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EDITORIALEDITORIAL

Menuț MaximinianMenuț Maximinian

Ziaristul de ieri/
influencerul de azi 

 Dacă astăzi Mihai Eminescu ar fi jurnalist, 
care ar fi subiectele pe care le-ar dezbate?  Ar 
fi prezent pe toate canalele media, ar fi jurna-
listul ce ar da verdicte şi ar fi priceput la toate 

temele? Puţini îl cunosc pe Mihai Eminescu ca ziarist. A fost, 
cu siguranţă, unul dintre cei mai mari gazetari ai ţării. Emi-
nescu a trăit o bună parte a vieţii lui, zi de zi, într-o redacţie, 
a conturat pagină cu pagină un ziar şi a schimbat percepţia 
lumii despre ceea ce se întâmpla în ţară.
 Jurnalistul Ion Cristoiu spune despre Mihai Emi-
nescu că e un model pentru gazetarii de azi. Aşa este, pen-
tru că dincolo de simţul ascuţit al condeiului şi de mânuirea 
limbii române cu acurateţe şi curăţenie, „a fost un îndrumă-
tor de conştiinţe”. Interesantă este comparaţia pe care Cris-
toiu o face între Mihai Eminescu şi I. L. Caragiale pe acest 
subiect al jurnalismului. Deşi consideră publicistica lui Cara-
giale „genială în privinţa textului”, acestuia îi lipseşte ceva 
foarte important pentru a te impune în lumea presei şi a fi ci-
tit cu încredere, caracterul. „Poţi fi mare scriitor, mare actor, 
mare pictor şi chiar mare om de ştiinţă fără a avea caracter. 
Nu poţi fi însă mare gazetar fără a avea caracter. Şi asta 
deoarece gazetarul e Îndrumătorul moral al poporului său. 
El scrie şi publică pentru a lumina, pentru a îndruma, pentru 
a limpezi în conştiinţe evenimentele tulburi şi pentru a feri 
Poporul de tragerea pe sfoară numită manipulare. Cum poţi 
fi însă un Îndrumător dacă n-ai caracter? Dacă n-ai caracter 
ajungi în chip inevitabil să manipulezi, să minţi, să păcăleşti 
Poporul care crede că sînt adevărate cele scrise de tine”, 
spune Ion Cristoiu.
 La rândul ei, într-un comunicat, Uniunea Ziariştilor 
Profesionişti, pornind de la Noica care-l numea pe Eminescu 
„omul deplin al culturii române”, spune că personalitatea 
acestuia este prezentată incomplet fără a scoate în evidenţă 
şi partea civică, „de mare ziarist român, cel mai mare”.
 Recomand spre lectură volumul X din integrala 
Eminescu, coordonată de Perpessicius care cuprinde arti-
colele dintre 1 noiembrie 1877 şi 15 februarie 1880 pe care 
Eminescu le-a publicat în cotidianul „Timpul”.
 „Familia” condusă de Iosif Vulcan, „Convorbiri lite-
rare”, revista Societăţii Junimea, „Curierul” de Iaşi sunt alte 
publicaţii ale vremii în care s-a regăsit semnătura lui Mihai 
Eminescu. Cel mai intens s-a văzut perioada în care, la su-
gestia lui Ioan Slavici şi a lui Titu Maiorescu, se angajează 
la „Timpul”, ziarul Partidului Conservator, unde ajunge re-
dactor şef. Şi cât de actuale sunt opiniile lui, chiar dacă tim-
pul s-a aşternut peste generaţii: „Părerea mea individuală, 
în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că politica ce se 
face azi în România și dintr-o parte și dintr-alta e o politică 
necoaptă, căci pentru adevărata și deplina înțelegere a insti-
tuțiilor noastre de azi ne trebuie o generațiune ce-avem de-a 
o crește de-acu-nainte”.
 Erau vremuri în care cele două importante parti-
de aveau fiecare ziarul lor fiind singura metodă prin care se 
putea ajunge la lume, neexistând canalele media de acum, 
nici măcar radioul. Dintre articolele de polemică cu gazetele 
liberale, cele mai multe sunt destinate ziarului „Românul”, 
condus de C. A Rosetti, pe care îl acuza că este „incapa-
bil de a spune un singur adevăr, precum e incapabil a-l pri-
cepe” pentru că suferea de „daltonismul minții”. Interesant 
este faptul că Eminescu nu avea treabă cu şeful Partidului 
Liberal, I. C. Brătianu, despre care spunea că are un singur 
defect „comun românilor, acela al unei tăinuite dar cu atât 
mai adânci ambiții. Roșul adevărat nu e ambițios decât după 
foloasele materiale ale aspirațiunii sale realizate; d-sa nu”. 
În schimb avea probleme cu modul în care este construit 
ziarul de către C. A. Rosetti.
 Războiul de Independenţă din 1877, Monarhia 
(Carol I), controversele dintre oamenii politici, dorinţa de a 
vedea România Mare, sunt subiecte pe care Eminescu le-a 

atins, subliniind faptul că bunăstarea lumii stă în muncă şi 
spunerea adevărului, nu în „fraze lustruite şi negustorie de 
vorbe”.
 Eugen Simion subliniază faptul că „Eminescu a 
marcat în mod indiscutabil istoria presei româneşti, este unul 
din marii gazetari pe care i-a avut România. Publicistica lui 
ar trebui predată în şcolile de jurnalism pentru că tinerii ar 
avea ce învăţa”. Articolele lui ar putea fi, cu adevărat, su-
biecte de dezbătut în şcoală, mai ales pentru viitorii jurna-
lişti care nu-şi mai ştiu căuta astăzi idealurile, asta şi pentru 
că, pentru majoritatea dintre noi, ţara nu mai face parte din 
sufletul nostru, iar presa a devenit un fel de instrument al 
„circului ”prin care promovăm doar proastele modele, nea-
ducând în faţă pe românii care ar avea ceva de spus. Cu 
alte cuvinte, apariţia platformelor online în care fiecare îşi 
poate exprima părerea, imediatul senzaţional care nu mai 
vine după o documentare minuţioasă, ştirbirea limbii româ-
ne, căutarea unor subiecte de prost gust care să ne aducă 
trafic, au făcut ca presa să scadă mult în ochii oamenilor şi 
să credem că fiecare ne pricepem în a da verdicte.
 Oare cum s-a descurcat Mihai Eminescu fără tele-
foane, fără căutare pe Google şi, totuşi, a reuşit să fie atât 
de documentat nu doar în privinţa a ceea ce se întâmpla în 
Parlamentul nostru, pe care-l considera „o farsă constituţio-
nală”, ci şi, aşa cum spune George Călinescu, „este, poate, 
cel dintâi gânditor politic român care îşi sprijină doctrina pe 
economie”, fiind capabil să insereze „noţiuni integrale de 
istorie a problemelor şi doctrinelor filozofice”, fiind „apt să 
priceapă şi să mânuiască abstracţii oricât de înalte”.
 Astăzi, dacă ni s-ar lua toate instrumentele online, 
am constata că majoritatea dintre noi nu am fi în stare să 
facem o documentare aşa cum trebuie pentru un reportaj, 
aceasta şi din cauza faptului că lecturile noastre sunt spre 
zero, în timp ce Mihai Eminescu era la zi cu tot ceea ce se 
întâmpla nu doar prin intermediul presei, ci şi citind mulți-
me de cărţi. Câţi dintre noi mai luăm în serios îndatoririle de 
jurnalist sau mai ştim ce înseamnă a scoate ziarul la timp? 
„Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile 
redacţionale, scriind articole de fond, reportaje parlamenta-
re, compilînd informaţiuni, corectînd şi paginînd. Aşezat la 
o masă lungă, plină cu jurnale, el lucra absorbit ceasuri în-
tregi, vara numai în cămaşă şi pantaloni, cu mîinile pline de 
cerneală violetă şi faţa obosită şi neorînduită. Fiindcă însă 
nu putea alcătui articole mai de temei decît în linişte, el se 
închidea seara în odaia lui acasă, compunînd noaptea, la 
lumina oscilantă a lămpii cu petrol, pentru ca a doua zi, livid, 
nepieptănat, să apară în tipografie cu un teanc de manus-
crise. Nemîncat sau nedormit, el sosea la redacţie cu mare 
punctualitate, pentru că, deşi lipsit de grija de sine, era de o 
conştiinciozitate profesională inalterată”, spune George Căli-
nescu. Aici se vede pasiunea dusă la extrem, Eminescu fiind 
conştient de importanţa presei şi de modul în care aceasta 
poate influenţa lumea, mai ales în acele vremuri în care era 
singurul mod în care populaţia se putea informa despre ceea 
ce se întâmplă în ţară.
 Înainte de a încheia, doar un citat dintr-un articol 
semnat de Eminescu, în care îi regăsim şi pe conducăto-
rii noştri de astăzi, parcă nimic nefiind schimbat: „Camera 
ajunsese o prăvălie în care fiecare panglicar cu mâncărime 
de limbă scotea câte o panglică de un ceas și jumătate de 
lungă, aceasta nu pentru a lumina pe cineva sau a lămuri 
chestiunea, ci pentru a poza în această atitudine înaintea ță-
rii alegătoare. Verzi și uscate, vrute și nevrute, povești scrise 
pe apă, proorociri despre lucruri trecute, c-un cuvânt negus-
torie grea ca fulgul pe apă, iată zilnica ocupație a Camerei 
luni întregi dupăolaltă. Și acum, când e la adică, când s-ar 
fi căzut ca bugetul să fie de mult discutat și votat, articolele 
bugetului zboară și sfârâie unul după altul ca spițele de la 
roată sau de la vârtelniță”. Oare nu este la fel şi astăzi în 
Camera Deputaţilor?
 Mihai Eminescu merită a fi cunoscut şi din această 
postură ca jurnalist ce şi-a dedicat gândurile întru apărarea 
ţării, ipostază care i-a adus atâtea bucurii, dar şi suferinţă. 
De remarcat dezbaterea despre presa culturală ce a avut loc 
la Palatul Culturii Bistrița şi despre care vă relatăm în acest 
număr al suplimentului nostru. 

Mircea Gelu Buta
Eminescu, genetician

 
 Una din axiomele biologiei mo-
derne susţine că fiecare persoană 
este produsul eredităţii şi mediului. 
Dar dacă codul genetic este ele-
mentul universal şi continuator în 
natură, atunci Dumnezeu şi Omul 
nu au originea comună? Răspunsul 
la această întrebare ne poate duce 
la antropologizarea lui Dumnezeu 
şi divinizarea omului. Oare ce pre-
moniţie de genetician a avut Mihai 
Eminescu atunci când afirma că 

„Dumnezeu este în om şi Omul este Dumnezeu”[1]. Desigur, 
afirmaţia că „Omul este făcut după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu” (Facerea 1:26) este exaltantă şi ambiţioasă, 
căci măsura omului este aşezată în infinit, dar şi în misterul 
incontrolabilului, sau mai degrabă în competenţa exclusivă 
a autorităţilor religioase.
 Există clasici ai literaturii universale concurați de 
notorietatea personajelor pe care le-au creat. Dacă englezul 
William Shakespeare este concurat de Hamlet, prințul Da-
nemarcei; spaniolul Miguel de Cervantes de cavalerul Don 
Quijote, iar poetul german Johann Wolfgang von Goethe de 
maleficul Faust; românul Mihai Eminescu a creat și el un 
personaj cu notorietate, Luceafărul sau Hyperion, inspirat 
probabil din numele unui titan din mitologia Greciei antice.
 Fie îi lăudăm, fie îi batjocorim, nu are nici o impor-
tanță, pentru că aceste spirite elvate trăiesc prin ceea ce 
au făcut, prin ceea ce au lăsat. Valorile intelecutale nu sunt 
multe, le numeri pe degete sau cum spunea filozoful Con-
stantin Noica „Gheorghe și Fănică, degeaba se adună că 
nu fac de Balzac”.  În culturile care au ca reper demnitatea, 
insultele nu pot anula valoarea, de aceea ele pot fi ignorate. 
Cei care nu cunosc acest lucru ar trebuie să se informeze 
mai temeinic, iar cei care nu vor să îl înțeleagă trebuie lăsați 
în nevoința lor pentru că vor fi pedepsiți de soartă, căci nea-
murile au un destin ascuns în Dumnezeu. Când își urmează 
destinul au apărarea lui Dumnezeu, când și-l trădează să se 
gândească la pedeapsă.
 Complexele noastre ca popor sunt legate de am-
ploarea creației culte românești, dar atenție, amploarea este 
limitată de mulți factori inclusiv de bariera lingvistică. Totuși 
este firesc ca noi „locului să ne ținem”, să ne prețuim valorile 
așa cum sunt ele, să ne cultivăm limba „ca un fagure de 
miere” și să o așezăm fără ostentație în concertul intelectual 
european.
 În ce-l privește pe Eminescu, acesta s-a născut în 
Țara de Sus a Moldovei, la o dată precisă, 15 ian. 1850, iar 
creația și-a încheiat-o odată cu vârsta christică pământeană, 
atins de o aripă de înger.  
 Cu măsura omului echilibrat și a specialistului de-
săvârșit, George Călinescu a încercat și a reușit începând 
din anul 1932 să-l plaseze pe Mihai Eminescu sub semnul 
eternității. Concluzia acestuia este tulburătoare: „astfel se 
stinse în al optulea lustru de viață, cel mai mare poet pe care 
l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor 
seca în albie, și peste locul îngropării sale va răsări pădure 
sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până 
când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în 
țeava subțire a altui crin, de tăria parfumurilor sale.”[2]
 Iată de ce, românilor li s-a părut cel mai firesc lucru 
ca Ziua Culturii Naționale, să fie sărbătorită la 15 ianuarie, 
ziua nașterii lui Mihai Eminescu.

[1] Mihai Eminescu, „ Dumnezeu și om” în Opere, vol. XVII, 
Ediţie critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei, 
Bucureşti, 1999
[2] George Călinescu, „Viața lui Mihai Eminescu”, București, 
1966, p. 317.
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 Orice discurs cin-
stit despre Eminescu (în 
tradiţia definirii propoziţiei 
ca „o gîndire spusă sau 
scrisă”) începe ca şi cum 
vorbitorul s-ar trezi brusc 
din somn rostind o propo-
ziţie oarecare, cea la care 
a fost întrerupt de trezire, 
dintr-un discurs pe care 
tocmai îl rostea în vis. Di-

mitrie Vatamaniuc începe prefaţa la celebrul „Volumul X” din „Opere”, perioada de la „Tim-
pul”, ca şi cum ar fi fost întrerupt de pauză, de clopoţel: „Consideraţii generale.  Fondarea 
<<Timpului>> şi schimbările în orientarea sa politică”. Ion Negoiţescu începe cartea Poezia 
lui Eminescu”: „Mai mult decât o hiperbolă tendențioasă și mai mult decât o apreciere vizi-
onară a trecutului poeziei noastre, elogiul bătrânilor din Epigonii determină locul în istorie 
al lui Eminescu însuși.” (ed. din 1968, p. 17). Sau „Literatura înjghebată în jurul poesiei lui 
Eminescu a întrunit până acum în cea mai mare parte a ei, o seamă de contribuții uneori 
prețioase, dar în definitiv streine de obiectul propriu și esențial al criticei literare”. (Tudor 
Vianu „Poesia lui Eminescu”- ediția din 1931) / Exemplele sunt multe.
 Pe de altă parte, nu cunosc un alt scriitor român care să fi generat un tonaj mai 
impresionant de maculatură decît el. Teze de doctorat, de licenţă, extemporale, buiguieli 
versificate, sute de mii de producţii, unele inspirate de muze, altele de interese, i-au fost 
dedicate. Micuţa lui stafie, căci nu era un om „mare la stat”, le-a dus pe toate. 
 (Tot ce am spus scris? pînă acum nu a fost decît o „cortină” de vorbe în spatele 
căreia am căutat febril o propoziţie stupidă despre Eminescu, una care să mă fixeze pe 
vecie în memoria cititorului ca „eminescolog”.  Una cum ar fi „Marele nostru poet s-a născut 
la Ipoteşti în 1850 şi a murit în 1889”. Sau măcar una legată de diamantul expresiv, căci nu 
găsesc altă scăpare, „Luceafărul poeziei româneşti...” Cred că Nichita Stănescu, dar nu sunt 
prea sigur, a lansat pe piaţă un adevăr de-i zicea „Uzinele Mihai Eminescu”. Mica lui stafie a 
dat, de-a lungul anilor, salarii mai multe decît „Combinatul Sidex”. Nu mai mari, dar salariu: 
Mai încerc.).
 Am găsit, în sfîrşit, propoziţia stupidă: „La ora 7 (de dimineaţă) sună telefonul şi o 
voce, graseiată, de domnişoară, mă întreabă ce părere am despre Eminescu”. Întrebarea e 
destul de stupid-matinală, e ceea ce căutam. Aşa că o tratez cu tot respectul: „Am o părere 
bună despre Eminescu”, am zis, cu vocea cea mai stupidă pe care am aflat-o în repertoriul 
de voci cu care tot omul e dotat. 
 Acestea fiind zise, scot din raft „Volumul X” (publicistica de la „Timpul”), cam pră-
fuit. Şi uit de toate cele, preţ de opt ceasuri. Căci mica şi mereu frageda stafie mi-a făcut un 
duş rece pe cinste: am citit articolele sale despre istoria calului (inclusiv privind diferenţele 
între oasele capului la calul arab şi cel german) şi, alăturat, istoria trăsurii pe veacuri, istoria 
Basarabiei pe cîteva secole, situaţia de pe frontul Independenţei, date proaspete despre 
tragedia greacă, ultima reprezentaţie cu o piesă de Vasile Alecsandri şi cum au jucat actorii, 
despe moartea unui ziarist din Boemia, Francisc Schulska, şi tot ce a scris, şi în ce an şi-a 
luat doctoratul şi cu ce lucrare, şi ce crede presa din Viena depre ce se întîmplă la noi şi care 
e abordarea luministă asupra libertăţii şi statului, şi ce concepţii despre fiscalitate au existat 
de-a lungul  timpului, şi că în 1879 s-au cheltuit de la bugetul statului cu 15 milioane mai 

mult decît veniturile etc. Informaţie mereu riguroasă, mereu la zi, mereu raportată la proble-
mele ţării. Era prin 1877-1880. De unde mama dracului o fi luat omul acesta toată rigoarea 
cronologică şi statistică, de unde o fi ştiut el ce scrie în presa nemţească şi franţuzească şi 
englezească, căci pe atunci nu exista Internet, nici radio, nici TV?
 Am citit apoi despre imigraţie, în România, cum se adu-
nă aci toate scursorile veacului, criminali, hoţi, curve, proxeneţi. 
Un „paradis fiscal al imoralităţii” era România, în viziunea lui Emi-
nescu. Despre soarta micii proprietăţi ţărăneşti. Despre faptul că 
nu are ea nicio şansă, la fel cum eroii de la Plevna nu au nicio 
şansă. Am citit despre corupţia mare şi mică. Despre cea veche, 
fanariotă. Şi nemuritoare. Și, mai ales, în toate articolele era evi-
dentă existenţa unei atitudini. Ferme. Necruţătoare. Şi, mai ales, 
consecvente.
 Apoi am  recunoscut drept fondate acuzele la adresa 
speciei „animal scribax”, a animalului care scrie: „Neştiind carte 
şi avînd a vorbi cu publicul lor în toate zilele, animalele condeiului 
în România cîştigă la şiruri, repetînd fără trebuinţă cuvinte care 
nu au nici o greutate retorică, nici vrun înţeles deosebit, care să 
merite a fi întipărit minţii”. Cred că stilistica publicisticii sale, de o mare inventivitate şi clari-
tate, rod al respectului învăţătorului pentru săteni (ci cred că Ion Creangă i-a fost dascăl) e 
un capitol care poate face obiectul unui manual. Cred că Eminescu poate fundamenta toate 
studiile de la o facultate de jurnalistică. Destul să începi un articol cu o propoziţie de soiul 
„Cu cît trec una după alta zilele...”, ca să fi dat afară de la un ziar de astăzi.
 Cu bună ştiinţă las mai moale pedala accleraţiei cînd e vorba despre idealuri. El le 
avea. Alţii de pe vremea lui le mimau, cu o mimare ce ţinea loc de bună cuviinţă. Azi suntem 
săraci pînă şi în mimi.
 După cele spuse mai înainte, nu ar trebui să ne simţim prea confortabil, ca ziarişti. 
El era un Internet înainte de Internet, un stilist înainte de materialul lingvistic, un inventator 
al Limbii Române, un militant pentru cuvintele însoțite mereu de o atitudine limpede expri-
mată. Şi astea înainte de inventarea „corectitudinii la români”. Eminescu e un mit. Miturile 
se distrug la fel de uşor după cît de uşor se fac. Fiecare cuvînt e un început de mit. Al doilea 
cuvînt, dacă se nimereşte să fie verb, e un sfîrşit de mit. Un sfîrşit de uimire. 
 Ultimul lucru asupra căruia mă opresc e Idealul. România e mai bogată în „scopuri 
comune” decît în idealuri comune. Suntem o ţară săracă. Un sat sărac. Acum, consider, am 
ajuns la fundul sacului. Clopotele şi idealurile și solemnitatea ni se refuză. Iar „episcopii” 
cred mai degrabă în buzunare decît în  clopote. Sigur, buzunarul seamănă cu un clopot. Cu 
unul întors pe dos. În ce priveşte sărăcia noastră în idealuri, tot Eminescu ştia povestea cu 
episcopul care merge în vizită prin eparhie şi  ajunge în satul cel mai sărac. Nu este primit 
nici cu pâine şi sare, nici cu bătaie de clopot:
„Episcopul se cam supără de acestea şi-i zise preotului:
 - Bine, părinte, se poate să mă primiţi aşa, fără a trage chiar clopotu?
 - Preasfinţite stăpîne, răspunse bietul preot, sunt o mie şi o sută de cuvinte pentru 
a mă dezvinovăţi.
 - Din mia şi suta ceea de cuvinte n-ai putea să-mi spui şi mie cîteva?
 - Mai întîi de toate, Preasfinţite, biserica noastră nici nu are clopot.”
Comentariul  lui Eminescu e scurt: idealul şi demagogia nu se împacă:  „Acest singur cuvînt 
din o mie şi o sută era de ajuns”. 
 După cum a tăcut episcopul, acum tac și eu.

Ion Mureșan
O mie şi o sută de cuvinte

Ion Mureșan și Gavril Țărmure,   
conferință la Palatul Culturii Bistrița
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Ovidiu Pecican, directorul revistei „Steaua”
 Periodicele culturale au ca scop exprimarea 
sufletului naţional, cum ar fi zis Nicolae Iorga, şi 
care până la urmă găzduiesc gândurile, reprezen-
tările artistice, scrisul literar şi extraliterar cu valenţe 
culturale. Acestea dau relevanţă şi miez unei epo-
ci şi oamenilor pământului respectiv. Suntem în al 
treilea an al pandemiei într-un context internaţional 
tensionat, ceea ce duce şi la o criză economică as-
tefel că există reviste culturale care-şi pierd statutul 
de până mai ieri. Revistele ar trebui să aibă un sta-
tut foarte clar, atât economic, cât şi ca prestigiu al 
unui oraş cultural. 
 Vă pot spune ce am făcut eu şi Amalia Peci-
can. Fiind soţ şi soţie, am realizat că deţinem ceea 
ce se ascunde sub genericul resurselor umane din 
instituţii. La resurse umane cred că lucrurile s-au 

schimbat puţin în democraţie, în sensul că lumea chiar se interesează ce poţi să faci, ce 
planuri ai. Eu, personal, am trecut printr-o serie de redacţii, mai sulfuros prin unele, în sensul 
că, dacă nu m-am înţeles eu cu unii dintre redactori sau ei cu mine, atunci am „divorţat”, 
amiabil, nu mi-am dorit să se aleagă praful şi toba din revistele respective şi nici nu s-a ales. 
Dar, tot trecând prin diverse redacţii, lucrând cu diverşi oameni, la fel ca mulţi din această 
sală sau cel puţin câţiva, am deprins un soi de meserie de jurnalist, să zicem, cultural. Pe 
de altă parte, Amalia, care a stat şase ani în redacţia revistei „Apostrof”, a vrut ca din alte 
perspective, în alt loc să facă reviste. Atunci, am zis, hai să încercăm să facem reviste. Po-
vestea părea o nebunie, toată lumea ne-a asigurat că revistele culturale cunosc un declin şi 
că nu există soluţii în faţa acestui declin, că internetul şi noile media au acaparat tot interesul 
şi că viitorul le aparţine. Dar până la acel viitor, mai există generaţii care sunt legate de cul-
tul cărţii, de cultul foii de hârtie tipărită. Până la urmă, perversiunea acestui lucru ţine şi de 
olfactiv. Nu ştiu câţi m-ar aproba, dar mie îmi place să adun revistele. Există anumite tipuri 
de reviste care au o anumită cerneală care se imprimă, lăsând un anume parfum. Mie mi 
se pare parfum, dar poate pe alţii îi deranjează. Există o anume tactilitate şi cred că Radu 
Sergiu Ruba îmi dă dreptate. Contează şi acestea. Şi atunci, lucrurile devin mai complexe. 
 În numele viitorului, să nu omorâm prezentul ba chiar, dimpotrivă, să facem din el 
un soi de pod, să treacă înspre viitor cât mai glorios trecutul şi ceea ce poate să facă pre-
zentul.  Dar a rămas problema distribuţiei şi a producţiei. Cum rezolvăm producţia fără bani? 
Fără bani nu poţi să faci nimic. Am zis că în parte suplinim muncind gratuit noi  sau, cum se 
spune, o expresie desprinsă de la judecători, pro bono. Îmi face plăcere, e o recompensă 
să văd că oamenii se bucură de o pagină bună – sau pe care eu o consider bună – dintr-o 
revistă. În ceea ce priveşte distribuţia, iarăşi... 
 Dacă aţi urmărit anchetele din media cu privire la distribuirea cărţii şi a culturii scri-
se, aţi constatat o dezamăgire generală, tot din cauză numărului mic al celor ce cumpără 
cărţi în România. Dacă nu se vând, înseamnă că nu se citesc? Cred că nu. Am vorbit cu 
directoarea Bibliotecii Judeţene de la Cluj, doamna Sorina Stanca, care mi-a spus că există 
o abundenţă de public acolo. Există o tensiune între numărul accentuat al cititorilor şi nu-
mărul foarte mic, chiar pe calea dispariţiei, al cumpărătorilor. Ceea ce înseamnă că, dacă 
oferim cultura scrisă în alte condiţii decât cea constrângătoare a unui preţ, cea a procesului 
de vânzare-cumpărare, lucrurile funcţionează. Deci, noi producem o revistă electronică. Am 
început cu revista „Avalon”, o producem şi o distribuim electronic. Încă nu avem un site pen-
tru că un site costă bani şi e greu de obţinut suma respectivă din donaţii, dar o distribuim prin 
intermediul email-urilor. Oricare dintre primitorii revistei este, la rândul lui, îndreptăţit – noi nu 
contestăm şi nu punem bariere în această privinţă – să trimită mai departe revista prietenilor 
sau chiar duşmanilor noştri care vor să râdă de noi. Foarte bine. Este important să o citeas-
că. În acest fel am început, dar a venit pandemia şi principalul nostru om de bine, cel al cărui 
nume, poreclă, l-am şi dat publicaţiei, a avut o sincopă, spunând că sunt incertitudini, că nu 
ştie ce se va întâmpla mâine, dacă va mai avea şi acei puţini bani pe care îl ofeream tipar-
niţei care scotea un număr redus de exemplare, măcar pentru colaboratori şi câţiva dintre 
prietenii lor, şi a vrut s-o sistăm. Ne-am consultat cu Amalia la un sfat de taină şi am zic că nu 
putem abandona acest lucru, mai ales că era vorba de un ideal, de o utopie în capul nostru, 
ceea ce se cheamă cultură naţională. Nu poţi lăsa nicio clipă în sincopă cultura naţională, 
mult, puţin, cu tiraje mari sau tiraje mici, trebuie totuşi furnizate argumentele existenţei unei 
culturi vii. Cultura se constituie, după cum toţi ştim, din autorii de patrimoniu care sunt deja 
printre zei şi care au lăsat moşteniri nemuritoare, dar care rămân moşteniri nemuritoare câtă 
vreme lumea le citeşte. E ca şi cu conservele. Până când nu deschizi conserva şi nu mă-
nânci conţinutul, parcă nici nu există. În momentul în care actualizezi conţinutul unui mare 
roman, al unei poezii extraordinare, acea poezie lucrează, e vie, continuă, lucrează peste 
ani, peste decenii. 
 Este important să îmbogăţim ceea ce am moştenit şi cine să o facă dacă nu ar-
tiştii ca dumneavoastră şi, poate, ca mine. Noi toţi cei care scriem, mai bine, mai rău, mai 
inspiraţi, mai puţin inspiraţi, important este s-o facem. Dar şi cei care pictăm, cei care facem 
sculpturi, cei care gesticulăm în acest spaţiu virtual general al culturii. Ştiţi foarte bine că 
problema lui Cioran de a face Românie extraordinară, o Românie formidabilă, s-a înţeles 
greşit. A încercat mareşalul Antonescu, într-un mod cu totul eronat, să facă o Românie care 
să se întindă înspre Balcani, care să se întindă în primul rând în Crimeea, după ce a recu-
perat Basarabia, un soi de imperiu. Era o eroare. Singurul imperiu, pe care cred că suntem 
îndreptăţiţi şi pe care avem putinţa să-l facem, este imperiul cultural. Putem deveni o cultură 
uluitor de articulată şi au demonstrat-o, cred, cel puţin două generaţii, ca să mă refer doar 

la istoria deja sedimentată – generaţia Eminescu, Caragiale, Creangă, Slavici şi generaţia 
Mircea Eliade, Rădulescu, Noica, Cioran şi toţi ceilalţi, poeţi ca Nae Ionescu şi alţii pe lângă 
ei, pentru că au existat şi oameni de opţiuni raţionaliste, deci, generaţia 27, cum a fost ea nu-
mită sau generaţia interbelică. Am vrut să pun datele în discuţie, atât din perspectivă istorică, 
cât şi din perspectivă dramatică, să subliniez importanţa momentului în care noi discutăm 
despre aceste lucruri. 
 O cultură şi o naţiune are nevoie de oricâte reviste simte ea că are nevoie. Drept 
pentru care, când revista noastră „La Mongolu” a fost oprită, am vorbit cu Amalia şi am făcut 
revista „Avalon” care e chiar a noastră şi pe care n-o va opri nimeni decât bunul Dumnezeu 
când noi nu vom mai fi, sper. Trebuie să găsim resursele pentru aşa ceva. Când au văzut co-
legii scriitori că aceste reviste există şi că pot fi semnificative într-un fel sau altul, s-au gândit 
să-mi acorde mie cinstea de a fi urmaşul lui Baconschi, Aurel Rău, al lui Adrian Popescu şi 
să încerc să oprim acest spirit oarecum deschis spre cât mai multe direcţii şi revistei „Stea-
ua” care îşi îngustase într-un anume sens programatic sfera de acţiune. Aşadar, m-am trezit 
cu apanajul a trei reviste, mă gândesc să mai facem vreo două pentru că putem şi pentru că 
e nevoie. Încă nu am văzut pe cineva să întrebe ce e cu atâtea reviste, că se sufocă şi nu 
mai poate citit atâta. Ba, dimpotrivă, cei care citesc, de pildă, am vorbit cu Ivaniţchi, marele 
cantautor de muzică folk, şi el mi-a spus că din anii 70 a fost abonat la toate revistele literare, 
că le citeşte şi acum cu sfinţenie şi că îi face mare plăcere. Adeseori vorbim la Radio Cluj 
unde avem emisiune. Cred că mai există o lume discretă, cu bun simţ, care face acest lucru. 
Mulţi dintre noi citim mai mult decât ne place să declarăm, pentru că nu suntem fanfaroni şi 
nici gasconi. Pur şi simplu o facem pentru suflet. 
 Dacă mă întrebaţi pe mine, primul răspuns este să fie cât de multe reviste, reviste 
de liceu, reviste de grădiniţă, reviste de pensionari, reviste de pescari amatori, cât mai multe 
reviste cu componente culturale din motivul pe care eu l-am sintetizat foarte simplu: revis-
tele de cultură sunt sufletul naţiunii. Etosul ei trebuie exprimat. Dacă nu avem aşa ceva, nu 
existăm. Identitatea noastră cum se articulează, cum se conservă, cum se transmite? Doar 
aşa. 

Alexandru Uiuiu 
 Oare nu din comoditatea unor redacţii, revistele respec-
tive nu şi-au găsit cititorii. Dacă treci o dată pe săptămâ-
nă la revistă şi aduni tot feluri de materiale gen lucrare de 
gradul II a unei profesoare şi nu te implici mai mult, ştiind 
că salariul vine, fiind o publicaţie subvenţionată de stat, în-
seamnă că revistele îşi taie singure craca de sub picioare, 
printr-o atitudine care nu a dus neapărat spre public, ci spre 
un confort. O revistă este vie când se angrenează în ati-
tudini culturale, când propune nume, direcţii noi, când se 
înscrie în contemporaneitate într-un context care să sus-
cite interesul. În Bistriţa, avem un singur ziar pe hârtie  - 
„Răsunetul” - care, din fericire, cu Menuţ Maximinian, are 
şi un supliment literar-artistic. Menuţ este foarte harnic şi 
îl păstrează. Cred că orice om de cultură face jurnalism 

cultural pentru că latura culturală este intrinsecă discursului. De foarte multă vreme, Ion 
Mureşan face jurnalism cultural pentru că eseurile lui se referă la te miri ce, pentru că toate 
au, ulterior, incidenţă, conţinut sau subsidiar. La noi, în Bistriţa, s-a distins  Ioana Bradea, 
în domeniul jurnalismului cultural, pentru că este o prozatoare foarte bună şi atunci şi dacă 
scrie despre ce vede în acea dimineaţă pe stradă, ştie cum să instrumenteze lucrurile în aşa 
fel încât să le ducă şi să facă şi cronică bună. Mai este şi Menuţ Maximinian, dar şi alţii care 
fac jurnalism cultural, şi nu vorbesc aici de revistele literare, de Olimpiu Nuşfelean cu revista 
„Mişcarea literară”. Jurnalismul cultural, pe de o parte, îşi are baza şi rădăcinile în revistele 
culturale, literare, dar poate fi practicat şi în alte domenii, mai libere, pentru că de multe ori, 
evenimente discutabile, din cauza ritmului apariţiilor revistelor literare, intră mai degrabă în 
presa cotidiană. Multe din evenimentele culturale cotidiene sunt găsite în această presă. 
La Bistriţa a fost întotdeauna un interes pentru revistele culturale. Dacă dispar revistele, 
cultura va merge mai departe, dar uşor anchilozată, nu va mai avea aceste reglări normale 
şi aceste actualizări periodice. Gavril Ţărmure a finanţat şi a găsit fonduri  pentru reviste 
care chiar au avut impact naţional, produse la Bistriţa, dar care nu erau de Bistriţa, erau din 
Cluj, din Bucureşti, cu redacţii mixte, ca de exemplu revista Infinitezimal, la care Sebastian 
Vlad Popa a făcut direcţia, redacţia, o redacţie mixtă – Bucureşti – Bistriţa, cu program de a 
apropia informaţia din Bistriţa, din provincie, cu informaţia din Centru. La Bistriţa, au fost şi 
sunt încercări, iar jurnalismul cultural se simte bine. Atât timp cât jurnalistul nu este în confort 
financiar, nu are nici libertatea de a spune tot ceea ce vrea să spună în aşa fel încât revista 
şi discursul lui să fie interesante. Toate se leagă. 
 Este nevoie de independenţă atitudinală, de finanţare şi libertate de expresie depli-
nă şi atunci fiecare revistă îşi poate face direcţia şi poate să-şi recâştige publicul.  Suntem 
datori cu sinceritatea pentru, că suntem la o vârstă când nu mai avem ce să ascundem. Eu 
cumpăr şi am reviste în casă – „Convorbiri literare”, „Steaua”, „Apostrof” – dar care la un 
moment dat mă încurcau în casă. Aici, pe hol, aveam o măsuţă şi am pus acolo vreo 50-60 
de reviste, timp de un an şi jumătate. Toate sunt acolo. Sunt în faţa trecătorilor. Am crezut că 
va lua un copil vreo revistă pentru copertă. Revista „Steaua”, la un moment dat, avea tablouri 
ataşate. Le luam şi le puneam în ramă. Dar lucrurile acum s-a schimbat. Ceva trebuie făcut 
şi pentru asta. La Bistriţa pregătim, împreună cu Gavril Ţărmure, apariţia unei reviste. 

Jurnalismul cultural, azi În organizarea Primăriei şi a Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” a avut 
loc, la Palatul Culturii Bistrița, dezbaterea „Jurnalismul cultural azi”. Pentru cititorii 

noștri am spicuit din discuțiile ce au avut loc cu acest prilej.
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Am vorbit şi cu Dan Coman, cu Menuţ Maximinian. Este un proiect al Centrului Cultural 
Municipal – în care Gavril Ţărmure a cerut şi în care în care vom pune accent pe latura cul-
turii urbane. Un oraş are nevoie de un anumit număr de locuitori ca să fie oraş, are nevoie 
de atitudini, de comportamente, de tot ce înseamnă spiritul urban, de mai multe reviste, de 
mai multe ziare ş.a.m.d. O astfel de revistă vrem să edităm care să corespundă emancipării 
spiritului urban bistriţean. În acest sens, avem nevoie şi de sprijinul prietenilor noştri de la 
Cluj, şi vom apela la ei pentru colaborare, să circule informaţia şi sprijinul reciproc. Nu mă 
aştept la zile mai bune pentru revistele literare, atâta vreme cât ele nu ştiu să-şi câştige 
publicul într-un fel foarte dinamic şi să intre în generaţiile tinere, să aibă o colaborare mai 
bună cu şcolile, o cerere de colaborare din partea şcolilor în revuistică. Fiecare revistă este 
responsabilă pentru destinul ei. Atunci când noi ne-am îndrăgostit de statutul de scriitor, el 
însemna altceva. Trebuie să ştim care sunt mutaţiile produse şi atât cât putem să ne adap-
tăm lor ca să nu pierdem tot ce am muncit o viaţă întreagă în folosul unor reorganizări ale 
miturilor sociale. E clar că mitul utilului a intrat în societatea românească şi s-a produs toată 
această răsturnare şi noi, ca scriitori, unde mai suntem? Pentru că scriitorul era revistă, era 
carte, era statut social. Acum pare a nu mai fi nimic. Este o temă de reflexie. Eu cred că 
va apărea revista Centrului Cultural Municipal în acest an, având colaboratori de cinste ca 
Ion Mureşan, Ovidiu Pecican, Sergiu Radu Ruba şi toţi cei care vin la Bistriţa. Trebuie să 
ne responsabilizăm, pentru că de noi ţine ca lucrurile să meargă mai departe. Cu această 
responsabilitate cred că lucrurile vor merge bine.

 
Radu Sergiu Ruba 
 Se pune problema formatului revistei şi a rea-
lităţii sale materiale. Ceea ce mă supără pe mine este 
că se spune că în România nu se citeşte. La Bucu-
reşti, am înfiinţat o bibliotecă pentru nevăzători. Era 
în spaţiul unei biblioteci publice şi am văzut că oame-
nii vin în număr foarte mare la bibliotecă. La fel, se 
citeşte şi pe calculator. Ar trebui să studiem cum se 
citeşte în afara cărţii cumpărate din librării, în biblioteci 
şi în variantă electronică. Revistele literare vor avea 
o circulaţie de nişă. Din păcate, există pe internet şi 
tot feluri de reviste care nu au nicio legătură cu litera-
tura. Există şi reviste sonore, e adevărat că le citesc 
nevăzătorii. Eu am realizat una de acest tip care func-

ţionează şi astăzi, este lunară. Articolele sunt citite la microfon şi transformate în înregistrări 
audio. Trebuie să vedem cum salvăm şi cum devine a noastră lectura electronică, pentru 
că eu citesc, de exemplu, doar electronic. Am în calculator puţin spus o bibliotecă. L-am 
citit şi pe Mircea Cărtărescu cu „Solenoid”. Calculatorul este obiectiv, orice text are aceeaşi 
şansă sau neşansă. Îi dai tonul şi el merge, nu-l interesează dacă tu rezişti sau nu rezişti, 
important este să nu adormi. De asemenea, este important că poţi reveni asupra textului, 
pe de altă parte, există nişte modalităţi de căutare a cuvântului. Ai un cuvânt pe care nu-l 
înţelegi, îl scrii acolo, dai o anumită manevră... Eu lucrez doar din taste. Ajungi la cuvânt, la 
pagină şi toate celelalte. Acest proiect... pentru care s-a cerut Premiul Nobel s-a crezut că 
se va prăpădi într-o zi şi că nu se va mai uita nimeni la el. Vă rog ca ori de câte ori veţi avea 
ocazia să susţineţi această idee, pentru că GPS-ul s-a inventat tot pe baza invenţiei lui ... 
şi toate celelalte programe care ne ajută pe noi – deplasarea cu maşina,  cu satelitul – sunt 
tot de la el, cele care vorbesc, transformă textul în voce, un text prestabilit sau orice text. 
Sunt două operaţiuni care se fac acolo. Orice text e una, iar un text prestabilit e mult mai 
uşor de transformat în voce. Sunt şi astfel de reviste, cine vrea să le urmărească le găseşte 
pe internet. Nu vă pot recomanda niciunul, dar insist să se facă această revistă cu cititori în 
limba română care sunt mult mai numeroşi tocmai sau datorită suporturilor electronice.

Dan Coman
 Revistele culturale nu trebuie să fie doar re-
viste literare, trebuie deschise mai multe porţi, asta 
înseamnă, de fapt, cultură urbană. Îmi amintesc şi 
acum bucuria cu care aşteptam ziua în care apăreau 
revistele literare la chioşcuri. E o întreagă poveste cu 
difuzarea azi. Cred că e foarte important şi publicul pe 
care vrei să-l prinzi în ceea ce faci. Cred că foarte mul-
te reviste vechi şi tradiţionale au devenit plictisitoare 
pentru tinerii de azi. Au un discurs care nu mai e con-
temporan. Dacă vorbim de reviste literare, vă dau un 
exemplu al unei reviste citită de foarte mulţi tineri, zic 
eu că este cea mai importantă revistă de literatură con-
temporană – Poesis internaţional, făcută exclusiv din 
donaţii. Oferă şi foarte multă literatură contemporană 
din ţări despre care noi nu ştim aproape nimic. Asta era 
şi ideea festivalului nostru de poezie. Ideea era să în-

cercăm să lucrăm cu oameni care sunt în zonele de interes respective, de exemplu oameni 
din Albania, care scriu în albaneză dar ştiu şi română, poeţi care nouă ne plac foarte mult  
şi pe care am încercat să-i şi publicăm. Revistele literare trebuie să apară, dar trebuie să 
avem în vedere cele două chestiuni esenţiale trebuie să-ţi fii contemporan ca discurs şi doi: 
există totuşi o componentă etică foarte importantă. Majoritatea colegilor mei nu mai publică 
în revistele Uniunii Scriitorilor – ştim foarte bine listele negre din secolul XXI – şi dacă nu eşti 
pe acea listă cel puţin din solidaritate cu acei oameni, nu mai publici în revistele respective.

Amalia Pecican
 Revistele ar trebui să fie culturale şi literatura este o 
parte din cultură. La revistele „Avalon” şi „La Mongolu” noi în-
cercăm să prezentăm şi filozofie, traduceri ale unor personali-
tăţi mai puţin cunoscute la noi, interpretări psihologice. Încer-
căm să vedem această familie culturală în întregul ei, cel puţin 
la revistele noastre şi să cuprindem cât mai mult. Aş mai vedea 
rolul unei reviste bune de cultură ca un fel de rol reglementator. 
Ce înţeleg prin asta? Sunt pe internet  tot feluri de aşa-zise 
forumuri conduse de personalităţi creatoare de cont – oricine 
poate să facă asta dacă are tehnologia necesară şi dacă ştie 
cum să se adreseze unui public toată lumea poate alerga să-şi 
strângă vizualizări şi, în urma acestor vizualizări chiar să fie 
stimulat financiar. Or, asta poate fi o capcană destul de gravă 

pentru cultură, pentru că tu trebuie să fii atent la valoare, nu neapărat să faci scandal să iei 
bani sau să-i spui omului ceea ce vrea să audă, dacă asta nu este cultură adevărată. Cumva 
aici trebuie să intervină. E destul de greu de făcut şi asta mi-aş dori eu să facem cu revista 
noastră. Adevărata cultură e cea care rezistă în timp, cea care creează valori, care poate 
multiplica şi chiar schimba perspective, atitudini pozitive şi trebuie să ţinem cont de faza cu 
moralitatea, cu integralitatea culturală, să fie cultură în totul nu doar unilateral, ci să cuprindă 
tot ce înseamnă cultură, inclusiv noile culturi, noile tehnologii. Trebuie să ştim încotro mer-
gem.
 

Ion Mureşan
 Când am tăiat porcul, am pus slănina la saramură şi 
am întrebat cât trebuie s-o ţinem aici – până la vară? Şi mi s-a 
răspuns că putem s-o ţinem oricât că-şi ia sare cât îi trebuie. 
Aşa e şi cu revistele literare. Societatea românească e la fel 
ca o slănină, îşi ia din cultură atâtea cărţi sau atâtea reviste 
cât îi trebuie, cât poate s-o ţină în echilibru, să o facă comesti-
bilă. Literatura, în ultima vreme, este o victorie a limbii asupra 
gramaticii. S-a ajuns la o superficializare a literaturii. Se scrie 
enorm de mult, fiecare om zice că viaţa lui e un roman sau îi 
mai auzi pe unii cum spun că au trei clipe de poezie sublimă. 
Şi, din păcate, cei mai mulţi le scriu şi le şi publică aceste trăiri, 

uitând că una e să ai trăiri shakesperiene şi alta e să fii Shakespeare. Şi pentru veleitari 
există revistele lor, dar au cititorii lor, fiind o pătură care numai asta citeşte. Sunt o serie de 
cercuri care se citesc între ele, se laudă unii pe alţii. Fierb în propriul lor suc şi nu sunt luaţi 
în seamă de lumea literară.
 

Olimpiu Nuşfelean, director „Mişcarea literară”
 În ce priveşte jurnalismul cultural, motivaţia ne-o dă în 
primul rând Eminescu. El a fost poet, autor de beletristică, dar 
şi un foarte viu jurnalist. Sunt două tipuri de scriitori, unii care 
se dedică scrisului operei şi alţii care mai fac şi alte lucruri 
pentru literatură. În momentul în care am decis să facem „Miş-
carea literară”, unul dintre argumente este că scriitorul este 
motivat să facă ceva şi pentru fiinţarea literaturii. Revistele 
sunt, pe de o parte, efectiv fenomen literar, literatură, dar şi un 
vehicul, un instrument de cunoaştere şi de promovare pentru 
că prin ele, literatura beletristică e promovată sau lămurită, 
cernută. Am vrut să facem aici, într-un oraş ca Bistriţa, o revis-
tă, mai ales după ce au fost nişte experienţe, unele de câţiva 
ani, ca de exemplu revista „Minerva”, o revistă interesantă, 

dar care nu a rezistat. Ne-am întrebat cum putem face ceva care să reziste. Filozofia aces-
tei existenţe e mai greu de găsit sau poate mai greu de spus. Revista „Mişcarea literară”, 
iată, a făcut 20 de ani. Când faci o revistă ai obiectul ca atare, ce faci, cu cine o faci, cu ce 
o faci şi pentru cine. Bistriţa are nevoie de a fi valorificată cultural sau publicistic. E greu 
să găseşti oameni cu care să o faci. La o revistă literară e nevoie de o echipă critică. La o 
revistă ca „Mişcarea literară” e greu să-şi facă o echipă critică pentru că, dacă proliferează 
veleitarismul e şi din cauza faptului că avem percepţia că critica actuală nu-i atât de activă 
cum era altădată. Nu găseşti multe motivaţii. În a face literatură e nevoie de un talent şi a 
face publicistică e şi un mod. Sunt puţini oameni care îşi formează acest mod sau acest stil 
al publicisticii pentru că trebuie s-o ai în sânge. La Bistriţa sunt doar câţiva oameni care fac 
publicistică – Ioana Bradea, Menuţ Maximinian, Victor Ştir şi alţi câţiva. Publicistică literară 
înseamnă să creezi  recenzie, cronică, interviu, anchetă, pamflet. Nu e complicat, dar după 
toate acestea trebuie să găseşti şi cu ce faci finanţarea. Aici e o mare problemă. Revista 
„Mişcarea literară” e o revistă de nişă, care îşi găseşte cu greu coerenţa, dar care are şi ea 
rostul ei, ca şi alte reviste de acest gen. Chiar şi acele publicaţii de gradul II sau III au şi ele 
un rost, dar la ele uneori se întrece măsura. Graniţa dintre veleitarism şi elită a fost stabilită, 
dar şi la nivelul veleitarismului sunt nişte pulsiuni, iar elita fără veleitari nu se poate distinge. 
La Bistriţa sunt oameni care pot scrie, dar care nu scriu, din diverse motivaţii. Şi profesor 
dacă eşti, mai bine meditezi 2-3 elevi decât să scrie, o recenzie. Dar este frumos acest 
demers. Pe de altă parte la Bistriţa sunt multe concerte, multă activitate muzicală de elită. 
În anii trecuţi am testat şi nu am găsit pe cineva care să facă cronică muzicală. În cultură 
trebuie să induci nevoi culturale, aşa cum la şcoală induci nevoi de învăţare.
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(Din volumul, în pregătire, Spiritul locului, județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor, 
coordonator Menuț Maximinian, Editura Școala Ardeleană)

 Aurel Podaru
Prozatori maramureșeni contemporani
 Strîns uniți în jurul unui poet. Poetul (cu majusculă!) Nicolae Scheianu.  Cel 
care a realizat, recent, o  antologie de proză maramureșeană contemporană,  Editura 
Ethnologica din Baia Mare, 2021. Statistic vorbind, antologia are 600 de pagini. Șase 
sute! Să sparie gândul, vorba cronicarului. Prin cele 600 de pagini „mărșăluiesc”, da-
că-mi permiteți,  în ordine alfabetică, 30 de prozatori, Treizeci, chiar dacă unii dintre 
aceștia sunt și poeți. Mai corect spus, unii dintre aceștia sunt, în primul rând, poeți, pe 
care, fie vorba între noi, musa-i să-i demascăm. Înainte de asta, însă, mai precizăm, 
în cunoștință de cauză, că din cei 30 de autori, douăzeci sunt bărbați și zece femei, 
dacă numărătoarea mea este corectă. Vreți să-i nominalizăm? Cu dragă inimă! În or-
dine alfabetică, așa cum sunt ei așezați în pagină de carte:  Carmena Felicia Băințan, 
Valeria Bilț, Ștefana Boga, Daniel Bozga, Daniel Bozga–Terkel, Ion Ciuban, Gavril 
Ciuban, Marius Caba, Ioan Dragoș, Gabi Lachner, Ieremia Lenghel, Emanuel Luca, 
Ioan Meteș-Chelințanu, Vasile Morar, Vasile Muste, Adela Naghiu, Lazăr Năsui, Au-
relia Oancă, Ana Olos, Iacob Oniga, Virginia Paraschiv, Doru T. Pop, Lupu Petrovan, 
Anghel Pop, Silvia Receanu-Cozmuța, Ioan Romeo Roșiianu, Vasile Tivadar, Valer 
Turcu, Echim Vancea și Crina Voinaghi.

 Antologia are și o prefață, ca orice antologie care se respectă și își respectă cititorii, prefață semnată de Nicolae 
Scheianu, în calitate de antologator și referent de specialitate la Centrul Județean pentru  Conservarea și Promovarea  
Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș. De numele lui Scheianu, dacă-mi dați voie, se leagă și „Antologia poeziei 
maramureșene de la poezia populară până în 2009”, cu precizarea că fostul referent de specialitate a devenit, între timp, 
„consultant artistic de specialitate”. Antologia de poezie a apărut, în 2010, la aceeași editură din Baia Mare, care  este și 
editura instituției mai sus pomenite. Urmată, în 2014, de „Antologia prozatorilor maramureșeni”, 41 la număr (am văzut doar 
lista autorilor, îi cunosc aproape pe toți,  fără să mă laud!)
 „Exceptând poezia populară, despre care se știe pretutindeni că este de o valoare și de o frumusețe fără egal 
și celelalte specii ale literaturii populare (basmul, balada, strigăturile, orațiile de nuntă etc.), care au avut și funcții sociale 
concrete și care au avut o circulație mai mult orală, nu se poate spune că a existat o literatură „cultă” închegată, coerentă, 
cu mari vârfuri sau cu nume reprezentative pănă la sfîrșitul secolului sal XIX-lea și începutul secolului XX, lucru valabil și 
pentru cultura maghiară din acest spațiu”, ne mai spune Scheianu, menționând apoi că primii scriitori maramureșeni care au 
intrat în conștiința publică sau în cea națională au fost Petre Dulfu și Ioan Șiugariu, abia în deceniul al șaselea al secolului 
trecut își fac apariția scriitori de talia lui: Augustin Buzura, Nicolae Breban, Alexandru Ivasiuc și alții.  „Artileria grea”, am zice 
noi, dar mărturisesc sincer că din antologia de față, eu nu unosc mai mult de cinci prozatori. (De ignorant ce sunt, firește!). 
Pe Valeria Bilț o știu mai mult din vedere, ca astristă, prezentă în antologie cu un consistent fragment de roman; pe Ioan 
Romeo Roșianu îl știu din presa literară, el scrie cu același drag atât despre cărțile bune, cît și despre cele mai puțin bune.  
E generos și-l invidiez. Valer Turcu e consăteanul meu și nu-l pot bârfi, Vasile Muste și Echim Vancea, care sunt, în primul 
rând, poeți de raftul I, vechi cunoștințe și prieteni buni. Nelipsiți de la „Colocviile de la Beclean”, zece ediții, în perioada 1998 
– 2008. Ei veneau însoțiți de sculptorul Balázs Istvan (Dumnezeu să-l odihnească-n pace!), care aducea de fiecare dată o 
sculptură ce reprezenta, plastic vorbind, tema colocviului pe ordinea de zi. 
 În antologia de față, Vasile Muste este prezent cu 13 proze, nu scurte și nici foarte scurte, ci foarte foarte scurte! Cel 
mai scurt text al său are două rânduri, iar cel mai lung, 14. „Plugușorul moderm” se intitulează textul său din prima categorie: 
Iată-l: „De Crăciun, auzind urătorii pe-afară, Molcuțu cântă și el: «Yahoo, yahoo, copii și frați!».  Pe Muste ar trebui să fiu 
supărat.  Mi l-a furat, în amiaza mare, pe Gheorghe Grigurcu, invitatul ediției a VIII-a a „Colocviilor de la Beclean”, 2007. L-a 
dus în Sighetu Marmației și, de-atunci, dus a fost! 
 Echim Vancea, pensionat între timp, s-a refugiat la țară: Câmpulung la Tisa. Un Poet care scrie și proză.  Nimic rău 
în asta, numai că scrie foarte bine! O proză citadină, cu  aură de mister și final deschis. Pe scurt: un aristocrat al cuvântu-
lui. Valer Turcu, originar din Tritenii lui Pavel Dan și consăteanul meu, a publicat până în prezent șapte cărți: proză scurtă, 
reflecții și aforisme. Este prezent, în această antologie, cu „Sosia lui Cosmin”, o povestire  despre colectivizarea forțată din 
comuna sa natală. 
 Revenind, în fine, tot la prefață (concisă și lămuritoare!), mai aflăm că în Maramureș „există și alte antologii,  foarte 
multe ca număr, făcute pe diverse teme sau cu diverși autori, grupuri de autori, grupări literare etc., dar ele au neajunsul 
de a fi acceptate doar de o parte a celor care scriu literatură și contestate de cei care nu sunt incluși sau au păreri contrare 
desspre cei antologați în acele volume sau sunt sceptici în ceea ce privește valoarea de autor sau competența în domeniu 
a celor incluși.”
 Nimic de obiectat. Un proiect generos și ambițios, pus în slujba cititorilor din România. Trei antologii realizate de 
Nicolae Scheianu, Poetul,  e o dovadă că și în Maramureș nasc scriitori de cursă lungă.      

Menuţ Maximinian, 
director „Răsunetul”
 Este destul de greu la 
un cotidian să desparţi graniţa 
aceasta dintre cultură şi subcul-
tură, mai ales la noi în judeţ. 
Ne-am gândit la un supliment, 
pornind de la un model care 
merge cu succes pe piaţă de ani 
de zile, Suplimentul de cultură al 
Ziarului de Iaşi. E adevărat că ei 
au în spate şi susţinerea Editurii 

Polirom, poate pe viitor vom avea şi noi o legătură mai strân-
să cu editurile. Ne dorim un supliment de calitate şi cred că 
în ultimul timp şi-a câştigat un loc în rândul publicaţiilor lite-
rare. Este dificil să atingi toate ramurile culturale într-un oraş 
precum Bistriţa, unde, deocamdată, nu avem un teatru sau 
o orchestră simfonică, deşi  prin stagiunile oferite de Centrul 
Cultural acestea sunt suplinite. Însă nu avem nici oameni de 
specialitate care să facă cronici de teatru sau cronici muzi-
cale sau de arte plastice pentru că, la Bistriţa, nu avem o uni-
versitate de artă, profesori universitari. Sper ca în momentul 
în care vom avea teatru la Bistriţa – am văzut că Dan Coman 
şi Radu Afrim doresc să facă acel teatru aici  - vom avea şi 
un om în măsură să scrie. Nu avem un cronicar muzical. Nu 
avem la Bistriţa, dar nici în ţară un jurnalist cultural care să 
se priceapă la tot.
 În ultima perioadă, suplimentul a fost din ce în ce 
mai deschis, pe lângă bistriţeni aşteptăm colaboratori şi din 
alte zone. E un supliment micuţ, dar cu un tiraj mult mai 
mare decât revistele culturale. Cred că nu este puţin lucru 
să scoţi un supliment cultural în 5000 exemplare. El apare şi 
pe internet, dar este o altă poveste. Suplimentul cultural în-
cearcă să fie echilibrat în ceea ce priveşte cultura de calitate 
şi să nu ţină cont de „găşti”. Încerc să fiu alături de oamenii 
care au ceva de spus în literatură, în muzică. Ar trebui să ne 
susţinem între noi, adică să consumăm şi piesa tipărită. Am 
fost la New York, Paris, Viena şi toţi erau cu ziare în mână. 
În New York, toată lumea avea ziarul New York Times aca-
să. Acolo firmele chiar susţin ziarele. În acel ziar, pe lângă 
alte reclame, apăreau şi cărţile. Era o pagină întreagă cu ur-
mătoarea carte care urma să apară la Librăria Universitară. 
Chiar şi la televizor, între detergenţi şi pastă de dinţi apare 
şi publicitate la lansările de carte. Asta trebuie să facem şi 
noi. Şi mă gândesc ca, pe viitor, în  supliment să fie anunţate 
toate evenimentele culturale, indiferent de gen. Eu citesc, în 
afară de revistele lunare la care am abonament, săptămânal 
„Dilema veche”, „Observatorul cultural”, „România literară”, 
dar şi „Formula AS” în care eu, ca ziarist, găsesc reportaje 
extraordinare, foarte-foarte frumoase, de Valentin Iacob, Dia 
Radu, dar şi alţii care scriu inclusiv de scriitorii noştri. Eu 
citesc de la toţi ca să văd toate părerile şi mai apoi să-mi fac 
propria părere. Dacă nu citim revistele literare de unde ştim 
care sunt cărţile importante. În „Observatorul cultural” au apă-
rut prozatorii anului, lirica anului, critica. Şi cititor fiind, ar tre-
bui să mă informez dintr-o revistă, să văd cronicile de muzică, 
de teatru, să văd ce cărţi sunt recomandate. De aceea sunt 
revistele, ca să ne informeze pe noi despre lucrurile bune. 
Altfel, mă duc într-o librărie şi ce cumpăr? Stau şi mă uit”. 

Cărți primite la redacțieCărți primite la redacție
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 Strălucită profesoară la C. N. „Liviu 
Rebreanu” din Bistrița, multă vreme 
Daniela Fulga nu doar s-a mulțumit, ci 
chiar s-a mândrit cu (doar) asta. Apari-
țiile ei editoriale sau în presa culturală, 
cu caracter mai cu seamă didactic și 
academic, au fost rare, fulgurante (de 
parcă numele i-ar fi fost predestinat), 
dar totdeauna memorabile. Spicuind: 
Zâmbetul îngerului. De la semiotică la 
roman (1997 – o adaptare editorială a 
tezei sale de doctorat, prima, în me-
diul didactic județean postdecembrist, 
despre Umberto Eco); 15 Eseuri; Pen-
tru o lectură didactică a poeziei; Ro-
mână. Bacalaureat. Proza etc.
 În anul ce tocmai s-a încheiat, 2021, 
Daniela Fulga ne surprinde cu un vo-
lum de 47 de texte poetice (Fruntea și 
inelarul, Editura Grinta, Cluj-Napoca), 

precedate de o scurtă Întâmpinare, care conturează o nouă și puternică voce lirică, ce nu 
pare câtuși de puțin – măcar în planul practicării versului ca debușeu existențial – a se afla la 
debut. Este o voce prea îndelung sugrumată, autocenzurată, care izbucnește apoi vulcanic, 
cu forța sporită unor presiuni geologice interne.
 Ca expresie a trăirii pure (înțeleasă ca o copleșitoare „ardere-de-tot” a sinelui), 
poezia este, și pentru Daniela Fulga (conform amintitei scurte Întâmpinări), o bâjbâire pe la 
marginile inefabilului, o „nevolnică” încercare de circumscriere a ceea ce nu se poate spune. 
Dar nu a unui inefabil serafic și evanescent (adică obișnuit), ci a unuia ca semn al poverii 
sufletești, greu, teluric, ambiguu, pe care magma incandescentă a trăirii tinde să-l înece în 
muțenie. Este ceea ce „se naște în clipa în care intelectul are conștiința neputinței”. Adică, 
pe de o parte, semnul unui eșec, dar pe de altă parte, ”un fel de inimă nouă, primită în dar, 
irigată în primul rând de sângele unei realități trăite până la mistuire”. Intelectul este jertfa 
necesară, pentru că abia poezia ”conturează autenticitatea sinelui, la care ființa ajunge prin 
grație.”
 Altfel spus și simplificând, pentru Daniela Fulga poezia este o formă de recoagulare 
a sinelui, succesivă unei risipiri, pe căile trufiei intelectului, dar și ale nevoii preponderent 
feminine (dar atât de omenești) de a părea. Nu este atât rezultatul vreunei poetici (chiar 
dacă congruențe cu mișcarea poetică clujeană există), cât invers: poetica conturată în În-
tâmpinare pare a fi precipitatul teoretic al poeziei ca limbaj al trupului, al sângelui al fricilor și 
obsesiilor.
 Lipsa titlurilor (identificate în Cuprinsul final prin primul vers), care ar trebui să fie 
măcar o parțială numire sintetică a conținutului, pledează pentru aceeași neîncredere în 
theoria, același refuz al conceptualizării.
 Și totuși, un titlu avem - cel al volumului – în care regăsim, se pare, elementele 
concret-simbolice, trupești, ale dualității ființei: pe de o parte intelectul,  („fruntea”), pe de alta  
împlinirea natural-organică, rotunjirea ființei prin topirea în cuplu („inelarul”). Imperativul liric: 
împreuna-creștere a acestor poli antagonici prin întâlnirea lor în cercul-inel (după modelul co-
pacului); chiar dacă acest cerc ar contura simultan și „caliciul îmbălsămat al risipirilor fără de 
întoarcere” (numai cei pe care-i iubim ne ajută). Ceea ce nu se realizează, însă, niciodată.
 Aproape că nu există vreun eu poetic. Acesta se scindează în principal în două 
personaje lirice, femeia și bărbatul, înțeleși ca gemeni antagonici, hărăziți - în bolgiile sân-
gelui și trupului - mai ales luptei, raportului călău-victimă (elemente care prevalează asupra 
iubirii-căutare și nu devin niciodată prilej de întâlnire, prietenie, ca în mitul aferent): „un 
munte abrupt/ le este dat gemenilor să urce/ pentru a se putea iubi” („apucă-te de scris! pic-
tează!”);  sau: „cei doi gemeni încrucișează spadele întru adevărul inimii” („ești precum tatăl 
tău”).
 Desigur că vocea lirică dominantă se suprapune mai ales primului element, femeia, 
care numai întâmplător se generalizează, apodictic, în femeile (femeile legate de bărbat sunt 
niște sfinte), capcană în care poeta de obicei nu cade. Generalizarea, câtă e, se exprimă 
mai degrabă printr-o persoană a II-a singular, printr-un generic „tu”, care acoperă de obicei 
femeia, rămasă în afara cercului (inelului) naturalei deveniri, în afara „rostului”, fie el și „în-
chipuit” de actanții-siluete „bărbătești și femeiești”, ce se învârt ”în spațiul lor privat /... /în 
viața lor casnică străină de tine” (prin ochiul iernatic vezi clar - text în care se cere remarcată, 
măcar în trecere, perspectiva extraumană, foarte apropiată de cea din Marele ochi al iernii a 
lui Nichita).
 Genericul „tu” poate acoperi, mai mult sau mai puțin accidental, bărbatul, interpelat 

la modul imperativ în sensul „folosirii” femeii, ca trup și minte, în sensul unui „brânci” (ele-
ment recurent) pe care să i-l dea spre cercul „sfârtecării” pentru care ar fi fost anume creată, 
care ”face parte din viața femeii” (nu o lăsa întreagă). Sigur, ”viața” pare revendicată aici 
exclusiv ca refuz al lui animus și abandonare în anima.
 Dar femeia nu este nici ea totdeauna „sămânța neroditoare” din afara spiralei de-
venirii biologice („închide ochii a vedere/ sămânță neroditoare ești tu”); cea care „precum 
o cocotă bătrână/.../ se dă cu sulimanuri/.../pregătindu-se/ pentru/ fotografia morții”; cea în 
care ”frica de bărbat și trufia/ au crescut împreună” (ibidem). Ea este și serafica Mâșkina 
(Idioata, dac-ar fi să-l parafrazăm pe Dostoievski, în al cărui celebru personaj poeta pare 
a se recunoaște în textul vezi, Mâșkina), bântuită de o afecțiune „caldă, oarbă, inutilă”. Ba 
mai mult, este uneori (în „așteaptă-mă!” și în „strici tot ce atingi, precum cenușa”) o jerrtfel-
nică „cumințenie a pământului”, victimă inocentă îndemnată duios să-și așeze „capul sub 
cuvintele lor ascuțite”, pentru că tocmai ”apropierea de moarte ne face mai vii” („sedu-mă! 
sedu-mă!”).
 Dar, cum – în cercul devenirii - polii ființei sunt interșanjabili, femeia (în ipostaza 
asumării lui animus) poate fi ea însăși călăul, care trage „cuvântul” din teacă, când ”pe tă-
ietor, capul bărbatului” așteaptă lovitura femeii „înveșmântată în sminteala seducției”, ca un 
sacerdot imaculat și crud, a cărui autoritate „stă ascunsă sub piatra iubirii-de-sine” (cuvântul 
tras din teacă). În astfel de ipostaze, femeia-călău, pătrunsă „de frigul pătrunzător al erorilor” 
și „exilată definitiv din prezent” (într-un „timp minunat al lumilor posibile” și al „frumuseților 
sacrificiului”) îl închide cu violență pe bărbatul-victimă în „hăul fără întoarcere” al trăirii-risipi-
re („ești o brunetă puternică”). 
  Ipostaza femeii-călău este oarecum atipică – în orice caz, mult mai puțin frecven-
tă. Reiterative sunt imaginile femeii-pasăre, însingurată sau „oarbă”, ale femeii - „sfinx al 
sigurătății aspre” (reamintesc aici misterul milenar al sfinxului mitologic: acela de-a asocia 
capul femeii cu trupul leului), sfinx „cu privirea strălucind de o înțelepciune/ fără de folos” 
(bunătatea izvorâtă din  minte). Tipică este situația bărbatului al cărui inelar ciocănește frun-
tea femeii, pe care o respinge sau o sacrifică 
prin decapitare, în imagini memorabile, tul-
burătoare: „aruncată pe întinderea pietroasă 
a nopții,/ mintea zvâcni ca un trup decapitat” 
(„gândești foarte prost”). Iar cea astfel jertfită, 
asumându-și condiția, depune „un sărut/  pe 
obrazul celui care m-a ucis” (sub strălucirea 
târzie a candorii).
 Nu aș vrea să se înțeleagă că avem 
de-a face cu o poezie a o raportului obsesiv 
de putere femeie-bărbat, ci cu una a dualită-
ții funciare și ireductibile a ființei: cu eterna 
„bunătate zădărnicită-n trufie”, în „stânga”, 
și cu „zâmbetul-a-râde în copilul neatins de 
timp”, în „dreapta” (râul taie făptura în două). 
O poezie scrisă însă „cu propriul sânge” (he-
mografă, cum cerea Nichita) și care renunță 
la orice „piele” protectoare, lăsând „organele” 
la vedere: o poezie ecorșeu.
 Dacă am putut constata anume 
aluzii cultural-livrești (la Nichita Stănescu, 
la Brâncuși, la Dostoievski, chiar la Proust, 
printr-un vers-titlu pe care abia acum îl citez: 
la umbra bărbaților în floare), acestea nu sunt atât intertextualitate postmodernă, cât emoție 
transpusă în structuri spirituale, nu afective. Oricum, Daniela Fulga este departe de textu-
alismul frodeur al optzeciștilor, dar și de lirismul rece al  unor echinoxiști, formula ei lirică 
recuperând un mai vechi, dar incontestabil adevăr: acela că poezia nu e virtuozitate, ci 
neliniște. Ba, mai mult decât atât, neliniștea ei sporește, ca intensitate și semnificație, tur-
nată fiind adesea în tipare ritual-mitologice. Pe cele ale jertfei și luptei fratricide le-am putut 
constata, dar există și altele: precum Athena, trupul femeii se naște din capul bărbatului; sau 
– în același text – „capul retezat al femeii/ bolborosește întruna/ deasupra apelor întunecate 
ale zilei”, precum cel al lui Orfeu. Alteori, imaginea este de o săgetătoare frumusețe arhaică, 
extrasă parcă din memoria noastră preistorică: „fratele geamăn, tatăl și bărbatul din prag,/ 
se adună laolaltă în jurul focului/ pentru a incinera singurătatea femeii/ din care se înalță tot 
mai sus coloana fumurie a morții” (în praful pasiunii rodește sămânța greșelii).
 Într-o literatură cu toate rotițele bine unse, nu ar trebui să salutăm doar apariția unei 
foarte puternice voci lirice locale. Dar cine să mai prevadă jocul raporturilor de putere pe care și 
lumea noastră literară pare a le fi absorbit (din ancestrala luptă fratricidă femeie-bărbat, de care 
vorbește Daniela Fulga, din actuala polarizată și politizată societate românească? Cine știe...).

Vasile V. Filip
Daniela Fulga: O poezie hemografă, o poezie-ecorșeu
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 Rep.: - Marcăm  20 de ani de apariția a revistei „Mișcarea literară”, o revistă 
care s-a impus în rândul publicațiilor de cultură și artă din țară. Amintesc faptul că, 
de curând, a primit un premiu foarte important, juriul acestui concurs fiind condus 
de către președintele Uniunii Scriitorilor din România, academicianul Nicolae Ma-
nolescu. Pornind de la ideea unei călătorii cu literatura din județul Bistrița-Năsăud 
iată, am ajuns la nivel național și chiar internațional. Care a fost gândul de pornire la 
primul număr?
 Olimpiu Nușfelean: - Și apariția unei reviste și existența ei se înscriu într-o călă-
torie, o călătorie care câștigă o anume semnificație. Iată, au trecut 20 de ani. Dacă nu ar 
fi asemenea evenimente, marcări de evenimente, cred că nici nu am ști, poate, cum trece 
viața. Împlinirea unei anumite perioade de apariție a unei publicații, fixarea în timp a aniver-
sărilor unor scriitori, toate vin să marcheze momente ale vieții, momente ale vieții noastre, 
momente ale vieții culturale. Legat de apariția revistei, este o apariție legată de o călătorie 
în plan cultural. La Bistrița, au fost niște inițiative culturale, publicistice, unele foarte inte-
resante, dar care au rezistat doar un an sau poate câțiva ani, dar nu foarte mulți. M-am 
întrebat, oare cum ar fi să facem o publicație care, totuși, să reziste. Un grup de scriitori, 
între care eu, Olimpiu Nușfelean, Ioan Pintea, Ion Moise, Virgil Rațiu, un manager cultural 
care în ultima vreme a început să se afirme și ca scriitor – Alexandru Câțcăuan, mai apoi 
și Andrei Moldovan, am hotărât să constituim un nucleu pentru realizarea unei publicații 
care să reflecte cât de cât fenomenul literar bistrițean, unul bogat, dar și să se racordeze, 
în măsura posibilităților, cu fenomenul literar desfășurat în plan național. A fost o inițiativă 
riscantă, mai ales că am luat numele unei publicații, al unei reviste scoase de Liviu Re-
breanu, un săptămânal literar din 1924-1925. A fost o inițiativă îndrăzneață și în acest sens, 
pentru că preluarea acestui titlu ne obliga. Într-un fel, gestul nostru era justificat pentru că 
Rebreanu e plecat de pe aceste meleaguri, meleaguri care i-au inspirat opera. Era inițiativa 
noastră, poate, și un mic omagiu adus scriitorului, romancierului Liviu Rebreanu în a așeza 
în actualitate sintagma titlului revistei sale. La Bistrița, am avut și avem un fenomen literar 
de apreciat, alături de fenomenul plastic și chiar muzical, fenomenul folcloric care, desigur, 
este foarte bogat la noi, și atunci am zis să facem ceva, chiar și cu riscuri, cu discuții, cu 
controverse. Am avut de format o redacție care să-și păstreze o anumită coerență, un spirit 
de hărnicie, dacă poate fi ilustrat, și un număr de colaboratori care să aibă, să dobândeas-
că o anumită permanență, ca și racordarea la evenimentele literare, la aparițiile de cărți, 
atitudini, opinii literare, cultivarea interesului pentru literatura pornită de pe aceste melea-
guri, cultivarea interesului pentru clasicii literaturii române sau pentru scriitori în viață de o 
anumită importanță și ilustrarea, reflectarea, pe cât posibil, a reușitelor literaturii bistrițene.
 Rep.: - Ce citim? Este partea a doua. Unde este granița între valoare și non-
valoare? Cât de greu este să păstrezi granița, să nu treci cu un pas dincolo, mai ales 
că la Bistrița avem peste 100 de „scriitori”. 
 Olimpiu Nușfelean: - Întrebarea deschide o temă de discuție pe care, probabil, 

nu o putem lămuri sau cuprinde în întregime acum. Este o problemă mai veche. Manifes-
tarea veleitarismului în literatură mă preocupă, am scris și niște articole, dar granița este 
destul de greu de stabilit, pentru că un anumit scriitor poate să sară, să dobândească niște 
calități în plus, iar alții pot să scadă sub nivelul la care au fost receptați inițial. E un fenomen. 
Dar până să recunoaștem acest lucru, trebuie să spunem că literatura actuală, publicistica, 
ambele trec printr-o criză de lectură. Nu putem spune că nu se citește. Dacă ne referim la 
această acțiune de a lectura, de a citi, noi suntem într-o societate care citește foarte mult. 
Nu citim cărți, dar citim totul: afișe, chipul politicianului care vorbește la televizor e citit, „gri-
masele” feței, zâmbetul sau lipsa zâmbetului, pentru că fața, buzele, trădează foarte multe 
lucruri. De asemenea, citim informația pe care o primim, o citim printre rânduri. Aceasta este 
o acțiune care folosește metode literare. Un critic, un teoretician, filozof francez, Roland Bar-
thes spunea cândva că discursul național într-o limbă de referință largă aparține, de obicei, 
scriitorilor, dar, după revoluția franceză, acest discurs a fost receptat, a început să fie folosit 
și de politicieni, adică un discurs cu anumite conotații, un discurs cu ascunzișuri. Urmărim la 
televizor afirmațiile cuiva, opiniile politice, și avem sentimentul că ascunde ceva. Când cel 
care vorbește se folosește de această ascundere sau spune ceva în plus, „colorează” ceva, 
face trimitere spre ceva, toate sunt niște caracteristici ce țin de limbajul literar pe care trebuie 
să-l folosească scriitorul. Și atunci e bine să avem puterea să recunoaștem că, totuși, acest 
limbaj fals, artificial, mai mult sau mai puțin fals – nu fac acuze, pentru că sunt și discursuri 
frumoase, bune –, trebuie combătut și nu-l putem combate decât cu ajutorul literaturii pen-
tru că ea are calitatea de a folosi conotații, dar într-un sens de hrănire a propriului discurs, 
pentru a exprima realitatea artistic, dar nu fals. E o diferență. Literatura, atâta câtă e, pentru 
că uneori uităm s-o cultivăm, vine și ne aduce la realitate, deși avem impresia că mintea 
scriitorilor e plină cu tot feluri de fantezii. Putem vedea că sunt scriitori prinși – literar - în 
evenimentele lumii, într-o anumită actualitate și este bine să-i ascultăm și pe ei. În asociație 
cu această literatură beletristică, de imaginație, vine revista care cultivă acest discurs literar, 
vine cu lămuriri, vine cu comentarea realității cărților, ea se hrănește cu această producție 
editorială și ține viu fluxul literar, dă consistență fenomenului literar și, ca atare, trebuie să-i 
acordăm atenție. Probabil că și pandemia a redus un pic interesul și pentru revistele lite-
rare, pentru că au dispărut sau se desfășoară la foc potolit o serie de întâlniri literare, sau 
festivaluri care n-au mai putut fi organizate. Sper însă ca decidenții, mai ales cei care au 
niște „butoane” financiare, să nu uite că literatura trebuie luată în considerare și ajutată sau 
servită ca atare – servită de scriitor, servită de omul politic și de actorul economic, indiferent 
care ar fi acesta.
 Rep.: - Revistele sunt și un instrument de educație, deoarece cuprind litera-
tură, cuprind arte plastice, traduceri, dosare ale scriitorilor. Cred că sunt un specific 
al revistei „Mișcarea literară”.
 Olimpiu Nușfelean: - Ne-am propus de la început să ținem la acest specific. Reve-
nind la dezbaterea de la Palatul Culturii și la spusele domnului Alexandru Gavrilaș, din ziar, 
care s-a exprimat foarte frumos, revista „Mișcarea literară” încearcă să surprindă un orizont 
de interese cât mai larg. Vine cu aceste dosare de autor dedicate unor scriitori clasici, dar și 
a unor scriitori în viață – am mers până pe la optzeciști –, sper să venim mai aproape, în rit-
mul nostru de patru apariții pe an, în funcție și de susținătorii noștri – Consiliul Județean BN, 
care sper să țină și în continuare la revistă, sau Ministerul Culturii, care ne-a sprijinit financiar 
de-a lungul anilor. Cum ar fi peisajul literar fără această revistă? Bineînțeles, lucrurile ar mer-
ge înainte, nu s-ar întâmpla nimic grav, probabil, dar să nu mai existe ar fi o pierdere. Dacă 
ea există e un fapt în plus, un fapt care dă consistență, care dă contur peisajului cultural și 
literar bistrițean. Cred că acest lucru îl știu și colaboratorii noștri sau cei care ne trimit texte 
pentru revistă. Cu ocazia împlinirii acestei vârste, de tinerețe, am primit o serie de mesaje 
de la scriitori din țară care ne-au felicitat sau au exprimat opinii legate de prezența revistei 
în peisajul literar actual. Cred că este un imbold să mergem mai departe, deși nu este ușor. 
Dar nu are rost să ne plângem, ce putem facem.
 Rep.: - În cei 20 de ani deja ați găsit o „rețetă”, un ritm...
 Olimpiu Nușfelean: - Da, avem un ritm al nostru, dar nu este foarte simplu să 
alcătuiești un sumar. Pe lângă redactori, avem o serie de colaboratori apropiați ai revistei 
din județ – Menuț Maximinian, care este un colaborator de bază, Icu Crăciun, Iacob Naroș, 
Ion Radu Zăgrean, Victor Știr, Aurel Podaru, Nicu Vrăsmaș, câteva doamne profesoare care 
au condei critic și sper să aibă ambiția și puterea ca să meargă mai departe. Lista este mai 
largă. Dar avem colaboratori apropiați și de la Cluj-Napoca, Brașov, București, Zalău, Satu 
Mare, Baia Mare, Baj, din tot arealul transilvan, dar și din afara acestei geografii.
 Rep.: - Să ții o rubrică într-o revistă nu este ușor, presupune multă muncă, 
dar există și reversul medaliei. Poți fi cât de priceput, talentat, inteligent, să cunoști 
literatura, dar dacă nu ai o rubrică într-o revistă literară și nu te exprimi este ca și cum 
ai ține totul pentru tine. Acest exercițiu folosește și celui care scrie, este și în benefi-
ciul lui.
 Olimpiu Nușfelean: - Da, observația pe care o faci e și a jurnalistului, dar și a scri-
itorului. Revista este deschisă oricărui scriitor bistrițean. Pe unii i-am invitat în mod special, 
uneori de mai multe ori, unii vin, scriu, fac pauze, dar oricine este binevenit. Există o grilă 
dată de ritmicitate, de patru ori pe an apare revista într-un anumit număr de pagini. Mai mult 
decât pot cuprinde aceste pagini nu poți să publici. Există și o anume rigurozitate, o anumită 
cernere constantă, dar nu întotdeauna foarte exigentă. Uneori chiar ni s-a reproșat acest lu-
cru, dar au fost și pretenții exagerate din partea unora. Cert, redacția este deschisă oricărei 
generații, oricărui scriitor, indiferent de genul sau stilul în care scrie, indiferent de expresia 
sa literar-artistică. 

Olimpiu Nușfelean: Mișcarea literară, la 20 de ani, dă contur peisajului cultural 
și literar bistrițean
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 Rep.: - În Bistrița, avem profesori talentați care au acest exercițiu al condeiu-
lui și pot așeza într-o grilă cărțile pe care le citesc și care sunt propuse de revistă spre 
a fi semnalate, însă, dacă nu susții acest exercițiu, pierzi. Ca și mintea, și acest exer-
cițiu trebuie întreținut. Trebuie să scrii. Revista „Mișcarea literară” este un instrument 
aici, aproape de casă. Trebuie să fii și harnic, nu doar talentat. 
 Olimpiu Nușfelean: - Trebuie să fii harnic și să îți aduci un anumit obol. Este 
datoria scriitoricească de a-ți scrie cărțile, dar și de – nu toți sunt de acord – a face ceva 
pentru literatură, de a o promova. O perioadă, revista era mai prezentă între cititori, avem 
întâlniri cu cititorii. Acum pandemia ne-a restrâns posibilitățile de promovare. Este frumos 
să te întâlnești cu anumiți oameni.  Sunt oameni care citesc, oameni care iubesc literatura, 
sunt elevi care citesc și este bine să te întâlnești și cu ei. Dacă lași lucrurile să plutească în 
letargie încep să-și piardă din funcționalitate. Literatura rezistă, a trecut prin milenii, a trecut 
prin decenii grele și tot a reușit să meargă mai departe. Cred că nu contează câțiva ani de 
pandemie. 
 Rep.: - Putem asculta muzică și pe versuri de George Coșbuc, dar și de alții. 
Nicolae Manolescu spunea că poezia lui George Coșbuc are muzicalitate și ritmicitate 
și a fost, într-o vreme, cel mai cântat poet. Ați pornit cu „Mișcarea literară”, cu trăistu-
ța noastră cu povești de la Bistrița, iar ea s-a îmbogățit între timp.
 Olimpiu Nușfelean: - Revista călătorește sub formă printată, tipărită, dar și digi-
talizată. O serie de oameni ai scrisului din țară trimit spre revistă texte, materiale. Sunt unii 
critici literari care țin neapărat ca o anumită cronică  să fie publicată în „Mișcarea literară”, 
iar acest lucru ne bucură, dar ne bucură și această frumoasă călătorie a revistei, cu popa-
suri de lectură în diverse zone, în diverse orașe, sate ale țării. Poate o să vină o perioadă 
mai bună când călătoria se va face mai ușor. Ea merge cu propunerile sale, acele grupaje 
sau mici dosare de autor – poezie, proză, eseu, anchetă literară, interviuri, cu traduceri 
din literaturile lumii. Am avut multe traduceri din limba engleză, spaniolă, greacă, franceză. 
Avem și foto-albume cu scriitori, dar și ilustrări ale unor evenimente literare, colocvii care se 
desfășoară aici, întâlniri cu cititorii care se pot regăsi în paginile revistei. Fiecare număr al 
revistei găzduiește un artist plastic, mulți dintre plasticienii bistrițeni ne-au oferit imagini cu 
lucrările lor. Se scrie și despre fenomenul plastic, făcând portrete ale plasticienilor, pictori 
sau sculptori. Deși, la Bistrița, există o mișcare muzicală importantă, regretăm că până acum 
nu a venit spre noi un cronicar muzical, nu s-a coagulat ideea unei rubrici pe teme muzicale, 
deși e o chestiune foarte importantă. O simțim și la cărți. E nevoie de un spirit critic care să 
existe în fenomen, în creația fiecăruia, dar acesta să fie ilustrat prin pana unor critici sau a 
unui critic de literatură sau de artă, sau critic muzical. Și la scriitori – pentru că apar multe 
cărți – este greu să apară un critic de sine stătător. Desigur, și criticii sunt tentați să scrie 
și altceva – eseu, roman, poezie – dar trebui să aibă ca principal obiectiv ilustrarea critică 
a unui anume fenomen, a unei anumite realități literare. Suntem câțiva care scriem despre 
cărți, unii chiar până aproape să devină critici literari, dar  niciunul nu-și asumă cu destul 
curaj sau dedicație o asemenea preocupare. Nu putem să ne lăudăm că avem un critic de 
referință, azi, la Bistrița, care să mânuiască dedicat sita critică. Alte reviste și-au constituit și 
un nucleu critic cu bătaie mai lungă. În Bistrița, de-a lungul anilor, a fost Dumitru Andrașoni, 
ziarist, dar care avea o cultură critică, însă care nu s-a exprimat suficient și n-a ținut legătura 
cu revistele clujene, mai ales cu revista „Steaua”, care l-a lansat la un moment dat, a fost 
și Andrei Moldovan, poate Tit-Liviu Pop. Poate că nu e târziu nici de acum, ar merita acest 
fenomen un critic literar de referință. Măcar unul!...
 Rep.: - Credeți că dacă am avea o universitate cu tot ce înseamnă Facultatea 
de Litere, de Arte, Conservator, am avea profesori care să exerseze în fiecare dome-
niu?    
 Olimpiu Nușfelean: - La ora actuală, are trecere mare critica de tip universitar. 
Probabil ar fi, dar într-un asemenea cadru, într-un asemenea orizont, îți trebuie actori dedi-
cați care să aducă iubirea pentru literatură în sălile de studiu. Ar fi frumos, dar nu știu dacă 
ar putea prinde viață și un cult pentru literatură în cadru universitar. Îmi amintesc de peri-
oada studiilor când fenomenul literar era foarte legat de facultățile de filologie, de filozofie, 
de istorie și numai. La cenaclurile care se făceau la „Tribuna”, la „Echinox” erau studenți și 
de la alte facultăți. Din când în când, mă sună un fost coleg din vremea studiilor, pe care nu 
l-am mai văzut de la terminarea facultății, și vorbim, ne amintim, despre cum era cenaclul 
de altădată. Cenaclul are o cultură literară destul de largă. Sunt studenți sau foști studenți 
care ar putea să predea literatura română, la liceu, fără probleme, adică, au cultură. Am avut 
o experiență, deși nu am insistat foarte mult, cu extinderea unei facultăți la Bistrița. Când 
am vrut să organizez niște întâlniri cu scriitori, n-am găsit decât vreo două, trei persoane 
interesate. Încă nu era prins „cheagul”. Dar avem activități literare, sigur, acum pandemia 
le-a cam subțiat, dar avem lansări de carte, colocvii care deja au tradiție, expoziții, concerte, 
festivaluri. Fenomenul este mai complex, mai amplu, dar eu simt nevoia ca acest fenomen 
să se reflecte și mai mult în publicistică, până la urmă. Am pe masă 20-30 de cărți despre 
care aș vrea să scriu, care-mi sunt dragi. E greu să găsesc pe cineva care să fie interesat 
să scrie. Eu am un articol pe care trebui să-l scriu pentru revistă și mai scriu despre o carte, 
două.  Nu pot mai mult și nici nu e decent, plus că nu ai nici timpul necesar, dar o serie de 
cărți bune rămân neconsemnate în revista în care aș vrea să fie consemnate.
 Rep.: - De multe ori v-ați lăsat deoparte propriile proiecte editoriale.
 Olimpiu Nușfelean: - Dacă nu ar fi revista, poate aș putea scrie mai mult, pentru 
mine. E ceva ce ține de un microb literar, împotriva căreia nu găsești vaccinuri, adică dra-
gostea de literatură. Dacă cineva e de acord sau nu cu acest fel de a fi, totuși, el se manifes-
tă și ești bucuros nu doar pentru că vezi scrisul tău în pagina de revistă, ci și că vezi scrisul 
altora. Nu vreau să pun în relație proiectele mele editoriale și timpul dedicat revistei, căci, 
dacă aș face anumite evaluări, cântăriri, poate m-aș… întrista.
 Rep.: - „Mișcarea literară” este o oglindă a vieții noastre culturale din cei 20 
de ani și nu numai, pentru că aduce și istoria în actualitate. Au debutat în „Mișcarea 
literară” scriitori care pe urmă au confirmat?

 Olimpiu Nușfelean: - Nu am avut o rubrică numită „debut” dar, de-a lungul anilor, 
au publicat foarte mulți tineri în „Mișcarea literară”. Avem rubrici dedicate literaturii tinere, 
am avut poezie, poeți, și unii chiar au confirmat și au mers mai departe, sunt prezenți în pu-
blicații, au publicat cărți. Acum trecem peste paginile revistei și reținem numele care au fost 
publicate în revistă. Mulți tineri au debutat sau au fost sprijiniți sau încurajați de „Mișcarea 
literară”. Această încurajare o continuăm și astăzi, ținem legătura cu foarte mulți tineri care 
bat la porțile literaturii și care încep să se afirme literar. O parte dintre ei vin din atelierul de 
creație de la Palatul Copiilor din Bistrița.
 Rep.: - „Mișcarea literară” s-a apropiat de Cenaclul „George Coșbuc”, care și 
el a marcat 50 de ani.
 Olimpiu Nușfelean: - Nu știu dacă revista a pornit de la cenaclu sau cenaclul stă 
pe lângă revistă. Când a apărut revista, cenaclul deja funcționa de mult. Cei care au făcut 
revista au activat și activează în cadrul cenaclului, deși revista a pornit oarecum desprinsă 
din cenaclu. Nu e o revistă a cenaclului, e o revistă care agreează cenaclul și desigur că 
tinerii, dar și membrii cenaclului în general sunt prezenți în revistă, poate nu cât ar putea sau 
ar merita.
 Rep.: - Gândul de viitor, proiectul pentru următorii 20 de ani!
 Olimpiu Nușfelean: - Îmi doresc să avem puterea de a merge mai departe, să 
găsim sprijinul financiar pentru că și acesta e important, adică, după ce ții legătura cu zeci 
de colaboratori, trebuie să te gândești că, poate, tu vorbești cu ei, angajezi colaborări,  dar 
nu mai poți să apari. Dar revista poate să apară, sperăm că oamenii, colaboratorii vor fi 
mereu în jurul revistei. „Material”, fenomen literar, cărți, opinii și idei literare există la Bistri-
ța, există și șansa de a apărea și alte publicații. Sper să mergem cu bine înainte. Roland 
Barthes, că tot l-am pomenit, în trecere, spunea că noi ducem tot feluri de lupte, dar lupta 
se câștigă doar dacă e dusă din interior, iar această luptă de interior o duce literatura care 
a demonstrat, de-a lungul anilor, de-a lungul secolelor, că poate duce o luptă, o luptă fără 
arme sângeroase, care câștigă în edificarea omenescului, în potențarea și definirea ființei 
umane. 
 Rep.: - Vă mulțumim. Mulți ani, colectivului și revistei.

Menuț Maximinian
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 Scriitor, jurnalist, etnolog, cum se prezintă, Menuț 
Maximinian controlează cu dezinvoltură domeniile acoperi-
te de cele trei zone ale profesionistului care este, publicând 
în presa de specialitate aferentă din toată țara. Scrisul re-
prezintă pentru el modul de existență intelectuală, probat 
de numărul mare de texte pe care le transmite cu ritmici-
tate tiparului, cititorului, dovedind astfel că există și menți-
nându-se în exersarea profesională cu supra de măsură a  
mijloacelor de expresie. Diversitatea temelor abordate i-ar 
putea așeza pe unii în postura de a judeca superficial, soco-
tind că autorul uzează de abilitățile de jurnalist pentru inves-
tigațiile sale, teritoriu în care  lejeritatea fluxului textual este 
însoțită de eleganță, de un travaliu economicos, dobândit în 
timp și armat cu naturalețe. Diversitatea nu minează unita-
tea de ansamblu a textelor, sudate prin tratarea temeinică a 
temelor, și prin trăsăturile stilistice comune.
 Frontiere etnologice, apărută la Editura Char-
mides, în anul 2021, este o culegere de texte cu afinități 
mai pronunțate sau mai diminuate cu etnologia, disciplina 
în care scrisul autorului este profund, dezinvolt, clar, dând 
senzația că stăpânește totul până la detaliu. 
 Din cultura română a secolului al 19-lea, autorul se 
oprește la Vasile Alecsandri, culegătorul și promotorul poe-
ziei populare prin vestita sa carte Poesii poporale, în care 
a publicat capodopera Miorița, poezie în relație cu care Ni-
colae Manolescu lansează ipoteza că ar fi fost compusă de 
chiar poetul de la Mircești. Prin lectura Pastoralelor mitropo-
litului Bartolomeu pe care o face, Menuț Maximinian încear-
că să dezlege firele înțelepciunii ierarhului până la nivelul 
culturii populare în care își găsește substanță-vehicul către 
credincioși pentru învățătura sfântă. În același registru de 
sensibilitate compozițională se găsește textul dedicat mare-
lui rapsod  Barbu Lăutaru, personalitate care l-a fermecat cu 
taraful său chiar pe celebrul Liszt. Vasile Grigore Borgovan, 
o personalitate apreciată în secolul al XIX-lea pentru contri-
buții însemnate la dezvoltarea Învățământului românesc, a 
devenit, sub pana lui Caragiale un pedagog de școală nouă. 
Secțiunea Lecturi a volumului se ocupă de limbajul popular, 
de port, de comunicarea în mediul rural așa cum se reflectă 
în volumele recenzate, ale unor autori ca Adrian Lesenciuc, 
Camelia Burghele, năsăudeanca dr. Virginia Linul, teolog 
Iuliu Marius Morariu. Analizele autorului Frontierelor… do-
vedesc o bună cunoaștere a mediului investigat, fie că este 
vorba despre graiul popular, port sau comunicare intercultu-
rală în lumea satului care angrenează, evident, cunoștințe 
de sociologie rurală,. După expunerea plină de farmec des-
pre domeniul lingvistic rural, despre portul popular, obice-
iuri, se constată situarea generală pe o pantă descendentă 
a interesului pentru tradiția atât de bogată a poporului nos-
tru. Încet-încet, satul se retrage în cărți, în muzee, în albu-
me. Cauza cea mai importantă a unei asemenea evoluții 
este dezvoltarea societății tehnologice care abandonează 
meșteșugurile tradiționale, imprimă un ritm accelerat, și, bu-
năoară, ia, finul veșmânt de borangic, este produsă indus-
trial în China, fără ritualul confecționării manuale, fără ma-
terialul adecvat, făcând o concurență neloaială meștșugului 
autohton. De asemenea, opincăritul este pe punctul ieșirii 
din aria de preocupări a meșterilor din Bistrița-Năsăud unde 
mai lucrează doar doamna Floarea Cosmi. 
 Autorul subliniază cazurile de substituție a valorilor 
autentice, cu dulcele surogat, kitschul, care devine atât de 
prezent în viața contemporană. Aplecându-se asupra cul-
turii tradiționale din nordul Ardealului, a ultimei jumătăți de 
secol, autorul se oprește cu acribie asupra culegerii Lite-
ratura tradițională din Nord, realizată de Andrei Moldovan 
și apărută în trei volume la Editura Charmides din Bistrița. 
Cartea cuprinde cam 1000 de pagini, însă arhiva criticului 
Andrei Moldovan este mult mai cuprinzătoare. Materialul 
este structurat pe teme, obiceiuri, anotimpuri și dă seama 
despre o rară inspirație și sensibilitate a creatorului popular 
care există astfel de secole, de nu cumva de milenii. Un alt 
volum recenzat cu interes crescut pentru valoarea lui cultu-
rală este Umbre ale unor oameni de seamă, scris de prof.
univ. dr. Mircea Gelu Buta și în care sunt prezentați mari 
intelectuali români care au trecut pe la Bistrița. 
 Dintre pictorii  județului Bistrița-Năsăud sunt pre-

zentați cu portrete, Maria Trifu, pictor naiv care deși a înce-
put cariera la maturitatea a reușit să se impună la nivel națio-
nal, cum și Valer Gălan, de asemenea, Victoria Fătu-Nalațiu, 
recunoscută prin portretele sale și mai ales prin catapeteas-
mă pictată. Dr. Marcel Lupșe este arhicunoscut prin Flori de 
leac, un ciclu de lucrări pe teme vegetale. Secțiunea portrete 
i-a reținu între alții, pe sfântul Tănase Tudoran, Valeria Pe-
ter-Predescu, Alexandru Misiuga, Lucreția Sânmihăian, Ion 
Conea, Maria Peter, Ioan Sabadâș, Maria Butaciu, fiecăruia 
i se face o schiță biografică și un portret de interpret cu ca-
racteristicile specifice ale carierei, e adevărat, memorabilă 
pentru cultura locală și chiar națională. 
 Obiceiurile rurale ca jocul steagului de nuntă, pana 
de păun sau cununa grâului se așează sub titlul Reconstitu-
iri, iar cea materială a satului se ocupă de casa lui Coșbuc 
din satul natal al poetului, casele încredințate muzeelor de 
episcopul Europei de Nord, Macarie Drăgoi, dar și de starea 
incertă a unor case Ethnos cum ar fi cele de la Miceștii de 
Câmpie, Feldru etc. 
 De comentarii generoase se bucură vizita familiei 
regale din 2006, în județul Bistrița-Năsăud, orchestrată de 
episcopul Macarie și Mircea Gelu Buta la cererea expresă a 
mitropolitului Bartolomeu al Clujului care și-a dat binecuvân-
tarea pentru memorabilul eveniment. Pasiunea pentru nobi-
la muncă tradițională este prezentată în seama meșterilor și 
meseriașilor, cum bunăoară, Ana Bodescu pentru cusături 
cu mărgele, Aurica Brândușe – mama țoalelor, dr. Virginia 
Linul având contribuții teoretice și de promovare a costumu-
lui popular peste ce s-a făcut sau cum s-a făcut până la ea, 
Lucia Todoran sau curelarul 
Aurel Motofelea, fiecare cu 
contribuții semnificative.
 Dintre rapsozi, 
volumul reține numele ho-
ritoarei Teodora Purja și al 
interpretului la fluier și caval 
Dumitru Ciupa.
 Diversele tradiții 
sunt prezentate așa cum 
sunt practicate în sate ca 
Dumbrăvița Spermezeu, 
Salva, pe Valea Someșului, 
reliefând bogăția și nuanțe-
le sufletului românesc din 
acast parte de țară.
 O astfel de carte 
este vie în primul rând da-
torită investiției sufletești pe 
care Menuț Maximinian o 
face prin prezentarea unor 
contemporani, oameni pe 
care i-a cunoscut și chesti-
nat asupra lăzii de zestre a 
tradiției noastre populare. 
 Cartea Frontiere 
etnologice vorbește cu pro-
prietate despre realitatea 
magmatică a culturii tradiți-
onale, aflată în permanent 
proces de metamorfoză. 
Menuț Maximinian restituie o imagine vie și captivantă a in-
teresului pentru cultura tradițională. Narațiunea confesivă și 
adevărată metaforă a unei anumite filosofii de prezentare și 
înțelegere a realității tradiționale, scena buchetului de flori 
din plastic așezată un mormânt dintr-un pitoresc cimitir tra-
dițional pare a guverna cu discreție, asemeni unui filigran, 
suma documentelor și realităților despre care scrie Menuț 
Maximinian în textele mozaicate și alcătuiesc frontiere etno-
logice, scrie pe coperta a patra prof. univ dr. Otilia Hedeșan, 
președintele Asociației de științe etnologice din România. 
 O carte nu numai bine scrisă, dar și fermecătoa-
re, atât de bogată în informații, folositoare, Frontiere etne-
ologice dă seama de seriozitatea preocupărilor etnologului, 
jurnalistului și scriitorului Menuț Maximinian pentru cultura 
populară, pentru spiritualitatea tradițională a poporului nos-
tru din această parte a țării și o face de un nivel cuceritor.

Vasile Vidican
Despre frumusețile uitate 

ale satului românesc
 Risipindu-și cu prisosință energiile în domenii  spi-
ritual eterogene, Menuț Maximinian probează din când în 
când faptul că risipa aceasta nu este una de suprafață, nu 
face lucrurile, altfel spus, doar de dragul de a fi făcute. Per-
sonal, am fost mereu surprins de aparenta ușurință cu care 
Menuț reușește să-și drămuiască timpul și să se ocupe de 
atât de multe lucruri deodată. Apare, așadar, la Editura Char-
mides (Bistrița, 2021) volumul amplu „Frontiere etnologice”. 
Cartea, deși constituită din texte aparent diverse, urmează 
o linie diriguitoare, anume aceea a ilustrării obiceiurilor și 
tradițiilor poporului român și ale județului Bistrița-Năsăud. Aș 
spune că prin însăși natura ei, cartea poate fi considerată 
una manifest, demersul etnologului fiind aici nu doar de in-
ventariere și ilustrare ci și un apel pentru prezervarea tradiți-
ilor, a esteticii populare.
 Volumul este gândit de autor ca având nu mai pu-
țin de treisprezece părți. De la texte ce au în vedere mari 
precursori ai etnologiei românești, la portrete ale unor renu-
miți artiști populari sau revizitarea gastronomiei tradiționale, 
cartea reprezintă fără îndoială un periplu prin lumea satului 
românesc, cu frumusețea și pacea lui, cu resursele sale es-
tetice și spirituale inepuizabile. Din trecerea aceasta în revis-
tă nu aș omite atenția cu care autorul se apleacă asupra in-
terferențelor civilizației în lumea aceasta liniștită. Vom vedea 
că nu de puține ori, etnologul constată, cu o greu disimulată 
amărăciune, pervertirea acestei lumi, a spiritului ei, consecin-

ță a „modernizării” cu sau fără rost. 
 În aceste condiții, este cumva de 
la sine înțeles faptul că etnologul se des-
prinde de făgașul cercetării imparțiale, 
devenind pe alocuri un veritabil militant 
pentru conservare și valorificarea aces-
tui patrimoniu estetic inestimabil. Scriind, 
bunăoară, despre poetul Vasile Alec-
sandri, etnologul susține că „pentru a ne 
cunoaște mai bine trecutul ar trebui să 
promovăm mult mai mult lirica populară 
în școală, acest segment al literaturii fi-
ind atins doar secvențial.” (p. 16) Dincolo 
de pertinența afirmației, aș adăuga faptul 
că nu doar învățământul suferă de acest 
gol, ci cultura și chiar societatea însăși. 
Este o discuție amplă aici, pe care n-o 
voi deschide în textul de față.
 Aș remarca, pe lângă iscusința 
pe care a dobândit-o Menuț Maximini-
an în studierea fenomenelor etnologice 
și etnografice o semnificativă maturiza-
re atât a tonului cât mai ales a viziunii. 
Probabil că urmarea observării îndelun-
gate a fenomenului a dus, în cazul lui la o 
așezare a observațiilor, o maturizare, cum 
spuneam, a constatărilor. Dacă adăugăm 
aici scurte pasaje în care scriitura este 
marcată de o discretă nostalgie pentru 
lumea satului și valorile ei aproape uitate, 

avem rețeta unei scriituri nu doar consistente ci și savuroase.
 Sigur, minuția observației, atenția la detalii este 
prezentă și semnificativă. Pentru etnolog, un album precum 
cel al lui Ștefan Tatay, „Portul popular năsăudean”, constituie 
nu doar prilej al observațiilor amănunțite și al studiului, ci 
chiar o succintă punere în lumină a evoluției portului popu-
lar năsăudean: „Observăm în album evoluția costumului, cei 
mai înstăriți adăugând câte un element de noutate, cum ar 
fi haina de piele sau cojocul, ce le purtau peste cămașa tra-
dițională, sfeterele din lână, (...). Urmărind aceste fotografii, 
vedem femeile ce înlocuiesc zadia cu șorț, dar și ștrimpii de 
lângă, apoi păpucii.” (p. 55)
 Trebuie spus faptul că Menuț Maximinian nu se 
mulțumește cu o (succintă sau nu) cartografiere a obiceiuri-
lor și a creațiilor populare, demers măcar parțial valid altfel, 
din punct de vedere etnologic. 

Victor Știr
O carte plină de viață, cuceritoare
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 Nu putem vorbi de un punct termi-
nus în cunoașterea marilor opere. Se des-
coperă, încă, partituri din creația lui Mozart 
și pagini scrise în atelierul lui Leonardo da 
Vinci. S-a cântat, de dată recentă, în audiție 
absolută, Suita Română nr.1, Deșteaptă-te 
române, a lui George Enescu. Se crede 
că mai sunt manuscrise eminesciene ne-
descoperite. Așadar, efortul de cunoaștere, 
receptare, interpretare sau editare a mari-
lor opere nu poate fi nicicând încheiat; căci 
marile opere se cer mereu „revizitate”,  fiind 
deschise noi abordări care să recreeze ar-
hitectura lor. Este ideea susținută de Ioa-
na Bot și Cătălin Cioabă, editorii volumului 
Eminescu – Versuri din manuscrise apărut 
la Editura Humanitas, întregind, prestigios, 
destinul editorial și critic al operei eminesci-
ene, punând în evidență sunetul  creației poetice eminescie-
ne din versurile lăsate până acum „în penumbra tiparului”. Cei 
doi editori (Ioana Bot, Note însoțitoare și bibliografie; Cătălin 
Cioabă, Selecția textelor și Cronologia) preiau în demersul lor 
ceea ce Petru Creția susținea în testamentul de eminescolog 
cu privire la nevoia de lărgire și adâncire a cunoașterii și în-
țelegerii operei lui Mihai Eminescu, asemănată unui aisberg. 
Ioana Bot și Cătălin Cioabă delimitează în creația poetică emi-
nesciană partea vizibilă, a înălțimilor, care dă iluzia întregului, 
dar și partea care nu se vede, dedesubtul înălțimilor ce se cere 
explorat. Fără acestea, imaginea asupra operei lui Eminescu e 
nedesăvârșită. 
 Antologia Eminescu-Versuri din manuscrise tinde 
spre desăvărșire, lucrând la ceea ce s-ar putea numi ima-
ginea definitivă asupra liricii eminesciene. Sunt poeme sur-
prinzătoare pentru fațetele spiritului eminescian devenite 
accesibile  cititorului „în toată puterea cuvântului”, pentru o 
lectură cât mai îndepărtată de prejudecățile ce au împiedi-
cat receptarea operei ca literatură „pur și simplu”. Ceea ce 
apare în ediția Perpessicius în interiorul aparatului critic ca 
forme preliminare, variante sau avantexte ale unor poeme 
consacrate, în Eminescu-Versuri din manuscrise constituie o 
„rețea” de versuri cu formă autonomă în contextul „de per-

manentă întrețesere tematică și stilistică a 
versurilor puse pe hârtie de Eminescu”. Ver-
surile din manuscrise nu mai sunt așezate 
într-un „soi” de subordonare față de marile 
poeme, ci considerate teritorii lirice  cu for-
me perfecte, cu sunet inedit și cu sursă de 
inspirație vădit diferită de ceea ce e socotit 
în genere drept „produs final”. Când Perpes-
sicius transcrie în ample note ceea ce ră-
mâne ca vers, în afara poemelor autonome, 
subliniază că aceste „crâmpeie închegate”, 
„cioburi diamantine”, vor trebui cândva să 
fie adunate. La acest cândva se oprește 
efortul editorilor Ioana Bot și Cătălin Cioa-
bă, adunând tocmai aceste versuri risipite în 
subsolul critic al ediției Perpessicius, partea 
nevăzută a aisbergului eminescian, versuri 
„strivite” prin subordonarea față de un poem 

sau altul.  Bunăoară, versurile publicate, acum, sub numele 
Și ce capăt o să aibă astă comedie lungă? , demască răul  
vieții, conturând imaginea geniului în gâlceavă cu lumea, dar 
în armonie cu dorul de moarte, prefigurând idei din Scrisoarea 
I,  ilustrând truda poetului spre marea poezie: Nu vedeți că tot 
ce-n lume se numește-naintare/ Și lumină și știință sunt din ce 
în ce izvoare/ Tot mai multe de-ndoială, de durere și amar?
 Editorii dau  versurilor din manuscrisele eminesciene 
șansă la sunet propriu, printr-o altă lectură, afirmând, temei-
nic, că acestea nu au văzut propriu-zis lumina tiparului, ci au 
rămas „în penumbra lui”.  Pornind de la aprecierea că viețu-
iesc (sunt grăitoare!)prin ele însele, editarea de la Humanitas 
invocă plăcerea de a citi,  de a descoperi voci eminesciene 
necunoscute, fără a neglija semnele restituirii științifice. Cei 
care vor să citească un nou Eminescu sau un Eminescu altfel 
( și nu doar specialiștii textului eminescian) sunt invitați prin 
acest volum compact la căutări de noi forme poetice, aflând 
că Eminescu scria într-o limbă foarte apropiată celei de azi, 
că scria despre subiecte care îi pot reprezenta și pe trăitorii 
unui alt veac, cititori ai unei alte literaturi. „Și o vor descoperi 
cu propriile puteri de lectură (...) pentru că opera acestui mare 
scriitor se pretează la asemenea descoperiri –iată marele pa-
riu al ediției de față.”

 Nu, autorul este aici un bun exem-
plu a ceea ce am putea denumi apropierea 
de om a demersului hermeneutic. Ca orice 
știință sau disciplină de studiu, etnologia 
este dispusă oricând riscului unei excesive 
abstractizări, a punerii între paranteze a sur-
sei, a individului (sau a comunităților) creator 
sau păstrător al unor obiceiuri străvechi. Fi-
rește, în alte contexte, o atare omisiune este 
oportună și dezirabilă. În ceea ce privește 
etnologia însă, distanțarea de uman, de trăi-
re autentică, reprezintă o sărăcire a conținu-
tului ce-i periclitează înseși fundamentele.
 Din motivul expus pe larg mai sus, 
consider că efortul lui Menuț Maximinian 
este lăudabil și oportun. Scrierile de factură 
etnologică ale acestuia par să aibă menirea 
de a „individualiza” și de a „umaniza” arta 
populară, de a ne apropia și face cunoscute 
(înțelese) datinile și riturile poporului. „Câți 
mai cunoaștem cu câtă trudă, amestecată 
cu sentimentul de dragoste și nerăbdare, 
lucrau bunicile noastre la războiul de țesut 
în lungile nopți de iarnă, pentru a termina 
hainele pentru membrii familiei în timp util 
pentru sfintele sărbători?” (p. 72)
 Cred că titlul volumului este ales 
în mod inspirat. Există (cititorul le va putea 
observa cu ușurină, parcurgând volumul) o 
serie de granițe la care etnologul face (direct 
sau indirect) referire: cea dintre autentic și 
kitsch, dintre rural (cu comorile sale) și urba-
nul care-i pune în pericol statornicia obiceiu-
rilor străvechi etc.
 Volumul lui Menuț Maximinian este 
interesant și plăcut lecturii, în același timp. În 
pofida volumului de lecturi care se întrevăd 
pe alocuri ale autorului, acesta își concepe 
textele în așa fel încât ele să nu epateze 
printr-o terminologie care să ne trimită în 
permanență la DEX. Căci miza nu se găseș-
te în parada cunoștințelor etnologului, ci în 
apropierea etnologiei de cititor, de a-i facilita 
acestuia accesul la frumusețea culturii și lu-
mii satului.

  Valentin Marica
Cărți care se rescriu 

Amândoi, în aburul 
pâinii

  Fundaţia Culturală „Cezara Co-
druţa Marica”, Editura „Cezara” și Cen-
trul de Studii Literare „Grigore Vieru” din 
Târgu-Mureş organizează a XVIII-a ediţie 
a Concursului  Național de Creație Artisti-
că dedicat zilei de 8 Martie, AMÂNDOI, ÎN 
ABURUL PÂINII. 
 Concursul are trei secțiuni, cuprin-
zând creația artistică a elevilor din cliclul pri-
mar, gimnazial și liceal.
 Concurenții vor trimite pe adre-
sa Fundației Culturale „Cezara Codruța 
Marica”, B-dul Cetății nr.13, cod 540089, 
Târgu-Mureș, sau pe adresa de e-mail va-
lentin_marica@yahoo.it , până la data de 
28 februarie 2022, creaţii originale, versuri,  
pagini de proză, eseuri, desene, colaje care 
să înfățișeze chipul mamei.
 Creațiile vor fi însoțite de o fișă cu 
datele personale ale concurentului, mențio-
nând numele și prenumele, școala la care 
învață, domiciliul, număr de telefon sau 
adresă de e-mail, profesorul îndrumător. 
 Rezultatele concursului vor fi anun-
țate în ziua de 8 Martie 2022.
 Informații suplimentare la telefon 
0744 70 55 27.
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  Ion Buzași ne apare ca istoric literar, doctorat 
în 1982 cu tema „Andrei Mureșanu”, pe lângă Facul-
tatea de Filologie, UBB Cluj-Napoca, 1965, este și ab-
solvent al Facultății de Teologie Greco-Catolică, 2008. 
Este prezent cu studii și articole în „Cultura creștină”, 
deși născut în Mintiul Gherlei, autorul este legat de 
județul Bistrița-Năsăud prin Salva, dar și prin George 
Coșbuc, Andrei Mureșanu și Iustin Ilieșiu, are pseudo-
nimul de Ion B. Sălvanu sau Blăjanu. 
 De la profesor, din 2001 ajunge la Universi-
tatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, ca universitar. 
Debut revuistic în „Tribuna” de Cluj, 1964, iar absolut 
în „Făclia”, 1963. În volum, „Povestitori ardeleni”, An-
tologie , Editura „Dacia”, Cluj, 1974. Membru al USRo, 
Filiala Cluj, din 1991. A publicat peste 30 de volume 
dintre care amintim: Andrei Mureșanu, 1988; Emi-
nescu și Blajul, 1994; Andrei Mureșanu, Biografia Im-
nului național, 1996; Eminescu și Transilvania, 1997; 
Scriitorii români și Blajul, 1998; Eminescu. Studii și 
articole, 1999; Ioan Alexandru și Blajul, 2001; Timo-
tei Cipariul – scriitorul, 2005; Glose de istorie literară, 
2013. Colaborator la periodice, la volume colective. 

Referințe critice din partea multora: Z. Ornea, G. Dimiseanu, Ion Brad, Serafim Duicu, Cor-
nel Munteanu, Marian Barbu, Constantin Cubleșan, Mircea Popa, Theodor Codreanu, , Ioan 
Popa, Ovidiu Vuia, Vistian Goia, Ion Simuț ș. a. 
 Evocarea se-mparte în mod egal între cei doi poeți, dacă pe prima manșetă a 
copertei întâi avem citate două strofe din poezia lui Iustin Ilieșiu, „Cioplitorul de cruci”; pe 
coperta a doua (manșetă) se citează câteva versuri din Dionis Fărcașiu, „Autobiografie”. Pri-
mul e cunoscut ca „un poet care-a iubit cu foc Ardealul”, iar al doilea e „semănător de doine, 
culegător de stele…” Coperta ultimă reiterează din partea lui Ion Buzași aprecierile asupra 
celor doi: Iustin Ilieșiu prin volumul intitulat „Sângerări ardelene” a fost cunoscut ca „poet al 
sângerărilor ardelene”, iar a doua remarcă se referă la Dionis Fărcașiu cunoscut ca profesor, 
pictor, sculptor și poet prin cele două volume „Ancorare” (1945) și „Lacrimi în soare” (1976).
 Cartea este dedicată ca un omagiu lui Sever Ursa, mare cărturar năsăudean, edito-
rul devotat lui Iustin Ilieșiu (intenție lăudabilă de altfel în ideea scoaterii acestuia din „Cuibul 
visurilor” înspre național). Să amintim contribuția lui Sever Ursa la cunoașterea lui Iustin 
Ilieșiu: „Iustin Ilieșiu, poetul refugiaților ardeleni”, în „Răsunetul”, nr. 1334, 21 martie 1995; 
„Sfinte firi vizionare” (în colaborare); „Poezii de Iustin Ilieșiu” – Antologie, Editura „Napoca 
Star, Cluj-Napoca, 2006.
 Urmează date esențiale asupra lui Iustin Ilieșiu (p. 5-20), știm că există trei antolo-
gii (Emil Giurgiucă, „Transilvania în poezia românească”, 1943; Matei Alexandrescu, „Ardealul 
cântat de poeți” (1943) și „Ne cheamă Ardealul” (1944), prin care poeții și-au exprimat revolta 
împotriva Dictatului de la Viena, din august 1940. Prin volumul „Sângerări ardelene” al lui Iustin 
Ilieșiu i s-a consacrat numele de „poetul sângerărilor ardelene”; astfel că prin poezia lui profeti-
că, el s-a adăugat lui Andrei Mureșanu, George Coșbuc, Octavian Goga sau Aron Cotruș. Este 
menționată poezia „Satul meu din munții Rodnei” ca fiind cea mai cunoscută. Forma epistolară 
a poemelor este cea mai des întâlnită în ceea ce privește exodul refugiaților ardeleni sau ruga 
către cioplitorul de cruci în privința epitafului: „Doar mie, meștere, să-mi faci/ O cruce din mar-
mură cioplită, / Căci vremea e să-mi odihnesc/ Viața tristă și trudită./ Pe cruce tremurând să-mi 
scrii/ Cu mâna ce-a slăbit-o valul./ Aici zace un poet, / care-a iubit cu foc Ardealul!”
 Un loc aparte în scurta evocare a poetului Iustin Ilieșiu îl ocupă scrisorile inedite 
care fac parte dintr-un volum de „Biografii în versuri”, mai precis „Sfinte firi vizionare”. Sunt 
cuprinse 15 biografii în versuri (Dosoftei, I. H Rădulescu, Vasile Cârlova, Grigore Alexan-
drescu, Andrei Mureșanu, D. Bolintineanu, V. Alecsandri, M. Eminescu, Al. Vlahuță, Duiliu 

Zamfirescu, Șt. O. Iosif, Panait Cerna, Al. Macedonski, G. Coșbuc și Octavian Goga. Avem 
așadar, evocări cu caracter didactic, o istorie literară versificată. Versurile au 8-9 silabe, rima 
încrucișată și un retorism al ideilor, specific poeziilor omagiale, dar pline de farmec distinct, 
mai mult chiar, un cântec de dragoste pentru poezia clasică românească. 
 „Amintirile” lui Iustin Ilieșiu scrise în 1968, conțin o scurtă istorie a Blajului prin 
evocarea lui Inochentie Micu Clain, Petru Pavel Aron, Micu, Șincai, Maior, Bărnuțiu și Cipa-
riu. De subliniat importanța evocării vieții școlare (internatul auster, serenadele și lăutarii), 
precum și figura profesorului și scriitorului Al. Ciura. 
 Poeziile selectate de Ion Buzași se direcționează în câteva teme fundamentale:  
Cele de revoltă socială – „Andrei Mureșanu” – „Vouă ce v-a dat Ardealul?”, „Rugăciune”, Ră-
vaș”, „Spre biruință”, „Primăvară românească”, „Cântec de seară”, „Chemarea Ardealului”, 
„Răvaș din Ardeal”, „Un copil refugiat scrie”, „Răvaș pentru dăscălița din Ardeal”, Plecare în 
convoi”,  Iubire în „Basm”, „Tu plângi”, „O copilă plânge”, „De ce?”, „Cântece”, Satul tradițio-
nal românesc din Ardeal în „Scrisoare”, „Bisericuță veche”, „Mama”, „Dor de casă”, „Moara”, 
„La casa scundă”, „Pământul meu”, „Lăutarul, „Nucul”, „Dăscălița”, „Clopotarul, „Morarul”, 
„Altă scrisoare pentru mama”.
 Alte teme: „Doină”, „Doina refugiatului”, „Colindă”: din viața autorului („Singur”, „Dor de 
Cluj”, „La castelul de la Ciucea”, „Studentul călător”); Testament poetic – „Cioplitorul de cruci”.
          În „Prefață” dedicată lui Dionis Fărcașiu se precizează că acesta face parte din seria 
reeditărilor poeților interbelici transilvăneni după George Popa, George Boldea, Ioan Moldo-
veanu, Dimitrie Danciu, Radu Brateș, Mihai Beniuc și Emil Giurgiucă. Născut la 8 februarie 
1909, în comuna Mintiul Gherlii, județul Cluj, într-o familie de țărani, poetul va avea ca teme 
majore: satul, casa părintească și copilăria („Primăvară/ întotdeauna mi-ai fost dragă/ și-am 
dorit să-ți împletesc/ să-ți scriu/ cel mai gingaș și mai frumos poem/ care s-a scris vreodată 
pentru tine, / așa cum la Mintiu odinioară/ pe coasta Lutului, / la Vineție/ te-am strâns în 
palmele nevinovate de copil/ în prima floare”).
 Școala primară o face în comuna natală, liceul la Gherla, debut în „Scânteia” cu 
poezia „Vis tomnatic.” Urmează Școala Normală de Învățători pe care o absolvă în 1928, la 
Gherla. Funcționează ca învățător în satele din jurul Gherlei până în 1940, apoi trăiește din 
pictură, sculptură și scris. Publică în ziarele din Dej și Gherla („Abecedar” din Brad, „Tribuna” 
și „Tribuna Ardealului„ din Cluj), plus „Viața ilustrată.” Volumul „Ancore” (39 de poezii) din 
1944 e remarcat de Francisc Păcurariu în „Viața literară” și de George Popa în „Săptămâna” 
(Bistrița”). Este prezent în „Antologia primăverii” (1947) realizată de Ion Cherejan cu două 
poezii: „Invitație la vis” și „Stih pentru plecarea în vers.” Între anii 1946-1967 este profesor 
de desen și caligrafie la Gherla. Scrie „Monografia folclorică a comunei Mintiul Gherlii” cu 
Tiberiu Coste, dar și proză memorialistică „Amintirile unui dascăl.”
         Poezia sa oscilează între tradiționalism și modernism, continuă poezia tradițională 
ardeleană (Coșbuc, Goga, Șt. O. Iosif, Beniuc, Aron Cotruș, Th. Ilea. Evocarea casei părin-
tești, a tatălui o întâlnim în poemul „De vorbă cu tata” - („Pustiu, uitat în gârba de la șură/ 
Carul tău de vremi împovărat/ își uscă lemnul său îndurerat/ visând la doinele ce le-ai cântat/ 
pe tristul lui Ciorlău/ pe lunci, când le-ai purtat.” Alte poezii cântă dragostea pentru natură 
(timpul, eroticul, pastelul) în „Peisaj de toamnă” – „S-a prins rugina de mine, de codri și vii, 
/ Sau poate bruma toamnei târzii/ Mi-a scuturat frunzele viselor uscate/ Și-acum, în poartă 
îmi bate.” Poezia nouă apare în volumul „Lacrimi în soare”, 1976: „Când zorii s-au deschis 
de-acum peste amurg, / Tristețile s-au preschimbat în sărbătoare/ Și versurile care pe hârtie 
albă curg/ Sunt lacrimi în soare.”
 O autodefinire poetică apare în versurile: „Sunt un crâmpei din doinele ce molcom 
coboară/ prin frunzele de fagi/ Și uluind plutesc de-a lungul țării, / Ca un albatros deasupra 
valurilor mării, / Pierzându-mă-n vâltoarea horelor dragi.”
 Partea de Repere critice cuprinde „Date biografice” alcătuite de Ioan Câmpan, Mircea 
Damian Câmpan, precum și evocarea lui Ion Buzași cu titlul „Dionis Fărcașiu – profesorul și 
consăteanul meu” (p. 156).
 Așadar, o reîntoarcere emoționantă în lumea poeziei transilvane din „anii de restriș-
te și de jale” nu poate fi decât benefică atât din punct de vedere artistic, cât și documentar.

IACOB NAROȘ
Doi poeți someșeni - Iustin Ilieșiu, Dionis Fărcașiu
Antologie, prefață și repere critice, Ion Buzași, Editura Ecou Transilvan

Proiect editorial al Bibliotecii 
Județene „George Coșbuc” 

Bistrița-Năsăud
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 Alexa, dacă îi acorzi „privilegii“, poate să-ți dea mură-n gură in-
formațiile pe care „a avut voie” să le stocheze. Mai mult, îndopată 
cu material informatic, adunat de la user-i nenumărați, ea te invită 
la interactivitate și, culmea!, pare să intuiască în care parte cauți 
tu dialogul. Te întreabă, ba într-o direcție, ba în alta, până îi spui 
că este în faza „caldă“ ori chiar „fierbinte“ a ceea ce cauți. Cine 
este Alexa? Îi întrebăm pe copii, școlari, și răspunsul vine prompt: 
Ah, prietenă virtuală, cea care ne sare, la nevoie, imediat în ajutor. 
Așa-numita asistentă poate prelua o sumă de activități, ușurân-

du-ți viață zilnică: furnizează informații meteo, poate face calcule, poate descărca muzică 
de pe internet ori, dacă vreți, prelua funcția de prieten, așadar de socializare, spunându-ți la 
mulți ani de ziua aniversară, ori, pur și simplu, bună dimineața ori bună ziua (în limbajul nou 
„hi“), la primul contact cu lumea calculatorului în ziua „X“. Nu uităm, Alexa la care ne referim 
nu este una palpabilă, ci virtuală.
 Nu vrem să ne erijăm în apărători ai analogului. Ar fi nu numai retrograd, ci mai 
ales împotriva cursului firesc al evoluției. Înafară de acest aspect, apar multe altele, dintre 
care cel mai important ni se pare cel al funcției pe care digitalul a luat-o: acela de instrument 
funcțional fără de care, atât viață economică, cât și cea a individului nu mai sunt de conce-
put. Sistemele de tot felul, începând cu cel al producerii energiei electrice și până la cel al 
aprovizionării cu apă, dar și cel al comunicării, nu numai că sunt de importantă vitală, ci nu 
ar mai putea funcționa fără programele electronice. Despre rolul automatizării din domeniul 
militar ori cel al roboticii, nici nu mai are rost să vorbim. Așadar, câștigurile sunt enorme, la 
fel cum și factorii de risc cresc de la o zi la alta: cu cât avansăm în domeniul electronice, cu 
atât coeficientul pericolului poate lua proporții. Totul este să avem situația sub control. Se 
știe bine, greșeala este omenească (în germană circulă sub termenul menschliches Versa-
gen) și acest lucru este normal. Atâta vreme cât greșeala este involuntară, situația se mișcă 
în limitele normalului. Doamne ferește de manipularea forței puse la dispoziție de aceste 
facilități ale electronicii; ele pot deveni fatale! Nici nu vrem să ne închipuim un astfel de sce-
nariu. Pentru o ilustrare minoră, vom aminti aici, de pildă, un atac cibernetic, efectuat de o 
echipă de specialiști în domeniu (așa numiții Hacker), care, în urmă cu mai bine de un an, au 
paralizat aparatul administrativ din orașul Potsdam (din landul Brandenburg), administrație 
care s-a trezit, peste noapte, fără acces la datele electronice pe care le avea stocate. Deu-
năzi, Mediamarkt (cunoscutul magazin de desfacere a produselor electronice) a trecut prin 
aceeași situație. De fiecare dată, răufăcătorii au cerut sume substanțiale pentru a debloca 
sistemul. Exemplele ar putea continua mult și bine.
 Pe acest fond, apare însă efectul trecerii în secundar a palpabilului. Nu de puține 
ori, am remarcat artificialul digitalului. Bunăoară, când urmăresc emisiuni ale televiziunii în 
calitatea emiterii Full HD, mai ales cele legate de natură, îmi spun, fără a exagera, aceste 
imagini sunt ireal de frumoase, neadevărate, îmi vine să le numesc contrafăcute. Atâta cla-
ritate nu ne oferă mama-natură, căci, nu de puține ori, condițiile atmosferice sunt nu tocmai 
prielnice unor astfel de tablouri, care, trecute prin filtrul tehnicii fotografice de astăzi, oferă o 
„reproducere” trucată a ceea ce este fotografiat ori filmat. Și, mă, și vă întreb, unde voi simți 
mirosul atât de plăcut de fân, la vederea unei căpițe, chiar dacă ea a fost fotografiată cu 
camera cea mai performantă?...
 Sunt absolut de admirat oamenii care, din convingeri proprii, încearcă să salveze 
autenticul, în carne și oase. Cei care merg încă și mai departe și se interesează de folclor, 
etnografie ori altele de acest fel, câștigă, în concepția mea, încă și mai mult respect. Citeam, 
de curând, o remarcă a unui tânăr cititor, care preferă E Book-ul cărții tipărite. Spre argu-
mentare acesta afirma, printre altele, „eBook Reader îmi spune câte pagini îmi mai rămân, 
respectiv în cât timp voi termină de citit cartea”. De acord, dar cartea, în forma ei clasică, are 
și ea proprietățile ei, pe care le poți simți prin pipăit ori miros. Cum vei percepe aceste pro-
prietăți citind-o ca obiect digital? Lucru cu care de acord fără rezerve, este funcția practicului, 
această este, fără îndoială, prezentă. Poți lua cu tine o bibliotecă (mai mică, ce-i drept), din 
România ori Germania, și să o citești în Australia, și cu asta nu spun nimic nou. Mult mai 
important îmi pare aspectul care ne avertizează, pe drept, că hârtia este luată din natură și 
că resursele sunt mărginite. Aici trebuie să vedem superioritatea electronicului. 
 Înlocuirea fizicului prin digital poate deveni, uneori, mai puțin nesănătoasă. Exem-

plul meu se bazează pe o experiență trăită într-o familie înrudită, chiar foarte apropiată. Ta-
tăl, plecat la lucru într-o țară europeană vestică, obișnuia să stea de vorbă cu soția și copilul, 
seara, după serviciu. Îndemâna pe care o folosea era Messenger-ul, prin care nu numai că 
vorbeau, ci se și vedeau. Prin laptop, atât de o parte, cît și de cealaltă. Lunile treceau și venea 
multașteptata vreme a concediului și, odată cu ea, a întoarcerii soțului, respectiv al tatălui la 
familie. Ei, în momentul în care acesta își făcea apariția în cadrul ușii, copilul era derutat și 
întra într-un fel de derivă, uitându-se ba la el, ba la laptop. Din punctul meu de vedere, perico-
lul apărea în sensul intrării oarecum crase a virtualului în lumea realului, a palpabilului. Oare 
sentimentele, cele normale, calde și reale, respectiv trăirea lor, poate ea avea loc in absentia?
 Un alt caz, de această dată mai puțin digital, dar care ilustrează importanța prezenței 
reale, mi-a fost povestit de un prieten, cu mai mulți ani în urmă. Acesta era plecat – pe la mij-
locul anilor 1990 – în străinătate, mai precis, se stabilise la Londra. Copiii acestuia, căci avea 
un băiețel și o fetită, rămăseseră cu mama și locuiau împreună cu bunicii, într-o localitate din 
județul Neamț. La vârstă fragedă fiind, aceștia uitau, de la o întâlnire la alta cu tatăl lor, cum 
arăta el în carne și oase. Încă nu era vremea virtualului, copiii, pentru a-și revedea părintele 
plecat, apelau la poze clasice, palpabile. La o întoarcere a acestuia din marea capitală euro-
peană, după ce acesta a intrat în casă, copleșit de emoția revederii, prietenul avea să treacă 
printr-o mare decepție, care l-a determinat să o lase baltă cu străinătatea și să rămână la și 
cu familia. Băiețelul său, văzându-l, i-a întrebat pe mama și bunici: „Cine este nenea?” A fost 
momentul în care tatăl a hotărît că nu se va mai întoarce, ci va rămâne cu familia!
 Între timp, am fost de-a dreptul luați în stăpânire de acest domeniu al digitalizării. 
în magazine văd, nu rareori, oameni plătind, nu cu master ori maestro (card), ci cu ... cea-
sul. Acest Apple Watch este dotat până și cu GPS, măsoară pulsul, analizează calitatea 
somnului în funcție de anumite criterii, ba poate și vorbi, dacă a fost dotat și cu un astfel de 
program. Am observat, la serviciu fiind, că de câte ori treceam pe lângă una dintre colege, 
ceasul ei, respectiv ecranul acestuia, se activa, luminându-se. Am întrebat-o, în glumă, dacă 
micul aparat preia funcția de bodyguard. Curios, am mai întrebat de preț. 500, zice. De euro, 
se-nțelege. Și a început să-mi povestească de ce este în stare mica minune. Nu m-am mirat 
să văd ceasul-brățară tocmai la ea și încă unul de high quality -, știind că domeniul de care 
se ocupă este tocmai cel digital. În arhivele în care amândoi lucrăm, trebuie să pregătim te-
renul pentru actele scanate, care vor înlocui, încet dar sigur, pe cele Paper, cum tot mai des 
sunt numite cele clasice (pe hârtie) de astăzi. Chiar subsemnatul are, printre alte atribuțiuni 
de serviciu, și pe cea a arhivării ziarelor electronice. Acesta nu mai este viitorul, cum eram 
tentați să o spunem cu cîțiva ani înainte, ci chiar prezentul. Există însă anumite categorii de 
acte care nu pot fi substituite de cele electronice, de digitalizate. De exemplu die Einbürge-
rungsurkunde (certificatul de naturalizare). 
 Știu, digitalul a intrat în cotidianul nostru și, oricît am vrea, unii dintre noi, să fie 
altfel, suntem cu toții prins de acest val. Desigur, și eu profit de multele avantaje pe care 
acesta le oferă. Nu rar, mi se întîmplă că, pe afară, la plimbare fiind, să duc mâna la buzunar 
– dintr-un gest aproape reflex -, să scot smartphone-ul și să rețin, printr-un clic, o imagine 
care îmi atrage în mod plăcut atenția. Iar dacă am ieșit fără mobil, lucru care rar mi se în-
tîmplă, simt că îmi lipsește ceva, dar asta numai în primă instanță, căci, îmi spun imediat să 
mă cumințesc, adică să-mi revină mintea la normalul de dinainte. Nu mă miră deloc faptul 
că, în perioada de post, mai ales de cel al Paștelui, oamenii de pe aici (din Deutschland), 
sau cel puțin o parte dintre aceștia, se hotărăsc să o facă prin renunțarea la smartphone, ori 
reducerea uzului acestuia, folosindu-l doar în week-end. Cu ani în urmă, înainte de telefonul 
smart, aceiași user-i, ori poate părinții acestora, posteau prin renunțarea la emisiunile trans-
mise la TV. Bunica mea, însă, o făcea fără a mai mânca, din joia Săptămânii Patimilor până 
în Duminica Învierii. Asta ca o simplă comparație. E adevărat, se întâmpla în mileniul trecut, 
pe la mijlocul anilor 1980. 
 Un lucru rămâne însă de netăgăduit: digitalul este o formă a analogului și nu invers! 
Chiar dacă uneori fizicul pălește în față virtualului, în sensul formei oarecum mai puțin spec-
taculare, trebuie să recunoaștem valoarea originară și naturalețea inițială. Undeva, la mijloc, 
se află gândurile noastre, unele animate de viteza cotidianului actual, altele întârziind prin 
colbul amintirilor, a celor care își au rădăcinile în vremea analogului, pe când pozele erau pe 
cât de alb/negru, pe atât de autentice și de clare. 

Damaschin Pop-Buia 
Despărțirea de analog?
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 Seamănă timpii unul cu altul. În vremea ocupaţiei 
austriece a Olteniei unele familii de boieri s-au grăbit să-şi 
adauge la nume particula „von’’, ca o acceptare tacită  şi 
prudentă a prezenţei  străinului în teritoriile noastre. Necşu-
lescu von Ion, Craioveanu von Mircea etc. Ar mai fi apoi şi 
întâmplarea cu istoricul Nicolaie Iorga, care în fruntea unui 
grup de studenţi a protestat contra punerii în scenă la Teatrul 
Naţional a unor piese de teatru exclusiv franceze, jucarea 
lor în această limbă devenind deja o tradiţie stânjenitoare, 
neglijând limba străbună. Venind mai încoace fenomenul se 
repetă prin împestriţarea limbii noastre cu americanisme şi 
anglicisme neavenite, renunţând prea uşor la ce-i al nostru, 
curent instalat deja puternic în mass-media pe care nimeni 
nu-l mai poate opri. Nu mai putem scăpa de „news alert’’ şi  
„breaking news’’.
 În nr. 11/2021 al revistei literare „Ramuri’’ apare sub 
semnătura poetului Adrian Popescu un  fragment din „Jurna-
lul de pandemie’’ al scriitorului clujean, ajuns la episodul doi. 
Nu ştiu dacă va continua să publice şi alte episoade, dar tare 
aş vrea să citesc şi restul însemnărilor dacă vor continua. 
Dacă pui, însă  în cântar jurnalul meu de pandemie intitulat 
„După ce trec, zilele devin abstracte’’ cu cel al autorului clu-
jean, vei observa deosebiri mari pe care nu eu aş dori să le 
relevez.
 Poate că puţini dintre noi ştiu că Ion Eliade Rădu-
lescu a tradus „Infernul’’ de Dante Alighieri, iar Alexandru 
Macedonski a scris o piesă de teatru „Moartea lui Dante Ali-

ghieri’’.
 În „Iluziile literaturii române” Eugen Negrici (80 ani 
de la naştere!) semnalează, analizează şi explică pentru 
prima dată detaliat în cultura noastră, prezenţa şi originile 
„mitului primejdiei.’’ Sentimentul că ţara noastră a fost/este  
mereu o „cetate asediată’’ s-a statornicit ferm în sufletele 
noastre încă din vremurile când  mulţimile strigau „vin roma-
nii’’, „vin turcii’’, „vin ruşii’’.
 Greu poţi iubi sincer şi adevărat o femeie fără să 
uiţi amintirea celorlalte foste.
 Panait Istrati se înscrie şi el în rândul detractorilor 
lui Eminescu. Primind replici dure din partea lui Slavici şi 
Goga, el va regreta că s-a amestecat în „tărâţele româneşti.’’ 
În scrierile lui Iorga, Istrati va rămâne un „bordel levantin.’’ 
Cu toate acestea el este un mare scriitor.
 „Prostia omenească se exprimă prin opinia publi-
că’’. Cine ştia asta mai bine ca eminentul gazetar Pamfil Şei-
caru, care a rostit cuvintele dintre ghilimele.
 În anul 1971 ţara noastră, prin diplomaţii ei, a avut 
o contribuţie hotărâtoare la alungarea Taiwanului şi instala-
rea Republicii Populare Chineze la Naţiunile Unite. Meritul 
acesta îl are delegaţia română condusă de Corneliu Mă-
nescu, ministrul Afacerilor Externe.
 Unul dintre principiile Uniunii Europene este soli-
daritatea, dar „cei mari’’ cum sunt Franţa şi Germania vor ca 
această solidaritate să se muleze pe punctele lor de vedere 
şi pe interesele lor.  De aici va începe până la urmă destră-
marea acestui minunat edificiu politic.
 În „Tribuna’’ nr. 461/2021 este prezentată cartea  
„Viziune şi acţiune. Interviuri’’ de Andrei Marga, Editura Ecou 
Transilvan, Cluj-Napoca. Printre cei 23 de autori realizatori 
de interviuri cu marea personalitate culturală clujeană se nu-
mără şi doi scriitori din judeţul nostru, Ioan Pintea şi Menuţ 
Maximinian.
 Guilelm Şorban (1876-1923) este autorul muzicii 
pe care se cântă versurile eminesciene din „Mai am un sin-
gur dor’’ şi „Pe lângă plopii fără soţ.’’
 Reconstituire...Să mergi pe câmp să aduni unul câte 
unul oasele scheletului vreunui înaintaş, să-i reconstitui trupul 
în întregime, cu cele aproximativ 206 oase cu tot, apoi să-i 
descoperi biografia şi să i-o scrii. Un roman pe această temă.
 Să nu-i uităm pe cei 2300 de soldaţi şi ofiţeri ro-
mâni foşti prizonieri capturaţi de armata germană în  Primul 

Gavril Moldovan
Cuvinte  încrucişate

Război Mondial, incartiruiţi în Alsacia şi Lorena şi morţi acolo 
fără să „vadă’’ Marea Unire.
 România este cel mai tipic stat în care democra-
ţia se distruge pe sine distrugând şi statul. Apar oameni şi 
grupări care sunt ferm convinse că a sosit momentul lor şi 
sfidează totul din interese meschine.
 Lupta mea corp la corp cu pădurea a încetat din 
motive de vârstă. 
 Melancolia românească s-a născut la Botoşani.
 Un alt nume (livresc) al Austriei este Kakania şi 
provine de la „K und K’’, adică dubla înfăţişare de imperiu şi 
regat (kaiserlich und königlich) a acestei ţări. Vezi „Omul fără 
însuşiri’’ de Robert Musil.
 Telefoanele pe care le dau zilnic apropiaţilor şi în-
depărtaţilor mei mă ajută să supravieţuiesc. Un astfel de 
agent de legătură este şi poetul P.M.H. care de un timp nu-
mi mai răspunde la salut. Mă interesez care-i problema, iar 
amicul Vasile Dan, directorul revistei culturale ,,Arca’’ din 
Arad, îmi spune că presupusul partener de dialog la distanţă 
s-a îmbolnăvit subit şi dintr-odată. Îmi plac pleonasmele!
 Cunoscuta adresare a lui Horia Roman Patapievici 
la Eminescu  cu sintagma „cadavru din debara’’ a fost ros-
tită pentru prima dată de către ideologul francez Emmanu-
el Faye în cartea sa „Heidegger: L’introduction du nazisme 
dans la philosophie’’ (Albin Michel, Paris- 2005), cu referire 
la Heidegger. Această nedreaptă şi perfidă învinuire doare 
încă şi va durea la noi. Nu ştiu ca autorul ei să-şi fi cerut 
scuze. În cazul lui Heidegger, apărarea a venit din partea lui 
Francois Fedier: Am citit tot ceea ce a scris şi vă pot spune 
că nu există nici un cadavru în dulapul lui Heidegger. La noi, 
scriitorii îl consideră pe H.R.P. un fel de paria şi este antipa-
tizat peste tot. Doar „România literară’’ prin Mircea Mihăieş îl 
ia în braţe.
 Azi, 15 ianuarie 2022 e Ziua Naţională a Culturii 
Române. La Radio ascult Suita simfonică „Pe Munţii Apu-
seni’’, compusă de Marţian Negrea în anul 1953. Este mag-
nifică, mai ales partea a patra intituată „Tarantela’’. Această 
parte a patra am ascultat-o de multe ori ca motto, separată 
de restul, fără să ştiu că face parte din suită.
 În caz că vine Putin peste noi,aşa cum se vorbeş-
te, parcă-i văd pe marii noştri europeni Lucian Boia, Mircea 
Mihăieş, Horia Roman Patapievici, Sabin Gherman cum lea-
pădă „haina’’ europeană şi ne vor da lecţii de limba rusă.

Cărți primite la redacțieCărți primite la redacție
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Ștefan Jurcă
Aici umblă urșii

   Trecusem de Târgu Lăpuș, drumul se 
îngusta, drum pentru animale și căruțe, apa 
mâncase pământul  lutos, pe unele porțiuni 
trebuia să faci echilibristică  pentru a te men-
ține pe urmele vechi. E mult  de atunci dar 
eu scriu la prezent, oamenii  mi-au revenit 
sub pleoape... oameni dragi. Din Suciu de 
Sus ni s-a alăturat și părintele Langa, mic, 
gras și pretențios, se supăra din te miri ce. 
Parcăm Dacia în fața  boldului. Încă e ziuă, 
vreme frumoasă, toamnă de aur. Lumina este 
ca o flacără senină și transparentă. Începem 
urcușul, optimiști și plini de energie. Culmi, 
pajiști și flori de câmp. Aer de pe altă lume, 
o  pustietate nemaiîntâlnită. Parcă pe aici 
umblă sfinții, trebuie să fie niște oameni tare 
buni și invizibili, blânzi ca mierea de albină. 
Nu-i țipenie de om. Doar noi care urcăm, ur-
căm. Pe coama din față pictorul s-a oprit, are 
o față luminoasă. Părintele  a  ajuns și el, ne 
așteaptă, eu sunt următorul, poetul  se plân-

ge că de atâta urcuș a obosit, nu servise nimic. Pictorul se întoarce cu fața spre voi, un  pic 
rămași în urmă : Aici aș dori să fie...
 Încă nu  realizăm că vorbește cu noi, tăcuserăm  atâta vreme, privim spre culmea  
din  față, lumina pare să  scadă. Aici are să fie, da, acolo simte că locul este bun, terenul 
rezistă pentru zidire. Au ei pictorii un simț aparte, o vedere pe care noi nu o avem, trebuie 
să ai ochi pentru aceasta. Pictorul mai trecuse pe aici, știa locurile, nimeni nu are curajul 
să-l întrebe cu cine a mai fost. Părintele poartă ochelari fumurii, e sudist  dar  parohia  sa e 
aici, aproape, are  familie și scrie poezii.La rugămintea pictorului recită, din memorie, poezia 
Potirul,    l-ai  mai aflat  undeva,  publicat de părinte,  în  ceva tipăritură locală.
 Se  învăluia ziua cu noaptea când ați ajuns  la destinație în lătrăturile unui câine  cât 
un urs. Femeia care vă întâmpină pare ireală este masivă ca o  căpiță cu fân. Se cunoștea 
cu pictorul, s-au salutat ca vechi cunoștințe.
  - Poftiți în casă dacă ați venit la noi, glăsui  femeia  primitoare.În casă era plăcut,a-
veau apă la robinet adusă prin țevi de plastic de la izvorul de pe o culme, țevile erau ascunse 
în pământ să nu le scurme porcii sălbatici.Cuptorul era din cahle de teracotă.
 S-au adunat câțiva  săteni, numai ei știu prin ce semnale comunică, sălașurile  lor se află la 
distanțe apreciabile una de cealaltă. Părintele și-a îmbrăcat partrafirul  și a rostit rugăciunea 
de începere.
  - Mai întâi vom așeza crucifixul, spune pictorul, trebuie să însemnăm locul de 
închinăciune. Înălțimea  să fie  de doi metri, așa se știe  că Iisus Cristos avea doi metri  înăl-
țime. Pictorul s-a  aplecat jos, pe vatră, are o bucată de hârtie pe care desenează crucifixul. 
Deasupra va fi înconjurat de  jumătate de  roată, crucea în rostogolire devine roată dar ea și 
protejează îmbucăturile de la brațele crucii.Va trebui să doborâți lemne, să fie aduse pe locul 
unde se va așeza crucifixul, trebuie să stea la uscat.Lemnul lucrează  și după ce este pus 
la pământ. Sătenii se cam codesc, nu spun nimic, ei își doresc poate o zidire modernă, din 
piatră și var. Pictorul visa o biserică din lemn ca în Maramureș. E cam gata moda cu zidirile 
din lemn, păreau să spună fețele lor întunecate. Așteptau în expectativă.
  Voi pleca în Spania, am să vă aduc de acolo modele de biserici...la ei lăcașurile de 
cult se construiesc din piatră, în Franța se fac din zid, la noi ar fi bine să fie din lemn pentru că 
acest material se găsește aici foarte ușor, e la îndemână, cât de greu este să transporți aici 
piatra, nisipul și varul, asta pentru clădirea de bază plus alte cele trebuitoare care se găsesc 
doar în centrele urbane apoi animalele urcă anevoie pe aceste drumuri.
 - Noi avem cai și boi că noi lucrăm la pădure, încercă unul mai îndrăzneț. Am pu-
tea...
 Părintele își spune numele, slujește  în comuna apropiată, Larga. A venit aici pentru 
că îl cunoaște pe dumnealui pictorul, îl susține în pornirea sa. Au convenit ca mai întâi să 
adune lemnele doborâte și să le depoziteze pe locul unde va fi crucifixul care marchează 
locul de construcție, el va sfinți locul prin semnul său. În comunitate nu a fost biserică nicio-
dată, azi e mai ușor de aflat de ce pentru că este un cătun iar creștinii participau la slujbe în 
satele apropiate care unde avea neamuri ori unde era cunoscut casele lor fiind răsfirate pe 
văi și pe culmi.Pentru construcție trebuie aprobare,aveau școală în sat, învățătorul va umbla 
după aprobări la organele competente și apoi primul secretar este maramureșan, nu credem 
că nu le va da o mână de ajutor.
 Poetul era nerăbdător, nu-și venea în fire.Sătenii scoaseră o glajă de pălincă, era 
post dar fiind drumari se poate călca.Trebuise să taie și un porc care a fost atacat de urs.
Așa s-a nimerit. Vă rugăm să serviți. Măcar șoferul să ia un borcan de smântână continua 
găzdoaie.Nimic...pictorul, devenit lider nu accepta, era de neînduplecat.Se uita încruntat la 
poet care se lupta cu paharele mici din sticlă verde. Afară s-a făcut întuneric așa cum vine în-
tunericul la munte brusc  și consistent. Amenințător. Foșnetele  de păsări căutându-și cuibul 
se amestecă  cu dansul frunzelor în noapte.Părintele și-a lepădat hainele de slujbă, e gata 
de drum.Să fie în ceas bun și cu noroc.Închină și dumnealui un pahar să fie primit. Sătenii îi 
conduc  apoi spre drumul peste culme către  satul Larga  urmați de câinele gazdei . Aici la 
Molișet umblă urșii.

Eveniment editorial

Marcel Seserman 
Manifest Contra Patrulaterului Apocaliptic, 

Editura Cartex

 Marcel Seserman, scriitor, jurnalist, 
bibliotecar, este un intelectual implicat, 
un gânditor cu proiecte creatoare și stila-
te. Având convingerea că suntem într-un 
moment de cotitură istorică, singura 
soluție care-i rămâne la îndemână este 
curajul de a scrie și de a face; nu din 
vanitatea de a fi găsit soluția miracolu-
lui echității universale, ci din însuflețirea 
rațională a omului locuit de dragoste de 
oameni.

 Din sumar:  Unde ne grăbim?, Soci-
etatea – între nesiguranță și teamă, Ver-
ticalizarea informației, Mediul – prieten 
sau dușman, Împotriva Banctocrației, 
Împotriva Corporatocrației, Provocări-
le Educației Sănătatea noastră cea de 
toate zilele, Matricea socială / Despre 
relațiile dintre noi – problema păcii și a 
războiului. Știința și tehnologia – pentru 
om sau  împotriva lui.

Fragment 

 Un cuvânt a făcut 
istorie, pe toate meridianele 
Pământului, dar niciodată 
până acum, nu a fost mai 
invocat și, ca o consecință, 
menit a se împlini – Revolu-
ție.
 Agentul distructiv – 
Patrulaterul Apocaliptic (cei 
1%) – unul care întrece, în 
putere și cinism, cu mult ori-
care altul de dinaintea sa, 
pentru a-și trăi măcar o cli-
pă în plus savurarea Puterii 
și Bogăției împiedică o bună 
rânduială a lumii pentru toți, 
fiind, în ultimă instanță, gata 
să moară odată cu specia și 
planeta care o găzduiește.
 Cândva puteam să 
vorbim despre Viitor, bun 
sau rău, oricum perfectibil, 
ca speranță.
 Acum Patrulaterul 
Apocaliptic este pe cale să ucidă Viitorul, drept care pentru acest Viitor trebuie 
luptat acum, în Prezent, cu toată înțelepciunea și forța date de Trecut.
 Manifestul descrie criza foarte gravă în care ne aflăm, vinovatul, soluția și 
calea de urmat pentru construirea unei lumi mai bune pentru toți. Niciodată până 
acum nu s-au întrunit atâtea oportunități așa încât realizarea unei astfel de lumi să 
nu mai pară utopică.
 Noi, cei 99%, suntem obligați să Învingem, altfel Viitorul va fi Abis! 
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Icu	Crăciun
Teatrul lui I. A. Bassarabescu

 Membru corespondent al Academiei Române, căruia 
regimul comunist i-a luat această calitate în anul 1948, I. A. 
Bassarabescu (1870-1952) este cunoscut în literatura română 
ca autor de proză scurtă (12 volume, publicate între 1903 și 
1943), fiind pus de istoricii literari alături de I. L. Caragiale și I. 
Al. Brătescu-Voinești. El a scris și o farsă într-un act și trei tablo-
uri intitulată Ovidiu Șicană, dar și un monolog numit Sâmburele.
 Piesa Ovidiu Șicană a fost tipărită pentru prima dată în 
1922.[1] Avocatul Ovidiu Șicană, în vârstă de 50 de ani, se mută 
împreună cu soția de la Târgoviște în alt oraș, unde nu prea are 
clienți. Vrea să-și cumpere un costum de postav de la negusto-
rul Niță Pavelescu, fără să cheltuiască un leu. El îi spune lui Niță 
că tatăl său a avut o datorie către părintele acestuia și a venit 
s-o plătescă, dar, fiindcă banii îi sunt acasă, trebuie să meargă 

să iscălească acolo registrele. Șicană îl laudă pe răposatul de tat-său și postavurile. Îl minte 
pe Niță că are vreo „40 de lei de prisos”, însă îi ține acasă. Niță îi propune să-i dea postav 
de 52 de lei. Până la urmă târgul se face cu prețul de 40 de lei. Șicană ia marfa și îl invită 
să-i dea banii acasă, invitându-l totodată să dejuneje împreună. Acasă, apărătorul legii se 
preface bolnav, iar soția sa, Uța, îi spune negustorului că soțul ei n-a ieșit din casă de opt 
zile. În mod intenționat, el îl confundă pe Niță cu un oarecare Anton, dar acesta insistă să i 
se plătească postavul. Șicană îi spune că a trimis cu o zi înainte un prieten să-l roage să-l 
ierte că nu și-a plătit datoria, după care joacă rolul unui țăcănit care rostește propoziții fără 
noimă în: română, franceză, germană și italiană. Ciobanul Ion îi solicită avocatului Șicană 
să-l apere într-un proces cu stăpânul său, Niță, care l-a pus să plătească oile pe care le-a 
tăiat și le-a mâncat, pe motiv că ar fi fost bolnave de gălbează. Ion îi arată punga cu bani și 
îi promite că îi va plăti un pol, dacă va câștiga procesul. Avocatul îl instruiește ca la proces 
să-l lase să vorbească doar el, iar Ion să facă pe prostul, iar la fiecare întrebare să răspundă: 
„beee!” Tabloul al III-lea se petrece la judecătorie. Niță îl recunoaște pe Șicană, cel care l-a 
păcălit cu postavul și vorbește atât despre marfa pierdută, cât și despre oile „furate” de Ion, 
încurcându-se în explicații. Scena este de un comic spumos, savuros:
 „- NIȚĂ: (se zăpăcește, încurcă vorbele)… Ce? Ce? a…am…   am… amândoi? 
Do… dom… nu… le judecător… vezi… vorba, postavu meu costă patruzeci de lei pe loc 
plus vopseaua de la Hom, ham, ham, ham, laaa.. Hapțiburg!... și dumnealui (arată pe cio-
ban) mi-l fură și mi-l mă…nâncă și oile… apoi mă poftește la masă, căăă… gâscă, nevastă, 
nevastă, gâscă; în fine, eu, postavu, mă duc, iau ghetele de salon ale bețivului de băiat și… 
și… și… măsor cinstit trei metri…” La rândul său, întrebat cum îl cheamă, Ion răspunde 
„Beee, beee!” Șicană arată că inculpatul este „pe jumătate berbec, surdo-mut (…) nici nu 
știe de ce e vorba.” Niță pierde procesul și va fi condamnat „la 30 lei cheltuieli de judecată și 
200 lei amendă pentru lovire care au cauzat daune-interese la cap”. În scena finală, Șicană 
îi cere lui Ion plata, dar, țăranul, la fiecare cerere a acestuia, îi răspunde tot cu „Beeee!”, 
pentru ca să tragă o concluzie cu morală: „Am fost eu cât am fost împotriva proverbelor. Dar 
văz că tot ele au dreptate. Vorba ceea: Tot nașul își găsește naș!”
 Multe din schițele și nuvelele sale au fost dramatizate pentru teatru radiofonic și 
televiziune.
 [1] I. A. Bassarabescu, Ovidiu Șicană, farsă într-un act și trei tablouri, localizată 
de…, Ploiești, Editura Librăriei Socec & Co. Soc. Anonimă, 1922. Precizăm că toate citatele 
sunt preluate din această ediție, adaptate la normele actuale.

Cornel Cotuțiu
170 de ani de la nașterea lui I. L. Caragiale

  Un recent număr rotund în cultura 
românească

 Faptul că mass-media noastră, insituțiile de 
cultură, de la cabinetele guvernamentale până la case-
le de cultură nu au luat în seamă cei 170 de ani de la 
nașterea (30 ianuarie) a lui I. L. Caragiale. Dar acest... 
„nefapt” de ce să mire? În fond, Nenea Iancu e atât 
de prezent în existența noastră, încât nu e potrivit să-l 
răsfățăm, decât cu măsură. (E posibil să fie persoane 
mai puțin obișnuite cu expresia „număr rotund”; ea se 
folosește, cumva omagial, pentru numere ce se încheie 
cu cifrele 0 sau 5.)
 Caragiale este regizorul scenei noastre po-
litico-ministeriale. De 30 de ani încoace își folosește 
personajele pentru funcții, fotolii, birouri și cotrocenări 
cu o plăcere ludică și o dexteritate fără seamăn. Este 
însă cinic, căci așteaptă ca ei, marii demnitari și șefi de 
hoarde partidice să-și tragă unul altuia scaunul pe care 
se așează.. După ce aceștia își epuizează talentul în-
tru izmeneală decidentă, lăsând țara pe seama vreunui 

Cațavencu, după ce acești impostori provoacă nedumeriri de genul „Nici străini să fie, nu 
gestionează atât de rău țara”, intervine Caragiale... dictator și - după un dialog la Cotroceni 
- stabilește noua salbă de făcători de legi, decizii, regulamente. În felul următor:
     * Zaharia Trahanache va fi noul somnoros de la Cotroceni;
     * Agamemdon Dandanache, ministru al Afacerilor externe;
     * Nae Cațavencu, ministru de interne;
     * Ștefan Tipătescu, ministrul armatei;
     * Iordache Brânzovenescu, ministrul culturii;
     * Zoe Trahanache, ministru al sănătății;
     * Ghiță Pristanda, minstrul transportului;
     * Conu Leonida, ministrul pensionarilor;
     * Tache Farfuridi, ministru învățământului.
     Cu acesta din urmă voi dori să am o discuție pe seama unei recente bizarerii. Și anume: 
Actualul ministru al învățământului inovează razna: La Olimpiadele școlare - segment di-
dactic al performanțelor - a scos din competiție Limba Română, Istoria și Engleza. (O fi fost 
corigent, pe vremea liceului, la materiile acestea?) În schimb, vor rămâne probe de olimpi-
adă limba rusă și limba maghiară. Ministrul școlar, ardelean fiind, o fi având vreo cumnată 
Piroșko? Sau vreo verișoară Kosmodemianskaia?
     Ce logică va fi putut să aibă ministrul învățământului? Nu știe că Limba Română și Istoria 
i-au asigurat - însuși domniei sale! - identitatea națională?...
     Engleza? Noua ediție a Dicționarului românesc e plină de cuvinte englezo-americane, nu 
din snobism, ci fiindcă, pur și simplu, asigură relația cu lumea civilizată.
Poate că această umilitoare pandemie planetară i-o fi provocat (încă) ministrului în exercițiu 
ceva blocaj în actul gândirii lucide?
     Deci, longevitatea lui I. L. Caragiale e în plină vigoare, încât e firesc să-i urez La mulți 
ani cu sănătate!
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