MONUMENTE ISTORICE ÎN GRAFICA
LUI GY. SZABO BELA
de
Cornel Crăciun

O intruziune în fascinanta lume de semne şi simboluri a maestrului Gy. Szabo Bela este întotdeauna benefică pentru cel cc găseşte timp şi un minim de interes
în acest final de secol şi mileniu cc ncmultumcştc politic şi '"condamnă'" economic
Opera graficianului este o oază de frumos într-un ocean de suferinţă şi patimi de tot
felul. Perenitatea lucrărilor sale se datorează unei discipline autentice a actului creator şi unei viziuni singulare. încărcată cu semnificaţii şi detcrmina\ii simple şi personale. Maestrul Gy. Szabo Bela nu şi-a propus niciodată să epateze sau să se alinieze unei linii de conduită „oficiale". Domnia sa a avut răbdare să-şi urmeze propriul instinct artistic. să nu disimuleze prin improviz.a\ii. ci să fie mereu egal cu ci
însuşi. Mcdita\iile sale au fost transpuse cu răbdare în ciclurile xilograliate sau în
lucrări disparate - cum este şi cazul de faţă. Aceeaşi seriozitate. aceeaşi asumare
responsabilă a statutului de intermediar al artistului - între univers şi societate - şi
mereu o pri\"irc lucidă asupra destinului uman. un răspuns perfect articulat la prorncarca inefabilă a \"ic\uirii într-un sistem de coordonate pc care Ic-am moştenit şi
cărora căutăm să ne adaptăm cât mai inteligent cu putinţă. Modestia inerentă unui
marc spirit cum a fost Gy. Szabo Bela - în totală contradic\ie cu mentalitatea exhibi\ionistă a domeniului - m-a frapat şi m-a cucerit când. cu ani în urmă. i-am vizitat
atelieml împreună cu un prieten care a realizat o excelentă interpretare a ciclului
Apocalipsului 1.Ciclurilor contestatare de tincre\e li s-au adăugat. în timp. ca un
semn inconfundabil al maturizării creatoare. intcrpctărilc personale la Divina Comedie şi A1wl'alipsul. precum şi impresiile de călătorie în China şi Mexic.
Întâmplarea a făcut să descopăr - poate nu sunt primul în această postură - o
map:i cc con\inc 7 exemplare de mână după xilografii realizate între anii 1952-1959
şi donate. ca cdi\ic de autor. Bibliotecii Centrale Universitare '·Lucian Blaga" din
Cluj-Napoca 2 . Chiar dacă nu au fost gândite ca un ciclu aparte. cele 7 xilogravuri
reprezintă monumente istorice din Cluj şi din Ardeal privite prin prisma - atât de
particulară - a artistului îndrăgostit de peisaj. Credem că nu greşim atunci când forI Nicolae Onac, Gy. Szab6 Bria - Ciclul "Apocalipsului", 1981, teza de
l'at·ull,1!ca de isloric-lil1,sofic Cluj-Napoca
' Cokcţi,1 d., st:n:,c •.ni XX]Vr]-7
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paradigma peisajului ca stare de spiril pentru întreaga creatic a artistului în

cauză. Într-o singulară interpretare de sinteză a artelor plastice româneşti'\ este subliniată tocmai această apctentă a graficianului pentru fenomenul cosmic. pentru
spatializare şi consubstantialitatc.
Peisagist prin vocatie. Gy. Szabo Bela nu poate concepe lumea decât ca pe o
însumare de imagini - ce glisează de la tehnica tra\'clingului la vcduta de amplă
respiratic. Acest mic compendiu de artă grafică - comasat în derularea celor 7
imagini - se concentrează asupra unei tipologii extrem de restrânse: cctăti în peisaj
şi vizualizarea a două fortificatii medievale din oraşul Cluj 4 . De la bun început trebuie să facem următoarele precizări: lucrările au fost realizate în perioada ""obsedantului deceniu"'. distanta temporală este uneori mare între piesele cuprinse în
scria pc care o comentăm. dar stilul inconfundabil al artistului este prezent pretutindeni. Alegerea subiectelor dovedeşte cu prisosin(.ă prioritatea autonomiei actului de
crca1ie în raport cu comanda socială prevalentă în epocă.
Din oraşul Cluj. Gy. Szabo Bela se concentrează asupra două monumente
medievale\ vizualizate în acelaşi an de gratie: 1952. Imaginii panoramice asupra
turnului pompierilor6 îi este contrapusă secvcnia hibernală - în traveling lent - asupra turnului Betheln (bastionul croitorilor)7. Maestru în ceea cc priveşte do,..area
suprafetclor - lucru cu atât mai evident în perspectiva uşor plonjantă asupra construcpci de pc strada Pompierilor - graficianul dă prioritate sentimentului său de
sorginte romantică - atât de propriu unei interpelări ce inserează o constructie în
peisaj. Învolburarea norilor - pe care o vom depista şi în dramatizarea imaginilor cu
cetăti - presionează puternic asupra amalgamului de clădiri înserate în peisaj. Legătura între cer şi pământ este intermediată de profilatura elansată a turnului descentrat stânga fată de axa construqici. Vergelele structive ale unor posibile constructii şi plopii din registrul extrem dreapta preiau. fără un echilibru corespunză
tor. greutatea unui spatiu evaziv predominant. Raportul de 2/1 conduce la o formulă
extrem de aerată din care suportul terestru câştigă avantajele unei posibile structuri
de navă cu centrul de greutate fixat pe turnul propiu-zis. În raport cu imaginea comentată, profilatura turnului Bcthlcn este cvasiclasică - accentul fiind mutat asupra
triangulantei turnului de pază. Senzaţia de alunecare - exacerbată de personajele în
mişcare. atentie aici asupra saniei centrale! - este temperată de turnul masiv. Artistul pedalează asupra sentimentului de protcctic oferit de zidurile masive. în interiorul cărora viata îşi urmează cursul normal - în ciuda violentei vifornitei din fundal.

3. •••, Artele plastice în România dupA 23 august 1944, Academia R.P.R., Bucureşti,
1959, sub redactia acad. G. Oprescu, p. 142
4. În ordinea lor fixată de autor piesele din mapă sunt următoarele: I. Cetatea de la Bologa, 1955; 2. Cetatea de la Colteşti, t9S9; 3. Turnul Pompierilor din Cluj, 1952; 4. Cetatea
de la Ciceu, 1955; 5. Cetatea de la Lita, 1955; 6. Cetatea de la Almaş, 195S; 7. Bastionul
Bethlen din Cluj iarna, 1952
5. Ambele construite în secolul XV şi făcând parte din sistemul de fortilica1ii al oraşului,
vezi Ştefan Pascu, Viorica Marica, Clujul medieval, Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 42-43; ... ,
1850 Clujul istorico-artistic, Cluj, I 974, p. 27 şi 44-47
6. Dupa toate aparentele este turnul Uli\ei de Mijloc şi a apartinut la începui breslei mă
celarilor, cf. Pascu, Marica, op.cit., p.42-43
7. lnforma\ii în•••, 1850 Clujul isorico-artistic, 1974, p.44-47
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Dialogul dimrc generalii - de subliniat aici prcpondcrcnia clementului infantil - este
posibil într-o ccua\ic a albului purificator.
În privin\a figurării cetătilor ne luăm permisiunea să respectăm ordinea lor
cronologică - fixată de autor în numerotarea lor din mapă. Cetatea de la Bologa 8
este o construct,ie tensionată în care grija pentru detaliul marcat se împleteşte cu atmosfera specific romantică a profilaturii corpului de clădire pc fundalul unui cer
înnorat. Oceanului de verdeaţă din primul plan ii corespunde îm·olburarea unor
nori rebeli. lumina având un rol exhibitoriu în acest caz. Calitălilc de scenarist sunt
deosebit de prcganant puse în evidenţă prin dialogul dramatic dintre plin şi gol.
dintre terestru şi celest. Diagonala aproape perfectă - punctată dinamic de conturul
cetălii - reabilitează câmpurile de forte. accentuând în mod vădit asupra trăiniciei
învelişului terestru luminat de fulgerele dczlăntuirii stihinice nocturne.
Cetatea de la Colţeşti 9 este de un calm cuceritor. O amplă vcdută plonjantă
a unei văi dominate de un punct de pază reprezentat de ruinilc cetăţii plasate pe un
deal centrat ne introduce într-un decor mirific. Ceva edenic se revarsă din fiecare
coltişor al compozitici perfect echilibrate şi argumentate plastic. Succesiunea ritmată de plinuri şi goluri din fundal este annonizată ideal cu atmosfera pacifică a
primului plan Vcgcta\ia deasă ca peria. caii care pasc în libertate. vulturul care domină cerul în cvolufia lui sinusoidală. diagonala puternică a plantei din dreapta
ecranului sporesc - prin propria lor încărcătură ideatică - semnificat.ia unei evaziuni
peisagistice pure. Chiar şi clementul acuzat anecdotic al pictorului aplecat asupra
şevaletului arc menirea să accentueze starea de mcditatie con\inută în lucrare şi nu
să abată atentia într-o dirccfie irelevantă. Gy. Szabo Bela îşi probează - cu strălu
cire - calită\ilc de componist care l-au impus în ierarhia de clasament a domeniului 1 Cerul redus la dimensiunea de 1/3 are rolul unui tampon menit să focalizeze
centrul de interes asupra triangulaliei dealului cu cetate.
Cetatea de la Ciceu 11 beneficiază de o prezentaţie ascendentă cc pune în
evidenţă coabitarea - până la identificare - dintre natură şi construcţia cc incurnbă
prezenta umană. Etajarea savantă a celor trei planuri: câmpul stăpânit de vulturul în
picaj: dealul acoperit de vcgetatia deasă a pădurii şi dominat de profilatura ruinelor
zidului cetăfii. respectiv cerul - vălurit - unde dansează în aer vulturii, traduc interesul marcat al artistului pentru formula melodică a sonatei în care timpii de început şi final sunt echilibra\i. numeric şi calitativ. de dezvoltarea mediană. Triangulatici ascendente a dealului ce se termină prin prezentatia verticală a ruinei cetăţii îi
corespunde. în registru descendent. triangulapa flotantă a vulturilor ce are vârful de
sarcină în specimenul gata să aterizeze. Procedând logic şi legic. artistul caută să
am10nizezc staticul şi dinamicul într-un dialog polivalent.

°

8. Cetate de strajă datând din primul sfert al sec. XIV (prima rnentiune în 1322), cf. Vasi-

Dictiona1· enciclopedic de artă medievală românească, Editura Ştiintifică şi EnciclBucure~ti, 1976, p. 60
9. Nu am găsit informatii referitoare la ca
10. "În faza sa actuală ci este în primul rând un peisagist, cel mai de seamă eâti avem în
grarnnr·, în Artele plastice în România după 23 august 1944, p. 142
11. /\testalii documentar în sec XIII, a fost stăpânită din 1489 de căire Ştefan cel Mare,
ci' Vasilt- Drit!,!ll'. op.cit . p. '1.'l
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Cetatea de la Lila 12 ne oferă un exemplu concludent de ştiinţă a construc1iei peisagistice. confirmând totodată marca clasă a autorului. Prezcntatia plonjantă.
menită să indi\'idualizczc ruinele C\'1dcnte ale cctătii pc un fundal tern - cc se putea
confunda până la un punct cu clementele definitorii ale planului central -. îl apropie foarte mult pe artist de „performantele„ unui studm geologic. Succesiunea
1.igzagată de văi dominate de platoul cctătii este încadrată în registrul superior de
fâşia îngustă de cer. Din nou este prezent clementul anecdotic figurat prin intermediul animalelor încorporate în compozi\ic: cele două capre din prim plan inferior
dreapta. cei trei vulturi cc se rotesc în cercuri largi deasupra ruinelor. respectiv şirul
lung de vaci ieşite la păscut pc platoul din imediata apropiere a cctălii. Grafic talentului indubitabil al graficianului ne aflăm. din nou. înaintea unui remarcabil exemplu de peisaj conceput ca stare de spirit. ca seismograf al sensibilitătii artistice.
Cetatea de la Almaş 13 reface prczenta\ia rrontală a unui peisaj care concentrează centrul de mtcrcs în registrul median. Câmpul. dominai de bivolii care pasc.
susµnc parcă greutatea dealului împădurit cc se fmalizca,ă cu nunele cctă\1i dm
pisc. Simetria celor două părti ale imaginii - şi am fi îndemna\1 să afirmăm că şi
monotonia inerentă - este ··ruptă" de culoarea drumuim de acces. cc se profilează
ca un fund de pâlnie din configurarea turbionară a cerului. Cele două câmpuri de
prezentatie a fundalului atmosferic - decupate evident inegal de profilul cctătii crează o stranie atmosferă de flotatic a întregului structi\'. care este augmentată de
spirala drumului descendent şi de coarnele bivolilor din planul apropiat. Gy. S.1,ab6
Bela introduce - extrem de savant - principiul dinamicu de sentiment într-o compozitie voit statică. Rafinamentul alegerii elementelor de detaliu (vezi aici şi cele două
personaje umane cc evoluează pc o potecă paralelă cu drumul principal) se îmbină
cu ştiinfa stăpânirii ansamblului. Stilul inconfundabil al artistului este cu atât mai
greu de uitat dintr-o astfel de lucrare de scne grafică.
Aşa cum am precizat şi în debutul prezentei lucrări. mtcrcsul pentru vizualizarea monwncntului istoric nu a reprezentat o constantă a creatici lui Gy. S,.abo
Bela. În măsura în care a considerat interesantă inserarea acestuia în mediul natural.
artislUI a abordat moti\'ul ca pc o posibilă conjugare a temei pcisaJului pur. În liniile
sale csentiale. opera lui Gy. Szabo Bela rămâne. primordial. --un vast poem al natUJii. al \'ietii omului în natUJă. de un lirism încre1.ător şi optimist'". 14 Se cu\'inc să
remarcăm consccvcnfa actului său de creatie într-o vreme - deceniul şase - când
majoritatea confra(ilor săi se găseau angaja\i în procesul edificării artei realist socialiste. Neutralitatea tematicii abordate conjugată cu seriozitatea demersului interpretativ i-au asigurat. fără nici o îndoială. un loc de prim-plan în istoria graficii româneşti.

12. Cetate dalând din sec. XIII, cf. Vasile Drăgul, op.cit., p. 191
13. Nu am găsit informalii rcforitoarc la ca
14 Arrell• plaslkl'

în România

după 23

aui.,'l.lsl 19-'-t, p. 14'.!
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MONUMENTS HISTORIQUE DANS LES ARTS GRAPHIQUE
DE GY. SZA.BO BELA
Resume
L'auteur decrit Ies 7 xylogravures realisees par Gy. Szab6 Bela, fmmant le contenu d'un portefeuille decouvert a Ia Bibliotheque Centrale Universitaire Lucian Blaga
de Cluj-Napoca.
Les sept pieces forment un cycle representant des monument historique de Cluj
et de la Transylvanie, considere au point de vue, si particulier, de ('artiste epris du
paysage (La Citadelle de Bologa, la Citadelle de Colţeşti, la Tour des Pompiers de Cluj.
la Citadelle de Ciceu, la Citadelle de Lita, la Citadelle d'Almaş, le Bastion Bethlen de
Cluj en hiver).

https://biblioteca-digitala.ro

146

Comei Crăciun

https://biblioteca-digitala.ro

6

7

Monumente istorice in grafica lui Gy. Szabo Bela

https://biblioteca-digitala.ro

147

