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Volumul conține răspunsurile membrilor Filialei clujene la Chestionarul pe care l-am lansat în ianuarie 2021,
provocând confesiuni legate de relația cu propriul scris, dar
și cu cititorul și cu Lumea:
• Care este „proiectul tău de scriitor”? Adică, de ce scrii?
• În ce sintagmă/frază critică din cronicile la cărțile tale te-ai
regăsit mai deplin?
• Cât de importante sunt reacțiile criticilor literari pentru proiectul tău scriptural?
• Ce anume nu s-a remarcat niciodată în comentariile la cărțile tale deși tu consideri că e o trăsătură definitorie?
• E mai importantă pentru tine cronica unui critic literar ori,
mai degrabă, opinia unui necunoscut care ține să-ți comu-

nice cât de folositor a fost pentru el să
te citească?
• Apelezi la părerea celor din jur în
timp ce lucrezi la o nouă carte?
• Povestește o întâmplare sau două
legate de experiența ta de scriitor în
relație cu cititorii, dar și de cititor, la
rândul tău, în relație cu alți scriitori.
Răspunsurile sunt felurite,
cum sunt și scriitorii. Confesiuni, amintiri, întâmplări cu tâlc, mici eseuri, interviuri etc. Nu toate inedite. Un caleidoscop din care se poate desprinde un
portret din interior al scriitorului de azi.
(Irina Petraș)
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Despre reîntoarcerea acasă, în Republica Literară Telciu
Mai splendidă izolare decât la Transbordare nu există. În spatele casei
am plantat mure, zmeură şi coacăze. Sunt agropoet şi voi face agropoezie
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EDITORIAL
Într-o
lume
a
imediatului, în care fiecare
dintre noi aleargă după
lucruri concrete, palpabile,
scriitorul şi metaforele lui
parcă nu-şi mai găsesc
locul. Privindu-te în oglindă,
te-ai putea întreba dacă tu
trebuie să te adaptezi lumii,
iar proiectul tău de scriitor
să devină unul la „cererea”
publicului sau să-ţi continui
destinul literar, neaşteptând
„aplauze”.
Şi în atelierul de
creaţie, la fel ca în viaţa de
zi cu zi, mergem în fugă
între două necunoscute,
încercând ca dincolo de drumul parcurs, la linia de sosire,
să fim învingători. În volumul „Autoportretul scriitorului
ca alergător de cursă lungă”, apărut la Polirom, Haruki
Murakami vorbeşte despre înfrângerea slăbiciunilor prin
exersarea voinţei dincolo de culmile bănuite. De fapt, cred
că acesta este rolul scriitorului, de a lua problemele lumii, a
le trece prin filtrul sufletului şi a le reda înapoi acesteia prin
pagini de carte. În folclor avem zicala „De la lume adunate
şi înapoi la lume date”, pornind de la Anton Pann, cel care
a adunat în “Povestea vorbii” frumuseţi din popor.  Scriitorul
ar trebui să construiască, prin proiectele lui, o oglindă
mare în care fiecare să se poată vedea aşa cum vrea: cu
bucurii şi necazuri, cu părţile luminoase sau cele întunecate.
Aşteptăm de la scriitor nu doar să conserve evenimentele
istorice, ci să călătorim cu el spre zări necunoscute şi chiar
să pătrundem într-o lume ascunsă într-un colţ al sufletului
nostru, la care visăm, dar nu îndrăznim să o frecventăm în
viaţa reală.
În volumul „Autoportret într-o oglindă spartă”,
apărut la Historia, Octavian Paler vorbeşte despre biografia
şi destinul de scriitor, subliniind faptul că, deşi în cazul lui
acestea nu au nimic spectaculos, nu poate să scrie dacă
nu se descrie. Într-adevăr, dincolo de schemele pe care
scriitorul şi le face pentru construirea unui text, îşi pune şi
amprenta personală asupra acestuia pentru că, dacă nu ar
scrie cu suflet, ar putea fi simplu înlocuit de softurile care
azi, dacă le dai un număr de cuvinte, îţi pot crea un text.
Calculatorul nu va putea însă niciodată suplini trăirile omului.
E adevărat că, spre deosebire de literatura imediată,
de consum, cărţile care rămân peste timp trebuie să aibă şi o
construcţie solidă, păstrând canoanele literaturii. Nu trebuie
nici să ne supărăm, nici să ne comparăm apariţiile noastre  
cu cărţile care se vând fără a avea legătură cu literatura. Spre
exemplu, la Bistriţa, cea mai vândută carte a ultimilor ani a
fost a unui sportiv, Tibi Uşeriu, care povesteşte despre viaţa
sa şi încercările grele prin care a trecut, greşelile pe care le-a
făcut. Este o carte de o sinceritate brutală şi surprinzătoare,
o poveste despre abuz, nebunie, condamnare, ispăşire,
răscumpărare şi, nu în ultimul rând, despre preţul alergării
până la propriul capăt. Dar nu este neapărat o carte care
să spulbere topurile literare. Cele în vânzare însă, da. Tibi a
avut, de altfel, două recorduri: privind numărul de persoane
prezente la lansarea unei cărţi ( cred că peste 1000) şi
cel mai mare număr de cărţi vândute, tot peste 1000, în
doar câteva ore fiind epuizat primul tiraj.   Vorbim despre
„aventura vieţii” lui Tibi Uşeriu, cel care a alergat şi la Polul
Nord câştigând, cu brio, întrecerea 6633 Arctic Ultra. Autorul
a mărturisit că nu a fost niciodată un împătimit al literaturii,
că a fost ajutat după ce şi-a pus gândurile pe hârtie pentru
forma finală a cărţii. La fel ca la americani, avem un editor ce
îţi retuşează scrierea, dar rămâne anonim. Să vă mai spun
că cel mai vândut volum nu are editură trecută pe copertă
? Pe cine mai interesează? La scriitor e altfel. Pe sportive
nu l-a interest dacă îi rămâne cartea într-o istorie literară.
Scriitorul trebuie să fie atent cu ce iese în lume, ce este
odată aşezat pe foaia de hârtie rămâne acolo. Nu trebuie
să aibă ca scop succesul imediat şi promovarea excesivă

Sufletul satului din mijlocul cetăţii
de către cei neavizaţi, ci includerea cărţilor lui într-o grilă a
criticilor. Că avem oameni ce ne citesc, ce ne spun cuvinte
frumoase, ce participă la fiecare lansare a cărţilor noastre nu
este un criteriu după care să ne ghidăm.
După 20 de ani de presă culturală, mă învârt în
medii în care oamenii sunt amabili,   îmi povestesc cu lux
de amănunte poveştile din cărţile mele, însă nu laudele
contează ci întrebarea ce trebuie să mă frământe este dacă
voi rămâne măcar cu un titlu, din mulţimea publicate, în rândul
scriitorilor amintiţi peste timp. Că împărţim autografe pe
cărţi, lucru pe care-l făceam înainte de a publica pe caietele
colegilor de gimnaziu, visându-mă scriitor, că participăm
la evenimente literare mai mult sau mai puţin vizibile, este
un lucru trecător. Am străbătut cu cărţile mele meridianele,
ajungând peste Ocean, la New York sau în extrema Asiei,
în Malaezia şi m-am bucurat când am auzit Imnul României
la un festival de poezie intonat în faţa a peste 3000 de
spectatori. Nu este însă suficient pentru a rămâne în istoria
literaturii, deşi acest lucru, trebuie să recunoaştem, este
măgulitor. Pentru fecare dintre noi ar trebui să fie important
acest lucru şi cred că intrând în vizorul celor câţiva critici
importanţi (nu toată lumea care scrie despre o carte este
critic, despre acest aspect am mai
scris) ai o şansă de a rămâne peste
timp într-o grilă a literaturii.
Îmi împart viaţa între două
domenii similare dar, totuşi, atât de
distante, care folosesc cuvântul –
ziarul şi cartea. E clar că sunt inspirat
de subiectele din presă, pentru că nu
le poţi lăsa deoparte odată ce treci
din biroul de jurnalist în cel de scriitor.
De aici şi greşeala scriitorului de a
aduce imediat în scrierea lui poveştile
zilei fără a le lăsa să se sedimenteze,
uneori fiind prea entuziast şi darnic,
nefăcând lucrurile în tihnă, aşa cum
făceau bătrânii din satul meu care erau
aşezaţi în vorbă şi în comportament.
Apoi, moştenirea aceasta a tradiţiilor
pe care le-am purtat cu mine la oraş,
acolo unde nu este prea mult entuziasm la vederea acestora
într-o lume a urbanului, mă face de multe ori să revin într-o
matrice în care cuminţenia era o regulă. Or, azi, într-o viaţă
în care ar trebui să dezbrac cuvintele de stratul pudic, de
multe ori nu mă regăsesc. Dacă vreau să fiu pe placul unor
cititori, să fiu aşa cum este viaţa, cu bune şi cu rele, ar trebui
să mă leapăd de acest gând şi să fiu un spirit novativ adaptat
vremurilor.
Are dreptate în ceea ce spune Andrei Moldovan
despre mine că sunt ” un nostalgic, un elegiac, dar unul
profund, care ia sufletul satului şi-l duce cu sine în cetate
acolo unde nu-l aşteaptă nimeni cu flori şi unde i se dau
lecţii ca să reziste. Îşi asociază în toată aventura aceasta
de poet elementul sacru ca pe o garanţie a durabilităţii”. Ion
Mureşan m-a descris în termeni atât de fericiţi pentru mine:
„Viziunea asupra lumii este optimistă, cât se poate de clară,
de limpede, de senină. Şi scriitura este foarte fină, fiecare
poezie este foarte atent caligrafiată şi se opreşte la timp.
Mai mult, are o tehnică a trambulinei, se porneşte şi pe
urmă te lasă să pluteşti. “Nu e nevoie de fluier, / mioarele
pasc pe cărarea cât un fir de aţă”. Deci, vezi o cărare cât
un fir de aţă şi nişte mioare ca nişte mărgele. E o imagine
serafică, frumoasă, aproape bucolică, dacă n-ar fi firul de aţă
care-l face suprarealistă… Nu pot decât să îl felicit pe Menuţ
Maximinian şi să-l invidiez pentru că mai are încă puterea
de a arunca zgura de pe lume. Pentru că toţi suntem tentaţi
să vedem lumea în culori sumbre şi acoperite de nori negri.
El face o operă terapeutică pentru cititori, încearcă să cureţe
lumea de zgura cu care este acoperită”.
Nu ştiu prin ce voi supravieţui ca nume aşezat pe
o carte, probabil că de prin studiile de specialitate pentru
că aici am o nişă ale care s-au apropiat destul de puţini,
aceea a ascultării oamenilor din vatra satului şi a aşezării
poveştilor lor în cărţi. Poate că în mijlocul lor mă şi regăsesc

mai mult şi acest lucru se vede şi prin modul în care am
scris despre sărbătorile pe care aceştia le păstrează cu
sfinţenie de sute de ani, dar şi despre lirica populară unică
în peisajul universal. Sunt convins că depinde de mine dacă
voi fi remarcat pentru că gruparea profesionistă a scriitorilor
nu-ţi asigură decât un „teren”. Făcând o comparaţie, este
ca într-o echipă de fotbal în care trebuie să fii performant
pentru a fi remarcat mai departe de critică (arbitru) sau de
marele public. Poţi fi ovaţionat sau trece neobservat, poţi
primi aplauze şi ajunge în Champions League sau poţi fi
huiduit la fel ca în sport.
O carte poate să-ţi aducă şi bucurie, dar şi
controverse, poate să schimbe lucrurile în bine sau să le
înrăutăţească. Spre exemplu, volumul „Chip de înger”, editat
în urmă cu mai bine de zece ani, în care scriu despre cei
120 de copii de care au grijă zece măicuţe la Aşezământul
„Sfântul Iosif” din Odorheiu Secuiesc, a rezolvat un fapt
concret, acela prin care aşezământul a rămas în continuare
la Odorhei, clădirea în care funcţiona primind număr şi fiind
intabulată cu acte în regulă după ce preşedintele din acel
timp a trimis o scrisoare autorităţilor locale. Recunosc şi eu că
este măgulitor să primeşti o scrisoare de felicitare din partea

Întâlnire cu Ion și Carmen Vlad,
la Dumbrăvița
preşedintelui ţării. Aşa nu a mai fost desfiinţat nici liceul
românesc din Odorhei, singura şcoală română de pe o rază
de 60 km pentru că avea asigurat numărul de copii.  Citind
manuscrisul cărţii, sora Emilia, directorul Aşezământului,
îmi spunea: „Există oameni care dau bucurie şi răsplata lor
este bucuria. Prin ei Dumnezeu vorbeşte şi zâmbeşte înspre
pământ. Dumneavoastră sunteţi unul dintre aceşti oameni
şi mă bucur că existaţi”. Este un mesaj din partea mamei
spirituale a 120 de copii proveniţi din familii defavorizate
care, iată, au avut şansa la educaţie. Am mers mai departe
şi mi-am făcut teza de masterat aici, surprinzând tradiţiile
româneşti din secuime. Nu voi uita niciodată cuvintele de
la lansarea volumului „Rădăcini împrumutate”, spuse de
părintele Puiu Pavel: „Menuţ Maximinian este mesagerul
Domnului pentru noi, săvârşind o lucrare dumnezeiască
pe care o vom aşeza în casele noastre alături de biblie”.
Exagerat, desigur, dar bucuria oamenilor de a vedea o carte
despre tradiţiile lor nu o pot descrie în cuvinte. Mie, acest
lucru mi-a dovedit că mesajele mele, prin cărţi, nu sunt în
zadar.
Astăzi, nu mai trebuie să merg precum înaintaşii
mei – Liviu Rebreanu şi George Coşbuc – în Capitală pentru
a fi cunoscut. Nu mai există acea vamă greu de trecut peste
geana Carpaţilor, pentru că graniţele s-au estompat odată cu
apariţia mijloacelor de comunicare moderne. Timpul este cel
care va discerne dacă proiectele mele literare vor rămâne
sau nu. Eu urmez doar un curs al lucrurilor, mai departe vom
vedea ce va spune viitorul, dacă oglinda mea, pe care încerc
să o ţin curată, să o splăl la fiecare sărbătoare (carte), va
reflecta peste timp o lume în care să se regăsească cititorii
viitorului sau va fi spartă în mii de cioburi.
Menuţ Maximinian
(Din Autoportrete în oglindă, antologie gândită de Irina Petraș,
Editura Școala Ardeleană)
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Un secol de la înființarea de către Dariu Pop a primei reviste literare din nord-vestul țării

În februarie 1921, Dariu Pop (16 aprilie 1887,
Măgura Ilvei – 20 martie 1965, Cluj), sosit la Satu Mare
de pe plaiuri năsăudene, după ce scoate bisăptămânalul
„Satu Mare”, înființează „Țara de Sus”, prima revistă cu
profil literar și cultural din actualele județe Satu Mare și
Maramureș. Este gestul unui vizionar și, deși revista are
o existență efemeră (cinci numere, din care 2 și 3 apar
împreună) din motive financiare, va crea un curent favorabil
revistelor literare din zonă. Astfel, la scurt timp, va fi urmată
de „Icoane Maramureșene”, înființată de G. M. Zamfirescu,
apoi de „Afirmarea”, condusă de un alt năsăudean, Octavian
Ruleanu, și „Cronica literară” a lui Gh. Crișan.
Revista are o structură diversă. Publică poezie,
proză, folclor, recenzii, polemici. Un loc important oferă
directorul revistei articolelor de popularizare a istoriei și
literaturii naționale în rândul unei populații care a fost izolată
ani îndelungați de fenomenul literar și cultural național.
***
Privind retrospectiv viața și activitatea lui Dariu Pop,
pot fi remarcate realizări însemnate în variate domenii. A
fost profesor și revizor școlar, gazetar, director de publicații,
polemist remarcabil, autor dramatic, romancier, pictor,
sculptor, dirijor de coruri, folclorist, compozitor, istoric etc.
Și, dincolo de toate acestea, așa cum rezultă din articolele
care i s-au dedicat, s-a remarcat printr-un caracter puternic,
vertical, atât de necesar timpului pe care l-a trăit.
Pe Dariu Pop îl revendică mai multe județe, Satu
Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Cluj, în care
a activat, dar și-a asigurat în același timp un loc în istoria
culturii naționale.
În timpul vieții, a suportat deseori atacurile
nefondate ale unor adversari, îndeosebi minoritari, dar a
rezistat și a continuat să-și urmeze proiectele în învățământ,
creație literară, publicistică, în activitatea de compozitor.
După decesul din 1965, a fost uitat, publicistica și multe din
lucrările sale au rămas nepublicate. Chiar și mormântul lui
din Cimitirul Central din Cluj-Napoca s-a părăginit. Despre
activitatea lui, s-a vorbit ocazional (Gheorghe Merișescu,
George Sbârcea, Valentin Băințan, Teodor Tanco, Mihai
Bălaj), după care a fost uitat. În județul Sau Mare, amintirea
lui a fost întreținută de cărturarul Nae Antonescu, un bun
cunoscător al activității lui Dariu Pop. Recunoașterea
meritelor sale s-a amplificat după 2008, odată cu apariția
romanului Dascălul din Blidari.
Dariu Pop ne oferă imaginea unei personalități
complexe, cu un destin frământat, dar cu împliniri care
l-au fixat pentru totdeauna în galeria oamenilor care merită
recunoștință.
A fost un tânăr care a supraviețuit condiției de orfan
de ambii părinți și a reușit să facă studii temeinice, absolvind
inclusiv Facultatea de Filologie din Cluj. Și-a început
existența dramatic într-un Imperiu opresiv, rezistând tuturor
manevrelor de deznaționalizare în orfelinatele maghiare.
Având o inteligență precoce, a învățat cu tatăl său, George
Pop, apoi și-a făcut studiile gimnaziale la Năsăud, unde a
fost coleg cu Liviu Rebreanu. Ca orfan și ca fiu de dascăl,

a fost trimis la orfelinatele din Debrețin (Ungaria)
și Loșonț (Losoncz, oraș din Imperiul Austro-Ungar,
astăzi Lučenec în Slovacia). Aici i s-a asigurat o
pregătire temeinică (a studiat latina și slava și a
fost vorbitor de franceză și germană), dar a suferit
presiunea propagandei antiromânești, pierzându-și
temporar și limba, și credința, pe care le va regăsi
îndată după ce revine în ținutul natal al Rodnei ca
tânăr învățător.
A lucrat în mai multe localități ardelene, inclusiv la
Șișești și Băsești, sub aripa protectoare a Părintelui
dr. Vasile Lucaciu și a patriotului Gheorghe Pop de
Băsești.
La scurt timp, a suferit o condamnare de patru
luni la temniță grea și la o amendă substanțială
deoarece a scris articole în care a apărat limba
română împotriva efectelor Legii Apponyi și i-a
criticat pe profesorii care „trădează” limba română.
A traversat două războaie în calitate de combatant
pe front, a trăit biruința neamului la 1 Decembrie
1918 și a participat la eliberarea orașului Satu Mare, act
împlinit la 16 aprilie 1919, când a sosit în orașul de pe
Someș ca ostaș al Armatei Regale române. A fost urmărit
pentru a fi ucis după Diktatul din 1940, apoi a trăit momentul
eliberator al loviturii de palat de la 23 august 1944, dar și
efectele dictaturii comuniste.
Cu toate acestea, și-a urmat destinul și a devenit
un dascăl exemplar, iar în părțile nord-vestice a fost în anii
interbelici un adevărat întemeietor în domeniile presei,
culturii și învățământului. Rămâne, în aceste ținuturi, ca una
din cele mai importante personalități după Petru Bran și dr.
Vasile Lucaciu. A întreținut legături cu Gheorghe Pop de
Băsești, Vasile Goldiș, Onisifor Ghibu și alții. A fost prietenul
și confidentul lui Liviu Rebreanu până la decesul acestuia.
De precizat că în anii 1919-1940, alături de el au fost la
Satu Mare intelectuali prestigioși care au început opera de
redeșteptare națională a ținuturilor de margine și au avut
succes în cele două decenii de libertate. Printre aceștia,
ziaristul și prozatorul Anton Davidescu, dramaturgul G. M.
Zamfirescu, profesorul dr. Eugen Seleș, celebrul pictor Aurel
Popp, Octavian Ruleanu, Ion Șiugariu, M. Crișan, Mihai
Bălaj și alții, dar nu foarte mulți.
Dariu Pop se distinge prin mulțimea preocupărilor
și a inițiativelor, cele mai multe având un rol de pionierat.
A fost implicat în istoria culturală a Nord-Vestului,
a Transilvaniei, a României Unite, iar ca revizor școlar,
în interbelic, a marcat evoluția învățământului din ținuturile
nord-vestice prin dezvoltarea rețelei școlare, prin dotarea
acesteia și formarea unui corp didactic cu simț patriotic, bine
instruit, în sincronie cu cerințele naționale ale instrucției și
educației și cu principiile moderne, europene ale timpului.
Bun cunoscător al limbii germane și franceze, a popularizat
în revistele dedicate școlii noile idei pedagogice europene.
Ca revizor școlar, i se datorează saltul valoric după Marea
Unire pentru consolidarea unui învățământ modern,
sincronizat cu învățământul național. A repurtat succese
însemnate în dezvoltarea bazei materiale și în asigurarea
școlilor cu personal didactic localnic sau cu intelectuali
invitați din Vechiul Regat, aspecte vitale pentru consolidarea
școlii românești din aceste ținuturi, după efectele negative
ale Legii Apponyi din 1907.
Extrem de laborios și cu o viziune limpede,
necesară acelor ani, el rămâne ca un deschizător de
drumuri în multe domenii. A tipărit prima hartă în limba
română a județului Satu Mare, a scris prima geografie
a acestui județ. A pus la dispoziția școlii două ingenioase
manuale școlare, a înființat prima revistă a învățătorilor
sătmăreni, „Viața școlară”. Oașul a fost înzestrat cu prima
revistă apărută într-o comună, „Țara Oașului”. A încurajat
culegerea strigăturilor din Oaș și a cules folclor literar, din
zona Năsăudului, publicat în 2020 în volum. Prima gazetă
(„Satu Mare”) și primul cotidian („Granița”) din Satu Mare
sunt legate de numele lui.
A fost preocupat ca arta dramatică și interpretativă
să facă primii pași în Satu Mare A jucat pe scenă și a pregătit
formații de teatru, punând la dispoziția formațiilor de amatori

piese originale. A scris scenete savuroase pentru elevi și
a publicat la Satu Mare prima piesă de teatru, înzestrând
formațiile de amatori cu alte trei piese într-un act.
Muzica populară din ținuturile oșenești,
maramureșene și din spațiul năsăudean i-au oferit sursa
de inspirație pentru cele peste 50 de lucrări muzicale.
Compozitorul Dariu Pop făcuse studii excelente de muzică
la gimnaziul din Debrețin și la Preparandia din Loșonț,
devenind un apreciat organist și interpret la mai multe
instrumente muzicale, precum și dirijor. Un cor pregătit de
el a fost lăudat de George Coșbuc la Măgura Ilvei în 1912. A
urmat Conservatorul la București cu Kastaldi și D. G. Kiriak.
În anii refugiului, a pregătit la București un cor al refugiaților,
care l-a impresionat pe George Enescu.
De remarcat că a dedicat ținuturilor natale
năsăudene, Țării Oașului, dar și Maramureșului și Bihorului
mai multe suite corale, interpretate cu succes până azi.
Lucrările sale muzicale au fost preluate de
radiodifuziunea română iar în final a devenit membru al
Uniunii Compozitorilor din România.
Lui Dariu Pop i se datorează invitația adresată lui
C. Brăiloiu de a face în Țara Oașului importante cercetări,
culegeri și înregistrări muzicale.
Cercetarea arhivelor și răsfoirea colecțiilor de ziare
și reviste a facilitat o deschidere mai largă spre publicistica
politică a lui Dariu Pop, trecută sub tăcere în anii dictaturii,
și spre articolele cu caracter didactic și pedagogic, precum
și pentru creația sa literară, muzicală şi plastică. Publicistica
lui a avut efect în anii interbelici, amenințați de revizionism,
dar după 1947 a fost trecută la index.
De asemenea, în literatura ținutului are meritul de
a publica el însuși versuri în presă, dar și de a descoperi
talente pe care le-a încurajat prin suplimentul literar inițiat în
paginile gazetei „Satu Mare”, apoi în revista „Țara de Sus” și
în „Granița”.
Ca poet, a publicat unul dintre primele și puținele
volume de versuri ale locului (Crizanteme târzii, 1939),
fără valențe artistice deosebite, dar importante ca semnal
dat creatorilor locali. Efectele se vor vedea abia după al
doilea Război Mondial, când creația literară se va ridica la
nivel național, bazându-se pe realizările interbelice, cea
mai cunoscută fiind activitatea de scriitor și traducător a
profesorului Gabriel Georgescu. De asemenea, memorabilă
rămâne contribuția lui Nae Antonescu, un susținător activ al
scriitorimii locale, specializat în revuistică și critică literară,
singurul care prin negura dictaturii a luminat memoria
înaintașului Dariu Pop. Putem vorbi de o evoluție care se
intensifică mai ales după 1989, printr-o sincronizare perfectă
a creației literare sătmărene și maramureșene cu literatura
națională. Este evident că presa literară și culturală din Satu
Mare și Baia Mare, precum și învățământul de nivel național,
au la bază străduințele interbelice întreprinse de Dariu Pop.
Readucerea în actualitate a postumelor, două romane
(Dascălul din Blidari – 2008 și Măriuca nimănui ‑ 2009)
și două piese de teatru (Flăcări – 2018 și Popenii, în
curs de apariție), pe măsură ce au fost descoperite, s-au
bucurat de succes. Demersul tipăririi lor a fost resimțit ca un
gest recuperator pentru a întregi profilul unei personalităţi
importante.
Desigur, aprecierile și obiecțiile care se pot face
asupra creației sale literare, în special, din perspectiva
actuală, sunt posibile, dar valoarea ei necesită o raportare
critică la anii interbelici, la condițiile de atunci când cultura
românească, literatura și învățământul din ținuturile nordvestice se aflau în răstimpul recuperărilor.
Pentru sătmăreni și maramureșeni, scrierile sale
reprezintă începuturi merituoase și încurajatoare.
Cunoașterea vieții și a operei acestei personalități
complexe, dinamice, vizionare, cu vocație de ctitor, care
a inițiat realizări prioritare în mai multe domenii, este utilă
deopotrivă pentru reconstituirea unei epoci importante din
istoria națională, de la începutul secolului al XIX-lea până în
1965.
(Din volumul „Dariu Pop – monografie”, în curs de editare)
Ioan Nistor
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Gelu Vlaşin, despre reîntoarcerea acasă

Mai splendidă izolare decât la Transbordare nu există

Rep.: - Sunt puţine cazurile când un scriitor român plecat pe alte meleaguri
revine acasă. Pornim discuţia de la „Jurnalul de transbordare, jurnalul unui român
întors acasă”, blogul creat de tine. De ce v-aţi întors acasă?
Gelu Vlaşin: - A trebuit să ne luăm după ce a făcut Ioana Postelnicu cu neamul
Vlaşinilor, întoarcerea Vlaşinilor. Aşa s-a întâmplat şi în cazul nostru. După aproape 20 de
ani de călătorit prin lume, ne-am întors acasă pentru că rădăcinile nu se uită niciodată şi
pentru că locul natal este pentru fiecare român plecat peste hotare locul unde îşi doreşte să
revină. Aşa s-a întâmplat şi cu noi. Deja ne gândeam de 2-3 ani să ne întoarcem dar, într-un
fel, pandemia a accelerat lucrurile. Decizia a fost luată după ce am stat vreo două luni în
casă, fără să ieşim deloc, ieşeam doar la sfârşit de săptămână să facem cumpărăturile strict
necesare. Atunci am decis că este cazul să ne întoarcem în România. Noi deja aveam o
previziune că va urma şi valul doi, valul trei şi ne-am spus că mai splendidă izolare decât la
Transbordare nu există.
Rep.: - Da, în zona voastră parcă e raiul pe pământ. Voi v-aţi creat acolo un
ţinut care are casa poeziei, casa muzicii. Legat de noua ta carte „Modus vivendi”,
lansarea a avut loc la 12 noaptea, la propriu, cu catapulta. Nu e atipic ?
Gelu Vlaşin: - A fost o conspiraţie între mine şi editorul meu drag, George Vasile
Dâncu – care mi-a făcut şi o surpriză cu ediţia electronică -, nu ştiam nimic despre acest
lucru. În afară de „catapultă” am vrut să facem şi o lansare absolut inedită dintr-o avionetă.
Am un prieten la Cluj, Marius Petriman, care are o avionetă şi l-am întrebat de ce nu vine
la „Transbordare” şi să facem o lansare de carte şi din avionetă, dar mi-a spus că nu poate
deoarece are alte treburi. Dar, poate că vom merge şi la Cluj să facem o lansare pentru
antologia „Modus vivendi” şi din avioneta lui. De ce la 12 noaptea? Pentru că următoarea zi
a fost ziua mea de naştere şi editorul a spus clar că trebuie să legăm această antologie de
aniversare şi nu se poate altfel decât de ziua mea. Am gândit-o de multă vreme, de mai bine
de un an de zile am tot discutat despre cum va fi ea configurată, despre tehnoredactare. Am
şi un om din editură – Andrei Doborş, care este şi un poet foarte bun şi un corector foarte
bun – cu care am fost în contact şi astfel a apărut modelul de antologie, primul exemplar, cu
360 de pagini de poezie, poezie publicată în perioada 1999 – 2011, când a apărut Ayla la
Editura Cartea Românească. De atunci, poemele mele au fost publicate mai mult în străinătate. Între timp, mi-a apărut o carte în Germania, trei cărţi în Spania, o carte în Franţa...
Rep.: - Iată că, totuşi, poezia circulă...
Gelu Vlaşin: - Cu volumul bilingv „Ultima suflare” am avut vreo 30 de prezentări
într-un singur an, în 30 de oraşe principale din Spania, unde s-a vândut foarte bine cartea.
Am de gând să repet acest succes şi în România. Sunt absolut convins că alături de George
Vasile Dâncu şi Şcoala Ardeleană vom reuşi să depăşim recordul de 30 de prezentări într-un
an pentru o carte. Se poate, eu cred şi sunt convins că şi în România se citeşte carte, important e să reuşeşti să transmiţi emoţia cititorului, dar înainte să-i transmiţi emoţia, trebuie să-i
transmiţi informaţia pentru că, altfel, lumea va spune că a auzit că a apărut o carte scrisă
de nu ştiu cine, că a avut loc o lansare. Cu toate eforturile pe care le fac editurile, eu cred
că şi autorul are datoria morală să promoveze ceea ce scrie, dacă are încredere în scrisul
lui. În România există un fel de orgoliu între colegi, spunând că ei sunt autori şi cum să-şi
promoveze ei cărţile.
Rep.: - Da, la fel au făcut - la proaspăta Librărie Humanitas de pe Pietonalul
din Bistriţa – Mircea Cărtărescu şi Ioana Nicolae. Au avut loc două seri de lectură, cu
autorul şi cu dezbateri. Mie mi-au plăcut foarte mult. Au fost foarte mulţi bistriţeni
interesaţi care au stat la o cafea şi au ascultat vocea autorului, vocea scriitorului.
Gelu Vlaşin: - E foarte important să te îndrepţi înspre potenţialul cititor, aşa cum
trebuie să se îndrepte un autor: sincer, onest, dar preocupat şi interesat de ceea ce spune.
Pentru că, e iar o altă meteahnă a noastră în breasla literară să rostim poemele neutru, fără
niciun fel de interpretare, pentru că noi nu suntem actori. Dacă nu transmiţi emoţia potenţialului cititor, el nu îţi cumpără cartea, el nu se identifică cu ceea ce ai vrut tu să scrii. Nu trebuie să teatralizezi în mod absurd şi exagerat, dar nici să rosteşti mecanic pentru că cititorul
nu înţelege nimic. Trebuie să încerci să-i transmiţi emoţia şi vibraţia a ceea ce tu ai încercat

să scrii. Ştiu că e contestabil acest lucru, că mulţi vor spune că noi trebuie să rostim neutru
şi să-l lăsăm pe cititor, dar cititorul nu are timp, pentru că suntem într-un mileniu al vitezei
intergalactice şi el trebuie să meargă direct înspre obiectul final, înspre carte. Nu trebuie să
spui că, dacă nu cunoaşte, este ignorant. Nu este aşa. Ca să te cunoască, tu trebuie să fii
ignorant, trebuie să te îndrepţi tu către el şi nu neapărat el înspre tine.
Rep.: - Cum aţi fost primiţi când aţi revenit acasă? Ce au spus oamenii? Lumea pleacă să îşi facă un rost în lume. Voi aţi revenit ca să vă faceţi un rost acasă.
Gelu Vlaşin: - Eu am plecat ca să-mi fac un rost în lume, am stat 20 de ani, mi-am
făcut rostul şi m-am întors. E adevărat că între timp am mai fost în România, pentru că nu
am lăsat România de izbelişte, am tot participat la festivaluri, la conferinţe, simpozioane, târguri şi lansări de carte, dar ne-am întors. În iarna 2001, când am plecat, am plecat ca să-mi
fac un rost. Dar rostul era tot în România, în „transbordare”, loc care nu figura nicăieri până
când nu m-am întors, dar care acum figurează pe toate hărţile din lume. „Transbordare” e
pe aplicaţie, pe toate hărţile, pot fi găsit uşor, casa Vlaşinilor e pus acolo, la loc de cinste.
Ne-am întors pentru că am considerat că e momentul să ne întoarcem, chiar dacă mulţi
prieteni, şi români, şi spanioli, au fost şocaţi, spunând că suntem foarte bine poziţionaţi în
Spania, că am reuşit să intru în comunitatea literară spaniolă, că sunt foarte bine văzut, că
sunt în Uniunea Scriitorilor din Spania, că sunt invitat la multe evenimente importante, că
am o relaţie foarte bună cu Ambasada, cu doamna ambasador, cu doamna Maria Pop de
la Institutul Cultural Român din Madrid, care este şi telceancă la origine, din Bichigiu şi, cu
toate acestea, am ales să mă întorc acum, când sunt la apogeu. M-am întors pentru că aici
mă aştepta casa visurilor, pe care am construit-o cu ceea ce am reuşit să adun în această
perioadă de muncă în Spania. Soţia, Cristina, şi-a reluat activitatea de profesoară de muzică
şi a adunat un grup destul de impresionant de copii din  toată zona – din Romuli, din Salva,
din Năsăud, din Telciu, inclusiv din Maramureş, din Sălişte şi din Dragomireşti -  toţi vin pentru că acolo, în „Transbordare”, în mansarda  casei Vlaşinilor, în biblioteca de proză, unde
are Cristina ateliere de muzică şi în biblioteca de poezie, unde am eu atelierul de literatură,
există o energie extraordinară. Acolo se petrec miracole.  Vin copii care nu au pus în viaţa
lor mâna pe un pian şi în câteva ore deja ştiu notele, deja sunt pasionaţi de muzică, deja
vorbesc despre muzica clasică aşa cum ar vorbi un profesionist. E ceva acolo. La fel, şi la
atelierele mele de literatură vin foarte mulţi, e adevărat că eu nu lucrez cu cei foarte-foarte
tineri, pentru că e mai dificil, lucrez cu cei care sunt puţin mai mari. Am adus la Telciu, şi
aduc în continuare, câştigători ai concursurilor naţionale de literatură, şi vorbim despre tineri
între 15 şi 20 şi ceva de ani. Mulţi îmi reproşează că îi uit pe cei peste 30 de ani, pentru că
organizez concursuri numai pentru tineri. Nu îi uit, dar nu se mai încadrează la categoria
debutanţi.
Rep.: -Ai pornit de acasă spre Spania. Când ai plecat aveai gânduri literare
sau ai plecat cu alte gânduri?
Gelu Vlaşin: - În principal, gândul meu literar principal era să merg pe urmele lui
Don Quijote. În mintea mea, Spania era Cervantes şi Don Quijote, ceea ce s-a dovedit a fi un
punct de reper fals, pentru că Spania nu înseamnă doar Cervantes şi Don Quijote. Dar am
mers pe urmele lui Don Quijote, am ajuns şi în Toboso, în casa Dulcineei, dar nu am găsit-o
acolo, era la Bistriţa. Eu eram deja plecat în Spania când nişte prieteni de aici mi-au făcut
o surpriză şi mi-au trimis nişte mostre cu „Poemele cântate”. Mai ştiam din lumea muzicii
vocile care erau în vogă, dar n-am recunoscut vocea. M-am îndrăgostit de acea voce care
cânta poemele mele, era emoţionant. Am întrebat cine e şi mi-au spus că e o profesoară de
muzică de la Infoel. Le-am spus că vreau s-o cunosc. Am venit la Bistriţa şi am cunoscut-o
pe Cristina Cornea, care a devenit Vlaşin. Recent, am sărbătorit 13 ani de la nuntă, avem doi
copii – Darius şi David, David a împlinit 9 ani în iulie, iar Darius va împlini 12 ani în decembrie, două poeme spectaculoase, sunt cele mai frumoase pe care le-am putut scrie vreodată.
Dar, aşa am plecat, cu gândul că merg pe urmele lui Don Quijote. Este adevărat că acolo s-a
întâmplat tot felul de lucruri, că am încercat să uit de Don Quijote culegând cireşe în zona
Cuenca, pe urmă am fost la cules de struguri şi am devenit chiar expert la curăţarea viei. Mă
interesa Bachus şi nu ştiam foarte multe despre vin, dar am reuşit să cunosc absolut orice
despre vin. Eu am plecat de aici cu Grasă de Cotnari şi Busuioacă de Bohotin, dar acolo,
lucrând la cramă, la bodegă, cum spun ei, am aflat lucruri spectaculoase, că vinul se bea în
funcţie de ce mănânci, că vinul dulce se bea în special la desert, de vinul sec, demisec, roşu.
Am învăţat o mulţime de lucruri la faţa locului, dar am şi probat. Deci, am uitat de Don Quijote
şi m-am apropiat de Bachus.
Rep.: - În Spania ai descoperit multe despre vin, dar bănuiesc că şi despre
literatură. Vreau să te întreb despre literatura română din Diaspora, şi mai exact din
Spania, pentru că mai apoi ai intrat într-o reţea cu toată literatura din Diaspora. Ce ai
găsit când ai ajuns în Spania? Ce scriitori ai găsit acolo?
Gelu Vlaşin: - Scriitori români nu prea erau. Existau câteva asociaţii culturale care
organizau evenimente culturale integrând şi câte un minirecital de poezie, dar de obicei
poezie clasică din Eminescu. Am început să caut cu frenezie oameni, ca şi mine, care scriu.
Am reuşit să găsesc pe unul dintre ei, pe urmă pe al doilea. Când am găsit trei oameni, leam spus să ne unim, să facem o asociaţie a scriitorilor români din Spania şi în acest fel să
căutăm şi alţi români din Spania care scriu. Am înfiinţat asociaţia respectivă şi am început
să ne adunăm, astfel că am ajuns la vreo 50 de oameni. E adevărat că nu toţi scriau, din
fericire, pentru că dacă ar fi scris toţi cine mai venea să asculte ce scriam noi. Dar, vreo 15
dintre ei chiar au început să scrie, unii după ce am înfiinţat Cenaclul de la Madrid, Cenaclul
ASARS. Am participat la cenaclu, am făcut sesiuni de scriere creativă, sesiuni de lectură,
am vorbit despre critica literară, am început să aducem cărţi de critică din România, cărţi cu
autori contemporani.
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Republica Literară Telciu
Dar nu am adus numai cărţile, ci am adus şi autorii. L-am adus pe Claudiu Komartin, pe Cosmin Perţa, Ţupa, Vancu, Savianu, Ioan S. Pop,  adică nume importante din
literatura română contemporană. A venit şi Horia Gârbea, când am lansat asociaţia, un
macroeveniment de la Ateneul din Madrid, cu peste 350 de oameni în sală (sală plină).
Horia Gârbea pe vremea aceea era preşedintele Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, acum
asociaţia s-a împărţit pe domenii şi este preşedinte la poezie. La acel eveniment am invitat
atât membri ai Ambasadei, cât şi ai Consulatului, ai Institutului Cultural Român. A fost un
eveniment foarte important. De atunci s-au derulat o mulţime de evenimente româneşti în
Spania, organizate de ASARS (Asociaţia Scriitorilor şi Artiştilor Români din Spania), la care
am invitat atât autori români, cât şi autori spanioli, în ideea de a face o conexiuni între autorii
români şi cei spanioli, să ne cunoaştem reciproc. Au fost foarte încântaţi şi am început să
fim şi noi invitaţi la evenimentele lor şi treptat-treptat, odată cu apariţia editorilor români care

au devenit interesaţi de scriitorii români din Spania, au început să apară şi cărţile membrilor
ASARS, ba chiar doi dintre membri ai intrat şi în Uniunea Scriitorilor din România – Marin
Dumitrescu şi Eugen Barz. Avem vreo şapte autori foarte buni care au publicat 2-3-4 cărţi
de poezie. Am fost foarte atenţi la ce scrie fiecare, ne-am consultat reciproc, am discutat pe
teme, în aşa fel încât poezia scrisă de autorii români din Spania chiar să nu fie blamabilă,
să fie o poezie OK, o poezie de calitate. Nu putem avea pretenţia că sunt nişte genii acolo,
că toţi scriem fenomenal, dar sunt oameni cu preocupări literare cu un fundament cultural
destul de solid, care a fost consolidat pe parcurs, şi cred că am reuşit să facem o şcoală de
literatură în Madrid care va merge mai departe. Până acum am ghidat de aici activitatea,
până când au avut loc alegeri la ASARS, eu mi-am dat demisia, pentru că aşa mi s-a părut
firesc, din calitatea de preşedinte, mi-au propus să fiu preşedinte de onoare al asociaţiei,
sunt în continuare membru fondator. Preşedinte a fost ales Dragoş Cosmin Popa, iar Eugen
Barz şi Sabin Mureşan vicepreşedinţi. Asociaţia merge mai departe, au avut chiar câteva
prezentări de carte, dar şi evenimente culturale. Am încrederea că am lăsat asociaţia pe
mâini bune şi că am reuşit să formez acolo o echipă care va duce mai departe promovarea
literaturii române în spaţiul iberic.
Rep.: - Cât de greu este pentru un scriitor de limba română să se impună în
Spania ? Este mai uşor să te impui în faţa cititorilor spanioli, dacă eşti tradus în spaniolă, bineînţeles, sau este mai uşor să te regăseşti acasă?
Gelu Vlaşin: - Deşi pare un paradox şi lumea spune că în Occident e altceva, să
ştiţi că mi-a fost destul de greu să fiu primit în comunitate literară spaniolă. Mi-au trebuit
cinci ani de zile în care eu am tot bătut pe la porţi. Lumea a fost foarte amabilă, în sensul că
m-au invitat să particip la evenimente în sală, cum se mai întâmplă şi aici, în România, adică
să stau în sală, să urmăresc activitatea. Acolo s-a întâmplat la fel. Mi-au trebuit cinci ani în
care să bat la uşi, să le spun că sunt scriitor român, eram premiat, aveam recunoaştere, dar
pentru ei nu a contat. Contează doar ceea ce faci tu în breasla scriitoricească din Spania.
Or, eu nu am făcut prea multe la început, astfel că cinci ani de zile m-am dus, am ascultat,
am aşteptat până când într-o zi cineva mi-a spus că mă tot vede prezent şi dacă scriu. I-am
spus că da, scriu. Mi-a spus să-i arăt ce scriu şi că, poate, la un eveniment cultural voi citi
şi nişte poeme traduse în limba spaniolă. M-am dus şi am citit prima oară, pe urmă a doua
oară şi aşa, încet-încet, după cinci ani, mi-a venit rândul. E adevărat că după ce mi-a venit
rândul mi-au publicat trei cărţi la edituri foarte importante, am fost chemat la diverse festivaluri ş.a.m.d. Se pare că reîntoarcerea în România mă va costa tot aşa vreo cinci ani, pentru
că văd că mă invită lumea să stau în sală. Dar, acum domnul Dâncu scoate această antologie şi sper că, după ce va circula foarte mult şi eu sper să fie foarte bine primită în România,
că voi mai subţia din aceşti cinci ani.
Rep.: - Pentru că vorbeam de comunităţilor româneşti, la fel se întâmplă şi cu
artiştii, din moment ce ai plecat 3-5 ani de aici se cunoaşte, publicul te uită, vin alţii
care, poate, nu au aceleaşi calităţi, dar sunt mai vocali. Nu au vocea, glasul, dar sunt
mai vocali.
Gelu Vlaşin: - Îmi fac aşa o mea culpa, o autocritică... Îmi amintesc că atunci când
lucram la Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, era Iosif Naghiu preşedinte  - un om extraordinar, un dramaturg foarte bun, Dumnezeu să-l ierte - şi eu eram asistentul lui – şi la un mo-
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ment dat apăreau diverse manuscrise şi scrisori trimise de autori din străinătate, care acum
mi se par fabuloşi – Norman Manea, Victor Stoichiţă -, nume mari, somităţi, dar ne uitam pe
ele şi întrebam de unde e, în Germania, şi îl lăsam să mai aştepte. Adică, nici nu ne interesa.
Ne interesa să invităm un scriitor din Satu Mare pentru că avea un festival.
Rep.: - La fel ca plicurile pe care le trimit scriitorii, poate începători, trimiţi un
manuscris, dar dacă eşti un nume necunoscut, trebuie să recunoaştem, editurile, de
multe ori, nu deschid plicul. Poate că este un talent, dar nu ne interesează. Ce au spus
Darius şi David când au venit la Telciu? Cum le-aţi explicat?
Gelu Vlaşin: - Am avut ceva emoţii, dar ei au venit în fiecare an o lună sau două
în vacanţă în România. Pentru ei era fascinant să vină din Madrid – e adevărat că stăteam
acolo lângă un parc şi aveam un râu mai mult simbolic. Ieşeam acolo în parc, dar ieşeam
câte o oră pe zi, dar tot timpul le spuneam să aibă grijă la trecerea de pietoni, să aibă grijă
să nu îi muşte vreun câine, să nu se îndepărteze de noi, pentru că era aglomeraţie. Dar
au venit în vacanţă aici, noi mai leneveam în pat dimineaţă şi ei erau cu bunicii la văcuţă,
cu porcii, cu câinii, nu aveam nicio problemă. Am făcut o reuniune de familia şi le-am dat
vestea că am decis să ne întoarcem, dacă şi ei sunt de acord, definitiv în România. Au fost
foarte fericiţi, cel mare, Darius, şi-a pus alarmă pe tabletă şi în fiecare zi  ne teroriza cu acea
alarmă, ca nu cumva să scăpăm avionul. Ei au fost extaziaţi şi sunt în continuare, sunt într-o
continuă vacanţă, chiar dacă mai merg şi la şcoală, pentru că au libertatea să iasă la orice
oră pentru că nu stăm lângă şosea, stăm pe un platou. Au nouă pisici, patru câini, porci, tata
vrea să cumpărăm acum şi o junincă, dar toţi au nume, inclusiv găinile.
Rep.: - Mă bucur că s-au adaptat. Pornind de la ei, vreau să te întreb, copiii
celor care au plecat în străinătate, născuţi în Spania, de exemplu, cum îi poţi apropia
de România de limba română, dacă au şcoli acolo sau învaţă limba doar în familie?
Pentru că am constatat că la mine în sat au venit copii care nu ştiu româneşte şi nu
ştiu vorbi cu bunica. Mi s-a părut atât de trist că nu i-au învăţat părinţii acasă, măcar
câteva cuvinte.
Gelu Vlaşin: - E tragedie acest lucru. Există nişte cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie, am înţeles că sunt vreo 13.000 copii care s-au înscris, dar sunt peste 150.000 de copii
între 0 şi 18 ani în Spania. Deci, 13.000 nu reprezintă nici 10%. De obicei, aceste cursuri
se ţin o dată pe săptămână, trebuie să-i duci, părinţii de obicei n-au timp, majoritatea s-au
născut în Spania şi e dureros să spun acest lucru, dar limba lor maternă este spaniola, ei
vorbesc la perfecţie spaniola şi 90% din timp ei vorbesc spaniola. La şcoală, în metrou, pe
autobuz, vorbesc doar spaniola, televiziunea, temele în limba spaniolă şi rămâne 10% timp
în care să vorbeşti, aproape să-i obligi să vorbească în limba română. Aşa s-a întâmplat
şi cu copiii mei. A trebuit să vorbim, câteodată să-i obligăm să vorbească limba română în
casă. Şi acum au un accent spaniol simpatic, dar vorbesc româneşte, s-au adaptat foarte
rapid aici, în România. Problema e că părinţii mai fac o greşeală foarte mare în Spania – şi
văd cazuri la prieteni apropiaţi care vorbesc foarte urât despre România. Eu înţeleg că există corupţie, că televiziunile dau doar ştiri negative, astfel că românii de acolo – pentru că se
uită la ce se întâmplă în România, sunt foarte interesaţi de ceea ce se întâmplă, degeaba
se spune că sunt rupţi de realitate, nu sunt rupţi deloc -, sunt foarte prinşi în realitatea românească. Copiii se joacă prin casă şi îi aud pe părinţi spunând că România e o ţară de rahat,
că e corupţie,  că sunt nemernici politicienii, dar copilul aude, recepţionează şi tu, acestui
copil căruia ani de zile îi tot prezinţi o imagine fantasmagorică despre România, îi spui după
10-15 ani că se vor întoarce în România. Vor crede că părinţii sunt nebuni, pentru că ei de
15 ani aud doar că România este o ţară de lumea a treia, cu corupţie, cu oameni care fură,
cu mincinoşi. Cum îi poţi cere să se întoarcă în România. Asta e greşeala. Noi, în casă, de
faţă cu copiii – deşi mai aveam şi noi micile noastre refulări – mereu am vorbit despre România la superlativ, pentru că România e o ţară frumoasă, are oameni valoroşi. Este adevărat,
orice pădure are şi uscături, dar nu punem asta în primul plan, nu vorbim de rău România.
România este frumoasă, le-am şi demonstrat copiilor acest lucru. I-am dus în România în
pădure, i-am dus la râu să vadă peştii, i-am dus la rude, la bunici ca să vadă că sunt nişte
oameni deosebiţi. Ei s-au îndrăgostit de România. Mi-au spus că vor să cunoască mai multe
lucruri despre România. Asta trebuie să facă românii care sunt plecaţi în străinătate, să nu
uite că au plecat dintr-o Românie frumoasă. Că are şi oameni care fac lucruri rele, că nu
sunt mulţumiţi de politicieni,  e adevărat, dar să nu generalizăm, să nu dăm vina pe România, să dăm vina punctual pe oamenii care sunt de vină, dar România rămâne în continuare
frumoasă, e ţara noastră.
Rep.: - Aşa este. Mă bucur că spui acest lucru. O comparaţie, şcoala în Spania şi şcoala în România. Copiii voştri au fost la şcoală şi în Spania, iar acum merg
aici. Cum a fost acomodarea, după ce au venit acasă?
Gelu Vlaşin: - Pentru ei a fost destul de simplu. Şi le spun românilor care sunt
în străinătate să nu-şi facă probleme că, vezi Doamne, în România învăţământul este la
pământ, aşa cum ne este zugrăvit. Nu este aşa. Copiii mei merg la Telciu la şcoală. Lumea
m-a întrebat dacă nu-i duc la Năsăud, la Bistriţa. Nu. La Telciu am făcut şi eu şcoala, din
păcate acum nu mai există acea şcoală. Copiii mei coboară în stradă pe drumul de ţară, vine
microbuzul care e pus la dispoziţie de Primărie, sunt două microbuze, şi sunt duşi şi aduşi
de la şcoală. Profesorii sunt minunaţi. Eu chiar i-am cunoscut personal, majoritatea sunt
foarte tineri, foarte bine pregătiţi, nişte oameni deosebiţi. M-am dus în clasă tocmai pentru
a vedea cum reacţionează copii când vor vedea diferenţa dintre clasa din Telciu şi cea din
Madrid. O spun cu mâna pe inimă, clasa din Telciu arată mai bine decât sala de clasă unde
copiii învăţau la Madrid, în Capitală. Deci, se poate. S-au integrat perfect, ba chiar au note
mai bune decât în Spania. Darius la un moment dat mi-a spus că are 11 note de 10. Nu a
avut niciodată atât de multe note de 10 în Spania. David, la fel.
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În spatele casei am plantat mure, zmeură şi
coacăze. Sunt agropoet şi voi face agropoezie

Eveniment editorial

Gelu Vlașin, Modus vivendi
Antologie de autor (1999-2011)

Editura Școala Ardeleană
Texte introductive de Al. Cistelecan, Bogdan Crețu, Ioana Tătărușanu
Pe copertă: desen de Miron Duca
Gelu Vlașin s-a născut în localitatea Telciu,
județul Bistrița-Năsăud la data de 30 august 1966.
A locuit în Madrid aproape 20 de ani (2001-2020).
A debutat literar în România literară nr. 16/ 1999 cu
o prezentare făcută de Nicolae Manolescu, cu volumul Tratat la psihiatrie (versuri), Editura Vinea, București, 1999, prefață de Nicolae Manolescu, postfață de Paul Cernat, volum premiat de Asociația
Scriitorilor din București la secțiunea Debut în 1999
și nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor din România, 1999. Este membru al Asociației Scriitorilor
din Spania (ACE Escritores), Uniunii Naționale a
Scriitorilor din Spania (UNEE), PEN România, Uniunea Scriitorilor din România (USR), președinte al
Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania
(ASARS), director al Revistei Kryton din Madrid,
director al Festivalului Internațional de Poezie Diverbium, președinte al Centrului European pentru
Excelență Culturală.
Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, 2012; Cetățean de Onoare al localității Telciu
(Bistrița-Năsăud), 2013.
Culmea, deşi sunt pasionaţi de muzică şi literatură - Darius chiar a scris în antologia literară a şcolii Colegiului din Madrid o povestioară fabuloasă, zic eu, se apucă direct de
proză şi va avea succes mai mare decât noi, cei care scriem poezie, iar cel mic o moşteneşte pe mama sa, cântă la pian, cântă dimineaţa, seara, la masă, la duş – totuşi, sunt foarte
buni la matematică, le place matematica teribil. Se descurcă foarte bine cu cifrele, ceea ce
e un atu, să fii pasionat de cultură, artă, literatură şi să fii şi foarte bun la matematică.
Rep.: - Să vorbim puţin şi despre revista „Kryton”.
Gelu Vlaşin: - Revista Kryton s-a născut din iniţiativa unui jurnalist, prieten de-al
meu – Cornel Drinovan. Ne-am întâlnit şi mi-a propus să scoatem o revistă literară la Madrid.
El a lucrat şi la ziarul „Român în lume”, şi la „Occident românesc”, la un moment dat am scos
şi o revistă „Origini româneşti” acum mai bine de zece ani, care a ajuns la un tiraj de 100.000
exemplare, astfel că am scos şi o revistă culturală, pentru că cealaltă era mai degrabă socio-culturală, axată mai mult pe publicitate, pentru că trebuia să trăiască şi revista din ceva.
Am vrut ca această revistă să fie strict culturală şi de calitate. Chiar de la primul număr am
vorbit cu doamna ambasador Dancău în Regatul Spaniei care ne-a făcut o declaraţie în
favoarea lecturii şi a apariţiei revistei, cu Maria Pop, director al Institutului Cultural Român
din Madrid, Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Magda Cârneci care pe atunci
era preşedinte PEN România şi am ales să publicăm doar autori care au deva de spus prin
textele lor literare. Am făcut o selecţie foarte bună. În Consiliul editorial avem oameni deosebiţi
– Chris Tănăsescu din Canada, Mario Castro – Suedia, Enrique Nogueras – Spania, Robert
Şerban – România, Angela Nache Mamier – Franţa, Adrian Grauenfels – Israel şi Bogdan Suceavă din SUA. Dacă tot am zis că nu facem rabat de la calitate, dacă  vrem să avem o revistă
etalon, nu doar în Spania ci şi în Diaspora, atunci trebuie să ţinem ştacheta sus.
Rep.: - Revista va merge mai departe. Nu?
Gelu Vlaşin: - Sigur.
Rep.: - Ce îţi propui pe partea literară? Ştiu că te-ai implicat şi în politică pentru că îţi doreşti să fie bine în această ţară. Pe partea literară, ce planuri ai? Ştiu că
pregăteşti ceva – pentru că mereu ai fost vocea românului auzită, şi în Spania, ai fost
prezent şi la tribuna Parlamentului, peste tot.
Gelu Vlaşin: - Şi la Telciu, dar şi la Bistriţa – nu vă dau foarte multe detalii pentru
că vreau să fie o surpriză – pentru oraşul Bistriţa, voi pregăti nişte evenimente deosebite.
Nu vreau să mă intersectez cu oameni care sunt deja manageri culturali şi organizează
evenimente culturale deosebite la Bistriţa, dar vin cu ceva specific şi vreau să fac o activitate
culturală – pentru că nu vreau să plec de la Telciu, restul le voi face acolo. La Telciu, mi-am
cumpărat un teren de vreo 40 de ari în spatele casei şi am plantat mure, zmeură şi coacăze.
Sunt agropoet şi voi face agropoezie. Voi invita poeţii să recite acolo, în mijlocul plantaţiei de
mure, casa de poezie o voi muta în plantaţie şi acolo vom face evenimentele literare.
Rep.: - Un loc unic. Doar tu te-ai gândit la asta, să organizezi evenimente
într-o grădină atât de frumoasă. Te felicit şi te rog să ne prezinţi o poezie scurtă ca
mesaj de încheiere.
Gelu Vlaşin: - Poezia „Mâna”: „mâna care  doarme / care adoarme/ care hrăneşte
/ mâna mea / cea de toate zilele / care  scrie /care-mi zugrăveşte chipul/ mă osteneşte / mă
odihneşte / mă dojeneşte/ mâna mea / fără de care /trupul ar fi o simplă salcie /la marginea
timpului/ iată mâna mea /ţi-o dărui …”
Vă mulţumesc.
Menuț Maximinian

***
Poetul a debutat în România literară (1999) cu câteva „depresii” personale  și sugestive: notații discret sentimentale dintr-o realitate cu site, internet, web, cielo, joyce lauren
blanc, jacuzzi și telenovele. Postmodernistă este senzația de prozaic cotidian – nici transparentă cu totul, nici de tot opacă – peste care atârnă umbra unei femei pierdute. Cea mai
mare calitate a acestei poezii, care nu pare a unui începător, este egalitatea cu sine, tonul
neschimbat, nivelul pretutindeni înalt al emoției lirice. (Nicolae Manolescu)
***
Pare că Vlașin lucrează pe scenarii elaborate, pe care se străduiește să le destrame (de fapt, doar să le ascundă). Mecanismul acesta de relevare prin irelevanță devine
un principiu de metamorfoză în baza căruia Vlașin își organizează singur rupturi de viziune
și de scriitură, de parcă ar fugi și de sine și de orice etichetă. Zumzetul blancurilor dintr un
volum e anulat de strangularea discursului în următorul și pînă la urmă din deprimismul (al
cărui manifest l a redactat) inițial, alimentat cu destul mizerabilism, se va alege un lirism de
elevație (în ultimele cicluri). Ce era ascuns, ce era destrămat, se afirmă în cele din urmă
deschis. Și la Vlașin refulatul se întoarce victorios. (Al. Cistelecan)
***
Perspectiva pe care o propune antologia de față e încurajatoare și grăitoare nu
doar pentru poezia ultimelor două decenii, ci și pentru tinerele generații, pentru că oferă
lecția prețioasă și din ce în ce mai vitregită de furtuna dorinței de afirmare, a echilibrului și
unității. […] Din versurile de față va reieși o altă caracteristică a lui Gelu Vlașin (poetul și
omul, aici suprapunerea e inevitabilă), anume generozitatea, rădăcina nevoii de a l observa
și admira pe celălalt exact în momentele nevralgice ale umanității sale. (Ioana Tătărușanu)
***
Minimalism, dar nu consecvent, biografism, dar mereu blurat, totul într-o retorică
voit monocordă, afazică, blazată, dar de fapt lipsită de răsuflare, ca în urma unei spaime. Nu
e un defect al poeziei, este un efect asumat, construit. Dovadă că poetul rămâne consecvent, imprimă și în celelalte cărți aceeași aritmie versurilor. […] El este, prin programul său
poetic, prin volumele sale consecvente, așezate în silogism, unul dintre autorii importanți ai
anilor 2000. Numele lui nu poate lipsi dintr o panoramare serioasă a ultimelor decenii literare. (Bogdan Crețu)
***
Vocea editorului
Gelu Vlaşin merita această antologie, a publicat o serie de volume care au avut
impact. A avut succes şi la critică, şi la publicul cititor de poezie, poate mai puţin a circulat la
modul coerent în librării, dar atunci când şi-a publicat el volumele nu era aşezată încă piaţa
de carte. Noi acum avem o relaţie foarte bună cu diverse librării, diverse en gross-uri de
carte, cu diverse librării online şi putem promova, chiar dacă e mai greu cu poezia, putem
promova acest volum. Şi Gelu Vlaşin merită să fie repus pe tapet pentru latura lui de poet. El
a fost de toate, şi spaniol, şi manager, acum este telcian, organizator de evenimente, agricultor. Dar acum, noi dorim ca latura lui de poet să fie mult mai cunoscută. El este în istoria
literaturii române contemporane, este între scriitorii cunoscuţi, dar vreau să fie şi mai bine
cunoscut de publicul, să-i spunem „larg”, de marele public.
George Vasile Dâncu, manager Editura Şcoala Ardeleană

ARTE

Subjective Objects - Eugen Alupopanu,
la Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Muzeul De Artă Comparată Sângeorz-Băi
Centrul Județean pentru
Cultură Bistrița-Năsăud
vă invită la
expoziția de pictură și obiect
„Subjective Objects”
a artistului Eugen Alupopanu
opening:
august – octombrie 2021
Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi
str. Republicii, nr. 68.
Curatori:
Maria Bilașevschi
Maxim Dumitraș
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Bistriţa Lirica

Anita Hartig, Ştefan Pop şi Ovidiu Purcel, îmbrăţişaţi de aplauzele de acasă
Primăria municipiului Bistriţa şi Palatul Culturii au organizat, pe Pietonalul „Liviu
Rebreanu”, concertul extraordinar „Bistriţa Lirica”. Au cântat acasă cele mai expresive
voci ale bistriţenilor – soprana Anita Hartig şi tenorii Ştefan Pop şi Ovidiu Purcel. Acompaniamentul a fost asigurat de Noua Orchestră Transilvană, sub bagheta dirijorului David
Crescenzi.   Centrul Bistriţei a rezonat sub acordurile muzicii clasice, ambianţa cetăţii
medievale şi numele prezente în spectacolul „Bistriţa Lirica”, ce evoluează pe cele mai
importante scene ale lumii, creând o adevărată sărbătoare.
„Am avut onoarea să avem un eveniment cultural remarcabil. S-au reîntors în oraşul lor trei dintre cei mai solicitaţi artişti lirici: marea soprană Anita Hartig, marii tenori Ştefan
Pop şi Ovidiu Purcel. Aceşti copii ai Bistriţei au făcut o extrem de frumoasă faimă oraşului
lor, o extrem de favorabilă imagine României. De la Metropolitan Opera din New York, până
la Balşoi Teatr din Moscova, trecând pe la Opera Naţională din Paris, Scala din Milano, Opera
din Roma, nu există operă importantă unde aceşti tineri să nu fi fost chemaţi să cânte şi să
impresioneze. Am ascultat arii dintre cele mai celebre într-o interpretare absolut excepţională”.
Gavril Ţărmure, managerul Centrului Cultural Municipal Bistriţa

Rigidizarea uman-afectivă prin închiderea în
cuvinte, peisaje şi chipuri
Poate un exerciţiu de subiectivitate artistică să exprime o realitate prea adesea obiectivizată? Chiar dacă Eugen Alupopanu nu pare a ridica întrebări atunci când
răspunsurile se inserează contradictoriu cunoaşterii şi conştiinţei identitare, a accepta fără a
te întreba în ce măsură şi, mai ales, de ce, discursul său răscoleşte, te poate transforma cu
uşurinţă în obiect-recuzită-tapet.
Dacă la un prim nivel, cel al interpretării afective stereotip, ceea ce vezi se formează, asemenea instalaţiilor-picturi, aleatoriu, din forme şi materiale banalizate prin folosirea
utilitară sau conceptuală (monezi, medalii, părţi de animale, pâine, vederi, talismane), poveşti captive înrămate în ele însele, odată ce îti laşi privirea să se aşeze asupra lucrurilor,
depăşind acumularea aproape barocă începi să vezi intimitatea şi familiaritatea “lucrurilor”.
Între opulenţă şi strălucire estompată, recuzita artistului dictează tonul dramatic sau ludic cu
care vrei să recuperezi simplitatea, de unde şi al doilea nivel al înţelegerii, rezultat din suprapunerea imaginii tradiţionale asupra obiectului cu resemnatizarea acestuia. Plante alipite pe

un ștergar, trăiesc moartea din natura moartă, indiciile clare şi brutale cu privire la vanitate
şi ramificaţiile acesteia amintesc de un interes mai vechi al artistului cu privire la “luxuria”, în
care declinul ţine doar de elasticitatea fiinţei umane de a interpreta moralitatea.
Fără a trivializa imaginile secătuite de sens prin excesiva folosire, icoane sau bonuri, Eugen desparte adevărul în două file distincte, cel al memoriei colective, uitucă şi
ipocrită totodată, ce topeşte şi omogenizează, evaluând în arginţi credinţa şi, evident, cel
personal ce dezleagă, adesea prin asamblare, sensurile. Fetişizarea vieţii şi, implicit, a artei,  o pasăre-seceră – Ecce Homo - chipurile şterse, anatomii intuite ale distrugerii, în fapt
transgresiunea de la obiect la efectul acesteia, deschide zeci de paranteze ce cuprind mişcarea aglomerată, căderi şi volatilizări. Nimic nu zboră, deşi există indicii ale verticalităţii,
tapetul –pânză dispare doar în umbrele colorate ale autoportretului. Cel de-al treilea nivel,
al propriei persoane, este condensat în singurul ambalaj ce dănuie, umbra, reversul captat
în efemeritate, dublat de cel al omului tratat secvenţial, din perspectiva neputinţei de a mai
exprima un sentiment, pentru a-i înţelege descompunerea până la dispariţie.
Nu originalitatea validează creativitatea, aşa cum aceasta poate să nu aibă nici o
legatură cu umanul susţinut cu emfază de un citat ceauşit resemnificat de artist. Manierizând
pozitiv, Eugen înscrie rigidizarea uman-afectivă prin închiderea în cuvinte, peisaje şi chipuri,
fără dorinţa de a imortaliza, ci de a ne face pe noi, să privim invers traseul, în toată dezordinea, spre propriile rădăcini.
Maria Bilașevschi - critic de artă

Anita Hartig
Numită de specialişti „vocea de aur a Bistriţei”, Anita Hartig, cetăţean de onoare al
oraşului natal,  a dus numele municipiului nostru pe cele mai importante scene internaţionale, fiind una dintre vocile remarcabile ale Operei din Viena, o prezență deopotrivă diafană și
impunătoare, aplaudată la Viena, Milano, Londra, München, Hamburg, Bruxelles, Metropolitan Opera din New York. După ce a urmat liceul la Bistrița, Anita Hartig a absolvit Academia
de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj şi a debutat, în 2006, pe scena Operei Naţionale din
Cluj, în rolul lui Mimi din opera „Boema”/„La bohème” de Puccini. În 2012, Anita Hartig a
urcat pentru prima dată pe scena Operei Scala din Milano şi de atunci cariera ei a luat o altă
întorsătură, fiind apreciată şi aplaudată de oameni mari ai operei. Din repertoriul sopranei
fac parte roluri precum: Pamina (Die Zauberflöte/Flautul fermecat), Despina (Cosí fan tutte),
Zerlina (Don Giovanni), Frasquita (Carmen), Mimí (Carmen), Marzelline (Fidelio) şi Susanna
(Le nozze die Figaro/Nunta lui Figaro).
Ştefan Pop
Cetăţean de onoare al oraşului Bistriţa, Ştefan Pop a urmat Liceul de muzică la Bistrița, apoi Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj. Câştigător a numeroase competiţii importante, printre care Concursul Internaţional de Canto de la Seul (2010) şi Concursul
Operalia de la Milano (2010), Ştefan Pop şi-a început cariera internațională în 2009, cu rolul
Alfredo din La Traviata la Teatro dell’Opera di Roma, în celebra producție a lui Franco Zefirelli.
A interpretat rolul principal din L’Elisir d’amore la Teatrul “Verdi” din Trieste în 2010 şi la
Opera de Stat din Hamburg în 2011. În acelaşi an a debutat şi în rolul Elvino din La Sonnambula la Opera de Stat din Viena. A urcat pentru prima dată pe scena Operei din Zurich cu rolul Cassio din Otello de Giuseppe Verdi şi a debutat la Seul cu rolul ducelui de
Mantova din Rigoletto. În februarie 2012, Ştefan Pop a cântat pentru prima oară pe scena Operei din Paris, în rolul Ducelui de Mantua din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi.
A cântat alături de mari nume ale operei, printre care Angela Gheorghiu, Patrizia Ciofi, Mariella Devia, Edita Gruberova, Leo Nucci, José Cura, Thomas Hampson, sub conducerea
muzicală a unor importanţi dirijori: Evelino Pidò, Andrea Battistoni, Daniele Gatti, Simone
Young, Paolo Longo şi Luciano di Martino.Bistriţeanul a interpretat rolul Nemorino la Royal
Opera House din Londra, dar şi pe scena celebrului Teatru Bolshoi din Moscova, în rolul
Alfredo din La Traviata de Giuseppe Verdi.
Ovidiu Purcel
Absolvent al Liceului de Muzică şi al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, Ovidiu Purcel se bucură de cuvinte frumoase din partea criticii de specialitate din Germania, şi
nu numai, fiind, în acelaşi timp, deţinătorul unor importante premii care îl plasează în rândul
numelor de prim rang ale scenelor internaţionale.  Este invitatul permanent al Operei Naționale Române din Cluj, iar alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca a susținut un turneu în Tel Aviv. În stagiunea 2011-2012, a fost membru al Studioului
de Operă din cadrul Deutsche Oper am Rhein din Düsseldorf, unde a jucat în roluri precum
Paolino - Il matrimonio segreto, Müller - El gato con botas, Fisherman - Le rossignol, Tamino - Flautul fermecat. Începând cu stagiunea 2012-2013 este angajat al Deutsche Oper am
Rhein, fiind și solistul Operei Naționale din Praga.
Menuț Maximinian
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Vasile V. FILIP

Șuierând prelung, scuipând abur
lăptos și fum de cărbune, cele două locomotive puseră greu în mișcare cele paisprezece vagoane, înțesate de călători, imediat ce  
L., un licean în uniformă, cu chipiu și o valiză
grea, sărise pe pietrișul dintre linii.
Gara din B., adevărată poartă a
deschiderii spre lume, în urmă cu vreo doi
ani, devenise deja poarta spre acasă. Dar
până acasă mai erau câțiva kilometri, pe
care îi făcea pe jos, mai ales la întoarcere,
când nimeni nu-l mai aștepta cu căruța.
Importante, pentru ai săi, erau doar plecările. Atunci tata sau mama găseau mereu o
soluție de a ajunge, cu valiza cea grea, de
lemn, la trenul cu care urma să treacă munții, spre răsărit. La întoarcere, trebuia să se
descurce singur. Doar era mare de-acum.
Și se descurca. Lângă gară, imediat ce începea strada cu castani ce ducea
spre centrul orășelului, se așezase cândva o familie de consăteni. Nu-i cunoștea,
dar tot consăteni rămâneau. Acolo putea
să-și lase valiza, pe care o va recupera,
în 2-3 zile, tata, sau chiar el, venind cu bicicleta. Poate în ziua de târg, venind și cu
alte treburi.
Așa făcu și acum. Portița era
deschisă. O femeie plinuță, între orătăniile
din curte, îi zâmbi înțelegător, chiar dacă
habar n-avea despre cine-i vorba. Așa că,
cu mâni libere și suflet ușor, o luă de-a lungul aleii late ce mărginea strada gării, tocmai când, de la liceul din orășel se întorceau spre casă, elevii localnicii, sau spre
gară, ceilalți. Poate de-acolo ar fi trebuit
să iasă și el, acum. Poate n-ar fi trebuit săși ia lumea-n cap atât de devreme. Poate
că aceste fete cu bucle explodând aurii de
sub basca reglementară i-ar fi fost colege.
(Cum e să ai colege? Uitase deja…) La
asta se gândea adesea în lungile luni de
școală, dintre vacanțe. Dar acum nu-și putea reprima stropul de mândrie ce-i pulsa
în inimă: era străinul, cu inscris auriu pe
emblema verde de pe mâneca vestonului
uniformei. Aceeași uniformă bleumarin,
cam șlefuită pe la coate și genunchi de
lunga purtare, dar cu ”număr” străin. Intuia
interesul sporit al trecătorilor, care se cam
cunoșteau între ei, sau măcar se obișnuiseră unii cu imaginea celorlalți. Dar pe chipiul său parcă scria: ”Venit de departe”.
Casele parcă se făcuseră mai
mici; orașul întreg – mai adormit. Drumul
spre puntea suspendată de peste râu,
trecea prin vechiul parc din inima orașului. Nu era mare, dar aleile cotite nu lăsau
ochiul să răzbată prea departe. Încât te
puteai ”pierde” oricând voiai. Vara – mai
ales, când cu frunzișul bogat de deasupra,
dar și cel din același plan, al arbuștilor. Or,
vara tocmai începea. Cândva, pe aceeași
vreme, venea anume cu bicicleta ca să se

Ion BUZAȘI

Întoarcerea acasă

odihnească în parc. Să mănânce o prăjitură, să bea un sifon cu sirop, la cofetărie.
(”Există lucruri mai bune în viață?”) Să tragă cu urechea la lăudăroșeniile copiilor de
la oraș, care fumau țigări Aroma și-și etalau față de prieteni, amplificat, cuceririle.
… ”De la oraș!” Abia o comună
mai răsărită. Totuși, pentru scurt timp, centru de raion. Dar nu asta-i dădea farmecul.
Ci altceva, greu explicabil, chiar pentru
sine însuși. Ceva ce, acum, s-ar numi ”stil
de viață”, dar atunci nu avea încă nume.
Pulsa, însă, în mai toți localnicii, mai ales
în cei mai în vârstă. Aici lumea nu se grăbea. Aici nu-ți plouă fânul. Domni cu mustață argintie și baston păreau bucuroși de
mai fiece întâlnire. ”- Servus, Gyuri, când
îți dau o revanșă la Cugli? Dar mai întâi,
nu uita, mai ai de dat două, din cele cinci
beri pe care le-ai   pierdut duminică. La
Grădina de vară a deschis deja.”
Orășelul părea a picoti într-o vară fără de
sfârșit. Cel puțin pentru L. Vară de oraș.
Iar seară de seară, la cinematograf, rula
un film. (Chiar dacă același, două-trei seri
la rând.) Nu degeaba popa Scridon, din
satul său, se retrăsese la pensie aici, în
urmă cu vreo patru ani. Însoțindu-și fiul și
nora, dar mai ales pe Dorinel și pe Alis, cei
doi nepoței. Care, în curtea casei parohiale, de peste drum, aveau tricicletă. (Una
din cele șapte minuni ale copilăriei lui L.)
Acum vor fi pierdut interesul pentru ea
(dacă vor fi păstrat-o). Să fi rămas aici, într-o lume de veșnici pensionari? Lui L i-ar
fi plăcut. Dar țăran-pensionar cine a mai
văzut? Încă de pe-atunci, intuia că omul
iese din sat, dar satul din om…
Amintindu-și de toate astea, L.
traversă șoseaua principală și trecu, prin
parc (învingându-și tentația de a se opri,
din nou, pe una dintre bănci), spre piața
centrală, cu biserica masivă în centru, dar
parcă mai afundată în pământ, și ea; pavajul din piatră de râu dimprejur parcă o
sorbea. Apoi coti spre dreapta, pe lângă
fabrica de pâine, unde mirosul cald îi umplu gura de apă, amintidu-i că nu mai mâncase de ieri de la prânz. Cantina liceului
era departe de internat și nu mai pierdu
vremea cu drumul, că trebuia pregătită valiza pentru trenul de noapte. Înaintă spre
zona pieței de legume și păsări, despărțită doar de un canal de imensa grădină
a unei vechi reședințe nobiliare, devenită
acum școală pentru tractoriști. Dar nu era
zi de târg și, deci, nici șanse de-a găsi pe
cineva din satul său, cu vreo căruță. Locul,
cu mese goale și tarabe pustii, avea ceva
sinistru, pus alături cu amintirea animatelor zile de târg. Aici mâncase unul de la
ei vreo patruzeci de mici odată. Pe pariu.
Plătiți de cei care nu-l crezuseră în stare.
Era locul celor mai vesele sărbători, preferat de toți prietenii lui L., comparativ cu
anostele slujbe duminicale, de la biserica
din sat. Poate doar partidele de fotbal de
fiecare seară, la școală, sau cele de scăldat, la râu, să stea alături zilelor de târg.
L. venise deseori aici, cu vreunul din părinți. În anii din urmă, înainte de plecarea
la liceu, chiar singur, trimis de mamă-sa
cu vreo găină sau vreun pui de gâscă de
vândut, să mai facă un ban în casă. Drept
pentru care L învățase târguiala la cincizeci, chiar la douăzeci și cinci de bani.

Doar dacă se ținea tare își putea permite și vreo turtiță colorată, vreo limonadă,
ceva. ”Puiu’ târgului!”
Dar acum, vântul făcea rotocoale
de praf și hârtii. Trecu repede pe străduța
de după târg, ce ducea spre râu. Câteva
case, mici, sărăcăcioase, ca de sat. Aici,
în zona inundabilă a râului, se așezaseră
pe rând ultimii veniți. Dacă orașul ar fi fost
mai mare, s-ar fi putut vorbi de mahala.
Dar așa… Ceva amplifica obișnuita atmosferă de sărăcie și mizerie, și L. nu-și dădu
o vreme seama ce anume. Ceva leșios,
apăsător, murdar… Zidurile caselor aveau
pe la mijloc, sau chiar în jumătatea superioară, câte o linie vagă, maroniu-gălbuie,
sub care tencuiala era cava mai închisă
la culoare, sau chiar se scorojea. Câmpul,
tot mai larg, din dreapta și stânga drumului
nu mai etala, până spre râu, lanurile verzi
de altădată. Doar ici-colo, fire de porumb
pitic, gălbui, ofilit, reușiseră să spargă
scoarța groasă, crăpată, de noroi uscat.
”Da, își aminti L, inundațiile din mai, catastrofalele inundații din Ardeal!” La școală, auzise de ele la difuzoarele de la internat, sau văzuse câte ceva la televizorul
din hol. Fel de fel de povești, cu mobilizări
de unități militare, cu tragedii familiale și
salvări miraculoase. Dar, cum nu văzuse
nimic pe viu, uitase de ele. Ca și cum nu-l
priveau, nu erau, nu puteau fi și ale lui.
Dar unde-i puntea? Puntea cea
suspendată, pe otgoane de sârmă, groase cât mâna, ce urcau la capete pe două
arcade înalte, de beton? Una dintre ele,
doar cu unul din cei doi piloni, zăcea într-o rână, aproape pe jumătate înghițită de
nămol. Dincolo de ea – apa: valuri de un
negru-verde, ocolind ici-colo dune imense
de pietriș alb. O altă apă, ce nu-și mai găsea adevărata albie. Aici, sub punte, erau
ochiuri line de apă adâncă, numai bune de
scăldat, pentru țigănușii de dincolo sau de
dincoace de apă. Dar nu numai pentru ei.
Plaja întinsă, cu nisip fin, dinspre oraș, îi
tenta chiar pe locuitorii de toate condițiile
din B., mai ales pe cei tineri. S-a întâmplat
să fie populată chiar în septembrie, când,
cu sufletul greu, mergea la școală, lăsând
în urmă vara încă neterminată. Râul, cu
puntea sa suspendată, era un prag, pragul
străinătății. Cepi, cățeaua copilăriei sale,
însoțise odată căruța până aici, dar nu trecuse puntea. Rămăsese pe mal, jos, sub
punte, până îi pierdu din ochi pe L. și pe
mama sa, ce duceau împreună valiza cea
grea, cu un băț petrecut prin mâner.
Un bărbat în salopetă venea din
sens opus, dinspre râu. Vreun navetist.
Pe unde se poate trece apa?
Umblă o luntre mai sus, dacă-i
pe celălalt mal, strigi și vine. Dar trebuie
să plătești.
Cât?
Un leu cinzeci.
Nu-i mult. Mulțam!
Râul. Cu care a crescut. Fratele. A crescut
mult mai repede. Ca șarpele de sub talpa
casei. S-a înfuriat. S-a sălbăticit. S-a simțit
trădat și s-a înfuriat. S-a umflat și a vrut să-l
înghită. Dar nu l-a găsit. Nu l-a înghițit decât
pe jumătate. Jumătatea rămasă aici, cea
mai luminoasă: copilăria, prima tinerețe.
”Va mai fi bal vara aceasta? Vor mai fi baluri?”

Spiritul locului

Copilăria mea poartă amintirea luminoasă
a două sate: Mintiu-Gherlii de pe valea Someșului
Mic, satul meu natal ( mintiuanii în mândria lor locală, i-au scornit și un cântec:„Foaie verde siminic/
Cât îi Someșul cel Mic,/ De-i umbla în lung și-n lat/
Nu-i găsi mai mândru sat/ Ca și satul meu cel drag/
din Luncă la Băieșag) și Salva, satul bunicilor mei
dinspre mamă, unde am petrecut vacanțele școlare din primele clase, până în pragul studenției.
Dacă mă întreb care dintre aceste sate
au influențat mai mult formația mea intelectuală,
cu alte cuvinte, care din ele și-a imprimat mai mult
asupra mea „spiritul locului”. Latinii aveau o expresie asemănătoare și sintagma românească o traduce aproximativ: „genius loci” – o ființă divină, mai
mare peste nașteri, și veghea asupra celui născut;
Zeu, apărător al unui loc. Într-un fel expresia este
aproape sinonimă cu „sufletul locului”. Una dintre
primele cărți citite despre Blaj și care a alcătuit
un fel de prefață a lecturilor ce au urmat despre
această Mică Romă ardeleană se intitula Sufletul
Blajului.
Deși sunt tentat să răspund precum copiii
mici atunci când sunt întrebați pe care dintre părinți
îl iubește mai mult și răspund „Pe amândoi”, așa
aș spune și eu despre cele două sate ale copilăriei
mele. Și totuși dacă e vorba care și-a lăsat mai mult
amprenta asupra evoluției mele profesionale (intelectuale, literare), spun fără ezitare: Salva. Deși la
o distanță de numai 60 de Km. de Mintiu-Gherlii,
deosebirea dintre ele i-a apărut copilului ce eram
frapantă. Era prima oară, în vacanța de vară, după
absolvirea clasei I, când călătoream cu trenul, și
de la Beclean încolo vedeam oameni în costume
naționale, iar la Salva i-am văzut la horă (sau la
joc), care se ținea lângă podul acoperit de pe Sălăuța, duminica și n-am mai putut uita feciorii „mândrii codrului păuni”, iar fetele „Ce fete dragi, dar ce
comori/ Pe rochii lungi țesute-n flori…”Așa mi-am
explicat de ce am memorat cu ușurință atâtea versuri din Coșbuc. Dar când i-am studiat în liceu (în
gimnaziu, - ciclu II se spunea atunci - nu figurau
în programa școlară nici Coșbuc și nici Rebreanu)
– unele scene din Nunta Zamfirei sau Moartea lui
Fulger, sau hora de la începutul romanului Ion, îmi
apăreau ca imagini cunoscute.
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Trebuie să precizez că vorbesc de anii 1953-1960,
când Salva nu cunoscuse modernizarea șoselei, adică nu
era asfaltată, dar nici cursul râului nu era înglodat de peturi
și alte gunoaie, încât dimineața, cum casa bunicilor era chiar
lângă drum, alături de Sălăuța,  ne spălam cu apă curată din
râu la îndemnul „tânei”(bunicii).
În câteva rânduri cu un văr de-al meu am făcut excursii cu bicicleta la Coșbuc, și la Prislop, care nu se numea
încă Liviu Rebreanu -   un mare lingvist, Petru Caraman,
avea dreptate când spunea că n-ar trebui să dăm satelor din
care s-au ivit mari personalități ale culturii române, numele
acestora, ci cunoscând locul nașterii lor, aceste localități să
capete prestigiu implicit. La Coșbuc, nu se amenajase casa
memorială încă, dar locul muzeografului îl ținea Emil Ștefănuțiu, un profesor în vârstă, absolvent al Blajului am aflat
mai târziu când l-am găsit menționat într-un anuar școlar,
profesor de muzică, dar mare iubitor al poeziei lui Coșbuc,
care ne-a prezentat tot ce era important în vechea casă a
Coșbucenilor. Iar la Prislop – trăia încă bătrâna, prototipul
Anei, care era supărată că „domnișoru Liviu” a „pus-o în
cărți și nu e așa cum scrie el”.
Și numele locurilor din Slava și din împrejurimi mi
se păreau poetice, cu sonorități ce aveau darul unor cuvinte
de alint sau ale unor augmentative de care , vorba cronicarului, „se sparie gândul”: Cicireuț, Bolotău, Bruhoaia. Da mai
ales se speria gândul și ascultam cu sufletul la gură poveștile despre Bașotă, un fel de haiduc, din partea locului, din
Runcu Salvei, a cărui amintire era încă vie, figura lui trecuse
la propriu în legendă și regretatul Andrei Moldovan a cules
din satul Runcu o poezie despre acest erou popular, întemnițat o vreme la Gherla. Sigur că poveștile despre el, pe care
le auzeam, ca orice povestire populară, era „înflorită” prin
contribuția povestitorului.
Tot Salva este locul care mi-a imprimat dragostea
pentru cântecul popular năsăudean. Din Salva erau câțiva
interpreți de muzică populară: Maria Butaciu, care locuia
peste drum de casa uncheșului Tănase, aproape de Bolotăul amintit, absolventă a liceului de muzică din Cluj, doar cu
2-3 ani mai mare ca mine și, care venea uneori în vacanțe
acasă, Maria Onu, cunoscută mai ales prin numele adoptat
după căsătorie, Maria Peter, care locuia pe ulița ce duce
spre Hordou, mai sus de casa bunicilor mei; din Salva era
bunica Valeriei Peter Predescu, și de aceea venea des în
acest sat de unde și-a cules o parte din „cântecele năsăudene”publicate într-o carte cu acest titlu.
La Salva am auzit despre jertfa lui Tănase Tudoran, un Horia, al Țării Năsăudului, tras pe roată ca și el; locul
supliciului se cheamă Mocirla, acum alături s-a ridicat un
monument și în apropiere o mănăstire de maici. Primul meu
articol era o însemnare despre acest erou al istoriei noastre
pe care am trimis-o, fără prea multă speranță în publicarea
lui la ziarul „Avântul”, - era pe vremea raioanelor, dar care mi
s-a spus mai târziu, de către neamurile mele din Salva, că a
fost tipărit.
Iată de ce atunci când am început articole și studii
de istorie literară, monografii, ele se încadrează în perimetrul geografic și cultural năsăudean și se datorează în bună
parte acestor frumoase, neuitate – și se vede -   cu urme
durabile – vacanțe estivale: Andrei Mureșanu, George Coșbuc, Ion Pop Reteganul.
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Locuri unde viața mea e
importantă

Prin ultimii ani de liceu sau prin primii de facultate,
îmi imaginam un loc tentant în care să stau la scris, și anume
un fel de cabină de macara, spațioasă și luminoasă, care
nu stînjenește privirea spre exterior, fixată de plafonul unei
imense săli de dans, sală plină de muzică și dansatori. O
mulțime de dansatori care să mă ignore, absorbiți de privilegiile stării de sărbătoare, iar eu să scriu în singurătatea mea
ignorată, dar prins în vacarmul mulțimii. Imaginea era una de
vis, dar nu prin excelență, ci prin îndrăzneala ei, prin ieșirea
din realitatea obișnuită. Era, poate, o expresie a felului meu
de a-mi concepe actul scrisului, o întreprindere personală,
dar care nu poate să-i ignore pe ceilalți, nu se poate desprinde categoric de mundan.
Locul unde pana mea își găsea mai ușor inspirația
– și respirația – a fost și a rămas de-a lungul anilor veranda
casei părintești de la Șieu-Sfîntu, o încăpere de transfer, de
trecere de afară spre „casele” casei – casa din față, casa
din mijloc, casa din dos, bucătăria, spre care se poate intra
de afară și pe o ușă de serviciu. Veranda a fost proiectată
și construită inițial fără geamuri, cu deschidere liberă spre
curtea casei, dar, după cîteva ierni, mai adunînd niște bani,
ai mei au „închis-o” cu ferestre mari pe doi pereți și o ușă de
asemenea cu geamuri. Îmi plac încăperile luminoase, iar aici
lumina anotimpurilor, mai a primăverii și a verii, îmi răsfață
liniștea scrisului. În minute de răgaz, pot să privesc prunii
înfloriți de lîngă fîntînă, porumbeii care așteaptă pe cumpănă ca să aibă suficientă îndrăzneală să plonjeze în vasele
cu grăunțe ale găinilor, o țarcă vestitoare de musafiri, via pe
rod sau rîndunelele care fac sfat, cu zecile sau cu sutele,
pe cablurile de curent electric, înainte de a porni spre țările
calde. Mai luam cunoștință și de evenimentele diurne ce se
înfiripau prin curtea casei sau pe uliță. În momente de răgaz, ieșean afară și mă „dezmorțeam” cu vreo îndeletnicire
din gospodărie, cînd nu mergeam cu treburi precise la cîmp
(prășit, cîteodată, deși nu-mi prea plăcea, la cosit, unde
îmi plăcea foarte mult, fără să mă cred un cosaș de performanță, chiar dacă îndeletnicirea o agreez pînă azi, la tăiat
lemne). Tata avea foarte multe unelte de tîmplărie, își făcea
singur carele, săniile, căpestrele și hamurile pentru cai, funiile de legat carele cu fîn. Poate de aici am prins gustul să
completez „panoplia”. Cu drujbă, coasă mecanică, diferite
fierăstraie… În îndeletnicirile mele de creație foloseam – și
mereu – creionul sau stiloul pentru poezie sau eseu, mașina
de scris – Erika – sau, mai nou, laptopul, pentru proză și
articole. Aici, în această „casă a scrisului”, a trecerii, am moșit mai multe manuscrise, pregătindu-le „trecerea” din minte
spre litera scrisă și apoi tipărită. Aici, în perioade scurte, am
scris mai multe poezii, aici am pus pe hîrtie, prin anii '70,
poeziile mai lungi din Focul irevocabil, una publicată îndată
în revista Steaua, celelalte, mai tîrziu, după ‘89, în revistele
literare și în carte, la editura Dacia. Aici mi-am scris primele
romane și proze scurte, unele rămase în manuscris, La marginea visului, Piatra soarelui, Poziția ființei…, ca și o serie de
eseuri. Romanul documentat istoric Cuvine-se cu adevărat,
încă nepublicat. Biblioteca din casa din dos mi-a fost și îmi
este de ajutor. Ca, azi, și internetul. Iarna mă retrăgeam în
casa din mijloc, unde puteam face focul în soba de teracotă. Aici, la scris, m-a prins Cutremurul din '77 (ora 21:22:22,

cred, în data de 4 martie). Am simțit un anume inconfort și
am observat candelabrul de deasupra capului că se clătina
ușor. Aparatul de radio, cred, s-a oprit. Am mers în cameră
la ai mei, unde mama țesea încă, la ora aceea, și le-am
spus că mi se pare că a fost un cutremur. Au venit apoi
și confirmările. Poate că am prins momentul, mai limpede,
în jurnalul meu, căci țineam pe vremea aceea și un jurnal.
Credeam, pe atunci, că viața mea e foarte importantă. Ar
trebui să revin asupra lui, să-l transcriu. Cine are vreme de
jurnale? Camera din mijloc îmi asigura un confort domestic
necăutat. De fapt, locul degajează probabil o energie – care
se asociază cu energia scrisului – o energie, zic, firească,
emanată de întregul ambient al casei, care se insinuează
tăcută în psihicul meu.
La rigoare, spațiul scrisului poate fi găsit și în
apartamentul din Bistrița, unde, în balconul transformat, cu
geam Rehau ce acopere peretele, cu cîteva ghivece de flori
și cărțile captive unor lecturi urgente, am masa de scris și
calculatorul. E și acesta un „colțișor” aparte, de unde pot
trage cu ochiul spre mersul anotimpurilor, exprimat și de un
salcîm-martor, în care adastă, după împrejurări, porumbei
sau grupuri de ciori… Cîte un vecin, la sfîrșit de săptămînă
sau înainte de sărbători, bate covoarele. Copiii se joacă gălăgioși în părculețul sărăcăcios, destinat lor.  Imaginile sînt
amestecate, precum lumea… La oraș, mai ales pînă la pandemie, mai am un loc… de meditație: o cafenea cu terasă,
de pe o stradă umbroasă. Nu o numesc încă. Mărturisesc,
ingrat, că mă cam deranjează cînd vreun cunoscut apare
aici și-mi face cinste o bere, cu toată inima, desigur. Am băuturile mele, lejer porționate. O cafea și, după împrejurări, vreun coniac sau un pahar de vin. Pe mica terasă citesc presa
literară. O plăcere, pe care n-o poate produce un suport electronic. Un confort de intelectual îmburghezit într-ale lecturii.
Iarna – în interior, lîngă un geam de cafenea ce ocupă un
perete, cu deschidere spre vaga forfotă a străzii. Pandemia
mi-a luat – sper că temporar – un asemenea confort.
De-a lungul anilor, am mai găsit, temporar, locuri
unde scrisul meu să-și afle condiții de manifestare fără
stres. Unul dintre acestea ar fi, generic spus, litoralul. Am
scris poezii, scăldat de soarele văratic și de briza mării, pe
digurile din portul Mangalia, unde mergeam să caut locuri
de scăldat departe de plajele aglomerate. Într-un hotel din
Stațiunea Saturn, convenind cu recepția să mă lase singur în cameră, mi-am scris cam jumătatea din lucrarea de
grad didactic, cu bibliografia configurată, lucrare din care
am desprins niște eseuri publicate prin revistele de profil.
În ceea ce privește marea, am un regret, acela de a nu fi
făcut o călătorie de cîteva luni pe un vas oarecare, desigur
comercial, pe care aș fi găsit, cred, poftă de scris. Eu, scrisul și marea. Sau, mă rog, oceanul. Căci, altfel, foloseam (și
folosesc) diverse prilejuri ca să mai încerc aventura, foarte
restrînsă, pe apă. Îmi place să înot, dar și să trag la rame.
Toate acestea se întîmplau – și se mai întîmplă –
de obicei pe un fond sonor: radio deschis pe diverse posturi,
muzicale și nu doar, chiar televizor, programe muzicale captate de pe internet, cu aparate care nu implică multă manevrare, adică intervenția repetată a ascultătorului, lăsate
oarecum în evoluție liberă. Sau, desigur, cîntecul vrăbiilor
gureșe de acasă, precum, în alt context, foșnetul neodihnit al mării…Toate însă mi se par locuri care mă justifică în
aspirațiile de scriitor, fac o mai bună legătură între eul meu
și… lume. Între eul meu și pagina de scris.
În raportarea la mare, care îmi oferă superbe prilejuri de a mă  întîlni cu mine însumi, ar trebui să mărturisesc
faptul că o „locație” precum Casa Scriitorilor de la Neptun
nu m-a atras ca loc la scrisului. Am apelat la găzduirea acolo destul de tîrziu, preferînd alte locuri de plajă, mai puțin
pretențioase… cultural. În calitate de „client” al pensiunii,
mă simt foarte bine, mă bucur de prezența scriitorilor, de
întîlnirile cu aceștia, unele neașteptate, dar scrisul aici se
leagă mai greu. Deși unii o fac cu mult spor la lucru. Cred că
mă inconfortează (acceptați truismul) ideea că, scriind aici,
aș participa la un fel de competiție de creație (Care scrie –
aici – mai mult sau mai bine?), ceea ce mă face să pun mai
mult bază pe privilegiul de a putea să citesc și să mă scald
într-un loc înțesat (doar) de iluzii literare!

(Din volumul, în pregătire, Spiritul locului, județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor,
coordonator Menuț Maximinian, Ed Școala Ardeleană)
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Vară literară bogată

Andrea H. Hedeș

Dialog cu Irina Petraş, critic şi istoric literar, preşedinte al Filialei Cluj
a Uniunii Scriitorilor din România

Rep.: - Aţi pregătit foarte multe proiecte în
această perioadă în care ne întâlnim cu locurile memoriei. În această vară culturală s-au conturat proiecte
pre¬cum „Scriitorul şi lumea”, un volum dedicat Festivalului FestLit Cluj 2021, de asemenea „Locurile memoriei”, dar şi premierea celor mai bune cărţi apărute în
2020. Aşadar, avem o vară culturală bogată.
Irina Petraş: - Da, e adevărat. Anul trecut, în anul
pandemiei, n-am vrut să renunţăm la niciunul dintre proiecte,
astfel că au apărut cele trei cărţi grozave, zic eu, care ne
reprezintă – „Istoriile literaturii române”, „Cartea cuvintelor-madlenă” şi „Rondul scriitorilor la Muzeul de Artă”. Anul
trecut, am vrut să demonstrăm că putem să nu renunţăm
la proiectele noastre în ciuda restricţiilor. În acest an, am
hotărât să lansez nişte proiecte care să exploateze anul de
restrişte, de restricţii pe care l-am depăşit. Aşa că, „Scriitorul
şi lumea” a avut ca temă – după cum bine ştiţi – relaţia scriitorilor cu lumea, atunci când lumea. se găseşte într-o stare
de criză, fie ea sanitară, economică, politică ş.a.m.d.. Cele
74 de răspunsuri din carte constituie – şi nu sunt singura
care a observat acest lucru – un extraordinar material pentru
studii sociologice. Atât de multe lucruri profunde şi inteligente s-au spus, atât de diverse, legate de relaţia scriitorului cu
lumea, încât cartea filialei va rămâne ca un document la care
să se întoarcă oricine doreşte să înţeleagă ce s-a întâmplat.
Pe de altă parte, mai este un program. „Scriitorul şi lumea”
era un proiect editorial alcătuit din eseuri, meditaţii şi chiar
studii, până la urmă, legate de această temă, dar am vrut să
lansez, cumva în continuarea „Cărţii cuvintelor madlenă”, o
carte mai de casă, a scriitorilor. Este vorba de „Autoportrete
în oglindă” unde membrii Filialei au răspuns aproximativ la
aceleaşi întrebări, cărora le-am adăugat şi unele strict personale, proiecte personale, relaţia cu scrisul lor şi cu cititorii.
Au ieşit nişte poveşti foarte interesante, cartea este gata şi o
vom lansa în toamnă. Va fi a doua mare carte a acestei veri.
N-aş trece peste „Bonul de mână” prin care iarăşi am vrut să
arătăm - prin scrisul de mână al membrilor filialei – că încă
ştim să preţuim scrisul de mână, care din punctul de vedere
al unor specialişti, este foarte important pentru relaţia omului
cu propria sa judecată asupra lumii. De Sânziene, am lansat
proiectul „Locurile memoriei culturale”, de ziua de naştere a
unui scriitor din Bistriţa-Năsăud, poetul Dinu Flămând. Acest
proiect va avea mai multe direcţii de abordare, pentru că în
ultima vreme se vorbeşte tot mai mult despre legătura scriitorului cu locul naşterii sale, cu ţărâna sau glia la care se
raportează. De curând l-am citat pe Saramago care spunea

că ar fi arătat altfel toată opera lui dacă nu s-ar fi născut în
Portugalia. De acea zonă s-a legat toată privirea sa asupra lumii. Deci, „Locurile memoriei” vor avea şi o asemenea
secţiune în care vom vorbi despre locurile de temelie ale
unui om, ale unui scriitor, dar am vrut să readucem în atenţia
contemporanilor noştri – pentru că cititorii noştri sunt mereu
cei mai importanţi – locuri ale memoriei, locuri care sunt
marcate de o anumită întâmplare culturală, de o personalitate culturală – statui, grupuri statuare, plăci comemorative,
clădiri, instituţii în care s-au petrecut lucruri importante pentru viaţa noastră culturală, un soi de readucere în atenţie a
tradiţiei şi a reperelor identităţii noastre culturale. Am început
cu Şcoala Ardeleană, cu grupul statuar realizat de Romulus
Ladea, pentru că toată această zonă este datoare, în sensul
cel mai nobil al cuvântului, Şcolii Ardelene. E un grup statuar
care se găseşte lângă Universitate, şi aproape toţi membrii
filialei clujene, indiferent că sunt din Maramureş, Satu Mare,
Bistriţa-Năsăud, Zalău, sunt cumva copiii acestei universităţi
„Babeş-Bolyai”, iar peste drum se găseşte Casa Echinox.
Aşadar, am considerat că este un punct foarte încărcat cultural şi acolo a avut loc un recital interesant. Pentru ca aceste recitaluri să nu treacă fără să lase urme, pentru fiecare
asemenea recital va fi realizat un film, iar pe contul youtube
al filialei vor fi postate aceste filmuleţe, iar link-urile vor fi
trimise către toţi membrii filialei, către toţi cititorii noştri în
aşa fel încât aceste recitaluri de aducere în prezent a însemnelor culturii noastre să fie la îndemâna tuturor. Dată
fiind mai îngreunata mişcare a noastră, din cauza restricţiilor
care încă sunt în vigoare, am lansat această invitaţie şi către
scriitorii din celelalte judeţe aparţinătoare filialei clujene. Prin
urmare, cu siguranţă, se vor întâmpla lucruri interesante şi
la Bistriţa, şi la Satu Mare, şi la Baia Mare şi Zalău. Toate
aceste filmuleţe vor fi reunite sub acelaşi acoperiş al filialei,
pe youtube. Prezenţa bistriţenilor a fost întotdeauna consistentă la toate proiectele filialei şi cred că va fi şi în continuare. Mă gândesc şi la alte lucruri pe care le putem face
pentru că cred că este un moment foarte potrivit pentru  a ne
gândi din nou la cine suntem şi de unde venim şi ce suntem
în stare să facem în aşa fel încât să avem şi un viitor. La un
moment dat vorbeam despre această carenţă de viitor care
stă şi în puterea scriitorilor să o vindece. Premiile filialei au
ţinut cont de cărţile apărute anul trecut. Noi am realizat şi
„Vitrina cu cărţi”, astfel că a fost mai uşor pentru membrii
juriului pentru că au avut un inventar cu cărţile apărute de-a
lungul anului. Sunt foarte multe cărţi bune şi, ca de obicei,
juriul a avut de depăşit cel mai greu hop, acela de a selecta
foarte puţine dintre aceste foarte multe cărţi bune. Premiile
sunt simbolice, însă ele sunt importante pentru că reprezintă
un fel de recunoaştere din partea colegilor de breaslă a valorii trudei tale asupra hârtiei, asupra monitorului. Proiectele
nu ţin seama de faptul că a fost o vară caldă, aşa cum n-au
ţinut seama decât când n-au avut încotro de anul pandemiei.
Eu – şi cu siguranţă vă alăturaţi şi voi acestei dorinţe – îmi
doresc să nu vină şi alte valuri, cred că trei au fost destule,
ca în poveşti.
Rep.: - Cu siguranţă, vom fi aproape de filială,
aşa cum şi filiala este alături de noi, de scriitorii din Bistriţa. Sperăm să putem contura proiecte şi aici la noi şi
mă gândesc la Zilele prozei.
Irina Petraş: - Da, a fost foarte frumos la edițiile
precedente. Dacă reuşim să facem Zilele prozei (şi nu mă
gândesc la noi, pentru că noi cu siguranţă vom reuşi, mă
gândesc la restricţiile care s-ar putea întoarce) în colaborare cu Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud, această ediţie îi va fi
dedicată lui Andrei Moldovan.
Rep.: - Doamna preşedintă Irina Petraş ne-a
promis că va fi alături de noi în conturarea proiectului
„Spiritul locului”, proiect iniţiat în urmă cu aproape doi
ani, care abia acum începe să prindă roade. Vă mulţumesc.
Irina Petraş: - Şi eu vă mulţumesc şi să ţinem aproape.
Menuț Maximinian

Chengdu, o amintire
Ai văzut munții?
M-au întrebat.
Nu, munții nu i-am văzut.
Ai văzut marea?
Nu, marea nu am văzut-o.
Spune-ne despre flori și animale,
Despre păsări și oameni,
Spune-ne cum vine toamna
În orașul cu turnuri înalte,
Cu ceainării de-a lungul râului șerpuind.
Despre acestea nu am ce să vă spun.
Și atunci m-au rugat și m-au implorat.
O, cum m-au implorat!
Spune-ne tot, spune-ne totul.
Totul? Asta pot să vă spun...
...munții se desprinseseră și urcaseră în cer
Împrumutându-i culorile,
Marea, care se arată ochiului iscoditor
În zilele senine,
Ca prin farmec, se înălță și ea în cer
Învățându-l să foșnească,
Orașul devenise rotund și cu totul și cu totul de aur
Și se așeză la locul lui dinainte pregătit
Acolo, sus,
Cu toate ale lui,
Și toate ale lui păreau o poveste,
Și era o altfel de toamnă,
Fără început și fără sfârșit
Iar vechii maeștrii
Și tinerii învățăcei
Compuneau poezii.
Fiecare poezie devenea cântec
Fiecare cântec, pană de aur...
Așa ceva e cu neputință, au zis,
Așa ceva nu putem crede,
Apropie-te
Și spune-ne acum adevărul,
Au poruncit,
Privind cu mânie în jur.
Se făcuse liniște
Și se făcuse seară
În aer plutea
O pană de aur.
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Teatrul lui Constantin Rădulescu-Motru

Despre Mai 1968

Om cu studii la Munchen
și Leipzig, cunoscut ca filozof,
psiholog, pedagog, om politic, director de teatru, academician și
președinte al Academiei Române
între 1938-1941, Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) a fost
o personalitate marcantă a României primei jumătăți a secolului al
XX-lea.[1] Puțină lume știe că a
fost și dramaturg, scriind două piese de teatru: Păr de lup și Domnul
Luca, jucate la Teatrul Național din
București în stagiunile 1909-1910,
respectiv 1910-1911. Cea mai cunoscută este prima, de aceea o
vom comenta mai la vale.
Drama în patru acte Păr
de lup a apărut în 1911.[2] Acțiunea se petrece la țară, pe vremea
lui Cuza-vodă, în anul 1860, la
câtva timp după ce s-a introdus
„drumul de fier”. Boierul Barbu și
soția sa, Stanca Colfescu, au doi
copii: Traian, de 25 de ani, și Marioara, logodită cu Matei Triteanu,
candidat de primar. Întors de la
Paris, Traian ajunge judecător, dar, spre deosebire de alți tineri, el nu dorește să meargă la
București ca să profeseze, ci vrea să rămână la țară, fiindcă simte că aici poate fi de folos.
În opinia lui, „Oamenii cu carte trebuie să fie peste tot locul și mai ales în mijlocul mulțimii. Ei
sunt aluatul care dospește pâinea”. Țăranul – susține Traian – îl vede pe judecător ca pe un
„om al stăpânirii, nu ca reprezentant al legii”, iar „așa nu mai trebuie să fie”. „Când n-ar mai
avea această credință, – continuă el – când ar ști că eu nu pot să fac nimic în afară de lege,
atunci sufletul lui ar fi plin de bărbăție”. El judecă aidoma unui bun creștin, convins că cinstea
îi apropie pe oameni, iar dreptatea nu cunoaște părtinire: „Inima când ți-e plină de iubire, cuprinzi în ea omenirea întreagă”. După Vlaicu, oamenii „Se iubesc și se urăsc între ei, fără să
se cunoască” și dă exemplu cu cățelușii care n-au simțit colții de lup, dar latră „când miroase
a păr de lup”. De aici, concluzionează el, de unii oameni te poți apropia chiar dacă îi vezi
pentru prima oară, de alții, pe care îi cunoști de-o viață, nu te poți apropia de „parcă ar avea
păr de lup”. Hoț la drumul mare și criminal, Vlaicu s-a întovărășit cu Barbu, a cărui mentalitate este similară cu a amicului său. „Hoția – zice lacomul Barbu – trebuie învățată la școală,
ca orice meserie, altfel rămâi în urmă”. Hangiului Vlaicu nu-i place să trăiască „din munca
brațelor”, de aceea umblă cu lucruri necurate, fapt pentru care Stanca nu-l poate suferi. El
i-a omorât și jefuit pe Radu Vânturianu și pe preotul de la Călmaș, iar prada a împărțit-o cu
Barbu. Viitorul cumnat al lui Traian, Matei, îi cere o favoare într-un proces în care nu avea
dreptate. Firește, Traian îl va refuza, fiindcă nu amestecă dreptatea cu bunătatea. În actul al
II-lea, speculantul Ițic cumpără de la Barbu o cruciuliță de aur cu gând s-o vândă cu un preț
mai mare. Cumpărătorul o recunoaște c-a aparținut preotului Dumitru Ionescu, prădatul din
Călmaș. Vicleanul și cinicul Matei o confiscă și promite că va descurca el „daravera”. El știe
de cârdășia dintre Barbu și Vlaicu și își amenință viitorul socru să-i dea „zece mii de galbeni
zestre”. Cei doi prieteni sunt personaje demonice, iar relația lor este asemănătoare cu cea
dintre Ghiță și Lică Sămădăul din Moara cu noroc a lui Slavici. Naivul Traian crede că îl va
putea transforma pe Matei dacă va citi cărțile recomandate de dânsul. Dar Matei se conduce după trei principii: 1. „Delicatețea n-are ce căuta în afaceri”; 2. „Eu, ce câștig (…), câștig
prin dibăcia mea”; 3. „Ce pot să am este al meu”. În actul al III-lea, Baba Voica îi caută în
cărți Stancăi și o învață cum să-i facă de deochi lui Traian pentru a-l feri de rele. Tânărul se
interesează de unde provin veniturile tatălui și dacă părinții săi au cheltuit „bani nemunciți”.
El își dă seama că tatăl său a făcut afaceri necurate cu Vlaicu și că „la rădăcina vieții sale
are mocirla necinstei”. Mamă-sa îl îndeamnă să plece „în lume” fără să privească în urma
lui. „Sunt o biată femeie, ursită să n-am nicio bucurie” îi mărturisește ea deznădăjduită. Barbu, Marioara și Matei merg la târg și se întorc cu o mulțime de cumpărături scumpe. Traian
le spune că „Banii, cu cari s-au plătit, sunt stropiți de lacrămile nenorociților și sunt trecuți
prin sânge de om!”  El are curajul să dezvăluie tuturor adevărata față a tatălui, „tăinuitorul
de hoți”, devenind „vrăjmașul” acestuia. Conflictul dintre tată și fiu ia proporții, amenințările
curg de ambele părți. Traian îi părăsește convins că este la adăpost „sub scutul dreptății”. El
îndeamnă sătenii să se revolte împotriva nedreptăților și să vină la conacul părintesc unde
el ajunsese înaintea lor. Din păcate, cel lovit primul de furia țăranilor este chiar Traian.
Această piesă are calități dramatice și ar putea fi jucată și astăzi cu mult succes.
Icu Crăciun

Volumul „Ce mai rămâne din Mai 68?”
(coordonatori: Alex Cistelecan și Alex Ciorogar,
Editura frACTalia, 2018) propune lecturii texte
care au apărut într-o primă variantă în dosarul
inițiat de revista Vatra (nr. 6-7, 2018), dosar în
care era lansată tocmai întrebarea (provocarea) anunțată în titlu. Demersul era, la data
aceea, unul comemorativ, dar el se vădește,
parcurgând volumul, a fi unul complex, amplu
și stimulativ, în același timp. Dosarul/cartea la
care fac referire nu constituie o simplă marcare
a trecerii celor 50 de ani de la evenimentele
din 1968, ci o analiză atentă (istorică, socială,
politică, ideologică, filosofică etc.) a cauzelor,
formelor de manifestare și a efectelor acestora.
Minuțios construit, volumul își propune să urmărească evenimentele din trei
unghiuri de abordare: mai întâi, din punct de
vedere istoric (contextualizând), apoi sunt urmărite efectele de durată iar în cele din urmă,
este căutată, așa cum aflăm din „Argument”,
„expresia ideologică a 68-ului (deconstrucția?
situaționismul? mișcarea beat? teoria critică?)
și în ce măsură își mai păstrează ea astăzi un
potențial subversiv?” (p.7)
După o sumară, dar binevenită, cronologie, cartea ne propune o primă parte amplă
din punct de vedere ideatic, în care sunt analizate revoltele zbuciumatului ’68. O analiză
vastă, ce parcurge evenimentele din perspectivele cele mai variate: economic, politic, sociologic, ideologic etc. Semnează texte, în această primă parte Lucian Butaru, Cosmin Cercel,
Costi Rogozanu, Alex Boguș, Claudiu Gaiu, Alex Ciorogar, Christian Moraru și Ștefan Borbély. Trebuie spus că nici în această parte a volumului, studiile nu exclud din vedere prezentul. Pe alocuri, demersul exegetic iese din contextul grav al momentului istoric, raportându-l
la prezentul pe care îl trăim. O face, bunăoară, Cosmin Cercel, notând: „Și totuși, mai 1968
ne este cumva neplăcut de aproape în forma sa de efigie, de monument al propriei dispariții,
de act pur și de eveniment lipsit de consecințe. Trăim în umbra lui după cum încercările de a
rupe cu o anumită ordine a lucrurilor sunt constant bântuite sau efectiv incapacitate de memoria unei revolte în care totul este o efuziune de solidaritate și bucurie până în «dimineața
de după».” (p. 24)
Este dezbătută așadar perioada avută în vedere din toate unghiurile posibile. Demersul este, după cum spuneam, cât se poate de complex, dar el relevă, plecând atât de
la evenimentele propriu-zise, cât și de la scrieri din acea perioadă (sau de după), o uriașă
nevoie de schimbare, de reorganizare (socio-politică, ideologică etc.) Repercusiunile nu au
fost neapărat cele așteptate, dar și lucrul acesta este cumva explicabil prin chiar manifestarea în societate (una încă eminamente conservatoare, trebuie spus, dacă ne gândim de
pildă la Franța acelor ani) a ideilor vehiculate, a idealurilor urmărite.
Firește, raportul dintre revoltele din ’68 și postmodernism nu putea fi evitată. Iată
cum vede lucrurile Alex Boguș în eseul „Jargonul efemerității”: „Concluzionând, postmodernismul și mișcările și revoltele studențești – și nu numai – din ’68 nu se află într-o legătură
atât de strânsă încât să putem afirma că nașterea Noii Stângi se petrece odată cu aceste
proteste, ci din contră: eșecul acestor proteste mai degrabă duse într-un jargon «clasic» și
«de clasă» a dat naștere treptat la noi forme de narațiuni despre capitalism în care clasa nu
mai are un rol atât de proeminent.” (pp. 44-45)
Tot în contextul raporturilor cu postmodernismul, dar concentrându-se asupra României actuale, Christian Moraru susține că noi (noi românii, adică) „«nu am fost niciodată
postmoderni», nici instituțional, nici cultural. Poate că e timpul – dacă nu să (re)devenim
postmoderni – să vedem cel puțin unde ne aflăm, în speranța că putem în sfârșit să trecem
mai departe pentru a participa la cultura critico-teoretică și literară globală (...).” (p. 62)
Cea de-a doua parte a studiului, cuprinde texte scrise aplicat, pe protestele din
anumite zone ale Europei – Franța, Italia, Germania și Europa de Est (inclusiv România).
Chiar dacă sunt adeseori menționate în volum (Ștefan Borbély vine cu un excelent studiu
despre „thanatologia” perioadei hippy), ar fi interesant de analizat mișcările din Statele Unite
ale Americii și mai ales raportul lor (vizibil sau mai puțin vizibil) cu cele din Europa.
Sare în ochi, printre altele, incapacitatea (miopie, refuz, lașitate?) stângii franceze
de a profita de revoltele/grevele studențești și muncitorești din 1968, oferindu-i un program
unitar coerent și, implicit, o bază de dezvoltare. Este, fără îndoială, una dintre cauzele eșecului acestor mișcări. Aș merge mai departe însă și aș generaliza, oarecum forțat, invitând
cititorul să reflecte, din perspectiva metehnei acesteia (neimplicare, refuzul asumării), asupra prezentului.
În finalul cărții la care fac aici referire sunt grupate studii și eseuri în care se încearcă un răspuns la întrebarea generică „Ce mai rămâne din Mai ’68?” În textul său, intitulat
„Spectrele anului 1968”, Adrian Matus aduce, la rândul său, în discuție două întrebări esențiale ce vizează „singularitatea” și „transnaționalitatea” mișcărilor din acel an.
Conceput a fi unul comemorativ, așa cum spuneam, dosarul și volumul rezultat
din ancheta revistei Vatra constituie o pagină importantă, aducând laolaltă o sumedenie de
unghiuri și perspective, a istoriografiei mișcărilor din 1968.
Vasile Vidican

[1] Pentru amănunte vezi Constantin Schifirneț, C-tin Rădulescu-Motru. Viața și faptele sale,
vol. I-III, Buc., Ed. Albatros, 2003.
[2] C-tin Rădulescu-Motru, Păr de lup, Buc., Ed. Libr. „Universală” Alcalay & Co, în colecția
Biblioteca pentru toți. Toate citatele sunt preluate din această ediție, adaptate la normele
actuale.
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Mircea Ioan Casimcea - 85

Un scriitor polivalent și prolific

Neobositul și neastâmpăratul Mircea Ioan Casimcea,
scriitor polivalent și prolific (având la activ vreo 25 de volume
de proză, poezie, teatru, publicistică), a mai scos o carte! O
carte de publicistică. Modest intitulată Însemnări culturale,
cartea are și un subtitlu: Articole culturale. Recenzii. Interviuri. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2021.Volumul
conține 25 de articole, 24 de recenzii şi 4 interviuri. În total, 53
de titluri.
"Orice aniversare dragă implică satisfacție, mulțumire
și mândrie, nostalgie temperată, precum și nădejdi repede
transformate în certitudini", crede și afirmă cu convingere scriitorul turdean (turdean prin adopție, de peste 60 de ani, țin să
precizez, de când s-a stabilit în orașul de pe malul Arieșului,
căci este originar din Dobrogea. Mai exact, din comuna Casimcea, județul Tulcea"). Iar satisfacția, mulțumirea și mândria
de care vorbește autorul i se trag din anii petrecuți în cea mai mare instituție de cultură din
municipiul amintit deja, azi Teatrul Național "Aurerliu Manea": unde a muncit aproape 30 de
ani, mai întâi ca secretar literar, apoi ca director, funcție din care s-a și pensionat. Cea mai
fructuoasă perioadă din viața lui, după cum însuși mărturisește.
Reușitele sale din această perioadă sunt numeroase și consistente, imposibil de
cuprins într-o recenzie obișnuită, dar vom aminti totuși câteva. La Turda l-a cunoscut pe Valeriu Bartolomeu Anania, o personalitate de anvergură europeană: teolog, scriitor și cărturar.
Și asta s-a întâmplat în anul 1992, când la teatrul turdean a avut loc, în prezența autorului,
premiera piesei "Hoțul de mărgăritare" de Valeriu Anania, în regia lui Marin Aurelian. Succesul a depășit toate așteptările! La un an după acest eveniment, Bartolomeu Anania a fost
ales Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, iar în 2004, Mitropolit al Clujului, Alba Iuliei, Sălajului, Maramureșului și Sătmarului, rămânând, astfel, tot restul vieții sale un prieten
statornic al teatrului din Turda.
"Mitropolitul și scriitorul Bartolomeu Valeriu Anania rămâne o personalitate de prim
rang în viața spirituală și literară românească, scrie Casimcea, așa cum i-a prezis în tinerețe
fostul său profesor de anatomie de la Facultatea de Medicină și Farmacie din Cluj, cunoscutul prozator Victor Papilian: «Văd că ești născut să strălucești»."
Evenimentele se succed cu repeziciune și la Turda, și lui Mircea Ioan Casimcea
nu-i scapă nimic, consemnează totul, așa cum îi stă bine unui cronicar profesionist. La sfârșitul anului 2013, ca să ne menținem în atmosfera evenimentelor de cultură și artă, au fost
puse bazele Asociației Culturale "Pavel Dan", al cărei președinte este Aurel Podaru, "blindat", ca să zicem așa, de trei vicepreședinți, un secretar și un membru plin, doi supleanți,
având ca obiectiv permanent promovarea  operei lui Pavel Dan. În 2 octombrie 2014, are loc
prima ediție a Colocviilor Pavel Dan, cu participarea unor scriitori importanți din Cluj, Turda,
Bistrița și Beclean, iar în 2015 apare primul număr al revistei "Paveldaniștii", revistă semestrială de cultură editată de Asociația Culturală "Pavel Dan", avându-l ca redactor-responsabil pe Aurel Podaru, iar secretar de redacție pe Mircea Ioan Casimcea. În 2017, la Turda
apare o nouă revistă de cultură, cu ritmicitate lunară, "Ecouri", care a ajuns deja, iată, în cel
de-al patrulea an al existenței sale.  Redactor șef, Emil Hălăștuan, susținut de o redutabilă
echipă de redactori, dar și colaboratori pe măsură. Mulți, da buni, vorba ceea.
Monumentul dedicat lui Pavel Dan, realizat de artistul plastic Petru Tegla, fiu al
satului, este o lucrare cu o triplă trimitere: spre imaginea lui Pavel Dan-omul, spre personajul său emblematic, Urcan bătrânul, și spre scris.  Lucarea este amplasată în curtea Școlii
Gimnaziale Tritenii de Jos și va fi dezvelită în toamna acestui an.
Alte însemnări: "Scriitorul–vulcan: Constantin Cubleșan", unde putem citi, printre
altele: "Curios și tenace, explorează dezinvolt piscuri ale creației literare naționale, domenii
necunoscute, mai puțin cunoscute, unele acoperite cu uitare sau dezinteres, deseori avântul
său creator se desfășoară în ducatul epicului și liricului, cât și al limpezirii memorialisticii".
Și mai scrie Mircea Ioan Casimcea despre "Ziua Limbii Române", marcată la Liceul Teoretic
Pavel Dan din Câmpia Turzii, despre activități culturale dedicate Centenarului Marii Uniri,
la cele două licee din Câmpia Turzii și la Colegiul Național Mihai Viteazul Turda, despre
întâlniri ale elevilor cu scriitori clujeni, turdeni, bistrițeni, blăjeni etc. Despre Ziua Culturii
Naționale, prin astrul ei strălucitor – Mihai Eminescu, despre triplul centenar la   Colegiul
Național Mihai Viteazul din Turda: 100 de ani de învășământ liceal românesc la Turda, 100
de ani de la intrarea lui Pavel Dan ca elev al acestui liceu ("Regele Ferdinand", cum se
numea atunci, îndată după Marea Unire), 100 de ani de la nașterea profesoarei de limba
și literatura română Eugenia Popa, în prezența sărbătoritei; despre un alt profesor turdean,
Valentin Vișinescu, autorul unui număr impresionant de monografii, despre preotul Gheorghe Gotea, protopop al Turzii, un vrednic slujitor al  lui Dumnezeu și cetății, după cum afirmă
autorul acestui volum, despre celebra dinastie Rațiu, despre mănăstiri din Nordul Moldovei,
pagini în care găsim, printre multe altele, următoarea însemnare: "Întâia mea convingere a
fost aceea că în zidurile falnicelor mănnăstiri, în vopseaua picturilor murale și a frescelor
sălășluiesc Credința și Speranța românilor. Când bat clopotele mînăstirilor, fețele sfinților
și ale  îngerilor capătă chipul strămoșilor noștri, ale căror umbre albe se întorc la coarnele
plugurilor, la turmele de oi, la oastea cea mare a țării, adunată pe câmpurile de luptă și la
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hotarele trecute de multe seminții, aduse de interese vrăjmașe".
Și mai scrie Mircea Ioan Casimcea despre Teodor Murășanu, profesor, scriitor,
editor, traducător, animator cultural de rară vocație, la 130 de ani de la naștere și 55 de ani
de la trecerea sa la cele veșnice.
La secțiunea RECENZII, Mircea Ioan Casimcea pune sub lupă, cum spuneam
deja, nu mai puțin de 24 de cărți: poezie, proză, teatru, publicistică etc. Cărți semnate de
Ioan Bembea, Virgil Deceanu, Dafin Mureșeanu, Pr. Grigore Marchiș, Delia Oltea Rusu,
Ștefan Mihuț, Gabriela Leoveanu, Adrian Țion, Eugen Albu, Aurel Podaru,Valeriu Anania,
Dumitru  Cerna, Ioan Pavel Azap.
Despre Albumul memorial Viorel Știrbu, recenzentul menționează următoarele:
"Cartea – un album memorial, cum ni se relevă în titlu – cuprinde o diversitate de texte și
o bogată iconografie. Omul, scriitorul, soțul, tatăl, prietenul, colegul de școală, de muncă,
politicianul abia vădit se detașează distinct, pentru a recompune personalitatea celui care a
fost Viorel Știrbu în copilărie  lângă părinți, în școlile din satul natal, din Zalău, la facultatea
din Cluj, în felurite funcții din realitatea cultural-artistică la Turda, Piatra Neamț, în final la
București, unde a lucrat cu demnitate în câteva instituții remarcabile."
Dumitru Cerna, un alt dobrogean "ardelenizat" la Turda, este autorul volumului de
proză scurtă, prima sa carte de proză scurtă, "Portretul și alte povestiri" (Casa Cărții de
Știință, 2017), despre care Casimcea ne spune cum că "În majoritatea schițelor și povestirilor autorul folosește cu abilitate fantasticul, simbolul, absurdul, cât și unduiri lirice, prin
ultimele exprimându-se lejer poetul, care face casă bună cu prozatorul. Acest portret relevă
simbolic prima proză din carte, intitulată chiar "Portretul". Personajul principal, povestitorul,
se numește El, autorul portretului este Pictorul, numai soția și fetița personajului principal
au prenume autohtone, Maria, respectiv Cristina. Fantasticul își face prezența din primele
fraze, când cititorul află că El, în urmă cu mulți ani, își taie din neatenție, cu lama, negul de
sub bărbie, în timpul bărbieritului, însă rana apare pe buza inferioară. Mai curios, în portretul
din ramă semnul roșu irumpe la tâmpla dreaptă, fenomen neimaginat de Pictor. Acest semn
dispare din portret după decesul lui El, prilej pentru Maria să explice miraculoasa întâmplare
prin acțiunea luminii asupra petelor roșii. Straniul fenomen nu poate fi explicat prin detalii
verosimile, de aceea el este limpezit numai cu ajutorul fanteziei cititorului avizat." (Op. Cit.,
pag. 182-183).
Ultima parte a cărții este rezervată interviurilor cu Cătălin Grigoraș, directorul Teatrului Național Aureliu Manea Turda, prof. Eugenia Popa, la centenar, prof. Maria Gavrilescu
Rousselot, profesorul și scriitorul Ioan Bembea.  
"A doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru, Turda, 2018, ne introduce Casimcea în atmosfera discuției ce urmează, s-a constituit într-un eveniment artistic emblematic pentru viața culturală a municipiului de pe malurile Arieșului. Mai mult, această ediție, sunt
convins, a depășit evident prima ediție în ceea ce privește numărul trupelor prezente, dar
și calitatea spectacolelor. Mă refer, firește, prin comparație la prima ediție, din septembrie
2017, care, de fapt, ea însăși a constituit o izbucnire cultural-artistică ne mai petrecută la
Turda. Teatrul turdean a fost în sărbătoare, creând astfel un eveniment de mare rafinament
artistic, oferind în sala mare și în sala Studio a teatrului nostru – sala Studio pentru întâia
oară edificată în foaier - la Fabrica de bere, la Salină, în curtea interioară a Muzeului de
Istorie, la Centrul cultural Tour d"Art, la cafeneaua Papion, la cafeneaua teatrului, în parcul
central, pe pietonalul din Centrul Civic, dar și pentru prima oară la noi, în automobil." Microfonul este preluat de cel intervievat: "Festivalul Internațional de Teatru de la Turda se dorește
a fi un festival dedicat artelor spectacolului. Cred că tot ce este spectaculos și are valoare
își poate găsi un loc la Turda în festival. Lansările de carte sau recitalurile sunt elemente de
rafinament artistic și sper să găsim posibilitatea ca la edițiile următoare să dedicăm o întreagă secțiune acestor manifestări. Pentru noi, faptul că în mijlocul nostru a fost Emil Boroghină
– cel care a inventat la Craiova cel mai mare Festival Shakespeare din lume – a însemnat o
mare bucurie și un câștig pentru festivalul nostru. Tot aici, la Turda, încercăm să construim
o platformă de dialog între artiști, producători, manageri sau impresari."
În 2019, profesoara de Limba și Literatura Română, Eugenia Popa, de la Colegiul
Național Mihai Viteazul din Turda a împlinit 100 de ani! Despre acest eveniment, într-un
interviu realizat de același Mircea Ioan Casimcea. Cu această ocazie sunt amintiți câțiva
foști colegi de cancelarie și foști elevi ai profesoarei sărbătorite: Petre Suciu, primul director
al Liceului Regele Ferdinsand, Teodor Murășanu, profesor poet, prozator, dramaturg, traducător, editor, prozatorul Pavel Dan, filosoful Grigore Popa, prof. Mihai Iosivaș, scriitorul Ion
Cârja Făgădaru, juristul Ioan Cerghizan, foști elevi din perioada interbelică, dar și mai tinerii
profesori, colegi de cancelarie ai Eugeniei Popa: Nicolae Hristea, Vasile Langa,  Valeria Trif,
Rodica Moldovan, Ligia Pop, Elena Prada, Ioan Onacă, director în trei mandate.
Profesorul și scriitorul Ioan Bembea (fost primar al municipiului Turda): "un prolific
și important scriitor, o prezență bine definită între creatorii turdeni, a căror valoare este cunoscută și recunoscută în lumea culturală și literară. Autorul unor cărți cu profil monografic
dar și scrieri beletristice și de critică literară."
Un aristocrat al cuvântului scris și rostit, Mircea Ioan Casimcea, aflat în al 85-lea
an al vieții sale, continuă să-și surprindă mai mereu cititorii. Și asta, nu de azi, de ieri, ci  de
vreo 40 de ani, de la debutul său editorial cu o carte de proză  scurtă. Surprinzător de bună!
Aurel Podaru
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