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EDITORIAL:

În cumpănă
 

Ne cunoaştem dintr-un vis:

tu – plină de viaţă, eu – proscris.

 

Înaintăm p esub un cer de gheaţă:

eu – captivul somnului, tu – plină de 

viaţă.

 

Ce faci cu aceşti trandafiri

atât de plini de simţiri?

 

Undeva, o mână ne mai ţine

în cumpănă – cui aparţine?

Olimpiu Nuşfelean

Literatură şi rezistenţă   
            În primăvara acestui an, a avut loc la Muzeul Naţional al Literaturii Române, în orga-
nizarea FilialeiBucureşti – Critică, Eseu şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România 
(preşedinte Radu Voinescu), Colocviul anual de critică, cu tema „Rezistenţă şi literatură, 
literatura rezistenţei între 1945-1989 în România”. Reuniune de ţinută şi lume bună! O ge-
neroasă prezentare a intervenţiilor a găzduit revista „Neuma”, în calitatea sa de partener 
media. Eu vreau să subliniez doar puţine aspecte, dar de luat în seamă.
            În primul rând, cei mai mulţi dintre criticii literar au fost de acord că cea mai eficientă 
formă de rezistenţă a literaturii o reprezintă afirmarea valorilor estetice, a ceea ce operele 
literare au durabil şi profund uman. Spun acest lucru pentru că, la vremea restricţiilor co-
muniste, cei  mulţi aşteptam să aflăm în literatură, în romane şi poezii, ceea ce presa nu 
ne putea oferi: omul de dincolo de clişeele dure ale comunismului. Exprimarea parabolică, 
subînţelesurile, „şopârlele” erau căutate şi savurate. Desigur, mulţi îşi amintesc de „motanul” 
Anei Blandiana, care semăna leit cu Ceauşescu, de Haplea lui Mircea Dinescu din „Moartea 
citeşte ziarul” sau de prozele lui Ion Groşan din revista... „Ştiinţă şi tehnică”.Bine şi aşa! 
            De asemenea, mai erau o serie de cărţi care condamnau sau reabilitau perioade 
din istoria recentă a ţării, dar îngăduite tacit de către regim, pentru că puneau la colţ regimul 
lui Gheorghiu-Dej sau pentru că serveau într-un fel naţionalismul socialist al vremii. Aşa au 

fost „Cel mai iubit dintre pământeni” şi „Delirul” lui Marin Preda, „Caloianul”, dar şi „Drumul 
câinelui” ale lui Ion Lăncrănjan. Sunt doar câteva exemple, cu menţiunea că puteai obţine 
aceste cărţi doar „pe sub mână”.
 Să mai amintim şi volumele care circulau în exemplare dactilografiate şi multiplica-
te la plombagină, precum „Schimbarea la faţă a României” a lui Emil Cioran sau „Pe mun-
tele Ebal”, un roman memorialistic din închisorile politice ale comunismului, scris de Teohar 
Mihadaş. Ne mai amintim, de asemenea, că anumite cărţi ale scriitorilor români din diaspora 
erau introduse în ţară cu riscuri foarte mari, apoi multiplicate cu mijloacele rudimentare de 
atunci şi distribuite. Beneficiarii se puteau considera, pe bună dreptate, privilegiaţi. 
            Erau modalităţi de a respira în plan spiritual un aer ceva mai liber. Să nu uităm însă 
că o presă liberă, cu capacitatea de a informa, ar fi suplinit în bună măsură toate aceste 
nevoi intelectuale şi nu numai ale cititorilor. Am căutat în literatură, nu de puţine ori, ceea ce 
trebuia să ne ofere ziareleşi ne-am obişnuit să spunem că reprezentau un mod de rezistenţă 
a literaturii. Am uitat, şi nu suntem vinovaţi pentru asta, că literatura este o artă a valorilor 
durabile şi mai puţin o formă de informare despre realităţi de interes imediat, deşi, într-un 
anumit context, nici acest licru nu poate fi dat cu totul la o parte. Literatura română a rezistat 
cu adevărat în perioadele cele mai crâncene ale regimului comunist pentru că se aduna în 
jurul marilor ei valori, multe dintre ele reabilitate, precum: Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Oc-
tavian Goga, Aron Cotruş, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic ş. a. Lor li s-au alăturat tinerii 
care s-au întors spre valorile estetice, începând cu generaţia lui Nicolae Labiş. Aşa doar 
putem să înţelegem cu adevărat rezistenţa literaturii române într-o epocă dominată pe rând 
de proletcultism, de realismul socialist, de encomiastică şi de cultul personalităţii.

Andrei Moldovan

Maxim Dumitraș, “Masa”
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	 Volumul	 lui	Menuț	Maximinian	de-
dicat	 sărbătorilor	 pascale	 și	 tradițiilor	 din	
județul	 nostru	 cu	 ocazia	 acestor	 sărbători	
vine	 ca	 un	 soi	 de	 încununare	 a	 activității	
autorului	în	domeniul	etnografiei	și	folcloris-
ticii.	„Poveștile	Paștelui.	Tradiții	vii	din	ținutul	
Bistrița-Năsăud”	 (Editura	 Lumea	 Credinței,	
București,	 2019)	 prezintă	 pe	 larg	 variatele	
obiceiuri	ce	însoțesc	această	sărbătoare	în	
zone	 diferite	 ale	 județului	 nostru.	 Iar	 volu-
mul	vizează	două	aspecte	fundamentale	ale	
sărbătorii:	 elementele	 religioase,	 mergând	
mână	în	mână	cu	cele	care	țin	de	obiceiuri	și	
tradiții.
	 Nu	aș	spune	că	activitatea	aceasta	
intensă	de	etnograf	și	 folclorist	a	 lui	Menuț	
este	 în	mod	simplu	o	altă	 față	a	omului	de	
cultură.	Pasiunea	pentru	etnologie	a	scriito-
rului	 (ziaristului	și	 realizatorului	de	emisiuni	
radio	sau	TV)	se	resimte	în	mai	toate	dome-
niile	abordate.	Să	nu	uităm	că	autorul	are	ru-
brici	de	etnologie	la	diverse	reviste	culturale,	
prezintă	 emisiuni	 folclorice,	 spectacole	 de	
folclor	 etc.	 Nu	 în	 ultimul	 rând	 însă,	 poezia	
lui	Menuț	Maximinian	reprezintă	o	perpetuă	
încercare	de	a	surprinde	ruralul,	în	puritatea,	
simplitatea	și	frumusețea	sa	blândă.	
	 Tot	sub	semnul	blândeții	și	a	seni-
nului	stă	și	volumul	la	care	fac	aici	referire.	
Dincolo	 de	 semnificațiile	 tradițiilor	 expuse,	
de	obiceiurile	explicate	 în	acest	volum,	au-
torul	 reușește	 să	 transpună	solarul	 acestei	
sărbători,	lumina	și	bucuria	blajină	care	o	în-
soțește.	Ieșind	cumva	din	limitele	științificu-
lui,	etnograful	ia	contact	pe	alocuri	cu	poetul,	
rezultatul	constituindu-l	acest	volum	în	care,	
mai	mult	decât	o	expunere	riguroasă,	textul	
ia	forma	unei	aduceri	aminte	a	celor	intervie-
vați	sau	a	autorului	însuși.
	 Fără	îndoială,	cele	două	texte	care	
deschid	 volumul	 (sau	 autorii	 lor...)	 nu	 sunt	
lipsite	de	semnificație.	Ele	girează	într-un	fel	
calitatea	cărții	în	cele	două	domenii	esenția-
le	pentru	receptarea	cărții	–	cel	religios	și	cel	
științific.	Astfel	că	Părintele	Episcop	Macarie	
Drăgoi	al	Europei	de	Nord	binecuvântează	
printr-un	frumos	„Cuvânt	de	binecuvântare”	
demersului	lui	Menuț,	în	vreme	ce	Academi-
cian	Sabina	Ispas,	director	al	Institutului	de	

Laudă satului bistrițean
Etnografie	și	Folclor	 „C.	Bră-
iloiu”	 al	 Academiei	 Române	
întocmește	 o	 exhaustivă	 in-
troducere	atât	în	ceea	ce	pri-
vește	cartea	lui	Menuț,	cât	și	
specificul	sărbătorii	pascale.
	 Pentru	 Părintele	 Episcop	
Macarie	 Drăgoi,	 cartea	 la	
care	 face	 referire	 reprezin-
tă,	 înainte	de	 toate,	 prilej	 de	
nostalgie,	 de	 rememorare	 a	
copilăriei	 petrecute	 la	 țară,	
la	 Spermezeu,	 mai	 exact,	
fapt	 ce	 îl	 face	 să	 aprecieze	
cu	 atât	 mai	 mult	 demersul.	
„Menuț	Maximinian	ne	oferă,	
prin	această	carte,	o	frumoa-
să	 călătorie	 în	 lumea	 satului	
românesc	 așa	 cum	 arată	 el	
în	 lumina	 sărbătorilor	 pasca-
le.	Culegând	povestiri	despre	
obiceiurile	de	odinioară	de	la	
bătrânii	 vetrelor	 năsăudene	
și	 documentându-se	 din	 lu-
crări	 de	 specialitate,	 autorul	
ne	 aduce	 într-un	 univers	 în	
care	 cele	 de	 jos	 de	 întrepă-
trund	cu	cele	de	sus,	în	care	
reguli	de	viață	cotidiană	sunt	

rânduite	în	funcție	de	sărbătorile	creștine,	în	
care	mirosul	de	tămâie	se	amestecă	cu	cel	
al	aromelor	și	miresmelor	cămărilor	și	case-
lor	gătite	de	praznic.”	(p.	9)
	 De	 cealaltă	 parte,	 Academician	
Sabina	Ispas	apreciază,	 la	rândul	său,	atât	
amplul	 studiu	 al	 lui	Menuț,	 cât	 și	 faptul	 că	
județul	nostru	este	unul	dintre	cele	(tot	mai	
puține,	din	păcate)	în	care	tradițiile	sunt	păs-
trate,	 ele	 conservându-și	 valoarea	 identita-
ră:	„Volumul	de	față,	scris	de	Menuț	Maximi-
nian,	este	un	act	cultural	generos	prin	care	
sunt	consemnate	și	publicate	tradițiile	româ-
nești	din	ținutul	Bistrița-Năsăud	care,	astăzi,	
concentrează	 cele	 mai	 semnificative	 repe-
re	 ale	 identității	 culturale	 etnice.	 Mai	 ales	
că	 se	dovedesc	a	 fi	 încă	pline	 de	 vigoare,	
suprafiețuind	alături	de	procesele	alerte	de	
mondializare	culturală,	care	tind	să	modifice	
componente	 de	 referință	 ale	 paradigmelor	
naționale”	(p.	21)
	 Iar	eforturi	precum	acesta	al	lui	Me-
nuț	Maximinian	contribuie	și	ele	la	conserva-
rea	tradițiilor.	Ilustrând	frumusețea	obiceiuri-
lor,	 simplitatea	 și	 puritatea	 lor,	 inestimabila	
lor	 frumusețe,	 autorul	 subliniază	 fără	 echi-
voc	valoarea	temeinică	a	acestora,	ce	trebu-
ie	păstrată	și	dusă	mai	departe	–	transmisă,	
așadar,	generațiilor	ce	vin	din	urmă.
	 Meticulos	 documentată,	 cartea	
aduce	în	lumină	crezuri	și	obiceiuiri	mai	mult	
sau	mai	puțin	cunoscute	cititorului,	în	funcție	
de	zona	în	care	va	fi	copilărit.	Nu	puține	sunt	
legendele,	poveștile	sau	relatări	ale	localni-
cilor	care	ar	putea	să	ne	surprindă,	revelând	
și	explicând	lucruri	a	căror	sorginte	nu	o	bă-
nuiam.	 Interesante	 mi-au	 părut,	 bunăoară,	
legendele	ce	explică	ouăle	roșii,	pasca	etc.	
Nu	lipsesc,	desigur,	nici	rețete	ale	unor	mân-
căruri	specifice	Paștelui	sau	poezii	străvechi	
ce	însoțesc	diferite	momente	și	evenimente	
ale	acestei	sărbători.
	 Frumos	 ilustrat	cu	 fotografii	ale	 lui	
Alexandru	Uiuiu	și	nu	numai,	volumul	lui	Me-
nuț	Maximinian	reprezintă,	în	esența	sa,	un	
elogiu	 adus	 satului	 bistrițean	 și	 locuitorilor	
săi.		

Vasile Vidican

Icu Crăciun, în ,,dulcele stil clasic”
	 Prozator	 exersat,	 Icu	 Crăciun	 a	
publicat	în	anul	Centenarului	un	romanul	bi-
ografic	„Când	vor	înflori	mălinii”,	în	care	na-
rațiunea	se	urzește	pe	firele	unei	confesiuni	
a	eroului,	Emil	Boșca,	născut	 în	 localitatea	
Maieru,	cunoscută	prin	renumele	„cuibul	vi-
surilor”.	Pe	cât	de	fericită	i-a	fost	copilăria,	în	
atmosfera	paradisiacă	a	Maierului,	eroul	s-a	
născut	în	1913,	pe	atât	de	ultragiantă,	matu-
ritatea.	Emil	Boșca	era	fiu	de	țărani	și	a	învă-
țat	la	Maieru,	apoi	în	vestitul	liceu	românesc	
din	Năsăud	şi	Facultatea	de	Drept	din	Cluj,	
cu	rezultate	frumoase.	Pasiunile	lui	erau	ga-
zetăria	și	literatura	care	i-au	purtat	pașii	prin	
redacții	de	provincie,	pentru	a	ajunge,	după	
dictatul	de	la	Viena,	în	București,	la	„Curen-
tul”	lui	Pamfil	Șeicaru.	
	 După	 1945,	 gazetarul	 de	 notorie-
tate	care	era	Boşca,	om	căsătorit	 și	 tată	a	
doi	copii,	din	cauza	acțiunilor	sale	politice	a	
fost	hăituit	de	noua	administrație	și	a	trebuit	
să	trăiască	şase	ani	în	clandestinitate.	A	fost	
prins	prin	trădarea	unui	aspirant	la	statututul	
de	gazetar	care-l	vizitase	cândva	la	redacţia	
„Curentul”.		Închis	în	anul	1952	
,	 a	 rămas	 doisprezece	 ani	 în	
pușcărie,	 pe	 	 motive,	 fireşte,	
politice.	 Eroul	 a	 trăit	 perioada	
cea	mai	neagră	a	vieții	sale	și	
parcursul	 unui	 intelectual	 de	
mare	 vocație	 a	 fost	 frânt,	 în-
locuit	 cu	 experiențe	 carcerale	
inumane,	 omul	 fiind	 redus	 la	
un	minimum	biologic.	
	 Romanul	 este,	 de	
fapt,	confesiunea	lui	Emil	Boș-
ca-Mălin,	transmisă	de	dincolo	
de	 mormânt,	 după	 o	 sută	 de	
ani	 de	 la	 nașterea	 sa.	 Proza	
este	scrisă	în	manieră	clasică,	
foarte	bine	articulată,	o	veritabilă	„rara	avis”	
în	pletora		experimentelor	neconvingătoare.	
Derularea	 confesiunii	 urmează	 ritmul	 şi	 lo-
gica	naturală,	textul	având	liniștea	unei	ape	
limpezi,	după	ieșirea	din	ținutul	muntos.	Cel	
care	își	povestește	viața	sugerează	că	în	lo-
cul	în	care	se	găsește,	totul	este	rânduit	și	li-
niștit,	astfel	că,	nu	este	cazul	să	arate	pentru	
trecut	 spectaculoase	 plângeri	 în	 secvenţe	
dictate	de	mania	vremilor.	
	 Volumul	 este	 în	parte	o	 splendidă	
descriere	a	Văii	Someșului,	 cu	viața	și	 oa-
menii	săi,	cum	puține	se	mai	pot	găsi	pe	lân-
gă	ceea	ce	a	scris	Rebreanu.		Așa	cum	măr-
turisește	autorul	pe	coperta	a	patra:	„Cartea	
aceasta	 este	 un	 roman	 biografic	 și	 îl	 are	
ca	protagonist	 pe	 fostul	 deținut	politic	Emil	
Boșca	Mălin	(1913-	1976).	Gazetarul,	 juris-
tul,	 folcloristul	 și	 istoricul	Emil	Boșca	Mălin	
a	 fost	 condamnat	 în	 1946,	 în	 contumacie,	
la	muncă	silnică	pe	viață.	Timp	de	șase	ani	
a	trăit	în	clandestinitate,	ascuns	sau	traves-
tit,	 sub	 nume	 fals,	 hăituit	 de	 securitate,	 iar	
1952	a	fost	arestat,	fiind	trădat	de	niște	cu-
noscuți(...).	Menționez	că	toate	personajele	
sunt	reale,	unele	dintre	ele	mai	trăiesc	și	ne	
bântuie	existența.”
	 Autorul	acordă	o	atenție	deosebită	
prezenței	României	în	cel	de	al	doilea	război	
mondial.	 La	 pagina	 202,	 citim:	 „În	 această	
situație,	 singura	 care	 putea	 garanta	 grani-
ţele	mutilate	 ale	României	 a	 rămas,	 totuși,	
Germania.	În	1941,	Hitler	 i-a	propus	lui	 Ion	
Antonescu	să	atace	împreună	URSS	promi-
țându-i	 restituirea	 teritoriilor	 ocupate.”	 Șirul	
observațiilor	continuă.
	 Despre	 soția	 sa,	 traumatizată	 de	
plecarea	 la	puşcărie,	Emil	Boșca	spune	pe	

un	ton	tragic:	„Florica	nu	s-a	mai	recăsătorit.	
A	 fost	decizia	ei.	Și-a	purta	crucea	de	una	
singură	până	la	finele	vieții	în	această	lume	
de	amar.”	
	 Nemaifiind	 iertat	 pentru	 absenţa	
din	familie,	Emil	Boşca	Mălin	s-a	căsătorit	la	
52	 de	 ani,	 dar	 în	 ce	măsură,	 întâlnirea	 cu	
Petronela	a	putut	reprezenta	o	vindecare	a	
traumei	sale	este	greu	de	spus.	Mai	degrabă	
o	fericită,	reparatorie	improvizaţie.
	 Eroul	romanului	este	unul	vital,	co-
erent,	 persuasiv	 care	 se	 manifestă	 deplin	
rațional,	iar	ca	tipologie	romanescă	este	tra-
gic.	După	un	parcurs	atât	de	frumos	până	la	
negurile	 războiului,	 zborul	 său	a	 fost	 între-
rupt	de	totalitarismul	de	tip	sovietic,	instalat	
în	România.	
	 Romanul	 are	 ritmul,	 frumusețea	
timbrul	 clasic.	Descrierea	 cu	 talent	 a	 natu-
rii	 rurale	până	 la	detalii,	a	stărilor	sufleteşti	
de	 tânăr	 care	 iubea	 fetele,	 nu	 se	 pot	 uita.	
Fraza,	echilibrată	muzical	se	poate	citi	și	cu	
voce	 tare	 procurând	 încântare.	 Eroul	 este	
un	 suflet	 deschis,	 solar,	 şi	 în	 aceeaşi	 mă-

sură	 expresia	 unei	 taine	 care	
aruncă	 aspra	 sufletului	 lumini	
şi	 întuneric	 pentru	 a	 trece	 în	
mistică	 prin	 revenirea	 în	 text	
din	 cealaltă	 lume.	Ritmul	 pro-
zei	 pare	 să	 se	 întărească,	 să	
devină	 sagace	 pe	 măsură	 ce	
confesiunea	se	apropie	de	zi-
lele	 noastre,	 pe	 bună	 drepta-
te,	 de	 plâns	 pentru	 confesor.	
Semn	 de	 spirit	 tutelar,	 eroul	
veghează	din	cealaltă	 lume	 la	
parcursul	 oamenilor,	 arătân-
du-se	dezamăgit	de	ceea	ce	a	
trăit	poporul	nostru	 în	vremea	
dictaturii	sovietice	și	a	ceea	ce	

am	putea	numi	dictatură	occidentală.
	 Prin	romanul	„Când	vor	înflori	măli-
ni”,	scriitorul	Icu	Crăciun	dă	nouă	viață	ero-
ului	neîndreptățit	de	soartă,	viața	pe	care	o	
trăiește	și	el	 și	 cititorii,	multiplicând	 în	mod	
miraculos	 destinul	 tragic,	 transformat	 prin	
alchimia	 talentului	 literar.	Ceea	ce	 i-a	spus	
cumnatului	 său,	 la	 găsirea	 manuscriselor	
deteriorate	 irecuperabil	 –	 „Damaschine,	
m-ai	 omorât...”,	 îi	 spune	 autorul	 lui:	 „Icule,	
m-ai	înviat,	mi-ai	dat	atâtea	vieți!...”	
	 Emil	Boșca	Mălin	și	încheie	confe-
siunea	spunand:	„Până	la	Judecata	de	apoi	
vă	doresc	tuturor	sănătate	și	bucurii.	Duhul	
meu	va	fi	mereu	cu	voi.”	
	 Autorul	dovedește	o	rare	capacita-
te	de	concentrare	asupra	detaliului,	de	ase-
menea,	 putere	 de	 descriere	 într-o	 bogăție	
lexicală	care	conferă	prospețime	 textului	 și	
plăcere	 lecturii.	Scene	de	o	mare	delicate-
țe	 sufletească,	bunăoară,	două-trei	 întâlniri	
ale	 lui	 Boșca-Mălin	 cu	 prietene,	 în	 tinere-
țe,	sunt	atât	de	 frumos	construite,	 încât	au	
statutul	unei	 fraze	muzicale	calme,	preves-
tind	 anii	 furtunoşi	 ai	 vieții	 eroului.	 Stăpân	
pe	 mijloacele	 artei	 sale	 Icu	 Crăciun	 poate	
să	 folosească	 fraza	 lungă,	 arborescentă,	
cu	aceeași	dexteritate	cu	care	frazele	scur-
te	 conferă	 dinamism	 textului.	 Pictor	 al	 țări	
Năsăudului	 precum	 consăteanul	 său	 Liviu	
Rebreanu,	Icu	Crăciun	este,	prin	ceea	ce	a	
scris,	un	important	prozator	român	de	azi.
	 „Când	 vor	 înflori	 mălinii”	 este	 un	
exercițiu	 de	 măiestrie	 al	 prozatorului	 Icu	
Crăciun,	 care	 pe	 lângă	 textele	 de	 netăgă-
duită	modernitate,	ne	oferă	acest	roman	cu	
„ramă	clasică	impusă”.

Victor Ştir
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OLIMPIU NUȘFELEAN – 70
            Colegul nostru, scriitorul Olimpiu Nuşfelean, directorul revistei „Mişcarea lirerară”, va împlini luna aceasta vârsta rotundă de 70 de ani, în plin elan creator. 
Publicaţia noastră îl omagiază publicând din creaţia sa recentă prozele de mai jos. La mulţi ani!

R. C.

În ploaie, spunînd poezii

 Irène L. purta o jachetă de un roşu intens, care da bine cu cizmulițele negre cu toc 
jos, încălţate la acest sfîrşit de toamnă ploioasă. Ploua desigur, dar Irène L., în graba prici-
nuită de întîrzierea la ore, uită să-şi ia umbrela. Jacheta ei roşie da bine nu atît cu cizmulițele 
negre, cît cu aerul ei copilăresc, cu părul răvăşit de vînt peste faţa senină, care-i ascundea 
vîrsta.
 Mergea pe jos, ignorînd ploaia, şi profita de timpul drumului ca să-şi pună în ordine 
lecţia de imaginaţie pe care urma îndată să o realizeze cu grupa de creație de la clasele 
mici. 
 Cum să le demonstreze elevilor de opt sau zece ani cît de importantă este imagi-
nația? Dar, mai ales, cum să-şi demonstreze sieşi, dincolo de teoriile cărţilor de specialitate 
pe care le studiase? Ce rezultat ar avea oare un efort absolut de imaginație?
  Luînd ploaia foarte în serios, îşi închipui o umbrelă imaginară care o apără de in-
temperie. Trecea grăbită prin ploaie şi-şi imagina forma umbrelei, textura, culoarea, tija pe 
care era fixată structura umbrelei, stropii prelinși peste marginea clopotului de mătase. Și 
chemă din memorie poezii care elogiau umbrela și ploaia, cadre din filmele văzute, simțind 
cum în inima ei crește sentimentul că are deasupra capului o umbrelă adevărată, pe care o 
manevra cu propriile mîini, ținînd-o înălţată. Şi observă deodată că ploaia nu-i mai udă părul, 
nici jacheta colorată într-un roşu intens. Deasupra capului ei plutea o umbrelă, cît se poate 
de reală, avînd în vedere efectele prezenţei acesteia. Fără să se îndoiască de rezultatul 
exercițiului ei, Irène L. repetă totul în sala atelierului de creație, cu cei șase sau șapte copii 
din grupă. Copiii o luară în serios. Și reușiră. Ieșiră afară din sala de clasă, în curtea școlii și 
apoi pe străzile orașului și, apărați de umbrelele lor imaginare, însoțiți de profesoara lor, se 
jucau prin ploaie spunînd poezii!

Ultimul trandafir
 O văzu sprijinită de gardul de fier al 
Muzeului de Istorie. Grilajul acela solid menit 
parcă să descurajeze hoţii, dar încercînd mai 
mult să imite o împrejmuire medievală... O 
bunicuţă îmbrăcată într-un pardesiu cenuşiu, 
cu părul cărunt, încă bogat, pieptănat îngrijit, 
pe cap cu o pălăriuţă neagră, care-i masca 
fruntea şi ochii. 
 De ce se oprise din drum? Încerca 
să-şi aducă aminte ceva anume? Avea un 
moment de leşin? Aştepta pe cineva? Irinel 
H. ezita: să treacă indiferent mai departe sau 
să încerce să-i fie de folos în vreun fel. Îşi 
luă inima în dinţi şi se apropie de ea plin de 
amabilitate.
 Privirea îi era aceeaşi, iscoditoare 
şi avîntată, susţinută de nasul mic, uşor ridi-
cat, adulmecînd norii. Faţa îi exprima aceeași 
deschidere şi hotărîre. Era ea. Cîţi ani să fi 
trecut de cînd i-a refuzat, lui, ultimul tranda-
fir? 40? 50? A fost oare, atunci, iubirea lor 
una sinceră, dar trecătoare? Trandafirul ace-
la a rămas viu, în amintire, sau s-a veştejit? 
Motivul despărţirii lor n-a fost foarte clar. Nu 
l-ar putea găsi nici acum. Dar nu l-a căutat cu 

adevărat niciodată. Ea, pe atunci, îl plăcea, asta e sigur. Se temea oare că tinereţea lui va 
fi răpită de altele? O vreme, cîţiva ani, se mai vedeau pe stradă, se salutau în trecere, dar 
apoi – zeci de ani?!... – au uitat unul de altul. Erau doi străini, care se ignorau fără nici un 
regret.
 Îl recunoscu şi ea. Îşi mai păstra, el, statura sportivă, chiar dacă gesturile nu-i mai 
erau atît de sigure. Era îmbrăcat şi acum în geacă şi blugi. Blugii lui mereu obosiţi. Părul, 
cîndva negru – ca pana corbului, cum se spune în poeziile populare – era acum cenuşiu, 
cu nuanţe arămii, ca şi cum ar fi stat mult în fum de ţigară, deşi el nu fuma. Purta părul în 
continuare lung, lung şi albit de ani, mai aspru. Nu se mai lăsa fluturat de vînt.
 - Ţi-e rău? o întrebă el, fără vreo conversaţie introductivă.
 - M-a prins un leşin. Mergeam să-mi plătesc telefonul.
 - Să te ajut? Chem un taxi?
 - Da... Poţi să chemi. Mulţumesc.
 Îl privi drept în faţă. El luă telefonul mobil să cheme un taxi.
 - Irinel!... zise ea, cu duioşie şi cu o notă de umor. Ai ceva galben, o pată, pe buza 
de sus. Ai o batistă? Ia şerveţelul meu. 
 Scoase din buzunar o pungă de şerveţele, ţinîndu-se în continuare cu o mînă de 
gard, slăbită. 
 În vreme ce nu scăpa din ochi telefonul, Irinel se şterse pe buze cu şerveţelul. Erau 
urme de gălbenuş de ou. La micul dejun a mîncat ouă fierte.
 O duse cu taxiul pînă acasă. O ajută să urce scările, două etaje, dar rămase în faţa 
uşii.
 - Să chem un medic?
 - Nu! Îmi revin. Îmi iau pastilele şi mă odihnesc puţin.
 O urmări cum descuie uşa şi intră în apartament. N-o întrebă nimic de ai ei. Cum 
se simţeau, ce mai făceau? N-avea chef de povești. Irinel H. ieşi din bloc şi-şi văzu, pe mai 
departe, de ale sale.

Oamenii din vremea lui Ion Sterp
 Ion Sterp nu avea ambiţii politice. Nu-i trecuse niciodată prin cap să se facă parla-
mentar. Nu se vedea deloc în faţa oamenilor, vorbindu-le despre viitor.
 - Nu trebuie să te vezi tu în nici un fel, îl sfătui consoarta. Trebuie să te vadă ceilalţi!
 - Dar cum?
 - Apari la televizor şi gata!

 Şi aşa şi făcu Ioan 
Sterp: apăru la tele-
vizor şi gata. Nu era 
vorba de bani. Nu le 
ducea dorul. Şi aşa 
azi, apoi mîine şi po-
imîine... Prindea aripi. 
Imaginea lui publică 
se impunea constant. 
Deveni în scurt timp o 
enormă imagine televi-
zată, care nu mai ieşea 
din casele oamenilor. 
Oricine dintre cei care 
îl vedeau la televizor 
putea deveni un votant 
întîmplător.
 Și în felul aces-
ta, el, cel de care se 
despărţise, deveni un 
omuleţ oarecare, tot 
mai mic şi mai neîn-
semnat, pe care, în-

tr-un gest emoţional, Ion Sterp îl strecură într-o zi, inspirat, în buzunarul de la piept al sacou-
lui îmbrăcat în fiecare dimineaţă. Era o dovadă, reală, că el nu-şi uitase  trecutul, rădăcinile, 
identitatea....
 Se întîmplă însă că, într-o altă zi, fără să realizeze ce se poate petrece, se opri cu 
mașina în mijlocul unei răfuieli între două găşti rivale. Nu-l interesa ce-şi disputau, nu voise 
să fie acolo, dar, ei bine, viaţa te aruncă uneori şi unde nu doreşti să te afli.
 S-au tras şi cîteva focuri de armă. Un glonte perforă parbrizul maşinii şi se opri 
în buzunarul de la piept al senatorului. Am uitat să vă spun că devenise între timp senator. 
Dar nu-i nimic. Din fericire, glonţul perforă stofa şi se izbi de trupul omuleţului ascuns de Ion 
Sterp în buzunar. Din păcate, glonţul îi fu fatal omuleţului. 
 Ion Sterp luă omuleţul şi, discret îndoliat, îl îngropă în grădina vilei, lîngă un cireş, 
închis într-un sicriuaş de aur. N-avea cine să sape după el şi să-l dezgroape. Poate, cine 
ştie, peste mii de ani, din întîmplare, va da cineva peste cadavru, îl va duce la muzeu şi-l va 
studia. Se va mira, probabil, şi cercetătorul acela ce oameni mici au trăi pe vremea lui Ion 
Sterp!
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O revistă literară de mare vizibilitate: „Neuma”
 Cine și-ar fi imaginat vreodată că 
publicația literară Neuma va rezista con-
curenței, mai cu seamă la Cluj-Napoca, 
unde viază de zeci de ani tradiționalele 
Steaua, Tribuna, Echinox, la care se 
adaugă, după 1989, Apostrof, Orașul și 
încă vreo câteva, mai mult sau mai pu-
țin vizibile în peisajul clujean? Răspunsul 
este unul singur. Colectivul de redacție, 
condus cu competență de directoarea 
Andrea H. Hedeș și redactorul-șef Andrei 
Moldovan, susţinut constant de spiritul 
neobosit al scriitorului Horia Gârbea, are 
ca obiective două principii simple: cali-
tatea și valoarea, indiferent de vârstă și 
sex.
 Număr de număr, această revistă a 
atras condeie cu notorietate din literele 
românești, făcând-o tot mai căutată, frec-
ventată și vizitată în librării și în mediul 
on-line datorită complexității textelor cu-
prinse între coperțile sale.
 Numărul dublu pe lunile mai-iunie 
(19-20) confirmă cele afirmate mai la 
deal. Dela editorialul d-nei Andrea H. He-
deș, Realități prozaice, și cursivulIadul 

cotidian al d-lui Horia Gârbea, ancorate bine în realitatea literară și socială contemporană, 
și până la rubricile Vitrina cu cărți și Revista revistelor, vrând-nevrând, nu poți sări peste vreo 
pagină care să nu te intereseze sau să nu satisfacă gustul și pretențiile diverșilor cititori până 
și prin informațiile legate de viața literară românească. Semnăturile unora ca: Gheorghe Gri-
gurcu, Mihai Zamfir, Constantin Cubleșan, Ioan Holban, Ștefan Borbely, Dan Stanca, Mircea 
Muthu, Ion Cocora, Radu Voinescu, Mircea Anghelescu, Sergiu Radu Ruba sunt suficiente 
pentru a convinge că publicația aceasta merită citită d’acapo al fine.
 Proza semnată de: Șerban Tomșa, Cătălin Rădulescu, Răzvan Nicula, dar și poe-
mele scrise de: Petru Ioan Crețu, Maria Grădinaru, Gabriela Chiran, Călin-Andrei Mihăilescu 
și Dan Breaz ne conving că există şi talente care se vor impune cât de curând în literatura 
română.
 Un loc aparte îl ocupă traducerile din autori contemporani făcute de: Ana-Maria 
Florea (din poetul american Caled Schrock Hurst), Liliana Moțoc (din poetul spaniol Albert 
Mesters), Diana Iepure (din poeta rusă Elena Fanailova), Letiția Ilea (din poetul francez Guy 
Goffette), Andrew &Claudia Davidson-Novosivschei (din poeta indiană Usha Akella), Caius 
Dobrescu (din poeta austriacă Karin Peschka), Mircea Dan Duță (din poetul ceh Jaromir 
Typlt), Sonia Elvireanu (din poeta franceză Marilyne Bertoncini).
 Firește, nu lipsesc cronici aplicate la cărți recent tipărite, semnate de: Horia Gârbea 
(laSexualitate și societate. Istorie, religie și literatură de Andrei Oișteanu),Gheorghe Grigur-
cu (despre Poezia trăirilor ascunse ale lui C-tin Cubleșan), Andrei Moldovan (despreJoia-
patimilor de Horia Bădescu), Sonia Elvireanu (despre volumul Neștiute de Ara Alexandru 
Șișmanian), Menuț Maximinian (despre Viața mea de noapte de Irina Petraș), Ana Dobre 
(despre Noduri, verigi și răscrucide Ioana Greceanu și Cântând ei construiau o cușcă de 
Saviana Stănescu), Andrea H. Hedeș (despre Corso de Adrian Popescu), Monica Grosu 
(despre „Tiparele eterne” și poetica orizontalității de Șt. Augustin Doinaș), Ioan Holban (des-
pre Palimpseste regăsite de Grigore Elisei), Nicoleta Milea (despre Cealaltă față a umbrei 
de Maria Pal și Mireasa fără nuntă de Nicoleta Stavarache), Nicolae Dina (despreCândva 
în Arcadia de Domnița Neaga), Horia Gârbea (despre Secretele macilor de Evelyne Maria 
Croitoru și Maxinne de George Băicoianu), Victor Mușat (despre Egoismul unui vis de Mihai 
Maxim) și Dumitru Ungureanu (despre Cronica vieții mele de Bob Dylan).
 De asemenea, la rubrica Colocviul de critică, Radu Voinescu comentează inter-
vențiile câtorva participanți la ediția a IX-a a Colocviului Anual de Critică, organizat de filia-
la București a Uniunii Scriitorilor, cu tema Rezistențăînliteratură, literatura rezistenței între 
1945-1989 în România; tot aici sunt publicate și intervențiile lui:Mircea Anghelescu (Istoria-
literaturii și literatura rezistenței),Mihai Zamfir (Rănile spirituale nu se vindecă), Andrei Mol-
dovan (Recuperarea valorilor estetice ca formă de rezistență a literaturii), Maria Ana Tupan 
(Rezistența: fetiș, simulacru și realitate), Liliana Corobca (Modalități de a înfruntacenzura în 
regimul comunist. Limbajul esopic) și Horia Gârbea (Teatrul, rezistența și șopârla).
 Merită semnalat interviul realizat de Niculina Oprea scriitorului turc Tarîk Gune-
vel, eseurile semnate de Gelu Negrea (În Paradis nu există opoziție și Fotbalul, ca voință 
șireprezentație) și Radu-Ilarion Munteanu (Historia magistra vitae), la rubrica Ecran literar 
un text incitant semnat de Alexandru Jurcan, iar la cea de Educație cel semnat de Adrian 
Costache. Despre informațiile la zi din teatrele românești scriu G. Răzvan, Mihai Gligan și 
Ion Cocora. Nu lipsește, ca de obicei, rubrica Culinar întreținută de Florica Bud. La Vitrina cu 
cărți, același Horia Gârbea prezintă, pe scurt, cele mai recente cărți: Jurnal III de Gheorghe 
Grigurcu, Trilogia de poezie de Daniel Bănulescu, Fragmente critice de Andrei Moldovan, 
SFmania. Ghidul curiosului de Mircea Opriță, Bătrânul și eutanasierul de Ionel Bușe și Si-
lueta uneimelancolii de marți de Gela Enea. Nouă nu ne rămâne decât să vă dorim lectură 
plăcută, iar pentru o mai apropiată cunoaştere, vă oferim mai jos un scurt dialog cu directorul 
publicaţiei, scriitoarea Andrea H. Hedeş.

            „E lucru rar, într-o perioadă în care îmbătrânirea marchează 
toa- te aspectele societății, faptul că aici se cresc și se încurajeazăi 

tinerii pentru a porni pe acest drum, deloc facil, al literelor.”

            Rep. – Stimată d-nă Andrea H. Hedeș, ce v-a determinat să înfi-
ințați o nouă revistă literară - și încă la Cluj – Napoca, unde har Dom-
nului există o bogată viață culturală, dat fiind faptul că la Luceafărul 
de Dimineață aveați deja o rubrică permanentă, iar numele d-voastră 

apărea alături de câțiva grei ai literelor române, îi numesc aici pe Alex. 
Ștefănescu, Dan Cristea, Gabriel Chifu etc. 

            Andrea Hedeş: Eu am bătut la porțile literaturii ca anonim, am debutat apoi în poezie 
grație lui Mircea Muthu și lui Mircea Petean, în presa literară datorită lui Virgil Rațiu la Bis-
trița și Horia Gârbea la București. Un pas firesc a fost înființarea editurii iar apoi, tot firesc a 
venit înființarea unei reviste. E o creștere organică, o evoluție. Țin cont întotdeauna de sfatul 
domnului profesor Mircea Muthu nu te întrece cu nimeni, aleargă singur. Cred că NEUMA 
este o voce distinctă, dovadă stau colaboratorii și cititorii noștri fideli, din țară și din afara ei 
și emulația și empatia pe care a creat-o în jurul ei. Atunci când vine vorba de cultură, cu cât 
mai multe voci, cu atât mai bine.
            Rep.: Sunteți membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, una din 
cele mai puternice filiale din țară, asta, să recunoaștem și datorită președintei noastre 
Irina Petraș, ce părere aveți de proiectele realizate până acum, altele în derulare. Ar 
mai fi loc și de altceva?
            Andrea Hedeş: Filiala Cluj a USR este, cu siguranță, un reper la nivel național. 
Echilibrul, dinamismul, standarul înalt, slujirea culturii, spiritul de breaslă sunt alchimizate de 
către Zâna Bună a Filialei, doamna Irina Petraș, spre mai binele nostru, al tuturor, scriitori 
și oameni ai cetății. Este un timp fericit și un mediu în care se poate crește, înflori, învăța și 
spre care istoria literară va privi cu reverență.
            Rep.: Știu că lirica este primul d-voastră gen frecventat cu asiduitate în primii 
ani de studenție, dar și după. Ați publicat deja trei volume de versuri, pentru care ați 
fost premiată, dar, în 2012, ați  primit un premiu din partea 
revistei Luceafărul de Dimineață pentru critică literară, iar în 
2014 din partea revistei Mișcarea literară tot pentru această 
ispravă. Cum se împacă poezia cu critica, iar mai nou am 
aflat că aveți sub tipar un volum de proză scurtă, intitulat 
Povestiri de pe malul celălalt, cu o prefață de Mircea Muthu.
 Andrea Hedeş: Logo-ul NEUMA, desenat de Laura 
Poantă, este un trandafir din specia rosa centifolia aflat în plină 
înflorire. El are, așadar, o sută de petale, de foi (de carte, de 
revistă, iată) adică tot atâtea aspecte care trebuie dezvoltate, 
revelate și este înfloritor, nu înflorit, adică nu a atins echilibrul, 
de unde nu ar putea mai apoi decât să se stingă. Este principiul 
care stă atât la baza drumului meu literar cât și la baza proiec-
tului meu de suflet, NEUMA. De aceea critica literară, proza și 
alte lucruri pe care le pregătesc pot fi înțelese în această cheie. 
Talantul trebuie înmulțit, e o datorie.
            Rep.: Ce părere aveți despre viața literară din județul nostru, mai cu seamă că 
sunteți și membră a Asociației Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud?
            Andrea Hedeş: Nu doar că sunt membră a SSBN dar am debutat publicistic la Bistri-
ța. E o pepinieră aici, benefic marcată de personalitatea criticului literar Andrei Moldovan, în 
jurul căruia au prins aripi un critic precum Vasile Vidican, un etnolog precum Menuț Maximi-
nian (în colectivul redacţional al revistei „Neuma” ăn acelaşi timp, n. n.), care se bucură de 
o binemeritată recunoaștere națională, căci munca asiduă și seriozitatea sunt până la urmă 
răsplătite, și ce e mai de preț pentru un om al literelor decât să aibă cititori, să aibă parte 
de feed-back atât din partea publicului larg cât și a celui de specialitate? Aș menționa, fără 
lipsă de modestie, și numele subsemnatei. E lucru rar, într-o perioadă în care îmbătrânirea 
marchează toate aspectele societății, faptul că aici se cresc și se încurajeazăi tinerii pentru 
a porni pe acest drum, deloc facil, al literelor. Ține de un anumit talent și de generozitate, de 
puterea de a investi încredere și know how pentru a avea cui preda bastonul de mareșal. 
Lumea nu începe și nu se termină cu noi, totul e trecător dar e bine să înțelegem că suntem 
o verigă într-un lanț și să avem grijă ca acesta să nu se întrerupă la un moment dat. Suntem 
datori cu asta înaintașilor și urmașilor noștri, spiritului ardelean. 
            Rep.: Drumul d-voastră în lumea Hesperidelor este în plină ascensiune. Vă 
considerați o femeie împlinită?
            Andrea Hedeş: Cred că împlinirea ne va fi dată, dacă vom merita, într-o altă lume. 
În aceasta, sub stigmatul horro vacui și a unei realități coborâte parcă din pânzele lui Goya, 
încerc să conturez propria mea Stea Polară, prin ceea ce știu să fac: literatură.

Prezentare şi dialog de Icu Crăciun


