
La început a fost ideea. Ideea era la omul
potrivit, iar omul potrivit era la locul potrivit. 

Ideea unui festival de teatru la Turda a apãrut,
cred, ca o consecinþã fireascã a unei evoluþii
instituþionale remarcabile. Teatrul turdean se
reinventase în ultimii ani, primise hainã nouã ºi
dorea sã se remarce ºi altfel decât o fãcuse
înainte. ªi a fost Festivalul. 

„Teatru pe drumul sãrii” a fost ºi este o idee
de a da o nouã dimensiune culturii turdene, de a-i
adãuga un spor de vizibilitate care sã lãrgeascã o
imagine construitã cu migalã în ultimul deceniu:
imaginea unui loc unde se întâmplã ºi lucruri
bune. Un act de curaj, ar zice unii. Curaj?
Inconºtienþã? Limitele sunt atât de labile, încât
orice rãspuns ar putea fi contrazis.

ªi a fost ziua întâi. Ca spectator, nu pot
depune mãrturie decât asupra unor fragmente ale
evenimentelor desfãºurate în momente ºi spaþii
diferite. ªtiu, de exemplu, cã în zona pietonalã a
centrului turdean a descins Caravana poveºtilor
mânatã cu vorbe vrãjite de magicianul Marian
Râlea. Cioburi de poveste s-au risipit printre
spectatorii fermecaþi de cuvintele magicianului, 
s-au rotit printre ei ºi le-au desenat zâmbete pe
feþe. Inestimabile zâmbete. Spectacolul promis a
devenit un dialog, în stilul deja binecunoscut al
evenimentelor interactive gândite ºi plãsmuite de
Râlea. Micii spectatori s-au prins în mrejele

magicianului cu bucuria ºi inocenþa specificã
vârstei lor, iar lumea din jur a prins culori
nebãnuite.

Pentru un alt public, ceva mai avizat, un alt
magician, ceva mai sobru, a rãspândit idei de
pãtrundere în dorita lume a scenei. Regizorul ºi
profesorul Mihai Mãniuþiu a coordonat un atelier
tematic intitulat Audiþia. Exerciþii de stil. Locul de
desfãºurare: foaierul teatrului – spaþiul simbolic de
trecere spre salã ºi scenã. Beneficiarii, în special
studenþi la teatru, au intrat în joc cu toatã
seriozitatea ºi ambiþia unei vârste la care marile
rãscruci ale carierei se întrevãd în zare. S-au vãzut
atunci, în scânteierile provocate de regizor, destine
de actori de perspectivã, dar ºi destine de
figuranþi, destine creionate implacabil de bagajul
cultural acumulat sau ignorat cu suficienþã... A
fost o experienþã, cu siguranþã, beneficã celor care
au acceptat provocarea Maestrului.

Despre Cabaretul cuvintelor am auzit doar
vorbe bune, pe care am sã le rostesc ºi eu, dacã
voi crede de cuviinþã, dupã ce voi vedea
spectacolul.

ªi a fost ziua a doua. Mult am pierdut
(conferinþa lui Alexandru Hausvater, atelierele
susþinute de Melania Ursu ºi Petru Vutcãrãu) dar
am câºtigat... Câte-n lunã ºi în stele. Cu cei doi
monºtri sacri ai scenei româneºti: Ion Caramitru
ºi Horaþiu Mãlãele. Un alt fel de spectacol, un

show de care auzisem ºi pe care nu aº fi putut
spera sã-l vãd la Turda. ªi totuºi, s-a întâmplat.
Doi actori de geniu au reuºit sã umple toate
spaþiile disponibile: scena, sala ºi sufletele
spectatorilor. Sã nu-l uit, totuºi, pe Adrian Naidin,
omul care a armonizat toate trãirile, toate
sentimentele învãlmãºite în vorbe, prin sunetele
muzicii sale. Atunci ºi acolo mi s-a confirmat un
gând cãruia nu-i dãdusem niciodatã prea mare
importanþã ºi pe care l-aº fi putut ignora cu
seninãtate ºi pe mai departe, anume: îmi place
mai mult Mãlãele. 

ªi a fost ziua a treia. Ultima. Cu Cenuºãreasa
îndelung ºi entuziast lãudatã de fiica mea, un
spectator foarte avizat ºi pe care îl creditez fãrã
nici o rezervã. Au fost apoi Radu Macrinici ºi
Alexandru Dabija, dar n-am fost eu, motiv pentru
care nu-mi pot exprima decât regretul. ªi apoi…
Gaiþele. Un spectacol al cãrui final, semnat
Alexandru Dabija, a însemnat ultima cãdere a
cortinei pentru ediþia întâi a unui festival despre
care încã nu s-a gãsit nici mãcar o vorbã de
scãdere. Sper ca acesta sã fie un prim argument
pentru ediþia a doua.

Prima ediþie a Festivalului de Teatru ºi Arte
Performative „Teatru pe drumul sãrii” (16-18
octombrie a.c.), dovedit cã se poate. Pentru a
doua, trebuie dovedit cã se vrea. E prea devreme
ca un asemenea eveniment sã devinã istorie. E
momentul sã devinã tradiþie. O tradiþie a zilelor
de toamnã pe drumul sãrii.
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Ori de câte ori trec prin localitatea Brad, mã
gândesc la Radu Beligan. ªi se întâmpã asta cam
de douã ori pe an, când mã duc ºi mã întorc de
la Gurahonþ. De la Cluj la Brad mã duce
autobusul ºi de acolo mã ia fostul meu elev,
Crãciunel, cu maºina pânã la Valea Mare – un
sãtuc în apropierea comunei Gurahonþ. Dar la
Brad mã gândesc întotdeauna la Radu Beligan,
pentru cã am aflat cândva cã s-a nãscut acolo. ªi
nu uit reacþia mea sufleteascã când am aflat acest
lucru; aproape cã nu puteam accepta faptul cã
acest artist distins ºi rafinat nu s-a nãscut la Paris,
sau chiar undeva într-o civilizaþie mai subtilã,
înafara Terrei. 

Nu puteam înþelege legãtura de destin pe care
o putea avea un orãºel de mineri din inima
Apusenilor cu cel care (cu vorba uºor grasiatã,
uºor nazalã, uºor ezitantã ºi foarte plãcutã) a
hrãnit imaginaþia copilãriei mele ºi a multor
generaþii de asculttori prin emisiunile de teatru
radiofonic; cu cel care, mai apoi, a hrãnit nevoia
noastrã de desãvârºire a gustului pentru teatru
prin interpretãrile sale scenice. Dar, poate tocmai
în asta constã enigma destinului sãu; o legãturã
ciudatã care sã ni-l aminteascã mereu oriunde ne-
am afla. 

S-au adunat o sumedenie de ani în care

prezenþa domniei sale în lumea teatralã devenise
permanentã, dar de la o vreme nu mai credeam
cã voi avea prilejul sã-l aplaud. ªi totuºi… la 94 de
ani, a avut bunãvoinþa de a-ºi însoþi fiica, pe Ana
Maria, la Cluj, cu prilejul lansãrii cãrþii sale
Scrisori cãtre Monalisa. Am constatat cu acest
prilej cã dincolo de deteriorãrile inevitabile ale
vârstei (nu înspãimântãtor de vizibile) spiritul
marelui artist s-a dovedit ºi cu acest prilej
excepþional. Ne-a vorbit, calm, frumos, modest ºi
ne-a fãcut hatârul de a citi din cartea fiicei sale un
fragment admirabil, cu vocea sa inconfundabilã,
extrem de plãcutã, eternizatã de acum în
conºtiinþa oricãrui iubitor de culturã. ªi am
observat cu uimire cum unii dintre cei care
treceau pe lângã dânsul au avut pornirea de a-l
atinge, sau de a-l mângâia (aºa cum am fãcut ºi
eu la muzeul din Atlanta cu mâna lui Victor
Hugo eternizatã de sculptura lui Rodin). 

Darul domniei sale fãcut publicului ºi teatrului
românesc prin talentul pe care l-a pus în slujba
acestora o mare mulþime de ani, o viaþã întreagã,
se întoarce acum, de bunã-seamã, printr-un gest
sufletesc – de iubire, admiraþie ºi recunoºtinþã –
care tinde sã se manifeste pânã ºi în plan fizic,
printr-o atingere delicatã, printr-o mângâiere. 

Aºa am interpretat eu acea pornire fireascã,

timidã, aproape evlavioasã a celor care au încercat
sã se bucure de prezenþa marelui Om – Artist –
Suflet etern al teatrului românesc. Cred asta
pentru cã ºi eu am simþit la fel. ªi-i mulþumesc
maestrului Beligan, Aneimaria ºi cerului pentru
acest moment de graþie neaºteptat. 

În prima zi a Festivalului „Teatru pe drumul
sãrii” am avut privilegiul de a sta de vorbã cu
regizorul Mihai Mãniuþiu, directorul Teatrului
Naþional din Cluj-Napoca. Reproduc aici câteva
fragmente din interviul pe care mi l-a acordat
pentru postul local de televiziune.

OOccttaavviiaann  GGrruuiiaann::  – Domule Mãniuþiu, cum se
vede – din punct de vedere teatral – Turda dinspre
Cluj? 

MMiihhaaii  MMããnniiuuþþiiuu::  – În momentul acesta se vede
excelent: festivalul organizat de directorul
teatrului Narcisa Pintea promite sã fie unul de
mare anvergurã, atât prin numele unor regizori de
marcã prezenþi la eveniment – Alexandru Dabija,
Alexandru Hausvater, Vutucãrãu –, cât ºi prin
spectacolele unor teatre importante ºi actori
remarcabili ca Mãlãele, Caramitru, sau cei de la
Teatrul Odeon. Vor fi workshop-uri interesante,
unele desfãºurate chiar în aceastã minune care
este Salina, obiectiv turistic unic în judeþ ºi în
þarã... E foarte bine cã se încearcã legarea culturii
de turism, pentru cã se practicã peste tot în
lume... Gãsesc cã e foarte bunã aceastã idee care
centreazã festivalul de la Turda.

– Este ideea de a iniþia un festival de teatru un
act de curaj?

– Este un act de curaj necesar ºi, cu cât îl vom
face mai frecvent va fi socotit unul normal,
pentru cã el promoveazã imaginea teatrului,
imaginea oraºului, imaginea locurilor fabuloase
care existã la Turda ºi în împrejurimi. Astfel,
festivalul trebuie sã se transforme din act de curaj
în un eveniment firesc ºi frecvent, pentru cã toatã

lumea are doar de câºtigat.

– În ambele dumneavoastrã rãspunsuri v-aþi
referit la Salinã. Este acesta un spaþiu tentant
pentru un regizor?

– Tentant, chiar foarte tentant. Începând cu
coridorul de acces ºi continuând cu sãlile, cu
amfiteatrul existent, sunt numeroase locurile care
te invitã sã produci culturã, sã faci teatru. Da,
Salina este un spaþiu spectaculos, spectacular, care
chemã spectacolul.

– Propun sã ne întoarcem, pentru un moment
în „grãdina proprie”. Recent s-a încheiat la Cluj
ediþia a II-a a Întâlnirilor internaþionale, denumitã
Est-Vest. Care sunt pãrerile dumneavoastrã dupã
încheierea evenimentului? Cum a ieºit ediþia a
doua faþã de ediþia întâi ºi, mai ales, ce vã
propuneþi pe mai departe?

– Cu toate cã aveam temerea cã voi egala cu
greu prima ediþie, când numele enorm al lui Gellu
Naum a coagulat foarte multe energii ºi
personalitãþi, am avut ºansa,  poate, chiar sã
depãºesc ediþia întâi, pe de o parte pentru cã
spectacolele prezentate au fost excepþionale ºi
primite ca atare de criticã ºi, mai ales, de public.
Pe de altã parte, ne-am bucurat de participarea
extraordinarã a unor oameni foarte influenþi din
lumea teatralã de afarã ºi din þarã, ceea ce e
foarte important în perspectiva câºtigãrii titlului
de capitalã culturalã europeanã, aºa cum se
doreºte la Cluj.

– Aceastã ediþie a doua obligã, pânã la urmã,
la o ediþie a treia ºi mai bunã...

– Obligã la o ediþie a treia specialã. Am
anunþat deja în cadrul Întâlnirilor din anul acesta
cã ne vom focaliza pe o personalitate enormã a
teatrului din secolul XX ºi XXI, George Banu, un
mare cronicar ºi critic – poate cel mai mare critic
de teatru ºi analist de teatru din ultimele decenii.
Avem ºansa cã este român – el este ºi francez,
profesor la Sorbona, colaborator ºi redactor la
cele mai importante reviste de teatru din lume.
Sunt sigur cã George Banu va aduna în jurul
personalitãþii sale charismatice mari personalitãþi
teatrale din lume ºi crema lumii teatrale din
România. Pentru Întâlnirile internaþionale din
2013, Teatrul Naþional îºi va asocia Teatrul
Maghiar, pentru cã toþi îl iubim pe George Banu
ºi el ne iubeºte în egalã mãsurã.

Interviu realizat de 
OOccttaavviiaann  GGrruuiiaann
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interviu cu regizorul Mihai Mãniuþiu

„Festivalul de teatru de la Turda promite sã
fie de mare anvergurã”

Gabriela Leoveanu

Un gest de tandreþe pentru maestrul Beligan
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Narcisa Pintea

Aureliu Manea - un destin teatral

(fragment)

Pentru regizorul artistic Aureliu Manea, ca ºi
pentru orice alt mare fãuritor de lumi scenice,
teatrul a însemnat ºi înseamnã comunicare.
Lumea spectacolului are menirea ºi putinþa de a
emana idei, sentimente, întâmplãri. Valoarea de
adevãr a creaþiei teatrale rezidã în gãsirea cãilor
de aºternere a frumosului, iar regia artisticã, prin
argumentaþia sa persuasivã, este un vector de
veridicitate ºi credibilitate. Aureliu Manea se va fi
întrebat, poate, cât de „transparent” trebuie
abordatã lumea ficþionalã a teatrului pentru a fi
„lizibilã”, sau cât de ermetic trebuie insinuat
mesajul pentru ca arta reprezentaþiei sã aibã
tainã? Existã, oare, un adevãr imuabil ºi frust?

„Totuºi lucrurile nu sunt deloc aºa simple cum
par la prima vedere. Fiindcã, în ordinea sistemelor
de comunicare, cel teatral este, probabil, cel mai
enigmatic, cel mai încãpãþânat atunci când e
vorba sã-i transcriem, cât de cât coerent,

structurile ºi mecanismul de funcþionare în
drumul cãtre producerea semnificaþiilor. Ceea ce
în mod intuitiv pare o certitudine, în mod analitic
ajunge, de foarte multe ori, un soi de goanã dupã
himere [...].”1

Lumea citadinã confundã teatrul, ca esenþã
spectacularã, cu dramaturgia. Dacã o întreagã
analizã, hegelianã ºi posthegelianã, a eºuat prin
confuzie, supunând actul reprezentaþiei criteriilor
estetice specifice literaturii, iatã cã au apãrut
„voci” care au acreditat ideea de spectacologie.
Semnificantã este poziþia marelui I.L.Caragiale:
„Teatrul, dupã pãrerea mea, nu e un gen de artã,
ci o artã de sine stãtãtoare tot aºa de deosebitã de
literaturã în genere ºi în special de poezie, ca
oricare altã artã – de exemplu arhitectura [...].
Faptul cã unul din mijloacele sale de reprezentare
este ºi vorbirea omeneascã, nu trebuie sã facã a se
lua teatrul ca un gen de literaturã; din acest punct
de vedere teatrul ar avea mai multã rudenie cu
arta oratoriei.”2

În mod cert, regizorul artistic Aureliu Manea,
ca rafinat om de culturã, nu numai teatralã, a
cunoscut principiile estetice, ca repere in vitro, ºi
a cãutat sã le respecte sau sã le conteste, prin

cãile in vivo. Ca atare, aceastã relaþie text-
spectacol a fost, în creaþia lui Manea, o eternã
tribulaþie, o veºnicã alternare de opþiuni
contradictorii, dar fecunde ºi creatoare. Sã
încercãm sã înþelegem aceste aspecte ale creaþiei,
aplecându-ne asupra montãrilor turdene ale lui A.
Manea.

Spectacolele lui Aureliu Manea montate pe
scena turdeanã au provocat discuþii aprinse,
polemici, au trezit entuziasm în rândul
spectatorilor dar ºi respingeri vehemente, pânã la
sentinþa supremã de a fi interzise. Aici ne referim
la spectacolul Tigrul de Schisgall, care a avut o
singurã reprezentaþie, respectiv premiera.
Majoritatea oamenilor de teatru au intuit destinul
teatral a lui Aureliu Manea, unii i-au lãudat ºi
încurajat creaþiile, alþii, la „comandã politicã”, au
încercat sã-l înfrângã. 

Însã Aureliu Manea a fost capabil mereu sã o
ia de la început, sã-ºi consume energiile
spectacolului prin experienþe teatrale proprii, sã
încerce sã stãpâneascã efectele lumii prin catahrsis
comun, prin acea eliberare pe care o oferã
spectatorului de teatru care vine pentru a se
bucura de minunea creaþiei: „Întotdeauna am
considerat spectacolul un mecanism, o structurã
în care fiecãrui element trebuie sã i se acorde
atenþie. Textele le-am considerat niºte cuvinte
libere. Existã modalitãþi de teatru pe care înºiºi
autorii le determinã – dar pe care le-am refuzat.
Textul, pentru mine, este teren liber, la care se
pot aplica construcþii ciudate. Îmi plac foarte
mult acele texte rare au o unicã temã, obsesivã,
îmi place ca spectacolul sã fie un fel de variaþie
pe o temã.”3

O personalitate creativã, precum regizorul
Aureliu Manea, nu poate rãmâne doar un simplu
„narator” al eposului dramaturgic. Ca artizan al
scenei, el nu poate accepta complacerea simplistã
în jocul ideilor literare. Teatrul lui este o împletire
a semnului verbal (textul) cu cel imaginar (regia),
ca expresie a gândirii, totdeauna formulat în
imagini care exprimã realitatea. Prezenþa ºi
valoarea semnului, analiza semnelor teatrale ºi a
relaþiilor dintre ele sunt un pas important pentru
a înþelege sensul spectacolelor sale.

Indiferent de epocã, teatrul, ca formã
complexã ºi sincreticã a artei, încearcã, prin
mijlocirea „demiurgicã” a directorului de scenã, sã
redea, prin mijloace transfigurate, elemente de
viaþã: „În teatru, valoarea de adevãr este
condiþionatã de relaþia spectatorului cu lumea
imaginatã scenic, o relaþie care nu se pune doar
în termenii separãrii universului fictiv de cel real,
ci ºi printr-o regândire a referenþialitãþii istorice ºi
sociale. Mai mult, tendinþa contemplatorului
scenic este de a depista elementele de confluenþã
ale datului scenic cu valorile cultural dobândite.”4

Astfel, Aureliu Manea îºi cultivã universul
scenic, când devoalând sensuri metasemantice ale
cuvântului, când desenând imagini policrome,
când aºternând piese clasice, când rãspunzând
fiorului incitant al noului val dramaturgic, mai
îndrãzneþ ºi mai permisiv. În fond, teatrul este o
lume ficþionalã, cu limpezimi ºi taine; „[…] el este
o formã de viaþã, este viaþa care se dezvãluie sieºi,
retrãindu-se în gest ºi în cuvînt.”5 Ca atare,
Aureliu Manea urmeazã calea „golgotianã” a
creaþiei, de multe ori sisificã, dar rãspunzând,
astfel, neþãrmuritului sãu orgoliu de creator unic:
„În cele mai multe încercãri de a construi
spectacole, am avut tentaþia de a mã distanþa de

personajele unui autor, de a le comenta. Într-un
fel, acesta era un mod de a mã distanþa ºi faþã de
subiectul textului, deci ºi faþã de dramaturg. Nu-
mi amintesc sã fi încercat de multe ori sã
povestesc un subiect de teatru, cãutînd doar
semnificaþia întâmplãrilor, a intrigii, ºi
neîncercând sã aºez un personaj într-o
semnificaþie de comentariu, subiectivã. […]. E
banal sã încercãm a surprinde spectatorul prin
felul în care povestim subiectul unei piese pe care
toatã lumea o cunoaºte. Nu se face diferenþa
esenþialã între modalitatea de a înscena un text ºi
modalitatea de a-l comenta.”6

Confesiunea lui Aureliu Manea e un mod de a
afla în ce raport s-a gãsit el vizavi de
„ingredientul” dramaturgic al reprezentaþiei. Era
mai la îndemânã o regie simplã, fãrã semne
ornamentate cu semnificaþie, adaptatã politicii
culturale ale acelor vremuri? Evident, cã da! Dar
nu i-ar mai fi fost proprie acestui mare frãmântat
al artei teatrale. „Trebuie sã avem puterea maximã
de a ne distanþa de cuvinte”. Trebuie evitat
sentimentalismul. E nevoie doar de stãrile ºi
senzaþiile care se degajã din creaþia dramaturgului.
Aureliu Manea are plãcerea de a sonda structura
de cuvinte ºi de a descoperi, în profunzimea
sensurilor, arhetipul, metafora inconºtientã a
punerii în scenã.
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Emil Chendea s-a nãscut în 18 iulie 1937 în
comuna Mârºid, judeþul Sãlaj, fiu al lui Augustin ºi
Elisabeta Chende, fiind fratele cunoscutului sculptor
Val Chende. În 1940 familia se refugiazã la
Bucureºti datoritã Dictatului de la Viena, dar se
reîntoarce în Mârºad în 1947, apoi se mutã la Cluj
în 1950. A studiat pictura la ºcoala Medie de Arte
Plastice din Cluj ºi grafica la Institutul de Arte
Plastice ”Nicolae Grigorescu” din Bucureºti,
promoþia 1967. A ilustrat numeroase cãrþi ºi a fãcut
prezentarea graficã la douã ediþii de mare succes
“Mioriþa” ºi ”Meºterul Manole”, fiind onorat cu 11
premii naþionale ºi internaþionale. În 1980 a rãmas
în Statele Unite, dupã doi ani urmându-l soþia ºi cei
doi copii. A lucrat ca grafician la marea editurã
New Yorkezã Macmillan Publishing Inc pânã în
1995, unde a ilustrat ºi Colliers Encyclopedia. În
1997 s-a mutat în Florida unde s-a întors la picturã
dupã mulþi ani de întrerupere ºi începând din 2004
expune în SUA. Cu aproape doi ani în urmã are loc
o nouã mutare, de data asta pe coasta de vest în
Sacramento, California.

DDaannaa  DDeeaacc:: – Maestre, prima întrebare ar fi
aceasta: dacã vi s-ar cere sã vã faceþi o biografie de
artist, cum ar începe aceasta?

EEmmiill  CChheennddeeaa:: – Autobiografia mea e începutã
deja. Am o carte în pregãtire. Am început cu datele
despre naºtere, partea de viaþã. Artist am fost
începând de la vârsta de cinci ani, când eram la
grãdiniþã. Am fost premiant. Dar acela nu a fost un
moment extrem de important. Am fãcut ºcoala de
artã, Institutul de arte, cred cã toatã viaþa am trãit
doar pentru aceastã idee: de a lucra în domeniul
ãsta. Primii mei paºi ca artist au avut loc în
momentul în care mã apropiam de sfârºitul
facultãþii, eram student la graficã, la Institutul
Grigorescu, a trebuit sã îmi aleg un subiect pentru
examenul de stat. Am ales volumul de liricã
japonezã, care a fost prima mea carte ilustratã, ºi s-
a bucurat de un mare succes, deºi a avut tirajul
doar de 1000 de exemplare. Apoi au urmat altele.
De picturã m-am apucat mulþi ani dupã ce am
ajuns în SUA.

– Cum eraþi ca artist acum 50 de ani ºi cum vã
autodefiniþi dupã jumãtate de secol pe tãrâmul
creaþiei?

– Groznic! Realismul socialist…

– Dar în ciuda realismului socialist aþi realizat
foarte multe!

– Pentru cã am evitat ceea ce se fãcea în
perioada respectivã. Am crezut cã vã referiþi la
picturã. Pentru cã pictura am fãcut-o în ºcoala
socialistã. ªi aºa ne învãþau profesorii. A fost o
mare crimã ideea de realism socialist în þara
noastrã. De aceea m-am bãgat în graficã ºi am
evitat victoriile socialismului ºi am mers pe
victoriile mele personale în ideile pe care le-am avut
ºi în cãrþile ºi titlurile pe care le-am folosit.

– Cu ce muzicã consideraþi cã se pot
asocia picturile dumneavoastrã?

– Când lucrez îmi pun cãºtile pe urechi,
ascult o muzicã foarte relaxantã, o muzicã

meditativã mai degrabã, decât o simfonie clasicã,
ceea ce fãceam mai demult.

– Aveþi ºi alte tabieturi sau superstiþii când
lucraþi la un tablou?

– Fumam. Dar nu mai fumez. M-am lãsat de
fumat de o sãptãmânã (râde). Aºa cã mai am un
singur tabiet: când stau în faþa ºevaletului (lucrez în
picioare ºi repede) îmi pun o jumãtate de pahar de
vin roºu. Acesta e singurul tabiet, o plãcere pe care
mi-o rezerv atunci când lucrez.

– Sunteþi un artist care merge pe principiul „am
de învãþat toatã viaþa”, sau pe principiul „deja ºtiu
destule, ºtiu multe ºi le pun pe pânzâ, sã se vadã”?

– Când Giorgio Vasari l-a vãzut pe
Michelangello mergând cãtre Capela Sixtinã, l-a
întrebat: unde mergeþi? Iar Michelangello a rãspuns:
sã învãþ! Toatã viaþa înveþi! Mai ales în picturã. Mã
rog, ºi în alte domenii... ºi cum sã dansezi înveþi,
nu? 

– Între premiile obþinute, care rãmâne cel mai
drag, mai apropiat de suflet?

– A fost un premiu pe care l-am luat cu o
lucrare. Era prima mea participare la un Salon de
artã. A avut loc la Muzeul din Florida ºi am luat
Premiul II. Lucrarea era cu un pescar în zorii zilei
pe o barcã, dacã nu mai e pe site-ul meu, cred cã
am sã o pun iar. A fost cumpãratã de un
colecþionar, proprietarul a trei mine de aur din
Vancouver, din Canada. Nu aº fi vrut sã o vând,
dar aveam nevoie de bani ca sã îmi cumpãr un
computer nou, cel pe care îl am ºi astãzi. ªi am
vândut-o ºi cred cã e pusã la loc de cinste pentru cã
mi-a spus cumpãrãtorul cã vrea sã îºi decoreze
chalet-ul lui din Bahamas. 

– Sunteþi un om extrem de curajos. Aþi avut
atâtea începuturi în viaþã...

– Nu a fost uºor. Vorba aceea, am fãcut de
toate, ambalam cutii... Am ambalat câte 600 de
cutii pe zi într-o fabricã. Am fãcut tot ce se putea
face ca sã supravieþuiesc. Nu aveam rude, nu aveam
pe nimeni, nici un fel de cunoºtinþe. Apoi, dupã doi
ani, a venit în SUA familia. Pânã când mi-am gãsit
primul serviciu, la Editura MacMillan, unde am
lucrat 12 ani, a fost greu, dar nu m-am dat la o
parte sã muncesc orice, ca sã supravieþuiesc.

– ªi cum aþi plecat din România?

– Am aºteptat 10 ani de zile sã pot obþine un
paºaport turistic. Când am plecat, am plecat cu
drum dus-întors ºi am rãmas în Canada ºi de acolo
am trecut în SUA. Eu am avut un frate care a murit
în Canada, la Toronto. ªi m-am dus, chipurile, sã îi
recuperez lucrãrile, nu prea multe, rãmase dupã
moartea lui. Eram hotãrât dinainte de plecare sã nu
mã mai întorc pentru cã am avut prea multe prob-
leme cu autoritãþile care nu mã mai lãsau sã public
cãrþi, sã fac ilustraþii. Mi se invoca economia de hâr-
tie din perioada respectivã. ªi am plecat cu o mon-
edã de 10 bani în buzunar. Asta a fost tot! În rest
nimic, nu am avut nici un ban! Nici un ban. ªi am
ajuns la New York unde urma sã iau avionul sã

merg la Toronto. E o poveste mai întortocheatã,
care se regãseºte în carte. ªi cunoºteam pe o doam-
nã, mama unui prieten de-al meu. I-am dat telefon
ºi a zis: ia un taxi ºi vino la mine. Am luat un taxi,
pe care l-a plãtit ea. Am stat acolo douã-trei zile,
mi-a mai dat ea bani ºi am mers la Toronto... ºi
acum am moneda de 10 bani. E lipitã cu scotch de
prima mea agendã cu care am plecat din þarã.

– Spuneþi-ne câteva nume ale oamenilor care 
v-au pus piedici în perioada socialistã.

– L-aº numi pe cel mai important: Nicolae
Ceauºescu. El ni-a pus piedicile cele mai mari. Au
mai fost câþiva. Când eram student, un fost
profesor mi-a spus cã nu am voie sã îmi public
ilustraþiile la carte. ªi era chiar profesorul meu de
specialitate... Nu vreau sã dau nici un fel de nume. 

– Pânã în perioada 1989, fiind cel mai mare
grafician de carte pe care l-a avut România, aþi fost
contactat de vreo editurã din þarã?

– Acolo (n.n.: SUA) fiind? Nu, niciodatã! Nu m-
a contactat nimeni. Un prieten de-al meu m-a rugat
sã îi fac o copertã la o carte ºi i-am fãcut. 
I-am trimis-o pe E-mail. Era un dicþionar român-
japonez sau japonez-român. Dar de la edituri nu m-
a contactat nimeni. Au ei graficieni destui aici. ªi
sunt destul de buni. ªi dacã m-ar contacta, 
le-aº cere niºte sume pe care probabil cã nu le-ar
putea plãti. Aº fi însã disponibil sã fac ceva, doar
de dragul de a colabora cu edituri din þarã. Dar, nu
ºtiu. Momentan am cam terminat cu grafica ºi
vreau, cât voi mai trãi, sã continui cu pictura.

– Ce a însemnat pentru dumneavoastrã grafica
de carte? Cu asta aþi început, aþi avut realizãri
extraordinare, aþi luat numeroase premii ºi în þarã ºi
în strãinãtate. Se vede din cãrþile dumneavoastrã cã
aþi fãcut cu pasiune tot ce aþi fãcut.

– Fiindcã am citit enorm de mult! Am început
sã citesc la vârsta de ºase ani. Când am mers la
ºcoalã eu am citit deja poveºtile lui Ion Creangã.
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interviu cu “bijutierul” bibliofil Emil Chendea

„M-am bucurat când am regãsit o revistã 
precum Tribuna”



Am fost student la fãrã frecvenþã la Grigorescu ºi
m-am apucat sã citesc toatã literatura universalã,
începând de la Epopeea lui Ghilgameº, trecând prin
literatura egipteanã, Cartea tibetanã a morþilor,
literatura greacã, toþi clasicii... Mã oprisem la un
moment dat la Lope de Vega. Dar asta doar pentru
cã m-au luat în armatã, în 1959. Dar am citit
enorm de mult. ªi când am fost în facultate ºi am
fost student, nu îmi permiteam sã cumpãr romane,
cã nu aveam bani. Dar erau mai ieftine plachetele
de poezii ºi cumpãram. De aceea m-am oprit la
acest gen de literaturã ºi toate cãrþile mele ilustrate
sunt cãrþi de poezii, niciuna de prozã. 

– Care ar fi cea mai frumoasã amintire din þarã?

– Nu existã una doar... sunt prea multe... prea
multe amintiri frumoase... Acum îmi vine în minte
momentul în care m-am dus la Ipoteºti. Am fãcut
10 kilometri pe jos, cu aparate de fotografiat la
mine. ªi m-am dus apoi la casa lui Ciprian
Porumbescu. Apoi zilele în care am umblat prin
Maramureº, cu Marius Porumb. Am fãcut o
sãptãmânã împreunã ºi am fãcut fotografiile pentru
cãrþile lui... dar sunt multe momente... amintiri
frumoase. Nu pot sã spun cã ar fi una singurã!

– O amintire din Cluj care vã trece prin faþa
ochilor în acest moment?

– Clujul nu mai e cel care a fost. Într-un fel în
bine, într-un fel în rãu. Adicã începe sã intre în
circuitul occidental. Îmi aduc aminte cu multã
plãcere Clujul de altãdatã. Era numit pe vremuri
Heidelbergul României. Când se mergea pe Corso,
spuneai: Bunã seara, domn’ profesor! Serile de
sâmbãtã erau unice... duminicile... Mergeam apoi la
conferinþele lui Vãtãºianu, la Blaga, la Biblioteca
Universitarã, când s-a lansat Faust. Clujul era un
oraº cu o viaþã intelectualã extrem de intensã. Chiar
în ciuda regimului în care trãiam! Dar se trãia
intelectual, cu mult suflet. Nu ºtiu cum mai e astãzi

Clujul ãsta... În mod normal trebuie sã þinã pasul
cu timpul, dar nu ºtiu cum o face. M-am bucurat
când am regãsit o revistã precum “Tribuna”! Am
vãzut cãrþi tipãrite în condiþii tipografice
excepþionale. M-am bucurat de acest lucru ºi am
vãzut cã se citeºte încã foarte mult. Dar, totuºi,
pentru mine, care trãiesc mai mult, e ceva... ºi în
volumul autobiografic pe care vreau sã îl scot, aici
la Cluj, în toamnã, vorbesc despre Cluj.

– Aþi pomenit de Blaga. ªi dumneavoastrã, ºi
Blaga aveþi câteva lucruri comune. Dar aveþi ceva
comun despre care nu ºtiu dacã îl ºtiþi: ºi
dumneavoastrã, ºi Blaga v-aþi refugiat în anii ’40
prin Turda. Blaga a fost ajutat sã îºi mute biblioteca
la Sibiu, prin Turda, de cãtre poetul Teodor
Murãºanu, ºi o vreme a fost gãzduit în Turda
pentru a-ºi putea face transporturile peste graniþa
vremelnicã de peste Feleac.

– Fratele meu a plecat înaintea mea în Canada.
ªi are un monument dedicat lui Blaga. Era pentru
Deva, dar nu ºtiu unde e amplasat în þarã. ªi când
am venit acum la Cluj, am trecut prin Lancrãm. Mi-
am amintit de vremea când eram student ºi am
fãcut o excursie de la Cluj la Braºov, am trecut pe
la mormântul lui Blaga. ªi se pare cã mereu a fost
un fel de comunicare spiritualã între noi. Nu am
ºtiut de refugiul lui ºi Turda.

– Ce amintiri aveþi despre Turda?

– Nu am multe de spus, pentru cã eram copil.
Îmi amintesc cã era un oraº prãfuit, îmi amintesc
de existenþa fabricii de sticlã. Nu am avut o
impresie extrem de puternicã pentru mine pentru
cã era un oraº oarecare, conta faptul cã eram
împreunã cu rudele. Ultima datã când am fost în
Turda, dupã ce am cupãrat casa din Cluj, am mers
doar la rudele mele, la unchiul Florian ºi verii mei
ºi asta a fost tot.

– Ce aþi dori sã transmiteþi iubitorilor de artã?

– Celor români, sã nu îºi uite þara!!! Pentru cã
avem multe datorii faþã de þarã, nu pentru trecut
doar. Pentru întreaga ei istorie ºi pentru viitorul ei,
mai ales! Eu doresc sã mã întorc în curând. Am în
lucru o carte autobiograficã. Am scos în tiraj de 10
exemplare acum doi ani, dar acum mi s-a zis de
cãtre domnul Radu Vasile cã vom scoate un tiraj
mare aici. S-a gãsit un sponsor la Zalãu ºi sper sã o
scoatem în curând. E un volum la care þin, pentru
cã el conþine partea cu România.

– Cateva cuvinte de încheiere pe care aþi dori sã
le transmiteþi românilor, indiferent pe ce meridian
se aflã acum?

– Ce aº putea sã le spun? Cei din strãinãtate sã
vinã cât mai des acasã, iar cei de aici, când
cãlãtoresc în strãinãtate, sã caute cât mai mult sã ia
legãtura cu comunitãþile româneºti, cu centrele
culturale care existã peste tot în lume, sã comunice
cu ei, sã îi întrebe, exact aºa cum mã întrebaþi
dumneavoastrã pe mine, ce cred ei despre þarã,
lucruri de genul asta. Adicã nu sã meargã doar sã
facã shoping. Mã rog, dacã merg doar pentru trei
zile, nu pot sã ia legãtura cu comunitãþile, merg la
rude... Ca o anecdotã, pot sã vã spun cã eram la
Viena în 1989, cu o expoziþie de artã româneascã
organizatã de cãtre Partidul Comunist din Austria ºi
citeam un ziar. ºi aud în faþa mea o persoanã care
mã întreabã: “Wo ist Maria Hilberstrasse?”. ªi cu
capul în jos, citind ziarul, îi rãspund în româneºte:
“Ia-o matale la stânga ºi treci podul.” – ºi am ridicat
capul ºi mã uitam la el, ºi uite acolo este. ªi mã
întreabã: “De unde ºtiþi cã sunt român?”. Zic:
“Dupã pantofi, avem aceiaºi pantofi amândoi.”...

Interviu realizat de
DDaannaa  DDeeaacc
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(fragment)

Cãlãtorind de la Nazaret la Be’er Sheva prietena
mea Edith îmi atrãgea mereu atenþia asupra
multiplelor fâºii de zonã verde apãrute în plin deºert,
dovedind iscusinþa ºi hãrnicia conaþionalilor sãi în
luptã cu o naturã atât de potrivnicã vieþii. Dar gândul
meu zbura spre un alt timp, extrem de îndepãrtat, cel
în care au trecut poate pe aici paºii reginei din Saba,
sau paºii înþeleptului Solomon. 

Nu ºtiu de ce, dar de când mã ºtiu, m-au
impresionat mai puþin celebrele poveºti de dragoste
din apusul Europei, cele ale lui Romeo ºi Julieta, sau
Tristan ºi Isolda, decât cele petrecute în Orient. M-a
impresionat mai mult iubirea unor femei înþelepte ca
Semiramida (pentru frumosul Araim) sau a reginei din
Saba (pentru înþeleptul Solomon). Iubirile lor mi se
pãreau mult mai profunde; însoþite de admiraþie
pentru înþelepciunea unor bãrbaþi remarcabili nu
numai prin aspectul lor fizic ci ºi prin curajul, puterea
ºi priceperea de a conduce destinele unui popor. 

Nu i-am vorbit prietenei mele despre aceste
gânduri ale mele neºtiind ce pãrere are ea despre
legendele vechi ale acestor locuri. Ea îmi vorbea de
realizãrile din ultimii 50 de ani ale poporului evreu,
iar eu cãutam cu gândul germenii strãvechi ai
înþelepciunii care le stimula tenacitatea pânã-n zilele
noastre.

Nu sunt evreicã, nu am rude între evrei, dar am o
mare afinitate cu multe din personajele feminine care,

din voia Domnului, ºi-au avut destinul pe aceste
meleaguri. În cele mai grele momente ale vieþii mele
gãseam sprijin moral în povestea vieþii lor. De fapt,
însuºi Dumnezeu, acel Dumnezeu unic la care se
roagã toatã omenirea, indiferent de religie, se pare cã a
vrut ca Fiul sãu sã se nascã pentru noi, creºtinii, aici,
dintr-o mamã evreicã. (ºi, totuºi, în 2000 de ani
popoarele încreºtinate nu s-au gândit cã trebuie sã
existe un anume sens pentru ele în aceastã opþiune
divinã?!)

În 2011, pentru prima datã în viaþa mea, nu mi-am
petrecut seara de Crãciun alãturi de ai mei, sub un
brad împodobit cu daruri ºi cu colinzi despre naºterea
lui Iisus, ci la masa ritualã de vineri seara a unor buni
evrei din Be’er Sheva. I-am ascultat citind din Cartea
Sfântã, m-am împãrtãºit cu azima lor ºi am bãut din
vinul roºu care la noi, la creºtini, simbolizeazã sângele
celui rãstignit pe Golgota. Sã fi fost un pãcat?!
Nicidecum. Bunele mele gazde ºi-au îndeplinit cu
sfinþenie datoria faþã de ritualul lor strãmoºesc, cel pe
care probabil – sau mai mult ca sigur – l-a practicat ºi
Familia sfântã a lui Iosif. ºi, în mod evident, acelaºi
obiceiuri stau ºi la baza ritualurilor noastre creºtine de
azi. 

A doua zi am mâncat (în loc de sarmale) un
ciolent evreiesc foarte bine gãtit de Clari, mãtuºa
prietenei mele, dupã o reþetã cu adevãrat tradiþionalã. 

Am petrecut douã zile minunate la Be’er Sheva, în
sânul unei adevãrate familii evreieºti care cuprindea
sub acelaºi acoperiº trei generaþii. Am aflat poveºtile
lor din prezent ºi din trecut ºi n-am avut nicio clipã

sentimentul cã nu sunt între ai mei, la mine acasã. La
plecare, Zoltan, capul familiei a þinut sã-mi facã un
dar. Cât a trãit în România a fost ceramist ºi,
scuzându-se cã nu are altceva mai special la-ndemânã,
mi-a oferit o farfurie de ceramicã spunând cã i-a rãmas
de la o comandã mai veche primitã de la o bisericã
creºtinã, dar...  crucea cu care este decorat este
specificã cultului greco-catolic, nu ortodox. Am râs ºi i-
am spus: „Foarte bine, ºi eu sunt greco-catolicã”. 

Poate cã a fost doar o întâmplare, sau chiar mâna
destinului pentru ca eu sã mã bucur pe deplin de
darul lui ºi sã scape ºi cel care mi l-a fãcut de jenã,
neºtiind pânã atunci în ce bisericã am fost încreºtinatã
la botez.

Be’er Sheva, pentru cine nu ºtie, este azi un oraº
foarte frumos, în partea de sud a Israelului. Pare
liniºtit, patriarhal, dar... ades tulburat de atacuri cu
bobe. Mi s-a pãrut admirabil calmul cu care aceºti
minunaþi locuitori ai Israelului ºi-au asumat soarta de
a trãi sub permanenta ameninþare a unui rãzboi
iraþional. 

Nu ºtiu de ce, dar m-am simþit, tot timpul extrem
de ocrotitã la ei ºi, la rândul meu, am avut
sentimentul cã, la o adicã, aº fi capabilã sã înfrunt un
eveniment neprevãzut cu aceeaºi dârzenie, cu acelaºi
calm ºi cu aceeaºi demnitate ca a lor.  

Gabriela Leoveanu

Be’er Sheva



Dupã ce ani de zile scriitorul turdean Mircea Ioan
Casimcea a folosit în scrierile sale literare un stil
avangardist, ºocant pentru cititor prin folosirea unor
elemente fantastice ºi chiar absurde împingând
limbajul pâna la limita noncomunicãrii, iatã cã vine
acum cu o carte pe înþelesul tuturor, cu o naraþiune
de inspiraþie istoricã în care îmbinã în mod fericit
ficþiunea literarã cu vechi documente istorice expuse
într-un stil cronicãresc. Este vorba de recenta sa carte
Nãdejdile ºi deznãdejdile lui Antim apãrutã la Editura
Casa Cãrþii de ªtiinþã  din Cluj-Napoca. Prin aceastã
scriere se pare cã M.I. Casimcea a ajuns la
înþelepciunea cã o carte este scrisã ºi pentru a fi cititã
nu numai pentru a purta numele unui autor. E ºocant
de mare diferenþa de exprimare din recenziile ºi
cronicile lui literare; clare, pãtrunzãtoare, întotdeauna
la obiect ºi creaþiile literare de pânã mai ieri învãluite
într-o ceaþã densã, sufocantã pentru cititor. 

Autorul miniromanului amintit este atras de
complexa personalitate a lui Antim Ivireanul, nãscut
prin 1666 în Georgia de azi, Iviria de altãdatã, de
unde i se trage ºi numele, Ivireanul. Acesta a avut o
copilãrie cu totul aparte, fiind rãpit de turci la vârsta
de 16 ani ºi vândut apoi ca sclav la Constantinopol.
Bãiat isteþ ºi talentat a reuºit sã înveþe în scurtã vreme
limbile greacã, turcã ºi arabã ºi a deprins cu uºurinþã
meºteºugul tiparului dar ºi arta picturii, sculpturii ºi
broderiei, impresionându-ºi stãpânul care îi acordã
libertatea. Tipãreºte cãrþi cu conþinut religios în toate
limbile cunoscute, menþionate mai sus. În Fanarul
Constantinopolului aflã de el domnitorul român
Constantin Brâncoveanu care îl aduce în Þara
Româneascã, în Ungrovalahia, dupã denumirea în
slavonã a acestei þãri. Ajuns aici la noi, mai învaþã
limba românã ºi limba slavonã folositã în bisericile
ortodoxe. „Era la anul Domnului 7198 ºi dupã
Calendarul Creºtin la 1690”.

Intrã în tagma monahalã schimbându-ºi numele
din Andrei în Antim ºi sprijinit de protectorul sãu, de
C. Brâncoveanu, ajunge episcop de Râmnic ºi apoi
mitropolit.

Nu scapã de intrigile politice specifice epocii ºi
locurilor ºi dupã mazilirea lui Brâncoveanu, urmaºul
la tron Nicolae Mavrocordat îl aruncã în închisoare

unde, ca torturã, i se smulge barba apoi îl trimite în
exil la o mãnãstire în muntele Sinai, dar pe drum este
ucis de escorta sa.

Preocuparea principalã a lui Antim Ivireanul a fost
tipãrirea cãrþilor, are însã ºi scrieri originale, Didahiile,
predici scrise ºi rostite între 1709-1716.

Revenind la romanul în discuþie, acesta dovedeºte
o temeinicã documentare a autorului asupra epocii
sub aspect cultural ºi religios. 

Nãdejdile ºi deznãdejdile lui Antim, aceastã amplã
naraþiune este alcãtuitã din o serie se secvenþe ce nu
sunt prezentate cronologic în desfãºurarea lor, ca o
lucrare ºtiinþificã de istorie, ci seamãnã mai degrabã
cu un colaj de cronici alcãtuite de autor în limbajul
epocii.

Cartea se citeºte cu uºurinþã, captiveazã cititorul,
iatã un astfel de episod: „– Acesta este Ivireanul,
mãrite vodã al Valahiei, ºi vorbeºte ºapte limbi cât ºi
scrie cu alfavita fiecãreia. Cunoaºte bine lucrul la
tiparniþã, o îmblânzeºte sã scoatã din puterile ei plã-
cute cãrþi cu litere luminoase, aºezate acolo cu pri-
cepere ºi dragoste multã. Vodã îl întreabã: / …–
Doreºti la Valahia sã mergi cu noi? Tãcu ºi continuã
îndatã: Cu cât mai multã vreme vei rãmâne acolo, cu
atât fi-va bine pentru tine ºi pentru frumoasa
Valahie”.

Un loc aparte, cu numeroase reveniri, îi este acor-
dat tiparniþei, cãreia i se aduce un adevãrat elogiu:
„Harnicã, iscusitã tiparniþã, fãcãtoare de luminã pen-
tru mintea bogatului ºi sãrmanului, pentru învãþat ºi
prost. Naºte vorbe lipite pe hârtie, poleite cu dreaptã
învãþãturã ºi strãlucitã povaþã. Cuvântul ca hulubul,
cartea ca stoluri de hulubi ºi de frumoase paseri.
Lumina ochilor, auzul urechilor, cuvântul ce-l rosteºte
gura, daruri dumnezeieºti sunt. Precum gura fãureºte
cuvinte din litere pe care omul le aude, aºa tiparniþa
aºazã pe hârtie cuvinte din litere, numai cã omul le
vede nu le aude. Limbile pãmântului, spuneam, de la
Dumnezeu le-a primit lumea mare ºi nu cunosc de ce
oamenii nãscocesc vorbe slute, grele, amare ca fierea,
umplute cu venin, precum colþul ºarpelui cel rãu.”

Gãsim în paginile cãrþii preocupãrile clerului orto-
dox pentru pãstrarea credinþei strãmoºeºti: „…rãtãcitul
Ilarion episcop al Râmnicului, fost-a judecat la

Mitropolie, cãci a cãlcat canoanele Bisericii Ortodoxe.
A uitat iute, ori pricini de înavuþire l-au împins sã
slãveascã necurmat aripa învelitã cu platoºã a Creºtin-
ismului, Catolicã numitã” – fapt pentru care a fost
înlãturat din scaunul episcopal ºi înlocuit cu Antim
Ivireanul.

Impresionant este episodul în care, pentru cred-
inþa creºtinã, lui Constantin Brâncoveanu îi este dat
sã moarã de cinci ori; de patru ori pentru fiecare din
fiii sãi, când le este tãiat capul iar la urmã, a cincea
oarã pentru el însuºi.

Tema aceasta a personalitãþii marelui cãrturar a
mai fost tratatã de Ioan Mircea Casimcea într-o prozã
scurtã, ce a dat ºi numele unui volum, Antim. Acea
prozã este inclusã în noua carte, constituind un
episod. 

Scrierea acestei cãrþi a necesitat din partea autoru-
lui o muncã asiduã de documentare, fiind nevoit „sã
ºteargã colbul de pe multe cronice bãtrâne” precum ºi
un mare efort pentru redarea faptelor într-un stil arha-
ic cronicãresc ce încadreazã acþiunea în epocã. ªi un
alt merit al lui Mircea Ioan Casimcea este acela de a
aduce în atenþia cititorilor de azi figura luminoasã a
marelui cãrturar Antim Ivireanul ºi odatã cu el imag-
inea proeminentã a domnitorului Constantin
Brâncoveanu, sprijinitor al culturii româneºti.

Titlul cãrþii, Nãdejdile ºi deznãdejdile lui Antim,
ne îndeamnã sã cugetãm cã toate mãreþiile sunt lesne
trecãtoare. Dupã ce a ajuns în ierarhia bisericeascã pe
cele mai înalte trepte, de episcop ºi de mitropolit,
dupã ce ani de zile a fost pomenit în toate bisericile
de cãtre preoþi la slujbele religioase de duminica dar ºi
la cele de peste sãptãmânã pentru intrarea lui în
împãrãþia lui Dumnezeu, Antim Ivireanul, înainte de
a fi ucis, a fost umilit ºi batjocorit cum nu se putea
mai aspru. „Aºa suitu-s-a la Ceriu, iubite cititorule,
duhul lui Vlãdicã Antim Ivireanul, curat, cinstit, cura-
jos, cumu-i duhul sfinþilor cãzuþi în singurãtãþi, în
suferinþi, aºezaþi cu nãdejde în îngãduinþa lui
Dumnezeu” (p. 99, paragraful de încheiere a cãrþii).

Scrisori cãtre Monalisa de Anamaria Beligan (Cluj-
Napoca, Ed. Limes, 2012) este un roman care dã
seama, conºtient sau nu, despre o Europã
multiculturalã incoerentã ºi deja suprasaturatã de
propriile-i fantasme, un continent ce – ca sã
parafrazãm un personaj – îºi deverseazã simbolic
drojdiile inconºtientului colectiv în apele deloc albastre
ale Dunãrii, imensul canal colector al Mãrii Negre.

Acþiunea, plasatã la începutul anilor ’80 ai
secolului trecut, prezintã personaje simbolice reunite
circumstanþial într-un hotel-lagãr al fostei Germanii
Federale, Hotelul Arkadia. Strãinii, Matei (devenit în
final Matei Evanghelistul), croatul Radovan Balen,
Vasîl din Zaporojie, Krysztof polacul, þiganul Nae
Lebãdaru ºi localnicii Herr Kowalski, Frau Kohl sau
Frau Husserl, alcãtuiesc o galerie de personaje de o
diversitate uimitoare. 

Hotelul este o Europã in nuce în care fiecare
personaj vine cu propria-i poveste, cu propriile-i
frãmântãri ºi fantasme, creând – în prima parte a
textului – impresia unei lumi incoerente, aflate în
cãutarea zadarnicã a stãrii de echilibru. Peste aceste
frânturi de destine, diverse dar convergente, se
suprapune treptat povestea amnezicului Matei, cel care
evadase din România comunistã trecând Dunãrea înot,

pierzând-o însã pe Ancuþa – copilul cel neînregistrat al
Angelicãi. Coºmarurile acvatice ale personajului,
generate de episodul refulat al pierderii copilului în
valuri, sunt redimensionate simbolic. Astfel, Matei
descoperã în garajul ciudatului Doktor Hermann („o
corciturã între Carl Jung ºi un actor american”) o
colecþie de cãluþi de mare. Atras irezistibil de micile
creaturi, Matei furã un cãluþ, „cuprins brusc de nevoia
de a-l purta în buzunarul vestei, cât mai aproape de
inimã”. Calul de mare este, dupã cum se ºtie, o
vieþuitoare uimitoare: este singura specie la care femela
depune ouã în punga pe care masculul o are în acest
scop, pentru ca apoi, masculul-cãluþ de mare sã aducã
pe lume puii. Aceastã ciudãþenie a naturii dã seama
despre eºecul iremediabil al personajului.

Amnezia lui Matei va fi elucidatã treptat datoritã
scrisorilor pe care acesta i le scrie necunoscutei
veriºoare a lui Nae Lebãdaru, Monalisa / Suzi,
personaj aflat, în mod ironic, în plin proces de uitare
intenþionatã a propriului sãu trecut. „Evangheliile” lui
Matei vor fi, probabil, ignorate de receptorul lor, dar
au menirea – mult mai importantã – de a-i releva
personajului-autor propria sa istorie.

O variantã a mitului spune cã Evanghelistul Matei
ar fi fost ars pe rug; personajul Matei este ºi el sortit

flãcãrilor ce cuprind Hotelul Arkadia încercând sã-ºi
salveze prietenul. Coºmarul acvatic piere în focul ce
mistuie hotelul, iar printr-un ironic dar salvator
catharsis, Matei ºi Radovan devin doi marinari
atemporali...

Dacã destinele individuale sunt, în roman,
încãrcate de o simbolisticã atent cãutatã, destinele
colective nu sunt nici ele neglijate, relevant fiind în
acest context episodul expoziþiei „Sã nu uitãm”,
eveniment cu prilejul cãruia germanii scot la ivealã –
ca dintr-un depozit al inconºtientului colectiv
insuficient refulat – obiecte ºi simboluri naziste atent
întreþinute, sugerând faptul cã nici o naþie nu poate
sãri peste propria-i umbrã de totalitarism, oricare ar fi
fost el. 

E un avertisment? O teamã a omului ce a fost
nevoit sã-ºi aleagã o altã þarã? Sunt întrebãri la care, în
calitate de cititori, avem libertatea de a rãspunde dupã
bunul nostru plac. ªi, cu optimismul ce trebuie (sau ar
trebui) sã caracterizeze pe orice european trãitor al
acestor vremuri de carnaval multicultural, îmi permit
sã închei cu cuvintele euforice ale unui personaj
secundar: „Vive l’amitié entre la Roumanie, la Croatie,
la Tsiganie, la Pologne…”
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Octavian Gruian

Un roman despre o Europã

Ioan Bembea

Înþeleptul cronicar



La  marginea  dinspre  apus  a  sufletului

la marginea dinspre apus 
a sufletului
e o mare de iluzii
ºi zâmbete
pe care cãlãtoresc
lucidã
pe care întârzii 
cãutându-mã

numai seara
când ziua de mâine
îmi înmugureºte umerii
întorcând încã o filã
din cartea vieþii
aceastã poezie banalã
a serii
culege gândurile
ce curg muzical
ºi fiecare mâine 
e un continent ce trebuie descoperit
ºi fiecare ieri
e o biografie certã
ºi fiecare cuvânt devine
o parte din azi

aceastã poezie a serii
nu o poþi înþelege
decât oprind culorile triste
la poartã

Oraºul  care  zâmbeºte

m-am nãscut în antica Potaissa

câtã zarvã 
la margine de imperiu
ca o ninsoare în amiazã de iarnã

prin iarbã când alerg
tãlpile-ºi amintesc
zile de-odinioarã

amintirea oraºului
cu biserica cu ceas
cu bulgãri din sticlã incandescentã
înflorind
ºi praf de ciment 
precum praful de stele
aºternându-se peste gânduri
cu muntele de sare din pântece
vapoare pe Arieº
cãmara de sare a Transilvaniei

gândurile apun aici 
odatã cu soarele 
dupã Cheile Turzii
coºurile fabricilor
mãreþe bastioane ale industriei
mi-au vegheat copilãria

acum
aud cum cresc boabe de struguri
pe dealurile domoale
dimineþile mã poartã
spre aeroportul serii
constructorii cetãþii de beton
Icari fãrã nume
au dispãrut cu macaralele lor
oraºul e schimbat 
dar sunt mândrã
cã dimineþile mã recunosc

ºi oraºul mã salutã
cu sunetul clopotelor sale
ºi-mi zâmbeºte

VVrreeaauu  ssãã  ººttiiuu

vreau sã ºtiu dacã mã vedeþi
când vã acopãr cu gânduri
pline de dor
vã descifrez mereu
râsul rostogoloit
pe gresii
nu ºtiu dacã inima mea se aude
ca un ceasornic nevãzut

prin încãperile pline cu cãrþi
metaforele-au devenit 
un obicei al pãmântului
iar istoria
a fost întotdeauna
contemporanã cu oamenii
tãcerea are un parfum
de cer vãratic
ºi timpul curge
iar
spre alte începuturi

GGâânndduull

ai ascultat vreodatã
cum rãpãie
gândul
într-o cochilie de cer?

Azi am devenit cineva. ªtiþi dumneavoastrã:
„cineva trebuie sã ducã gunoiul”. 

Plouã mãrunt. E rece. Îmi este mai frig mie
decât termometrului. O fi arãtând el, mecanic,
niºte grade, dar nu simte ce simt eu sub umezeala
de toamnã. Zgribulealã. ªi e ceaþã! N-am încotro,
îmi iau punga, geaca ºi curajul. Pornesc. Merg cu
nasul în pãmânt, cãci drumul poreclit „asfalt” din
dos de blocuri e plin de gropi ºi bãlþi ºi pietriº ºi
noroi. N-am nici un chef sã fac un rostogol prin
zonã. Noroc cã ºtiu direcþia. ªi cã mirosurile ce
strãbat fãrã opreliºti sunt semne indicatoare mai
precise decât indicatoarele de pe autostrada
soarelui.

Gata, am ajuns, îmi disting obiectul muncii!
Nu, nu vãd bine, ceaþa asta mi s-a pus parcã ºi pe
minte. Pentru cã ceea ce mi se pare a zãri jos,
alãturi de container, nu existã. E o halucinaþie de
toamnã. Acolo, lângã resturi menajere ce nu ºi-au
nimerit þinta ºi putrezesc nepãsãtoare în noroi,
vãd o pozã. Îl cunosc pe tipu’ ãla, l-am mai vãzut
undeva. Chiar el sã fie oare?! Clipesc, mã aplec,
mã minunez. Uit de teama de-a aluneca-n
mocirlã, cum stau aºa pliatã-n douã. Nu e nici un
dubiu, aceea e fotografia lui Eminescu. Pe un
spate de copertã. O copertã de carte. Nu e o
singurã carte. Înghesuite pe o micã folie de nylon,
împrãºtiate în jur de intemperii, sau animale, sau
bastoane scotocitoare în gunoi, sunt vreo

douãzeci de cãrþi. Titluri aiuritoare. Poezii.
Eminescu. Alecsandri. Nada florilor. Amintiri din
copilãrie. Povestea vorbei. Nu, n-am loc ºi n-am
putere sã le înºir pe toate. Bibliografie ºcolarã
alungatã de pe raft. Literaturã românã picatã afarã
din istorie. Culturã naþionalã cãzutã-n derizoriu.
Litere tipãrite-n tuº ajunse anacronice. Pagini
transformate în foi de hârtie banalã. Nici mãcar
reutilizabile. La gunoi cu ele, la gunoi!

– Dumnezeule!
Tresar. De unde vine vocea asta, concentrând

în cel mai grãitor unic cuvânt tot ceea ce vãd ºi
simt? Mã întorc. Alãturi de mine, cu plasa de
cumpãrãturi atârnând grea în mânã, stã blocatã o
femeie. Mãruntã. Pãr cãrunt ieºind pe sub batic.
Pardesiu second-hand. În mod vizibil e simplã, cu
rãdãcini rurale, îmbãtrânind acum într-un bloc de
la oraº. Nu se uitã la mine. Nu mi se adreseazã
mie. Vorbeºte cu imaginea neverosimilã care o
ºocheazã ºi pe ea:

– Dumnezeule-doamne, cine aruncã cãrþi la
gunoi?! Dacã nu-i mai trãbã, de ce nu mere sã le
deie la bibliotecã? Sau la o ºcoalã, undeva?

Inspirã adânc. Cu efort. Moleculele de oxigen
se strecoarã cu greu printre picãturile de umezealã
din aer. Pãtrund anevoios în bronhiile vârstnice.
Îºi croiesc cu dificultate drum cãtre sufletul
amãrât. Îºi întoarce faþa spre mine. Mã vede-nu
mã vede prin cristalinul înceþoºat ºi el de

cataractã. Mie mi se adreseazã sau ei însãºi? Ori
dumnezeului pe care tocmai îl pomenise:

– Ce n-aº fi dat în tinereþile mele sã am tãte
cãrþile estea! Mãcar sã le privesc. Sã le mângâi.
Oho! ªi sã le citesc...

Poate nici n-a auzit ce i-am rãspuns. Sper cã 
n-a auzit. Pentru cã orice i-aº fi spus eu, ar fi
sunat banal ºi gãunos alãturi de simplitatea
inteligentã ºi cu bun simþ a textului ei.

A plecat. Dând din cap. Ducându-ºi anevoie
plasa de cumpãrãturi. Târºâindu-ºi paºii
împovãraþi de ani. ªi de regretul amintirilor pe
care nu le avea. Care deveniserã cuiva atât de
inutile, încât le-a azvârlit pe pãmânt, în noroi.
Mai jos de atât nu se putea.

Când s-a întâmplat asta? Într-o zi de sâmbãtã,
luna noiembrie, anul 2012, secolul XXI. În ce loc?
Cartierul Opriºani, Turda, judeþul Cluj, România.
În Uniunea Europeanã. ªi ce dacã? Doar suntem
abia la început de veac. ªi… la margine de
uniune.

Plouã mãrunt. E rece. Revin spre casã cu nasul
în pãmânt. Ocolesc un hotar de baltã. Nu, nu
geografia ne þine la margine de uniune. E ceaþa.
Ceaþa de pe mintea unora. ªi câtã durere
produce! Durerea încheieturilor cu reumatisme
autumnale. Durerea sufletului într-un colþ din dos
de blocuri, lângã resturi menajere. Durerea lumii.
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Dana Deac

La marginea dinspre apus a sufletului

Vere Ieremiaº

Durerea



„Frumosul este triumful adevãrului” 
Platon

Înainte de a cataloga în vreun fel lucrãrile
doamnei Paraschiva Palfi Grimm, aº dori sã
stabilim exact ce anume numim, de fapt, artã în
epoca modernã. 

Theophile Gautier se întreba, cu mai bine de o
sutã de ani în urmã, dacã „frumosul existã prin el
însuºi sau este determinat de noi înºine în mod
relativ”. 

Am putea sã-i rãspundem cu vorbele lui Kant
care era de pãrere cã „lucrurile doar ni se par
frumoase, în mod subiectiv, în funcþie de
inteligenþa umanã”. Winckelmann, cam în aceeaºi
perioadã, ajunge la concluzia derutantã cã
„frumosul e ceva despre care e mai uºor sã spui
ceea ce nu e decât ceea ce e”. 

Întrebarea se adânceºte dacã ne gândim ºi la
faptul cã s-a dovedit mai apoi cã „frumosul din
artã nu este acelaºi cu frumosul din naturã”
(exemplul copacului stufos – frumos în naturã, ºi
cel cu crengi contorsionate – mai frumos în
picturã). 

Un rãspuns categoric a fost dat de P. Andre
care spunea cã: „Frumosul în esenþa lui absolutã
este însuºi Dumnezeu”, pentru  cã „Frumosul nu
aparþine lumiii sensibile ci celei spirituale care are
drept temelie ordinea ºi drept esenþã unitatea”.

În final, gânditorii ºi esteticienii epocii
moderne au cãzut de acord cu aceastã pãrere
demonstrând în fel ºi chip cã „nicio formã
esteticã nu poate lua naºtere fãrã sã aibã ca punct
de plecare ideea”. Cu alte cuvinte, frumosul nu
este altceva decât „ideea ce se exprimã prin
formã”.

A devenit incontestabil faptul cã, mai ales azi,
la baza oricãrei creaþii stã ideea – fie cã e vorba
de arta greacã, romanã, barocã, de Cucuteni, arta
naivã, modernã sau decadentã.. Cãci, la baza
Pãsãrii mãiestre a lui Brâncuºi a stat ideea de
zbor,, tot aºa cum la baza Afroditei din Grecia
anticã a stat ideea de frumuseþe, iar în figurile
încrustate de pe vasele de Cucuteni se regãseºte
ideea ritmurilor cosmogonice. 

În acest sens putem concluziona, deci, cã: tot
ce serveºte la exprimarea, transpunerea,
materializarea ideeii prin culoare, formã, miºcare,
sunet sau cuvânt este manifestare artisticã. 

În consecinþã, opera de artã poate fi
catalogatã ca act de translaþie, în care artistului îi
revine sarcina de a traduce (prin intermediul
mãiestriei sale) ideea,, care aparþine lumilor
spirituale, în creaþii, ce þin de concreteþea lumii
materiale. 

Evident, translaþia poate fi mai mult sau mai
puþin perfectã, în funcþie de talentul creatorului,
sau poate fi mai greu sau mai uºor perceputã de
spectator, în funcþie de pregãtirea acestuia în cea
ce priveºte limbajul artistic. 

Ori, codul limbajului artistic se învaþã; privind,
analizând ºi meditând asupra legãturii dintre
obiectul artistic ºi legile matematice de ordonare a
lumilor spirituale (cum sunt: proporþia, ritmul,
forma, armonia etc.). Abia apoi ne putem asuma
catalogarea unor opere drept artã minorã, artã
naivã, artã decadentã sau, pur ºi simplu, non artã.

Aºa se explicã ºi faptul cã, uneori (când au
servit ideea!), câteva linii ºi puncte, sau câteva
pãtrate colorate (vezi Mondrian) au putut fi
cotate drept capodopere de artã. Tot astfel o

bucatã de lemn, o piatrã, sau o bucatã de bronz
gãurit, când reuºesc sã serveascã o idee pot sã
imprime o stare de spirit ºi pot fi la fel de
emoþionante ca sunetele muzicale ale unui
oratoriu sau metaforele unei poezii. 

Valoarea artisticã este datã de felul în care
creatorul reuºeºte sã gãseascã forma cea mai
potrivitã de exprimare a ideii, iar capacitatea de
apreciere a operei artistice depinde de educaþia
esteticã a fiecãruia. 

A nega valoarea unei creaþii, chiar dacã e
minorã, doar pentru cã nu ne place sau pentru cã
avem gusturi mai elevate este o mare greºealã.
Pentru cã nu evoluãm concomitent ºi, la anumite
nivele de percepþie, oricare creaþie poate constitui
o necesarã treaptã de iniþiere pentru înþelegerea
ideilor înalte ºi, mai târziu, a operelor desãvârºite. 

Vom putea avea o atitudine corectã faþã de
creaþii doar conºtientizând faptul cã: dacã lumea a
evoluat datoritã inteligenþei umane – care a
inventat obiectele utilitare ale civilizaþiei – artiºtii
au fãcut cel puþin tot atât pentru desãvârºirea
umanitãþii. Pentru cã arta a depozitat în timp
ideile care au hrãnit latura sufleteascã ºi spiritualã
a omului ºi fãrã artã (fãrã perceperea binelui ºi
frumosului) inteligenþa ar fi putut opta pentru
distrugerea, ºi nu salvarea, omenirii. Theophile
Gautier spune, în acest sens, cã: „Versurile lui
Homer, statuile lui Fidias ºi picturile lui Rafael au
contribuit mai mult la înãlþarea sufletului
omenesc decât toate tratatele moraliºtilor. Au
fãcut posibil ca oamenii sã poatã concepe
idealul”. 

Existã, desigur, perioade de timp când simþul
frumosului adoarme în noaptea secolelor de
catclisme sau în haosul restabilirii ordinii politico-
economice a statelor lumii. Dar, dupã cum reiese
din istoria lumii de pânã acum, epocile de
tranziþie sunt urmate mai apoi de noi perioadele
de revigorare a artelor, confirmând parcã
afirmaþia  înþeleptului Platon care ne spune cã:
frumosul este triumful adevãrului.

Întorcându-ne la lucrãrile doamnei Paraschiva
Grimm, ne vom confrunta cu pãreri pripite; cum
cã avem de a face cu artã naivã, sau artã minorã,
sau cu non-artã, cu meºteºug, pentru cã nu sunt
folosite clasicele instrumente ale picturii sau
sculpturii. 

Grimm Piroska practicã o artã mai puþin
întâlnitã: „pictura cu acul”..  

Nu a fãcut nicio zi de ºcoalã de artã; nu i-a
plãcut niciodatã sã coase ºi nici sã deseneze, dar
soarta a hotãrât în locul ei. O boalã cumplitã a
imobilizat-o ani mulþi la pat ºi, odatã, vrând sã-ºi
ajute fiica la terminarea unei cusãturi pentru orele
de lucru manual, a descoperit cã poate sã-ºi afle
liniºtea ºi ameliorarea suferinþei cu acul ºi aþa în
lumea fascinantã a culorilor. 

Nu a avut dintru început dorinþa de a crea, ci
doar plãcerea de a metamorfoza suferinþa în
bucurie prin culoare. Cu migalã ºi rãbdare ea a
realizat pânã acum câteva sute de tablouri ºi a
avut expoziþii atât în Europa cât ºi în America,
obþinând numeroase premii ºi distincþii, mai
recent chiar titlul de „Cavaler al culturii
maghiare”, distincþie oferitã anual de Guvernul
Ungariei doar unui numãr de 40 de persoane. 

Dacã vom analiza lucrãrile sale fãrã idei
preconcepute, urmãrind doar armonizarea
culorilor, proporþiile ºi perspectiva din lucrãrile
sale, sau chiar dacã nu vom þine seama decât de

percepþiile senzoriale, de plãcerea ºi bucuria pe
care o resimþim în faþa multicolorelor lucrãri ºi
vom conºtientiza efectul pe care-l au acestea
asupra stãrii de spirit, va trebui sã recunoaºtem cã
suntem în faþa unor creaþii autentice ºi chiar
foarte valoroase. 

Faptul cã artista nu a urmat ºcoli de artã ºi cã
totul este creat dintr-un impuls artistic nativ nu
justificã clasificarea operelor sale ca artã naivã.
Cãci, dupã cum îi spunea artistei ºi un mare critic
de artã la vernisajul expoziþiei din Spania: „La ce
ºcoalã ar fi putut sã înveþe aºa ceva?”.

Ceea ce face dânsa nu este nici decum o artã
minorã pentru cã lucrãrile servesc în mod
admirabil idei înalte ca: bunãtatea, liniºtea, pacea,
bucuria exprimate printr-o extraordinar de subtilã
orânduire a culorilor. Asemenea muzicii,
tablourile ei au ritm ºi armonie, impresioneazã ºi
desfatã, nu e nevoie sã cãutãm asemãnãri cu
realitatea.

Materia primã folositã în realizarea lucrãrilor
este, la fel ca-n cazul tapiseriilor, firul textil, dar
tehnica folositã pretinde un travaliu artistic
extrem. Pentru cã artista nu foloseºte pensula cu
care culorile pot fi aºternute sau ºterse la nevoie,
nici lutul sau piatra care pot fi remodelate la
nevoie, nici urzeala ºi firele textile ce pot fi
destrãmate ºi reþesute la nevoie, ci acul ºi aþa,
ceea ce înseamnã cã fiecare împunsãturã este
iremediabilã ºi, deci, din pornire trebuie bine
gânditã – sau în mod miraculos simþitã. 

Privindu-i lucrãrile, ne dãm seama cã Grimm
Piroska este, incontestabil, un caz de om dãruit
cu har de cãtre entitãþile spirituale ale unor lumi
ce par a ne guverna într-un mod miraculos ºi care
ne rãmân deocamdatã surprinzãtor de...
necunoscute.

ªi lumea de basm a doamnei Grimm nu
începe ºi nu se terminã pe tãrâmul minunat al
culorilor ci continuã în lumea metaforelor care
însoþesc idei subtile ºi trãiri intense de o rarã
frumuseþe.   
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