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„Vitrina cu cărţi noi” este proiectul care încununează activitatea din 2021 a Uniunii Scriitorilor din
România, Filiala Cluj, condusă de criticul literar Irina
Petraş. Deşi am fost într-un an atipic, scriitorii şi-au
continuat activitatea, astfel încât filiala clujeană se bucură de un număr însemnat de cărţi bune.
Din judeţul Bistriţa - Năsăud sunt prezenţi cu
cărţi Constantina Raveca Buleu: Splendor singularis.
Studii despre esoterism. Ed. Ideea Europeană, Mircea
Gelu Buta: Moștenirea unui Arhiereu, Ediția I, Ed. Renașterea, Mircea Gelu Buta: Vremuri de molimă, Ed.
Renașterea, Mircea Gelu Buta: Amintirile unui student
la Medicină, Ed, Junimea, Leon-Iosif Grapini, Locul
desfătărilor. Povestiri cu tâlc, Ed. Școala Ardeleană,
Andrea H. Hedeș, A fost odată ca niciodată, Ed. Neuma, Andrea H. Hedeș, Stories from the other shore,
Ed. Neuma, Andrei Marga, Viziune şi acţiune. Interviuri, Editura Ecou Transilvan, Valentin Marica, Vindecarea prin cuvânt, versuri, Editura Cezara, Menuț
Maximinian, Frontiere etnologice, Ed. Charmides, Andrei Moldovan, Cărți și autori din Bistrița-Năsăud, Ed.
Școala Ardeleană, Olimpiu Nușfelean, Unde aşezăm
plînsul copilului?, Ed. Școala Ardeleană, Flavia Teoc,
Istoria naturală, Casa de editură Max Blecher, Flavia
Teoc, Kyrie Lex (prima ediție Cartea Romanească,
2009), apărut in limba daneză la editura Silkefyret,
Aarhus, Danemarca, Flavia Teoc, If you ever get to
Aarhus, o culegere de proză scurtă în limba engleză,
Synapsis Publishing House. De asemenea bistriţenii
au apărut în volumul Spiritul locului. Ținutul Bistrița-Năsăud văzut de scriitori. Antologie gândită de Menuț Maximinian, Ed. Școala Ardeleană, dar şi în cărțile
Filialei (alcătuite/gândite de Irina Petraș): Scriitorul și
lumea, FestLit Cluj 2021, Ed. Școala Ardeleană (red.
Constantina Raveca Buleu) şi Autoportrete în oglindă,
Ed. Școala Ardeleană (red. Hanna Bota).
În dar de sărbători, scriitorii au primit un album
în care volumele lor, alături de cele ale colegilor, stau
aşezate la loc de cinste.
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Nicolae Băciuț - 65

Nu-mi spune
dacă pleacă păsări –
încă nu ştiu ce-nseamnă zbor,
nu îmi vorbi de ploi cu soare,
nu ştiu ce-nseamnă să fiu nor.
Mai lasă-mă măcar o viaţă,
să-mi fie seara dimineaţă.

DIN COASTA EVEI
Nu mai vreau să fie eu,
nu mai vreau să semăn
cu mine –
mi-e de-ajuns să fi fost
coasta ta,
să fi fost tu prima
şi-apoi să fi văzut
cine e cine?
Mi-era de ajuns
dacă eram eu frunză
şi tu ram,
să fi fost eu fruct
şi tu floare –
dar cine-ar mai fi rodit
după noi,
oare cine-ar fi fost oare?
Nu mai vreau să fiu eu,
nu mai vreau să semăn
cu mine –
mi-e de-ajuns
că eşti copac,
că frunzele lui
sunt retine.
Păsările nu sunt ca şi noi:
lumea dinainte
e lumea dinapoi,
clipa trecută
e clipa viitoare –
doar cântecul lor,
cântecul ca o petală
de floare
pluteşte lin
până la valul
de mare,
până la vârful
de munte
unde aerul doare.
Zborul e cântec,
cântecul zbor,
coboară în mine
şi-n el mă cobor –
crucile-s de piatră,
crucile-s de pământ,
ele ţin dealul în spinare,
fiecare cruce-i lumânare.
Lumea se-ntoarce,
sfârşitul e-nceput –
să fim iar aer, să fim cer, să fim lut!
ANOTIMPURI
Nicolei
Nu-mi spune încă
dacă-i toamnă,
n-am apucat să înverzesc,
în mine încă seve dorm,
doar visele înmuguresc.
Nu îmi vorbi încă de fructe,
cât pleoapele îmi sunt petale,
polenu-i pulbere de stele,
seminţele sunt încă-n zale.

UMBRA CUVÂNTULUI
Umbrei mele îi e dor de mine,
Umbrei mele îi e dor de umbra ta,
Cine pe cine mai așteaptă,
Cine-i B și cine-i A,
Care cuvânt o să devină șoaptă,
Cine pe cine îl va învia?
Umbra aceasta aproape
Mă poate-mbrățișa,
Umbra aceasta încă nu-s eu,
E doar jumătatea mea,
La capăt de curcubeu.
Și, sigur, dacă umbra dispare,
în ea vei rămâne și tu,
în umbra aceea o să mă-ngrop,
ca în da și în nu.
Dar încă îmi caut o umbră umbra aceea ești tu;
răsărit și apus se-mpreună,
ca lumina ce nu ne-ncăpu.
Umbra aceea e pleoapa
pe ochiul ce nu ne văzu.
Tu ești umbra peste care trece apa,
Cu tine viața-mi începu.
Tu, care știi ce-i umbra,
și cine-n locul ei
rămâne mai în urmă,
să facă legământ –
tu mă iartă pentru umbră,
mă iartă pentru cuvânt.
SPOVEDANIE
Mi-ai dat, Doamne,
cuvinte
şi nu le pot pe toate folosi;
mai multe rămân în morminte
decât aş putea eu
rosti.
Mi-ai dat, Doamne,
culori
și nu le pot pe toate folosi;
mai multe rămân în muguri,
de câte aș putea eu
înflori.
Mi-ai dat, Doamne,
veştminte
şi nu mă pot cu toate înveli;
mai multe rămân
nepătate
de câte m-ar putea
mărturisi.
Mi-ai dat, Doamne,
umbră,
și nu mă poate toată încăpea –
mai multă rămâne-n mine
de câtă m-ar putea
urma.
Mi-ai dat, Doamne, cer,
să-mi fac parte
din partea ta.

Mai mult rămâne nor,
decât mă poate-nsenina.
Mi-ai dat, Doamne,
aripi,
dar nu m-ai învățat să zbor –
e cer destul în mine
pentru un alt Alcor.
Pe mine, Doamne,
mie m-ai dat
şi nu-mi ajung,
între credinţă şi păcat.
O HAITĂ DE LUPI
O țară de lupi
caută o țară de lei,
caută o junglă
cât mai aproape de cer o haită setoasă de sânge,
ca rugina de fier.
O haită de lupi
mușcă turbat din calendare hălci de luni,
firimituri de zile,
până secundele sângeră-n ore!
O haită de lupi,
într-un anotimp fără frică,
într-un vis din care n-a rămas nimic,
care e tot mai aproape de mine din mine dacă nu mă ridic!
O haită de lupi
sfârtecând zăpada înghețată aceasta e iarna,
iarna lui niciodată.
56/65
56 se privește-n oglindă
și 65 îi răspunde ca un ecou –
anul vechi vrea să se-ntindă
peste anul cel nou.
Privesc în oglindă,
ca și cum aș privi înapoi –
anul vechi se-mparte la 65,
anul nou se-mparte la doi.
Privesc în jos,
dar se-aude de sus
anul vechi uitat în calendar,
pruncul nou în pruncul Iisus;
privesc la tine și aud
cum timpul pleacă din mine,
cum pleacă Polul Nord din Polul Sud,
cum lumina se-nchide-n retine.
Privesc la ieri,
dar îl văd pe mâine,
aud ruginile toamnei
crescând în grâul din pâine.
Privesc înăuntru
și aud ce-i afară,
aud cum urcă ziua,
până se face seară.
Privesc spre pământ,
cum aș privi înspre cer
și se-aude-n cuvânt
cum se leruie ler.
Căci vine și iarna
ca un lup rătăcit –
sunt chiar eu, care plec,
când, de fapt, am venit.

EDITORIAL

Retrospectivă culturală
Anul 2021 şi-a adunat roadele lăsând loc Noului An 2022.
Deşi am traversat o perioadă cu
multe necunoscute, făcând un bilanţ, putem spune că, din punct de
vedere cultural, am avut rezultate
Menuț Maximinian
frumoase, atât în literatură, cât şi
în muzică sau pictură. Judeţul Bistriţa-Năsăud a bifat câteva evenimente ce vor rămâne, cu siguranţă, în amintirea iubitorilor de cultură.
A fost anul în care s-au marcat 25 de ani ai Societăţii de Concerte Bistriţa, instituţie manageriată de
Gavril Ţărmure, care a adus în faţa publicului bistriţean atâtea clipe frumoase de cultură înaltă.
Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”,
manageriată de Ioan Pintea, ne-a prezentat, în
cadrul evenimentului „Cartea, pâinea şi vinul”,
un bilanţ al cărţilor editate, casa cărţii din Bistriţa
aniversând şi 70 de ani, momentul fiind fructificat şi prin apariţia monografiei ce vorbeşte despre importanţa cărţii în cadrul acestei instituţii
dată model la nivel naţional.
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, manageriat de Alexandru Gavrilaş, a propus la rândul
său momente în care istoria a prins viaţă, instituţia devenind, în ultimii ani, prin gama de oferte
ce le propune, un adevărat pol de cultură, atrăgând atât turişti ce trec prin Bistriţa, dar şi copiii
ce frecventează, în cadrul unor proiecte, Muzeul.
Pentru prima dată în ultimii ani, s-a luat atitudine împotriva kitsch-ului din muzica populară, Centrul Judeţean pentru Cultură, manageriat de Alexandru Pugna, spunând stop denigrării tradiţiilor.
La Palatul Culturii, managerul Gavril Ţărmure a adus, în acest an, concerte simfonice,
amintind aici doar pe cel mai recent dedicat Anului Nou, în cadrul căruia a evoluat şi Ştefan Pop,
Cetăţeanul de Onoare al Bistriţei, reîntors acasă.
La capitolul literatură, menţionăm Festivalul „Liviu Rebreanu New Colection”, iniţiat de
Dan Coman şi, pentru prima dată, se conturează
un proiect teatral cu regizorul Radu Afrim care a
făcut deja preselecţie, urmând ca, în curând, să
vedem o piesă pusă în scenă de el acasă.
Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud
a conturat un proiect ce a prins aripi şi, cu siguranţă, va avea ecouri frumoase pentru că, pentru
prima dată, am adunat la un loc gândurile despre
locurile natale ale scriitorilor porniţi în lume de
aici, astfel încât „Spiritul locului – Ţinutul Bistriţa-Năsăud prin ochii scriitorilor”, ce a văzut
lumina tiparului la Şcoala Ardeleană, va fi o adevărată oglindă prin ochii înaintaşilor şi ai generaţiilor actuale despre ceea ce înseamnă acest loc
pe care îl numim acasă.
Scriitorii bistriţeni au ţinut aproape şi de
Uniunea Scriitorilor din România, având proiecte frumoase împreună cu Filiala Cluj, condusă de
criticul Irina Petraş. Este de ajuns să menţionăm
faptul că prin scrisul lor, bistriţenii au fost prezenţi în cele două antologii ale filialei - „Scriitorul şi lumea” şi „Autoportrete în oglindă” -, dar
şi în cadrul proiectului „Locurile memoriei culturale” prin realizarea unui film în care bistriţenii
vorbesc despre oraşul lor, disponibil pe canalul
de youtube al filialei. Premiile obţinute în ţară şi
străinătate de către colegii noştri stau şi ele mărturie asupra cărţilor bune ce s-au scris.
Fie ca anul 2022 să ne aducă sănătate, inspiraţie, putere de muncă pentru a ne putea bucura
împreună de evenimente culturale de calitate şi
de cărţi frumoase.
La mulţi ani tuturor celor care înfrumuseţează viaţa semenilor prin intermediul culturii!
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Gala Premiilor Societății Scriitorilor din Bistrița-Năsăud
Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din
România, Filiala Cluj – Reprezentanța Bistrița-Năsăud, a organizat Gala Premiilor Societății
Scriitorilor din Bistrița-Năsăud. Evenimentul s-a desfășurat online, pe platforma Zoom, și a
fost transmis live pe pagina de facebook a Editurii Școala Ardeleană (www.facebook.com/
scoalaardeleanacluj.ro) şi pe Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=aPWYwRn652o).
Juriul, format din Icu Crăciun, Virgil Raţiu, Vasile Vidican şi Menuţ Maximinian, a decis
acordarea următoarelor premii:
Premiile Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud
• Premiul de Excelenţă: (in memoriam) Andrei Moldovan – „Cărţi şi autori din judeţul Bistriţa-Năsăud”, Editura Şcoala Ardeleană
(Laudatio: Vasile George Dâncu şi Menuţ Maximinian)
• Premiul „Andrei Mureşanu” pentru poezie: (in memoriam) Vasile Dâncu, „Poeme din
topor”, Editura Şcoala Ardeleană; Vasile Dâncu, „Le Chant du village”- „Cântecul satului”,
Jacques Andre Editeur, traducere Jean Poncet şi Liliana Somfalean
(Laudatio: Vasile George Dâncu);
• Ion Urcan, „Secundele melcului”, Editura Şcoala Ardeleană (Laudatio: Ileana Urcan)
• Premiul „Gavril Scridon” pentru critică, istorie literară, eseu: Mircea Gelu Buta – „Umbre ale unor oameni de seamă”, Editura Şcoala Ardeleană (Laudatio: Zorin Diaconescu);
Mircea Daroşi, „Gavril Istrate – Ardeleanul moldovenizat”, Editura Ecou Transilvan
(Laudatio: Icu Crăciun)
• Premiul „Radu Petrescu” (acordat unui scriitor care nu este membru al SS B-N): Mircea
Muthu pentru întreaga exegeză rebreniană şi colaborarea cu Bistriţa-Năsăud
(Laudatio: Olimpiu Nuşfelean)
• Premiul „Liviu Rebreanu” pentru proză: Vasile V. Filip – „Însemnări de-a lungul vremii”,
Editura Charmides (Laudatio: Icu Crăciun); Ioan Cioba (Heiden Dorf) – „Scrisori către regatul pustnic”, Editura Charmides (Laudatio: Ionela Nuşfelean)
• Premiul pentru publicistică: Olimpiu Nuşfelean, la 20 de ani de la apariţia revistei „Mişcarea literară” (Laudatio: Vasile Vidican)
***
Menţionăm faptul că au fost premiaţi colegii care şi-au depus cărţile la sediul nostru (str.
Bistricioarei, nr. 6, în incinta ziarului Răsunetul) şi că au fost şi alte cărţi bune, care meritau
să fie evidențiate, însă nu putem acorda, la aceeaşi categorie, premiul mai mulţi ani la rând
aceluiaşi coleg.
Darul nostru pentru colegi, dar şi pentru cititorii care doresc să ne cunoască judeţul, va
fi „Spiritul locului - județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor”, Editura Școala Ardeleană,
Cuvânt de însoțire Irina Petraș, volum editat de Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud în
parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj și periodicul Răsunetul Cultural.
Vă dorim An Nou cu pace, sănătate şi cu cărţi frumoase, iar noi să ne putem bucura,
împreună, de rezultatele colegilor.
Președinte SSBN, Menuţ Maximinian
***
Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud (ASSBN) este o asociaţie cu personalitate juridică, înfiinţată sub această structură în 2019, având ca membri fondatori pe Icu Crăciun, Virgil Raţiu, Vasile George Dâncu, Andrei Moldovan, Menuţ Maximinian, ce şi-au asumat toate
obligaţiile (inclusiv cele financiare) cerute pentru fondarea noii asociaţii (ASSBN). Asociaţia
numără peste 50 de membri, iar preşedinte de onoare este Irina Petraş, preşedintele Filialei
Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Asociaţia are caracter non-profit şi realizează o serie
de activităţi, printre care: instituirea unor premii anuale pentru cele mai bune cărţi apărute,
pe genuri literare; cicluri de prelegeri culturale ale scriitorilor în liceele din judeţ; întâlniri cu
redactori ai unor reviste literare din ţară; prezentarea unor cărţi-eveniment, în prezenţa autorilor; realizarea unor dezbateri tematice, cu participarea unor invitaţi etc.

Cărți primite la redacție

Premiile Societăţii Scriitorilor
din Bistriţa-Năsăud 2021
Premiul de Excelenţă
se acordă domnului

Andrei Moldovan
pentru volumul

Cărţi şi autori din judeţul Bistriţa-Năsăud,
Editura Şcoala Ardeleană

Președinte SSBN
Menuţ Maximinian

Premiul de Excelenţă (in memoriam): Andrei Moldovan –
„Cărţi şi autori din judeţul Bistriţa-Năsăud”, Editura Şcoala Ardeleană
(Laudatio: Vasile George Dâncu)
Este greu de vorbit despre domnul profesor Andrei Moldovan, prietenul nostru. A
fost un om serios. Ce mi-a plăcut la această carte? Dincolo de cartea în sine scrisă de autor,
bineînţeles apărută postum, este capitolul de la final care se numeşte „Gânduri spre cer”,
unde Irina Petraş, Adrian Popescu, părintele Alin Cîndea, Virgil Raţiu, Olimpiu Nuşfelean,
Aurel Podaru, Vasile Filip, Icu Crăciun, Andreea Hedeş, Vasile Vidican, Cornel Cotuţiu scriu
despre Andrei Moldovan după plecarea lui la cele veşnice. La această carte şi la acest capitol de evocare a lui Andrei Moldovan mi-a plăcut faptul că toate aceste texte sunt sincere,
iar asta înseamnă că Andrei Moldovan ne-a obligat să fim sinceri, să fim serioşi, aşa cum a
fost el, să fim buni, ne-a obligat la această disciplină grănicerească cu care el ne-a obişnuit.
Am fost sinceri pentru că aveam ce să scriem şi cum să scriem despre acest domn, nimic
de curtoazie, nimic de obligaţie, totul pornind dintr-un sentiment de părere de rău că nu mai
este printre noi. E prima lui carte postum „Cărţi şi autori din Bistriţa-Năsăud”, îngrijită de Menuţ Maximinian, vor urma şi alte surprize. Am vorbit şi eu şi dumneavoastră cu Menuţ - vom
face cât mai multe pentru a păstra memoria profesorului Andrei Moldovan, fostul preşedinte
al societăţii noastre. Pentru Andrei Moldovan noi, bistriţenii, nu am făcut nici multe, nici puţine. Ne-am comportat obişnuit. Puteam mai mult.
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Premiile Societăţii Scriitorilor
din Bistriţa-Năsăud 2021
Premiul „Andrei Mureşanu” pentru poezie
se acordă domnului

Premiile Societăţii Scriitorilor
din Bistriţa-Năsăud 2021
Premiul „Andrei Mureşanu” pentru poezie
se acordă domnului

Vasile Dâncu

Ion Urcan

pentru volumele

pentru volumul

Poeme din topor,

Secundele melcului,

Editura Şcoala Ardeleană;

Le Chant du village- Cântecul satului,

Editura Şcoala Ardeleană

Jacques Andre Editeur, traducere Jean Poncet şi Liliana Somfalean
Președinte SSBN
Menuţ Maximinian

Președinte SSBN
Menuţ Maximinian

Premiul „Andrei Mureşanu” pentru poezie: (in memoriam) Vasile Dâncu, „Poeme
din topor”, Editura Şcoala Ardeleană; Vasile Dâncu, „Le Chant du village”„Cântecul satului”, Jacques Andre Editeur,
traducere Jean Poncet şi Liliana Somfalean
(Laudatio: Vasile George Dâncu);
Poetul nostru Vasile Dâncu, badea Vasile, spunea la un moment dat că nu mai înţelege nimic:
consătenii îi spuneau domnu Dâncu, iar scriitorii de la oraş îi spuneau badea Vasile. Acesta este paradoxul
acestui poet autodidact, cu patru clase care şi-a depăşit condiţia. Din motive obiective, el nu a putut urma
şcoli, dar a avut norocul să aibă în sat un dascăl care să-l îndrume şi să scrie o poezie care să intre în istoria
literaturii române de poezie pe raftul întâi. E o anecdotă legată de asta. Era mai tânăr şi înainte de publicarea
volumului de cântece, poetul Vasile Dâncu a scris o scrisoare către revista Tribuna, citită de D. R. Popescu,
în care scria că este un poet din Runcu Salvei, că se ocupă de apicultură şi de tăiat lemne, iar acestea erau
poemele şi dacă vor să le publice. D. R. Popescu, care a mai avut necazuri că au semnat alţii poeme, a spus
că acea poezie nu era scrisă de un ţăran, că era prea cu trimiteri la livreşti, la lecturi fundamentale. L-a trimis
pe Constantin Cubleşan să vadă dacă într-adevăr omul există. El era acolo şi îl aştepta pe Titi Cubleşan. El
a confirmat că acel ţăran există, că nu are şcoală, dar citeşte, de la filozofie până la ultimele cărţi de istorie
şi civilizaţie. E un model că se poate face şi fără şcoală – bineînţeles, l-a avut model pe Jack London. Dacă
nu era Jack London, nu era nici Vasile Dâncu, aşa spunea el. Se poate face şi fără şcoală o operă, se poate
construi o operă, poţi să stai în acelaşi sat şi să nu mergi în deplasare decât atunci când ai o treabă, chiar
dacă stai toată viaţa într-un sat pe un vârf de deal, se poate construi o operă oriunde dacă ai tenacitate, eşti
puternic şi dacă iubeşti literatura. Nu sunt multe cazuri de acest gen. Cred că în România este unicul.
Când Vasile Dâncu a intrat în Uniunea Scriitorilor, voiau să-i dea o pensie. El n-a avut niciodată
pensie. I-a venit o scrisoare în care era anunţat că primeşte jumătate din zero lei, el neavând niciun venit.
În scrisoare scria că, datorită faptului că a intrat în Uniunea Scriitorilor, va primi jumătate din cât are pensia,
adică din zero lei.
În traducerea lui Jean Poncet, cel care l-a tradus şi pe Blaga, care a venit la Runcu de două ori
şi l-a cunoscut pe bătrân, a apătut o traducerea foarte frumoasă, editor Jacques Andre, Lyon. E o supriză
foarte plăcută pentru francezi poezia lui Vasile Dâncu. În acest an a apărut „Cântecul satului”, ediţie bilingvă,
în traducerea lui Jean Poncet, cu nişte imagini extraordinare realizate de un pictor francez după fotografii
din Runcu Salvei şi „Poeme din topor”, carte postumă, un volum inedit, cu poeme din 2009-2014. Poezia lui
continuă în tonuri transilvane, dar se vede şi poezia socială, care a apărut şi în alte volume mai noi, dar şi
o dâră, un fir roşu al apropierii de moarte. Probabil, simţea că va pleca. Personajul e fabulos, dar şi poezia
e mare de tot. Noi, cei trecuţi prin catedre, prin universităţi, încercăm să scriem, să găurim cerul cu puşti de
lemn şi vine un autodidact din Runcu Salvei şi ne ia caimacul. Cam asta a fost Vasile Dâncu. Iată una dintre
dovezi: „Cântec livresc”„Citim şi scriem,/ scriem şi citim/ e uşor a face cărţi din cărţi./ Nădăjduim/ că nu-i
departe ziua/ când cu tomul nostru/ vom da lovitura./ Nu ne place a crede /cum că truda noastră/ e umbra
palidă/ a cărţilor citite./ Undeva, departe,/ peste coline /ce se pierd în fum/ bătrânul hidalg/ încă rătăceşte./ El
nu mâzgăleşte/ înfăptuieşte/ ceea ce a citit”.

Cărți
primite
la
redacție

Premiul „Andrei Mureşanu” pentru poezie:
(in memoriam) Ion Urcan, „Secundele melcului”,
Editura Şcoala Ardeleană
(Laudatio: Ileana Urcan)
M-am străduit să îndeplinesc o dorinţă a poetului şi scriitorului Ion
Urcan, soţul meu. Ştiind că şi-a dorit atât de mult să realizeze o antologie
lirică, îmi citise o serie de poeme din ceea ce urma să scrie, am încercat să
duc la capăt, din păcate postum pentru el, acest proiect. Cartea are un titlu
dat de profesorul Ion Pop. De fapt, acest titlu „Secundele melcului” provine
de la un subcapitol din primul său volum de poezie – „Ad usum Delphini”,
apărut în 1994. Iniţial, probabil sub imperiul pierderii pe care am suferit-o,
ştiind că s-a născut între două echinoxuri şi a murit tot la un echinox, m-am
hotărât să pun un asemenea titlu – Între echinoxuri. Domnul profesor a
hotărât altceva şi eu am fost de acord cu hotărârea dânsului. Această antologie este structurată în patru părţi. Prima parte – „Exerciţii lirice” – cuprinde
anii 1972 -1987, primul text este unul scurt, în creion, scris pe când poetul
avea 17 ani. Această primă parte a antologiei cuprinde poeme pe care le-a
scris în tinereţe, la 17-18 ani şi în anii de facultate. Am introdus în calculator
poeme din revistele „Apostrof”, „Vatra” şi alte reviste în care a publicat. O
altă secvenţă sunt poeme care au apărut în volumul „Ad usum Delphini”,
iar o a treia secvenţă pe care o cuprinde antologia sunt poeme incluse în
„O seară la restaurant”, volum pe care l-a publicat în 2016. A patra secvenţă ar fi cea referitoare la anii 2017-2019 care cuprinde doar nouă poeme.
Sunt ultimele poeme pe care le-a scris Ion Urcan, titlul acestei secţiuni l-am
dat într-o oarecare manieră lovinesciană – „Acord final” şi, bineînţeles, la
sfârşitul antologiei am pus referinţele critice, am selectate cele mai speciale. Ilustraţia de pe copertă îmi aparţine, este o pictură pe pânză care se
numeşte „Pasărea lunii”. Am dorit ca măcar în acest fel să-mi pot însoţi, în
mod simbolic, în această lume, soţul, să fim amândoi. Există un poem care
mă tulbură, m-a tulburat şi atunci când l-a scris, mă tulbură şi acum şi îmi
pare rău că totul se întâmplă postum, este unul dintre puţinele poemele de
dragoste pe care le-a scris Ion Urcan. Este vorba despre poezia „Tot mai
departe...”: „Iubito,-n case toamnele se aud/Şi-s sure-n cerul turmele de
ploi/ N-a mai rămas o seară pentru noi/ Sub zborul curcubeielor spre sud /
În drum spre tine-a răsărit un deal/ Sub care încă mişcă o fosilă/ În craniul
meu, regina de argilă/ - Şi-nchide noaptea rochia de bal/ Un fulger moale-mi, alunecă pe mână/ Şi văd desfrâul ştimelor pe lac/ Se-nchide-n ou o
pasăre bătrână/ În vechi seminţe vânturile zac/ Se lasă-n pietre erele pe-o
rână/ Sub stelele străine mi-e somn și vreau să tac”.
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ria, pentru că Liviu Rebreanu era perceput ca
romancier, iar mai târziu ca autor de confesiuni şi de scriitor interesat de teoria operei, de
teoria literaturii pe care o avea şi pe care şi-a
exprimat-o, dar insuficient cuprinsă. Domnul
profesor vine cu această viziune integratoare a
operei şi surprinde, la un moment dat, despre
cazul lui Liviu Rebreanu, ca şi al lui Eminescu,
care oarecum vine în contratimp cu ideile estetice, un balzascian care intră în modernism şi
dezvoltă modernismul sau la Eminescu, unde
e o mare ambiţie a scriitorului român care vrea
să-şi desăvârşească opera, s-o vadă rotundă,
aşezată într-o evoluţie care reprezintă o existenţă, reprezintă, până la urmă, şi un popor.
Despre această carte pot fi spuse foarte multe
şi doar despre cuvântul lămuritor de la începutul ediţiei sau preambulul semnat de domnul
profesor ar putea fi spuse foarte multe lucruri
incitante. Dacă Niculae Gheran nu şi-ar fi dedicat aproape întreaga viaţă editării operei lui
Președinte SSBN
Rebreanu, poate nici cercetătorii n-ar fi avut
Menuţ Maximinian
suficient material să aprofundeze opera acestuia şi exegeza lui ar fi rămas mult mai săracă. Este un moment oarecum de cotitură. Când a apărut cartea,
prima ediţie, am citit-o cu mare interes, dar, cum spune şi domnul
profesor, abordarea lui Liviu Rebreanu încă nu este încheiată. Sunt
o serie de teme care se deschid în continuare, iar această lucrare
de faţă poate fi socotită ca un punct care marchează o ruptură sau
o mişcare de percepţie a operei rebreniene. Ar mai fi de cercetat
în continuare transilvanismul acestui romancier, ca de exemplu, reprezentarea diferită a tragicului, racordarea personajelor la tipologia
literaturii europene sau idei legate de natura simbolului în opera lui
Liviu Rebreanu. Lucrarea vine şi în contextul pe care domnul profesor îl numeşte, al cercetării efectuate de unii critici precum Ion
Simuţ, eventual Lucian Raicu, Liviu Maliţa, Constantin Cubleşan sau
Dan Mănucă. Cred că lucrarea îşi va continua această existenţă sau
înscrierea într-o durată legată şi de a se menţine în interesul studenţilor, a filologilor, a literaţilor, a cercetătorilor, dar şi pentru publicul
mai larg care, la ora actuală, poate percepe care sunt gândurile şi
dacă acesta nu se restrânge, la fel cum nu se restrânge interesul pe
care-l poate stârni în continuare opera lui Liviu Rebreanu. Opera lui
încă este inepuizabilă şi acest lucru ni-l demonstrează lucrarea de
faţă. Rebreanu, cum spune domnul Mircea Muthu, este un scriitor
pentru timpul viitor înscris în destinul marilor clasici, dar care a reuşit
să fie contemporan al nostru. E o carte, cum ar spune domnul Niculae Gheran, exactă, cinstită dar, în acelaşi timp, purtată, pătrunsă
de un suflu eseistic seducător. Îl aşteptăm în continuare pe domnul
profesor pe aceste teme cu care ne-a obişnuit, definirea, aprofundarea balcanismului, dar şi efectuarea criticii de întâmpinare şi, de
asemenea, să-şi continue creaţia de poet.

Premiile Societăţii Scriitorilor
din Bistriţa-Năsăud 2021
Premiul „Radu Petrescu”

acordat unui scriitor care nu este membru al SS B-N

Mircea Muthu
pentru întreaga exegeză rebreniană şi
colaborarea cu Bistriţa-Năsăud

Premiul „Radu Petrescu”: Mircea Muthu
pentru întreaga exegeză rebreniană
şi colaborarea cu Bistriţa-Năsăud
(Laudatio: Olimpiu Nuşfelean)
Intervenţia mea este încărcată de o anume subiectivitate
şi emoţie pentru că avem în faţă un clasic al literaturii – Liviu Rebreanu – pe care noi, bistriţenii, îl abordăm şi cu o anumită notă de
patriotism local. Este vorba despre o operă care reglează oarecum,
inspiră într-un fel cercetarea domnului profesor Niculae Gheran, un
apropiat al judeţului şi, desigur, de domnul profesor Mircea Muthu,
care cândva mi-a fost profesor. La începutul carierei mele era asistent şi făceam împreună nişte seminarii foarte frumoase, dinamice,
îmi plăceau foarte mult pentru că dialogam cu domnul profesor, dialogam cu colegii, înscriindu-se între figurile filologiei clujene, ca de
exemplu, Ion Vlad, regretatul Mircea Zaciu, Leon Baconschi, Ion
Pop cu care am făcut un curs de poezie şi artă. Cartea, care a fost
luată în atenţie de juriul Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud,
este una dedicată aproximării operei lui Liviu Rebreanu – „Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului”. E o temă incitantă, ediţia pe care
o avem în vedere este a treia şi vine după ediţiile din 1993 şi 1998,
apărute la Editura Dacia. Abordarea sau ideea cuprinderii acestei
organicităţi a operei rebreniene, unde acest organic este conceput
ca fiind alcătuit dintr-o trinitate – viaţa, unde intră om şi pământ,
istoria şi timpul mare al evoluţiei existenţei, opera ca atare sau teo-

Cărți primite la redacție

De Liviu Rebreanu m-am ocupat de mai
mult timp. Din 1976, eu am scos, în colecţia patronată de Mircea Zaciu, „Amalgamul
lui Rebreanu” şi bineînţeles că bunul nostru prieten Niculae Gheran m-a şi tras de
urechi pentru că am uitat să spun acolo
câteva lucruri despre ateismul lui Liviu Rebreanu, dar nu se putea pentru că cenzura a scos toate aceste elemente, nu multe,
dar punctul de plecare a fost, efectiv, 1976.
A urmat 1993 cu prima versiune a studiului
despre Rebreanu şi s-a strecurat un cuvânt
– transilvanismul. Nu întâmplător am făcut
acest lucru scriind despre Liviu Rebreanu.
În primul rând, mi-a plăcut foarte mult, am
citit cam tot ce am putut să citesc vizavi de
jurnal şi de creaţia literară, dar cunosc foarte
bine opera lui Pavel Dan, cunosc tot ce a dat
această zonă în literatura română tocmai
pentru că eu pregătesc şi un studiu de sinteză – „Via Transilvanica” – care cuprinde,
de fapt, o încercare, şi de mozaic. Are vreo
600 de pagini, cam cât avea balcanismul românesc la noi – 700 de pagini, şi pe urmă,
graţie directorului nostru, şefului nostru de
la Cluj, Vasile Dâncu, să scot, anul trecut, şi
„Tratatul de estetică”, „Estetica sau Melcul
şi Cochilia”. Sunt lucrări mari, voluminoase.
Vizavi de transilvanism, am început să lucrez de mult la această carte, iar Rebreanu
este fundamental în ceea ce am gândit eu
ca să o structurez. Dar aici intră şi alţii – Pavel Dan, intră Coşbuc, care a fost editat,
opera lui s-a bucurat de nişte interpretări
foarte frumoase şi de către Petru Poantă şi
Andrei Moldovan, dar sunt nişte valori extraordinar de importante pentru noi şi e normal să fie în continuare cultivate. Eu simt că
lucrurile încep iarăşi să se schimbe, poate
chiar împotriva noastră şi împotriva acestei
zone din Europa şi atunci e firesc cumva
să punem pe tavă aceste valori, indiferent
că este vorba de poezie, de proză sau de
eseistică. În materie de eseistică stăm foarte bine. Sigur, lucrurile merg în continuare
numai să avem sănătate, să avem timp să
lucrăm şi să ne lase toţi ceilalţi în pace să ne
vedem de treabă.
Mircea Muthu
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Premiul „Gavril Scridon” pentru
critică, istorie literară, eseu

Premiul „Gavril Scridon” pentru
critică, istorie literară, eseu

se acordă domnului

se acordă domnului

Mircea Gelu Buta

Mircea Daroşi

pentru volumul

pentru volumul

Umbre ale unor oameni de seamă,

Gavril Istrate – Ardeleanul moldovenizat,

Editura Şcoala Ardeleană

Editura Ecou Transilvan

Președinte SSBN
Menuţ Maximinian

Premiul „Gavril Scridon” pentru critică, istorie literară, eseu: Mircea Gelu Buta – „Umbre ale unor oameni
de seamă”, Editura Şcoala Ardeleană
(Laudatio: Zorin Diaconescu)
Demersul lui Mircea Gelu Buta urmează o linie filozofică
clasică, aş spune, urmând exemplul şcolii kantiene. Emanuel Kant
demonstra existenţa lui Dumnezeu prin însuşi Dumnezeu, adică,
conceptul lui Dumnezeu este la fel de important, dacă există sau
dacă nu există. Acelaşi principiu al logicii kantiene îl aplică Mircea
Gelu Buta celor care au locuit, au trăit, s-au născut sau au creat în
Bistriţa, şi mă refer la câteva personalităţi marcante care, indiferent
că sunt contemporani cu noi sau nu, existenţa lor este aceeaşi,
egală cu sine şi ne marchează prezentul, în măsura în care acest
prezent continuă sau nu să fie autentic. La demersul lui Mircea
Buta se adaugă încă două niveluri foarte importante. Primul este
cel al Republicii Populare, devenită Republică Socialistă, o structură statală de model sovietic impusă, prin forţa armelor, în România
care a avut o ideologie oficială, o ideologie care, în foarte multe privinţe, dorea să pornească pe principii proletcultiste, adică să facă
tabula rasa. Nu a reuşit întru totul, a încercat să păstreze, totuşi,
anumite repere, dar le-a filtrat printr-o cenzură ideologică riguroasă. De aceea, foarte mulţi dintre cei pe care-i pomeneşte Mircea
Gelu Buta în cartea sa au ajuns la noi într-o manieră ciuntită, doar
fragmentar şi doar din acele aspecte care corespundeau ideologiei
oficiale. Bineînţeles, jumătăţile de adevăr sunt o imagine falsă, de
multe ori mai periculoasă decât un neadevăr evident cras. Al doilea filtru care se impune este de dată foarte recentă. Lucrarea lui
Mircea Gelu Buta este riguros documentată şi ne învaţă şi pe noi
să nu acceptăm ceva ce ne oferit de-a gata ci să mergem la surse,
să le consultăm şi să ne documentăm, un lucru care în ziua de azi
se face tot mai puţin, asta şi datorită condiţiilor materiale, adică, pe
de o parte uşurinţa cu care vine la noi informaţia datorită tehnologiei, dar din cauza cantităţii enorme de informaţie, un prea plin al
informaţiei, care induse o stare de neglijenţă. Acceptăm de multe
ori nişte narative, nişte poveşti care nu au niciun temei şi nicio documentaţie, nu ne mai ostenim să le verificăm sau să ne documentăm, dar dezvoltăm faţă de ele o atitudine emoţională, o atitudine
viscerală şi începem să acceptăm sau să respingem anumite pseudovalori în funcţie de această dispoziţie emoţională, un lucru întru
totul păgubos pentru un demers ştiinţific consistent şi serios. La
polul opus se situează această lucrare a lui Mircea Gelu Buta care
stabileşte de fapt jaloanele unei continuităţi. Cât de importantă este
continuitatea o ştim cu toţii. Să nu uităm războaiele ideologice şi
nu numai, tonele de cerneală care au fost consumate pentru a demonstra sau, dimpotrivă, a demonta continuitatea românilor într-o
anumită zonă geografică, de la Roller până în prezent, trecând prin
foarte mulţi autori. Sigur, continuitatea se dovedeşte cel mai bine
prin fapte şi ceea ce face Mircea Gelu Buta este un astfel de fapt.
Sigur, nu în mod direct, în mod holistic, a întregii noastre continuităţi, ci a unei continuităţi tradiţionale, a unei continuităţi de seriozitate, de ţinută şi de atitudine intelectuală în această zonă. O carte
care cred că i-a convins pe foarte mulţi, i-a îndemnat pe foarte mulţi
să scrie despre această carte şi care merită, evident, pe deplin,
atenţia noastră şi premiul pe care îl oferim autorului.

Președinte SSBN
Menuţ Maximinian

Premiul „Gavril Scridon” pentru critică, istorie literară, eseu:
Mircea Daroşi, „Gavril Istrate – Ardeleanul moldovenizat”, Editura Ecou Transilvan
(Laudatio: Icu Crăciun)
De regulă, mă feresc de superlative, dar când trebuie să scrii despre criticul și istoricul literar Mircea Daroși,
nu cred că voi greși socotindu-l cel mai avizat exeget al vieții și operei filologului, lingvistului și scriitorului Gavril Istrate
(1914-2014). Asta, fiindcă i-a dedicat până acum trei cărți: Gavril Istrate – decanul filologilor români (2013), Gavril
Istrate – Evocări și Gavril Istrate. Ardeleanul moldovenizat (2020); în plus, l-a cunoscut personal, au corespondat și,
în timp, au devenit prieteni, deși diferența de vârstă dintre cei doi este destul de mare.
Născut în 23 februarie 1914, în localitatea Nepos, județul Bistrița-Năsăud, Gavril Istrate a urmat școala primară în satul natal, liceul la Năsăud și facultatea la Iași, peste tot dovedindu-se un elev și student de excepție, asta
și pentru că a avut dascăli buni; la liceul năsăudean pe: Ion Păcurariu, Vasile Bichigean (întâiul traducător din greaca
veche al Republicii lui Platon), viitorul academician Virgil Șotropa, cu origini măierene, Ioan Șorobetea etc., iar la universitate pe: G. Ibrăileanu, G. Călinescu, Octav Botez, Gh. Ivănescu ș. a. Precizez că i-a cunoscut pe Liviu Rebreanu,
M. Sadoveanu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Ion Petrovici, Al. Graur, Al. Dima, Al. Rosetti etc., pe care i-a portretizat în
publicistica sa cu mare talent scriitoricesc. În perioada 1949-1979 a fost profesor universitar, doctor docent la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, între 1949-1968, decan al Facultății de Litere, a făcut parte din zeci de Comisii
pentru licență, a coordonat 33 de lucrări de doctorat, a pregătit 40 de promoții de studenți care au devenit profesori
secundari sau universitari, cercetători. Printre alții, i-au fost studenți: actorul Octavian Cotescu, poetul Aurel Rău,
poetul Marin Sorescu, scriitorul Valeriu Stancu, lingvistul George Pruteanu, criticul de artă Dan Hăulică, profesorii
universitari Luminița Botoșoneanu, N. A. Rusu, Valeriu Stoleriu, Vasile Țâra, C-tin Negoiță, Gh. Crețeanu etc. A primit
titlul de Cetățean de Onoare al localităților Târgu Neamț, Năsăud și Nepos; de asemenea, grație eforturilor lui Mircea
Daroși, școala din Nepos poartă numele acestui ilustru om de cultură. A trecut la cele veșnice în 30 ianuarie 2014, cu
o lună mai devreme înainte de a deveni centenar.
Să revenim la volumul Gavril Istrate. Ardeleanul moldovenizat (Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020,
256 pagini); acesta are 4 secțiuni (Arc peste timp, Filologie și lingvistică, Comori ale prieteniei, Caligrafii critice), este
completat cu 6 scrisori primite de Mircea Daroși de la ilustrul său maestru, câte una de la nepotul lui Gavril Istrate,
Alexandru Istrate, de la fostul său student, Vasile Țâra, ajuns universitar la Timișoara, și de la universitarul Ioan Buzași. Deosebit de utile pentru viitorul monografist al vieții și operei savantului Gavril Istrate sunt listele cu „Lucrările de
filologie și lingvistică”, „Studiile și articolele publicate între anii 1935 și 1996”, titlurile cărților recenzate, studiile și articolele publicate în diverse reviste, după 1990, titlurile comunicărilor ținute cu diferite ocazii, cele 27 de titluri ale studiilor și
articolelor dedicate poetului G. Coșbuc, prefețele și introducerile la cărți semnate de alți confrați, emisiunile și interviurile
TV realizate cu Gavril Istrate. La Anexe sunt reproduse câteva din coperțile cărților semnate de același Gavril Istrate.
Secțiunea I (Arc peste timp) cuprinde articolele lui Mircea Daroși despre copilăria și tatăl marelui neposan,
despre dascălii săi năsăudeni, despre evocarea Crăciunului de către acesta, despre universitarul model de la Iași,
precum și necrologul din 2014, toate publicate în intervalul 2001-2020.
Secțiunea a II-a (Filologie și lingvistică) este dedicată în exclusivitate anilor de formare ai viitorului lingvist,
scoțându-i în evidență preocupările privind vocabularul lui Alecsandri, Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Rebreanu,
Coșbuc, Goga etc., dar și calitățile de portretist ale marilor valori culturale cunoscute: Ibrăileanu, I. Petrovici, Vianu.
Unele articole se referă la activitatea de publicist, la opera de căpătâi a profesorului Gavril Istrate, Limba română
literară (ediția I, în 1970), la prima ediție în portugheză a poeziei eminesciene, la Transilvania în opera sadoveniană,
la moștenirea istorică și lingvistică a lui Petru Maior, la activitatea de tribun al ASTREI.
În secțiunea a III-a (Comori ale prieteniei), Mircea Daroși scrie despre prietenia lui Gavril Istrate cu lingvistul
Iorgu Iordan, amintirile despre Lucian Blaga și corespondența cu acesta, despre felul cum i-a cunoscut pe Rebreanu,
pe Sadoveanu, despre prietenia cu alt însemnat lingvist năsăudean, Vasile Scurtu (originar din Parva), despre dragostea sa pentru Basarabia; aceste articole au fost publicate între 2009 și 2020 în: Luceafărul, Confluențe literare,
Vatra veche, Caiete silvane, Răsunetul.
Secțiunea a IV-a (Caligrafii critice) adună ecourile celorlalte două cărți ale autorului, amintite mai la deal, dedicate lui Gavril Istrate. Acestea sunt, de fapt, cronici pertinente, bine aplicate, semnate de: Vasile Vidican, Petronela
Podovei (text inedit), Ion Buzași (2), Mircea Prahase (text inedit), Ioan Seni, Virginia Brănescu, Ioan Mititean, Menuț
Maximinian, tipărite în: Răsunetul cultural, Convorbiri literare, Vatra veche, Răsunetul, Steaua, Tribuna, apărute în
perioada 2013 și 2015.
Cele trei cărți dedicate universitarului Gavril Istrate constituie cel mai frumos omagiu pe care Mircea Daroși
îl aduce acestui mare OM și Profesor născut în Ținutul Năsăudului.
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Premiile Societăţii Scriitorilor
din Bistriţa-Năsăud 2021

Premiul „Liviu Rebreanu” pentru proză

Premiul „Liviu Rebreanu” pentru proză

se acordă domnului

se acordă domnului

Vasile V. Filip

Ioan Cioba (Hayden Dorf)

pentru volumul

pentru volumul

Însemnări de-a lungul vremii,

Scrisori către Regatul Pustnic,

Editura Charmides

Editura Charmides

Președinte SSBN
Menuţ Maximinian

Președinte SSBN
Menuţ Maximinian

Premiul „Liviu Rebreanu” pentru proză: Vasile V. Filip –
„Însemnări de-a lungul vremii”, Editura Charmides

Premiul „Liviu Rebreanu” pentru proză: Ioan Cioba (Hayden Dorf) –
„Scrisori către Regatul pustnic”, Editura Charmides

(Laudatio: Icu Crăciun)

(Laudatio: Ionela Nuşfelean)

Profesorul dr. Vasile V. Filip a publicat în anul 2021 la Editura Charmides un jurnal intitulat Însemnări de-a lungul vremii (Ale unui dascăl greu de mulțumit) (volumul I,
1998-1999), cu o prefață semnată de profesorul universitar Ilie Rad de la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, urmând ca 4700 de pagini, pe o perioadă de 23 de ani,
să fie făcute publice de către urmași, după trecerea sa în lumea de dincolo.
Așa cum
arată și prefațatorul, acest jurnal cu intermitențe, scris sub povara timpului, se poate citi
pe trei paliere: cel cotidian, cu viața sa de profesor secundar (aidoma lui E. Lovinescu,
păstrând, totuși, proporțiile), cu ore la clasă și meditații particulare, cu tezele și examenele
elevilor, cu problemele familiale, plimbările cu bicicleta, vizionarea meciurilor de fotbal, nu
pierde Teleenciclopedia de sâmbătă seara etc. Nu trec neobservate: prăbușirea economiei
naționale (șomaj, salariile mici, grevele), distrugerea sistemului tradițional de valori morale,
a respectului pentru școală etc. Este convins de importanța surprinderii stărilor, întrucât
acestea sunt trecătoare: „le prinzi în momentul respectiv sau nu le prinzi deloc”. Însemnările
sale doresc să oprească timpul: „mai precis de a-l păstra fie și-n precipitate dezhidratante,
păstrate în beciul amintirii pentru iarna bătrâneții”, de aceea, pentru el, jurnalul nu e „faptă,
ci contemplare, quietism”. El nu a scris pentru a-și justifica cum „și-a întrebuințat timpul”, ci
pentru „a trăi clipele aflate pe drumul trecerii implacabile, de a-l opri oarecum, prin Cuvântul
scris” (Ilie Rad). Nu se putea să nu consemneze toate sărbătorile de peste an mai cu seamă
că teza lui de doctorat se intitulează Universul colindelor românești – în perspectiva unor
structuri de mentalitate arhaică, publicată în 1999. Un al doilea palier este cel care se referă
la propria-i personalitate: relația cu părinții pe care, de la un timp, nu i-a mai putut ajuta la
muncile câmpului, lucru pe care îl regretă enorm. Fire introvertită, irascibilă și complicată,
profesorul este un veșnic nemulțumit, născut pentru solitudine, trăiește sub obsesia neîmplinirii, dar când vine vorba de familie este dispus să se jertfească pentru ea; nu l-au tentat
funcțiile politice (e drept, are vocația anonimatului, cum însuși recunoaște, dar se simte bine
când este apreciat sau este solicitat), ba a refuzat și alte oferte cum ar fi cele de inspector
școlar de specialitate, director la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, lector
titular la Universitatea de Nord din Baia Mare, director de liceu, șef de catedră etc., retrăgându-se din orice formă de viață obștească, filosofia sa fiind cea învățată de la părinți pe
care dorește s-o transmită și urmașilor săi: „să se bucure de ceea ce au, în loc să-și dorească ceea ce nu au”, propunându-și să fie cinstit cu el însuși și cu copiii săi, dar mai ales de
importanța cardinală a vieții: munca perseverentă, nespectaculoasă și culmea! nerecunoscută
în această lume haotică, unde „proliferează doar spinii oportunismului” și subiectivitatea. Cel de-al
treilea palier este legat de impresiile „despre natură și metamorfozele ei” (Ilie Rad), dar și visele
și peisajele, unde se simte calitatea de prozator a diaristului, ceea ce le conferă un statut literar, o
aură artistică/estetică distinctă. Notele sale intime stârnesc interesul, chiar dacă nu sunt continue.
Fiecare anotimp este pentru el un adevărat miracol. „Nu văd pe cine și de ce l-ar interesa clipa
doar de mine trăită”, scrie diaristul cu modestie, care, nu o dată, trăiește sentimentul inutilității ca
un mizantrop claustrat în marasmul cotidian, contemplând la fragilitatea vieții. În esență, cele trei
paliere se pot reduce la: familie, școală și cultură, cu specificarea că singurul mediu sufocant, ostil,
este corpul profesoral, unde se simte marginalizat, dar este încăpățânat când are dreptate, în plus,
este scrupulos și își face cu plăcere și pasiune orele, elevii fiindu-i suportul moral permanent. Are
dificultăți de adaptare la lumea exterioară, este timid, reflexiv, cu porniri retractile și nu întotdeauna
are „poftă de viață”. Salvarea este scrisul și cetitul cu care se hrănește în fiecare zi.
„Cestiunea” care se pune este dacă jurnalul, - acest frate-confesor -, îl plasează pe
Vasile V. Filip într-o lumină favorabilă, convenabilă? Răspunsul este și Da, și Nu. Da, fiindcă
este mai indulgent cu alții decât cu el însuși și Nu ar zice un eventual cârcotaș, deoarece
este autentic, sincer și nu o dată dă note slabe amicilor, rudelor, dușmanilor mai mult sau
mai puțin limitați, ființe orgolioase, subiective, dar extrem de precare, și direct sau indirect
sieși. Îl felicit pe Vasile V. Filip și pentru acest premiu!

L-am urmărit pe scriitorul Ioan Cioba în ceea ce scrie în ultimii zece ani. Primul
volum de versuri l-a lansat la 33 de ani, o vârstă hristică, considerând-o suficient de matură
pentru a intra în viaţa literară, în 1999, la Editura Napoca Star. A păstrat colaborarea cu editura
şi în 2001 a lansat un nou volum, la aceeaşi editură, „Nopţi la Viişoara”, fiind un fel de prelung
epitaf închinat memoriei mamei, scris imediat după ce aceasta a trecut la cele veşnice. În
2003, a apărut o versiune în limba franceză a acestei cărţi, „Nopţi la Viişoara”, urmând apoi
un fel de pauză, adică o distanţă destul de mare între acest volum şi următorul care a fost
„Ioan din satul păgânilor”, apărut la Editura Charmides în 2013, volum prefaţat de scriitoarea
Cleopatra Lorinţiu. Acest volum beneficiază şi de o foarte frumoasă ilustraţie a artistului Radu
Feldiorean. Aceste poeme, preponderent de dragoste, sunt scrise în spaţii europene şi nu numai, iar acest lucru a demonstrat nevoia autorului de a călători, cu toate că primele volume de
versuri au fost oarecum despre spaţiul natal, a simţit nevoia să iasă în lume, bineînţeles, cu tot
bagajul, cu toată merindea de acasă. Este o dovadă în plus că nu se va limita, în perspectivă,
la a rămâne în spaţiul local ci va găsi o nişă prin care va explora şi spaţiile mai exotice.
Astfel s-a născut acest roman care a fost premiat, inspirat, cu siguranţă, din peregrinările lui europene şi nu numai, „Scrisori din Regatul Pustnic”. Îl semnează Hayden Dorf
care are legătură tot cu baştina autorului Heiden însemnând pietros şi Dorf însemnând sat.
„Scrisori din Regatul Pustnic” este un roman, într-un fel, paradoxal, e mereu la o intersecţie,
ca să spun aşa, între exotic şi docil, între alert şi diafan, între lejeritate şi complicaţii. Este un
roman complex, cu foarte multe note de substanţă şi cu foarte multe capcane.
Am făcut câteva experimente în cercul meu literar la Palatul Copiilor, să văd ce priză
are la tinerii care scriu, în special proză. Am constatat, pe tot parcursul lecturii, lectură făcută
într-adevăr cu creionul în mână, o limpezime. Mie mi se pare că autorul ştie ce vrea să surprindă, ideea îi este foarte bine conturată, nu are dubii, e hotărât şi, prin ceea ce el promovează
a dat dovadă de un fel de diplomaţie literară, dacă putem să o numim aşa. Pe lângă această
faţetă a prozei lui, aş adăuga şi faptul că a venit mereu cu câte o picanterie, cu un detaliu despre viaţa şi despre situaţiile contextuale în care se derulează acţiunea. Acest roman conţine
o poveste de dragoste cu foarte multe piedici, undeva între două lumi, la o întâlnire dintre un
american cu rădăcini europene şi o asiatică. Este, într-adevăr, o întâlnire care zdruncină, toată
intriga începe de la o explozie care se întâmplă în zona demilitarizată dintre cele două ţări
coreene. Bineînţeles că, nu trebuie uitat stilul epistolar care i se înfăţişează autorului.
În „Scrisorile din regatul pustnic” se dovedeşte din plin înclinaţia lui Ioan Cioba pentru poezie. De curând, pe lângă acest roman lansat, a fost prezentat şi cel mai recent volum
de versuri al lui, „Şapte trepte în Steininger”. Acest nume este, de fapt, un nume de stradă
din Viişoara, locul scriitorului. Şapte trepte pot fi atât coborâtoare, cât şi în ascensiune. Volumul vine în prelungire, ca un răsuflu, ca o expiraţie a tulburării pricinuite de moartea tatălui
autorului şi, mă gândesc că aceste trepte pot să fie şi înspre pământ, răscolind pământul,
dar în acelaşi timp şi nişte trepte de urcare spre cer.
Sunt încântată că Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud s-a hotărât să-i susţină debutul lui Ioan Cioba ca prozator şi mi se pare că este de bun augur, în virtutea acestei
globalizări, să importe, Ioan Cioba, fărâme din Grădina Maicii Domnului şi în lume, în diverse
zone ale acestei lumi. Acest volum, „Scrisori din Regatul Pustnic”, beneficiază de o copertă
concepută de acelaşi prieten artist al autorului, Radu Feldiorean. Cartea beneficiază atât de
variante în limba engleză, în limba germană, în hindi, având şi format audio-book, adică cărţi
audio. Mi se pare că s-au deschis uşile, probabil, nu întâmplător au convers lucrurile faste
pentru autor pentru a fi promovată această carte.
Exemplul Ioan Cioba ar trebui să stârnească, să ne stârnească o încercare de a
răzbi mai convingătoare şi din partea altora. Consider că Ioan Cioba, prin aceea ce a întreprins, a dovedit o diplomaţie şi literară şi un raţionament foarte bine dus înspre o direcţie
ascensională. Îl felicit din tot sufletul şi sper să ne bucurăm, în curând, că deja se lucrează
şi la continuarea acestor scrisori din regatul pustnic.
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David Dorian

În Cercul Poeților Dispăruți

Premiile Societăţii Scriitorilor
din Bistriţa-Năsăud 2021
•

Premiul pentru publicistică
se acordă domnului

Olimpiu Nuşfelean
la 20 de ani de la apariţia revistei

Mişcarea literară

Președinte SSBN
Menuţ Maximinian

Premiul pentru publicistică: Olimpiu Nuşfelean,
la 20 de ani de la apariţia revistei „Mişcarea literară”
(Laudatio: Vasile Vidican)
În astfel de momente eu, aproape de fiecare dată, mă gândesc cu regret la Andrei
Moldovan. Mă gândeam ce sublimă incursiune în trecut ar fi făcut Andrei Moldovan, începând de la 1924, 1925 şi abia pe urmă în 2002.
În ceea ce priveşte viaţa culturală şi organizatorii vieţii culturale din Bistriţa, există
o mână de oameni care depun foarte mult efort. Pe lângă Menuţ Maximinian, l-aş numi
aici pe Gavril Ţărmure, alături de Dan Coman şi Marin Mălaicu-Hondrari, l-aş numi pe Ioan
Pintea la Biblioteca Judeţeană şi, nu în ultimul rând, l-aş numi şi pe Olimpiu Nuşfelean. Nu
este un lucru uşor să ţii o revistă literară, nu este un lucru uşor să o menţii, s-o păstrezi la
fel de serioasă, la fel de diversificată. Să nu uităm că există. Eu i-aş spune mai degrabă o
revistă culturală, nu doar o revistă literară pentru există cronică de film, ilustraţiile sunt foarte
frumoase. Este foarte multă muncă. Aş menţiona şi faptul că o astfel de revistă literară este
foarte importantă, te pune efectiv pe harta literaturii, pe harta culturală a Transilvaniei şi a
României. Felicitări şi mulţumiri domnului Olimpiu Nuşfelean. Şi tot ca o paranteză, cred, cu
discreţie, că poate ar trebui să-i mulţumim şi Ionelei Nuşfelean pentru munca la revistă şi,
desigur, întregului colectiv, tuturor colaboratorilor de-a lungul timpului.
La un moment dat lucram la o şcoală privată din Cluj şi aveam pe birou, printre altele, şi revista „Mişcarea literară”. Unul dintre colegi, altfel foarte citit, m-a întrebat ce este cu
revista. I-am explicat foarte pe scurt, nu aveam timp, dar din acel moment omul îşi descărcă
numărul revistei din online, îl citeşte şi, din când în când, mă mai şi întreabă cine e autorul
respectiv, cine este scriitorul respectiv.
Încă o dată, felicitări, domnule Nuşfelean şi tuturor celor care scriu la revistă!
Mă bucur foarte mult că, după pandemie, după plecarea domnului Andrei
Moldovan dintre noi, se continuă activitatea Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud. Trebuie să fim uniţi, suntem,
dar şi mai mult, să facem totul pentru
acest ţinut frumos. Sunt mândru că vin
din zona Năsăudului. Primele mele întâlniri culturale au fost la Năsăud şi la
Bistriţa şi, cu tot ce pot, sunt alături de
dumneavoastră. Felicitări, Menuţ, pentru continuitate. E un lucru extraordinar,
Mă bucur că s-au acordat aceste premii, meritate. Juriul a fost atent cu toate lucrurile. Trebuie spus că au existat
nişte criterii, unii dintre cei care nu au
fost premiaţi în acest an au fost premiaţi
anul trecut, aceste lucruri se ştiu. A fost
o festivitate de premiere şi o gală frumoasă. Anul viitor să ne întâlnim, să lansăm cărţi în continuare, să facem o gală
adevărată unde să putem povesti. Când
organizezi o gală normală, nu online, poţi şi fenta. Pe scenă urcă doar unul, dar în sală poţi
fenta. În faţa calculatorului toţi suntem într-o încrengătură online şi mă bucur de acest lucru.
Felicitări tuturor!.
George Vasile Dâncu
vicepreședinte ASSBN

În seara zilei de 15 decembrie, am fost martorul din umbră al
lansării online a antologiei de poezie Secundele melcului. Antologie.
1972 - 2020, apărută la Editura Școala Ardeleană, la care au participat, printre alții, distinsul poet și profesor universitar Ion Pop, poetul
Viorel Mureșan, editorul George Vasile Dâncu și soția regretatului poet
Ion Urcan, cel al cărui nume se află așezat pe coperta antologiei și a
cărui evocare nostalgică ne-a ținut adunați în lumea virtuală a Internetului.
Am trăit clipe emoționante ascultând considerații legate de
această culegere de poeme reunind creația poetică a lui Ion Urcan.
Antologia cuprinde poeme din tinerețe, nepublicate în volum, și încă
nouă texte lirice postume, de maturitate. Substanța antologiei este
dată, însă, de cele două volume de poezie publicate de poet, la un interval mare de timp. Este vorba despre volumul de debut Ad usum delphini, apărut în 1994,
și de volumul O seară la restaurant, publicat în anul 2016.
Poetul a fost extrem de exigent cu textele sale - poate tocmai de aceea nu s-a
grăbit să publice orice. Au fost unele opinii că poetul a scris, a publicat puțină poezie. Soția poetului, scriitoarea Ileana Urcan, autoarea remarcabilului roman Iarnă la Roma, a fost
de părere că două cărți de poezie nu sunt lucru puțin, pe lângă alte două cărți despre Ion
Budai-Deleanu, articolele risipite prin periodice, sutele de pagini de jurnal, ce vor fi tipărite
anul viitor. Non multam, sed multum (nu multe, ci mult), acest dicton latin ar exprima esența
demersului scriitoricesc al lui Ion Urcan. Și apoi, dacă numai ar scrie, un scriitor când ar mai
avea timp să și trăiască?
Ion Urcan s-a format la școala echinoxistă; așa se explică prietenia de-a lungul
anilor și prețuirea reciprocă dintre profesorul Ion Pop și fostul său student și colaborator.
Poezia lui se află la cele mai înalte exigențe și cote valorice. Ion Urcan este un calofil, un
atent și fin observator al lumii ce-l înconjoară. Poemele din O seară la restaurant au miez
de poveste, sunt profund moralizatoare. Nostalgia după lumea arhaică a satului, substanța
morală a țăranului lipit de glie, ce privește cu detașare și cu hâtră înțelepciune vicisitudinile
istoriei, sunt câteva din trăsăturile ce-i definesc lirica. Măreția Universului, Taina Creației,
sentimentul premonitoriu al trecerii în altă dimensiune fac și ele parte din lirismul tulburător
al volumului. Poeme cu rimă, de o acuratețe clasică și totodată de o prospețime unică, inserate ca insule luxuriante, fac dovada unui spirit poetic de mare anvergură; sunt dovada că
poetul poate scrie în orice registru, așa cum un pictor modern ar stăpâni, pe lângă tehnica
nonfigurativului, tehnici de bază din cele mai sofisticate, cum arta portretului, a peisagiului.
Dar Ion Urcan este un postmodern cu un acut simț al naturii. În volumul amintit, pe care l-am
recitit în aceeași seară, am găsit adevărate bijuterii lirice. Viața sa, curmată brusc, e plină de
aromele câmpurilor, de unduirea apelor, de murmurul stelelor, de toată umanitatea.
Poetul a fost o ființă retractilă, un singuratic care își ascundea timiditatea sub masca unui ins sarcastic, ceea ce-l ținea la distanță de lumea orgolioasă a poeților, mulți dintre
ei veleitari. Dincolo de viața sa mai puțin cunoscută, rămâne poezia sa ca o nestemată. În
Cercul Poeților Dispăruți, din arealul bistrițean, Ion Urcan ocupă locul cel mai de frunte.

Alexandru Jurcan

Crăciun cu mesteacăn

E primul Crăciun fără tata și simt că nu-ți place, mamă,
deși certurile voastre se terminau cu lacrimi, mai ales de sărbători. Disputa izbucnea din te miri ce, mai ales spre înserarea
din ajun, când colindătorii se pregăteau să înfrunte zăpezile.
Țineai neapărat la cina festivă în familie, doar că tu plângeai
deasupra farfuriei, iar eu îmi agitam inutil palmele. Tata mânca
tăcut și parcă văd și acum dârele de untură pe barba lui – îi
plăcea carnea grasă la nebunie.
Acum suntem amândoi, ca două stafii tăcute. Ți-a intrat în cap balada aceea japoneză, unde bătrânii sunt duși să
moară în singurătatea naturii. Am citit undeva că respectiva
moarte are un nume: kodokushi. Că dacă zeul primește noul venit, atunci musai să ningă.
Zile întregi am ripostat, n-am acceptat ideea, dar acum așteptăm o mașină care să te ducă
în ținuturile finale. Stai pe scaun cu broboada neagră, cu mâinile slabe atârnând duios în
lumina slabă. E seara de ajun, dar casa nu mai așteaptă pe nimeni. Fiul unchiului a sosit cu
mașina. Ieșim în noaptea umedă. Stau lângă tine pe bancheta din spate. Câini adormiți se
împleticesc greoi în lumina farurilor. Ieșim din oraș și luăm calea spre sălbăticie. Pădurea,
părăsită de orice lumină, pare depresivă în imperiul nopții, copleșită de umbre cărnoase,
aidoma unor viermi mișcători. Tu mă rogi deodată să oprim. Zici să rămână acolo mașina,
iar eu să te conduc spre culme. Mi-e sufletul atât de greu, de parcă un bolovan și-a făcut
acolo culcuș. Urcăm cu greu poteca potopită de frunze cleioase. Alegi un mesteacăn solitar
și te așezi cu spatele sprijinit de tulpina umedă. Îți pui bagajul alături, apoi scoți o pătură. Ne
luăm rămas bun. Te îmbrățișez. Miros de lacrimi arse. Apoi, ca la un semn, începe o ploaie
dușmănoasă. Știu, așteptai zăpada. Te ridici grăbită și coborâm spre mașină. Tăcem tot drumul. În casă a rămas lumina aprinsă. Îmi spui că pregătești cina de Crăciun. Se aud primii
colindători.
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Vasile V. Filip

Autobiografia spirituală – în spațiul ortodox

Protosinghelul
Maxim
(Iuliu-Marius)
Morariu (n. 1991, Salva,
BN) se află cu recenta
sa carte Autobiografia
spirituală – între teologie
și actualitate (cu o prefață de Arhim. Prof. Teofil
Tia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2021) la
al 31-lea volum al său
(incluzând aici, pe lângă
cele de autor, și pe cele editate sau traduse):
tot atâtea câți ani de viață va împlini în anul
curent. A scris peste 300 de studii și articole
și este doctor în teologie al U.”B.-B”. Cluj-Napoca și doctorand al Universității Pontificale
Angelicum din Roma. În topul Standford, a
fost clasat în 2019, pe plan mondial, între
primii 2% dintre cercetătorii din domeniul său
(history). Performanțe în fața cărora generația mea, cu rare titluri academice și obișnuite
debuturi editoriale între 40 și 50 de ani, se minunează și admiră sau invidiază, după caz.
Ca om și comentator al acestor
performanțe, îmi place să mă situez în prima categorie. Dar mai ales mă încântă fenomenul în sine, Ortodoxia ce se deschide,
cum am și intitulat precedentul meu articol
despre una din cărțile anterioare ale acestui tânăr autor, Autobiografia spirituală a lui
Dag Hammarskjöld – o abordare teologică,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016. Articol pe care-l încheiam cu ideea unei virtuale
completări a blagienei matrici stilistice românești, de la care marele filosof al culturii nu
cred că s-ar fi dat îndărăt, cu ideea (complementară la ”transcendentul care coboară”) a
”omului care urcă spre transcendent”; idee
care nu mai e un element exclusiv al spiritualității teutonic-protestante (occidentale, prin
extensie), ci se insinuează – prin acești oameni tineri și îndrăzneți – în stratul mai nou
al spiritualității ortodoxe și orientale.
Protos. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu vine, în mai sus pomenita carte ultimă
a sa, cu noi și convingătoare exemple ale
acestei mișcări spirituale, prin care clasicele polarități ale omului european se apropie
și se estompează. Este vorba de biografiile
spirituale ale unor personalități cu deosebire din ultima sută de ani ale ortodoxiei răsăritene: Sf. Ioan de Kronstadt, Sf. Siluan
Athonitul, Thomas Merton, francezul convertit la ortodoxie și statornicit în America,
Oliver Clément, profesorul de la Saint Serge
din Paris, și el convertit la ortodoxie (după
ce explorase catolicismul și protetantismul),
sau chiar filosoful Nicolae Berdiaev, care
abandonează treptat conceptul filosofic pentru incandescența experienței mistice; dar e
vorba și de unele personalități din spațiul ortodox românesc, precum ”sfinții închisorilor”
Nicolae Steinhardt și Demostene Andronescu, sau precum Arhiepiscopul Iustinian Chira.
Toți aceștia, în jurnale și memorii
foarte personale, mută accentele căutării lui
Dumnezeu dinspre retorismul teologal omiletic sau academic, distant și impersonal,
dinspre portretul encomiastic, dedicat de
către ucenic mentorului său spiritual (deci,
la persoana a treia), spre descoperirea sinelui prin investigarea unor experiențe mistice personale, prezentate la persoana întâi.

Toți aceștia mizează, în relația lor duhovnicească cu credinciosul, nu atât pe canon
și pedeapsă, cât pe ”prietenia oamenilor”,
pe statutul duhovnicului de călăuză pentru
credincios întru bucuria credinței. Iar asprimea, intransigența o întorc mai ales înspre
ei înșiși. Scrierile lor, cu mare implicare emoțională, exultă în adevărate imne de bucurie
a viețuirii și de slăvire a Creatorului, cum e
impresionanta ”rugăciune de dimineață” a lui
Ioan de Kronstadt (reprodusă în nota 34).
Dacă autobiografia spirituală avea
în Occident o tradiție mai veche, mai bine
consolidată (începând cu Confesiunile
Sfântului Augustin și continuând cu scrierile Sfintei Tereza de Avila, ale Sfintei Maria
Faustina Kowalka, ale Papei Ioan Paul al IIlea sau ale Maicii Tereza de Calcutta), ortodoxia tradițională etala o pudoare excesivă
ori de câte ori era vorba de cunoașterea și
răspândirea unor experiențe mistice majore. Or, aceasta a dus la o anume blocare a
trăirii mistice, a ”experienței lui Dumnezeu”,
în reguli, nevoințe și asceze. Istoria religiilor
a subliniat în dese rânduri acest proces, de
împietrire în timp a magmei fierbinți a experienței mistice în forme abstracte și reci,
într-un ritualism sec, vecin cu idolatria și
fariseismul. Tânărul teolog Maxim ne face
părtași la un adevăr străvechi, prea îndelung
ignorat, acela că scopul oricărei asceze este
întâlnirea lui Dumnezeu, și nu invers. Chiar
dacă experiența mistică este adesea urmată de suferință (menită, spun teologii, la a-l
scuti pe cel căruia i s-a arătat Dumnezeu de
trufia Revelației). Chiar dacă acești aleși ai
lui Dumnezeu, acești giganți se ascund printre noi și vor să pară pitici, ”pentru a nu atrage atenția și a nu opri lumea din defilarea ei
pe traseul care, crede ea, e esențial”, pentru
că nu vor să o pună în derută, aceasta fiind
”gingășia sfinților”, cum subliniază prefațatorul
cărții, Arhim. Prof. Teofil Tia, Decanul Facultății
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Semnul (de obicei, indubitabil) al
valorii unei scrieri este fericita întâlnire dintre noutatea de conținut și rigoarea formală,
consacrată de o anume tradiție a cercetării
(foarte puternică inclusiv în spațiul Năsăudului, în care s-au pus primele cărămizi ale formării sale academice). Este ceea ce impresionează și în altfel (anume, prin proporții)
deloc impresionanta carte a Protos. Maxim
(Iuliu-marius) Morariu; unde capitolele de
bază sunt riguros structurate (pe o introducere, un cuprins și concluzii) și flancate de
texte însoțitoare relevante (un Abstract, o impresionantă Bibliografie, un Indice de nume
și câteva date finale Despre autor). Iar textul
propriu-zis este însoțit de amănunțite note
de subsol (care ocupă cel puțin o treime din
spațiul tipografic). Dar, ceea ce spune tânărul
autor despre una din personalitățile evocate
(Ioan de Kronstadt) se cere transgresat, fiind
la fel de valabil și pentru sine: anume, că este
cel ce reușește fără a teoretiza, dar și ”fără
a se sfii de utilizarea unor elemente neconvenționale, precum comparațiile cu situațiile
cotidiene, analiza filologică, silogismul sau
altele asemenea lor, sau de realizarea unor
abordări transdisciplinare” (p. 76).
Reușește însă mai ales prin căldura inimii, pasiunea și entuziasmul tineresc
ce-i animă cercetarea.

Aurel Podaru

Eugen Barz, poetul din Parla-Madrid,
la mâna criticilor din România

Scris e pe coperta IV a cărții sale („Fântâna
lui Iacob”, Editura Doxologia, 2020) că Eugen Barz,
preot și poet, s-a născut în 1959, la Săliștea Nouă,
județul Cluj. Că este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca și al Facultăți de
Teologie Ortodoxă a Universității din București. Că
a fost protopop al Călărașiului, județul Călărași. Că
actualmente este preot în Parohia Parla de lângă
Madrid și conduce Centrul Cultural Român Sf. Antim Ivireanu, pe care l-a înființat cu sprijinul Bibliotecii Județene Râmnicu Vâlcea și al Ministerului
Românilor de Pretutindeni. Și mai scrie tot acolo că
din anul 2020, Eugen Barz, poetul, este membru al
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, după
ce a publicat cinci volume de poezie, în tot atâția
ani.
Îmi amintesc de lansarea primului său volum:
(„Cinematograful singurătății”, Editura Neuma,
2016), la Filiala Cluj a USR, când ne-am și cunoscut. Puhoi de participanți!, vă rog să mă
credeți, că n-am nici un interes să exagerez. Despre carte și autorul ei au vorbit regretatul
Andrei Moldovan, Adrian Popescu și Andrea H. Hedeș, editorul, întâlnirea fiind moderată
de Irina Petraș, președinta filialei deja amintite. Dar, înainte de a vorbi despre cartea care
face obiectul acestei recenzii, să vedem mai întâi ce spune critica literară despre aparițiile
editoriale anterioare ale poetului.
„În primul rând, teologul, pentru că poetul este preot în Parla, scrie Andrei Moldovan în Prefața volumului „Dintr-o altă copilărie” (Școala Ardeleană, 2019), se raportează
într-un mod original la sacru, fără să scrie o poezie religioasă în sensul comun al termenului,
așa cum, la o judecată fugară, s-a spus uneori. Autorul înțelege că, în mod obișnuit, orice
operă poetică are în ea, inevitabil, raportarea la sacru, prin componenta ei metafizică”. Corect!, după părerea mea.
„E limpede acum că preotul de la Madrid nu e numai o respectată personalitate teologică, ci și un poet matur, impresionând prin modernitatea acută a liricii sale demonstrând
o cultură asimilată organic, printr-o ucenicie smerită la valorile naționale, dar și la cele ale
literaturii universale, spune Ion Cristofor în recenzia sa despre aceeași carte. Deși volumele
anterioare dovedesc o certă maturitate a gândirii poetice, susține în continuare dumnealui,
volumul de față îmbogățește substanțial registrul liricii sale, lărgește aria tematică, adaugă
un plus de dramatism expresiei, remarcându-se printr-o bogată libertate asociativă, nuanțează obsesii mai vechi. Indiscutabil, poezia lui Eugen Barz a câștigat prin noul volum mai
multă expresivitate, rafinament și profunzime”.
O altă părere de luat în seamă e și afirmația lui Mircea Moț, potrivit căreia: „În ceea ce
are ea esențial, ars poetica lui Eugen Barz este de a da lumii concretețea sunetului, de a presăra
la modul semnificativ silabe și de a impune sunetul poetic autoritar, ca un reper în auz.”
Mănușă, cum s-ar zice, fără alte explicații. Dar și ceea ce spune Constantin Cubleșan, criticul, foarte important. Ceva ce l-ar onora pe orice poet. Iată despre ce-i vorba:
„Limbajul este unul modern, degajat față de exprimarea popească (iertată-mi fie exprimarea
popească), căci poetul e mai degrabă tentat să vorbească (să scrie, să poetizeze) fapte și
stări de actualitate, în general dramatice prin decăderea stării morale a societății («îngerii
au fost lăsați la vatră/ cu salarii compensatorii») întrebându-se temător asupra destinelor de
viitor ale lumii: «Bat clopotele, Doamne, cui ai dat funia?» (Tulburarea).
Cea mai recentă apariție editorială, amintită ceva mai sus, este prefațată de Adrian
Popescu și are o postfață semnată de Ioan Holban. Adrian Popescu zice că „Horia Gârbea
a fost primul susținător al noului venit în presa literară centrală, apoi, lucru nu mai puțin
important, a obținut girul altor nume demne de încredere, ca de pildă, ieșenii Ioan Holban,
Nichita Danilov și Lucian Vasiliu, sau bistrițenii Ioan Pintea și Andrei Moldovan, ori Felix Nicolau, Constantin Cubleșan și așa mai departe […] Eugen Barz a pătruns în lumea literaturii
contemporane, scriind din unghiul unui observator al concretului ridicat la rang de simbol,
creștin, nu pornind de la textul biblic, ci ajungând firesc la el, după un ocol prin cele văzute.
Acesta mi se pare succesul lirismului său, cu, uneori, montaje suprarealiste, lirism vorbind
nu despre o dezordine a lumii, ci despre o bogăție a celor ieșite din mâinile Creatorului.”
Ce vă spuneam eu! Dar ce zice Ioan Holban în postfață e continuarea ideii lui
Adrian Popescu, de parcă s-ar fi înțeles. „În contextul poeziei creștine de azi, prefațată de
Daniel Turcea la sfârșitul anilor 70 din secolul trecut, cu volumul «Epifania», Eugen Barz
caută o formulă originală; el iese din litanie, tropar, cuvânt din amvon, elegie (în sensul grec
al termenului, unde elegia înseamnă «prohod», cântec de înmormântare), pentru a asuma
rugăciunea șoptită în singurătate și epifania Sa, în chiar primul poem al cărții: «Așezîndu-mi/
genunchii/ la rugăciune,/ Dumnezeu/ mi-a zâmbit/ subțire/ ca o vioară» („Revelație”).
În încheierea acestor rânduri, oferim cititorilor noștri un poem reprezentativ pentru
creația lui Eugen Barz: „Mereu am știut/ că degetele dreptei mele/ au fost făcute/ în zi de
sărbătoare,/ pe care le înmulțesc./ Cu ele înalț jertfe/ care coboară între voi/ âmpărțind bucurii,/ cu ele ridic potirul/ să luați veșnicia./ Când le împreunez la rugăciune,/ îmbracă nume
de sfinți/ știuți și neștiuți,/ să ne transformăm/ în nuntași veșnici/ lângă bucatele Martei,/ fii ai
Mariei/ născuți din speranță.” (Binecuvântare).
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Frontiere etnologice, Ed. Charmides

Despre frontierele etnologiei. O posibilă deschidere

Definind etnologia ca pe un tip de disciplină bazată pe comparație și pe reflecția care nu se
pierde din atenție observațiile concrete, din realitate, Claude Lévi-Strauss dădea acestei categorii de
studii o extindere cu totul aparte. În linia sa, descrierile regionale ale faptelor culturale, analizele focusate asupra unor subiecte rare, specifice unei comunități umane ori alteia, dar și studiul unor realități
în evoluție, prezentările atente să surprindă realități sau, dimpotrivă, discursurile care părăsesc cu
dezinvoltură teritoriul mai rigid al raportului de teren aventurându-se în spațiile eterate ale speculativului au, cu toate, drept de cetate în etnologie. Un anumit mod de a înțelege lumea, o privire atentă
și comprehensivă asupra realității, apoi o prezentare lucidă a lucrurilor pot transforma numeroase
demersuri culturale în practici etnologice. Înțeleasă astfel, ca o sumă de studii și observații, ca un mod
de raportare la lume și ca o practică a cunoașterii, etnologia este o disciplină deschisă, unde orice
discurs se află deopotrivă în centru și la frontieră.
Privind lucrurile dintr-o atare perspectivă, o carte intitulată Frontiere etnologice, cum este
cea de față, este, desigur, în primul rând un volum de etnologie care folosește cuvântul frontieră
mai degrabă invocând un canon decât definind o anumită marginalitate. Este vorba, desigur, despre
una dintre ideile care au dominat, la noi, mai ales studiile de folclor, și după care unele subiecte ar
reprezenta partea hard, centrală, a disciplinei, în vreme ce altele sunt condamnate în spațiul mereu
tranzitoriu vecin cu granițele spre altceva. În acest sens rigid, etnologia, cu o deschidere a sa asupra
realităților românești, include studiul unor specii ale culturii orale, practicile festive care caracterizează
comunitățile tradiționale precum și o serie de practici legate de ocupațiile tradiționale, fiind, cum se
poate subînțelege din chiar aceste exemple, un tip de demers analitic orientat către trecut.
Cartea de față este, însă, una care se raportează la prezent, oferind fațete diverse ale diferitelor manifestări care țin de lumea tradițională sau de studiul acesteia. Mai concret, pe suprafața a
400 de pagini, Menuț Maximinian a adus împreună texte foarte diferite ca structură și, mai ales, ca
tematică, extrem de eterogene ca relevanță, dar care reușesc să construiască împreună chiar ceea
ce exprimă titlul prezentului volum, adică „frontierele” etnologiei. Este vorba, de fapt, despre o serie
de articole, eseuri, recenzii de carte etnologică, interviuri, crochiuri unde se vorbește cu proprietate
despre realitatea magmatică a culturii tradiționale, aflată în permanent proces de metamorfoză.
Autorul și-a structurat demersul în șapte secțiuni: Precursori, Lecturi, Reconstituiri, Aspecte
rurale, Atitudini / Reflecții, Gastronomie, respectiv Portrete. În funcție de această grilă, textele scrise
sau prezentate anterior în diverse ocazii de autor, se situează fie pe terenul ceva mai stabil al istoriei
etnologiei, sau al comentariilor de carte etnologică, fie în spațiul mai dinamic al analizelor angajate
despre faptele de patrimoniu cultural imaterial sau al studiilor despre transformările faptelor de cultură
tradițională.
În primul sens, cel al completării unui tablou de istorie disciplinară, poate fi subliniat că în
mod inevitabil fragmentar, așa cum permit textele scurte din care este alcătuit volumul, Menuț Maximinian restituie o imagine vie și captivantă a interesului pentru cultura tradițională în partea nordică și
nord-vestică a României, în primul rând în județul Bistrița-Năsăud. Foarte probabil intens protocolară
și mizând pe recunoașterea meritelor în interiorul regiunii, această imagine este una cu atât mai interesantă și mai utilă cu cât este privită din exterior, în sensul în care ea descrie cu acuratețe preocupările
locale pentru studiul culturii tradiționale regionale.
În al doilea sens, cel al surprinderii adevăratelor nisipuri mișcătoare ale patrimoniului cultural
imaterial de astăzi, autorul pune în pagină reflecții despre o realitate pe cât se poate netrunchiată,
chiar dacă, adesea, uimitoare, poate stridentă, cu siguranță greu de înțeles. Sau, în termenii volumului: „Îmi aduc aminte că într-o tabără de cercetare eu doream să înlătur nişte flori de plastic în
momentul fotografierii de la o cruce de lemn veche din secolul XVIII, iar O. H. (...) mi-a zis să o las
aşa cum este. Nu mai trebuie să mascăm, trebuie să constatăm şi să încercăm să conservăm ce mai
este. Ce a fost este aşezat doar în cărţi. Şi chiar dacă vom încerca să readucem anumite obiceiuri în
vatra satului, ele vor fi doar puneri în scenă, nu vor mai fi asimilate întru totul de actuala generaţie de
săteni, pentru că nu au mers firesc din generaţie în generaţie, nu au fost asimilate în timp, odată cu
creşterea oamenilor, ci sunt pe undeva impuse. Şi apoi ţăranul de altă dată a dispărut, iar cel nou are
altă mentalitate.”
Narațiune confesivă și adevărată metaforă a unei anumite filosofii de prezentare și înțelegere
a realității tradiționale, scena buchetului de flori din plastic așezat pe un mormânt dintr-un pitoresc
cimitir tradițional pare a guverna cu discreție, asemeni unui filigran, suma documentelor și realităților
despre care scrie Menuț Maximinian în textele mozaicate ce alcătuiesc Frontiere etnologice.
Otilia Hedeşan

de Menuţ Maximinian

Un mare merit al cărții este acela de a creiona o imagine plină de culoare
și căldură a tradițiilor, așa cum au fost și (în parte) mai sunt practicate în satele
din zonele Bistrița și Năsăud. O imagine însuflețită, datorită mărturiilor oamenilor
cu care autorul a stat de vorbă... Remarcabilă este, de asemenea, rigurozitatea
și amploarea cercetării de teren. Mai presus însă de meritele științifice incontestabile ale lucrării, e limpede faptul că avem o carte a bucuriei: în fiecare rând și
în fiecare pagină vibrează emoția și puritatea sufletească a oamenilor, laolaltă cu
sufletul autorului. Dragostea lui Menuț Maximinian pentru ținutul natal însuflețește
rândurile acestui volum, prin care o valoroasă moștenire culturală este salvată și
care oferă o mărturie vibrantă despre universul vechiului sat românesc.
Eleonora Sava
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Spicuiri de la lansarea cărţii
Menuţ Maximinian este unul dintre cei mai activi, harnici şi pricepuţi jurnalişti bistriţeni. În acelaşi timp, a abordat cercetarea etnografică a ţinutului nostru,
s-a apropiat cu inteligenţă de oamenii din acest domeniu, cum este Vasile Filip şi,
de asemenea, de profesorul Andrei Moldovan de la care a avut ce să înveţe. A fost
apropiat şi de Olimpiu Nuşfelean, fondatorul revistei „Mişcarea literară”, un om care,
de asemenea, s-a consacrat în peisajul cultural al judeţului nostru, unul dintre cei mai
consecvenţi şi competenţi oameni din sfera culturală. Aşadar, Menuţ Maximinian se
osteneşte şi pune la dispoziţia cititorilor „Frontiere etnologice”, cu un cuvânt înainte
semnat de doamna Otilia Hedeşan, unul dintre cei mai respectaţi etnologi din România în momentul de faţă, profesor universitar la Universitatea de Vest din Timişoara
care a cercetat mai multe fenomene din acest domeniu, la Bistriţa sau în judeţ, la
Năsăud, pe Valea Someşului Superior, la Rodna, la Parva, împreună cu alţi mari
cercetători de la Muzeul Ţăranului Român, de la Muzeul Satului.
Folclorul nu poate fi în afara ritualului. Dacă este în afara ritualului atunci
este o formulă exterioară a folclorului, este doar învelişul folclorului, nu este vorba
despre folclor. Când vorbeşti despre folclor trebuie să ai în vedere un ritual. Nu toate
creaţiile contemporane de la sate pot intra în folclor sau în creaţie tradiţională. Sunt
nişte mici excepţii, nişte improvizaţii care pot fi luate în seamă sau nu. Folclorul, după
opinia mea, de-a lungul anilor, de-a lungul secolelor, s-a sedimentat din folclor ceea
ce este relevant şi ceea ce poate să rămână, ceea ce poate să reziste în timp. Ca şi
arta naivă. Şi pictori profesionişti au făcut referire la arta naivă, dar ei nu au fost naivi.
Ei aveau toate datele ca artişti profesionişti şi au abordat în această manieră arta
pentru că aşa doreau, era o temă. Postmodernismul nu înseamnă o suită de prostii.
Postmodernismul a fost lansat în lumea largă de către arhitecţi, nişte teoreticieni deştepţi. Ca în orice curent artistic, când se clasicizează o avangardă, aduce şi pieirea
ei. Postmodernismul înseamnă, printre altele, dispariţia centrului şi apariţia centrelor.
Deci, s-a dat această posibilitate să existe mai multe centre. A fost un soi de democratizare a capitalei sau a capitalelor, după opinia mea, dar asta nu înseamnă că cei
care au abordat acest sistem artistic, acest sistem de referinţă artistică erau nişte
indivizi indiferenţi şi diletanţi. Din contră. În această categorie intră şi arta abstractă
despre care unii spuneau că nu se înţelege nimic, că oricine poate face. Vezi o pictură a lui Miron Duca şi spui că şi tu poţi face aşa ceva. Dar când te apuci, constaţi că
nu poţi face aşa ceva, pentru că acolo, aşa cum pare de dezordonat sau fără repere
şi rigori, acolo există şi trebuie să existe o rigoare mai severă decât la cultura clasică.
Nu orice se poate defini ca artă sau nu orice invenţie fără har poate fi considerată artă
contemporană sau artă naivă.
Strigătura este folclor 100% pentru că strigătura este un fel de creaţie literară sinonimă cu haiku-ul din Japonia, care se exprimă, în principal, în Transilvania
de Nord şi în Maramureş. Strigătura, ţâpuitura este un soi de poem esenţializat, de
aceea este şi foarte scurt. Ai zis-o şi ai lansat-o şi te-ai dus mai departe. Sigur, şi acolo sunt o mulţime de prostii, dar nu ştiu dacă acestea rezistă în timp. Poate că rezistă
dacă cineva are timpul sau ambiţia să le colecţioneze şi să le adune într-o culegere.
Gavril Ţărmure
Menuţ Maximinian este un nume de referinţă pentru peisajul cultural al municipiului Bistriţa şi al judeţului. Menuţ Maximinian asociază nişte contraste şi le aduce împreună, ca să le pună în lumină, să facă lumină acolo unde ar fi existat întuneric
şi să facă puţină obscuritate acolo unde lucrurile erau evidente.
Sentimentul care mă încearcă în preajma Crăciunului este unul de frenezie,
pentru că Ajunul este la fel de important precum sărbătoarea în sine, pentru că el presupune emoţia aşteptării şi situarea în preajma sacrului. În aceste momente, timpul
cronologic, timpul măsurabil, este cumva abandonat şi ne aflăm într-un timp repetitiv.
Etnologic vorbind, acest lucru presupune nu numai situarea într-un ritual ci şi ceea ce
se păstrează în memoria colectivă şi se transmite de la o generaţie la alta. O dovadă
a faptului că această lucrare se va păstra în memoria noastră colectivă şi se va transmite generaţiilor următoare - Menuţ probabil va avea ucenici. Titlul mă duce spre o
vamă. Dacă lucrarea se intitulează „Frontiere etnologice”, Menuţ Maximinian este
un vameş şi noi va trebui să-i dăm vamă. Această vamă va fi timpul acordat pentru
citirea cărţii. Preţiosul nostru timp va fi, probabil, unul sacru şi unul care abandonează
cronologia.
M-am oprit asupra unui capitol din carte, şi anume portul popular. Aceste
frumoase costume populare îmi amintesc de două bunici, de bunica din partea mamei şi de bunica din partea tatălui. Nu ştiu care e povestea cămăşilor purtate de alţii,
dar ştiu povestea cămeşei de mire a tatălui meu, care a fost cusută la lumina lămpii
şi cu mirosul emanat de acea lampă, în sentimentul dorului cu care bunica mea îl aştepta pe bunicul să se întoarcă din închisorile comuniste. Nu ştiu povestea cătrinţei
doamnei de pe Valea Şieului, dar ştiu cătrinţei mamei mele cusută cu lacrimi şi cu
acelaşi dor pentru că îl aştepta pe bunicul, prizonier. Ce înţeleg eu prin costumul popular? Costumul popular nu înseamnă uniformizare, nu înseamnă aceeaşi culoare ci
înseamnă acea cruciuliţă pusă cu plus care semnifică dorul, care semnifică greutatea
vieţii şi apăsare.
Nu ştiu de unde îşi ia Menuţ Maximinian energia, poate din cărţile pe care
le parcurge, din articolele pe care le scrie, din redacţia care de fiecare dată este însufleţită de oameni deosebiţi. Sau poate că din satul lui, din Diug-ul lui iubit, pe care-l
poartă, iată, şi în paginile acestei cărţi.
Doina Macarie
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Menuţ vine să ne ofere de sărbători această carte. Multă vreme n-am reuşit să fac o relaţionare foarte bună între etnologie şi folclor. Ştiam că folclorul cuprinde toată bogăţia de spiritualitate a unui popor. E o ştiinţă provocatoare. Am privit cu mare interes această lucrare a lui Menuţ. El
este un om de cultură orchestră, nu doar scriitor. Semnează cărţi de poezie, proză, critică literară,
interviuri, face emisiuni la televiziuni, la radio, şi realizează cel mai important ziar al nostru, „Răsunetul”, fiind nelipsit din paginile lui.
Menuţ vine cu o carte intitulată „Frontiere etnologice”. Un teoretician literar, Silvian Iosifescu, a încercat să ne spună ce înseamnă literatura de frontieră, literatura care e între beletristică
şi relatarea evenimentelor, unde intră jurnale, memorii. Când am văzut titlul cărţii – „Frontiere etnologice” – mi-am spus că tema este de trecere, pentru că jurnalul sau memoriile sunt asimilate
literaturii ca atare, dar rămân oarecum şi într-o mică suspensie pentru că statutul belestristic li se
aplică mai greu, deşi acolo este regăsită şi subiectivitatea autorului. Menuţ încearcă să aducă
într-o frontieră nişte aspecte etnologice pe care le trasează publiciştii, le aduce într-o actualitate
„profană”. Acest lucru îl face pentru că, fiind ziarist, vrea să hrănească actualitatea şi cu aceste aspecte ce ţin de esenţa, de comportamentul unui popor, pentru că faptele studiate de etnologie sunt
asemenea lucruri care înrădăcinează. Acest tezaur rămâne oarecum legat în trecut, conservat mai
mult sau mai puţin, este blocat acolo, iar etnologicul vine să-l cerceteze, să-i găsească noi aspecte,
noi chipuri, nedezvăluite, poate, dar care ţin de manifestarea unor esenţe, un fel de a fi, exprimat
cultural şi spiritual. Menuţ Maximinian încearcă să facă lucrurile viabile, să suprindă manifestarea
în actualitate şi să le dea un aspect, venind cu o gamă foarte mare de subiecte, aproape uluitoare,
de la studiul mai adânc, mai aplicat legat de creaţiile folclorice populare ale lui Vasile Alecsandri,
aspecte pe care le găsim în predicile şi pastoralele Mitropolitului Bartolomeu Anania, până la a
aduce portrete.
Menuţ Maximinian este un reper cultural important al actualităţii noastre, şi locale, dar şi
naţionale. Are o receptare şi o foarte bună şi frumoasă prezenţă culturală. Dacă ar fi să trecem
prin sumar, vom vedea că este foarte larg şi are în vedere aspecte rurale, studii şi reflecţii, teme de
gastronomie, meşteri, rapsozi, tot ce ţine de această manifestare a spiritualităţii din zona noastră,
în special. Câteva dintre textele apărute în carte au fost publicate şi în revista „Mişcarea literară”.
Trebuie să spun că Menuţ este unul dintre colaboratorii de bază, un sfetnic şi un consultant în ceea
ce priveşte structurarea revistei, fiind întotdeauna disponibil.
În scrierea textelor sale, care sunt în stricta actualitate, el este polemic, dar spune şi faptul
că unele lucruri nu sunt percepute corect de către cei care încearcă să le revitalizeze şi ia şi o mică
atitudine critică şi încearcă să facă o actualitate proaspătă a evenimentelor despre care scrie. Menuţ observă metamorfoze ale culturii tradiţionale. Doamna Hedeşan se referă şi la un gest făcut de
Menuţ când, vrând să fotografieze un mormânt, a văzut că era acolo şi o floare artificială pe care el
voia s-o scoată din cadru, iar doamna i-a spus s-o lase acolo pentru că asta e cultura tradiţională,
deja se amestecă cu kitsch-ul. Aici sunt două aspecte foarte clare şi cei care lucrează în cultură le
ştiu. Dacă încerci să configurezi aspectele legate de un anume tezaur trebuie să-l percepi în funcţie
de ceea ce este, să nu-l laşi să fie afectat. Pe de altă parte, dacă încerci să readuci în actualitate
un cântec vechi, un obicei, nu-l poţi altera cu tot feluri de „zorzoane” dar, pe de altă parte, folclorul
- într-o anumită perioadă se vorbea despre folclorul nou – dar eu cred că încă mai are o viaţă, deşi
ţăranul s-a schimbat sau nu mai există, deşi el a fost principalul producător al folclorului. Dar el
mai are nişte elemente naturale pentru a exista, cred că mai sunt oameni care au dreptul să creeze
un cântec, să compună un cântec cu nişte cuvinte alese de el, un lucru care, cu timpul, va intra în
anonimat. Iar acest lucru trebuie să-l vedem, să-l receptăm ca atare. El există şi trebuie să-l luăm
în considerare. În zilele noastre, în pictură, se vorbeşte despre pictura naivă. Mă întreb, în zilele
noastre, ce mai înseamnă naiv în postmodernism. Ce este cultură naivă în postmodernism unde se
amestecă totul. Naivul poate fi foarte bine imitat şi falsificat.
Avem în faţă un scriitor ambiţios, de cursă lungă, inepuizabil, şi prin preocupările pe care
le are, dar şi prin faptul că e mereu viu. Aici face o carte rotundă care poate să rămână ca o lucrare
de referinţă şi de informare pentru cei care încă mai au timp să citească.
Olimpiu Nuşfelean
Îl felicit pe Menuţ Maximinian pentru tot efortul de a aduna, de a colecţiona şi de a ne aduce în atenţie toate obiceiurile, şi nu doar obiceiurile, dar el tratează mai mult, identifică şi ne arată
evoluţia anumitor fenomene. Este important tot efortul pe care-l face, toată pasiunea de a aduna şi
de a salva acest patrimoniu. Toate obiceiurile noastre, toate tradiţiile, sunt definite ca patrimoniu naţional, ca un patrimoniu care ne defineşte, care defineşte şi această zonă frumoasă cu numeroase
obiceiuri. De multe ori am folosit cărţile domniei sale atunci când am făcut cercetări, când am încercat să înţeleg un anumit fenomen, să înţeleg un anumit obicei atunci când am verificat în arhive o
anumită fotografie şi am încercat s-o aducem în atenţia publicului. Este o carte elaborată pentru că,
dacă o parcurgem, vedem că nu este prezentat doar un obicei sau o tradiţie, face numeroase analogii, face numeroase trimiteri, face numeroase adăugiri. De asemenea, cartea este foarte citibilă
şi te atrage. Atunci când o deschizi şi citeşti primele fraze, practic, te atrage să citeşti şi mai mult
până când înţelegi fenomenul, iar acesta este un lucru destul de important atunci când scrii o carte.
Pentru mine, care vin dintr-un domeniu care salvează documentul, care salvează patrimoniul, ştiu
care este efortul domniei sale, iar acest efort trebuie lăudat. Din punctul meu de vedere, la Arhive, îl
aşteptăm oricând cu documentele domniei sale, pentru un fond personal, pentru a salva, pentru cei
care vin după noi, să aibă acces la aceste materiale muncite. De asemenea, vedem importanţa pe
care o are în ultimii ani acel efort de a aduna, de a face o colecţie de arhivă orală – aşa se practică
şi în Occident – pentru a salva aceste obiceiuri. Deja nu mai avem posibilitatea de a asculta foarte
multe cântece, de a asculta foarte mulţi rapsozi şi atunci facem eforturi pentru a salva acest patrimoniu imaterial. Avem foarte puţine documente şi foarte puţine poezii, avem mai multe fotografii
din această zonă etno-folclorică şi datorită acest fapt ştiu cât de importantă este ceea ce a făcut
domnia sa, de a scrie şi de a ne aduce în atenţie şi de a arăta şi celorlalţi anumite tradiţii şi obiceiuri
care sunt mai puţin cunoscute sau pe care nu le înţelegem foarte bine. De exemplu, pentru mine
este foarte important, pentru că vin din altă zonă geografică a ţării, să înţeleg anumite obiceiuri din
această zonă sau să le înţeleg şi mai bine şi să redescopăr anumite obiceiuri. Felicitări şi cu tot
dragul vă aştept la Arhivele Naţionale!
Cornelia Vlaşin
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Îmi amintesc de tânăra Otilia Hedeşan, care nu făcuse niciun gest public de cercetător şi om de ştiinţă, era studentă în ultimul an şi urma să fie asistentă, a fost remarcată
pentru prima dată de Andrei Pleşu şi de Emil Cira, un mare gânditor al fenomenului culturii
populare din Europa. Iată că, după 31 de ani, Otilia Hedeşan vine să ne recomande, la
rândul ei, un concitadin al nostru care doreşte să-i urmeze cercetarea etnologică pe care ea
o face şi ca cercetător propriu-zis şi ca şef al Şcolii Doctorale de la Universitatea de Vest din
Timişoara.
Explicaţiile mele în ceea ce priveşte felul în care a gândit structura acestei cărţi au
următoarele moduri de a o susţine. Ca şi noi, cred că şi Menuţ Maximinian este conştient de
fondul întârzierii noastre istorice. Dacă nu vom face eforturi de a face mişcări grăbite şi atent
argumentate şi bine analizate pentru a recupera diferenţa istorică în cercetarea pe care o
întreprindem faţă de celelalte culturi europene, vom rămâne mereu într-un deficit istoric
pe care-l vom putea duce cu greu, creându-ne complexe şi multe disfuncţii, dezamăgiri şi
căderi. Trăim de doi ani un moment pe care el l-am numit, de curând, într-un context al unei
bienale de artă, ruptură antropologică. Ceea ce trăim noi acum, după părerea mea, este o
ruptură antropologică care, ca în toate rupturile – dacă e să ţinem seama despre rupturile
despre care vorbea Mircea Eliade – va produce schimbări majore. Avem abilitatea, inteligenţa şi forţa de a ne poziţiona în această ruptură antropologică? Cred că da, iar această
carte poate fi una din probele că, iată, pot fi puse laolaltă realităţi spirituale, isprăvi ale spiritului şi, uneori, chiar şi virtuţi contradictorii. Când spun virtuţi contradictorii, mă gândesc la
lupta care se dă în Menuţ Maximinian între calităţile lui prime şi calităţile lui secunde. Oare
care sunt calităţile lui prime? Probabil că acelea care slujesc muncii lui de gazetar care,
după cum ne spune Walter Benjamin, sunt unele în care se produce o echilibrată întâlnire
între discursul narativ al negativităţii cu cel al pozitivităţii. Acolo, Menuţ deja şi-a format un
narativ care îl recomandă ca pe un gazetar care ştie să atragă publicul care-l citeşte, trage
după el acel public, îi oferă, la un moment dat, soluţiile lui temporare sau finale şi, bineînţeles, se exersează ludic, sau mai puţin ludic, poetic sau sentimental, cu acest instrumental.
Dar, tot Walter Benjamin ne spune că acest tip de joc al intelectului este împotriva spiritului
ştiinţific, care şi el este, după părerea mea, şi căruia Menuţ Maximinian îi trage cu ochiul şi
încearcă să-l aducă pe terenul lui. Aşa se explică faptul că, la un moment dat el pune laolaltă
anumite atitudini faţă de Coşbuc, de lirica coşbuciană şi de această probitate extraordinară
pe care le arată Coşbuc în toate ale lui, fie că face poezie, fie că face traducere, fie că face
comentariu de înaltă ţinută teologică la Divina Comedie, şi pune laolaltă acestea cu alte
lucruri, după părerea mea, surprinzătoare, neaşteptate. În clipa în care citeşti cartea nu te
aştepţi ca pe pagina următoare să-ţi ofere altceva, dar în acest fel Menuţ îşi construieşte un
narativ care este al lui, care slujeşte multor aşteptări şi, în acest fel, el combină, cu măsură,
cu măsura lui, neoromantismul coşbucian cu declarativismul patetic al acestor zile cu realismul sentimental pe care-l construieşte orice gazetar care are talent şi contribuie, cu toate
acestea laolaltă, la peisajul de vremuri amestecate în care trăim noi astăzi.
Dacă aceasta a fost strategia cărţii, pentru că e posibil ca ea să vină dintr-un elan
poetic, pentru că Menuţ este un vrednic poet. El s-a gândit să creeze reliefuri accidentate,
o atmosferă în care pluteşti, te sperii, te orientezi, îţi cauţi repere şi a încercat să se poziţioneze, pe el însuşi, fie ca istoric al problemei, fie ca hermeneut al aceleiaşi probleme, fie ca
un duh poetic care bântuie pe deasupra unei lumi care era poezia ei înseşi. Când amestecă
într-un mod fericit toate acestea ceea ce rezultă de aici este de cel mai înalt nivel. Prin urmare, aceste lucruri trebuie căutate aici: o colecţie de intuiţii strălucite, o modalitate de a te
pune bine cu urechea pe realitatea lumii şi de a şti să-i cauţi esenţa. Nu am nicio îndoială că
Menuţ Maximinian ştie de câte feluri e critica. Ea poate fi una a semnificaţiilor, una a formei
şi una a sensului. Ceea ce face el, în principal, aici, este o critică a semnificaţiilor. De la
capătul celălalt al firului, Otilia Hedeşan îi atrage atenţia că, într-o descriere fotografică, eşti
obligat să pui şi ceea ce nu-ţi place.
Cred că Menuţ a avut un gând ascuns, care devine explicit din ce în ce mai mult
pe parcursul cărţii, în sensul că dorinţa lui este să caute valorile estetice care sunt în marea
majoritate a acestor atitudini de cultură populară. Şi le găseşte. Prima valoare pe care am
reţinut-o după lectura acestei cărţi este faptul că majoritatea întâmplărilor şi faptelor spirituale pe care autorul le pune între două coperţi se petrec între hotarele acestui judeţ. Marea
majoritate a problemelor, care au străbătut, în aceste două decenii culturale, pe care nu s-a
gândit mai nimeni localnic să le înregistreze cumva, sunt punctate de Menuţ în fiecare zonă
despre care încearcă să-şi formeze propria opinie.
Când e vorba de George Coşbuc, atunci textul lui e mai strălucit decât toate comunicările care s-au făcut la „Zilele Coşbuc” – eu aşa cred, şi ştiu ce vorbesc. Alte căutări ale
lui vin şi investighează subiectul, îl pune în carte, cu priceperea lui istorică şi hermeneutică
şi face din el un subiect în care, cel puţin între graniţele acestui loc cultural, exprimă potenţialul maxim de corectitudine. Sigur că teritoriile stilistice pe care autorul le încearcă sunt bine
exersate, ţin în general de meseria limpede a unui om care face o cercetare stilistică asupra
frazei şi asupra discursului, în general, are dobândit şi stilul ştiinţific, dar nu totdeauna îl
duce până la capăt, nu pentru că n-ar şti, ci pentru că simte că el o forţă de a obosi cititorul.
Există însă un centru de rezonabilitate în toate încercările lui de a-şi fixa privirea şi de a da
soluţii în legătură cu situaţiile pe care le ia în discuţie.
Această carte este de acum, din punctul meu de vedere, fotografia unor stări ale
spiritului, colectiv, nu doar al lui, care s-au petrecut între anii 2000, când el a devenit deja
un gazetar şi până recent. Aşa am citit eu această carte şi acesta este efortul lui Menuţ, pe
care îl felicit pentru îndârjirea cu care şi-a urmărit gândul de a pune laolaltă, în mai mult de
400 de pagini, un spectacol care e pentru toate gusturile, pentru toate exigenţele.
Mircea Oliv

EVENIMENT EDITORIAL

Îl cunosc pe Menuţ din pragul vieţii lui de elev, sau aproape elev, dar voi vorbi
despre el ca despre un cercetător într-un domeniu care are incertitudinile lui, respectiv folclor, etnologie, antropologie. Vreau să-l felicit pentru acest volum, pentru inspiraţia titlului.
Mi se pare extrem de inspirat şi vizează o problemă autentică care a şi generat deja, prin
prezentarea cărţii, o adevărată dezbatere. E firesc să fie aşa, pentru că însăşi conceptele
nu sunt suficient aşezate încă, conştient fiind că orice încercare de limpezire, de teoretizare
are riscurile ei. Vor rămâne întotdeauna nişte lucruri în afara a ceea ce vrei să defineşti drept
concept.
Folcloristul, ca păzitor al folclorului, putea fi închipuit ca un paznic a ceea ce se află
înăuntru, aşadar, orientat cu faţa spre duşmanul din afară, ca un grănicer pe frontieră, e cu
ochii şi cu puşca spre înafară. Asta înseamnă că ceea ce am nu o să se schimbe. Duşmanul
este afară şi, în consecinţă, Menuţ, în momentul în care a vrut să fotografieze acea cruce din
secolul XVIII, cu un buchet de flori din plastic deasupra şi voia să înlăture buchetul de flori
de plastic, se manifesta ca un autentic folclorist, adică, acele flori nu făceau parte din cultura
populară, că este ceva fals, că el trebuie să păstreze ce este bun şi autentic în cultura populară.
Otilia Hedeşan i-a spus să la lase acolo, pentru că este cultura noastră de acum, se manifesta
deja ca un etnolog sau măcar ca făcând nişte paşi înspre etnologie, pentru că, acum, etnologul
ar trebui închipuit ca şi păzitor de frontiere, dar orientat cu faţa înspre înăuntru. Adică, pune problema în felul următor: bine, păzesc, dar ce păzesc? Ce am acolo? Cum interacţionează ceea ce
am înăuntru cu ceea ce este în afară? Aşadar, etnologul, ca păzitor de frontiere, trebuie închipuit
ca făcând paşi îndărăt, lărgind cercul pe care-l păzeşte. Dacă merge prea departe, se amestecă,
se diluează, îşi pierde contururile de precizie şi devine antropologie.
Cartea lui Menuţ este provocatoare tocmai pentru că ea conţine, poate nu explicit,
dar implicit toate aceste mişcări, toate aceste probleme, şi ne duce, din miezul tare, despre
care vorbea în prefaţă Otilia Hedeşan, cum că etnologia ar avea un nucleu tare, ştiinţa despre trecut, ne duce în prezent, porneşte din judeţul nostru, dar nu rămâne la judeţul nostru.
Eu am găsit foarte multe titluri şi referinţe despre cultura populară, mai mult sau mai puţin
tradiţională, din împrejurimi. Aşadar m-a provocat şi m-a încântat.
Menuţ, fiind ziarist, scriind mult, evident că apare problema presiunii pe care meseria, termenele pe care le presupune meseria, de a veni cu articolul mâine, toate formează
o presiune, formează şi conturează un risc. Menuţ, ca specialist, nu numai în etnologie, ci
şi în literatură şi în cultură, în general, manifestă o atitudine, pe care aş puncta-o una drept
generoasă, drept una indulgentă.
Această carte se propune lecturii tocmai pentru că e un nod, un viespar al tuturor
manifestărilor culturale din judeţ şi din împrejurimi. Menuţ însuşi, ca persoană, a ajuns să
fie un astfel de nod. Parcă totul trece pe la el, parcă totul trece prin redacţia „Răsunetul” şi
eu aflu astăzi lucruri prin nodul informaţional Menuţ şi „Răsunetul”. El este membru activ al
Societăţii Etnologilor Români. Din cartea lui am aflat despre alte cărţi despre care nu ştiam.
Am ales din carte nişte lucruri care transgresează vechile frontiere etnologice, ca de exemplu
visul. Vorbind despre cartea doamnei Irina Petraş – „Viaţa mea de noapte. Fragmente onirice”.
Evident că te interesează şi te uimeşte în acelaşi timp să vezi că etnologia se întinde deja
asupra ştiinţei, a disciplinei visului, dar nu numai asta. Satul periurban, care nu mai este nici
tradiţional, şi nu mai este nici modern, nu mai ştim nici dacă mai este cu adevărat sat.
Andrei Moldovan, cel evocat, atunci când a scos o carte autentică de folclor, una
dintre cele mai bune, poate de la noi cea mai bună – „Literatură tradiţională din Nord” -,
la care şi Menuţ a ucenicit, a spus, la Cluj, că el nu este folclorist şi să nu fie asimilat ca
folclorist. De ce? Tocmai pentru că folcloriştii şi folcloristica au căzut în această postură de
maximă şi riscantă rigiditate. Dar vin indulgenţii, vin generoşii, vine Menuţ şi ne propune, ne
arată cum stau alături obiceiurile de o anumită profunzime, de o anumită autenticitate încă
la noi - pentru că suntem recunoscuţi pe plan naţional ca fiind o zonă care păstrează aceste
lucruri de mare profunzime -, de meşteri şi meseriaşi, rapsozi, plasticieni, cei care vin cu
aportul lor din afară. Da, stau alături şi aceasta este imaginea culturii noastre şi nu avem ce
face, trebuie să o luăm ca atare. Ea se cere criticată din când în când, un pic de rigiditate
nu strică şi Menuţ are asemenea pulsiuni când se adresează maneliştilor, precum Gabriel
Liiceanu, în anii 90, în apelul său către lichele.
Dar, etnologul, poetul Menuţ Maximinian, și cei care se ocupă de cultura tradiţională, de România profundă, n-ar trebui să facem „ciocul mic”, cum ni se spune uneori de pe
tribuna parlamentară, tocmai pentru că e nevoie de această contracarare, de această generozitate culturală care numai de aici poate să vină şi este evidentă în această carte. Este
o formă de generozitate necesară în condiţiile în care noi ne-am înstrăinat de noi înşine,
punând atât de mult accentul pe dimensiunea noastră politică. Această carte e un argument
implicit pentru aşa ceva. Este adevărat că există acea imagine a crucii din secolul XVIII cu
bucheţelul de flori de plastic, că e o imagine emblematică oarecum nu doar pentru cartea
lui Menuţ, ci şi pentru cultura noastră, şi el asta a făcut. A rezumat-o, a oglindit-o. Da, ăştia
suntem. De aceea, cartea menită a fi citită şi vă îndemn s-o faceţi.
Vasile V. Filip
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Cioburi de caleidoscop

Oameni săraci

De Carol, maică-sa a fost dezamăgită din start. Simțea ea că ceva
nu funcționa „rotund”.
- Tu să știi că eu am să fiu domn!, îi spunea copilul, când încă
mergea la școală.
- Ie, ie. O să fii!
Când a mai crescut, devenise șleampăt și urât.
- De pui o scripcă lângă el, lumea i-ar da și bani, așa arată, ca un
cerșetor!, se lamenta maică-sa către celelalte rude.
- Lasă, mamă, voi călători! O să ajung și în America. Voi vedea
lumea!, o asigura băiatul.
- Ie, ie. O vei vedea!
… Iată că ne aflăm în Statele Unite. Suntem la Carol, cu el acasă.
Reveniserăm împreună de la nunta fiului său. De la Kennedy International Airport, am lăsat la Vest cartierele Brooklyn și Bronx mergând spre Est, în lungul a ceea ce pe bună dreptate e numită Long
Island, Insula Lungă. Case sărăcăcioase, zone industriale poluate
lăsate în abandon, băcănii și pompe de benzină alcătuind mini centre urbane, câte-un imobil mai fălos și câte-o curte mai îngrijită,
ca să ajungem la un fel de baracă din lemn, cu etaj, vopsită în
verde, situată într-o grădină înțesată cu fier vechi, cu echipamente
de camping sau de sport neglijate și cu un imens barbecue de oțel
ruginit, marca Weber, lăsat deschis și plin cu apă.
Pe șirul următor de case, peste drum, gospodăriile erau mai arătoase și, dincolo de ele, se simțea marea, Oceanul, plaja cu restaurante
și vile elegante. Dacă, în locul drumului direct, am fi venit cu mașina urmând linia coastei, am fi crezut că Long Island e un cuib de
milionari! (Marele Gatsby aici ar fi locuit!) Contrastul dintre sărăcie și lux era frapant și se realiza pe o distanță de doar câțiva pași.
- În lipsa noastră ne-au închis curentul electric, căci am uitat să-l
plătim. Și, culmea, buteliile de gaz sunt goale. Dar fiți fără grijă, o
să ne descurcăm.
Nevasta lui Carol s-a aplecat să aprindă focul de lemne din cămin.
Licăririle sale iluminară subtil spațiul imens, de cabană din bârne,
ce servea de antreu, salon, bucătărie și sufragerie în același timp.
Nu s-au descurcat cu mâncarea, așa că le-am propus să-i invităm
la cină, noi.
Am ieșit pe jos, la un restaurant de pe țărm. Bucătăria era italiană,
dar personalul era musulman, probabil pakistanezi. Calculăm, ca
la noi, un bacșiș de zece la sută. Chelnerul ne aruncă banii în obraz:
- Ce, ăștia-s bani?
- Oamenii-s săraci, sunt plătiți puțin, ei contează pe banii ce-i primesc de la clienți. Vă rog să le dați mai mult!, ne cere Carol.
Ne-am supus, deși ni s-a părut destul de mult acel „mai mult”.

Număr norocos
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Așadar, Carol a scăpat de primul fecior: nunta tocmai avusese loc,
Matteo e plecat în luna de miere, după care însurățeii nu revin în
State, ci se vor stabili în Canada.
Îl mai are pe Knud. Al doilea băiat nu e la fel de norocos ca primul.
Gemenii nu se aseamănă. Poate pentru că s-au născut într-o zi de
13.
Or, pentru Carol, dimpotrivă, numărul 13 a fost norocos.
Ce relative-s toate! Depinde cum definești „norocul”.
… Carol s-a căsătorit devreme, din iubire. Scăpase în fine de cobeala maică-si. Dintr-o dată devenise un om „cu idei”.
Mai întâi, în ciuda dificultății la vorbire, a fost actor. În acest timp,
nici mai mult, nici mai puțin, nevasta lui era contabil-șef la Uzinele „23 August” din Capitală. Ea câștiga extrem de bine, în timp
ce el avea un venit nesigur. Evident că nu putea suporta starea de
„inferioritate”. Pe bună dreptate a dorit să facă și el o facultate „ca
lumea”.
La nu știu ce examen, a învățat doar biletul cu numărul 13.
Intră în sală. Trage un bilet. Îl bagă imediat înapoi în teanc.
– Nu pot să răspund, sunt superstițios, dați-mi oricare altul, dar nu
biletul cu numărul 13.
– E inadmisibil. Veți răspunde la subiectul ce l-ați tras.
Se pune pe răscolit. El are emoții, căci proful caută biletul și nu-l
găsește. În fine, îl are în mână. I-l întinde.
Trage aer în piept și-și dă drumul.
Îi dă gata pe toți.
Și totuși a rămas un nemulțumit. Toată ziua stătea lipit de aparatul
de radio. În banda de 31 de metri (13, inversat!) se auzea mai mult
bruiaj decât vorbă, dar el era vrăjit de… vrăjile „Europei Libere”.
Nici după revoluție nu și-a găsit locul. „Răsturnarea” din 1989 nu
i-a adus ceea ce spera.

Pleacă la New York, să scape de „regim”. Împreună cu nevasta.
Gemenii Knud și Matteo sunt copiii lor, născuți pe sol american.
Așadar, a ajuns în State, cum i-a promis maicii sale.
Dar în ce condiții?
Acum e angajat la o fabrică de mobilă, unde e (doar) controlor. Ea
este (abia o) casieriță la un supermarket. Se iubesc la fel de mult.
Ne-am întors de la restaurant.
Ne aflăm, așadar, în salonul casei de bârne.
Îl așteptăm pe Knud, fiul „rătăcitor”.
Feciorul apare, într-un târziu: s-a învârtit o oră, să parcheze mașina!
E fără dinți, căci l-au bătut cei din cartier.
Nici nu știam că mai aveau o fată. Fiica, însă, nu vine. Nu mai vine
demult. A plecat de-acasă. De la ea nu au altă veste.
Carol... e împăcat, căci are norocul să se simtă, în fine, „liber”.

Adorabil și mincinos

Mergem și la Toronto.
În primii ani, biletele de avion transatlantice costau o nimica toată.
Bine am făcut c-am profitat de zboruri, căci miracolul n-a fost de durată.
Anul trecut fuseserăm în State, la nunta lui Matteo, băiatul lui Carol.
Părinții fetei au dăruit tinerilor căsătoriți o casă într-o periferie înverzită lângă Toronto, în Statul Ontario. La un an de la căsătorie,
le-am făcut o vizită în Canada. Ne-am îndeplinit astfel promisiunea ce le-o făcuserăm la nuntă. În „vestul sălbatic” familiile (înstărite) se bucură de musafiri, căci câteva guri în plus nu constituie
o problemă!
V-aș putea spune multe lucruri frumoase pe care le-am văzut atunci
în acest Stat, unde aerul e înmiresmat, iar pajiștile sunt verzi și curate - dar imagini de felul celor de mai sus aparțin trecutului. Între
timp, în mai puțin de o legislatură, Premierul Trudeau-cel-Tânăr a
reușit să o strice o țară!
- Canada e singurul teritoriu „normal” de pe glob, ne asigurase
Matteo, „noul” meu nepot, când ne-a poftit în casa lor, construită
din lemn placat cu piatră. (În Canada toate casele sunt construite
din lemn, interiorul e partiționat cu ghips-carton, iar exteriorul e
acoperit cu o imitație de cărămidă aparentă, dacă ești sărac, sau cu
imitație de granit, dacă ai „mijloace” de trai).
Matteo vindea echipament medical, iar soția lui funcționa în domeniul bancar (prelungire a profesiunii „babacului”). Fetița lor era
deja măricică. S-a născut imediat după nuntă, ceea ce ar explica
oarecum graba cu care părinții fetei și-au dat acordul la cererea în
căsătorie.
Dar nu la genul acesta de „înșelăciuni” se referă titlul fragmentului
și nu la cei doi soți.
Când am bătut la ușa lor, ne întâmpinase un personaj ciudat: prietenul familiei.
- Menaj în trei?, am glumit eu, nu știu dacă în gând sau cu glas tare.
Matteo îl idolatrizează. E un personaj grăsuliu, soios, cu aspect
neîngrijit, și, deși IT-ist și, probabil, deștept, e veșnic în criză de
bani – chiar dacă nu bea, nu fumează, nu face chefuri și nu umblă,
dar chiar deloc, cu femei…
Refrenul pe care acesta preferă să-l reitereze se referă la „responsabilitate”:
- În capitalism ești dator să încerci să-l păcălești pe celălalt. Se
așteaptă de la fiecare individ să se comporte în adult responsabil și
să nu se lase păcălit. Iar dacă se lasă înșelat, e doar vina lui!
A venit să stea peste vară la Matteo, la Toronto, „la fermă”. În ziua
când a sosit, s-a dus direct la tractorul de tuns gazonul:
- Nu-i bine reglată pompa de injecție. Mă ocup. Lasă-mă cu ocazia
asta să-ți și cosesc iarba de pe „moșie”…
Apoi i-a adus „la normă” tabloul de siguranțe și, în cele din urmă,
i-a curățat și piscina.
Nu-i plăcea să se simtă întreținut, de aceea se făcuse util gazdei.
Avea însă nevoie și de bani, ai lui. S-a dus în downtown. Și-a cumpărat un ceas de mână japonez, marca Pulsar, mi se pare. A doua zi
s-a prezentat la magazin cu bonul cu care îl plătise:
- Vă rog să-mi rambursați ceasul. L-am pierdut.
- Nu vă putem rambursa ceva ce nu ne restituiți.
- Nu pricepeți că mi s-a rupt cureaua și ceasul s-a pierdut? Nu e
vina mea, e a dumneavoastră. Va rog să-mi restituiți paguba.
- Fiți om serios. Dumneavoastră ne prezentați un bon de casă și
vreți să vă credem.
- Dacă vă opuneți, vă dau în judecată.
- Hai, totuși, să ne înțelegem.
Și s-au înțeles, iar el s-a întors acasă cu bani.

Chestia cu datul în judecată funcționează al naibii de bine. Și-a
ales dintre ofertele de serviciu publicate pe Internet una, din State.
S-a dus până acolo, să-și ia chipurile job-ul în primire, chiar dacă,
în realitate, nici nu avea drept de muncă. A „constatat” că nu era
ceea ce i se descrisese pe net. L-au „trombonit”, dar el nu doar
că nu s-a supărat, ci, dimpotrivă, ce șansă! I-a dat în judecată. A
câștigat, iar de data asta nu era vorba de un simplu mizilic, ci a luat
dintr-o dată multe mii!
A putut să-și permită să aibă locuința lui proprie, în chirie, însă
a intrat rapid în conflict cu agenția imobiliară: parchetul era pus
oblic, nu urmărea, paralel, linia pereților, iar asta îi dădea o senzație de „dezechilibru”. L-a somat pe agentul imobiliar. I-a intentat și
lui un proces. Acolo, înfățișările ajung la rând repede.
- Pe baza cărei expertize vă bazați când pretindeți că parchetul nu
este bine făcut?, l-a întrebat judecătoarea.
- Pe experiența rezultată din faptul că am trăit patruzeci de ani în
casă cu parchet.
A avut câștig de cauză.
S-a întors la prietenul său cu alți bani buni. Când i s-a terminat „vacanța” a revenit la serviciul lui dintotdeauna, din blocul-turn situat
în spatele Pieței Mihai Viteazu din Cluj, acolo unde, în pauzele
de amiază, angajații ies în stradă să-și mănânce, stând în picioare,
merindea jalnică, adusă de acasă, așteptând ora cinci, când se duc,
pe furiș, parcă, în Piața Muzeului, să consume, la mese, sărături
tex-mex și câte o bere.

Singurătate

În ceea ce privește viața conjugală cu Lucas, ultimul
voiaj nu ne-a ajutat. Este de netăgăduit faptul că, la serviciu, Lucas fusese un profesionist exemplar. Acasă, am fost nevoită să mă
acomodez cu crizele lui de autoritate, adesea ridicole, pentru că se
încăpățâna asupra unor fleacuri. Două cicluri de câte șapte ani s-au
scurs bine împreună, aș zice, până ce jucăria s-a stricat. Devenise
evident că traiul e imposibil atunci când muierea e mai deșteaptă
decât bărbatul. El nu ți-o iartă, și te toacă mărunt. Era cazul nostru.
Reveniți acasă din Canada, ne-am despărțit.
N-am înțeles ce-a găsit așa special la una, o lepădătură
de femeie. Aia da, incultă și proastă. Iar eu, care „nu ajungeam” la
înălțimea lui! Am „băgat” divorț și l-am lăsat în plata domnului.
Nu-i venea să creadă că a rămas în vânt. „Târâtura” l-a primit la
ea în casă, dar el mă bombardează și acum cu regrete și cereri să-i
îngădui să revină. Lasă-l în pustii. Am eu orgoliul meu.
După niște ani, m-am dus în „țara” săsească să particip
la înmormântarea ex-rubedeniei - unchi de-al lui Lucas - a „gentlemanului” care știuse să mă aprecieze. Fostul meu bărbat nici nu s-a
ostenit să vină s-o consoleze pe mătușă-sa.
Ce sobră, înmormântarea. Toată lumea erau în negru și purtau cămeși albe. Nicio coroană, doar flori, albe și ele. Am fost tratată ca
invitată de onoare. Femeia a plâns:
- Tu ești nepoata mea adevărată. Ce mult regretăm că nu ai putut
rămâne printre noi. Lucas nu te-a meritat…
Înțeleg că am lăsat în urma mea, așadar, un singuratic!
Dar eu, care am acum doi foști bărbați la care să visez? Revăd
nopțile de dragoste încinse, trăite cândva, în reveriile mele și mai
fierbinți, ale unui suflet solitar …
Fragment dintr-un viitor roman
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Concert extraordinar de Anul Nou, la Bistriţa

Primăria municipiului
Bistriţa şi Centrul Cultural Municipal ”George Coșbuc” Bistrița au
organizat, la Palatul Culturii, tradiţionalul Concert extraordinar de
Anul Nou.
În deschiderea evenimentului, managerul Centrului
Cultural Municipal, Gavril Ţărmure, a declarat: „Vă urez un An Nou
fericit şi „La mulţi ani!”. Beneficiem de tradiţionalul concert de An Nou, proiect început acum 20
de ani. Modelul de concert este după cel de la Viena. Alături de
Noua Orchestră Transilvană, pe scena Bistriţei urcă câţiva dintre
artiştii lirici, cei mai performanţi pe care-i are România - soprana
Diana Ţugui, probabil cea mai bună soprană din România, marele
tenor Ştefan Pop şi Alina Anca, cu toţii având legături nemijlocite
cu Bistriţa. Tot arealul poate fi mândru de aceşti artişti lirici pe care
i-am dat lumii”.
Primarul municipiului Bistriţa, Ioan Turc, a adresat un cuvânt
de început de an: „Un oraş care-şi permite să susţină din fondul
propriu concerte de talie europeană, aşa cum o face Bistriţa, merge
în direcţia dorită de oameni. Avem un public rafinat, pretenţios.
Concertul acesta va fi în fiecare an pentru că publicul bistriţean o
cere. Vă dorim un an bun, cu sănătate multă, cu binecuvântări şi
să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim doar la evenimente excepţionale”.
Pe scenă a urcat Noua Orchestră Transilvană (dirijor
Romeo Rîmbu) cu participarea extraordinară a soliștilor Ștefan
Pop (tenor la Opera din Milano), Alin Anca (bas bariton la Opera
de Stat din Hamburg), Diana Țugui (soprană la Opera Națională
Cluj-Napoca) și și a unui grup de balerini ai Operei Naționale Române din Cluj- Napoca, coregraf: Dan Orădan.
Publicul a audiat un program amplu sub bagheta maestrului Romeo Râmbu: F. von Suppé- Uvertura la Cavaleria ușoară; J. StraussVals imperial DANS; G. Verdi- Rigoletto, La donna è mobile, S. Pop
Arditi- Il Bacccio, D. Țugui; G. Rossini- Bărbierul din Sevilla, La
Calunia, A. Anca; J. Strauss- Tritsch- Tratsch polca DANS; G. Donizetti- Elixirul dragostei, Duetul Caro Elisir, S. Pop, D.Țugui; G. Verdi- Don Carlo, Ella giammai m’amò, A. Anca Léo Delibes- Les filles
de Cadix, D. Țugui; J. Strauss- La vânătoare DANS; G. Rossini- La
Danza, S. Pop: W. A. Mozart- Don Giovanni, Duet La ci darem la
mano, D. Țugui, A. Anca; J. Strauss- Valsul Frumoasa Dunăre albastră DANS; L. Denza- Funiculi, Funicula E. di Capua- O sole mio; J.
Strauss- Radetzky DANS; G. Verdi- La Traviata- Brindisi.
Înfiinţată în urmă cu 20 de ani, Noua Orchestră Transilvană a dovedit, în tot acest timp, nu doar o statornicie în ceea ce
priveşte profesionalismul (fiind cel mai vechi proiect simfonic din
România), ci şi un extraordinar simţ al esteticului muzical, pornind
de la Bistriţa, având un succes răsunător pe cele mai mari scene ale
lumii (Elveţia, Franţa, Japonia, Polonia), dar şi la Ateneul Român.
Născut în Bistriţa, având o pregătire muzicală puternică
după studiul viorii timp de doisprezece ani, Ştefan Pop a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” (catedra de canto) din
Cluj Napoca. După ce a câştigat majoritatea concursurilor naţionale de canto, în anul 2008, la vârsta de 21 de ani, a debutat în rolul
Nemorino din opera „L’elisir d’Amore” de Gaetano Donizetti pe
scena Operei Naţionale Române din Timişoara şi în OPERA „Il
Matrimonio Sergretto” de Domenico Cimarosa la Opera Maghiară
din Cluj- Napoca. Debutul său internaţional, spectaculos, a avut
loc în luna decembrie a anului 2009 la vârsta de doar 22 de ani, cu
rolul Alfredo din opera „La Traviata” de Giuseppe Verdi la „Teatro dell’Opera” din Roma în celebra producţie regizată de Franco
Zeffirelli. La 23 de ani, în 2010, a câştigat două dintre cele mai
importante concursuri internaţionale de canto la doar şapte zile diferenţă, pe două continente diferite: Operalia, găzduită de „Teatro
alia Scala” din Milano sub atenta îndrumare a maestrului Placido
Domingo, unde a fost printre puţinii concurenţi din întreaga istorie
a concursului care au câştigat două premii în aceeaşi seară, premiul
I şi premiul publicului şi „6th International Music Competition”
din Seul, unde a câştigat premiul I. În februarie 2012, Ştefan Pop
şi-a făcut prima apariţie pe scena Operei Naţionale din Paris cu
rolul Ducelui de Mantua, iar în luna decembrie a aceluiaşi an a
debutat la Opera Regală „Covent Garden” din Londra cu rolul Nemorino. Tot în anul 2012, a fost invitat de către Placido Domingo
să cânte la „Gala câştigătorilor Operalia” la Opera Regală „Covent

Bistriţeni premiaţi de
Filialele Uniunii Scriitorilor
din România
Premiul special al Filialei Sibiu
a Uniunii Scriitorilor din România
Elena M. Cîmpan, Poeme de fluturi (poezie),
Ed. Școala Ardeleană;

Garden” din Londra. Anul 2013, a adus debutul la Teatrul Bolşoi
din Moscova în rolul lui Alfredo şi, de asemenea, debutul în rolul
titular din opera Faust de Charles Gounod la Opera Naţională din
Bucureşti, Tot în 2013, Ştefan Pop a fost invitat de către Placido
Domingo să cânte împreună în Gala Verdi-Wagner de la Arena din
Verona sub bagheta lui Daniel Oren. În iunie 2014, a debutat în rolul Rodolfo, în varianta de concert a operei „La Boheme” de Giacomo Puccini , la „Salle Pleyel” din Paris, alături de Patrizia Ciotfi
(Mimi). Mai târziu, în august 2014, a debutat şi în rolul cântăreţului italian din opera „Der Rosenkavalier” de Richard Strauss la
renumitul Festival de la Salzburg, spectacol disponibil şi pe DVD.
A participat la două festivaluri importante de operă, Festivalul Menuhin din Gstaad, Elveţia, în rolul Don Ottavio din opera Don Giovanni (alături de Tatiana Lisnic şi Erwin Schrott) şi la Festivalul
George Enescu de la Bucureşti, într-un concert în aer liber condus
de David Crescenzi. În noiembrie 2015, i s-a oferit titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului natal, Bistriţa. Ştefan Pop a evoluat alături de câţiva dintre cei mai importanţi cântăreţi de operă: Angela
Gheorghiu, Patrizia Ciofi, Mariella Devia, Edita Gruberova, Elena
Mosuc, Krassimira Stoyanova, Tatiana Lisnic, Sonya Yoncheva,
Nino Machaidze, Ailyn Perez, Placido Domingo, Leo Nucci, Jose
Cura , Thomas Hampson, Erwin Schrott, sub bagheta lui Evelino
Pido, Andrea Battistoni, Daniele Gatti, Simone Young, Fabio Luisi
printre alţii. Angajamentele sale viitoare includ Lucrezia Borgia
de Gaetano Donizetti la Festivalul Mupa din Budapesta şi la Opera
din Tenerife, ”La Boheme” la Teatrul din Palermo, Tosca la Opera
Regală ”Covent Garden”.
Soprana Diana Ţugui este născută la Craiova, a absolvit Universitatea de Muzică „George Enescu” din Bucureşti
şi este doctorandă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca. Este o artistă plurivalentă care, pe lângă rolurile
din operă în care s-a consacrat, abordează cu mult succes şi genul vocal simfonic, opereta, liedul şi chiar musicalul. A colaborat
cu toate filarmonicile şi teatrele de operă din ţară, iar în ultimii
şaisprezece ani a avut numeroase apariţii pe scene importante ale
Europei. Este laureată a numeroase concursuri internaţionale, cum
sunt „Jaume Aragall”, „Wilhem Stenhammar”, „Vox Artix”, „Elena Teodorini”. În anul 2015, a fost încununată ca „Cea mai bună
soprană” la Gala Operelor Naţionale, iar în 2018 a primit premiul
„Lya Hubic” pentru cea mai bună soprană. În acest moment este
solistă a Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca şi în paralel
cu activitatea de pe principala scenă lirică a Transilvaniei, Diana
Ţugui continuă aceeaşi frumoasă carieră de pe scenele europene.
Alin Anca a absolvit, în 2010, Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În timpul studiilor, a fost angajat la Opera Națională Română Cluj pentru roluri ca Marele Inchizitor/Don Carlo, Fiorillo / Bărbierul din Sevilla, Dulacamara /
L’elisir d’amore, Colline / La Bohème şi rolul principal din Don
Giovanni. Angajamente ulterioare l-au adus la Opera Națională
București (Dulcamara / L’elisir d’amore). A apărut și în repertoriul
vocal-simfonic: Puccini – Messa di Gloria, Dvorák – Stabat Mater, Verdi – Requiem, Mozart- Requiem, Haydn – Harmony Mess.
Între anii 2011 şi 2013, a fost membru al Proiectului Tânărului
Artist al Operei de Stat din Berlin. Din 2013, Alin Anca este solisit
al Operei de Stat din Hamburg şi poate fi auzit în La fanciulla del
West, La Bohème, Madama Butterfly, The Marriage of Figaro, Don
Giovanni, Les Troyens, The battle of legnano, Simon Boccanegra,
A masked ball , Aida, Otello, La Traviata, Lucia di Lammermoor,
Lucrezia Borgia, Die Zauberflöte, Salome, Arabella, Ariadne auf
Naxos, etc.). A debutat la Opera de Stat din Bavaria din München
ca Pistola / Falstaff în 2017 și a cântat în același an Mathis der
Maler de Hindemith, sub bagheta lui Lawrence Foster la Festivalul
George Enescu de la București. Înregistrări: „Ghosts“ CD (by G.
Enescu) for Capriccio, cu Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.
Pentru o zi, cei care au avut norocul să participe la acest
concert, s-au simţit ca la Opera de la Viena.

Juriul Filialei Sibiu a USR a fost compus din Vasile Chira,
Emil Cătălin Neghină și Mihai Posada (președinte).
Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor
din România, Filiala Mureș
David Dorian, Ultime poeme, Editura Charmides;

Juriul Filialei Târgu Mureş a Uniunii Scriitorilor din România
a fost constituit din: Eugeniu Nistor, Iulian Boldea, Ioan Găbudean, Kocsis Francisko și Ileana Sandu.
Premiul Cartea anului (Premiul Lucian Blaga)
al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România
Dinu FLĂMÂND, Om cu vâslă pe umăr, Tracus
Arte (poezie)

Juriul acestei ediții: Constantina Raveca Buleu
(președinte), Răzvan Voncu, Horea Poenar, Olimpiu Nușfelean, Egyed Emese şi Karácsonyi Zsólt, membri.
Îi felicităm pe colegii noștri și le urăm în continuare
inspiraţie, volume cărţi frumoase şi multă sănătate .
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Dumitru Munteanu - o viață de scriitor

Prozator, poet, eseist,
istoric şi publicist literar,
Dumitru Munteanu s-a
născut la 25 octombrie
1948, în Telciu, Bistriţa-Năsăud și a decedat
vineri, 30 decembrie,
2021, fiind din nobila
stirpe a îndârjiților grăniceri, iubitori de cultură.
Tatăl scriitorului a condus mai multe decenii
fanfara din localitate.
A scris de la vârsta de
17 ani, fiind consătean și
prieten cu poeţii năsăudeni Luca Onul şi George Roş, Între anii 1968-1970, Munteanu a scris romanul istoric, Corăbiile generalului Fuscus, publicat în 1995, sub titlu
Adevărata putere, iar în anul 1995, i-a apărut proza Întemeietorii. Din 1968 a lucrat în învăţământ, iar după terminarea
Institutului Pedagogic a fost încorporat pentru satisfacerea
stagiului militar, în Cluj-Napoca.
Debutul literar s-a petrecut în anul 1980, cu povestirea Scaunul, în revista România literară, cu o prezentare a
directorul revistei, criticul literar George Ivaşcu. După apariţia acestei povestiri, autorului i s-a interzis, timp de 4 ani frecventarea cenaclului „George Coşbuc” din care făcea parte,
și a fost sancţionat de autorităţile şcolare, obligat să părăsească, împreună cu familia, localitatea unde funcţiona, fiind
urmărit de organele de represiune comuniste până în 1989
şi mutat, în toată această perioadă, de la o școală la alta.
Debutul editorial s-a produs în volumul Debut ’86, la Editura
Cartea Românească, în urma obţinerii Premiului pentru debut al editurii, cu o prezentare de criticului, prof. univ. dr. Ion
Dodu Bălan şi postfaţă de Mircea Ciobanu.
A ctitorit următoarele publicații: Revista-magazin
Viaţa Azi, 1997; revista literară Litera Nordului; revista Săptămâna politică și Editura George Coşbuc Bistrița (director-fondator).
Este prezent în volumele colective: Suverana clipă, 1980, Bistriţa; Spaţii posibile, Bistriţa, 1982; 30-Cenaclul
literar George Coşbuc, Editura Aletheia, Bistriţa, 1991; Scriitorii Cetății, antologie, Editura George Coşbuc, 2004; Scriitori Bistriţeni, 2007, Editura George Coşbuc; Pretexte-Dicţionar-almanah al Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009; Solidaritate şi toleranţă,
antologie, Editura Răsunetul, 2009; Al nouălea cer, Antologia
Grupării de scriitori Litera Nordului; Piaţa aurarilor, poeţi sibieni, antologie de poezie, întocmită de Ioan Radu Văcărescu,
2019; Antologie de cultură şi artă Solteris, Editura Ex Ponto,
2010, Conexiuni, antologie de proză, Editura Karuna, 2010;
Antologia prozei scurte Transilvane actuale, Ovidiu Pecican,
Editura Limes, 2011.
Opera tipărită:
George Coşbuc, Poezii uitate, antologie, 1991,
(Apariţia cu nr. 1 a Editurii George Coşbuc); Teatrul din
munţi, eseu, 1995, Ed. George Coşbuc; Anotimpul viperelor, roman, 1996, Ed. George Coşbuc; Întemeietorii, roman,
1998, Ed. George Coşbuc ;Evanghelia iubirii, antologie de
poezie creştină, Ed. George Coşbuc, 1999; Cântările Bisericii, antologie de poezie creştină, Ed. George Coşbuc, 1999;
Adevărata putere, roman, 2000, Ed. George Coşbuc; Fratele
meu Cain, proză scurtă, 2003, Ed. George Coşbuc; Ultimul
înger, roman, 2003, Ed. George Coşbuc; Social-democraţii
transilvăneni şi problema naţională, eseu, 2004, Ed. George Coşbuc; Dureri ascunse, proză scurtă, 2004, Ed. George
Coşbuc; Clipe furate timpului, publicistică, 2006, Ed. George
Coşbuc; În umbra puterii, proză scurtă, 2005, Ed. George
Coşbuc; Acel fel de dragoste, proză scurtă, 2007, Ed. Ardealul; Stele ucise, roman, 2007, Ed. George Coşbuc; Istoria credinţei penticostale, vol. I – Încercările, Ed. George
Coşbuc, 2008; Galaxia luminii-Telciul literar şi artistic, istorie
literară, Editura George Coşbuc, 2008; George Coşbuc-Dincolo de cuvinte, vol.1 „Anii de ucenicie”, 2008; George Coş-

buc-Dincolo de cuvinte,volumul 2, Juneţea poetică, (integrala poeziei de tinereţe coşbuciană), Bistriţa, Editura George
Coşbuc, 2009; Pretexte literare, Editura George Coşbuc,
2009; Al nouălea cer, Antologie a Grupării de scriitori „Litera
Nordului”, Ed. George Coşbuc, 2009; Dincolo de iubire, versuri, Ed. George Coşbuc, 2009; Istoria credinţei penticostale, volumul II, Mai strălucitor ca soarele, eseu, Ed. George
Coşbuc, 2009; Scriitori români la frontiera Mileniului III, Dicţionar critic, Ed. George Coşbuc, 2009; Peregrin între lumi,
jurnal de călătorie, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2011;
George Coşbuc-Dincolo de cuvinte, vol. III, Academicianul,
2009; Miros de trandafiri sălbatici, proză, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2013; Săraca Românie, proză, Editura TipoMoldova, 2013; Comuna Şant, repere monografice interbelice,
Editura George Coşbuc, Bistrita, 2014; “Ard Pădurile” sau
Bătălia pentru resurse”, proză, Editura George Coşbuc,
Bistriţa, 2014; Teatrul Nescris “Constantin Iugan”, vol. I+II,
Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2014; Ghidul Gospodăriei
ţărăneşti din zona montană, Editura George Coşbuc, Bistriţa, 2015; Scrisorile unui anonim, Ed. George Coşbuc, 2015;
Să facem cooperative!, Editura George Coşbuc, Bistriţa,
2016; “Revoluţiile” şănţenilor-luptele lor pentru recuperarea
pădurilor grănicereşti-, Ed. George Coşbuc, 2017; Visuri
albe, roman, Ed. George Coşbuc, 2017; Paşi spre lumină,
Portrete şi eseuri, Editura George Coşbuc, 2017; Muntele,
eseuri, Editura George Coşbuc, 2017; Istoria învățământului în
comuna Șanț, Editura George Coșbuc, 217; Păstoritul alpin în
ținutul grăniceresc năsăudean, Editura George Coșbuc, 2018.
Este prezent în următoarele dicţionare şi volume de
critică:Tit Liviu Pop, Ex libris, Scriitori contemporani, 2004;
Teodor Tanco, Dicţionarul literar Bistriţa-Năsăud, 1992, EdituraCasa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca; Chenare umane
care nu se uită, Vasile Jimboreanu, Editura George Coşbuc,
2003; Dicţionarul presei Bistriţa-Năsăud, EdituraCasa Cărţii
de ştiinţă, Cluj-Napoca; R.M.V. Jimboreanu, Chenare umane care nu se uită, EdituraGeorge Coşbuc, 2004; Rădăcini
împrumutate, Menuţ Maximinian, Editura Karuna, 2009; Pe
bază de lectură, Recenzii, comentarii, prezentări, Elena M.
Câmpan, Editura Nico, 2010; Vremea sintagmelor, Menuţ
Maximinian, Editura Karuna, 2010; Stop reportofon!, Menuţ
Maximinian, Editura Karuna, 2011; Dicţionarul scriitorilor români contemporani, Editura TipoMoldova, 2016.
Dintre premiile și diplomele care i s-au acordat de-a
lungul anilor amintim: Premiul I la Concursul național de literatură, pentru nuvela Poate muntele, București 1983; Premiul II la Concursul de proză Afirmarea, Satu Mare, 1984;
Premiul „Liviu Rebreanu”, la Saloanele Rebreanu, pentru
romanul Întemeietorii; Premiul de debut al Editurii Cartea
Românească pentru nuvela „Poate muntele”, 1986; Premiul pentru romanul Adevărata putere la Festivalul Naţional
George Coşbuc,2003; Diploma de merit a Societăţii literare
”George Coșbuc”, pentru volumul ”Constelația luminii”, eseuri, Cluj-Napoca, 2008; Premiul Societății Scriitorilor din Bistrița-Năsăud pentru Dicționarul ”Scriitori români la frontiera mileniului III, vol. I Bistrița-Năsăud, 2009; Diplomă de Excelență,
Clubul Artelor ”Solteris”, Constanța, 2010; Premiul special al
”Colocviilor George Coșbuc” -Festivalul Național de Poezie
”George Coșbuc”, Edituraa XXX-a, pentru trilogia de istorie
literară ”George Coșbuc”-dincolo de cuvinte”, 2014; Diplomă
de Excelență, INCE-Academia Română, 2017 și altele.
Ca scriitor, Munteanu aparţine structural neorealismului postmodern, a scris Constantin Cubleșan, și a fost un
profesionist al scrisului care nu ieșea la rampă să provoace
valuri, ci se ascunde în anonimatul mesei de scris, dăruindu-ne, în fiecare, an una sau mai multe cărţi, creându-şi, nu un
prezent gălăgios, ci un trecut respectabil. Practica un realism
prietenos, detaşat dar şi uşor sarcastic, arme ce i-au asigurat
calitatea literară a portretelor psihologice realizate în romanele
sale şi consistenţa epicului ce recrează universuri existenţiale.
A fost membru al Asociaţiei Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, al Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi al Uniunii Scriitorilor
din România filiala Sibiu.
Avea o putere de muncă ieșită din comun, era un
spirit optimist, prietenos și generos. Domnul să-l odihnească
în pace!

Vasile Vidican

Modelul bunului părinte

Spuneam, în contextul
lansării uneia dintre cărțile părintelui Timoftei Găurean, că dacă
dorim să știm cum arată cu adevărat lumina la Agrieș, este suficient să citim din vreuna dintre
cărțile sale, să-i privim cu atenție
oricare dintre fotografiile făcute,
sau să urmărim liniile dulci ale
oricărui obiect sculptat în lemn de mâna sa. (Făceam atunci
o volută ideatică, plecând de la ideea conform căreia un arhitect studiază înainte de toate felul în care cade lumina în
respectivul loc, de-abia apoi apucându-se de alte studii și de
planul propriu-zis.) Aș aduce o completare acum, la trecerea
în neființă a vrednicului părinte, spunând că lumina la care
făceam referire s-a găsit întotdeauna în interiorul său, ea
coincizând doar cu tărâmul acela de basm care este satul
Agrieș.
A fost o zi nefiresc de mohorâtă marțea în care neam luat rămas bun de la părintele Timoftei, specifică iernii,
dar într-o vădită discordanță cu felul în care acesta și-a trăit
viața. Dar poate nici nu se cuvenea altfel. Trecerea la cele
veșnice a bunului preot este motiv de apăsare și întristare
pentru toți cei care l-am cunoscut. Ne rămâne astfel în inimi,
cu atât mai vie, lumina pe care a dăruit-o cu prisosință semenilor săi.
În ciuda vremii urâte de afară, biserica din Ciceu
Mihăiești a fost neîncăpătoare. În prezența ÎPS Andrei și a
protopopului de Beclean Dragoș Cristian, precum și a unui
numeros sobor de preoți, a avut loc slujba de înmormântare.
Au venit să aducă un pios omagiu celui care ne-a mângâiat
și ne-a bucurat sufletele de-atâtea ori reprezentanți ai autorităților locale, enoriași de la Agrieș și Tîrlișua, oameni din
majoritatea localităților de pe valea noastră și nu numai. Am
fost impresionat de numărul mare de participanți la slujba de
înmormântare, dar nu surprins neapărat. Era știut faptul că
părintele a fost un om iubit și admirat de către toți cei care au
avut prilejul și norocul de a-l fi cunoscut.
A fost un bun și harnic gospodar părintele Timoftei.
Eram (suntem încă) mereu surprinși de cât de multe reușea să facă și cât de bine îi ieșea orice lucru pe care punea
mâna. Cu simplitate și naturalețe, urmând ritmuri existențiale ancestrale, din alte vremuri oricum, părintele muncea
și își trăia viața semnificativ, mereu semnificativ. Ieșit parcă
din cadențele aiuritoare cu care ne încrâncenăm și ne îndărătnicim să trăim, părintele Timoftei Găurean a dus o viață
așezată, plină de har și bunătate.
Dar mai mult decât un vrednic gospodar, blândul
părinte a fost un om al spiritului. I se citea bunătatea pe chip
și i se auzea în vocea cu care părea să psalmodieze chiar
și-atunci când te întreba ce mai faci. Iar din preaplinul interiorității acesteia nu avea cum să nu ofere semenilor mostre, frânturi de gânduri, forme sau imagini ce tălmăcesc fidel
luminile interioare. Astfel, fiece cuvânt așternut vreodată
pe pagină, oricare dintre fotografiile ce captau peisajele și
oamenii Agrieșului, toate obiectele bisericești sculptate cu o
pioșenie vădită, sunt încărcate de o luminozitate a împăcării
cu divinul, cu sinele și cu semenii.
Aș spune că plecarea dintre noi a părintelui este o
pierdere grea. Pentru că el a fost, înainte de orice, un model
pentru oricare dintre noi. Termenul în sine a devenit un clișeu, pe care-l folosim prea des și cu nepermis de mare ușurință. În fond, modelele ni se înfățișează, iar noi le sesizăm
sau nu, le urmăm sau nu. Uneori, modelele trec prin fața
noastră fără să le observăm cu adevărat, măcar. Dar părintele nu era un om pe care să nu-l observi. Deși era de o modestie ieșită din comun („Prea m-ați lăudat, cu toții!”, spunea
aproape invariabil la fiecare lansare de carte), cumva reușea
să se facă văzut: poate prin blândețe, prin cumpătare, prin
seninătate sau hărnicie.
Nu ne rămâne acum decât să ne luăm rămas bun.
Și poate, atât cât vom putea, să îi păstrăm vie amintirea,
urmându-i exemplul plin de lumină.
Odihnește-te în pace, părinte!
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Un scenariu hilar de mistificare a istoriei
Cunoscut ca romancier (Întunecare, Ochii strigoiului,
Calea Victoriei, Duminica orbului, Oraș patriarhal, Comoara regelui Dromichet, Aurul negru, Fram, ursul polar etc.), dar și ca
nuvelist, traducător, gazetar, redactor sau academician, Cezar
Petrescu (1892-1961) a scris și două piese de teatru: Nepoții
gornistului și Răsare soarele, devenite scenarii de film. Împreună cu Mihai Novicov, Cezar Petrescu a scris în 1952 scenariul
cinematografic după Nepoții gornistului (150 pagini). Aici sunt
prezentate trei generații ale familiei Dorobanțu. Este vorba de
Oprea, gornistul atacului de la Grivița din timpul Războiului de
Independență, fiul acestuia, Pintea, participant la Primul Război Mondial, și Cristea, fiul lui Pintea, din timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial. Filmul, regizat de Dinu Negreanu, i-a
avut în distribuție pe actorii: Tatiana Iekel, Iurie Darie, Marga
Barbu, Liviu Ciulei, Constantin Codrescu, Corina Constantinescu, George Vraca, Nucu Păunescu, Tudorel Popa, Andrei Codarcea, Dem Savu, Toma Dimitriu, Arcadie Donos, Florin
Scărlătescu, Constantin Ramadan etc. Continuarea acestui film istoric tezist a fost Răsare
soarele din 1954, după piesa cu același titlu a lui Cezar Petrescu.
Menționez că, în 1952, Cezar Petrescu a primit Premiul de Stat pentru dramaturgie.
În cele ce urmează vă prezentăm scenariul cinematografic Nepoții gornistului[1],
fiindcă îl considerăm mai relevant în ceea ce privește scrisul compromițător al unui autor
înzestrat cu har, dar care a trecut „cu arme și bagaje” în tabăra unui regim comunist criminal,
revanșard. Mulți autori de renume au făcut același gest; amintesc pe: Mihail Sadoveanu,
George Călinescu, Tudor Arghezi, Petru Dumitriu etc., fiecare cu circumstanțele sale mai
mult sau mai puțin atenuante.
Urmașii familiei lui Oprea Dorobanțu păstrează la mare cinste o goarnă din timpul
Războiului pentru Independență, care poartă următoarea inscripție: „Noi, căciularii de la
Grivița, ostașii și ofițerii, dăruim această goarnă lui Oprea Dorobanțu, care a sunat din ea
viteaz, atacul”. În anul 1915, un agent de percepție, însoțit de un jandarm, confiscă multe
lucruri din casa lui Pintea, dar, când vrea să-i ia și goarna, acesta o smulge din mâinile reprezentantului statului. Pintea, Anca și cei doi copii se hotărăsc să părăsească satul și să
se stabilească în București. Firește, iau cu ei și goarna. În București, urmașul lui Oprea este
ajutat de un muncitor „dârz”, numit Vijelie, să se angajeze la o fabrică. La intrarea României
în Primul Război Mondial, un muncitor rostește aceste cuvinte care au ecou în sufletul lui
Pintea: „Noi, muncitorii, n-avem nevoie de război!... Boierii îl vor ca să-și facă afacerile… Să
umple țara de văduve și de orfani!...” Banii pe care îi câștigă Pintea nu le ajung, o duc din ce
în ce mai greu. În 1916, Regatul României intră în Primul Război Mondial. Pintea Dorobanțu
este mobilizat. Toți ofițerii, soțiile acestora, boierii, fără excepție, sunt văzuți de către soldați
ca niște „dușmani fățarnici”. Bolșevicii colaborează și se bucură de ospitalitatea soldaților
români. Ofițerul Nolly Racoviceanu ucide pe Pintea și pe soldatul bolșevic Ivan Piotrici.
Ne aflăm în anul 1932, când Nolly Racoviceanu este patronul unei mari uzine. Muncitorii, cu steaguri roșii în mâini, fac demonstrații, strigând lozinci, dintre care una sare în
ochi: „Jos pregătirile de război antisovietic!”. Jandarmii lovesc cu furie manifestanții. Printre
ei se află și tânărul Cristea Dorobanțu, purtător mândru de steag, care se alege cu o bătaie
cruntă și cu hainele rupte. Acasă la el, lângă goarnă, apare tabloul Gornistul dela Grivița
sunând atacul și câteva medalii din Războiul Independenței. Cristea citește Mama lui Gorki.
Sora lui Nolly, doamna Margot, cu un pechinez în brațe, face o vizită familiei Dorobanțu și-i
propune Ancăi să-i vândă goarna, „pentru muzeu”, ca să poată primi pensie de văduvă de
război. Femeia refuză cu demnitate. Pentru muncitorul comunist Andronie Ruja „Fățărnicia
burgheză n-are margini!”. El îl îndeamnă pe Cristea să nu-i uite pe acei care i-au omorât pe
bunicul său și pe tatăl său și să le-o plătească. Între ucenicul Cristea, viitor utecist, și fata lui
Vijelie, Mura, se leagă o relație amoroasă. Dobre și Nolly Racoviceanu, tatăl și fiul, patronii
uzinei, simt că muncitorii se pregătesc de revoltă. Cristea este prins cu manifeste. Alți muncitori lipesc fluturașe pe clădirea fabricii cu mesaje de revoltă împotriva patronilor, fiindcă li
se taie din nou din salarii și o bună parte dintre ei vor fi concediați. Un muncitor condamnă
„bancherii americani ce benchetuiesc în fiecare seară cu Racovicenii”. „În plină criză, șandramaua capitalistă pârâie și patronii ar voi să plătiți voi oalele sparte! Să nu-i lăsăm…” îi
îndeamnă acesta. După vorbitor, americanii și francezii „vor să atace Uniunea Sovietică…
pentru că le stă ca un cui în coastă!”, „Să nu lăsăm trădătorii de țară să atace Uniunea
Sovietică!” Din nou, polițiștii împrăștie și lovesc muncitorii, care strigă lozinci de îmbărbătare: „Trăiască clasa muncitoare! Trăiască Partidul Comunist!” Amintesc faptul că Partidul
Comunist din România număra în 1932 sub 1000 de membri, format din pleava societății, ei
fiind, de fapt, cei care s-au opus Marii Uniri din 1918. Vijelie și alți muncitori sunt dați afară
din fabrică, proprietarii de imobile, prezentați fie grași, fie cu gușă, „niște burtă-verde”, vin
să-și încaseze chiriile de la muncitori. Anca vrea să-și vândă „costumul țărănesc” pentru a-și
plăti chiria, dar Ilieș, fiul cel mare, se împotrivește. Cristea îi propune acestuia „să facă și la
noi cum e în Rusia”. „Acolo e adevărata viață…”, acolo – zice unul – „constituția garantează
fiecărui muncitor dreptul la muncă”. Pentru tânărul utecist este mai importantă o întrunire
tovărășească decât o plimbare cu iubita. Uteciștii și comuniștii se hotărăsc să declanșeze o
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grevă chiar dacă social-democrații se opun, ei fiind cam „șovăielnici”; reprezentantul acestora este Scripcă. Între timp se declanșează o nouă iubire la prima vedere dintre Simina, sora
lui Cristea, și utecistul Miron. Bănuit că a împrăștiat manifeste, Cristea este arestat și dus
la secția de poliție. Se alege doar cu o cruntă bătaie. În fabrică, se caută „firul comuniștilor”,
prin urmărirea celor mai suspecți. Mura se dovedește a fi „o fată de nădejde” pentru uteciști.
Patronii sunt numiți de către muncitori „lingăii americanilor”. În sfârșit, are loc greva pregătită
cu multă minuțiozitate de către conducătorii comuniști, în frunte cu „încercatul luptător ilegalist” Andronie Ruja, care îi asigură că și alte fabrici se vor solidariza cu ei. În timp ce delegația
muncitorilor tratează cu patronii „vrăjmași”, agenții îi arestează. Muncitorii se mobilizează și
cer eliberarea delegaților. Are loc o mare busculadă între polițiști și muncitori. Primul căzut
la datorie este Vijelie, pe care utecistul Miron îl acoperă cu o „bucată de pânză roșie”. La
înmormântarea lui Vijelie ia cuvântul văduva Anca Dorobanțu care laudă generozitatea defunctului și cere audienței să nu-l uite, dar și să nu-i ierte pe vinovați. În clipa aceea, cineva
a înălțat un steag roșu. Participanții la înmormântare sunt atacați de polițiști, unii dintre ei
având „dinți de aur”. Tinerii uteciști, Miron, Cristea, Ionașcu și Tănase Văduva sunt închiși.
În Partea a II-a, Regatul României a intrat în cel de-Al Doilea Război Mondial. Cristea
este însurat cu Mura, iar Miron cu Simina. Trupele sovietice obțin victorie după victorie. În
mintea lui Nolly Racoviceanu, în fiecare muncitor „se ascunde un bolșevic”. Fabrica este
inspectată de Nolly Racoviceanu, Aurel Buricescu, ministrul de interne, și un ofițer german.
Simina este închisă într-un lagăr. Mintea lui Cristea judecă astfel: „Dacă au atacat Uniunea
Sovietică, înseamnă că ne-au declarat război nouă, poporului”. „Acum trebuie să-i doborâm, să le plătim și pentru bunic și pentru tata, pentru toți…” îi spune el mamei. Comuniștii
tipăresc pe ascuns manifeste, dar și „Sarcinile Partidului Comunist din România” din care
selectăm: „Sarcina și răspunderea istorică a Partidului Comunist din România față de poporul român constă în organizarea României a luptei – alături de marele popor sovietic și de
celelalte popoare cotropite – pentru sdrobirea fascismului sângeros german și a slugilor sale
din toate țările, pentru alungarea ocupanților germani din România, pentru doborârea bandei
de trădători de la cârma țării în frunte cu generalul Antonescu, pentru eliberarea țării de sub
jugul sângeros german pentru victoria Uniunii Sovietice, pentru România liberă și independentă… (…) Femeile române trebuie să aibă și vor avea un rol de frunte în organizarea frontului unic național al poporului român. Împreună cu eroicele femei ale Uniunii Sovietice și ale
tuturor popoarelor iubitoare de libertate, femeile române trebuie să ia parte la lupta împotriva
hitlerismului sângeros, pentru o viață liberă și fericită a poporului și a copiilor lor”. Comitetul
Central al P. C. R. le cere muncitorilor să boicoteze și să saboteze producția de război și a
transportului de muniții. Muncitorii comuniști ascultă la „Radio Moscova” cuvântările încurajatoare ale tovarășului comandant suprem I. V. Stalin; ei se întâlnesc în case conspirative,
iar uteciștii lipesc fluturași antirăzboinici. Din nou, se fac arestări „pe capete”. Camionul care
căra pâinea la casele boierilor este atacat de femei, în frunte cu Anca. Acum apare primul
număr din „România Liberă”, iar muncitorii sunt foarte emoționați, citindu-l. Pe stradă, lumea
se revoltă împotriva arestărilor și bătăilor. Armata Roșie înaintează. Miron este anchetat și
lovit „până la desfigurare”. Atât el, cât și celălalt comunist, Alexandru, vor fi împușcați, dar,
în fața plutonului de execuție, ei strigă: „Trăiască Partidul Comunist!” și „Slavă lui Stalin!”
În timpul acesta „Trupele germane și române se retrag în debandadă sub loviturile Armatei
Roșii”. Rănit și demoralizat, Ilieș se întoarce de pe front. Pe Valea Prahovei au loc sabotări
ale rafinăriilor, făcute de comuniști pentru a împiedica aprovizionarea armatei germane cu
combustibil. Anca este prinsă purtând o sticluță cu fosfor necesară fabricării explozibililor.
Este schingiuită în prezența lui Nolly Racoviceanu să spună numele beneficiarilor, dar femeia rămâne mută. Ea îi amintește lui Nolly de crimele făcute în 1917, când i-a împușcat
soțul și pe soldatul rus. În încercarea de a-și apăra laboratorul, câțiva comuniști sunt răniți și
prinși. Are loc procesul Ancăi Dorobanțu, împreună cu întreg grupul. Ilieș participă la procesul mamei sale. Acum sunt evocate și scene din timpul răscoalei din 1907. Anca Dorobanțu
și ceilalți comuniști urmează să fie executați. Spre vară, comuniștii hotărăsc să elibereze
„tovarășii condamnați la moarte în procesul laboratorului”. De data aceasta, bătrânul patron
Dobre Racoviceanu este „cu totul ramolit și împuținat la făptură.” Din închisoare, bătrâna
Anca trimite o scrisoare celor doi fii. Detașamente patriotice, „cu banderole tricolore pe mâneci”, împânzesc orașul. Arestații sunt urcați într-o dubă nemțească și trimiși într-o direcție
necunoscută. „Trupele sovietice înaintează pe drumurile Moldovei. (…) Grupuri de țărani îi
întâmpină cu bucurie. Fete tinere aleargă cu flori. Bărbații salută prietenos (…) Oamenii discută aprins, se strâng în grupuri, strigă, aruncă pălăriile în aer”. Se scandează: „Trăiască Armata Roșie!” și „Trăiască Partidul Comunist!” Duba cu arestații este oprită de patrioți români
comuniști. Cristea se întâlnește cu mamă-sa. Întâmpinată cu entuziasm, Armata Roșie intră
în București. „Merge să elibereze lumea” zice Cristea. „Un ostaș sovietic a prins din zbor o
floare aruncată și o duce la buze. (…) Trec regimente motorizate ale Diviziei de voluntari
Tudor Vladimirescu”. Cristea și Ilieș pleacă pe frontul de vest alături de Armata Roșie. Anca
începe să-i spună nepotului, Oprișor, povestea goarnei. Era cât pe ce să scriu Koneț filma!
Acest scenariu hilar este unul din cele mai crase mistificări ale istoriei românești făcute
de un scriitor cu blazon în perioada interbelică.
Icu Crăciun
[1] Cezar Petrescu și Mihai Novicov, Nepoții gornistului, scenariu cinematografic, E. S. P. L.
A, București, 1952. Menționăm că toate citatele sunt preluate din această ediție, adaptate
la normele actuale.
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