.	25-28.
[14]	Rodica	Mureşan,	Gheorghe	Pituţ	–De	veghe	în	cuvânt,	Ed.	Augusta,	Timişoara,	1998,	p.	145.
[15]	Popa	Emil,	Gheorghe	Pituţ	–	Repere	biografice,	Lucrare	de	licenţă	la	absolvirea	Facultăţii	de	Teo-
logie	Ortodoxă	a	Universităţii	din	Oradea,	coordonator	prof.	univ.	dr.	Ion	Simuţ.
[16]	Gheorghe	Pituţ,	Dor,	în	vol.	Poarta	cetăţii,	Ed.	Tineretului,	Bucureşti,	1966,	p.	34.
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Gavril Scridon: Anecdoticul – versantul dulce al piscului academic
	 Am	fost	studentul	Profesorului	Gavril	Scridon.	În	anul	al	II-lea	de	facultate,	1976-
1977.	Poate	e	mult	să	spun	”studentul	preferat”.	Dar	un	flux	constant	de	simpatie	am	simțit	
mereu	din	partea	Profesorului.	 (Nu	știu	dacă	și	 invers	a	 fost	 valabil.)	Totul	 (cum	 intuiam	
încă	de	pe	atunci)	–	pe	fondul	unei	solidarități	regionale,	a	unor	origini	țărănești	și	apropiate	
spațial	–	pe	Valea	Someșului	Mare	–	loc	care,	pentru	el	a	funcționat	întreaga	viață	ca	o	forță	
centripetă,	aproape	magică.	Gesturi	mici,	 întâmplări	cotidiene,	glume	aruncate	 în	 trecere	
sau	chiar	o	anume	atitudine	la	examenul	final,	de	an,	mi-au	confirmat	constant	acest	senti-
ment.
	 Odată,	 în	amfiteatrul	”Eminescu”	(era	prin	primăvara	 ’77),	 ieșind	după	prima	oră	
de	curs,	s-a	oprit	în	dreptul	rândului	la	marginea	căruia	se	nimerise	să	stau,	m-a	privit	cu	
un	zâmbet	discret	și	m-a	întrebat	cu	cel	mai	autentic	și	mai	surprinzător	spirit	țărănesc,	cu	
coloratură	de	Someș:	”Oare	or	fi	pus	ceapa	în	pământ	oamenii	de	pe	la	noi?”.	Cred	că	m-am	
cam	bâlbâit	cu	răspunsul.	Dar	l-am	căutat	pe	Profesor	atunci	când	aveam	nevoie	de	vreo	în-
drumare,	chiar	dacă	doar	tangențială	cu	școala	și	materia	de	curs,	cum	voi	povesti	deîndată.	
	 Deocamdată,	rupând	cronologia	evenimentelor,	să	spun	că,	la	examenul	de	an	al	
cursului,	nu-mi	dăduse	decât	nouă	pe	lucrarea	scrisă.	Cu	părere	de	rău,	cum	mi-a	explicat	
ulterior,	pentru	că,	neprezentându-mă	la	examenul	parțial	de	la	finele	primului	semestru	(fu-
sesem	plecat	în	acea	perioadă	la	Timișoara,	la	un	festival	de	teatru	studențesc),	nu	avuse-

sem	timpul	suficient	de	tratare	in	extenso	a	ambelor	
subiecte,	comparativ	cu	colegii	care,	dându-și	exa-
menul	parțial,	avuseseră	de	tratat	un	singur	subiect.	
Dar	ținea	morțiș	să	mă	prezint	la	proba	orală	(obli-
gatorie	doar	pentru	cei	care	luaseră	mai	puțin	de	opt	
la	proba	scrisă),	ca	să-mi	poată	rotunji	în	sus	nota	
finală.	M-a	observat	printre	colegii	care	își	așteptau	
intrarea	la	proba	orală	și	m-a	țintuit	cu	degetul:	”-	Tu	
stai	aici	și	intri	după	cutare	coleg,	să	stăm	de	vorbă	
și	 la	oral!”	Dar,	cu	superbia	și	 iresponsabilitatea	ti-
nereții,	am	fugit	de	la	ușă	după	ce	Profesorul	intrase	
să	examineze,	mulțumindu-mă	cu	nota	nouă.
Revin	acum	la	o	scenă	din	primăvara	aceluiași	an,	
1977.	
	 Mă	pasiona,	așadar,	teatrul	și	poezia	în	varianta	ei	scenică.	Recitam	cu	plăcere	și	
oarecare	succes	pe	scena	Casei	de	Cultură	a	Studenților,	mai	ales	în	contextul	Festivalului	
”Primăvara	 studențească”,	 festival	 absorbit	 chiar	 în	 acel	 an,	 dacă	 bine	 îmi	 amintesc,	 de	
marele	 festival	 național	 (cam	disprețuit	 după	 ’89)	 ”Cântarea	României”.	Mă	gândisem	 la	
Scrisoarea	III	și,	fiindcă	Profesoorul	tocmai	ni-l	prezenta	pe	Eminescu	la	curs,	am	vrut	să-i	
cer	părerea.	Nu	m-a	încurajat	spre	Scrisoarea	III	(prea	cunoscută),	ci	spre	mai	puțin	cunos-
cuta	Umbra	lui	Istrate	Dabija-Voievod,	în	care	înalta	perspectivă	solemn-istorică	și	eroică	a	
lui	Eminescu	coboară,	cu	ironie	romantică	(witz),	încă	din	prima	strofă,	dinspre	imaginarul	
eminescian	consacrat	(”ziduri	negre”,	”lună”,	”vechi	icoane”),	spre	”setea”	de	viață,	de	petre-
cere,	dar	mai	ales	”de	vin”	a	personajului	liric	rămas	în	umbra	istoriei:	”Sub	mine-aud	un	glas	
ce	sună,	/	Un	glas	adânc	(s.m.,	V.V.Filip)	zicând:	<<Mi-e	sete!>>”.	Și,	cum	personajul	liric	se	
explică,	ulterior,	poetului	ca	eu	liric,	nu	e	vorba	de	”setea”	de	trecutul	glorios	al	neamului,	de	
”sânge[le]	negru	și	hain”	al	dușmanilor,	ci	”de	vin,	copilul	meu,	de	vin”.	”Vestitul	domn	Dabijă”	
nu	va	mai	fi	decât	în	aparență	patriarhul	glorioaselor	vremi	trecute	(”umbră	albă”,	”moșneag	
bătrân”,	”coroană”,	”sfântă	salbă”),	nici	”magul	de	pe	munte”,	mijlocitor	între	oameni	și	zei,	
ci	va	fi	(răsturnându-se	perspectiva)	”magul	de	sub	munte”,	am	putea	zice,	care	își	extrage	
din	propriul	mormânt	setea	de	viață,	de	petrecere	și	de	vin,	sete	care-i	supraviețuiește	și-l	
transcende.
	 Am	încercat	să	urmez	sfatul	Profesorului,	dar	nu	mi-a	plăcut	varianta	scenică,	ac-
toricească,	pe	care	am	reușit	s-o	dau	witz-ului	romantic	eminescian.	Am	urcat	pe	scenă	tot	
cu	Scrisoarea	III,	căci	eram	prea	tânăr,	prea	împătimit	de	stilul	înalt	și	solemn-eroic.
	 Ulterior,	citind	cărțile	lui	Gavril	Scridon,	am	observat	că	opțiunea	lui	nu	fusese	în-
tâmplătoare;	 că,	pe	 lângă	dimensiunea	academică,	a	 informației	 ”serioase”	și	 	 temeinice	
(doar	se	formase	în	școlile	Năsăudului,	”orașul	academicienilor”!),	ele,	cărțile	lui	Gavril	Scri-
don,	mențin	și	cultivă	o	dimensiune	de	căldură	umană,	de	zâmbet	și	destindere,	un	interes	
constant	pentru	biografia,	chiar	pentru	anecdoticul	vieții	poeților	și	scriitorilor	studiați	 (mai	
ales	în	cazul	 lui	Coșbuc	și	Rebreanu,	piscurile	cu	rădăcini	 locale	ale	 literaturii	naționale).	
Încât	Profesorul	și	cercetătorul	istoriei	literare	părea	că-și	dezvăluie	o	predispoziție	de	ro-

mancier,	cu	viziune	hiperbolic-ex-
presivă,	precum	cea	a	lui	George	
Călinescu	(care	nu	ezitase	să	și-o	
exprime	direct,	în	creațiile	de	ficți-
une).
	 De	altfel,	anecdoticul	 ca	
”versant	dulce”	al	piscului	acade-
mic	 e	 o	 dimensiune	 comună	 lui	
Gavril	Scridon	 cu	marele	 său	 în-
aintaș,	 George	 Coșbuc,	 regional	
congener,	 căruia	 i-a	 dedicat	 cea	
mai	mare	parte	a	muncii	 sale	de	
cercetare	 istorico-literară.	 Să	 nu	
uităm	că	poetul	debutase	și	el	sub	
semnul	 anecdoticului	 (cu	 Filoso-
fii	 și	 plugarii,	 în	 ”Tribuna”,	 1884),	
semn	 menținut	 apoi	 punctual	 în	
mai	toate	volumele	publicate	(vezi	
poezii	precum	Lordul	John,	Nușa	
etc.,	sau	ciclul	de	38	de	Cântece,	
între	care	unul	(XX)	-	foarte	înrudit	
cu	eminesciana	Umbră	a	lui	Istra-
te	Dabija-Voievod:	Zeii	beu	necta-
ruri,	sunt	nebuni	că	beu?
	 Gavril	Scridon	se	opreș-
te	adesea	asupra	unor	întâmplări	
cu	haz	pe	care	George	Coșbuc	le	
selectează	 din	 biografia	 proprie,	
în	câteva	proze	(Cum	învață	omul	
carte,	Limba	nemțească,	Neaga),	pe	care	 le	 rezumă	 în	volumule	biografice	dedicate	po-
etului,	 precum	Pagini	despre	George	Coșbuc	–	Contribuții	 la	 cunoașterea	vieții	 și	 operei	
poetului	(1957),	George	Coșbuc	și	pământul	natal	(1966),	George	Coșbuc	în	locurile	anilor	
de	ucenicie	(1975).	
	 Una	din	aceste	povestiri	ale	lui	G.	Coșbuc	(Heu,	quale	portentum!)	este	asociată	
de	însuși	autorul	ei	cu	o	anecdotă	populară,	Lupii	țiganului	(publicată	în	1886),	în	care	țiga-
nul	se	sperie	de	vâjâitul	pădurii,	confundat	cu	urletul	lupilor,	și	fuge	cuprins	de	panică.	Dar	
povestirea	lui	Coșbuc	e	generată	de	un	autentic	episod	biografic,	pe	care	Gavril	Scridon	îl	
rezumă	nu	doar	în	amintitele	cărți	biografice,	ci	și	 în	academicul	volum	Ecouri	 literare	ui-
versale	în	poezia	lui	George	Coșbuc.	Episodul	se	leagă	de	studiul	în	școala	năsăudeană	a	
unei	ode	de	Horațiu,	din	care	un	anume	vers		(Heu,	quale	portentum	vidi!	=	”Hei,	ce	monstru	
am	văzut!”)	stîrnește	ilaritatea	”studenților”,	fii	de	țărani	(ciobani	în	vacanțe),	ce	nu-și	pot	re-
prezenta	în	termeni	veridici	teama	exagerată	și	fuga	comică	a	poetului	latin	la	vederea	unui	
lup.	Ei	vor	transforma	respectivul	vers	al	odei,	mai	mult	sau	mai	puțin	adaptat	situațiilor	de	
viață,	în	prilej	de	nestăvilită,	tinerească	veselie.	Care	se	va	manifesta	inclusiv	(sau	cu	atât	

mai	mult)	la	intrarea	în	clasă	a	unui	profesor	de	greacă,	ce	se	voia	(și	era)	temut.	Numai	că	
”un	glas	adânc”	(ca	cel	al	lui	Dabija)	și	abia	șoptit,	din	fundul	clasei,	va	invoca	din	nou	versul	
emblematic,	adaptat	pe	loc	–	Heu,	quale	portentum	intrat!	–	stârnind	veselia	incontrolabilă	a	
elevilor.		Care	veselie	se	va	solda	cu	consemnarea	lor	câte	opt	ore	timp	de	cinci	duminici	și	
cu	notă	minimă	la	purtare	pe	respectivul	an	școlar.
	 Episodul,	spune	Gavril	Scridon,	a	fost	confirmat	de	un	fost	coleg	al	lui	George	Coș-
buc,	anume	Leon	Scridon,	din	Feldru,	intervievat	în	”Gazeta	Bistriței”	din	iunie,	1926.
	 În	treacăt	fie	spus,	m-am	recunoscut	în	acest	episod,	pentru	că	am	pățit	ceva	ase-
mănător	în	anul	V	de	liceu,	cu	o	profesoară	pestriță	la	mațe,	căreia	nu-i	făcea	față	întregul	
consiliu	profesoral,	pentru	că	se	nimerise	a	fi	și	soția	directorului;	profesoară	care	a	întrebat	
din	ușa	autocarului	pregătit	pentru	o	excursie	de	studii,	unde	trebuiau	luate	și	niscai	notițe:	
”-	V-ați	luat	și	hârtie?”/	”Igienică?”,	s-a	auzit	”un	glas	adânc”	din	fundul	autocarului,	glas	care	
a	rămas	nedescoperit.	

Feldru: Ilie Rad și Traian Ștef, Feldru: Ilie Rad și Traian Ștef, 
alături de primarul Grigore Țiolanalături de primarul Grigore Țiolan

Bistrița: Viorel Mureșan

Feldru: Simpozion coordonat de Vasile V.Filip șiFeldru: Simpozion coordonat de Vasile V.Filip și
 Ioan Pintea Ioan Pintea
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	 Cu	cam	aceleași	consecințe,	ca	în	cazul	lui	Coșbuc	și	a	colegilor	săi.	Un	episod	
biografic	din	aproximativ	aceeași	perioadă	școlară	a	poetului	(clasa	a	VI-a)	generează	po-
vestirea	De	ce	te	temi	nu	scapi,	rezumată	și	ea	cu	vădită	plăcere	și	talent	de	povestaș	de	
către	Gavril	Scridon,	în	aceleași	Ecouri	literare	uiversale	în	poezia	lui	George	Coșbuc.	Iată-i,	
pe	scurt,	conținutul,	pe	care	îl	redau	cu	aceeași	plăcere	frivolă	(aparent),	de	care	m-am	con-
taminat	abia	cu	înaintarea	în	vârstă,	chiar	dacă	cuantumul	de	talent	va	vădi,	de	la	Coșbuc,	
trecând	prin	Gavril	Scridon,	 la	autorul	acestor	 rânduri	de	 răsfăț	narativ,	un	ușor	sesizabil	
anticlimax:
	 Sever,	fiu	de	avocat	bogat,	cu	studii	 la	Paris,	nu	e	doar	singurul,	din	cei	vreo	12	
colegi	ai	viitorului	poet,	care	nu-i	din	regiune,	nu-i	de	origine	țărănească,	ci	și	singurul	care	
își	pune	duminica	costum	și	mănuși	și,	vorbind	despre	tatăl	său,	 îi	spune	papá.	Când	se	
dumiresc	că	 respectiva	vocabulă	 înseamnă	 tată	pentru	cei	de	neam	ales,	 colegii	 -	 fii	 de	
țărani	-	îl	pun	pe	Sever	să	zică	Tatăl	nostru	sau	Crezul	înlocuind	peste	tot	cuvântul	Tată	cu	
noul	său	corespondent	lingvistic,	papá.	Și	Papá	i-a	rămas	lui	Sever	porecla.	Care	s-a	mai	
complicat	în	timp,	contaminată	de	numele	gazdei	poloneze	la	care	fiul	avocatului	adăsta,	
la	Năsăud,	un	anume	Comalowski.	Contaminarea	dintre	tată	și	gazdă	a	dat	variantele	Pa-
paloschi,	Popoloschi,	Păpăluschi	etc.	Iar	când,	la	examenul	final	de	latină,	oral,	cu	comisar	
maghiar	și	asistență	simandicoasă	din	Năsăud,	lui	Sever	îi	revine	traducerea	unui	text	din	
Cicero	care	conținea	celebra	formulă	deschizătoare	a	deciziilor	Senatului,	SQR	(Senatus	
Populusque	Romanus	=	Senatul	și	Poporul	Roman),	cel	examinat	se	blochează	o	vreme	în	
fața	ei,	obsedat	de	teama	de	a	nu	o	rosti	tocmai	cum	era	el	poreclit	de	colegi.	Ceea	ce,	sub	
presiunea	examinatorilor	 și	a	asistenței,	evident,	 se	și	 întâmplă,	candidatul	articulând	un	
răspicat	Senatus	Păpăluschi	Romanus,	apoi	părăsind	sala	în	râsetele	colegilor	și	în	nedu-
merirea	examinatorilor	și	a	asistenței.
	 Gavril	Scridon	nu	trece	indiferent,	fără	a	savura	prin	chiar	actul	rezumării,	nici	peste	
alte	povestiri	autobiografice	coșbuciene	cu	iz	anecdotic,	precum	Limba	nemțească	sau	Pre-
gătiri	de	bacalaureat.	În	prima,	un	hâtru	fierar	neamț,	nou	venit	la	Hordău,	îl	învață	pe	copilul	
Coșbuc,	la	cca	șapte	ani,	nu	formule	de	salut	și	curtenie,	în	limba	germană,	cum	îi	ceruse,	ci	
dimpotrivă,	înjurături	și	vorbe	de	ocară;	pe	care	copilul	le	va	folosi	cu	cele	mai	bune	intenții	
față	cu	un	croitor	dintr-un	sat	vecin,	tot	neamț,	venit	în	casa	lor.	Ceea	ce	va	stârni	un	imens	
scandal	între	popa	Sebastian	(știutor	și	el	de	nemțește,	de	care	Gică	s-ar	fi	vrut	lăudat)	și	

fierarul	neamț.
	 În	 cea	de-a	doua	 (Pregătiri	 de	bacalaureat),	 poetul	 investigat	 de	Gavril	Scridon	
evocă	un	episod	de	la	sfârșitul	școlarității	năsăudene,	când,	în	contextul	pregătirilor	comune	
pentru	bacalaureat,	se	conturează	imaginea	unui	fel	de	Trăsnea,	al	lui	Creangă,	combinat	
cu	Toma	Necredinciosul,	dar	și	cu	Iosif	visătorul,	căci	nu	se	lasă	convins	să	învețe,	adorme	
în	timpul	expunerilor	preparative,	dar	visează	tocmai	ce-i	va	cădea	a	doua	zi	la	istorie	(Fuga	
lui	Carol	al	II-lea	al	Svediei	după	lupta	de	la	Poltava),	spre	stupoarea	colegilor.
	 Perspectiva	 biografic-anecdotică,	 de	 caldă	 înțelegere	 umană,	 se	 prelungește	 în	
scrierile	 lui	Gavril	Scridon	și	asupra	evocării	vieții	 și	personalității	 lui	Liviu	Rebreanu.	Am	
în	vedere	volumașul	Liviu	Rebreanu	între	”Oameni	de	pe	Someș”,	apărut	un	an	mai	tâziu	
(1976),	tot	prin	intermediul	Comitetului	pentru	Cultură	și	Educație	Socialistă	al	județului	Bis-
trița-Năsăud,	ca	și	cel	din	care,	 în	principal,	am	extras	anterioarele	evocări	 referitoare	 la	
George	Coșbuc	(George	Coșbuc	în	locurile	anilor	de	ucenicie,	1975).	Dar	o	selecție	prea	
minuțioasă	nu	și-ar	mai	avea	locul	și	rostul.	Mă	limitez	la	citarea	de	către	autor,	cu	vădită	
plăcere	evocatoare,	a	unei	scene	din	Jurnalul	lui	Liviu	Rebreanu,	scris	în	limba	maghiară,	
scenă	plină	de	pitoresc	și	haz,	îndulcit	cu	melencolie	retrospectivă,	a	unei	duminici	rurale	din	
crâșma	lui	Tupcil	(de	fapt,	evreul	Gewürtz,	de	la	Maieru,	prototip	al	crâșmarului	Avrum	din	
Ion).	Scena	implică	multă	veselie	și	poftă	de	viață,	dar	și	o	bătaie	generală	spre	sfârșit	(p.	
15-17	din	volumul	amintit).	Este	episodul	biografic	în	care	își	are	rădăcinile	nu	doar	atmosfe-
ra	din	crâșma	amintitului	Avrum,	cu	bătaia	dintre	Ion	și	George,	ci	și		-	cum	ne	avertizează	
Gavril	Scridon	 -	 substanța	schiței	 Idilă	de	 la	 țară	 (publicată	de	Liviu	Rebreanu	 în	 revista	
”Cosânzeana”	din	1912).
	 Pe	aceeași	linie,	din	nuvela	Cuibul	visurilor,	G.	Scridon	selectează,	desigur,	pasajul	
în	care	L.	Rebreanu	vorbește	despre	”strășnicia	prefăcută”	a	tatălui	său,	învățătorul	Vasile,	
care	”nu	râdea	cu	copiii	niciodată”,	dar,	”când	vorbea	cu	oamenii,	spunea	atâtea	glume,	de-ți	
venea	să	te	tăvălești	de	râs”	(p.	22).	
	 Este	un	profil	uman	pe	care	 îl	putem	proiecta	ușor	și	asupra	Profesorului	Gavril	
Scridon.	Care	–	se	pare	–	s-a	regăsit	 în	astfel	de	scene,	în	astfel	de	”personaje”	ale	bio-
grafiilor	lui	Coșbuc	și	Rebreanu.	S-a	regăsit	între	”oamenii	de	pe	Someș”,	între	oameni	în	
general,	pe	care	i-a	iubit,	cu	care	i-a	plăcut	să	râdă.	Cum,	de	altfel,	mărturisesc	toți	cei	care	
l-au	cunoscut	nu	doar	la	înălțimea	catedrei	sau	al	scrisului	său,	ci	și	în	viața	de	zi	cu	zi,	cu	
deosebire	în	momentele	de	destindere	și	caldă	comunicare	umană.

Filiala	Cluj	a	Uniunii	Scriitorilor	din	România	
anunță	cu	tristețe	încetarea	din	viață	a	scriitorului	
Andrei Zanca. 

Odihnească-se în pace!

Andrei	 Zanca	 (12	 septembrie	 1952,	 Sighi-
șoara	–	1	iunie	2022,	Heilbronn,	Germania).	
Poet,	eseist,	prozator,	traducător.	Echinoxist.	
Studii:	Academia	 Comercială	 din	 Bucureşti	
(1974);	 Facultatea	 de	Filologie	 a	UBB	Cluj	
(1982);	 Universitatea	 din	 Freiburg	 (1992–
1995).	Debut	absolut	în	Echinox	(1978).	Sta-
bilit	în	Germania	(1992).
Volume:	1984	–	Poemele	Nordului;	1993	–	
Un	 străin	 în	 bîrlogul	 lupilor	 (poeme);	 1994	
–	 Elegiile	 din	 Regensburg	 (poeme);	 1995	
–	Euroblues,	 (poeme);	1997	–	dupăamiază	
cu	branduardi	(poeme);	2001	–	nopțile	fran-
ciscane	(poeme);	2001	–	suitele	transilvane,	
(poeme);	2002	––	după	ani,	după	noi	(ese-
uri/interviuri);	 2003	 –	 viața	 și	 moartea	 din	
glas;	 2004	 –	 cei	 ce-n	 inimă-s	 desculți	 (po-
eme);	2005	–	maranatha,	 (poeme);	2005	–	
minuturi	 (proza	satirica	scurta);	2007	–	a	b	
i	 s,	 (poeme);	 2007	 –	 improvisation	 pour	 la	
marche	sur	l’eau,	poeme	în	trad.	Letiției	Ilea;	
2008	–	lumea,	un	limbaj	al	invizibilului;	2009	

–	Oprirea	(poeme);	2011–	Zicudul	(poeme);	2011	–	Cartea	Surâsului	(jurnalul	unui	drum	
lăuntric);	2012	–	Orient	(poeme);	2012	–	Crucea	Nordului	(poeme;	2013	–	Insula	orelor	
lungi,	poeme;	2015	–	Pelerin,	poeme;	2015	–	Cronica	unei	tinereți,	2	volume	antologi-
ce;	2015	–	Pelerin,	poeme;	2017	–	integrala	efectului	de	fluture,	poeme;	2018	pasărea	
timpului,	poeme;	2018	–	Trezitorii,	poeme;	2018	Eseuri	și	 însoțiri	critice;	2019	Pasaj,	
poeme;	 2020	–	Ada-Kaleh	 (spiritualitate	 și	 beznă);	 2021	–	Mersul	 prin	 iarba	necosi-
tă,	poeme.	I-au	apărut	cărți	în	germană,	franceză	spaniolă.	Traduceri	din	germană	din	
Franz	Kafka,	Hans	Magnus	Enzensberger,	Reiner	Kunze,	Paul	Celan,	Werner	Dürrson,	
Michael	Krüger,	 Ingrid	Bachèr,	Richard	Wagner,	Richard	Reschika,	Kurt	Drawert,	Di-
eter	Schlesak.	Lichtenberg,Rilke,	Anette	von	Droste-Hülshoff	etc.	Prezent	cu	poeme,	
eseuri,	traduceri	(din	1978)	în:	Echinox,	Vatra,	România	Literară,	Contemporanul,	Viaţa	
Studenţească,	Amfiteatru,	Tribuna,	Napoca	Universitaris,	Discobolul,	Poesia,	Convorbiri	
literare,	Poesis,	Euphorion,	Semenicul,	Pagini	 corvine,	Argo/Bonn,	Observator/	Mün-
chen,	Arca	 lui	Noe/	München,	Agora/Blois,	Franţa,	Orte/Elveţia,	autre	 temps/Marsilia.	
Alternanțe–München.	Trilce	/Chile	etc.	Opera	i-a	fost	răsplătită	cu	numeroase	premii.
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	 Recentul	 volum	al	 domnului	 profesor	 dr.	 Va-
sile	Filip,	reputat	dascăl	și	cărturar	al	meleagurilor	
chiuzene	vine	să	confirme	vocația	autorului	înspre	
memorialistică	și	critică	literară.	Autor	al	unei	opere	
vaste,	cu	puternice	ecouri	 în	spațiul	etnografiei	și	
în	cel	filologic,	dânsul	adaugă	în	palmares	o	nouă	
antologie	ce-i	deconspiră,	într-o	manieră	complexă,	
calitățile	de	fin	mânuitor	al	condeiului.	
	 Segmentată	 în	 cinci	 secțiuni	 mari,	 lucrarea	
intitulată:	Cronici,	 povestiri,	mărturisiri,	 debutează	
cu	 un	 capitol	 intitulat	 „Autodefiniri”.	Aici,	 distinsul	
dascăl	se	prezintă	prin	prisma	relației	cu	 tehnolo-
gia	 în	 contextul	 pre	 și	 în	 cel	 pandemic	 (p.	 9-10),	
își	sondează	propriul	sine	încercând	să	explice	de	
ce	a	devenit	 scriitor	 și	 care	au	 fost	motivațiile	 in-
trinseci	ale	acestui	fapt	cu	valențe	culturale	(p.	11-
15)	și	vorbește	despre	„vina	de	a	iubi	literatura”	(p.	
16-25).	Deși	unele	însemnări	sunt	cât	se	poate	de	
subiective,	lectura	lor	atentă	vine	să	devoaleze	pe	
de-o	parte	constatări	triste,	ce	nu	au	sub	nicio	formă	
statutul	de	resemnare,	iar	pe	de	alta,	consfințește	
calitatea	de	vizionar,	ori	măcar	de	cea	de	atent	ob-
servator	și	evaluator	al	realității,	posedată	de	către	

autor.	Iată	un	astfel	de	exemplu:	„Nu	cred	să-mi	fi	făcut	vreodată	un	„proiect	de	scriitor”.	Prea	
seamănă	expresia	a	obiectiv	exterior.	A	cărui	eventuală	atingere	te	împlineşte	şi	te	confirmă,	
sau	invers.	Cred	că	scriitorilor	le	sunt	specifice	mai	degrabă	idealurile	(ce	se	mută,	în	timp,	
precum	linia	orizontului	la	deplasarea	în	spaţiu),	decât	scopurile	şi	obiectivele.	Dar	ultimele	
sunt	mult	mai	practice,	mai	eficiente.	Valorizăm	oamenii	(scriitorii,	inclusiv)	mai	ales	în	func-
ţie	de	gradul	în	care	„ştiu	ce	vor”.	Or,	acest	model	pragmatic	nu-i	fără	risc.	Vizează	succesul	
(mai	mult	sau	mai	puţin	imediat),	creează	vedetism.	Am	asistat	cândva,	în	urmă	cu	mai	mulţi	
ani,	ca	profesor	însoţitor	al	unor	elevi	la	o	întâlnire	cu	scriitori	tineri,	la	o	discuţie	pe	această	
temă:	 „De	ce	scrii?	Ce	aştepţi	de	 la	scrisul	 tău?”	 Îmi	amintesc	că	m-a	surprins	oarecum	
neplăcut	frecvenţa	răspunsurilor	de	genul	„Vreau	să	fiu	cunoscut”,	în	care	suspectam	prea	
mult	orgoliu,	prea	multă	„tranzitivitate”,	prea	mult	tribut	dat	vedetismului	ieftin	al	zilei.	Ceea	
ce	trebuie	să	recunosc,	însă,	este	că	acei	tineri	scriitori	de	atunci	sunt	astăzi	cunoscuţi,	con-
sacraţi.	Căutaţi	şi	vânduţi	în	librării.	Este,	poate,	efectul	talentului,	dar	şi	al	snobismului	care	
educă,	efectul	pe	care	Lovinescu	îşi	baza	teoria	modernităţii	prin	sincronism,	cu	imitarea	ca	
primă	treaptă,	asumată”.	(p.	12).
	 Cea	de-a	doua	parte	a	lucrării	este	dedicată	liricii.	Cititorii	pot	descoperii	aici	ope-
rele	lui	David	Dorian	(p.	29-37)	în	lectura	lui	Vasile	Filip,	textele	și	postumitatea	lui	Ion	Urcan	
(p.	38-43),	un	autor	de	a	cărui	eternitate	acesta	ține	să	se	îngrijească	în	măsura	în	care	îi	
este	îngăduit,	dar	și	pe	cele	ale	Danielei	Fulga	(p.	44-48)	și	ale	domnului	Alexandru	Blaga	
(p.	49-53).	Între	prozatorii	aduși	în	discuție	în	cadrul	părții	următoare	a	antologiei	se	numără	
Dumitru	Popescu	(p.	57-64),	 Ion	Agârbiceanu	(p.	65-76),	căruia	cărturari	precum	domnul	
profesor	univ.	dr.	Ilie	Rad	i-au	dedicat	nu	doar	monografii,	ci	și	adevărate	proiecte	de	readu-
cere	în	prim	planul	vieții	literare	contemporane,	Miklós	Bánffy	(p.	77-85),	Adrian	G.	Romilă	
(p.	86-93),	Hayden	Dorf	(Ioan	Cioba)	(p.	94-100),	sau	Icu	Crăciun	(p.	101-107).
	 Monografiștii,	memorialiștii	 și	 autorii	 de	 însemnări	 de	 călătorie	 vor	 face	 obiectul	
următoarei	secțiuni.	Aici	nume	mari	ale	scrisului	zilelor	noastre,	precum	mai-sus	pomeniții	
Dumitru	Popescu	(p.	120-128)	și	Ilie	Rad	(p.	142-147),	alături	de	Ioan	Popa	(p.	129-134),	Ion	
H.	Ciubotaru	(p.	135-141),	sau	Doina	Rad	(p.	148-155),	sunt	evaluați	prin	prisma	seriozității	
cu	care	s-au	aplecat	asupra	subiectelor	pe	care	le-au	abordat	în	lucrările	lor.	
	 Lucrarea	se	încheie	cu	o	secțiune	intitulată	în	mod	generos:	„comentatori,	eseiști,	
predicatori”,	în	cadrul	cărora	sunt	readuși	sub	lupa	lecturii	oameni	precum	Eugen	Lovinescu	
(p.	169-174),	Andrei	Moldovan	(p.	185-186),	Ion	Agârbiceanu	(p.	187-194),	alături	de	mai	
recente	voci	precum	cea	a	Laurei	Poantă	(p.	199-204).
	 Într-o	lume	în	care	critica	literară	și	memorialistica	au	devenit	adesea,	fie	lucruri	de-
suete,	fie	instrumente	folosite	într-un	banal	proces	de	complimentare	gratuită,	textele	unor	
oameni	precum	profesorul	Vasile	V.	Filip	sunt	o	adevărată	gură	de	aer	proaspăt.	Obiectiv	și	
aspru,	ce-i	drept,	mai	mult	cu	sine	decât	cu	ceilalți,	dânsul	nu	scrie	texte	de	complezență.	
Nu	simte	nevoia	îmbogățirii	peisajului	editorialistic	cu	maculatură	și	e	cât	se	poate	de	conști-
ent	deopotrivă	de	vocația	și	responsabilitatea	sa.	Ca	atare,	textul	lui	vine	ca	o	radiografie	a	
anumitor	secvențe	dintr-un	peisaj	cultural	complex	și	poate,	tocmai	de	aceea	s-ar	cădea	citit,	
analizat	și	arătat	ca	model	deopotrivă	clasicilor	în	domeniu,	cât	și	celor	ce	întăresc	rândurile	
unui	noviciat	tot	mai	avid	după	vocații	genuine.	
 Vasile V. Filip, Cronici, povestiri, mărturisiri, Editura Charmides, Bistrița, 
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Eveniment editorial

 Petrecere cu stil. Literatură și gastronomie, 
Editura Școala Ardeleană - o nouă antologie gândită de Irina Petraş

	 Volum	 editat	 de	 Filiala	 Cluj	 a	
Uniunii	 Scriitorilor	 din	 România	 pentru	
ediţia	 a	 9-a	 a	 Festivalului	 Naţional	 de	
Literatură	FestLit	Cluj	2022.	Pe	copertă:	
Jan	Lievens	(1607	1674),	„Ars	vivendi”
	 Semnează,	 în	 ordine	 alfabe-
tică:	 Simona	 Antonescu,	 Alexa	 Gavril	
Bâle,	 Izabella	Bejan-Krizsanoszki,	Şte-
fan	 Borbely,	 Ioana	 Bot,	 Hanna	 Bota,	
Florica	Bud,	Constantina	Raveca	Buleu,	
Mircea	Gelu	Buta,	Leo	Butnaru,	Dumitru	
Cerna,	 Ruxandra	 Cesereanu,	 Gabriel	
Chifu,	Eugen	Cojocaru,	Doina	Curtică-
peanu,	 Gellu	 Dorian,	 Rodica	 Frenţiu,	
Andrei	 Gazsi,	 Horia	 Gârbea,	 Gabrie-
la	 Gheorghişor,	 Gheorghe	 Glodeanu,	
Mariana	 Gorczyca,	 Leon-Iosif	 Grapini,	
Andrea	 H.	 Hedeş,	 Vera	 Ieremiaş,	 Flo-
rina	 Ilis,	Alexandru	 Jurcan,	Ştefan	 Jur-
că,	 Adrian	 Lesenciuc,	 Lukacs	 Jozsef,	
Nicolae	Manolescu,	Menuţ	Maximinian,	
Mihaela	Mudure,	Ion	Mureşan,	Olimpiu	
Nuşfelean,	Gheorghe	Pârja,	Ovidiu	Pe-
cican,	Laura	Poantă,	Flore	Pop,	Mircea	
Popa,	Adrian	Popescu,	Horea	Porumb,	
Ilie	Rad,	Dani	Rockhoff,	Daniel	Săuca,	
Ion	Simuţ,	Karoly	Tar,	Radu	Ţuculescu,	
Răzvan	Voncu,	George	Vulturescu.
 Irina Petraș:	Caietele	şi	antologiile	FestLit	Cluj	au	avut	mereu	teme	serioase,	so-
bre:	„Şcoala	Ardeleană	şi	începuturile	modernităţii	româneşti”	şi	„Farmecul	etimologiilor.	Elo-
giu	limbii	române”	(2016),	„Literatura	română	-	începuturi	şi	Literatură	şi	feminitate”	(2017).	
În	2018,	am	editat,	de	Centenarul	Unirii,	antologia	„Transilvania	din	cuvinte”.	În	2019,	am	
lansat	volumul	aniversar	„70	(Filiala	Cluj	a	Uniunii	Scriitorilor	şi	Almanahul	literar/Steaua”).	
În	anii	pandemici,	„Istoriile	literaturii	române”	(2020)	şi	„Scriitorul	şi	Lumea”	(2021).	Le	am	
adăugat	„Cartea	cuvintelor	madlenă”,	„Rondul	scriitorilor”,	„Autoportrete	în	oglindă”.
	 Cum	vremurile	(g)rele	se	încăpăţânează	să	nu	treacă,	am	propus	anume	pentru	
ediţia	a	9-a	a	FestLit	Cluj	(2022)	o	temă	aparent	frivolă.	Doar	aparent.	Simplificând:	omul	
se	defineşte	 (şi)	 prin	pasul	 important	 pe	 care	 l-a	 făcut	 transformând	 în	artă	nevoile	 sale	
fundamentale:	hrana,	adăpostirea,	perpetuarea;	dar	şi	datele	destinale,	moartea,	sau	cele	
esenţiale	pentru	supravieţuirea	sa	ca	om,	comunicarea	verbală	şi	gândirea.	Specia	umană	
îşi	asigură	dăinuirea	nu	doar	prin	moarte	în	beneficiul	urmaşilor,	ca	la	celelalte	vieţuitoare,	
ci	şi	prin	memorie	culturală.	Nemurirea	se	asigură	prin	urmaşi,	fireşte,	dar	o	nemurire	de	un	
grad	mai	înalt	şi	mai	personalizată	poate	fi	atinsă	prin	operă.
	 Odată	cu	descoperirea	focului,	apare	gătitul.	Nu	întâmplător,	în	limba	română	a	găti	
e	rudă	cu	a	se	găti,	cu	împodobirea	veştmintelor	şi	a	trupului;	amândouă	trimit	la	senzaţia	
că	lucrurile	nu	sunt	gata,	că	mai	pot	fi	îmbunătăţite,	că	imaginaţia	are	spaţiu	de	desfăşurare.	
Picturile	rupestre	sunt	deja	şi	înfrumuseţări/gătiri	ale	adăpostului.
	 Arta	culinară	stă	alături	de	ars	amandl,	de	ars	vivendi,	de	ars	morlendl.	Cum	lor,	
scriitorilor,	le	e	la	îndemână	şi	ars	bene	dicendi,	am	fost	sigură	că	vor	şti	să	divagheze	cu	
stil	despre	ospeţe,	despre	bucate.	Mă	gândesc	la	stil	ca	„talent,	artă	de	a	exprima	ideile	şi	
sentimentele	într	o	formă	aleasă,	personală”,	dar	nu	ignor	sensul	de	„condei	de	metal	sau	de	
os,	ascuţit	la	un	capăt	şi	turtit	la	celălalt,	cu	care	se	scria	în	Antichitate	pe	tăbliţele	de	ceară”.
	 Ars	culinaria	pune	la	bătaie	mai	multe	simţuri,	iar	desăvârşirea	se	atinge	prin	îmbi-
narea	lor.	O	mâncare	bună	îmbie	mai	întâi	cu	miresmele	şi	aromele	ei	(fascinaţia	olfactivă	e	
un	subiect	de	luat	în	seamă);	apoi	place	ochilor	prin	dichisirea	platourilor	şi	armonia	culorilor	
rumenite;	în	fine,	se	adresează	papilelor	gustative.	Nici	sfârâitul	şi	bolborositul	în	oale	şi	tin-
giri	nu	i	de	ocolit.	Interesant	că,	legat	la	ochi	şi	cu	nasul	prins	cu	o	clamă,	omul	nu	mai	simte	
clar	gustul	bucatelor,	ba	le	chiar	încurcă.	Îmi	place	proba	necesarei	colaborări	a	simţurilor	
pentru	o	experienţă	gastronomică	deplină.
	 Dar	ospeţele	sunt	şi	desfătări	ale	minţii,	bune	prilejuri	ale	schimbului	de	idei	la	un	
pahar	de	vorbă.	Comesind,	bucatele	sunt	mai	gustoase	şi	lumea	mai	frumoasă.	Să	mănânci	
singur	nu	are	niciun	haz.	A	comesl	-	verb	inventat	de	mine	de	la	comesean,	cu	gândul	la	
plăcuta	reunire	în	jurul	unei	mese	îmbelşugate.
	 „Petrecere	cu	stil”	se	aşază	 în	continuarea	volumaşului	 „Varză	â	 la	Cluj.	Bucate	
felurite	de	scriitori	povestite”,	pe	care	l	am	provocat	în	2010	pentru	tradiţionala	„Reuniune	de	
toamnă	iarnă”.

Editura	Școala	Ardeleană


