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Eveniment

Festivalul Național de Literatură FestLit Cluj 2021
Cea de-a 8-a ediție a FestLit Cluj s-a desfășurat în perioada 2-11 iunie 2021, adaptându-se condițiilor impuse
de criza sanitară. Cum se știe deja, volumul Istoriile literaturii române a reușit să țină locul simpozionului plănuit pentru ediția a 7-a a FestLit Cluj (2020). Și de această dată, centrul de greutate l-a constituit o antologie, Scriitorul și lumea, gândită de Irina Petraș în seama unui chestionar trimis scriitorilor din toată țara. Ideea centrală:
relația scriitorului cu cititorii săi și cu lumea în vremuri normale, în vremuri de restriște (de orice gen: personală, politică, sanitară etc.), în deplină eră internetică. Două eseuri – Lumea fără cap, Scriitorul fără lume, apărut în România literară, și Re-locuirea culturală a Cetății, apărut în Tribuna – au ținut loc de prefață și de incitare la dezbatere.
Au răspuns 74 de scriitori (Adrian Alui Gheorghe, Simona Antonescu, Sanda Berce, Ana Blandiana, Oana Boc,
Iulian Boldea, Ștefan Bolea, Ştefan Borbély, Corin Braga, Florica Bud, Constantina Raveca Buleu, Leo Butnaru, Ion Buzași, Dumitru Cerna, Ruxandra Cesereanu, Gabriel Chifu, Aura Christi, Gabriel Coșoveanu, Cornel Cotuțiu, Vasile Sebastian Dâncu, Gellu Dorian, Ioana Drăgan, Vasile V. Filip, Dinu Flămând, Gabriela Gheorghișor,
Mihaela Gligor, Gheorghe Glodeanu , Nicolae Goja, Mariana Gorczyca, Vasile Igna, Emanuela Ilie, Florina Ilis, Nicolae Iuga, Marius Jucan, Ștefan Jurcă, Ioan Lascu, Adrian Lesenciuc, Rodica Marian, Valentin Marica, Menuţ Maximinian, Alice Valeria Micu, Ion Mureșan, Vianu Mureșan, Cornel Nistea, Eugeniu Nistor, Olimpiu Nușfelean, Dora
Pavel, Ovidiu Pecican, Irina Petraș, Laura Poantă, Horea Poenar, Ioan-Aurel Pop, Ion Pop, Adrian Popescu, Horea
Porumb, Ilie Rad, Dani Rockhoff, Gheorghe Săsărman, Monica Săvulescu Voudouri, Alexandru Sfârlea, Roxana Sicoe-Tirea, Liviu Ioan Stoiciu, Ion Taloș, Adriana Teodorescu, Livia Titieni, Gábor Tompa, Adrian Ţion, Radu Țuculescu, Cornel Ungureanu, Doina Uricariu, Lucian Vasiliu, Răzvan Voncu, George Vulturescu, Magda Wächter).
Studii și eseuri libere (uneori cu puternică tentă confesivă) sau urmând pas cu pas întrebările chestionarului fac din Scriitorul și Lumea (Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca) un consistent volum – mărturie abordând condiția scriitorului român de azi din perspective variate și cu încheieri nu o dată surprinzătoare.
Cartea (redactor responsabil: Constantina Raveca Buleu) poate fi consultată în PDF pe site-ul Filialei Cluj (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), la secțiunea Editoriale. Ea ar putea fi oricând punct de plecare pentru un studiu sociologic.
Volumul e ilustrat cu fotografii de grup, cu scriitorii împreună. Locurile acțiunii sunt FestLit Cluj mai întâi (detalii despre edițiile
trecute pot fi găsite la adresa: https://festlitcj.wordpress.com/), dar și alte festivaluri, simpozioane, turniruri, reuniuni, întâlniri.
La sediul Filialei Cluj s-a organizat și un simpozion restrâns. Intervențiile au fost filmate. Lor li se adaugă mesajele
video trimise de autori din țară și străinătate. Împreună, vor alcătui un film de consultat, în curând, pe contul youtube al
Filialei Cluj.
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EDITORIAL

Elitele şi izgonirea din
Piaţa Cetăţii
„Arta scrisului înseamnă arta de a decoperi
ceea ce crezi” - Gustave Flaubert.
  	
Care mai este rolul scriitorului
în lumea de azi invadată de fel şi fel de
influenceri care aduc milioane de vizualizări
pe youtube ? Vloggeri, bloggeri, personaje
care deţin reţeta succesului pe Instagram
şi Facebook sunt urmate de milioane de
fani. Şi ei lucrează cu cuvântul, fie scris
sau vorbit. Ce importanţă are dacă sunt
agramaţi sau pocesc limba română? Nu-i
pasă nimănui atâta timp cât “şochează”
prin ceea ce fac, spre exaltarea maselor. A fi scriitor nu mai
înseamnă pentru “marele” public un lucru deosebit. Din
contră, de multe ori cei care află că eşti scriitor zâmbesc cu
colţul gurii, deşi acum rânjetele lor nu se văd de sub măşti.
  	
Într-o lume a internetului nu mai avem nevoie de
oameni care să consemneze, precum făceau cronicarii în trecut,
momentele istoriei. Ce contează că vedem prin mijloacele
media fel şi fel de personaje care vorbesc despre popor, despre
tragediile prin care trece lumea şi despre soluţiile magice, fără
a avea un discurs coerent. Cu cât faci mai mult zgomot cu atât
eşti mai urmărit ! Poporul nu mai stă azi să-ţi analizeze greşelile
gramaticale, el este în mare parte precum conducătorii. De aceea,
votăm cum votăm, de aceea ascultăm muzică deşănţată, de aceea
suntem pe ultimul loc în Europa la cumpărarea de cărţi.
   
Cine mai are vreme azi de citit, de ce să ne mai batem
capul să descoperim în cărţile scriitorilor contemporani lumea şi
personajele ei, când ea ni se oferă pe tavă la tot pasul, aşa cum
dorim noi? Dacă vrem scandaluri, televiziunile ne aduc în faţă
personaje dubioase de pe urma cărora fac rating. Ce importanţă
mai are educaţia? La urma urmei, canalele media particulare oferă
poporului ceea ce vrea, adică circ, pe care-l degustăm zi de zi, ca
pe un vin bun, neştiind de fapt că e din cel mai prost soi, din via
cea mai rea. Cui îi mai pasă, pus la masa cea mare a zilei că nu e
un vin nobil, ci un spumant de proastă calitate, de care e mai mult
zgomotul dopului şi a spumelor ce curg în pahare? Să fim în rând
cu lumea, să nu ne râdă, chiar dacă lumea nu urcă în idealuri, ci
coboară în prostie.
   
Vor veni vremuri mai bune pentru cultură şi scriitorul
îşi va relua locul de altădată în cetate? Puţine şanse în zilele de
azi când, dacă a fost de tăiat din bugetul total, prima la care s-au
gândit de fiecare dată conducătorii noştri a fost Cultura. Reviste
respectabile, în care au debutat nume importante de-a lungul
timpului, au fost restructurate dintr-un pix, scriitorii fiind nevoiţi
să se descurce fiecare pe cont propriu.
Ceea ce nu au înţeles liderii noştri este că literatura
este singura speranţă în educarea unui popor, prin îmbogăţirea
culturii generale. Dacă într-o zi ar dispărea toate cărţile ce neam face? Probabil, unii, în nepăsarea lor, nu ar conştientiza drama
şi şi-ar vedea mai departe de drum în lumea lor fără cap. Cărţile
importante, începând cu Biblia şi continuând cu tratatele de istorie
sunt cele care au conservat peste timp istoria noastră. Fără ele nu
am ştii de unde venim şi încotro ne îndreptăm, fără ele nu am avea
discurs şi nu am reuşi să ducem mai departe misiunea omenirii pe
pământ. Ce s-ar fi întâmplat dacă toate descoperirile lumii nu ar fi
fost inserate în cărţi, formulele ar fi dispărut, iar noi ne-am fi întors
mereu la începuturi ? Să căutăm din nou soluţii, să dureze secole
până la noi descoperiri. Dar geniile nu se nasc zilnic, aşa că am fi
rătăcit într-un continuu neant. Nu fiecare generaţie are un Johann
Goethe, considerat cel mai deştept om din istorie, cu un IQ între
210-225. Ce ne-am face fără teoria evoluţiei, fără opera ,,Faust’’?
Creatorul teoriei relativităţii - Albert Einstein, Leonardo da Vinci,
pictorul renascentist, arhitect, muzician, matematician, Issac
Newton cu teoria gravitaţiei, James Maxwell cu teoria radiaţiilor
electromagnetice, Rudolf Clausius - primul care a sugerat că
moleculele sunt realizate din atomi, Nicolaus Copernicus - a
creat un nou model al Universului poziţionând Soarele în centrul
acestuia sunt alte exemple fără de care lumea nu ar fi fost în
stadiul actual al dezvoltării. Şi lista poate cu geniile lumii a căror
descoperiri au rămas prin cărţi. Ce ne-am face fără muzicile lumii,
aşezate pe note de iluştrii înaintaşi?
Cine descoperă frumuseţea cărţilor poate trăi fericit

în mijlocul acestora. Într-un interviu în „Dilema veche”, Mihail
Vakulovski vorbeşte despre profesia de librar, scriitorul fiind
optimist şi declarând că „lumea are mare nevoie de literatură şi
aşa va fi mereu pe planeta asta, atâta vreme cât vor fi oameni”.
Mereu mi-am dorit şi eu să trăiesc printre cărţi, fie într-o librărie
sau o bibliotecă sau, de ce nu, să lucrez la un chioşc de ziare şi
să am aproape toate revistele literare. Ca jurnalist, am descoperit,
prin evenimentele literare la care am participat lumea scriitorilor,
iar mai apoi, încet, m-am integrat în aceasta. Am cunoscut breasla
scriitorilor, cu bucuriile şi dezamăgirile ei în lupta continuă pentru
apropierea publicului de carte. Şi cărţile au început să vină spre
mine, ca journalist cultural primind în cei 20 de ani mii de volume,
diferite şi inegale valoric.
Spune, într-un editorial în „România Literară”, Irina
Petraş: „Cultura a redevenit marginală şi, mai grav, facultativă”.
Aşa este, mai ales în această perioadă în care pandemia a afectat
toate segmentele, cultura şi educaţia au fost primele puse la zid.
Copiii au parcurs o perioadă nefericită, şcoala online fiind o soluţie
provizorie, însă devastatoare. Ce nu au învăţat şi nu au citit unii
până acum, fiţi siguri că nu au făcut-o în perioada aceasta stând
în faţa unui calculator, salutându-şi pe un ecran profesorul care,
la rândul lui, a fost sfătuit să nu lase corigenţi pentru că este
greu cu susţinerea restanţelor în pandemie. Să nu ne obişnuim că
primim educaţie doar prin intermediul calculatorului, că putem
avea public doar prin lansări online şi că like-urile şi vizualizările
vor putea înlocui structurile culturale, aprecierile specialiştilor.
    Scriitorii cetăţii ar trebui respectaţi şi promovaţi dacă vrem
ca tinerii să-şi cunoască cultura. Putem, în mijlocul localităţilor,
să realizăm o galerie a scriitorilor cu câte un fragment din opera
acestora, fapt care s-a întâmplat la Bistriţa. Şi tot în oraşul nostru
avem bibliotecile stradale, un fel de dulapuri moderne în cele mai
importante pieţe în care bistriţenii pun cărţi pe care le-au citit şi, la
rândul lor, împrumută alte cărţi.
Scriitorul are menirea de a-şi duce mai departe proiectele
editoriale, chiar dacă, poate, în momentul de faţă, vremurile nu
sunt tocmai prielnice. Însă, peste timp, scrisul va rămâne, iar
generaţiile viitoare vor putea alege din multitudinea de scrieri ceea
ce doresc să cunoască despre timpurile trecute. Cărţile generaţiei
mele stau cuminţi, au răbdare cu timpul.
Într-un interviu Mircea Cărtărescu declară: „Fiecare scriitor
scrie ca să fie iubit”. Într-adevăr, succesul îl bucură pe scriitor, îi dă
încredere. Depinde însă de ce succes vorbim, de unul la publicul larg
care ascultă muzici îndoielnice şi citeşte literatură de consum sau de
unul la cititorii avizaţi şi critica literară, care te aşază în structurile
literaturii contemporane. De altfel, declară Mircea Cărtărescu:
„Literatura de calitate e azi pe cale de extincţie, ca tot ce e de calitate”,
iar „succesul este relativ şi alunecos”. Nu lumea te face scriitor, deşi
trăieşti în ea şi eşti şi tu dependent de un serviciu şi de administraţia
vremurilor în care trăieşti. Scriitor te face talantul dat de Cel de Sus,
căruia trebuie să-i adaugi multă muncă. Spunea Picasso „Inspiraţia
vine, dar trebuie să te găsească muncind”. Pe aceeaşi idee Eugen
Ionescu afirmă: „un scriitor nu îşi ia niciodată vacanţă. Viaţa înseamnă
pentru el fie să scrie, fie să se gândească la ce va scrie”.
Mai întâi trebuie să cunoşti bine literatura, de la scriitorii
clasici până la cei contemporani, iar mai apoi să-ţi structurezi
propriul proiect prin care să rămâi în memoria literaturii. Am fost
surprins când, la Serile de poezie de la Bistriţa, trei tineri liceeni,
pe care nu-i cunoşteam de la cenacluri, nici din revistele literare,
au debutat fiecare cu propriul volum. La lansare mi-au mărturisit
că nu cunosc scriitorii contemporani, că nu i-au citit, că nu-i
interesează lumea literară din jurul lor şi că ei scriu doar ceea ce
simt. M-a nedumerit acest fapt, însă “discursul” lor s-a regăsit în
cărţi, iar debutul a rămas unul anonim pentru că nu am mai auzit de
atunci de ei. Păcat de editura care i-a publicat, dar azi oricine poate
să-şi scoată o carte, fie în libertate, fie dincolo de gratii, fiind şi
asta o modă ca “personajele” zilei să plătească câte un scrib pentru
ca mai apoi să-şi aşeze numele pe o carte pentru a-şi dobândi mai
repede libertatea. S-a denaturat şi noţiunea aceasta de literatură
scrisă în puşcărie. Dacă în trecut mari personalităţi îşi conturau
durerea în pagini ţinute minte până la eliberare, azi nulităţile şi-au
recâştigat libertatea prin cărţi cumpărate.
Nu există o reţetă prin care să ai asigurată nemurirea
ca scriitor, deşi Tudor Arghezi subliniază: „dacă vrei să te faci
romancier, deschide miezul şi scoate din călimară Universul”.
Lucru aproape imposibil, am zice. Scrisul nu este o formulă
matematică, nu presupune imitare ci propriile gânduri trecute prin
filtrul sufletului tău. „Nu e mare lucru să ştii, cel mai greu este să
îţi imaginezi” declară Anatole France. Scriitorul adevărat nu scrie
la comanda mai marilor zilei deşi, poate, acest lucru i-ar oferi un
confort şi cărţi bine vândute. Însă compromisul ar fi prea mare şi

nu i-ar asigura neapărat un loc în literatura română. Au dispărut
atâtea nume de condeieri care au slujit puterea în diverse etape ale
acesteia. Poţi să ai succesul imediat, iar mai apoi să fii uitat, sau
lumea în care trăieşti să te ignore, iar mai apoi să fii descoperit,
după ani în care praful s-a aşezat peste scrisul tău.
Într-adevăr, la prima vedere există, ca în orice domeniu,
o inflaţie de “scriitori”, însă, după cum se spune în credinţa
noastră, “mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi” (Matei 22:14).
Estimările spun că sunt aproximativ 200.000 de scriitori înregistraţi
la nivel mondial. Dacă îi raportăm la cei şapte miliarde de locuitori
ai planetei, putem afirma că scriitorii sunt destul de puţini. Se pare
că, deşi spunem că noi avem cei mai mulţi scriitori, tot românul
născându-se poet, cei mai mulţi scriitori îi are Islanda care, la cei
300.000 de cetăţeni, are cele mai multe cărţi publicate, dar şi citite
pe cap de locuitor decât orice altă ţară a lumii. Statisticile spun
că unul din zece islandezi va publica cel puţin o carte. „Scriitorii
sunt respectaţi aici. Trăiesc bine, unii chiar primesc salariu”, declară
pentru BBC Agla Magnusdottir, şefa Centrului Islandic de Literatură,
care are printre atribuţii oferirea asistenţei financiare pentru scriitori,
precum şi ajutarea acestora asupra traducerilor. E clar, nouă ne lipsesc
impresario literari care să se lupte pentru promovarea noastră. Să
apărem şi noi la tv între două reclame cu noutăţile editoriale. „Suntem
o naţiune de povestitori. Când era întuneric şi frig nu aveam altceva
ce să facem ... Graţie poeziilor şi nuvelelor medievale am fost mereu
înconjuraţi de poveşti. După independenţa de Danemarca, literatura
ne-a ajutat să ne definim identitatea” spune romancierul Solvi Bjorn
Sigurdsson. Oare noi, românii, ce am trecut prin atâtea cotituri în
istorie, cum vrem să ne definim identitatea?
Că mai marii zilei nu vor scriitorii aproape, e clar. În
acest sens, merită a fi citit volumul „Scriitorul şi puterea” a lui
Gheorghe Crăciun, apărut la Editura Cartea Românească, în care
concluzia este că „puterea nu iubeşte scriitorii”, motivele fiind
mai multe, în primul rând că „puterea n-are scrupule în exercitarea
atribuţiilor sale şi de aceea ea se fereşte, pe cât poate, să lase urme,
mai ales urme scrise… Nu numai că scriitorul mărturiseşte, nu
numai că el trăieşte în numele adevărului, dar el reprezintă şi o
potenţială conştiinţă critică a oricărui sistem politic. El ştie să
arate cu degetul minciuna, impostura, infamia, falsitatea, abuzul,
prostia, nedreptatea, crima, eroarea, aberaţia”. Scriitorul trăieşte
în numele adevărului, deconspirând „mecanismele vicioase ale
funcţionării puterii” (vezi suferinţa lui Mihai Eminescu în urma
articolelor sale de atitudine).
Cu atât mai mult, în vremurile noastre, în care discursul
conducătorilor este unul ştirbit, literatura e percepută ca „un
perpetum factor de destabilizare”, arta scriitorului nefiind văzută
cu ochi buni pentru că ar duce orice apropiere de aceasta la
umbrirea politicianului. „Centralizarea pierdută a literaturii”
este titlul unei anchete din „România literară”, în cadrul căreia,
Vasile Dan vorbeşte despre repercusiunile comunicării online care
au dus la „castrarea... apetitului omului de azi pentru ficţiune”,
ceea ce duce la repercusiuni asupra sănătăţii şi echilibrului mintal.
În era noului limbaj, în care comunicăm mai mult prin vizual,
într-o lume în care 95% din vânzările de carte de pe piaţa noastră
aparţin literaturii universale, ”publicul care mai citeşte transmite
un semnal la care scriitorul nostru rămâne surd”, afirmă Răzvan
Voncu. Dar care este acest mesaj? Să ne „adaptăm” literaturii
comerciale pentru a fi pe gustul publicului? Literatura, la fel ca orice
artă, în profesionalismul ei, are un public de nişă şi, oricum ne-am
suci şi ne-am învârti, doar 10% dintre români cumpără carte. Dincolo
de Biblie, cartea- cărţilor, seria Harry Potter a scriitoarei britanice
J.K. Rowling este cea mai bine vândută din istorie, fiind tradusă în
63 de limbi şi vândută în cel puţin 400 de milioane de exemplare.
Potrivit clasamentului realizat de L’Internaute, pe locul doi în topul
celor mai bine vandute cărţi din toate timpurile este „Poveste despre
doua oraşe”, de Charles Dickens, care are peste 200 de milioane de
exemplare vândute, podiumul fiind întregit de trilogia „Stăpânul
Inelelor”, de J.R.R. Tolkien, cu 150 de milioane de exemplare şi „
Micul Prinţ”, de Antoine de Saint-Expuery, cu 130 de milioane de
exemplare. Cărţi apreciate şi de cititorii de la noi. Într-o lume în
care scriitorii noştri îşi scot, de multe ori, banii din buzunar pentru a
publica câteva sute de exemplare, ce să mai povestim?
Românii, în majoritatea covărşitoare preferă să-şi ocupe
mintea cu modele zilei. Care sunt trecătoare şi de pe urma cărora
nu rămâi cu nimic. Dar, mă repet, mai contează?
Va veni vremea în care vom deschide ferestrele spre a
vedea în mijlocul pieţei, pe o scenă, reperele. Vor mai fi acolo sau
îşi vor lua trăirile şi scrisul şi se vor muta spre alte lumi?
Menuț Maximinian
(din volumul Scriitorul și lumea, Ed. Școla Ardeleană,
coordonator Irina Petraș)
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Andrei Marga: Fără Universitate la fața locului, în pofida frumoaselor tradiții,
Bistrița-Năsăud rămâne o provincie
M.M.: În dreptul CV-ului dumneavoastră, eu bifez întotdeauna şi Bistriţa-Năsăud, deşi v-aţi născut la Bucureşti,
iar mai apoi v-aţi stabilit la Cluj. Tatăl dumneavoastră este originar din judeţul nostru,
însă s-a refugiat, în urma Dictatului de la
Viena, la Bucureşti. Acolo, dumneavoastră v-aţi petrecut primul an din viaţă, iar
mai apoi aţi revenit, împreună cu familia,
în Satu Nou, unde v-aţi petrecut copilăria.
Cum aţi perceput această perioadă din viaţa dumneavoastră, cea a copilăriei şi ce vă
povestea tatăl dumneavoastră despre perioada refugiului?
Andrei Marga: Tata îmi povestea că
fusese în Muntenia când satisfăcea stagiul
militar. Atunci când s-a cedat Ardealul de
Nord se temea că nu va găsi de lucru. Nu
stătea rău acasă, la Sebiș, unde construise
TITLURI
de tânăr o casă, dar voia să facă altceva
decât să exploateze
cele vreo
cinci iugăre
2005
Visiting Professor, Universitatea
„Paul Valéry”,
Montpellier
de pământ ce-i reveneau
–
restul
fiind
ale
altor
trei
frați
și
două
surori.
Așa
că,
având deja
(Franţa)
ceva contacte, în noua situație a mers la Mogoșoaia ca administrator al moșiei unui inginer
2005-2006
Gast-Professor,
Universitatea
din Viena
(Austria)
german,
Andreas Eckardt.
Mama se cunoștea
cu soția inginerului,
care
provenea și ea din
Mediaș.
Părinții
mei
s-au
întâlnit
la
Mogoșoaia,
iar
inginerul
m-a
botezat.
cu abdica2004
„Erich Voegelin” Gast-Professor, Odată
Universitatea
rea forțată a Regelui,Ludwig
acesta a Maximilian,
plecat, de asemenea.
Părinții
mei
strânseseră
bani,
dar, în
München (Germania)
1948, în trenul de la București spre Brașov, banii le-au fost furați. Așa că au luat-o de la
1990-prezent
Profesor
Contemporană
Logică
–
capăt,
la Satu Nou, lângă
Bistrița, de
zonă Filosofie
în care se găseau
pământuri. Fiindșifoarte
organizat
Universitatea
Babeș-Bolyai,
Cluj-Napoca
(România)
și destoinic, tatăl meu a fost ales primar și a reușit pacificarea comunei, într-un moment în
care bărbații sași erau retrași cu frontul spre Vest sau duși în Siberia, iar tentația de a le
ocupa gospodăriile era mare. A rămas primar ani la rând, până când autoritățile au decis că
într-o
comună săsească
să fie primarINTERNAŢIONALE
un tânăr sas. Puțin înainte de(selecţie)
1989, acesta avea să
NUMIRI
ACADEMICE
emigreze în Germania Federală. Familiile noastre au rămas în legături strânse.
2011-prezent
Expert
al Agenzia
perproiectele
la Valutazione
e la Promozione
della
M.M.: Aţi fost
implicat
în multe din
cultural-educaţionale
ale judeţului
Bistriţa-Năsăud. Sunteţi
cel care
aţi pus
bazele
unei extensii a (Vatican)
Universităţii „Babeş-Bolyai”
Qualità
delle
Facoltà
Ecclesiastiche
la Bistriţa, iar mai apoi aţi adus, împreună cu o grupare de intelectuali, argumente pentru
2011-prezent
Membru al Colegiului Revistei Society and Economy a
fondarea Universităţii Bistriţa. Proiectul stagnează deocamdată, credeţi că pe viitor se întreUniversităţii Corvinus (Budapesta)
vede o universitate în care copiii bistriţenilor să-şi aprofundeze studiile?
Andrei Marga: Atunci
cândalam
preluat rectoratul
Universității
Cluj-Napoca,
30
2011-prezent
Membru
Colegiului
Revistei
de Drept”din
a Univer
sităţii înSao
martie 1993, am anunțat
unei reforme a universității. Am sugerat inițiative uniPauloproiectul
(Brazilia)
versitare și în Transilvania. Notez că toate deciziile Rectoratului  și Senatului UBB au fost
2006-prezent
Președinte
de Onoare
Conferinţeiani,
Rectorilor
publicate
într-un „Buletin
Informativ”,
vreme de al
nouăsprezece
din aprilieDanubieni
1993 pînă în
martie
2012
.Pe
de
o
parte,
aveam
deja
o
pregătire  în
Germania
Federală
și
Statele
2006-prezent
Membru al Academiei Europea, Salzburg (Austria) Unite.
Aveam și bune contacte internaționale. Știam nu doar ceea ce mulți cred că știu, adică
2005-2007
Consultativ
Asociaţiei
Europene
definiția
universității, Membru
dar și cum al
se Consiliului
administrează.
Am și propusaldestul
de repede
reforma
pentru
Educaţie
Internaţională,
Amsterdam
(Olanda)
instituției. Pe de altă parte, cunoșteam nu numai nevoile pregătirii specializate, ci și nevoile
din2005-prezent
jur – din Transilvania
cu deosebire.
DesigurEuropa,
că am plonjat
în dosarul istoric al
Membru
al Academiei
Jenaimediat
(Germania)
studiilor universitare din Transilvania și l-am parcurs.
2004-2005
Președinte
al Conferinţei
Rectorilor
Danubieni
Am luat multe
inițiative, care
au fost sprijinite
de majoritatea
covârșitoare a colegilor,
care mi-au și încredințat
universității
înObservatory,
cinci mandate. Bologna
Una dintre
2004-prezent
Membruconducerea
al Colegiului
Magnaclujene
Charta
ințiative a fost să întâmpinăm
(Italia) imediat nevoile oamenilor – români, maghiari, sași, evrei –
iar soluția pe care am dat-o a fost, desigur în mediul discuțiilor de după 1989, să înființăm
2004-2010
al Consiliului
Universităţii
Naţiunilor
Unite, Tokyo
Colegii
Universitare, Membru
unele urmând
să devină, în
funcție de forțele
locale, facultăți
și chiar
(Japonia)
universități responsabile.
În acest cadru s-a înființat Colegiul Universitar de la Bistrița.
Proiectul deMembru
atunci nu era
„Extensiune”,
cum seUniversităţilor
spune nefericit astăzi,
cu un
2001-2005
al de
Biroului
Asociaţiei
Europene,
termen juridic cam confuz,
ci
de
viitoare
facultate
și
apoi
Universitate.
M-am
bucurat
că
forBruxelles
țele locale din Bistrița-Năsăud de atunci au cooperat la proiectul de care beneficiau în primul
2001-2003
Membru
al Comisiei
Consultative
a
rând
oamenii locurilor.
Din cauze eminamente
economice,
accesul la Internaţionale
studii universitare era
Universităţii
de
Economie,
Budapesta
(Ungaria)
dificil atunci pentru foarte mulți tineri.
Este bine că puneți întrebarea privind cursul proiectului Universității la Bistrița.
2001-prezent
Membru al Consiliului Institutului pentru Cultură și Istorie
Răspunsul meu este simplu.
Germană din Europa de Sud-Est, München (Germania)
Proiectul a eșuat deocamdată datorită obtuzei  conduceri de atunci a Universității
„Babeş-Bolyai”, care, așa cum documentele  arată, a și dus instituția în jos. S-a adăugat
lipsa de perspicacitate a autorităților din Bistrița-Năsăud, care s-au speriat de acea obtuzitate. Primarul de atunci al Bistriței a rămas tot timpul de partea proiectului. Cred că a fost
singurul județ din România, după 1989, care nu a vrut să aibă o universitate! Personal, am
sprijinit universități în țară și în Europa, dar prima oară întâlneam pe cineva care nu voia o
asemenea instituție.
O spun franc:  fără Universitate la fața locului, în pofida frumoaselor tradiții din Bistrița-Năsăud, a tradițiilor de învățare și calificare, chiar în ciuda relativei dezvoltări industriale

curriculum Vitae
6

și comerciale a județului și a inițiativelor recente excelente (bibliotecă, reviste, etc.), Bistrița
și Bistrița-Năsăud rămân o provincie mai mult sau mai puțin neglijabilă. Nu vor avea cum
să conteze mai mult! Unii de la fața locului cred că dacă ei s-au descurcat în felul lor, totul
trebuie să rămână pe loc. Complet fals și dăunător!
Am spus-o în urmă cu câțiva ani și o repet. S-a intrat într-o epocă de schimbări
care nici nu s-au imaginat vreodată, încât este nevoie de noi inițiative. Nu mai este epoca
universităților mari și greoaie, ci a celor profilate și invovative. Germania și-a scos sistemul
universitar din stagnare înființând universități la Bielefeld (unde am și studiat!) și Konstanz,
care au arătat tuturor ce se poate face. Nu este soluție
nici în România de azi fără asemenea universități complet noi și de înaltă performanță.
În sfârșit, proiectul se poate relua la orice oră.
Autoritățile de la Bistrița trebuie să fie hotărâte – mai
ales că se schimbă generațiile. Desigur că un asemenea proiect are nevoie de suport politic. Cu o strategie
inteligentă acesta se poate obține.
 	
M.M.: Ca ministru al Educaţiei, aţi pus bazele
unei noi reforme în învăţământ. Cei care au venit după
dumneavoastră la conducerea ministerului, fiecare, a
încercat să mai adauge sau să mai reducă din legislaţie. Până unde putem merge cu reformarea sistemului educaţional şi unde trebuie să spunem stop? Trăim
vremuri în care legislaţia se schimbă de la un an la altul
afectând structura anului şcolar, examenele, copiii şi
profesorii nemaiştiind de multe ori ce se întâmplă cu
atâtea manuale alternative. Evoluează, stagnează sau
involuează reforma educaţiei?
Student
Andrei Marga: Atunci când, în 4 decembrie
1997, am preluat Ministerul Educației Naționale, am
anunțat „reformă acum!”. Toate documentele și deciziile acelei reforme sunt publice (vezi A.
Marga, Anii reformei 1997-2000, EFES, Cluj-Napoca, 2006), încât oricine le poate examina. Am conceput și condus reforma de despărțite de sistemul de educație al socialismului
răsăritean și de compatilizare a educației cu organizările unei societăți deschise. Reforma
educației era premisă a admiterii României în Uniunea Europeană și în NATO. Educația a
și fost primul capitol de negocieri cu Uniunea Europeană care s-a închis, deja în mai 2000.

Rector al UBB

Ministru al Educației
Naționale al României
Vatican, 2009
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Andrei Marga: România are azi cel mai mare abandon școlar din Europa,
cel mai mic consum de carte pe locuitor
Reforma aceasta a fost susținută de covârșitoarea parte a corpului didactic, a studenților,
elevilor și părinților din țară. Din piesele ei se trăiește de fapt și astăzi.
Între timp, datorită decidenților nepregătiți, starea educației din România s-a deteriorat de la an la an. România a ajuns la fenomene șocante, de pildă, „fuga elevilor și
studenților de sistemul național de educație” sau „masiva trecere a elevilor din învățământul
public în cel privat”. Ele nu țin de pandemia din 2020-21!  Nu mai insist asupra indicatorilor
dramatici: România are azi cel mai mare abandon școlar din Europa, cel mai mic consum
de carte pe locuitor, calificări de orice nivel în scădere rapidă, comercializare record a diplomelor și titlurilor și alți indicatori nefericiți.
Am propus reforma educației (vezi A. Marga, Educația responsabilă, Niculescu,
București, 2019, și, mai nou, pe larg, în A. Marga, Viitorul universității, Ecou Transilvan,
Cluj-Napoca, 2020). Situația a ajuns într-un punct în care reparațiile și ameliorările nu rezol-

Shanghai s-a anunțat că Universitatea „Babes-Bolyai” este luată în considerare pentru a
intra în primele 500 (cincisute) de universități din lume. Pentru prima oară în istorie, o universitate din România era în această poziție. Am exprimat imediat, ca rector, temeri că măsurile
din țară – reglementarea greșită a studiilor master și doctorat (2005), blocarea ocupării
posturilor (2009), demontarea autonomiei universitare (2010), epurarea de specialiști de
prim plan (ca efect al legii din 2011) etc.– vor irosi șansa (vezi și A. Kiss et al., Anii inovației instituționale. 1993-2011, Presa Universitară Clujeană, 2011). Am semnalat că această
reușită presupune restabilirea autonomiei universitare, un raport studenți-cadre didactice
de cel mult 14/1 și alte premise. Datele erau publice, încă de atunci. Eforturile ar fi trebuit
continuate.
După 2012, însă, cum se știe, a urmat încetinirea motoarelor. La Universitatea
„Babes-Bolyai” s-au adăugat obiceiuri nefaste, precum numiri de profesori după considerente extraprofesionale, clientelismul în ocuparea de funcții, falsificarea de lucrări, reducerea
inovației la rebotezarea de inițative vechi, legitimarea de șefi prin serviciile secrete. Nu mai
amintesc desființarea sau șubrezirea de unități (Institutul de Tehnologie, Centrul de Biologie
Moleculară, Institutul de Studii Iudaice, Studiile Americane, catedre de economie aplicată,
de studii internaționale, pregătirea în limbi străine, slăbirea unităților din teritoriu, etc.). Lista
distrugerilor este lungă.
Merită subliniată o învățătură. Universitatea „Babes-Bolyai” a urcat continuu fiindcă în 1993-2012 era înaintea evoluției din societate.  Din ea au plecat schimbări benefice.
De aceea, numeroși lideri au venit atunci la Cluj-Napoca, culminând cu cancelarul federal
Angela Merkel. Iar Benedict al XVI - lea a spus, la primirea delegației universității la Roma,  
„eu sunt unul de ai voștri!”. Sub multe aspecte, pregătirea României pentru integrare euroatlatică și unele soluții chiar europene au luat startul din UBB.De aceea, European University Association a și organizat prima conferință continentală a universităților în Răsăritul
Europei la Universitatea „Babes-Bolyai”, în 2003. Evaluări americane au arătat, în 2011, că
infrastructura Universității „Babes-Bolyai”  este competitivă internațional.
Universitatea „Babes-Bolyai” Din păcate, după 2012, universitatea s-a topit în confuzia valorilor din jur. Ea a ajuns la o corupție și un comercialism fără precedent în istoria ei.
Responsabilii ei nu au mai formulat vreo propunere de interes public – afară de rituala „daține locuri bugetate la admitere!”. Autonomia universitară a devenit paravan pentru afaceri.
Acum, de pildă, se cumpără clădiri de la bănci și hoteluri, în vreme ce efectivul de studenți
a scăzut din 2012 încoace cu douăzeci de mii.

Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, la UBB, 2010

ORDINE DE STAT, TITLURI ONORIFICE ȘI DISTINCŢII
vă mare lucru. Jubilația
ce se creează propagandistic la ocazii nu poate ascunde pierderile.
INTERNAŢIONALE
Ceea ce s-a petrecut mai ales de la adoptarea Legii educației (2011) încoace a fost cârpirea
2010
Doctor Honoris Causa – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
continuă   a educației, sub termeni
luați
din jargonul europenizării, dar fără organizare și
(Republica
Moldova)
viziune durabile. 2010
Doctor Honoris Causa – Universitatea „Corvinus” din Budapesta
Pandemia a acutizat(Ungaria)
nevoia reformei. Ea obligă la lansarea unei întinse școlarizări
2009
Ordine della Stella della Solidarietà Italiana in grado di Cavaliere
și reprofesionalizări. Este nevoie
de o reformă
(Președintele
Republicii luată
Italiene)la propriu, ca schimbare a sistemului,
așa cum a fost cea din 1997-2000.
12
Dar, ce presupune reforma educației? Cunoscătorii de la distanță spun aproape
reflex: „pentru reformă trebuie bani!”. Fapt este însă că nu banii au lipsit. Seceta de idei
este uneori mai păguboasă decât orice. Nu este în educație nici chestiune de generații,
cum clamează unii. Legea educației din 2011 a aplicat soluția lui Mussolini – înlocuirea în
forță a vechilor generații. Ce a ieșit? O țară cu nivel profesional în scădere, cu tot mai puțini
specialiști, cu infrastructură, justiție, sănătate, nivel de trai și cultură precare.
Reforma educației are acum nevoie de întrunirea câtorva premise. Bunăoară, cultură instituțională la cei care o angajează, elaborarea unei analize de stare și a unei diagnoze bine sprijinite factual, o fundamentare economică, sociologică și antropologică și, în
sfârșit, lămurirea conceptuală a reformei ce se vrea angajată. Sunt de părere că acum este
nevoie de o reformă de valorificare a resurselor în vederea lichidării inegalităților grave din
țară și a participării la schimburi pe piețele lumii.
Stimularea dezbaterii publice este esențială pentru reformarea educației.Totul începe cu oameni. Eu nu văd, însă, printre decidenții actuali, un cap în stare să o conceapă.
M.M.: Cu toate sincopele învăţământului, nu putem să nu fim mândri de faptul că
Universitatea „Babeş-Bolyai”, pe care aţi europenizat-o, este în topul celor mai bune universităţi internaţionale. Cred că şi pentru dumneavoastră este o mândrie includerea ei, în
fiecare an, în acest top.
Andrei Marga: Sunt, firește, mândru de ceea ce am realizat la Universitatea „Babeş-Bolyai”, împreună cu valoroșii mei colegi, în   perioada 1993-2012, când am condus
instituția. A fost cel mai lung rectorat din istoria Transilvaniei, care a asigurat cea mai mare
dezvoltare de până azi a universității clujene.
Aș profita însă de remarcile Dvs. spre a aminti că, la sfârșitul anului 2011, de la

Regele Mihai I de România la UBB, 2001

M.M.: Andrei Marga a absolvit cu notăLIMBI
maximă
examenul de Bacalaureat, apoi aţi
STRĂINE VORBITE
fost şef de promoţie la Facultatea de FilozofieEngleza,
din Cluj.
DinFranceza
CV-ul șidumneavoastră
impreGermana,
Italiana.
sionant amintesc şi specializarea, prin doctorat, în filozofie, în Germania şi SUA. Puterea
DOMENII DE SPECIALIZARE
exemplului este foarte importantă pentru generaţiile
S-au
schimbat
vremurile,
Filosofie actuale.
contemporană,
Filosofia
unificării
europene, mai
Pragmatism
american,
Teoriaşiargumentării,
în
ales în ultimul an, când vorbim despre şcoala online
şi am
constatat
rezultateleReligia
dezastruera globalizării, Dezvoltare universitară.
oase ale copiilor la simulările examenelor. Se află
pe tărâmuri mişcătoare şcoala româneasCIVILĂ
că? Nu mai avem capacitatea de a învăţa ca înSTARE
trecut?
Căsătorit cu Felicia–Delia MARGA, Conf. Dr. – Catedra
Andrei Marga:  Problemele nu sunt de
deloc
societateaFSEGA
noastră
actuală.
Limbiușoare
Moderneîn
și Comunicare,
/ Director
al Centrului LInGuA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj,
Menționez succint doar câteva.
România. ci prin recrutare. Ca să-l reiau pe cel
Selecția de valori se face nu prin competiție,
mai cultivat clujean al perioadei interbelice, Virgil Bărbat, s-a ajuns iarăși ca valorile să fie
stabilite
după funcții, în loc să premeargă acestora. Ajung decani, rectori, directori, miniștri,
18
academicieni de fapt inși de mâna a treia – dacă nu cumva și mai rău.
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Andrei Marga: În România actuală se trăiește o confuzie a valorilor mai gravă decât oriunde
în Europa

Doctor
în
Filosofie
Contemporană
(Universitatea
„Babeș-Bolyai”)
Licenţiat
în
Filosofie,
cu
specializarea
secundară
Sociologie (Universitatea „Babeș-Bolyai”)
cetare și specializare (de cel puţin un semestru):
S-a ajuns să se creadă pe scară mare că descurcarea și profitul sunt totul, iar
EDUCAŢIE
National Endowment
for Democracy, Washington DC
pe carte nu
are importanță. A fi informat, calificat, cultivat nu mai este socotită o
(SUA)stăruința1976
Doctor în Filosofie Contemporană (Universitatea
„Babeș-Bolyai”)
Woodrow
Wilson Center,
Washington DC (SUA)
performanță.
19Altădată,
71
Licenţiatceiînmai
Filosofie,
cu proiectau
specializareao secundară
DAAD,
Universităţile
din
Münster
și cei mai mulți se
tinerii
buniErlangen,
își
carieră
în țară. Acum,
Sociologie
(Universitatea
„Babeș-Bolyai”)
Frankfurt am Main;
Institutul
„Max
Planck” – Starnberg
gândesc la emigrare – mai mult decât la viață aici. Procentual, mai mulți decât în alte țări!
(Germania)
Burse de cercetare și specializare (de cel puţin un semestru):
1996
National Endowment for Democracy, Washington DC
(SUA)
1993
Woodrow Wilson Center, Washington DC (SUA)
1975-1994
DAAD, Universităţile din Erlangen, Münster și
Frankfurt am Main; Institutul „Max Planck” – Starnberg
(Germania)

Oricum ar fi reprezentată, filosofia rămâne indispensabilă câtă vreme acceptăm că
oamenii își reproduc viața asumându-și anumite valori, în condiții date, ce se cer  lămurite,
și unele și altele, ori de câte ori se iau decizii. Unul dintre profesorii mei, Manfred Riedel, socotea filosofia, cu argumente destule, drept „gândire mai departe” – acea gândire ce merge
din treaptă în treaptă atât de departe încât captează temeiurile ultime.
Cu privire la carte, aș formula aici trei idei.
Prima este că în lume se citește și se învață în draci. Nu mergi în metrolul din New
York sau Paris, în trenurile din Germania sau Franța sau China sau Japonia fără să fi uimit
de efectivul celor care citesc. Am zburat uneori de la Budapesta la Beijing, care erau legate
direct, și eram izbit cât de mulți maghiari vorbeau chineza și cât de mulți chinezi vorbeau
maghiara. Nu discut de informarea largă a studenților germani sau americani sau austrieci.
	 A doua idee este aceea că internetul este indispensabil, dar cartea rămâne fundamentală. Nu avem aici spațiu pentru considerații largi, dar aș spune că această unitate organică a cunoașterii, care este cartea, condiționează unitatea personalității fiecăruia dintre
noi.
În sfârșit, a treia ideea este aceea că ceea ce trăim în România actuală – o criză
a lecturii și o criză a cărții – ține de criza dezbaterii publice. O dezbatere publică, puțin spus
anemică, întreține de fapt ambele crize.
M.M.: Aţi fost ministru al Afacerilor Externe şi preşedinte al Institutului Cultural Român. Cât de importantă este promovarea culturii în străinătate şi care ar fi metodele pentru
a ne face mai cunoscuţi?
Andrei Marga: În reprezentarea unei țări contează enorm calificarea și cultura persoanelor. Este o iluzie că „merge oricum” – mai ales când este vorba de o țară ca România,
căreia nu îi este îngăduit să greșească. Contează și ce cultură ai în spate. Ca reprezentant
al României, este important să poți apela, de exemplu, la Constantin Brâncuși, dar și la me-

Alături de Constantin Noica, Sibiu, 1985

Alături de Constantin Noica, Sibiu, 1985
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Peste toate, în România actuală se trăiește o confuzie a valorilor mai gravă decât
oriunde în Europa zilelor noastre. Într-adevăr, cum să convingi un elev sau un student că
efortul învățării merită când vede cum se fac cariere – pe examene facile, dacă nu fraudate,
pe nepotisme, pe  aranjamente oculte, politice și nepolitice – și cum se pune mâna pe resurse. Unde meritocrația este contrazisă nu este posibilă educație la propriu.
M.M.: Sunteţi autorul a numeroase cărţi ce au ca subiect istoria filozofiei moderne
şi contemporane, filozofia politică, filozofia religiei şi a culturii. Aveţi un proiect al apariţiilor
editoriale? Am văzut că sunteţi foarte prezent şi în revistele culturale. În vremuri în care
reperele culturale lipsesc din viaţa românilor, cât de importantă este apropierea acestora de
lectură? Un sondaj realizat la nivel european spune că suntem pe ultimul loc la achiziţia de
carte. Credeţi în puterea cărţii? Mai este nevoie de cartea tipărită?
Andrei Marga: Din păcate, circulația cărților la noi este astăzi prăbușită, încât cei
de la Iași nu știu neapărat ce se publică în București sau Cluj-Napoca, și invers. Probabil că
cititorii sesizează greu ce întrebări își pune și ce rezolvări aduce un autor. De aceea, la întrebarea privind proiectul aparițiilor editoriale aș răspunde că scrierile mele sunt subsumate
unei intenții sistematice. Resimt că datoria primă a celui care se ocupă de filosofie este să
elaboreze soluții conceptuale la problemele trăite. Comentariile, studiile de istorie și orice
alte exegeze el le subordonează acestui imperativ.
În ceea ce mă privește, am căutat să satisfac imperativul printr-o conceptualizare a
realității ca rezultat al acțiunilor, după ce am restabilit pluralitatea acestora și le-am pus sub
cupola reflexivității (Pragmatismul reflexiv, 2017). Îmi asum că ceea ce rezultă din acțiuni se
înțelege până la capăt interogând sensul. Conceptele mele sunt, în taxonomia filosofiilor,  
ale unui pragmatism reflexiv, capabil să prezinte soluții de viață din perspectiva unei modernizări întregite.
Am dat o sinteză de istorie a filosofiei contemporane pe axa conceperii raționalității
(de pildă, în Introducere în filosofia contemporană, 2014) și o teorie a societății (Metanarativii actuali, 2015) care își asumă  „cotitura culturală”. Am reordonat logica în forma teoriei
lărgite a argumentării (Argumentarea, 2010), iar în metodologie (Metodologie și argumentare filosofică, 1994), am recuperat comprehensiunea. Religia am privit-o ca explorare a
sensului vieții (Religia în era globalizării, 2003), iar dreptul ca înfăptuire a dreptății (Justiția și
valorile, 2020). Am abordat alte domenii – politica, în optica angajării democratice a dezvoltării (Statul actual, 2021), educația, plecând de la tripticul „competențe, abilități interactive și
valori” (University Reform Today, 2003), arta, ca redare cu mijloace poetice a condiției de
viață (Profunzimea artei, 2020) – iar în studii strategice am captat șansele renașterii Europei
(The Destiny of Europe, 2012) și schimbarea lumii (Ordinea viitoare a lumii, 2017) din timpul
nostru. Duc analizele cât mai în profunzimea actualității, până la identificarea alternativelor
mai bune. În curând se va publica etica sistematizării mele, condusă de valorile integritate
și răspundere, înainte de a încheia monografierea sensului.

Hong Kong, 2011
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Universitas Babeș-Bolyai. Philosophia,
Metode
1978. de a promova o cultură națională în străinătate sunt multe. Din păcate, cele
care se practică la noi nu sunt eficace. Pot chiar spune că, din nefericire, prestigiul culturii
române nu a sporit cu ICR, de care îmi amintiți, deși s-a investit considerabil. Vă dau doar
trei exemple sugestive, pentru a nu intra în prea multe detalii (ele sunt, de altfel, în A. Marga,
Sincronizarea culturii române, Tribuna, Cluj-Napoca, 2013, volum care conține toate deciziSibiu, orașul începutului - 1978
ile mandatului).
România plătește bani mulți, distribuiți, desigur,arbitrar și inechitabil, conform „algoritmilor” nechibzuiți ai politizării și cumpărării de bunăvoință. Se plătesc în țară și în afara
țării.
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Andrei Marga: Lumea postpandemică aduce o nouă normalitate
Se plătesc, de exemplu, bani în străinătate pentru participări la târguri de carte –
bani care, se știe că se împart. La un moment dat,  a venit la mine ambasadorul unei țări
europene nemulțumit că nu aprob o jumătate de milion de euro pentru a plăti participarea
la un târg de carte din țara sa. L-am întrebat pe domnul ambasador: „Țara Dvs. ar plăti un
asemenea preț?”. Mi-a răspuns: „Nici vorbă, la noi sistemul este altul, fără plăți din partea
statului, dar la voi s-a creat alt sistem și va trebui să-mi dați banii!”. Bineînțeles că ambasadorul nu era naiv, încât, a doua zi, ziare din țară m-au atenționat că dacă nu dau banii,
împiedic o cooperare. Era fals, dar falsul devenise regulă!
Un alt exemplu: am vrut să sistez o metodă primitivă de promovare a culturii naționale – ce consta în selecția de autori pentru traducere, care era subiectivă, contractarea de
tipărire cu mici edituri și preluarea, de fapt, a cantității de volume, care rămâneau în stoc. Am
vrut să sistez metoda creând două mici instituții: o librărie  cu cartea românească la Paris,
cum Polonia și Ungaria deja aveau, și o unitate de expunere și vânzare de opere plastice la
Frankfurt am Main. Nu costau mai mult decât amintita metodă și le puteam face imediat. Nu

Lansare de carte la Bistrița
vă spun ce scandal au creat favorizații de până atunci, cărora parcă le luai biberonul: „cum
să nu ne dați bani pe cărți?” Dar să se expună ca autori la piața liberă a cărților nu acceptau!
Se observă ușor că nu se ajunge în România nicidecum la a promova din țară personalitățile de anvergura lui Constantin Brâncuși, Liviu Rebreanu, George Enescu, Bolyai, Moreno,
Mitranyi și alții. Ce se face este practic banal. Am propus crearea unor mici oficii ale ICR la
Târgu Jiu, Iași, Bistrița, Brăila etc. pentru a pune în mișcare interesul față de operele acestora și a motiva promovarea lor externă. Atacul a fost instantaneu – cică s-ar provicializa ICR
și alte stupidități de acest fel.
Scurt spus: la ICR, unii, cu excepțiile de rigoare, puțin competitivi, voiau banii, patronii le cereau doar servilism și nu ieșea nimic. Este metoda cea mai rea!
M.M.: În anul care a trecut, personajul inedit din viaţa noastră, Covid-19, ne-a ţinut
la distanţă unii de alţii. Este cunoscut faptul că scriitorul este solitar şi poate că aceste luni
de izolare i-au adus noi teme pe care le-a conturat în atelierul de creaţie. Piaţa a explodat
cu cărţi legate de coronavirus, de la romane, la jurnale şi poezie, dar şi volume cu reţete
magice pentru vindecarea de Covid. Cum aţi abordat dumneavoastră acest subiect şi dacă
se va regăsi în viitoarele volume?
Andrei Marga: Subiectul pandemiei se regăsește în ceea ce am publicat. În vara
anului 2020, am dat, bunăoară, prima carte în materie, în România  – Lecțiile pandemiei
(Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2020),. În primăvara aceluiași an s-au publicat cărți în Italia,
iar în toamnă în SUA.
Abordarea mea poate fi rezumată astfel: a) este o pandemie ce vine dintr-o combinație de cauze ce includ încălzirea globală, consumul de carne de animale, marile aglomerații urbane, laboratoarele bioarmelor; b) este o pandemie ce se poate repeta la orice
oră; c) pandemia infirmă optimismul cognitiv și atestă că suprafața necunoașterii este mai
mare decât s-a acceptat; d) s-ar putea ca pandemia să confirme filosofiile care au acuzat violentarea naturii (Adorno, Heidegger. McNeill, etc.); e) lumea postpandemică aduce o nouă
normalitate; f) se schimbă opticile până și în teologie, devenind clar că Dumnezeu a creat
lumea, dar a lăsat și oamenilor de lucru și, mai ales, răspundere; g) nu se poate face față
pandemiei decât în cooperare; h) nici bisericile și nici școlile și universitățile nu trebuiau
închise – trebuiau gândite cu totul alte soluții; i) la erorile internaționale de abordare a pandemiei, la noi, s-a adăugat lăcomia, pe fondul afectării drepturilor constituționale.
	  Cu ani în urmă, am dat, în dezbaterea internațională, diagnoza „societății nesigure” (A. Marga, Societatea nesigură, Niculescu, București, 2016). Nu am anticipat nici eu
pandemia, dar diagnoza mea s-a confirmat, din păcate.
M.M.: Cum vedeţi cultura din judeţul Bistriţa-Năsăud?
Andrei Marga: Văd preocupări salutare de a prezerva și valorifica tradiția. Ar fi bine
ca ele să fie mai bine sprijinite, încât aceasta să devină mai solidă. Dar, dincolo de demersuri individuale valoroase, evident multe, nu va putea ceea ce se realizează nu va deveni
solid  fără a regândi structura de instituții din Bistrița-Năsăud pe direcția unui nivel nou.

M.M.: Care este rolul culturii în vremuri de restrişte, lacătele au fost puse pe uşile
instituţiilor culturale în ultimul an şi parcă din ce în ce mai mulţi se obişnuiesc că se poate
şi aşa. Dacă e să tăiem de undeva, dintr-un buget, o facem de la cultură. Putem trăi fără
cultură? Ce ar fi un om fără noţiuni elementare de cultură
Andrei Marga: Este o lume intrată în schimbare, iar schimbarea se va accelera.
Am lansat la noi tema „cotiturii culturale” (în volumul Cotitura culturală, Presa Universitară
Clujeană, 2005), în care am argumentat că aproape toate performanțele, inclusiv cele economice, civice și politice, trec azi prin cultură – înțeleasă cuprinzător. Orizontul este clar.
Dar la noi nu se face mare lucru deoarece nu se înțelege că niciodată cultura nu rămâne la
cultură – ea se resimte în toate sectoarele vieții. Însăși discuția despre cultură ar trebui să
fie mai profundă.
M.M.: În CV-ul dumneavoastră regăsim foarte multe premii, burse şi distincţii internaţionale. De asemenea, numiri academice internaţionale la cele mai importante universităţi
şi academii. Cât de importante sunt acestea în structurarea personalităţii dumneavoastră?
Andrei Marga: M-am bucurat nespus să primesc „Premiul Herder” sau „Das Grosse Bundesverdienstkreuz” sau „Medalia Ierusalimului” sau „Crucea Patrarhală a României”
sau distincții din partea papei Benedict al XVI-lea sau titlurile universităților din Montreal,
New Hampshire, Budapesta, Tubingen, Montpellier, Baku și altele. S-au când am fost numit
în Consiliul Universității ONU de la Tokyo, ori consultant internațional al Fundației din Beijing
ce coordonează Institutele Confucius pe glob.  M-am bucurat  de fiecare, fiind legate mai
curând de pregătirea și prestația mea, decât de funcțiile deținute.
Aceste distincții însă nu m-au obsedat. M-au încurajat, desigur, căci fiecare avem
nevoie de confirmări din partea celorlalți.
M.M.: Zi de zi, ascultăm mesajele unor personaje care pocesc limba română care,
săraca, dacă ar putea, auzi cum se exprimă conducătorii noştri, şi-ar face bagajele şi ar
pleca într-o vacanţă prelungită, la surorile ei din neamul latin. Avem şefi de instituţii, elevi,
studenţi, chiar şi profesori care scriu cu greşeli gramaticale fără nicio problemă. Ce am putea face pentru apărarea limbii române?
Andrei Marga: Sunt multe de făcut. Înainte de orice, ar trebui ca alergarea după
performanțe gen „cine ajunge în funcția cutare” să fie  înlocuită cu preocuparea de temeinicie pe chestiuni simple. „Lucrul bine făcut” se cam trădează clipă de clipă. Curriculumul
școlar, dar și curriculumul universitar sunt într-o situație extrem de critică în țara noastră.  
Din nenumărate rațiuni, ele ar trebui urgent schimbate. Nu-i altă soluție!
M.M.: Fiind foarte activ, ca universitar, ca editor de cărţi, ca prezenţă în revistele
literare, mai aveţi timp liber? Aveţi şi alte pasiuni sau viaţa dumneavoastră se contopeşte cu
cea cultural-educaţională?
Arhiepiscopul Bartololmeu Anania și Episcopul Florentin Crihălmeanu la UBB, 2008
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Nicolae Manolescu la UBB, 2005

Cu Marta Petreu și Cristian Tudor Popescu, UBB, 2008

Andrei Marga: Ascult multă muzică. Urmăresc sporturi – ca junior am jucat fotbal
organizat. Vreau să înnot – în pandemie am suferit căci nu era posibil. Îmi place să călătoresc cu mașina mea – am și călătorit mult împreună cu soția. Până și cei doi cățeluși pe care
îi avem știu când se apropie Viena sau München sau Verona sau Montpellier! Țin conferințe
și particip la dezbateri cu plăcere.
M.M.: Se vorbeşte despre literatură de calitate şi literatură de maculatură. Dacă
am bani, pot scoate câte cărţi vreau, pentru că editurile nu mai fac selecţie. Cine ar trebui să
scrie, toţi cei care editează cărţi sunt scriitori?
Andrei Marga: Diversificarea peisajului editorial a venit și continuă. Problema la
noi este critica de întâmpinare și critica în orice sens. A slăbit prea mult critica. Chiar și unele
reviste literare par interesate mai mult de clișee ideologice și propagandă curentă decât de
valori. Mai mult de tămâiere, cum se spune, decât de discuție argumentativă. De aceea,
peisajul nu este încurajant pentru performanță.
M.M.: Un mesaj pentru Bistriţa-Năsăud.
Andrei Marga: Mă bucur că economic Bistrița-Năsăud, cu dimensiunile sale, nu
este la urma economiilor din alte orașe și județe. Dar ar putea fi mai sus, dacă și-ar reorganiza instituțiile și ar face un pas înainte. Potențialul din Bistrița-Năsăud, fără nici o flatare,  este
mare, dar încă nu-i pus în valoare. Trebuie regândite insituțiile de la fața locului. Așa că le
doresc din toată inima bistrițenilor și năsăudenilor să aibă reprezentanți stăruitori și inspirați
și să facă acest pas!
Menuț Maximinian
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Scurtă incursiune în motivațiile vieții călugărești
Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva
glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la El şi voi cina
cu el şi el cu Mine” (Apoc. 3:20). Text sugestiv, după
părerea noastră, pentru a ilustra chemarea Domnului.
Pentru că, fără îndoială, Dumnezeu ne cheamă pe toţi,
fără excepţie, la un festin boieresc, pe care, însă, îl
organizează în propria noastră locuinţă. De aceea nu
poate intra nepoftit. Şi nici nu vrea.  E prea discret să
dea buzna; pe de altă parte, atitudinea Lui demască
preţuirea pe care omul o are în ochii Domnului, înalta
lui demnitate şi valoare.
De data aceasta, de partea cealaltă a uşii e
un om foarte sensibil la chemarea oaspetelui. A auzit
această chemare de multe ori, poate de când era mic,
şi i-a trebuit ceva timp până să îşi dea seama ce vrea să însemne asta. O incapacitate funciară
de a se integra în lumea aceasta i-a deschis mai repede ochii. Pelerinajele la mănăstire,
mai ales de Sfântă Mărie Mare, l-au săgetat până în abisurile viscerale ale sufletului. Încetul
cu încetul, a descoperit că acolo îi este locul. Şi într-o dimineaţă, în hohotele de plâns ale
mamei sale, a luat drumul de neîntors al mănăstirii.
În Evanghelia după Matei citim că Iisus a fost ispitit de diavolul în pustie (4:111). Ispitele urmează o traiectorie ascendentă şi culminează, în cea de a treia, cu un pact
megafaustian: renunţarea la dumnezeire în schimbul stăpânirii acestei lumi. Iisus nu
neagă că diavolul este stăpânitorul acestei lumi, însă refuză prompt oferta. “Lumea aceasta
e creaţia lui Dumnezeu, dar lumea contaminată prin păcat şi intrată în complicitate cu
diavolul, lumea aceasta – care nu mai e cea originară – lumea pe care Satana i-o oferă şi i-o
aşterne la picioarele lui Hristos ca fiind a lui şi având dreptul s-o dea cui voieşte, întrucât nu
e decât imagine secundară, deformată, deviată – şi care-i iluzie, pe care ţăranii şi târgoveţii
o văd, o cred cârciumă, dar Don Quijote o ştie că e castel – e lumea lui.”
Călugărul nu se simte bine în lumea aceasta; a te simţi bine în prezenţa cuiva e deja un
act de comuniune. “Lupus homo homini”, această maximă i s-a verificat de prea multe ori în viaţa
sa de dinainte de călugărie, pentru a rămâne impasibil. Retragerea lui din lume i se conturează
tot mai clar ca singura opţiune posibilă. Mulţi o văd ca un act de laşitate şi de egoism. Puţini îi
înţeleg resorturile intime. “Călugărul nu s-a retras din lume pentru a lucra egoist la mântuirea sa,
ci munceşte să se lepede de egoismul său, pentru a câştiga prin Sfântul Duh mila lui Dumnezeu,
care adună pe toţi oamenii într-un singur trup. Menirea sa este, deci, profund ecleziastică (a
se înţelege adjectivul în sensul său primar: adunarea poporului prin convocare), dar ea se
săvârşeşte în isihasm, adică în retragere, în tăcere, în anonimat.”
„Termometrul” care indică temperatura religioasă a sufletului său, adică rugăciunea,
stă să se spargă. O definiţie extraordinară a rugăciunii (pe care nu o putem cataloga decât
revelată) o avem la Teofan Zăvorâtul: “Rugăciunea este suspinul inimii după Dumnezeu”.
Din acest suspin „de neostoit” decurge şi hotărârea de a se face călugăr. Rugăciunea lui
“e cuvânt rănit” nu pentru că e cauzată de bucuriile sau necazurile lumeşti, ci fiindcă simte
un dor sfâşâietor după „plimbările în fapt de seară, printre pomii raiului, la braţ cu bunul
Dumnezeu”. Un refren îi ţârâie mereu în urechi şi în inimă: “Căci jugul Meu e bun şi povara
Mea e uşoară” (Matei, 11:30).
La intrarea sa în mănăstire, călugărul „votează”: cu sărăcia, cu fecioria şi cu
ascultarea de bună voie. Probabil că primele două sunt mai degrabă comune şi le putem
găsi şi în viaţa mireană. Însă ascultarea de bună voie, tăierea voii proprii, e ceva aproape
„nefiresc.” Ea înseamnă smerire, kenoză, umilire şi umilinţe, loviri, scuipări, coroane de
spini... iar la capătul tuturor acestora, minunea Învierii. Călugărul se smereşte pentru a primi
două virtuţi capitale: pocăinţa şi dragostea. Pocăinţa are privirea întoarsă spre propriul suflet,
spre sine însuşi; dragostea, dimpotrivă, îşi întinde tentaculele spre Dumnezeu şi spre ceilalţi.
Smerenia călugărului îl duce pe acesta la luciditate (căci în oamenii smeriţi, Dumnezeu se
revelează): el se vede în toată splendoarea „împuţiciunii” sale, dar mai vede şi că Dumnezeu
iubeşte această împuţiciune cu o dragoste nesfârşită. Şi atunci îşi vine în sine. E momentul
întoarcerii fiului risipitor din Evanghelie. El cere cu smerenie, în virtutea lucidităţii pe care a
dobândit-o, să fie primit ca slugă. Statutul nu mai are importanţă. Ceea ce este important e
să se găsească în proximitatea Tatălui, în comuniune cu el (“Bine ne este nouă să fim aici,
a spus Petru în momentul Schimbării la Faţă; să facem trei colibe”). Însă Tatăl îl repune în
calitatea de „conaş”, pentru că Tatăl e întotdeauna gentleman, boier (N. Steinhardt); El dă

întotdeauna din belşug. Ruşinat de atâta bunătate, călugărul, conştient acum de iubirea
nebună a lui Dumnezeu, va începe să iubească şi el cu o dragoste asemănătoare. Patimile
îi devin străine.”
În pilda fiului risipitor mai e o replică, una care merită toată atenţia: “Căci mort era
şi a înviat!” Din această perspectivă, călugărul poartă prin viaţa sa mărturia că moartea a
fost învinsă. El este din veacul ce va să vie. Mort pentru această lume, el este pentru noi
o prezenţă descinsă din Împărăţia Cerurilor. De aceea atrage atât de irezistibil, pentru că
nutreşte speranţele noastre eshatologic-soteriologice. “În faţa călugărului simţi că trăieşti
cele din urmă timpuri şi că eşti judecat. Te judecă dragostea lui, pe care tu n-o meriţi.
Puterea sa de pătrundere, privirea sa limpede nu te mustră. Înţelegi astfel modul în care
Dumnezeu va judeca lumea. Înţelegi, de asemenea, în ce fel este interpretată doctrina
creştină a nemuririi, cum vor fi trupurile înviate. Lucrurile din prezent şi din viitor se explică
nu prin cugetare, ci prin apariţia, prin manifestarea vieţii. Te afli în faţa unei epifanii, în faţa
unei adevărate antropofanii.”
Călugărul s-a retras din lume pentru a deveni întru Fiinţă (Constantin Noica).
Dezideratul lui e rugăciunea continuă - nu o bolboroseală ce curge de pe vârful buzelor,
în timp ce cu mintea şi cu inima e aiurea, ci o comuniune conştientă şi voită cu „Cel ce
este” şi cu „Dumnezeu este iubire” (singurele definiţii ale lui Dumnezeu din Scriptură).
Rugăciunea nu cunoaşte nici obstacole geografice, nici curgerea timpului. Prin rugăciune,
călugărul intră în comuniunea universală. El respiră „Doamne Iisuse Hristoase, miluieştemă”, interiorizându-l astfel pe Hristos şi făcându-L paznicul inimii împotriva primejdiilor care
bântuie împrejur.
Deşi a părăsit lumea, el nu uită lumea. Rugăciunea lui pentru lume, pentru
toţi semenii, se împlineşte discret, aşa cum discretă e şi trecerea lui prin această viaţă.
Dincolo de lumea  vizibilului şi a explicabilului e cea a invizibilului şi a inexplicabilului. Acolo
acţionează rugăciunea lui. Călugărul nu   trebuie să fie neapărat prezent în mijlocul lumii
pentru a fi de folos acesteia.  Să ne amintim de vindecarea slugii sutaşului Corneliu. Nu a
fost nevoie ca Hristos să meargă la casa acestuia. A zis doar cu cuvântul şi sluga s-a făcut
sănătoasă (Luca 7:1-10). Cuvântul e atotputernic şi Hristos nu rămâne surd la rugăciunea
prietenilor Săi (pentru că nu mai suntem slugi, ci prieteni – Ev. după Ioan, 15:14).
“În faţa călugărului înţelegem teologia Sfântului Grigore Palama. Din esenţa
inaccesibilă a sfinţeniei sale se emană şi purcede liber şi neîncetat un har inexplicabil care
face să vibreze omul întreg, trup şi suflet, ca o lumină dătătoare de viaţă. Şi la fel cum
soarele dă viaţă întregii creaţii, la fel această lumină care ţâşneşte din călugăr dă vieţii
fiecărui om posibilitatea să înflorească.” Călugărul te mângîie. Şi dacă, faţă de activism,
el pare inutil, totuşi el e cel care te luminează şi te lămureşte. Înaintea lui simţi pace şi
siguranţă. În jurul lui toţi sunt plini de lumină. Incertitudinile se risipesc. În raport cu oamenii,
călugărul este ceea ce era Orfeu în raport cu natura. Pe unde trece, călugărul îmbucură,
binecuvântează, îmblânzeşte.
Două povestiri din Pateric vin să exemplifice spusele noastre: Ambele au în centrul
atenţiei figuri exemplare de călugări. Cel dintâi rămâne în chilia lui, însă la el vin puzderie
de oameni. Toţi întreabă, caută răspunsuri, soluţii, după care pleacă. Unul însă vine în
mod regulat: e vizitatorul tăcut, care nu pune niciodată nici o întrebare. Într-o zi, călugărul
îl întreabă de ce tace de fiecare dată. Iar el răspunde: „mi-e de ajuns să vă văd pentru ca
toate neliniştile mele să dispară”.
Al doilea călugăr coboară din când în când în cetate după treburi şi răspunde
interpelărilor cu multă blândeţe. O curtezană obişnuieşte să-i dea milostenii şi să-l asculte
cu plăcere, deşi nu renunţă la modul ei de viaţă. Până cînd într-o zi, după ce bătrânul îi
vorbise, ea îl întreabă: „Părinte, este ispăşire?” Iar el: „Este”. Atât. Ea l-a urmat pe loc şi a
dus-o la o mănăstire de femei, în pustie.
Fiinţă paradoxală, călugărul trăieşte în acelaşi timp Vinerea Mare şi Duminica
Sfintelor Paşti. El îşi poartă moartea în cârcă. Gândul la moarte este eficace în menţinerea
stării de smerire, nu pentru că îi e frică de ce o să se întâmple dincolo, ci pentru că îi
reaminteşte că el e cauza morţii, că el a lăsat moartea să intre în lume, prin neascultarea
dintru începuturi. Gândul la moarte îl ruşinează. Fiind în prezenţa Domnului, atitudinea lui
firească este cu ochii în pământ: îi vine greu să se uite în ochii Lui. Însă Hristos plonjează în
inima lui şi îşi face acolo culcuş. De unde, mai apoi, iradiază lumina Învierii, “o lumină lină a
sfintei slave.”
Pr. lect.univ. dr. Adrian Podaru
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca

Mănăstirea Piatra Fântânele,
Pasul Tihuța
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L’ESPRIT DE L’ESCALIER
Poezia nu e vandabilă
mi-a spus editorul meu.
Nici stelele,
Nici roua sau ploaia nu se vând
Aş fi vrut să-i răspund.
M-am mulţumit
Să constat
Pe scările editurii
Că nu de privighetori
Este călcat în picioare
Poetul.
CALENDAR
Îndoielile stau ascunse în mine
Ca într-un cal troian.
Cerul de iarnă foșnește
Ca poalele rochiilor unor femei bătrâne.

PRAGUL DE NISIP
Orele întunecate ale nopţii îşi înfig gheara de tigru în mine
Sub pereţii halucinaţi ai camerei
Umbra sfinxului îmi cade pe faţă
Pe mâna ce tremură, ca ţapul în rut, pe albul de fecioară al
hârtiei.
Afară se învârtesc căluşeii în caruselul constelaţiilor
Şi doar fetele triste îşi mai fac rondul de noapte în piaţa pustie
Şi jucătorii de ruletă se întorc acasă mai bogaţi cu încă o iluzie.
Din grădina părăsită, din arborii uscaţi
O orchestră de instrumente dezacordate îţi cântă un vals disperat
Ai ratat să fii o fiinţă desăvârşită, îţi urlă instrumentele de lemn
Ai ratat să fii un crocodil feroce, îţi aruncă în faţă saxofoanele.
Nu prea ţi-a reuşit nimic, Don Juan al cuvintelor
Femeile şi iluziile te-au părăsit.
Ai ratat până şi postul de mecanic de locomotivă în Suedia
Îţi amintesc tobele tribale ale întunecaţilor arbori
Sau poate ecoul îndepărtat al unei locomotive cu aburi
Pierdută în noaptea copilăriei, petrecută la periferia oraşului.
Nu-ţi mai rămâne, îţi şopteşti,
Decât să intri în pielea scribului melancolic
Care-şi scrutează în inima nopţii vârstele şi eşecurile.
Sub umbra unui sfinx nevăzut, cu chip de femeie
Faţa ta e brăzdată de valuri, de umbre fatale
Oho, aho, iar aheii debarcă încă o dată la Troia
Iar preafrumoasa Elena te-a părăsit încă o dată
Tocmai pe pragul de nisip al insomniei tale.

PUTERE A DRAGOSTEI
La cântecul unui flaut de os
Ca la un semn se ridică
Cei ce dorm în adâncuri de mare
Cei ce dorm adânc sub pământ.
Din pulberea ridicată
De tălpile tale, frumoaso,
Se naşte acum o nouă constelaţie.
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În timp ce dragostea mea
Pentru o neştiută femeie
Luminează ca ziua oceanele
Străduţele unui oraş fără nume
Noaptea târziu când se aud vaietele de plăcere
ale patului său
Şi florile carnivore devorează ultimii îngeri
Prin aerul tot mai pustiu.
La cântecul unui flaut de os
Ca la un semn se ridică
Fluturii şi păsările albastre de sub pământ.
O, nesfârşită, ucigătoare putere a dragostei
O picătură de rouă întemeiază acum
O împărăţie în vânt.

BLUESUL REGELUI MIDAS
În lumina fulgerului
apari deodată brusc îmbătrânit
cum stai doar o clipă
la masa de piatră
din curtea părinţilor tăi
acum înstrăinată.
La geamul casei se ivesc
străini, iscoditori,
doar ochii scoşi din orbite
ai celor duşi
ochii de cianură ai contabililor,
ochii de arsenic ai cămătarilor.
Acum când intră ciuma-n oraş
când judecat şi strivit ca un vierme vei fi
tu şi urmaşii urmaşilor tăi
de ochii de arsenic ai cămătarilor.
Regele Midas
cel cu urechi de măgar
cel ce aur mănâncă
cel ce aur respiră şi bea
regele Midas a ajuns un soi de preşedinte,
o scârnăvie ce duhneşte a ministru.

Acum judecat vei fi şi strivit ca un vierme
tu şi urmaşii urmaşilor tăi
de ochii de arsenic ai cămătarilor.

Acum e vremea solemnelor, găunoaselor umbre
suflă din toate părţile cuvintele morţii, bate un vânt sinistru.

E veacul putred al tuturor javrelor
e ceasul trădării, e ceasul de ospăţ al hoitarilor.

BONSAIUL

De ziua mea de naştere, ca orice burlac, mi-am cumpãrat eu însumi un cadou. Am târguit de la piaţã un bonsai.
Bãtrânelul care mi l-a vândut avea o enigmatică figură de vrăjitor. Purta o barbă roşie ce începea să albească. Faţa lui
ciupită de vărsat s-a luminat de un zâmbet când mi-a împachetat bosaiul într-o pungã de hârtie, roşie ca şi barba lui.
Mi-a dat câteva indicaţii cum să-l îngrijesc. L-am dus acasă cu cea mai mare grijã, am bãut cu el un vin, i-am urat la mulţi
ani. Vreme de câteva sãptãmâni l-am îngrijit cu cea mai mare grijã, urmând îndeaproape sfaturile bãtrânului care mi-l
vânduse. Cu o foarfecã i-am retezat, cu  cea mai mare grijã, ramurelele şi, din timp în timp, rãdãcinile. I-am administrat cu
atenţie toatã cantitatea de apã indicatã. Din când în când îl scoteam pe terasa casei la soare. Dupã câtãva vreme micul
arbore s-a umplut de superbe flori violete.
La un moment dat, am fost silit sã plec într-o cãlãtorie de afaceri. L-am lãsat în grija doamnei Margit, vecina mea.
Când m-am întors dupã cîteva sãptãmâni, bonsaiul înflorise din nou. Dar florile erau, de această dată, roşii ca focul. Am
întrebat femeia dacă nu cumva a înlocuit bonsaiul meu cu un altul, vrând să-mi facă o surpriză. Dar doamna Margit s-a
mulţumit să clatine din cap, oarecum indignată.
În noaptea ce-a urmat, în somn,  m-am simţit deodată scuturat cu putere. Am crezut că e cutremur sau că în
încăpere năvălise o fostă amantă de-a mea. O harpie, o pacoste, ca să fiu cinstit. Nici una, nici alta. Ce credeţi că se
întâmplase?   Bonsaiul japonez crescuse enorm, ramurile lui îmi invadaseră încăperea şi patul. În ramurile arborelui,
acum imens, câteva păsări cântau nebuneşte. Am crezut că visez când mi-am dat seama că pe una din crengile ce
străpungeau tavanul, lăsând să se zărească stelele, pe o creangă de sus, am zărit legânându-se, ce credeţi? O femeie
goală, o superbă creatură, toată numai zâmbete, îmi făcea semne cu mâna.
Despre ce s-a întâmplat mai apoi, discreţia mă obligă să trec totul sub tăcere. Dar câteva amănunte vi le-aş
putea, totuşi,  povesti. Când m-am trezit dimineaţa,  după tumultoasa noapte petrecută sub ramurile arborelui japonez,
am constatat, privindu-mă în ironica oglindă din baie, că îmbătrânisem îngrozitor. Bonsaiul meu se uscase, camera era
plină de frunze uscate, păsările zăceau prăbuşite pe covor, moarte, colcăind de furnici. E, cred, inutil să mai adaug că
frumoasa dispăruse ca şi când n-ar fi fost.   
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Vasile V. Filip, Cultura imaterială tradițională românească din BistrițaNăsăud. Poveștile și povestitul în ținutul Bistriței și al Năsăudului
vol. III, Editura Charmides, Bistrița, 2021
Eminentul
profesor
bistrițean, Vasile V. Filip,
doctor în științe filologice
(folclor), bine cunoscut în
lumea
specialiștilor
din
domeniu, și nu numai!, vine
în fața cititorilor, de astă dată,
cu un tom masiv (volumul
numărând nu mai puțin de 460
de pagini) consacrat poveștilor
și povestitului din ținutul
Bistriței și al Năsăudului. Și
asta, după o muncă asiduă de
nu mai puțin zece ani, volumul
urmând altor studii consacrate
Culturii imateriale tradiționale
românești (două volume, 2012-2015, în colaborare cu
Menuț Maximinian), Universul colindei românești, poate
cel mai bun studiu actual al colindei românești (1999), Între
etnologie și literatură, confirmând, dacă mai era cazul,
valoarea și calitatea unui cercetător riguros în domeniu
(2020), Însemnări de-a lungul vremii, vol. I, pagini de jurnal,
desprins din cele peste 5000 de pagini ale însemnărilor sale
de-a lungul a nu mai puțin de 23 de ani (2021).
Așadar, și de astă dată, o carte de referință, o carte
ce nu poate fi citită decât cu creionul în mână. Ea, cartea,
este un model de abnegație și probitate intelectuală, el,
cercetătorul, abordând cu erudiție și talent amplul univers al
temei analizate, al poveștilor și povestitului în ținutul BistrițaNăsăud. Deci ea nu poate fi citită ca un roman căci este
înțesată cu informații deosebit de utile, selectând cu rigoare
păreri și aprecieri ale specialiștilor, trecute mai apoi și prin
filtrul gândirii și opiniilor sale. Asta având în vedere și faptul
că în lumea în care a trăit și a muncit fusese etichetat drept
un dascăl greu de mulțumit.
Volumul are două părți distincte, și totuși
îngemănate, basmul și legenda, ele alcătuind universul
narațiunilor propriu-zise, lor adăugându-le un capitol mai
restrâns, după cum e și manifestarea și circulația lor, cel al
snoavelor și al anecdotelor.
Ziceam mai sus că autorul urmărește cu multă
probitate și rigoare textele alese (74 de basme din zona
de referință care constituie nivelul zero al bazei noastre
documentare - pag.98), le studiază cu multă grijă și conduce
cu multă abilitate demonstrațiile afirmațiilor sale. Așa, unele
formule de început, mediane și finale ale basmelor sunt
îndeobște cunoscute într-un număr restrâns de povestitori
și mai ales de ascultători. Și, ca să fie convingător pe deplin
în legătură cu arta de a povesti a naratorului, aduce nu mai
puțin de 36 de exemple de astfel de formule: 14 de început:
Pe vremea când se făceau și se făureau poveștile, și pe când
ele treceau una după alta pre lângă casa noastră, am ieșit și
eu la poartă și am prins o poveste de coadă, am tras-o la noi
în ogradă și am bătut-o și n-am lăsat-o de-a mână până nu
m-a învăța și pre mine o poveste frumoasă ca să o pot spune
și altora. Asta a fost pe când scria musca pe perete, mai
mincinos cine nu crede… (pag. 53), 8 mediane …și s-au dus
multă lume împărăție, ca Dumnezeu să ne ție, că cuvântul
din poveste multă și frumoasă este, cine a asculta a învăța,
cine a dormi s-a hodini, ochii din cap i-or pocni și povestea
n-a mai ști (pag. 59) și iarăși 14 pentru cele finale: Multă lume
de om a mai fost acolo, chiar și eu am fost, tăiam lemne cu
sapa și căram apă cu ciurul, iar ouăle le duceam cu furca-n
casă și pentru slujba ce le-am făcut, atâta m-au omenit de
n-oi uita-n veci (pag.65), întâlnite în culegerile locului, la loc
de frunte situându-se cele ale neîntrecutului culegător (și
scriitor) Ion Pop Reteganul, însuși Nicolae Iorga minunânduse de bogăția de material strâns în viața sa scurtă și plină
de greutăți (funcționase în nu mai puțin de 12 școli din
ținuturile Sibiului, Hunedoarei, Albei și Bistriței-Năsăud). Nu
întâmplător Ion Mușlea îl socotește cel mai mare folclorist
al Ardealului. Și nu este singurul...Și continuând șirul celor

ce-au realizat culegeri ori s-au aplecat cu interes asupra lor
sunt de menționat Petre Ispirescu, Simion Florea Marian,
Lazăr Șăineanu, Tudor Pamfile, B. P. Hasdeu, dar și savanți
și cercetători de mare calibru intelectual: Moses Gaster,
Nicolae Iorga, Nicolae Cartojan, Ovid Densusianu, Mircea
Eliade, George Călinescu, Ov. Bârlea ș.a.
Urmărind povestea și povestitul în ținuturile
peregrinărilor sale, Ion Pop Reteganul nu uită să consemneze
povestitorul, fiecăruia subliniindu-i calitatea și împrejurarea
în care l-a cunoscut și cu care s-a impus în fața sa: Lazăr
Codreanu din Deva, gazda lui, Achim Zidul, paznicul școlii
din Orlat, băiașii din Bucium Șasa, N. Achim, servitorul școlii
din Lisa-Făgăraș, prin povestirea lor topind specificitatea
povestitului zonal în cea regională, a Transilvaniei, care prin
el va lua cea mai apăsată, mai bine definită formă (pag, 28).
Autorul se oprește mai apoi, între altele, asupra
personajelor basmelor cu protagoniștii lor, a clasificării
acestora (unele mai cuprinzătoare – V. I Propp), cea mai
cunoscută fiind cea în care apar ca personaje pozitive (cele
grupate, de regulă, în jurul lui Făt-Frumos,) sau negative
(Zmeul dominând gruparea), personaje intermediare
neexistând în folclor (pag 96), totdeauna victorioase fiind în
final forțele binelui, ale personajelor pozitive după cum este
și dorința ascultătorului, doritor mereu de bine și adevăr.
Cât privește legenda, parte a capitolului Universul
narațiunilor propriu-zise, ea, mai bine zis analiza ei, ocupă
o bună parte a lucrării. După o sumară prezentare, de ordin
general, a considerațiilor asupra acestui gen al narațiunii, se
trece la prezentarea pe larg a fiecărui tip de legendă. Autorul
stăruie asupra legendelor toponimice, mult întâlnite în zonă,
și nu numai, și continuă cu prezentarea celor istorice, a celor
despre plante și animale, despre lumea subpământeană,
despre comori și ființe mitologice, despre haiduci și sfinți.
Cum între legendă și basm s-a iscat o confuzie,
generată de titlul primei culegeri, cea a lui Petre Ispirescu,
Legende sau Basmele românilor, s-a impus o delimitare a
acestora. În acest scop autorul aduce o explicație clară și
pertinentă a lui Ovidiu Bârlea: Legenda este o narațiune care
încearcă să explice obârșia unui fenomen, a unui aspect de
detaliu chiar, sau să comenteze și să comemoreze fapte și
figuri de seamă din trecutul maselor populare […] Legenda
are o funcție didactică, imboldul care a generat legenda
a fost spiritul de curiozitate, setea de cunoaștere a lumii
înconjurătoare, cu toate tainele ei. (pag.223-224) În schimb,
basmul, dând frâu fanteziei, cochetează cu ideea înlăturării
oricăror bariere de verosimilitate (pag. 224).
Un capitol mai restrâns, după cum arătam și mai
înainte, este consacrat snoavelor și anecdotelor, cu spațiu
și manifestare mai restrânsă decât suratele lor, basmul și
legenda. Deși de mică întindere, ele au darul de a stârni
hazul spre delectarea și încântarea ascultătorului. Pățanii
felurite, situații de viață hazlii sunt gustate totdeauna din
plin, cu multă savoare. Snoave cu popi și țigani, dar mai cu
seamă cele ce au ca personaj central pe Păcală se întâlnesc
mai peste tot în arealul cercetat.
Concluzia la care ajunge autorul e una mai puțin
optimistă, cu toată valoarea intrinsecă ce o comportă acest
gen de literatură. Căci, de mai bine de un secol ele au intrat
într-un con de umbră și uitare. Sunt ani buni de când legenda și
basmul fantastic au intrat în repertoriul folcloric pasiv (pag. 18).
Un comentariu mai amplu, de mai mare întindere,
nu ne-a stat în intenție. Asta o poate face pe îndelete orice
pasionat al culturii tradiționale, doritor să cunoască starea ei
de-a lungul vremii, urcând către noi, cei de azi, starea celor
aparținând altei epoci, altei orientări și preocupări.
O bogată listă bibliografică, o listă a culegătorilor
elevi de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” și un index
al localităților din care provin informațiile și textele folclorice
comentate încheie această lucrare încântătoare inclusiv
privirii, lucrare de proporții, dar/și de o certă și profundă
valoare istorico-literară.
Ioan Popa

Antieminescianismul
Dacă veți consulta vreodată colecția
revistei Familia și veți
ajunge la anul 1937,
veți constata că numărul 3-4 (seria III, anul
IV, martie aprilie) este
închinat preponderent
lui Mihai Eminescu.
Semnează aici articole
docte, elogioase: M. G.
Samarineanu, directorul
publicației (două texte:
Eminescu și „Familia” și
Eminescu la Oradea),
Cezar Petrescu (Eminescu în lumina timpului
nostru), I. Agârbiceanu
(Eminescu), Tudor Vianu (În jurul peisagiului Eminescian), Ion Al. Brătescu-Voinești (Luceafărul), Nicolae Roșu (Actualitatea ideilor lui Mihai Eminescu), Alexandru Marcu (Leopardi și generația lui
Eminescu), Ion Pillat (Poezia pură la Eminescu), Victor Cordoș (Poezia lui Eminescu în traducere franceză); tot în acest
număr, apare și o poezie dedicată poetului național, semnată de Ludovic Dauș, intitulată Lui Eminescu. Adăugăm faptul
că la festivalul de la Oradea, din 28 februarie 1937, dedicat
Poetului au participat: Ion Minulescu, Ludovic Dauș (din partea Societății Scriitorilor din București și a Societății de Radio Difuziune), Mircea Damian, Radu Cioculescu (delegatul
special al Fundațiilor Regale), Octav Șuluțiu, Ștefan Baciu,
Victor Papilian (din partea Asociației Scriitorilor Români din
Ardeal), George Gregorian, C. Miu-Lerca, Dion Mardan,
Marieta Popa, Petru A. Petru, Agespina Macri-Eftimiu etc.,
care au depus o coroană la bustul lui Eminescu. S-au trimis
și telegrame din partea scriitorilor care n-au putut participa:
Tiberiu Moșoiu, Sandu Teleajen, George Mihail Zamfirescu,
Eugen Cealâc, Șaban Făgețel (din partea Scriitorilor Olteni).
Vă mărturisesc că articolul intitulat Curentul antieminescian din Ardeal (amintiri), de la pagina 69 până la 73,
semnat de Septimiu Popa, mi-a trezit interesul și, de aceea,
vi-l comentez mai la vale. Se cuvin, la început, câteva precizări. După publicarea de către Maiorescu a volumului de Poezii din 1883, dar și a producțiilor lirice din diferite periodice
ale vremii, Eminescu fusese receptat mai cu seamă de tineri
drept poetul generației. Dar, societatea ardeleană era ancorată într-o morală exaltat religioasă (mai puțin cea moldoveană și munteană), când cuvântul preotului însemna lege
pentru omul simplu. În plus naționalismul (care era totuși de
înțeles pentru acele vremuri, românii din Ardeal fiind înrobiți
social și național) era trâmbițat exagerat, de câte ori se ivea
ocazia. Așa se face că broșura de 100 de pagini, intitulată
Mihail Eminescu, apărută la Blaj în 1890, inițial nesemnată,
contra creațiilor eminesciene a avut un mare impact asupra
transilvănenilor și a unei părți din Regatul României, cu alte
cuvinte să alarmeze spiritele conservatoare, pudibonde, neobișnuite cu poezia pesimistă, descurajatoare, decadentă,
de sorginte schopenhaueriană. Marea majoritate a acceptat
opiniile profesorului de istorie bisericească și drept canonic
la Seminarul Teologic din Blaj, capitala românilor greco-catolici, Alexandru Grama (1850-1896), cu studii filosofice la
Viena, devenit mai târziu canonic, fiindcă el este autorul cu
pricina. Aici, „Eminescu a fost nimicit cu desăvârșire, versurile lui declarate fără absolut nicio valoare literară, apoi,
imorale, o adevărată primejdie pentru tinerimea de ambele
sexe. A fost contestată originalitatea operei lui, fiind socotit
ca un plagiator al lui Lenau, găsindu-i-se în același timp și o
mulțime de greșeli gramaticale și linguistice. S-au citat părți
din poeziile lui Andrei Mureșanu și Dimitrie Bolintineanu, ca
să se scoată în relief bogăția de idei a acestora față de sărăcia cu duhul a operei lui Eminescu” (l-am citat după normele
actuale), iar poezia sa erotică „corupe tineretul” pentru că
prezintă un „amor sălbatic”, instinctual.
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Un mâhnit ”bufon” al poeziei

Nu sunt un consecvent cititor de poezie. Un comentator – cu atât mai puțin. Port în mine acel mal du siѐcle
(al acestui secol, nu al celui romantic) care înseamnă îndepărtarea de poezie. Singurul lucru care mă individualizează
cât de cât este că îmi dau seama de asta, că mai am uneori
senzația unui gol, amintirea dureros luminoasă a unei vârste
când îmi plăcea poezia.
Ultimul volum al lui David Dorian (Poeme ruginite, Editura Napoca Star, 2021) a sporit senzația acestui gol,
senzația întâlnirii cu o lumină ”de care te dor ochii”, care te
răvășește tocmai pentru că luminează golul din suflet: acela
că se poate trăi și fără poezie. Cum se poate trăi fără multe altele: părinți, casă, familie, copii (sau măcar copilărie)...
Nimeni nu moare neavându-le pe acestea, dar mai rămâne
oare același, mai trăiește aceeași viață? Nu poți răspunde
decât după (și dacă...) îți amintești cum a fost când le-ai avut.
Senzația unei atari amintiri mi-a dat-o poezia lui
David Dorian.
Și voi încerca, în cele ce urmează, s-o transfer și
altora. Deși n-am convingerea (doar o foarte palidă speranță) că voi reuși. Căci astfel de experiențe, la limită, au fost și
rămân mereu aproape incomunicabile.
Cam ăsta înțeleg că ar fi și sentimentul din care
izvorăște poezia lui David Dorian. Sigur, orice poezie (chiar
orice act artistic) frizează inefabilul, adică să transmită ceea
ce știe dinainte că nu se poate transmite. Dar la David Dorian acest sentiment este mai acut, mai dramatic. Apăsător ca
o lespede funerară, generând mai multă singurătate decât
pustietățile lichide ce despart Sfânta Elena de vârtejurile de
taifun ale Europei.
O iarnă ce nu se mai termină (Finbul?) e anotimpul
poeziei lui David Dorian. E iarna resorbției noastre în timp, e
viața ca stingere lentă, e ”carnea noastră înaintând domol,
ca lava, spre stingere” (Risipire). Căci ne naștem cu incandescențe de lavă, dar le pierdem pe drum, nu știm unde, nu
știm când, și nici unde ne duce drumul nu știm, căci el pare
a se despleti în tot mai mărunte, mai greu recognoscibile
cărări. Devenind o ”curgre asimptotică spre nimic” (Nimic).
(urmare din pag.10)
Cert este că după apariție, „cartea” asta, neinspirată,  a făcut multă vâlvă. Grama era sărbătorit „ pe stradă, în
școală, în tren, la adunări și, cu un cuvânt, pretutindeni, ca
un bărbat providențial”. Exemplarele din poeziile eminesciene au dispărut atât de la librăria seminarială, cât și din bibliotecile școlare din Blaj. La orele de limba română Eminescu
nu era pomenit. „Absolvenții din vremurile acelea ai școalelor din Blaj (…) aproape de nu știau că a existat vreodată
Eminescu”; de fapt, aici nu se studia limba poeților, sau cum
zicea S. Bărnuțiu: „limba Blajului e numai de teologie și de
predici la morți”. Totuși, au existat și în acest oraș, oameni
care au pus la îndoială afirmațiile lui Grama; de pildă, Iosif
Șchiopul, într-un pamflet împotriva Blajului, „cu prilejul unei
greve școlare, spune că a dat cartea (lui Grama, n. n.) unui

Iar moartea ne va transforma în ”îngeri căzuți de sus/ cu
coarne scormonind văz-duhul/ duh-văzător, așadar, peste
ape” (Apocalypso).
E însă o iarnă bântuită de ninsori luminoase, născute parcă ”din respirația lui Dumnezeu” (Cum se nasc ninsorile), de mirosul ”casei de bârne”, cu ”seri monotone și
lumină cutremurată” (Munți încălecați), dar și cu ”gândul înmiresmat de primăvară râvnită”, când ”să nu scormonesc în
poduri uitate,/ în pivnițele surpate; prin ungherele/ cu așteptări de păianjen ale memoriei” (Finis). Căci la cam atât se
reduce, sub suflarea de gheață, țâșnirea incandescentă inițială. Or, această ninsoare (motiv foarte frecvent al volumului)
traversează însăși ”iarna istoriei” omului (”în epoca pietrei
încă ningea”) și e o formă paradoxală de negare a iernii, e
ochiul de lumină ce se naște din chiar miezul întunericului,
promisiunea fără de confirmare a unei victorii în alt orizont:
”a uitare de uitare ningea” (O idilă) - cum Cineva cu moartea
pre moarte a călcat.
Dar viața în sine nu e biruință (creștină) asupra
morții, ci doar eclesiastică ”vânare de vânt”: ”Întorc vorbele
unui vânător: alergăm/ toată viața după femei și himere” (Poveste simplă).
Asociată de obicei zilei de iarnă e tristețea, o tristețe materială, grea, ”ca pasărea izbită de-un zid nevăzut”
(Șantier), o tristețe pe care ”împăturită [...] o porți sub braț”
când vii bâjbâind de la banchetul în care ”te distrezi de moarte”, dar te întorci singur, mereu singur (Banchetul).
Căci ceea ce augumentează tristețea e – oarecum
paradoxal – dragostea. O dragoste care nu devine mai niciodată nici philia, nici agape, ci rămâne un pustiitor eros,
generator de cenușă și zgură într-un suflet ”ca un pământ
uscat”, ahtiat ”să primească/ dezlănțuirea ploii peste acoperișuri” (Romance). O senzualitate oarecum feminină (în sensul receptării lumii preponderent prin simțuri, exacerbate), în
care până și ”îngerii se iubesc frenetic” (Finis), se întinde ”de
la cea mai nerușinată călugăriță” la ”cea mai ingenuă femeie
a străzii” (O altă poveste). Căci Ea e demonul ce ”la flacăra
unghiilor se roagă/ își poartă trupul slăvit între palme” (Sensul mișcării), dispusă mereu doar ”în clopotul rochiei de catifele să ardă” (Romance), ”sfârșească-se numele ei” (Dihotomii). E un erotism teluric care nu urcă, ci doar coboară, de
la senzualitatea ”unduirilor ierbii”,  la ”sălbatice herghelii sub
pământ” (Romance). Adusă în decor citadin, iubirea – amintire fierbinte – se desfășoară mereu într-un decor degradat
(substitut de infern), ”printre ziduri leproase”, în interioare în
care se strecoară ”pe ferestre o lumină bolnavă, cerul cât un
prapur decolorat”; și se reduce, în fond, la pendularea unei
umbre ”între tine și tine” (Dimineață de Crăciun, cu Sonia).
Dar această senzualitate este (ca la Arghezi) însăși sursa
tensiunii dintre om și lume, la rându-i, însăși materia brută a
poeziei. În acest orizont se explică și preferința pentru gusturile fruste, pentru miresmele tari, pentru tristețea ”luminoasă că te dor ochii” (Primăvara. De înviere). În acest orizont
suntem (la tinerețe) ”păsări ascuțindu-și aripile de piatra cerului”; iar (la bătrânețe), îndrăgostitul (pe care ”femei singuratice l-au așteptat între pulpele nopților/ i s-au dăruit în vise
sălbatice” - Rugă) – doar un ”faun cu blana aspră și roasă”
(Pastorală).

Dacă senzualitatea este, ziceam, materia brută a
poeziei – dar Poezia? Ce mai e Poezia? Oricum, ea-și pierde (la David Dorian și la generația sa) întâi de toate majuscula. Accentele s-au mutat de mult de pe ars longa, pe vita
brevis; ultima, viața – iubită cu atât mai pătimaș, cu cât ți-e
mai puțin fidelă. Iar, filtrată prin poezie, viața capătă ceva
artificial, asemeni gheișei grațioase, cu obrazul acoperit de
”pudra groasă/ peruca pudrată; ca fesele Cupidonului dolofan”, devenind ”protagonista jucăușă în filme siropoase/
printre alte mizerii de filme pentru adulți/ cu gât de lebădă și
sânișorul alb cum ceara de albină/ suspinând de doruri multe; dansând/ în clopotul crinolinei menuetul de Bach” (Din
memoria unei gheișe).
”Jos Arta, căci s-a prostituat!”, clamau (cu forța revoltei) avangardiștii. David Dorian nu are forța revoltei. Dar
are subtilitatea ironiei și, mai ales, penelul unui Edgar Degas. Pentru propria-i conștiință, el nu e decât bufonul poeziei, care doar mai ”bruiază” derularea vieții reificate (aerul
însuși apare ca ”spart în cioburi”, în Scenă dramatică), mercantilizate, turnate în formule de maximă eficiență și cuprindere rațională; formule și cuvinte dintre care tocmai tăcerea
a dispărut, roasă de ”șoricelul alb” al rațiunii noastre atotpenetrante (Versuri bruiate de bufonul poeziei).
Poetul (care nu vorbește mai niciodată despre sine
la persoana I) e un Hamlet ce ”se încaieră cu soarta pentru trupul Ofeliei”, topită în frigul lumii, scăpată, ca o pasăre
caldă, din ”frigul mâinilor” adoratorului, rămas doar ”cu rochia [...] mucegăită pe maluri”. Timp în care ”lumina iernii”
își varsă deja otrava în ”paharele [ce] clănțăne” (Hamlet).
Sau e un ”Narcis oglindindu-se în pagina albă”, în care ”își
vede chipul de înecat”; o paiață în pieptul căreia ”se aprind
tristeți de paie”, în timp ce în lume ”prin lucarne gerul își revarsă dantela” și răsună tristețea unei nevăzute flașnete din care
se varsă ”muzica unui înger învârtind manivela”. Lumea însăși
nu-i decât un ”basm” deturnat, golit de seva încrederii, redus la
o stranie butaforie (Basm). O lume ce cască oarbe goluri, din
care mai crește – fecundată – doar spaima. Iar dragostea nu
doar că nu mai învinge, dar nici măcar nu-și are totdeauna izvorul în viață, în amintirile și senzațiile fierbinți, juvenile (”în ceaiul de tei cu madlene”), ci ”în cărțile purtate la subțioară” (Dintr-o
nuvelă), devenite, parcă, la rându-le, vorbe, vorbe, vorbe...
Există la David Dorian un sesizabil dialog, tematic
și motivic, cu marile nume ale literaturii universale: nu doar
cu Proust sau Shakespeare (cum s-a văzut mai sus), ci și cu
Cehov (o poezie se numește Dramă la vânătoare), cu Dante
(în Apocalypso întâlnim imaginea unei lumi hipertehnologizate, reduse la ”momentul zero”, care amintește de marele
florentin), cu Franҫois Villon (mai ales prin amintitele zăpezi
și ninsori), dar mai ales cu Bacovia, adevărat spirit tutelar al
lui David Dorian (prin atmosfera generală, dar și prin titluri,
uneori repetitive, precum Finis, Nimic, Nocturnă, Romance).
După umila noastră părere s-ar putea vorbi chiar de un dialog valoric cu astfel de nume. Din păcate, suntem, la Bistrița,
prea marginali pentru a-l impune pe David Dorian după cum
merită. Un lucru însă putem face: să-l citim.

Antieminescianismul

vol. I), iar Vlahuță o consideră fără valoare. Mai aproape de
noi, N. Manolescu, recenzând volumul lui D. Popovici Studii
literare, referitor la subcapitolul Eminescu în critica și istoria
literară română (vol. VII, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987, pp.
229-242), îl considera pe Grama „destul de informat și nu
lipsit de calități intelectuale” (vezi România literară, din 16
noiembrie, 1987, p. 7).  
	  Până la urmă, în Blaj, antieminescianismul s-a
stins, iar „erezia literară” a lui Grama a ajuns să fie ignorată
de posteritate. Menționăm că în 2014, a apărut la Editura
Napoca Star Alexandru Grama, Mihail Eminescu. Studiu critic, ediție îngrijită de Ioan Chindriș și Niculina Iacob, cu cele
două capitole, după un citat din Maiorescu: I. Eminescu –
geniu cuprins de lumea ideală și II. Eminescu – blazat în
cuget.
Icu Crăciun

câine să o mănânce, iar câinele a murit la câteva clipe după
ce o consumase…” Un elev de la Blaj a recitat la școală,
la ora profesorului Ioanu Germanu (un admirator al lui Grama), poezia Adio a lui Eminescu, dar, pentru a-l zeflemisi pe
dascăl, i-a atribuit-o lui Andrei Mureșanu; firește, Germanu
s-a prins, iar elevul s-a ales cu cea mai mică notă; ca de
obicei, interzicerea Poetului în școlile blăjene a sporit interesul tineretului studios. Peste Carpați, Aron Desușianu pur
și simplu s-a entuziasmat la citirea ei, iar Macedonski i-a
trimis o scrisoare de felicitare; până și Hașdeu avea rezerve
față de poezia lui Eminescu. Însă, admiratorii Poetului i-au
privit cu „un zâmbet suveran” pe toți detractorii. Se știe că
Titu Maiorescu o ia în răspăr în câteva pagini (vezi Critice,

Vasile V. Filip
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Buricul pământului
alunecau mai mult sau mai puțin lesnicios,
căci schiurile din doage de butoi scos din uz
ori patinele cioplite din bucăți de lemn pentru focul din sobă, legate pe picior cu nojițele
rămase de la o opincă rea, erau mai puțin
alunecoase, însă ce știam noi atunci, așa că
schiori și patinatori versați ca noi rar ai fi găsit.
Cele mai frumoase zile erau duminicile senine din anotimpurile calde, când
lavițele de la drum erau pline cu tinerele neveste și cu femeile bătrâne ieșite la taifas și
la bârfe, cu bărbații care jucau o carte, cinstindu-se cu un pahar de vinars și depănând
amintiri din cătănie ori comentând întâmplările de peste zi și de peste săptămână, zile
în care badea Florea, un bătrân slab ca un
țâr și încărunțit înainte de vreme, taragotistul satului și prietenul copiilor, așezat pe un
scaun în fața casei, se punea pe cântat, la
început cânta melodii de joc și voie bună,
punându-le pe jar pe nevestele tinere, care,
dacă nu s-ar fi rușinat de babe, ar fi jucat în
mijlocul ulicioarei, apoi se apuca de doinit,
doinea cu atâta patos, încât duioasele acorduri se auzeau până la marginile satului, trezind simțăminte nostalgice, doruri ascunse
și dorințe neîmplinite. Toate acestea nu se
puteau desfășura fără ca noi, copiii uliței
prăfuite, să nu fim prinși în jocurile copilăriei, De-a v-ați ascunselea, De-a prinsa, De-a
păsările de vândut,  Hoții și vardiștii, Șotron,
numit de noi coțcă, și câte altele, jocuri repede abandonate când poveștile celor mari
deveneau mult mai atractive, iar povestitorii
ne îngăduiau pe lângă ei.
Cum să nu fie ulița noastră buricul
pământului dacă primul televizor din sat,
din câte știu, aici și-a găsit cumpărător, pe
domnul Macidon, șef mare la sfatul popular, televizor a cărui instalare s-a dovedit
extrem de anevoioasă, nu atât a năstrușnicului aparat, cât a antenei mari cât o scară
de urcat în podul șurii, înfiptă în vârful unui
par lung și gros, sau dacă cea dintâi mașină
ivită în așezarea noastră, o Dacia albă, aici
poposea în fiecare vară, la vecina de peste
drum a mamei, șoferul, domnul Sandu, soțul
doamnei Marea, născută și crescută pe ulicioara noastră, îmbrăcat elegant, la costum
deschis la culoare, cu pălărie de pânză albă
pe cap și cu ochelari de soare pe nas, ni se
părea venit dintr-o altă lume, când îi zăream
autoturismul în gura uliței, lăsam la o parte
jocurile și alergam înaintea lui, petrecându-l
până la destinație, șoferul dichisit și sobru
ieșea din mașină cu gesturi calculate, teatrale, pentru impresie, ne saluta scurt și deschidea portbagajul, din care doamna Marea,
fără ifose și vorbind în graiul nostru, dovedind că nu a uitat de unde a plecat, scotea
o sacoșă mare, plină cu bomboane, biscuiți
și pufarine, avea pentru fiecare câte ceva,
cum să nu aibă, căci dulciuri din abundență, care să ne potolească pofta și lăcomia,
aveam numai după sărbătorile de iarnă,
când se desființa pomul de Crăciun, sau de
Seara Morților, apoi cobora Mirela, fiica lor,
o fetiță frumoasă ca o păpușă, smeadă la
față și cu părul negru, cu miros plăcut, neștiut nouă, încrezută și cu nasul pe sus, asta
doar la sosire, cumva trebuia să ne dea de

Ulița mea era buricul pământului,
lumea cea mare, în care toate întâmplările și
evenimentele de neuitat aici își găseau desfășurare, dar ce spun eu, nu era doar ulița
mea, era ulița noastră, a celor mici, mai întâi, și, mai apoi, a celor mari, trăitori în acest
loc de poveste. Că este un loc de poveste
stă mărturie chiar această povestire, însă și
alte cărți, care nu se puteau scrie dacă cel
care le-a așternut pe hârtie nu s-ar fi născut
și nu ar fi copilărit aici.
Casele de lemn, joase și îmbătrânite, așezate de o parte și de alta a drumului, înghesuite unele în altele și împrejmuite
cu garduri din uluci sau din răzlogi, aveau în
față o grădiniță de zarzavaturi și de flori, cu
nelipsitele straturi de ceapă, pătrunjel, morcovi, salată și usturoi și, pe margini, cu tufe
bogate de creasta cocoșului și de bujori,
grădini din colțurile cărora se înălțau peri
și meri la drum, cu fructe zemoase și dulci,
scuturate de noi, cei mici, înainte de a se
pârgui, băteam pomii cu pietre și bâte, spre
nemulțumirea stăpânilor a căror amenințare
cu degetul din spatele ferestrelor cu ochiuri
de geam mici și multe ne băga în toți sperieții. Pentru farmecul locului, trebuie amintit
și culoarul îngust și mereu întunecos dintre
două acareturi învecinate, de unde, seara,
mai cu seamă, apăreau duhurile rele, monștrii și îndeosebi mogâldeața din povestea
fierarului, ce se ținea scai de noi când ne
întorceam pe înserate de la cinematograful
sătesc, și trebuie pomenită mai ales fierăria
din capătul ulicioarei, de lângă râu, locul cel
mai atrăgător, cel mai interesant, unde se
adunau gospodarii satului la taclale, unde
se spuneau cele mai grozave povești și se
petreceau cele mai năstrușnice întâmplări,
la care asistam și noi, copiii, dacă fierarul
se arăta înțelegător, și se arăta câteodată,
când vorbele celor mari puteau fi auzite și
de urechile noastre, povești ascultate cu
gura căscată, cu ochii cât cepele și cu inima
cât un purice, înțelegând sau nu pildele din
spusele bărbaților strânși roată în fața fierăriei. Farmecul locului era dat și de dâmbul
din mijlocul uliței, devenit, iarna, derdeluș
râvnit de copiii din drumul principal, între
noi și ei se iscau adesea certuri și păruieli,
câștigam toate disputele, nu pentru că am fi
fost mai viteji, ci fiindcă ne săreau în sprijin
flăcăii uliței, derdeluș pe care săniile, schiurile și patinele noastre, toate făcute de fierar,
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înțeles că e orășeancă, în cele din urmă se
dădea pe brazdă, intra în jocurile noastre,
renunțând la purtări și la cuvinte alese și necunoscute nouă. Sora mea, mai mare cu un
an și jumătate decât mine, era prietena ei
cea mai bună, de cele mai multe ori, interzicându-mi prezența din motive strict feminine, ca să vezi, se retrăgeau în cortul încropit
din țoale în capătul cerdacului casei mele și
își încredințau una alteia micile lor secrete,
eram acceptat doar la jocurile Nu te supăra frate și Păcălici, pe care ea, Mirela, le-a
adus printre noi. Când s-au fotografiat, m-au
luat între ele, Mirela stând în dreapta mea,
nu știu dacă a fost voința lor sau a mamei ori
a doamnei Marea. În afară de autoturismul
domnului Sandu, ajuns vară de vară pe ulița
noastră, o singură dată și-a făcut apariția un
alt motor domnesc, cum îl numeau țăranii,
o Volga neagră, care, după ce a străbătut
ulița, stârnind uimiri și neînțelegeri, s-a oprit
taman în curtea casei mele, vă dați seama
ce mândrie pe capul meu, mai ales după
ce o doamnă în vârstă, multă cât un munte, îmbrăcată în haine cernite și cu o uriașă
pălărie neagră pe cap, a ieșit din mașină,
întrebând de bunica și recomandându-se a
fi o mătușă de-a bunicului, mort cu ceva vreme în urmă, cele două, doamna și bunica,
au avut o discuție scurtă, în curte, sub privirile uimite și întrebătoare ale vecinilor mari și
mici, adunați ca la urs.
Cel mai bun loc de scăldat din sat,
numit La Lupu, se găsea la o aruncătură de
băț, în susul râului care închidea ulița noastră, la capătul țarinilor din spatele caselor,
tinerii și copiii satului dornici de scaldă aici
își petreceau după-amiezile de vară călduroase și ademenitoare, chiar dacă era al tuturor, noi, băietanii și copilașii de pe uliță, îl
consideram numai al nostru, fiindcă se afla
în apropiere, când se iscau altercații, tinerii noștri, cei cu școala terminată, erau în
număr suficient de mare pentru a ne apăra
dreptul de proprietate asupra locului și pe
noi înșine, nu însă și în fața stăpânului bucății de fâneață de la mal, unde ne tolăneam
la soare ori băteam mingea, culcându-i și
bătătorindu-i iarba, când acesta apărea cu o
falcă în cer și cu una în pământ, dar și cu ditamai furcoiul în mâini, flăcăuanii de pe uliță
nu doar că nu ne apărau scăldătoarea și pe
noi, ci erau primii la fugă, lăsându-ne în voia
sorții, nu țin minte să fi fost vreodată unul
dintre noi scărmănat, dacă nu aveam curaj
și îndrăzneală să ripostăm, aveam iuțeală
de picior, fugeam de ne sfârâiau călcâiele.
La Lupu, am văzut întâiași dată o fetișcană
în pielea goală, o țigăncușă frumoasă foc,
ajunsă în sat odată cu țiganii corturari care
băteau drumurile țării în acele vremuri, ale
cărei farmece trupești ne-au bântuit mintea
și ne-au răscolit simțurile, dar întâlnirea cu
frumusețea goală este o altă poveste.
Șezătorile nevestelor de pe uliță se
țineau în casa bunicii, era și casa mamei,
a mea și a surorii mele, însă buna, cum îi
spuneam, se considera stăpână, șezătorile
se țineau la noi dintr-un singur motiv, aveam
singura casă de pe ulicioară iluminată electric, nu pentru că am fi fost mai înstăriți decât ceilalți vecini, ci fiindcă aveam un unchi
electrician la oraș, acesta ne-a legat la rețeaua electrică locală, pusă în funcțiune de
o miniuzină supravegheată de fierarul de pe
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ulița noastră, mecanic de tancuri și autotunuri în armată, cel mai priceput om din sat
în meseria motoarelor. Dintre femeile tinere
și bătrâne, adunate în șezătoare, fiecare cu
lucrul ei, cusut, tors, croșetat, una singură
locuia la drumul mare, opincărița satului, prietena și confidenta mamei, însă și cea mai
râvnită povestitoare, ale cărei povești, cu
sau fără perdea, întrețineau atmosfera, când
eu și sora mea eram numai ochi și urechi,
recurgea la întâmplări înspăimântătoare,
așa încât, de voie, de nevoie, ne trăgeam
pătura peste cap, ne astupam urechile și ne
cufundam în somn, întâmplări teribile care
pot fi, și au fost, istorisite într-o carte.
De Paști și de Crăciun, ni se umplea casa, ne vizitau rudele de la oraș, frații
și surorile mamei cu familiile lor, atunci, verișorii mei aduceau cu ei jucăriile lor, jucării
adevărate, nu ca ale noastre, mașinuțe încropite din bucăți de draniță sau păpuși făcute din știuleți de porumb, aveau mașinuțe
și păpuși precum cele din vitrina librăriei, la
care eu și sora mea, școlari fiind, ne uitam
cu jind, veneau nu doar cu jucăriile lor, ci și
cu jocuri noi, cum ar fi Telefonul fără fir și
Fazan, și îmbogățeau jocul De-a păsările de
vândut cu nume de înaripate greu de ghicit, căci ce copil de la sat a auzit, în acele
timpuri, de struț, egretă, cormoran și câte și
mai câte, cele cunoscute nouă erau orătăniile din ogradă și zburătoarele de pe cerul și
din pădurile așezării noastre. Asta ca asta,
dar ni se umplea cămara cu alimente rare,
compoturi și dulcețuri, șerbet și siropuri, halva și halviță și multe altele, care, cu excepția
siropului de cireșe, a compotului de vișine și
a pliculețelor de ceai negru, oprite de bunica, aparțineau întregii familii. Nu-i vorbă, la
plecare, rudele își recuperau cheltuiala, își
umpleau sacoșele cu ce aveam noi în podul
și în pivnița casei, afumături, murături, făină
de porumb, cartofi, ceapă și păstăi uscate
la soare. Venirea lor ne bucura nespus pe
mine și pe sora mea, mai puțin pe mama,
istovită de gătit mâncăruri și de aranjat casa
cât stăteau la noi și chiar după plecarea lor,
nici bunica nu se arăta prea încântată, nefiind învățată cu multă lume în jur, în aprecierea ei, cu excepția mea și a surorii mele, toți
ceilalți copii erau niște zgâmboi nesuferiți.
În vremea școlii, lumea cea mare,
cum i-am spus uliței noastre, a căpătat noi
dimensiuni, a devenit și mai mare, cuprinzând locuri precum căminul cultural, curtea
școlii, biblioteca sătească, sala de pictură,
izvorul de apă minerală, numită de localnici
borcut, casa părăsită, ajunsă casa conspirativă a mea și a prietenilor mei, imașul și
pădurile, cabana forestieră unde viețuiam în
anotimpul cald, când culegeam fructe de pădure spre a le vinde la stat, lacurile și peștera
din munții de la miazănoapte, locul viran unde
poposea vară de vară batoza, o treierătoare
uriașă, pusă în mișcare de o locomobilă, cetatea din comuna învecinată și multe altele,
în care mi-am găsit, alături de noii mei prieteni, alte jocuri și distracții, dar și preocupări
și aventuri serioase, câte locuri, tot atâtea povești de neuitat, demne de o carte. Cartea s-a
scris, se numește Viața, de la capăt.
(din volumul, în pregătire, Spiritul locului,
județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor,
Ed Școala Ardeleană)
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