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EDITORIAL:
Se împlinesc o sută de ani de la unirea
tuturor românilor într-un singur stat unitar. Să
lămurim un lucru: noi nu existăm de o sută de
ani, cum ar vrea să sugereze o seamă de „binevoitori”! Ne-am născut aici acum vreo două mii
de ani şi ne cunoaştem bine părinţii. Conform
legendei, suntem coborâtori din zei: Venus, zeiţa
frumuseţii, şi Marte, zeul războiului. Frumoasă
legendă, cum numai popoarele alese au! Dincolo
de mit însă, strămoşii noştri au fost împăraţii Romei, împăraţii lumii civilizate de atunci.
            Ne-am născut la începutul primului mileniu
ca popor educat, cu ştiinţă de carte. Pe la sfârşitul
veacului al IV-lea după Christos, Ioan Gură de
Aur, Patriarhul Constantinopolului, îl cheamă
la el pe Ioan Cassian (dobrogean) şi îl trimite în

Egipt să se documenteze în privinţa organizării
monahale. Scrierile sale sunt în limba latină, limba părinţilor săi şi limba utilizată într-o bună parte din Europa. Era Ioan Cassian roman? Sigur că
nu! Era daco-roman? Nu mai putem vorbi de aşa
ceva, fiind o etapă deja trecută. Ioan Cassian era
străromân, ca şi nepotul său, Dionisie cel Mic,
alt învăţat al bisericii, trecuţi cu toţii, de multă
vreme, în rândul sfinţilor. Aveam încă o mândrie
şi o ţinută morală moştenite, aveam conştiinţa
unei superiorităţi dobândite prin educaţie, înainte
să ne subjuge şi să ne umilească „stăpâni luaţi din
drum”, cum spune poetul. Am început să scriem
în latina poporului, adică în limba română, încă
din secolul al X-lea, cum este bine atestat în documente („Dicţionar al limbii române vechi”).
Noi nu am învăţat să scriem doar din 1521, cum
iarăşi suntem îndemnaţi deseori să spunem.
            Doar aşa se explică faptul că în momentele cele mai grele ale istoriei noastre ne-am refugiat în limba română ca într-o cetate în care s-au
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adăpostit cele mai nepreţuite comori ale neamului. Dacă a existat în istoria noastră cu adevărat o
fortăreaţă care nu a putut fi supusă nicicând, din
care s-au revărsat energiile noastre în momente
cruciale, aceea a fost limba română.
            Evul Mediu nu ne-a fost prea prielnic, dar
nu a fost o epocă a naţiunilor, ci a imperiilor şi
regatelor care se coordonau după alte principii.
Ştefan cel Mare a avut Ardealul sub picioarele
cailor săi, unde a construit biserici, cum bine se
ştie, a pus domnitori în Muntenia cam de câte
ori a dorit, dar nicicând nu s-a gândit să unească într-un singur stat pe toţi românii, deşi putea
să o facă. Acestea erau vremurile, acestea erau
mentalităţile, era o gândire diferită de cea cu care
suntem obişnuiţi. Abia după o sută de ani, pentru
scurtă vreme, Mihai Viteazu avea să unească într-un singur stat toate provinciile locuite de români,

dar a fost mai degrabă opera unui vizionar.
            Ceea ce s-a întâmplat acum o sută de
ani, constituirea statelor naţionale pe seama destrămării imperiilor (a imperiului Austro-Ungar)
îşi are rădăcinile în Marea Revoluţie Franceză
(1789) care a schimbat radical un mod de gândire îmbătrânit, prin ideile iluministe de care s-au
contaminat şi tinerii noştri şcoliţi în Occident,
paşoptiştii. În acelaşi timp, „Declaraţia preşedintelui Wilson”, cu cele 14 puncte ale sale, a
constituit un important factor catalizator pentru
constituirea statelor naţionale.
            Marea Unire de la 1918 a venit astfel ca
un proces firesc, prin care un mare şi vechi popor
al Europei s-a regăsit într-un singur stat unitar.
Înţelegem că nostalgia pentru dusele imperii există încă şi nu se va stinge uşor. Soarta noastră
însă, în condiţiile noi în care trăim, depinde doar
de înţelepciunea noastră.
Andrei Moldovan
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Marea Unire în viziunea unui martor ocular

Preotul Pamfiliu Grapini (18551945) a fost originar din comuna Șanț, jud.
Bistrița-Năsăud; aici a păstorit 60 de ani.
De-a lungul existenței sale a colaborat la revistele: Vestitorul, Mariana, Revista Bistriței,
Voința, Arhiva Someșană, Unirea, Amicul
familiei etc. cu: poezii, articole pe teme religioase și de culturalizare a neamului românesc, traduceri (mai cu seamă din clasicii
germani: Goethe și Schiller). Vorbea fluent
germana și maghiara și a tradus câteva romane din beletristica germană.
În anul 2003, fiul său, Florea Grapini, a publicat la Editura Mușatinii din Suceava Cartea vieții părintelui Pamfiliu, care
însumează 622 de pagini, conținând, printre
altele, câteva creații ale acestui mare militant
pentru cauza neamului său, o monografie a
comunei natale (1773-1903) și Jurnalul său,
intitulat Cartea vieții părintelui Pamfiliu Grapini între anii 1903 și 1944; menționez că originalul se află la Biblioteca Muzeului de Artă
Comparată din Sângeorz-Băi.
În cele ce urmează, vom comenta cum a recepționat acest om de cultură,
trăitor în Țara Năsăudului, anul de grație
1918 în însemnările sale zilnice. Iată cum
încep ele: „Petractările de pace între Puterile
Centrale și Rusia continuă la Brest-Litovsk.
Antanta face tot posibilul pentru a nu reuși
pacea. În Rusia continuă revoluția internă.
Finlanda s-a declarat independentă, tot
așa și Ucraina”. Alte spicuiri: „Ambasadorul
român de la Petersburg, Diamandi, este arestat de ruși, pentru ținută dubioasă, (…) iar
România nu este aplecată a face pace separată cu Puterile Centrale. (…) Din 19 – 12.
I., România se bate acum, împreună cu cei
din Basarabia, contra Micii republici a bolșevicilor, și ocupă
Chișinăul, capitala Basarabiei.
(…) Rușii au mari fierberi în
interiorul țării. Capul guvernului lor, Troțki, ce a petractat la
Brest – Litovsk, a jucat un rol
fals, dublu și nu a vrut să subscrie pacea formală, declarând
că nu mai luptă și dezarmează.
(…) În 19. II., în urma insuccesului privind pacea cu rușii,
prin Troțki, germanii consideră
armistițiul expirat și încep din
nou, operațiunile de război,
înaintând mai întâi, spre Minsk, iar apoi spre

nord, către Petersburg. Rușii ajunși la strâmtoare, pierd muniția și unii din ostașii luați
prizonieri.” În continuare, sunt comentate cu
lux de amănunte evenimentele importante
din Imperiul Austro - Ungar și din România
până la sfârșitul lunii noiembrie. Despre
ziua de 1 Decembrie 1918 vajnicul apărător
al drepturilor românilor scria, printre altele:
„S-a ținut Marea adunare a întregului popor
român din Ardeal și Ungaria, în cetatea istorică Alba-Iulia, spre a decide definitiv despre soarta și viitorul națiunii române”. (…)
„Doamne, Fii cu poporul român, în veci!”
va nota în jurnalul său. „În seara zilei de 1
Decembrie, la orele 6 după-amiază, în timp
ce stam la masă și citeam ziarul Românul,
intră în casă un gardist, pe nume Florian
Al. Sângeorzan, și-mi comunică că mi-a
venit o depeșă prin telefon, de la Alba-Iulia,
unde azi s-a decretat Unirea Noastră cu
România. Bucuria este la culme. VIVAT
ROMÂNIA MARE! În 13 decembrie scria:
„Trupe române intră tot mai tare în Ardeal,
ajungând până la Dej, Cluj și Alba Iulia. (…)
Delegații Adunării Naționale Române merg
la București să predea documentele regelui
Ferdinand. Din delegație fac parte eppii Iuliu
Hossu, Miron Cristea, Vasile Goldiș și alții,
precum și reprezentantul germanilor din Ardeal, Banat și țara ungurească”, pentru ca
în 31 decembrie să noteze: (…) „Românii
pun stăpânire peste toate comunele, intrând
cu armata în ele și numind prefecți și viceprefecți, precum și comiți superiori. (…) S-a
constituit Consiliul Național în fiecare comună, ca să constate lipsurile poporului, iar
la Paris se petractează condițiile de pace”.
Icu Crăciun

Încoronarea Regelui Ferdinand

De centenar nu am răspunsuri,
doar întrebări…
E noapte, iarna întârzie iar gândurile zboară ca niște vrăbiuțe
– centenarul –– centenarul –– centenarul –– centenarul –
o ștampilă aplicată peste tot, un logo, un bostan cioplit al mândriei
care nu e niciodată obosită,
în jurul bostanului se învârt întrebările:
Ce am făcut noi să-i merităm pe cei
care acum o sută de ani ne-au lăsat această mostenire?
N-ar trebui, pentru o clipă doar, să coborâm privirea și să roșim,
dacă mai suntem în stare de așa ceva?
N-ar trebui, printre discursuri solemne, diplome și medalii
să le cerem timid scuze lor, celor care mai cunoșteau sacrificiul?
Oare am salva în felul acesta o parte din obrazul pierdut?
Sau totul este suficient și postmodern,
doar am învățat să tolerăm ambiguitatea?

Zorin Diaconescu

Întâlnirea sub acelaşi tricolor

Mihai Viteazul la Alba Iulia

Să nu uităm nici măcar o clipă să
fim români. Acesta ar fi mesajul nu doar din
anul Centenarului, ci an de an. Am uitat de
străbunii noştri, iar ţăranul român dispare
odată cu apariţia eurofermierului. Spiritualitatea românească ar trebui să se oglindească în sufletul celor ce îşi iubesc, cu adevărat
ţara.  Scriitorii ar trebui să fie repere în ceea
ce priveşte patriotismul pe care să-l promoveze în pagini de literatură. A avea cultură este identic cu a fi educat, a-ţi cunoaşte
rădăcinile, identitatea. Limba română să fie
o continuă declaraţie de dragoste pentru
vatra străbună, un testament nescris pentru păstrarea, valorificarea şi sedimentarea
dragostei pentru grai.   Să promovăm mai
excesiv valoarea în detrimentul veleitarismului ce ne-a luat-o înainte. Atâta timp cât
avem identitate culturală   vom supravieţui
diverselor prefaceri ale lumii.
Mereu mi-a fost în minte îndemnul lui Andrei Mureşanu: “Deşteaptă-te
române!”, bistriţeanul care ne-a lăsat un
adevărat tezaur liric patriotic. Aici, la umbra
lui Andrei Mureşanu, fermecat de scrierile
altor doi mari români George Coşbuc şi Liviu Rebreanu, am crescut cu iubire faţă de
pământul sfânt, apărat de înaintaşii noştri
cu preţul vieţii. Aici, scăldat de Someşul la
a cărui apă vie s-au adăpat românii noştri,
ascultând poveştile bunicului meu despre
Marea Unire am învăţat să fiu român, să nu
mă îndoiesc nici măcar o clipă de poporul
meu, să cred într-un viitor în care să stăm
din nou cu fruntea sus în faţa intemperiilor.
Tradiţiile se moştenesc din gen-

eraţie în generaţie ca un arc peste timp al
identităţii ţăranului român care şi-a croit destinul în matca ţării mari. Să nu le distrugem
acum.  Aici, unde rugăciunea s-a făcut întotdeauna auzită prin glasul Sfinţilor Martiri, credinţa şi tradiţia îşi dau mâna pentru a
arăta ceea ce are mai frumos sufletul nostru.
Ce ar fi românul fără ţara mare, fără matricea culturală, fără cultura tradiţională? Este
o mare responsabilitate de a transmite mai
departe urmaşilor noştri ţara întreagă, identitatea noastră, firul ce ne leagă de pământul
natal, de acel “colţ de lume” în care părinţii,
bunii şi străbunii ne-au modelat personalitatea făcându-ne “oameni dintre oameni”.
Înaintaşii noştri au plecat în opinci
spre Alba Iulia şi au unit ţara. Sunt 100 de
ani de când străbunicul meu a dus tricolorul
în Cetatea Unirii. Astăzi, nu mai mergem în
opinci spre Alba Iulia, şi nici măcar pe jos,
însă ar trebui să vibreze mândria de român
în fiecare clipă. „Ţăranul romån” se schimbă
odată cu lumea, se „integrează” şi, mai ales,
se dezintegrează imaginea lui. Să nu uităm
de el, să spunem şi noi “laudă ţăranului
român”, la fel ca Liviu Rebreanu în discursul de intrare în Academia Română. Şi mai
este ceva: să redobândim statutul de români
adevăraţi, să nu ne clintim în faţa stăpânilor
lumii, să ne purtăm Crucea ca mai apoi să
fim biruitori.
În anul Centenarului Marii Uniri să
ne dăm mâna peste timp cu cei ce au făcut
marele act al întâlnirii sub acelaşi tricolor al
tuturor românilor.
Menuţ Maximinian
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Tu ce ai făcut de Centenar?
La 1 Decembrie 1918 înaintașii
noștri au avut privilegiul de a înfăptui actul
Marii Uniri, într-un context complex și complicat. E un privilegiu să ne numărăm printre
cei cărora le-a fost dat să trăiască și să celebreze 100 de ani de România, tot într-un
context complex și complicat, venind după
un al doilea război mondial, după o îndelungată perioadă de comunism original și după
o altă perioadă de tranziție și capitalism, și
ele originale și plasate într-un context internațional el însuși supus unor presiuni care
duc la transformări ce vor fi mai bine înțelese
peste un alt centenar. Suntem aici, și noi și
țara. Că era loc de mai bine, este o certitudine, la fel cum este și aceea că era și loc de
mai rău. Se dorea o coordonare centralizată,  un desfășurător al evenimentelor Anului
Centenar, dar în același timp se clamează
descentralizarea și se blamează ideea statului tată sau mamă, după caz. Se pot spune
în această direcție multe, dar nu este nici
cazul, nici locul să o facem aici.
Nu de dragul elocvenței, vă invit
să vă amintiți de o frază făcută populară de
către un președinte... american: Nu te întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă-te
ce poți face tu pentru țară. Iar dacă asta sună
prea capitalist sau populist sau că responsabilizează fiecare cetățean în parte, deși, la

noi, s-ar spune că aruncă  pisica în curtea altuia, există și oameni de o mare spiritualitate
care, cu alte cuvinte, au spus același lucru:
în introducerea la una din lucrările lui Jiddu
Krishnamurti, Prima și ultima libertate, Aldous Huxley afirma “În oameni se află speranţa, nu în societate, nici în sisteme, nici
în sisteme religioase organizate, ci în tine
şi în mine”. Fiecare dintre noi, exact acolo
unde suntem, am avut posibilitatea oferită
de Providență sau hazard, după credința
fiecăruia, de a face din anul acesta o sărbătoare. Dacă nu una cu surle și trâmbițe,
una interioară, de curățenie și creștere spirituală. Sau una în fapte, în cuvinte, o trăire
la fel ca aceea spre care tindem de câteva
ori pe an, la marile sărbători. Simplul fapt de
a nu mai vorbi de rău țara, ideea de român,
de români, și mergând mai departe, ideea
de aproape, de celălalt, vecinul, colegul, indiferent de categoria socială, de breasla din
care face parte. Lucruri mărunte de fiecare
zi. În plan cultural, am văzut oamenii mobilizându-se, am văzut eforturi, creativitate,
generozitate și lucruri care s-au făcut și care
vor rămâne.
Mă bucur că mi-a fost dat să trăiesc
acest an, 2018, anul Marelui Centenar. Mă
bucur că l-am trăit împreună.
Andrea H. Hedeș

Câmpie transilvană
Câmpie transilvană
Cu cerul în liniştea gândului
Din adâncul izvoarelor tale
Îmi ţes firul cald al cuvântului.
Mereu îndrăgostită
De fiecare uliţă, de fiecare poartă
De acest pământ
Unde macii ard mai viu ca oriunde.
Chiar dacă eşti plecat
Şi-ai dat uitării
Cărările ce-şi culcă chipu-n grâne
Din margine de timp te mai recheamă
Un tresărit de frunză,
Un abur cald de pâine.
Câmpie transilvană
Cu tâmplele spuzite de floare şi de rod
Eşti calea mea de pace şi lumină.
Maria Olteanu

Sala Unirii din Alba Iulia
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Iuliu Hossu, eminentă persinalitate a Bisericii
și Neamului Românesc, primul Cardinal al
românilor, artizan al Unirii
Iuliu Hossu a fost una dintre personalitățile
participante la Marea Adunare națională de
la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, care
a hotărât unirea Transilvaniei, Banatului,
Crișanei și Maramureșului cu România,
unde a citit, asemeni alături de alțif runtași
români, textul Rezoluției de unire cu Țara.
Rolul de primă mărime pe care l-a jucat în
anul Marii Reîntregiri a României continuă
prin participarea sa, alături de Episcopul
ordodox al Caransebeșului
– viitorul patriarh Miron Cristea –, alături de Iuliu Maniu,
Alexandru Vaida-Voevod și
Caius   Brediceanu, în calitate de membru în delegația
care a prezentat la București, Regelui și Guvernului Regatului Român, hotărârea de
unire a ardelenilor. Ca Episcop a asumat un program de
pastorație și administrație
deosebit de dinamic, bazat pe contactul permanent
cu comunitățile de credincioși, fiind numit în acest
sens „Episcopul vizitațiilor
canonice”. În anul 1930, a
mutat sediul Episcopiei pe
care o păstorea de la Gherla la Cluj, ierarhul devenind astfel Episcop de Cluj-Gherla,
demarând în noul centru Eparhial un amplu
program de ctitorire și consolidare cultural
spiritual al tuturor românilor, indiferent de
confesiune. Cedarea Nord-Vestului Transilvaniei, Ardealul de Nord, către Ungaria
horthystă, în urma dictatului de la Viena din
30 august 1940, l-a pus pe Iuliu Hossu într-o
postură de mare dificultate și de responsabilitate spirituală și națională totodată, Arhiereul, la fel cu zeci de preoți parohi din Ardealul
trunchiat, rămânând alături de păstoriții săi,
în Clujul ocupat, contribuind la menținerea
identității și a spiritualității românești transilvane în acei ani de cumpănă și război,
1940-1944. Primii ani postbelici, după 1945,
au adus pentru Iuliu Hossu și românii Greco-catolici noi încercări, finalizate politic prin
desființarea în 1948 a Bisericii Greco-Catolice și trecerea forțată la Biserica Ortodoxă
a credincioșilor și a patrimoniului acesteia.
Episcopii, împreună cu numeroși preoți, au
fost închiși, cele patru decenii de totalitarism comunist însemnând pentru românii
greco-catolici o perioadă tragică, privită
drept una «a Bisericii în catacombe». Iuliu
Hossu a traversat universul concentraționar comunist, întemnițat mai întâi la Dragoslavele, apoi la Căldărușani, la penitenciarul
din Sighetul Marmației din 1950, în 1955 a
fost transferat la Curtea de Argeș, în 1956
la Mănăstirea Ciorogârla și apoi din nou
la Căldărușani, unde va rămâne până la
sfârșitul vieții, în regim de domiciliu obligatoriu. În 28 aprilie 1969 a fost ridicat în secret (in pectore) la demnitatea de Cardinal,
de către Papa Paul al VI-lea, Pontiful roman
făcând publică această numire în 1973,
după moartea Episcopului, care a devenit
astfel primul român investit în această înaltă demnitate a Bisericii Catolice. Iuliu Hossu
s-a stins din viață în 28 mai 1970 și a fost
înmormântat în Cimitirul Bellu catolic din
București. A lăsat în urmă o experiență de

viață exemplară, bazată pe curaj, demnitate
și spirit de sacrificiu, regăsibilă ca mărturie
în paginile memoriilor sale, Credința noastră este viațan oastră (Cluj Napoca, Ed.
Viața Creștină, 2003)” – citat din Conferința
susținută la Gherla de Conf. univ. dr. Ion
Cârja, de la Facultatea de Istorie și Filosofie,
Universitatea Babeș-Bolyai.
Primul Cardinal al românilor, IULIU
HOSSU, eminentă personalitate a Bisericii
și Neamului Românesc (Editura MEGA, Cluj-Napoca,
2017) este titlul volumului
care cuprinde documentele
Simpozionului omagial, cu
același titlu, ce a avut loc la
Gherla în data de 18 iunie
2017, la inițiativa Episcopiei
Române Unite cu Roma
Greco-Catolică,
Episcopia de Cluj-Gherla, având
deopatrivă participarea în
calitate de organizator Protopopiatul Greco-Catolic din
Gherla. Editorii lucrării sunt:
Conf. univ. dr. Dan Ruscu și
Pr. dr. Claudiu G. Tuțu.
La Simpozionul „Conferințele Episcopiei Române
Unite Greco-Catolice de Cluj-Gherla”, aflat
la ediția a V-a, au participat: P.S. Dr. Florentin Crihălmeanu – cu conferința „Primul
Cardinal al românilor, Iuliu Hossu, eminentă personalitate a Bisericii și a Neamului
Românesc”; Victor Opaschi, secretar al Secretariatului de Stat pentru Culte, cu o temă
similară; prof. univ. dr. Gheorghe Cipăianu
– „Omagiu Cardinalului Iuliu Hossu”; prof. dr.
Ioan-Marius Bucur – „Episcopul Iuliu Hossu
șimișcarea petiționară din 1956”; conf. univ.
dr. Ion Cârja – „Episcopul greco-catolic Iuliu
Hossu în Senatul României Mari. Contribuții
documentare”; asist. dr. Lucian Turcu – „Un
episod mai puțin cunoscut al relației Episcopului Iuliu Hossu cu Mitropolitul Vasile
Suciu”; dr. Sergiu Soica – „Cardinalul Iuliu
Hossu în dosarele Securității”; av. dr. Ionuț
Vida-Simiti – „Colaborarea Episcopului Iuliu
Hossucu Ordinul Sf. Vasilecel Mare”.
Simpozionul omagial, desfășurat în
Gherla, și-a propus recuperarea și evocarea, la o distanță de mai bine de 45 de ani, a
figurii primului Cardinal al românilor. Păstor
de suflete și sfințitor de țară, Episcopul Iuliu
Hossu a vestit la Alba Iulia Unirea de la 1
Decembrie 1918, a străbătut de nenumărate
ori Transilvania și întreaga Românie, oferind
fiecărui om întâlnit liniștea și bucuria sufletească, dăruirea și curajul de care avea
une voie toți credincioșii țării, ocrotindu-i pe
orfani, apărându-i pe cei slabi, indiferent de
neam și de lege, și, mai ales, îndrumând sufletele pe drumul credinței. Episcopul Iuliu
Hossu a fost un erudit care, deși nu a scris
tratate teologice ori științifice – cu atât mai
mult cu cât era cine să scrie astfel de lucrări
pentru/dedicate întreagii suflări românești –
a trăit cu sufletul arzând de iubire și a murit
senin, spunând cu fermitate: „Știu cui am
crezut!”
Cartea este o închinare adusă împlinirii a 100 de ani de la Întregirea Neamului
Românesc.
Virgil RAȚIU
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Cuprinsul „Răsunetului cultural” pentru anul 2018

Poezie
Vasile Dâncu: „Un cântec la marginea lumii” –
grupaj de poeme (10)
David Dorian: „Poeme” (9)
Ioan Mărginean: „Poeme” (2)
Parodii de Lucian Perţa
Ioan Mărginean, „Aş fi putut fi” (2)
David Dorian, „Tablou” (9)

Proză
Ion Radu Zăgreanu: „Ultimii ţărani”, „Metoda firului de păr şi securitatea”, „Întinderile albe” (4)
Comentarii critice
Elena M. Cîmpan: „Magia poeziei” (4)
Icu Crăciun: „Zeghea lui Vasile Dragomir” (3);
„Iacob Naroş – publicistul” (5); „Lazăr Avram şi
însemnele copilăriei” (8); „Mitul androginului în
poezia de dragoste a lui Constantin Râpă” (10);
„Ultimul roman al lui Yasunari Kawabata” (9)
Iacob Naroş: „Menuţ Maximinian – de la poezie
la critică literară” (1); „Satul mirific şi fără nume
de la poalele Munţilor Rodnei” (7)
Damaschin Pop-Buia: „Sabine Miron – La
graniţele posibilului” (2)
Vasile Vidican: „Romanul vieţii unui Witty oarecare” (1); „Ruralul fabulos” (2); „Tezaurul poeziei
populare” (3); „Ore de căutare” (4); „Lumini şi
umbre” (5); „Despre referenţialitatea poeziei”
(7); „Umorul în proza sudului” (8); „Scrisori
senine” (10);
Istorie literară
Icu Crăciun: „Liviu Rebreanu şi Hortensia Papadat-Bengescu” (1)
Olimpiu Nuşfelean: „George Coşbuc şi lirismul aparenţelor” (7)

Redacția Răsunetul Cultural vă urează Sărbători Fericite
și un An Nou plin de realizări literare

Memorialistică
Gavril Moldovan: „Petru Poantă – cinci ani de neuitare” (3)
Centenarul Marii Uniri
28 noiembrie 1918 – Unirea Bucovinei cu România (11)
Anul 1918 în Bistriţa-Năsăud – contribuţii documentare (7)
Icu Crăciun, „Marea Unire în viziunea unui martor ocular” (12)
Zorin Diaconescu, „De Centenar nu am răspunsuri, doar întrebări” (12)
Formarea Gărzii Naţionale în Bistriţa-Năsăud (9)
Andrea Hedeş, „Tu ce ai făcut de Centenar?” (12)
Ion Agârbicianu şi Marea Unire (5)
Liviu Rebreanu: Unirea (8)
Nicolaus Olahus despre romanitatea şi unitatea românilor (1)
Maria Olteanu, „Câmpie transilvană” (12)
Menuţ Maximinian, Întâlnirea sub acelaşi tricolor (12)
O mare iubire: Regina Maria şi ostaşii săi (2)
Poeţi basarabeni ai Unirii: Alexei Mateevici, Nicolae Mătcaş, Vlad Mischevca, Vasile Romanciuc (3)
Virgil Raţiu, „Iuliu Hossu, eminentă personalitste s Bisericii şi Neamului Românesc, primul
Cardinal al românilor, artizan al Unirii” (12)
România Jună din Viena şi idealul Unirii în memorialistica lui Iuliu Moisil (4)
„Sunteţi aşteptaţi să sosiţi de o mie de ani!” (10)
Ţara de peste veac a lui Nichifor Crainic (6)
Reportaj
Damaschin Pop Buia: „La Târgul de carte de la Leipzig, 15-18 martie 2018” (5)
Serile de la Casa Poetului (9)
Antologie SSBN
Aducerile-aminte
Vasile Alecsandri: „Imn lui Ştefan cel Mare” (6)
George Coşbuc: „Zece Mai” (5)
Ion Inculeţ (4)
Federico Garcia Lorca: „Cântecul mamei lui Amargo” (8)
Eugen Lovinescu (7)
Ion Inocenţiu Micu-Klein: „Fericite auguste împărate!” (9)
Andrei Mureşanu: „Glasul unui român” (10)
Nicolaus Olahus (1)
Bogdan Petriceicu Haşdeu: „Dolorosa” (2)
Nichita Stănescu: „Cotropirea frunzelor” (3)

Urmuz: „Cronicari” (11)
Editoriale
Mihai Eminescu:
„Basarabia I” (3)
„Basarabia II” (4)
Andrei Moldovan:
Diaspora regăsirii de sine (1)
Presă astristă (2)
Centenar: „Pământul care l-a născut pe Coşbuc” (5)
Istorie şi literatură (6)
Omul anacronic (7)
Modernitate şi identitate (8)
O amintire (9)
Mai frumoşi decât alţii (10)
Oasele vechilor cărturari (11)
Conotaţii la Centenar (12)
Traduceri
Zorin Diaconescu: Poezii şi prezentare: Milica Lilic (Serbia), Claudia Piccinno (Italia) (6)
Eveniment
Icu Crăciun: Neuma – o revistă de mare ţinută în peisajul literar românesc (6)
Dariu Pop sub teascul vremii (8)
Nicolae Manolescu: „Toată viaţa am iubit şcoala” (11)
Menuţ Maximinian: „Prozatorii unui veac” (11)
Irina Petraş: „Zilele prozei – absolut minunate” (11)
Vasile Vidican: „Pe axa Bucureşti – Cluj – Maieru” (11)
Festivaluri, premii
Bogdana Andreea Moldovan (elevă, Colegiul Naţional Petru Rareş, Beclean): „Fulguiri, poeme în proză” (Festivalul Naţional de literatură şi folclor de la Vişeu de Sus) (6)
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