
R ă s u n e t u lR ă s u n e t u l
	 	 	 	 c u l t u r a l	 	 	 	 c u l t u r a l

Realizat de Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud An. X; Nr. 7 (111), iulie 2022

Magazin literar și artistic

Apare lunar sub egida Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Cluj ISSN 2784 – 0034 ISSN-L 2784 – 0034ISSN 2784 – 0034 ISSN-L 2784 – 0034

pag. 4-5pag. 4-5

pag. 2-3pag. 2-3

pag. 10-12pag. 10-12

Ion H. CIUBOTARUIon H. CIUBOTARU

Ion Cuceu, un vrednic urmaș al lui Ion MușleaIon Cuceu, un vrednic urmaș al lui Ion Mușlea

Teatrul Municipal Bistriţa, lansat la 
Gala UNITER

Dinu Flămând, sărbătorit la 75 de ani, Dinu Flămând, sărbătorit la 75 de ani, 
acasă la Bistriţaacasă la Bistriţa

foto: Adi Bulboacăfoto: Adi Bulboacă



ANIVERSARRăsunetul cultural 2
Iulie 2022

Dinu Flămând, sărbătorit la 75 de ani, acasă la Bistriţa
	 La	invitaţia	managerului	Gavril	Ţărmure	de	la	Centrul	Cultural	Municipal,	Dinu	Flă-
mând	a	fost	sărbătorit	la	75	de	ani	la	Bistriţa,	în	prezenţa	lui	Ion	Pop	şi	Aurel	Rău.	
	 Trei	nume	din	elita	culturii	transilvănene,	naționale	ba	chiar	europene	și-au	dat	în-
tâlnire	la	Centrul	Multicultural	Sinagoga	pentru	o	aniversare.	Este	vorba	despre	aniversarea	
poetului	și	traducătorului	Dinu	Flămând,	Cetățean	al	de	Onoare	al	Municipiului	Bistrița,	origi-
nar	de	pe	Valea	Bârgăului,	dar	trăitor	deopotrivă	în	cultura	română	și	în	cea	franceză,	care	a	
împlinit	în	aceste	zile	vârsta	de	75	de	ani.	Acesta	a	ținut	să	îi	aibă	alături	pe	Aurel	Rău,	poet	
consacrat,	originar	de	pe	aceleași	meleaguri	cu	poetul	aniversat	și	pe	profesorul	universitar	
și	poetul	Ion	Pop,	de	curând	onorat	cu	Premiul	pentru	Literatură	al	Orașului	Bistrița	în	cadrul	
ediției	a	XIII-a	a	Festivalului	Internațional	de	Poezie	și	Muzică:	”Poezia	e	la	Bistrița”.	
	 Evenimentul	se	înscrie	în	seria	întâlnirilor	privilegiate	ale	bistrițenilor	cu	personali-
tăți	remarcabile	ale	literaturii	și	culturii	naționale,	personalități	cu	solide	reputații	europene.	
Primăria	Bistrița,	prin	primarul	Ioan	Turc	și	Centrul	Cultural	Municipal,	își	onorează	în	acest	
mod	Cetățenii	de	Onoare	ai	Bistriței.
	 În	cadrul	evenimentului	au	fost	prezentate	cele	mai	recente	cărți	de	poezie,	precum	
și	volume	traduse	și	îngrijite	de	autor.	
	 Dinu	 Flămând	 (n.	 24	 iunie	 1947,	 Susenii	 Bârgăului,	 Bistrița-Năsăud)	 este	 poet,	
eseist,	jurnalist,	traducător	și	comentator	al	actualității	politice	în	presa	românească	și	în	cea	
internațională.	Licențiat	în	Filologie	la	Universitatea	Babeș-Bolyai	din	Cluj	(1970).	În	vremea	
studenției,	a	devenit	membru	fondator	al	revistei	Echinox,	care	a	marcat	numeroase	gene-

rații	literare	prin	spiritul	ei	antidogmatic.	După	absolvire,	a	lucrat	în	redacții	de	ziare,	reviste	
și	edituri,	la	București.	La	sfârșitul	anilor	’80,	a	obținut	azil	politic	la	Paris,	unde	a	denunțat	
regimul	opresiv	din	România	în	presa	scrisă	(Libération,	Le	Monde)	și	la	radio	(RFI,	BBC,	
Europa	Liberă).	A	fost	jurnalist	bilingv	la	RFI	din	1989	până	în	2009.	După	căderea	regimului	
comunist,	s-a	reintegrat	în	literatura	română.	În	2011	a	fost	distins	cu	Premiul	Național	„Mihai	
Eminescu”.	În	același	an	a	devenit	consilier	al	ministrului	la	Ministerul	Afacerilor	Externe,	iar	
ulterior	a	reprezentat	România	la	Organizația	Internațională	a	Francofoniei.
	 Dinu	Flămând	are	o	vastă	operă	publicată	în	România,	mai	cu	seamă	de	poezie,	
dar	și	de	critică	 literară	și	 traduceri.	Poemele	sale	au	fost	 traduse	și	publicate	 în	Spania,	
Franța,	Italia,	Mexic,	Portugalia,	Germania,	Chile,	Honduras,	Columbia,	Macedonia	de	Nord,	
Grecia,	Israel	ș.a.
	 Între	titluri	se	remarcă:	Apeiron,	1971;	Altoiuri,	1976;	Stare	de	asediu,	1983,	2015;	
Viață	de	probă,	1998;	Frigul	intermediar,	2006;	Umbre	și	faleze,	2010;	Veghea	și	Somnul,	
2016;	Primăvară	la	Praga,	2017;	Om	cu	vâslă	pe	umăr,	2020	(Premiul	Naţional	pentru	Poe-
zie	„Lucian	Blaga”).
	 Ca	 traducător,	 s-a	 dedicat	mai	 cu	 seamă	 autorilor	 de	 limbă	 franceză,	 spaniolă,	
italiană	și	portugheză:	Fernando	Pessoa,	António	Lobo	Antunes,	Carlos	Drummond	de	An-
drade,	Vinicius	de	Moraes,	Umberto	Saba,	Mario	Luzi,	Samuel	Beckett,	César	Vallejo,	Pablo	
Neruda,	Jorge	Semprun,	Antonio	Gamoneda,	Jean-Pierre	Siméon,	Omar	Lara,	Marco	Luc-
chesi,	Marco	Antonio	Campos	ș.a.,	fiind	distins	cu	numeroase	premii	literare.
	 Apariții	recente:	Primavera	en	Praga	(Editura	Visor,	Spania,	2022)	și	traducerea:	Fer-
nando	Pessoa,	Marinarul	și	alte	ficțiuni	(Humanitas	Fiction,	2022),	Scaun	la	fereastră.	Lisabo-
na	–	jurnal	de	carantină	2020-2021,	semnat	de	Dinu	Flămând,	volum	apărut	la	Editura	Școala	
Ardeleană,	sub	egida	Muzeului	Național	al	Literaturii	Române	cu	sprijinul	Asociației	Publicațiilor	
Literare	și	Editurilor	din	România	(APLER),	volum	tipărit	cu	ocazia	aniversării	scriitorului.

(Menuț Maximinian)

Eveniment editorial

Scaun la fereastră. Lisabona – 
jurnal de carantină 2020-2021, 

Editura Şcoala Ardeleană
Cu	ilustrații	de	Amadeo	de	Souza-Cardoso
	 Volum	apărut	la	aniversarea	a	75	de	ani	ai	auto-
rului,	sub	egida	Muzeului	Național	al	Literaturii	Române,	
cu	sprijinul	Asociației	Publicațiilor	Literare	și	Editurilor	din	
România	(APLER)
	 „Poezia	lui	Dinu	Flămând	este	o	oglindă	elegia-
că	a	istoriei.	Fiecare	din	poemele	lui	are	ceva	de	excava-
ție	arheologică,	întrucât	ia	în	seamă,	în	fiecare	moment,	
toate	straturile	de	timp	suprapuse	care	îi	conferă	sens.	Capacitatea	lui	Flămând	de	a	aduna	
laolaltă	detalii	cotidiene	exacte,	prezentate	cu	vocea	vechilor	maeștri,	alcătuiește	un	tot	proas-
păt,	o	grădină	a	plăcerilor	ca	la	Bosch,	unde	toți	locuitorii	ei	sunt	destul	de	umani,	fii	ai	unui	loc	
și	ai	unui	timp,	victime	însă	în	vântul	Istoriei.	Marele	poet	român	e	una	din	vocile	esențiale	ale	
poeziei	europene	contemporane”.	

(LUIS	GARCÍA	MONTERO,	președintele	Institutului	Cervantes)

  La vârsta mea încep să-mi dau seama că suntem, fiecare, un produs al locului și al timpu-
lui în care am venit pe lume. Timpul în care am copilărit nu era unul dintre cele mai fericite, era un 
timp de translație, imediat după război. Tata făcuse amândouă fronturile, căzuse prizonier la Cotul 
Donului, fugise din prizonierat ca să se înroleze din nou și să termine războiul în Munții Tatra, iar 
după ce s-a întors, să fie luat într-o colonie de muncă forțată...Dar, întorcându-mă, copilăria mea a 
fost una fericită, în măsura în care am crescut în libertate, în natură, am fost pusă la toate muncile 
câmpului, într-o zonă necooperativizată – arat, semănat, secerat, cules mere, cosit, adus fânul de la 
munte cu caii... Satul meu trăia atunci într-un mod de viață anistoric, arhaic, suficient sieși, ca un 
univers închis, totul se producea în casă, în familie, o gospodărie țărănească montană era un fel de 
uzină de supraviețuire, iar acesta a fost un noroc, pentru că așa, oamenii și-au păstrat tradiția și 
felul demn de a trece prin viață și prin istorie, fără compromisuri, drepți că bradul de la munte, cu 
o independentă de spirit de invidiat. În felul ăsta, comunismul a trecut fără să prindă sămânță pe la 
noi, ca un vânt rău pe deasupra arinilor din marginea satului, îndoindu-le vârfurile, dar nereușind 
să smulgă nici unul din rădăcini. Cum, prin tradiție, în familia noastră, primul copil era trimis la 
școală, chiar dacă ceilalți rămâneau mai departe acasă, să muncească și să-l susțină, eu am plecat 
să fac liceul la Brașov, după școală făcută în sat, apoi la Facultatea de Filologie din Cluj. Tata mi-a 
spus, când am plecat prima oară: „Dragu’ tatii, eu nu știu ce vei face pe-acolo, dar dacă nu reușești 
cu cartea, coasă te așteaptă aici, acasă!”. Și, într-adevăr, chiar dacă eram un elev silitor, și mai 
târziu un student strălucit, coasă m-a așteptat întotdeauna în vacanțe, să pornesc cu ea, în zori, în 
cântatul păsărilor, umăr lângă umăr cu tata, spre fâneața. „Dar tată, e vacanță…”, îndrăzneam să 
protestez. „Ei, vacanță e tot anul, că doar ce e mai plăcut decât să stai toată ziua și să citești? Acum e 
de lucru!”, zicea tata, și-mi sfărâma visul de a merge și eu la Costinești, ca și alți colegi de-ai mei de 
facultate. Probabil că acest program dur de lucru mi s-a imprimat de atunci în felul de a-mi organiza 
foarte riguros ziua de muncă și mi-a impus, totodată, o anumită măsură despre gravitatea vieții. Încă 
adolescent fiind, eram un trist realist: știam că viața e grea! Dar te poți descurca în ea, dacă muncești 
pe brânci, ești cinstit, nu aștepți să-ți dea cineva, ci trebuie să faci singur lucrul tău și să avansezi, pas 
după pas. Sunt câteva valori elementare, dar greu de aplicat, pentru că ai nevoie de consecventă. O 
caracteristică a Racului, zodia mea, ar fi că are o capacitate de lucru uriașă și o voință de a înainta, 
chiar dacă uneori mai dă un pas înapoi, iar aici, într-adevăr, mă ilustrez. Desigur, trebuie să ajungi 
la o ecuație în care munca îți oferă și plăcerea lucrului bine făcut, bucuria existenței. Asta i-am învă-
țat, la rândul meu, și pe copiii mei, doi stabiliți deja în Germania, unul, mezinul, rămas cu mine, în 
Franța. Deși legăturile mele cu locul nașterii mele, cu părinții, cu neamul meu și cu limba română, 
în special, erau atât de puternice, am rămas în străinătate abia când n-am mai putut rezista...Părinții 
mei au venit, pe rând, să mă viziteze la Paris, la începutul anilor ’90, și am avut, cu fiecare, experiențe 
memorabile. După ce l-am plimbat pe tata, de pildă, pe Champs-Élysées, l-am întrebat: „Tată, ce ai 
vrea dumneata să-ți cumpăr ca să ai o amintire de la Paris?”. După ce a cugetat îndelung, privind 
în vitrina unui mare magazin de firmă, mi-a răspuns: „On clop!”. Pentru el, că pentru orice bărbat 
ardelean, pălăria era măsura unui bărbat adevărat. Mi s-a părut că e exagerat să dau cinci sute de 
euro pe o pălărie de la „Galeriile Lafayette”, din centrul Parisului, când una la fel puteam să iau 
mult mai ieftin, dintr-un magazin de cartier. A fost dezamăgit de raționamentul meu, iar eu am rămas 
cu regretul uriaș ca nu i-am luat „clopul dorit”! Mama a venit îmbrăcată cu straiele ei de țărancă, 
cu surtă și basma. Așa s-a dus și la biserică, de unde s-a întors cu un pumn de bancnote. Speriată, am 
iscodit-o: „Mamă, dar de unde ai dumneata atâția bani?”. „Nu știu, dragu’ mieu, dar eu stăteam în 
strană și mă rugam, și tot vineau oamini la mine și-mi puneau bani în mână!”. Biata mamă, nu avea 
noțiunea cerșitului, nu pricepea nimic din ce se vorbea în jurul ei, franceza îi era complet străină, ca 
și felul de-a fi al oamenilor de pe-aici, total diferit de purtările sătenilor ei, din Bârgaie, abia ieșiți cu 
nasul la democrație. I-am pierdut pe amândoi, dragii de ei, și acum îmi pare rău că nu i-am luat tații 
pălăria aceea Christian Dior. Acum, casa părintească și pământurile mă așteaptă să mă duc, să le 
înstăpânesc și să le lucrez cu sudoarea mea, ca și strămoșii mei. Din păcate, merg atât de rar acolo!

(Interviu	realizat	de	Corina	Pavel,	Formula	AS,	nr.	917)	            
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	 Dinu	Flămând	este	unul	dintre	cei	mai	cunoscuți	și	mai	prețuiți	poeți	contemporani,	iar	
faptul	că	a	văzut	lumina	zilei	în	urmă	cu	șaptezeci	și	cinci	de	ani,	pe	Valea	Bârgaielor,	nu	poate	fi	
decât	un	prilej	de	mândrie	și	de	sărbătoare	pentru	bistrițeni.	Mai	poate	fi	socotit,	însă,	și	un	prilej	
de	a	rezona	împreună	cu	poetul	la	curgerea	nostalgică	și	neînduplecată	a	vremii.
	 În	mottoul	ce	deschide	una	dintre	mai	vechile	cărțile	de	poeme	ale	lui	Dinu	Flămând,	
Sfântul	Augustin	face	afirmaţia	tulburătoare	că	până	şi	de	uitare	trebuie	să-ţi	aduci	aminte:	„	
...şi	cât	ar	fi	el	de	inexplicabil	misterul,	sigur	este	că	îmi	aduc	aminte	de	uitare,	acest	ucigaş	al	
amintirii”	-	motto	ce	pregăteşte	cititorul	pentru	o	călătorie	prin	meandrele	memoriei.
	 Amintirea	e	vehicul	cu	care	se	poate	călători	în	timp;	se	poate	călători	în	trecut,	se	
poate	zbura	și	în	viitor,	prin	memoria	universului.	Nu	întâmplător,	poetul	e	sedus	în	poezia	
sa	de	teoriile	moderne	ale	fizicii	şi	matematicii,	în	care	spaţiul-timpul	nu	mai	e	privit	după	
legile	mecanicii	clasice	newtoniene,	ci	se	explorează	cu	cele	mai	moderne	instrumente	ale	
cunoaşterii.	Teoria	fractalilor,	această	fascinantă	metodă	matematică	de	a	controla	haosul,	a	
fost	fundamentată	în	urmă	cu	decenii	de	matematicianul	Benoit	Mandelbrot,	care	a	inventat	
cuvântul	„fractal”.	Ştiinţa	şi	arta	sunt	modalităţi	complementare	de	exprimare	a	lumii	natura-
le	-	una	analitică,	cealaltă	intuitivă,	adevăr	pe	care	Dinu	Flămând	îşi	construieşte	discursul	
poetic	revelator.	
	 „Frigul	intermediar”,	volum	de	versuri	apărut		în	urmă	cu	șaisprezece	ani	la	Editura	
„Paralela	45”,	acolo	unde	Dinu	Flămând	a	mai	publicat	o	traducere	de	„Poeme”	de	Samuel	
Beckett,	se	constituie	într-o	elegie	despre	inconsistenţa	vieţii;	curgerea	vremii	e	percepută	în	
registru	tragic,	ca	„o	neglijenţă	a	atenţiei”.	Poetul	descoperă	urmele	devastatoare	ale	trecerii	
timpului	pe	epiderma	obiectelor:	„albastru	spălat	de	ploaie	al	zidurilor/	oase	deformate	ale	
cubului	meu	cranian/	urmă	a	sandalei	rămasă	pe	dealul	de	lut/	semne	de	praf	de	piele	pe	
dunga	paharului//	dis-de-dimineaţă	tăcerea	nopţii/	la	fereastră	cenuşa	timpului”.	Fereastra	
prin	care	se	priveşte	lumea	e	o	deschidere	înspre	„stările	de	agregare”	ale	timpului:	trecutul	
cu	viaţa	amintirilor	aproape	palpabile,	prezentul	ca	un	spaţiu	al	frigului	(intermediar)	şi	viito-
rul	eşuând	în	„marele	frig”,	în	starea	de	entropie	a	universului.	
	 Poetul	caută	să	înţeleagă	neînţelesul,	încearcă	să	demonteze	mecanismul	tainic	
al	 timpului	 implacabil:	 „iar	singura	vizibilitate	a	timpului	era	vântul/	prin	ramurile	de	afară/	
aducea	uneori	cu	degete	de	copil/	zgomotul	râului/	dinspre	arini/	treceau	cu	fulgii	lor	şoptiţi	
norii/	pe	chipul	adolescentin	al	mamei//	i	se	dăruise	maternitatea/	ca	din	senin	ninsoarea//	
trei	portocale	palpitau	la	fereastră/	în	frigul	intermediar”.	Universul	copilăriei	se	reconstituie	
din	cioburi	risipite,	ca	o	amforă	ale	cărei	goluri	sunt	umplute	cu	liantul	amintirilor.
	 Sentimentului	 tragic	 al	 pustiirii	 i	 se	 opune	 o	 abia	 perceptibilă	 revoltă	 interioară.	
Senzaţia	de	asalt	domină	fiinţa	poetului	ce	simte	metamorfozele	lumii	„în	peisajul	ridicat	în	
picioare”,	în	„gardurile	vii	de	acacia	ce	brusc	încep	să	păşească”.	Periplul	tragic	prin	memo-
rie	supune	la	încordare	fiinţa	poetului,	abandonată	într-un	inconfortabil	Afară:	„înaintezi	spre	
o	colină	interioară/	cu	aerul	confuz/	al	celui	ce	se	alintă	în	amânare/	ajungi	la	pustiurile	ce	
netezesc/	muşuroiul	trupului	tău	invizibil//	mică	e	spaima	ce-ţi	face	umbră	deşi	în	ea/	se	află	
tot	ceea	ce	conţine	acest	Afară”.
	 Remarcabile	prin	sugestia	de	mister,	de	incomunicabil,	de	neputinţă	a	raţiunii	de	a	
lămuri	tragicul	existenţei,	sunt	aceste	notaţii	sibilinice:	„ai	fi	preferat	mai	degrabă	nu/	şi	poate	
era	mai	bine	să/	decât	doar	aşa	ca	şi	cum/	aşteptând	că	va	fi	să	fi	fost/	fără	să”.	
	 Un	înţelept	Solomon	al	Pildelor	biblice,	un	Ecclesiast	cu	gustul	amar	al	deşertăciu-
nii	sălăşuieşte	în	fibra	elegiacă	a	acestor	poeme.	Resemnarea	ia	treptat	locul	încercărilor	de	
revoltă,	a	nesupunerii	interogative:	„ceva	esenţial	şi	iremediabil/	neînsemnat/	îţi	scapă	defi-
nitiv/	şi	e	singura	posibilitate	de	a-l	pricepe/	tic	ironic	pulsând/	între	ecou	şi	carne/	furişată/	
lacrimă	de	întuneric/	în	fastul	tăcerii	cu	care	astrele	te	iubesc”.
	 Ritmurile	vieţii,	năucitoare,	incontrolabile,	produc	în	fiinţa	poetică	acele	uimiri/între-
bări	tragice	fără	răspuns:	„accelerează	încetinind	şi	pe	zi	ce	trece	mai/	insistent	revenind/	ca	
de	la	înflăcăratele	baluri	ale	adolescenţei/	cu	o	purpură	de	confuzie-n	jurul	ochilor//	...uimirea	
de	a	te	vedea	bătrân//	cine?	eu?/	cine	eu?”.
	 Ipostaza	nouă	de	a	deveni	simplu	spectator	la	dezastrul	fiinţei	e	tratată	adeseori	
în	registru	sarcastic:	„doar	dintr-o	neglijenţă	a	atenţiei/	un	întreg	deceniu	ţi	s-a	dus	într-un/	
singur	an/	pe	când	întorceai	distrat	faţa	de	la	ceva/	ce	te	privea	fără	să	te	privească/	în	ironia	
robustă	a	timpului...”.	Neputinţa	nu	se	manifestă	-	aşa	cum	am	mai	subliniat	-	în	revoltă,	ci	
ia	forma	unei	resemnări	înţelepte,	îmbracă	haina	retoricii	elegante:	„iar	în	această	ruşine	ce	
te	îndeamnă	să-ţi	fie	ruşine/	de	suflet/	doar	o	bogată	formă	de	sărăcie/	inventează	diversita-
tea//	poezie/	intensitate”.	În	condiţia	de	înţelept	tragic,	poetul	se	simte	dator	să	concentreze	
lumea	în	definiţii,	cum,	bunăoară,	 în	cea	dată	 timpului:	 „iar	 timpul	nu	este/	nu	este	decât	
răbdare/	în		altădată	ca	niciodată”.	Nici	măcar	poemului	nu	i	se	mai	poate	atribui	condiţia	
salvatoare:	„primul	cuvânt	al	poemului	se	trezeşte	ridicând	mâna/	în	mijlocul	clasei	deşi	nu	
fusese	atent/	la-ntrebare/	iar	acum	va	trebui	să	răspundă/	batjocorit	în	faţa	întregii	lumi/	bâl-
bâindu-se/	de	ce	el?	şi	cum	el?/	în	înfumurarea	fiindului”.
	 Spaimele	trecerii,	urcarea	spre	„vârful	nopţii”	sunt	percepute	în	nebănuite	transpa-
renţe:	„piscul	de	la	cumpăna	lacrimilor/	gol	plin/	ce	ezită	să	se	reverse/	cum	nimic/	nu	mai	
încape	în	el/	încă	mai	e	loc	pentru	nefericire/	iar	omul	atins	de	subita/	reverberaţie	a	zilei	
spre	vârful	nopţii/	transpiră	o	spaimă	care	îl	amuţeşte/	şi	îi	taie	din	coate	mâinile”.
	 Tragicul	 condiţiei	 pieritoare,	 deriziunea,	marea	 farsă	a	existenţei	 culminează	 cu	
imaginea	viermelui-clovn:	 „aşteptând/	 cu	 fruntea	culcată	pe	masă	printre	merele	 viermă-
noase/	ascultând	ronţăitul	lor	prin/	secretele	galerii	sau	privind	cum	deodată/	se	apropie	de	
pupila	ta	dilatată	viermele-clovn/	mesager	al	inepuizabilei	vieţi”.	Condiţia	vieţuirii	prin	„frigul	
intermediar”	 e	 înnobilată	 de	măreţia	 singurătăţii:	 „ai	 ieşit	 din	 coloană/	 renunţarea	 devine	
revelaţia	 ta/	 incomunicabilă/	 iar	 în	 timp	ce	ei	continuă	să	plivească	sensul/	 tu	porneşti	 în	
călătoria	de	iarnă”.	

	 Un	 alt	 poem	 aminteşte,	 prin	 se-
renitatea	 acceptării	 „marelui	 frig”,	 de	 emi-
nesciana	 Odă	 (în	 metru	 antic):	 „...aş	 zice	
că	nu	foarte	mult	trecut	de/	cumpăna	ape-
lor/	cu	un	braţ	de	statistici	în	mână/	printre	
moliile	ce	rod	peisajul/	învăţat/	cu	o	durere	
mediocră	ce	nu	mai	doare”.
	 În	imagistica	bogată	a	curgerii,	nu	
putea	 să	 lipsească	 invocarea	 lui	 Heraclit	
din	Efes,	personaj	atins,	în	poemul	lui	Dinu	
Flămând,	de	spectacolul	derizoriului:	„şi	le-
genda	are	ironiile	ei	pestilenţiale/	dacă	Her-
aclit	moare	în	bălegar/	altfel	prin	grajdurile	
în	 care/	 roboteşte	 şi	 cauza	 disperării	 tale/	
nu	faci	decât	să	plagiezi	lucrul	timpului”.
	 În	 cel	 de-al	 doilea	 ciclu	 al	 volu-
mului,	 „Amplitudini	de	probabilitate”,	Dinu	
Flămând	 nu-şi	 dezminte	 faima,	 recunos-
cută	în	timp	de	critica	 literară,	de	poet	cu	
mare	disponibilitate	la	nou;	aceeaşi	privire	
asupra	condiţiei	 tragice	a	existenţei	ome-
neşti,	 cercetată	 însă	 cu	 sofisticate	 instru-
mente	moderne.	Teoriile	de	ultimă	oră	din	fizică	şi	matematică	 înnoiesc	discursul	poetic.	
Apar	sintagme	construite	pe	cuvinte	din	domeniul	matematicii:	„un	ghem	de	cifre,	ecuaţiile	
diferenţiale	ale	iluziei,	creşterea	exponenţială	a	razei	universului,	zeii	statisticieni,	intervaluri	
de	întuneric,	şirul	dintr-o	păstaie”.	Receptiv	la	aceste	teorii,	poetul	încearcă	lărgirea	sferei	
cunoaşterii	artistice	intuitive	prin	cunoaşterea	analitică.	Fascinanta	teorie	a	fractalilor	îşi	gă-
seşte	o	surprinzătoare	aplicaţie	în	economia	cărţii:	„Amplitudini	de	probabilitate”	ne	trimite	
cu	gândul	la	teoria	probabilităţilor,	cea	care	explorează	legile	întâmplării	şi	ale	haosului.	În	
poemul	„cozi	despletite”,	poetul	cercetează	„amplitudinea	de	probabilitate”	a	morţii,	jonglând	
cu	termeni	aparţinând	statisticii,	ramură	a	matematicii	aplicate.	
	 O	stranietate	a	 lumii	pătrunde	simţurile,	precum	în	poezia	expresionistă,	 în	mul-
te	din	poemele	 lui	Dinu	Flămând.	Senectutea	se	 insinuează	pe	nesimţite,	cum	în	atât	de	
sugestiv	 intitulatul	poem	 „lătrat”;	 „iar	 într-o	zi	 se	fisurează	pe	neaşteptate	ceva/	 sub	 linia	
orizontului/	o	briză	nervoasă	întunecă/	faţa	soarelui//	norul	trece	pe	acolo/	cu	groapa	unei	
absenţe/	se	aud	dinţii	nimicului/	rumegând	umbra	pe	o	singură	parte”.
	 Poet	al	esenţelor,	al	cunoaşterii	lumii	sub	multiple	aspecte,	Dinu	Flămând	e	entuzi-
asmat	de	exactitate,	de	încercările	spiritului	de	a	atinge	limitele	cunoaşterii:	„iar	dacă	şi	apa/	
îmbătrâneşte/	 în	meta-universurile	care	ne	umilesc/	eternitatea	mea	se	evaporă/	 la	 limita	
termodinamică	a	cunoaşterii/	altfel	porii	îmi	rămân	insensibili/	la	frigul	cosmic	în	care	aţipea/	
şarpele	timpului	pe	când/	zice-se/	preceda	materia/	şi	chiar	de	mă	revolt/	tot	pe	o	cădere	urc	
şi	eu/	laolaltă	cu	ceilalţi	muritori/	(beţivi/	fanfaroni	şi/	sinucigaşi)/	iar	săgeata/	spre	viitor	trasă	
tot	în	trecut	ajunge/	cu	o	melancolie	inexplicabilă”.
	 Ciclul	„Grădini”,	publicat	separat	în	2005		într-un	volum	bilingv	româno-francez,	se	
integrează	în	aceeaşi	viziune	elegiacă	a	„Frigului	intermediar”,	includerea	lui	în	noul	volum	
fiind	 binevenită.	 Sentimentul	 înstrăinării	 e	 prezent	 în	 vegetaţia	 întunecată	 de	munte	 şi-n	
lumea	obiectelor	arhaice,	în	toposul	copilăriei	peste	care	planează	duhul	morţii:		„există	un-
deva	un	râu	cu	apă	ce	nu	mai	udă/	o	scândură	aplecată	la	gardul	peste	care	nu/	încetez	să	
trec/	o	potecă	ce	fuge	adânc	în	pământ	de	la	un	an	la	altul/	şi	mirosul	de	cină	venind	seara	
de	la	casa	abandonată/	(…)	un	lătrat	de	câine	strivit	de	ecoul	trenului	ce	s-a	dus/	fuioare	de	
fum	firave	ieşind	din	hornuri	de	mult	căzute/	anumiţi	copaci	la	umbra	cărora	se	adună	morţii”.
Poetul	fixează	în	cadrele	privirii	universul	casnic	abandonat,	o	natură	statică	umbrită	de	sfâ-
şietoare	melancolii:	„merii	bătrâni	se	învăpăiau	în	prelungirea	mirajului/	sub	picoteala	unui	
zumzet	ce	le	nimba	frunzele/	cu	lumina	mieros	rătăcită	a	după-amiezii//	ierburile	îşi	ţineau	
ascunse	în	legănare	imperceptibilă/	întunecimea	lor	verde	din	care	nechezatul	îndepărtat/	
al	unui	cal	trezea	clinchet	de	pahare	în	casă//	prin	odăile	răcoroase	tăcerea	se	prăfuia/	abia	
întreruptă	rareori	de	migraţia	viespei/	între	fereastră	şi	para	coaptă	uitată	pe	masă”.
	 O	vegetaţie	aspră,	cu	nuanţe	neîmblânzite,	o	viziune	cromatică	amintind	de	mâna	
sigură	a	peisagistului:	„fragila	muţenie/a	culorii/	sub	norii	devoratori//	verticalitate	a	verdelui	/	
la	care	lucrează/	îndurerate	seve/	între	rădăcinile	lui	se	zbate/	prada	acestui	pământ	sărac/	
ca	o	vietate	în/	ghearele	unui	vultur”.	Culorile	violente,	culorile	disperării	apar	în	compoziţii	
tulburătoare,	amestec	de	viziuni	serafice	şi	naturaliste:	„înfloresc	pe	răzoare	tufe	umile/	îna-
inte	să	se	îngrămădească	la/	frumuseţe	merii/	prin	grădini	unde	aerul	ţine	lucrurile	într-un	
suspin	precar/	eternitatea	îşi	încearcă	acizii	de	putrefacţie/	pe	cadavrul	unui	câine	adus	de	
torenţi/	flori	galbene	au	înflorit	lângă	maxilarul	lui/	socul		uscat	scoate	lăstari/	îmbibat	de	o	
sevă	indiferentă”.
	 Ultima	secţiune	a	acestui	consistent	volum,	intitulată	„Petrarca	în	gară	la	Avignon”,	
e	dedicată	iubirii.	Imagini	delicate	amintesc	de	poemele	de	tinereţe	ale	lui	Dinu	Flămând	din	
volumul	„Apeiron”;	„noiembrie	sfârşeşte	înainte	de	a	începe/	 iar	noaptea	deja	se	înghesuie	
devreme/	în	patul	zilei	şi	într-al	meu/	luând	locul	tău//	plouă	pe	câmp/	tu	revii	în	mine	fără	să	fi	
plecat/	şi	aceeaşi	ezitare	ne-ntinde	mâna/	singura	mea	ureche	trează	rămâne	mirosul/	ce	îşi	
aduce	aminte	de	foşnetul	pielii	tale/	şi	doar	cu	ochii	închişi	te	mai	văd/	prin	lumina	cernută”.
	 Poemul	„genunchi”	pastelează	cu	diafane	nuanţe	senzualitatea	iubitei:	„ploaia	verti-
cală	pe	geam/	implora	ca	o	iubire/	lacrimogenă/	fugeai	printre	urzicile	tinere/	dar	pe	atunci	nici	
ploaia	nu	atingea/	pielea	ta/	de	pe	genunchii	tăi	verzi/	începea	să	se	şteargă/	copilăria//	mâinile	
încă	îţi	rămâneau/	încurcate-n	sfială/	aburii	respiraţiei	tale	fugeau/	deja	ca	un	nor	postum”.
	 Recitindu-l	pe	Dinu	Flămând	la	ceas	aniversar,	trăim	nostalgia	timpului	care	a	curs	
cu	folos.	Cei	șaptezeci	și	cinci	de	ani	pe	care	poetul,	eseistul,	traducătorul	de	mare	anver-
gură	Dinu	Flămând	i-a	împlinit,	sunt	ani	de	bilanț,	ani	de	mari	împliniri.

David Dorian 

Recitindu-l pe Dinu Flămând

Dinu Flămând, sărbătorit, cu prilejul Dinu Flămând, sărbătorit, cu prilejul 
împlinirii vârstei de 75 de ani, la Mu-împlinirii vârstei de 75 de ani, la Mu-
zeul Național al Literaturii Românezeul Național al Literaturii Române
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Teatrul Municipal Bistriţa, lansat la Gala UNITER
	 Odată	cu	păşirea	pe	covorul	roşu	a	artiştilor	veniţi	la	Bistriţa,	la	Gala	UNITER,	a	fost	
lansat	şi	Teatrul	Municipal	Bistriţa,	inscripţia	ce	atestă	acest	lucru	fiind	admirată	pentru	prima	
dată	acum	pe	frontispiciul	Palatului	Culturii.
	 După	cum	declara	primarul	municipiului	Bistriţa,	Ioan	Turc,	la	finele	lunii	iunie,	Con-
siliul	Local	a	aprobat	noua	organigramă,	statutul	de	funcţii	şi	regulamentul	de	organizare	şi	
funcţionare	ale	Centrului	Cultural	Municipal	„George	Coşbuc”.	Practic,	a	fost	înfiinţat	Teatrul	
Municipal,	 care	va	fi	 în	subordinea	directă	a	managerului	 instituţiei	 şi	 care	va	avea	cinci	
posturi	de	natură	contractuală,	pentru	actori,	consultant	artistic	etc.
									La	inaugurarea	Teatrului	Municipal	Bistriţa,	nume	sonore	ale	teatrului	românesc	au	urat	
mult	succes,	prima	reprezentaţie	urmând	să	aibă	loc	cât	de	curând,	anul	acesta.
									Printre	cei	care	şi-au	arătat	disponibilitatea	de	a	juca	pe	scena	teatrului	bistriţean	co-
ordonat	de	regizorul	Radu	Afrim,	amintim,	pe	lângă	ai	noştri	Ada	Milea	şi	Adrian	Titieni,	pe	
Rodica	Mandache,	Mariana	Mihuţ	(cea	care	are	afinităţi	cu	meleagurile	noastre	prin	rolul	pe	
care	l-a	jucat	în	filmul	„Pădurea	spânzuraţilor”	regizat	după	romanul	lui	Liviu	Rebreanu),	dar	
şi	Marcel	Iureş.

Radu Afrim: Să se facă teatru la Bistriţa este marea mea dorinţă
 Rep.: - Sunteţi localnic...
 Radu Afirm:	-	Sunt	născut	la	Beclean,	aproape.
 Rep.: - Bine ai revenit acasă.
 Radu Afrim: -	Mulţumesc.	Sper	să	se	facă	teatru	în	acest	oraş,	este	marea	mea	
dorinţă.	Practic,	acesta	a	fost	şi	motivul	pentru	care	s-a	făcut	aici	Gala	UNITER,	să	impulsi-
onăm	autorităţile	locale	şi	lumea	de	aici	să	facă	teatru,	cu	tineri,	pentru	tineri.
 Rep.: - Am văzut că a apărut o firmă aici. Ce se întâmplă, de fapt?
 Radu Afrim:	-	Deocamdată	se	vor	produce	nişte	spectacole	cu	fonduri	europene.	
Asta	ştiu	eu	până	în	acest	moment.	Sper	că	aşa	va	fi.
 Rep.: - Vei regiza şi tu, din câte înţeleg?
 Radu Afrim:	-	Va	trebui	să	fac,	evident.	Aş	dori	să	fac	o	mişcare	teatrală,	nu	nea-
părat	să	regizez	eu,	să	chem	tineri	independenţi,	regizori,	nu	ştiu	să	spun	acum	mai	mult,	e	
de	făcut.	Deocamdată,	e	Gala.
 Rep.: - Despre Gala din această seară..
 Radu Afirm:	 -	Domnul	Caramitru	a	 făcut	 timp	de	30	de	ani	Gala	 impecabil	dar,	
după	dispariţia	lui,	trebuia	o	schimbare	pentru	că	era	amprenta	lui,	semnătura	lui	şi	trebuia	o	
schimbare	de	direcţie	cumva.	Vă	asigur	că	e	greu,	e	foarte	greu	să	faci	asta	după	o	tradiţie,	
să	faci	o	schimbare	bruscă.	Cred	că	această	aniversare	e	un	moment	bun.

Ioan Turc: Gala Premiilor UNITER, punct de pornire pentru teatrul bistriţean
 Rep.: - Felicitări şi mult succes în seara aceasta pentru că sunteţi organiza-
tor. Cum e pentru dumneavoastră şi pentru oraşul Bistriţa să găzduiască o asemenea 
Gală?
 Ioan Turc: -	Inedit,	fără	precedent.	A	fost	un	efort	susţinut	pentru	a	organiza,	spe-
răm	noi,	în	condiţii	foarte	bune,	cel	mai	important,	cel	mai	titrat	eveniment	cultural	al	anului	
în	România.	Aşteptăm	să	vedem	lucrurile	în	derulare	şi	sper	ca	la	final	să	spunem:	A	fost	
excelent!.
 Rep.: - Înţeleg că aveţi mai multe planuri legate de teatrul românesc. Cred că 
acesta este punctul de pornire sau punctul zero de la care se va pleca într-o lume mai 
apropiată de teatru aici, la Bistriţa.
 Ioan Turc:	-	Vă	daţi	seama	ce	punct	de	pornire	avem,	practic,	dacă	am	considerat	
cumva	punct	zero	Gala	Premiilor	UNITER,	înseamnă	că	am	păşit	cu	dreptul	pe	un	drum	pe	
care	mi-l	doresc	frumos,	de	conţinut	şi	lung	pentru	un	teatru	bistriţean	de	mare	ţinută.
 Rep.: - Înţeleg că a fost ideea dumneavoastră şi aduceţi Gala UNITER anul 
acesta aici. A fost greu? Cum a fost acest demers?
 Ioan Turc:	-	Am	avut	în	regizorul	Radu	Afirm	un	partener	extraordinar,	în	doamna	
Aura	Corbeanu,	în	toată	echipa	UNITER.	Am	colaborat	foarte-foarte	bine,	ca	şi	cum	ne-am	fi	
cunoscut	de	mulţi	ani.	Să	ştiţi	că	ne-am	îmbogăţit	cunoscându-i	pe	aceşti	oameni	şi	eu	cred	
că	şi	dânşii	s-au	îmbogăţit	la	Bistriţa	cunoscându-ne	pe	noi,	lucrând	cu	noi	şi	având	emoţii	
în	comun.
 Rep.: - Înţeleg că va avea loc şi crearea unui teatru cât de curând.
 Ioan Turc:	-	Da,	aşa	este.	Am	pus	bazele	teatrului	din	punct	de	vedere	instituţional,	
acum	urmează	partea	de	creionare	a	unei	strategii	care	să	fie	bine	aplicată	pe	nevoile	pu-
blicului	bistriţean,	urmează	să	angajăm	actori,	regizori,	oameni	care	să	susţină	din	punct	de	
vedere	tehnic	şi	logistic	demersul	nostru.
 Rep.: - Dincolo de discursul politic, concret, când o să vadă bistriţenii primul 
spectacol de teatru aici?
 Ioan Turc: -	Se	lucrează.	Radu	lucrează	la	primul	spectacol.	Probabil	că,	undeva	
într-o	lună	de	zile	vom	debuta	cu	primul	spectacol	pe	scena	Teatrului	Municipal	Bistriţa.
 Rep.: - Felicitări, multă succes şi mulţumim pentru primire.
 Ioan Turc: -	 Vă	mulţumim	pentru	 atenţia	 pe	 care	 o	 acordaţi	 acestui	 eveniment	
extraordinar.

Adrian Titieni: Teatrul din Bistriţa există
 Rep.: - Este a XXX-a Gală şi prima fără Ion Caramitru. Cum e pentru dumnea-
voastră participarea la un asemenea moment în această seară aici, la Bistriţa?
 Adrian Titieni:	-	Pentru	mine	e	o	seară	cu	totul	şi	cu	totul	specială.	Gala	UNITER	
se	 ţine	 la	Bistriţa	 în	percepţia	 colectivă	 că	 	UNITER	e	 la	Teatrul	Naţional	 sau	 într-o	altă	
locaţie,	dar	faptul	că	eu	sunt	din	Bistriţa	şi	lumea	aceasta	absolut	extraordinară	şi	inaccesi-

bilă	pentru	mine	la	un	moment	dat,	prin	
reprezentanţii	ei,	e	în	acest	oraş	mi	se	
pare	un	 lucru	 ieşit	din	comun,	cu	alte	
cuvinte,	 în	ciuda	 faptului	că	am	vorbit	
mult.	 Vreau	 să	 vă	 spun	 că	 Premiile	
UNITER	se	difuzează	de	la	Bistriţa.	Nu	
ştiu	dacă	ştiţi.	Chiar	dacă	ştiţi,	îmi	pla-
ce	să	repet	acest	 lucru,	Premiile	UNI-
TER	se	difuzează	de	la	Bistriţa.	Poate	
fi	 un	 statement	 orgolios,	 îmi	 place	 să	
aud	 asta,	 pentru	 că	 pe	 această	 sce-
nă	am	debutat	când	nici	măcar	nu-mi	
trecea	prin	cap	să	devin	actor.	Ulterior,	
când	m-am	gândit	să	devin	actor,	mi	se	
părea	că	această	lume	de	la	Bistriţa	e	
absolut	 inaccesibilă.	Am	 reuşit	 să	 ac-
ced	plecând	din	minunatul	 burg	nem-
ţesc	Bistriţa	în	Capitala	lumii	Bucureşti	
şi,	 iată	 că,	 această	 lume	 inaccesibilă	
estei	aici	prin	cei	mai	de	seamă	repre-
zentanţi	şi	celebrăm	a	XXX-a	ediţie		a	
Premiilor	UNITER.	Mi	se	pare	incredi-
bil.	Vreau	să	vă	spun,	nu	neapărat	să-l	
contrazic	 pe	 ministrul	 Culturii,	 dar	 să	
specific,	 să	nuanţez,	 să	particularizez	
ceva	ce	toată	lumea	ezită	să	spună.	Teatrul	din	Bistriţa	există.	De	câteva	zile,	acest	proiect	
cred	că	este	posibil	de	pus	deja	în	operă.	Felicitări	tuturor	celor	care	au	avut	ideea	acestei	
întâlniri.	Cred	că	este	o	importantă	deschidere	pentru	Bistriţa,	Capitală	culturală	a	României,	aşa	
cum	bine	specifica	domnul	primar	astăzi,	felicitări	Senatului	UNITER	şi,	de	asemenea,	consider	
că	teatrul	din	Bistriţa	este	nu	un	pas	mic,	ci	este	înţelept	şi	necesar	pentru	comunitatea	locală,	iar	
pentru	România	o	altă	instituţie	de	cultură	apărută	în	spectrul	instituţiilor	care	sunt	pe	cale	uneori	
de	a	se	desfiinţa.	Mulţumesc	că	sunteţi	aici,	mulţumesc	şi	sunt	onorat	de	invitaţie.
( Spicuiri din gândurile de pe covorul roşu de la Gala UNITER surprinse de Florin Ghioca) 

foto: Adi Bulboacăfoto: Adi Bulboacă
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Gala Premiilor UNITER, ediţia a 30-a. Cei mai apreciați artiști români ai 
momentului, la Bistriţa 

	 La	Palatul	Culturii	din	Bistrița	a	avut	loc	ediția	cu	numărul	30	a	Galei	Premiilor	UNI-
TER.	Întreaga	Gală	a	fost	o	reverență	adusă	omului	de	cultură	Ion	Caramitru,	președintele	
uniunii	timp	de	31	de	ani,	inițiatorul	acestui	program.
	 Ceremonia	de	acordare	a	premiilor	pentru	cele	mai	bune	creații	teatrale	ale	anului	
2021	a	fost	transmisă	în	direct	de	la	ora	21.00	pe	TVR1,	TVR	Internațional,	TVR	Moldova	
și	Radio	România	Cultural;	online	pe	www.uniter.ro,	www.tvr.ro	și	preluat	de	contul	de	Fa-
cebook	și	Instagram	al	UNITER.	De	la	ora	20.00	am	transmis	LIVE	pe	contul	de	YouTube	
UNITER	ROMÂNIA	și	pe	pagina	de	facebook	a	UNITER	sosirea	pe	covorul roșu a invita-
ților	Galei:	unii	dintre	cei	mai	apreciați	artiști	români	ai	momentului,	profesioniști	din	lumea	
culturală,	apropiaţi	ai	fenomenului	teatral	şi	ai	Galei	UNITER,	reprezentanți	ai	autorităților	
locale	din	Bistrița	și	ai	instituțiilor	de	cultură,	parteneri.
 Regia	spectacolului	a	fost		semnată	de	Radu	Afrim,	iar	scenografia	de	Irina	Moscu.	
Prezentatorii	Galei:	Raluca	Aprodu	și	Emilian	Oprea.	

Iată premiile! 
 
Premiul de Excelență – In memoriam Ion Caramitru 
Premiul	pentru	cel	mai	bun	actor	în	rol	secundar:	
CSABA LÁSZLÓ	pentru	rolul	Zita Szilveszter	din	spectacolul	„Grand	Hotel	Pasărea	Retro”,	
textul	și	regia	Radu	Afrim,	Teatrul	Naţional Târgu-Mureş	–	Compania	„Tompa	Miklós”
 Premiul	pentru	dezvoltarea	spectacolului	de	Musical	în	România:	RĂZVAN	MAZILU.
Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar:
GABRIELA POPESCU	pentru	rolul	Fraulein Schneider	din	spectacolul	„Cabaret”,	libretul	de	
Joe	Masteroff,	după	piesa	lui	John	Van	Druten	și	povestirile	lui	Christopher	Isherwood,	regia,	
coregrafia	și	costumele	Răzvan	Mazilu,	Teatrul	Odeon	Bucureşti
Premiul pentru rolul educativ al proiectului de teatru și muzică CLASIC E FANTASTIC 
– copilăria marilor muzicieni
Premiul	a	fost	ridicat	de	IRINA	SÂRBU	și	MONICA	CIUTĂ.	
Premiul pentru întreaga activitate actor: VIRGIL OGĂȘANU 
Premiul	 pentru	 creativitatea	 video	 design-ului	 și	mapping-ului	 în	 spectacolul	 „Plugarul	 și	
Moartea”,	dramatizarea	și	regia	Silviu	Purcărete,	de	la	Teatrul	Național	„Vasile	Alecsandri”	
Iași: ANDREI COZLAC
Premiul pentru întreaga activitate scenografie: ADRIANA GRAND 
Premiul pentru cea mai bună scenografie:
COSMIN FLOREA	pentru	scenografia	spectacolului	„Trei	piese	triste”,	după	Maurice	Mae-
terlinck,	scenariul	și	regia	Radu	Afrim,	Teatrul	Naţional	„Vasile	Alecsandri”	Iaşi
Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal:
LÓRÁND VÁTA	pentru	rolul	Lopahin Iermolai Alexeevici	din	spectacolul	„Livada	de	vişini”	
de	A.P.	Cehov,	regia	Yuri	Kordonsky,	Teatrul	Maghiar	de	Stat	Cluj
Premiul pentru critică de teatru: CĂLIN	CIOBOTARI
Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal:
NICOLETA LEFTER	pentru	rolul	Svetlana Allilueva	din	spectacolul	„Aici	Moscova”	de	Iulia	
Pospelova,	regia	Catinca	Drăgănescu,	unteatru	Bucureşti
Premiul pentru întreaga activitate actriță: DANA DOGARU
 Premiul pentru Cea mai bună piesă românească a anului 2021, program derulat sub 
egida Casei Regale a României.
OANA HODADE,	pentru	piesa	„Scene din viața familiei Stuck”.
În selecția finală au mai fost nominalizate următoarele piese:
„Feedback Alba ca Zăpada”	de	Radu	F.	Alexandru
„Interplanetar”	de	Ana	Sorina	Corneanu
„Un basm urban”	de	Norbert	Boda
„Machu Picchu”	de	Radu	Popescu
„Contrabasistul”	de	Lucian	Uegrin
 Premiul	pentru	întreaga	activitate	regie: ANDREI BELGRADER – In memoriam
Premiul	a	fost	ridicat	de	MARIANA	AUGUSTIN	BELGRADER,	sora	regizorului.	
Cel mai bun debut: 
OANA JIPA	pentru	rolul	Connie	din	spectacolul	„Efecte	secundare”	de	Lucy	Prebble,	regia	
Vlad	Bălan,	unteatru	Bucureşti
 Premiul pentru susținerea constantă a tinerilor regizori prin proiectul COMEDIA ȚINE 
LA TINEri de	la	Sala	Nouă	a	Teatrului	de	Comedie	București
Premiul	a	fost	ridicat	de	MONICA	SIMILEA,	directorul	adjunct	al	Teatrului	de	Comedie.	
Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru TV / Teleplay:
ZIUA Z de	Ionuț	Sociu,	regia	Bobi	Pricop,	Teatrul	de	Stat	Constanţa
Premiul	a	fost	ridicat	de	ERWIN	ȘIMȘENSOHN,	directorul	Teatrului	de	Stat	Constanţa.
Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic:
„Un secol de teatru românesc la Chişinău – Revanşa memoriei interzise”,	scenariul	
Mariana	Onceanu,	adaptarea	radiofonică	Magda	Duţu,	regia	artistică	Petru	Hadârcă,	Soci-
etatea	Română	de	Radiodifuziune
Premiul a fost ridicat de cel care a semnat regia artistică,	PETRU	HADÂRCĂ.
Premiul pentru valoarea proiectului original HEKTOMERON	inițiat	de
VLAD DRĂGULESCU	la	Teatrul	Național	„Marin	Sorescu”	Craiova
PREMIU GĂZDUIT: 
Premiul	British	Council a	fost	acordat	de	ANDREW	GLASS,	directorul	Consiliului	Britanic	
proiectului	Cultură’n Șură	pentru	promovarea	accesului	la	cultură	în	mediul	rural.	
Premiul	a	fost	ridicat	de	actrița	FLORENTINA	NĂSTASE	și	de	inițiatorul	și	managerul	pro-
iectului,	VICTOR	OLĂHUȚ.	

 Premiul pentru cea mai bună regie (Premiul „Lucian Pintilie”):
HORIA SURU	pentru	regia	integralei	„Trilogia	Minelor”	de	Csaba	Székely,	Teatrul	Dramatur-
gilor	Români,	Bucureşti
Premiul pentru cel mai bun spectacol:
„Plugarul şi Moartea”	de	Johannes	von	Tepl,	dramatizarea	și	regia	Silviu	Purcărete,	Teatrul	
Naţional	„Vasile	Alecsandri”	Iaşi
Premiul	a	fost	ridicat	de	CRISTIAN	HADJI-CULEA,	directorul	Teatrului	Naţional	„Vasile	Alec-
sandri”	Iaşi *
Au prezentat premii și au anunțat câștigătorii:
Alteța	Sa	Regală	Principesa	Sofia	a	României,	
Ioan	Turc	(Primarul	Municipiului	Bistrița),	
Dragoș	Buhagiar	(președintele	UNITER),	
Ovidiu	Buluc	(președintele	Fundației	„PROCULTURA”	Magdalena	și	Ovidiu	Buluc),
	Marcel	Iureș,	Ioana	Bugarin,	Mircea	Bravo,	Marcel	Lupșe,	Marina	Constantinescu,	
Ada	Milea,	Mirela	Oprișor,	Nicu	Mihoc,	Rodica	Mandache,	Adrian	Titieni,	Mariana	Mihuț.

 *
JURIILE GALEI 
Juriul de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru:
Alina Epîngeac, Doina Papp și Maria Zărnescu. 
Juriul Galei care a decis câștigătorii: 
Mihai Constantin	(actor),	Doru Mareș	(critic	de	teatru),	Tania Popa	(actriță),	
Viorica Petrovici	(scenografă),	Theodor Cristian Popescu	(regizor).
Juriul concursului de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului 2021”:
Andrei și Andreea Grosu, Mariana Cămărășan, Erwin Simsensohn.

PARIUL PUBLICULUI
(În	urma	votului	online	pe	https://www.uniter.ro/pariul-publicului-la-gala-premiilor-uniter-2022/)	
Debut:	Réka	Oláh	și	Fanny	Nagy	
Cel	mai	bun	spectacol	de	teatru	radiofonic:„Cazul	Tudor	Vladimirescu”	
Cel	mai	bun	spectacol	de	teatru	TV	/	Teleplay:	„Ziua	Z”	
Premiul	pentru	critică	de	teatru:	Călin	Ciobotari
Cea	mai	bună	scenografie:	Cristina	Milea	
Cea	mai	bună	actriță	în	rol	secundar:	Tamara	Popescu
Cel	mai	bun	actor	în	rol	secundar:	Vlad	Udrescu	
Cea	mai	bună	actriță	în	rol	principal:	Ana	Bianca	Popescu	
Cel	mai	bun	actor	în	rol	principal:	Lóránd	Váta
Cea	mai	bună	regie	(Premiul	„Lucian	Pintilie”):	Balázs	Benő	Fehér	
Cel	mai	bun	spectacol:	„Hoţii”	

Foto: Adi Bulboacă,  Andrei Gîndac
Sursa: UNITER

foto: Andrei Gîndac
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(Din volumul, în pregătire, Spiritul locului, județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor, 
coordonator Menuț Maximinian, Editura Școala Ardeleană)

Eminescu, „Geniu pustiu”, și Avram Iancu

  Tânărul Eminescu a fost însuflețit de ideea națională încă din adolesență, căpătând convin-
gerea unității și specificității spațiului românesc și a poporului român locuitor al acestor „țări”, care, 
în perioada tinereții sale, erau despărțite în chip arbitar de ocupații străine.  A fost atras mai cu seamă 
de trecutul și prezentul a două din acestea, Bucovina natală, și Transilvania, pe aceasta din urmă so-
cotind-o vatra nașterii poporului român, coloana carpatică primordială pentru  celelalte „promontorii” 
ale Ardealului. Acest sentiment i-a fost inculcat de timpuriu de profesorul său de la Cernăuți, Aron 
Pumnul, care i-a vorbit cu ardoare de „foculariul” Revoluției române de la 1848, Blajul, crescând și 
educând, așa cum afirma Perpessicius „câteva generații de școlari în cultul pentru  trecutul  de luptă 
al poporului român și pentru valorile sale spirituale”. Între acești școlari s-a numărat desigur și Emi-
nescu, elevul său preferat, pe care bătrânul dascăl  l-a crescut mai mult în casa sa, dându-i  pe mână 
biblioteca. Atașamentul tânărului învățăcel pentru dascălul său  e mărturisit de acesta și în florilegiul 
de poezii  Lăcrimioarele învățăceilor, pe care, la insistența sa, școlerii cernăuțeni i-au dedicat-o, la 
plecarea dintre ei,  numindu-l „geniul mare al deșteptării naționale”. Rămas fără îndrumătorul său de 
suflet, tânărul învățăcel  a considerat că nu-și mai are locul la Cernăuți, luând  hotărârea să plece spre 
locul de formare al acestuia, Blajul, salutând orașul cu adâncă venerație de pe Hulă, cu apelativul 
de „mica Romă”. Acolo a petrecut o vară întreagă, pătrunzându-se de spiritul cărturăresc al așezării, 
dar și de frumoasele povești ardelenești, spuse cu talent de măgărarul liceului. N-a plecat de acolo 
decât după ce s-a adăpat dn focul viu al cugetării și simțirii venerabililor conducători ai Asociațiunii 
Transilvane-ASTRA, între care s-au numărat desigur Șaguna și Cipariu, reuniți la Alba Iulia, la adu-
narea generală anuală. E posibil, spune același Perpessicius, ca din perioada trăită la Blaj  să fi auzit 
și unele evocări  ale tinerilor studenți  despre  cele petrecute în Transilvania la 1848. Evenimentele de 
atunci l-au marcat profund, constituind primele aluviuni pentru redactarea romanului Geniu pustiu, 
numit așa, deoarece geniul națiunii a pierdut ocazia eliberării depline de sub jugul străin, prelungind 
mult  avatarurile acestei existențe fragmentate. Perpessicius socoate că ar fi și scris o parte din roman, 
deoarece într-o corespondență din 1866 adresată lui Iosif Vulcan, acesta vorbea despre o „novelă” 
care ar avea-o gata. Ulterior, poetul însuși mărturisește  că  și-a redactat romanul în 1868, la București 
și Viena, „parte după impresiuni nemijlocite, parte după un episod ce mi l-a povestit un student din 
Transilvania”. E cazul să dăm crezare mai degrabă autorului însuși și să socotim încheiată geneza în 
acel an 1868, când poetul, întors după o nouă peregrinare cu trupa Pascaly, prin Transilvania, a revenit 
la București în toamna acestui an, când, înființându-se Teatrul Național, a aflat că a fost numit sufleur 
cu leafă, acest lucru oferindu-i răgazul de a se dedica scrierii romanului. Mai sunt două aspecte care 
trebuie luate în considerare. Cel dintâi privește prezența la București a doi dintre bunii săi prieteni 
ardeleni, Ioniță Scipione Bădescu și Miron Pompiliu, care i-ar fi putut povesti alte episoade din revo-
luția transilvană. Împreună cu aceștia s-a înscris în acea toamnă în societatea „Orientul”, propunân-
du-și să culeagă folclor din mai multe regiuni ale țării, inclusiv din Maramureș, unde poetul dorea 
să susțină și câteva prelegeri precum Patria română, Poezia populară și Geniul național. Al doilea 
argument, pe care noi îl considerăm definitiv, este o lectură exactă a răspunsului pe care același Iosif 
Vulcan i l-a dat la o altă corespondență a poetului, dar, de data asta, din aprilie 1870, și care sună în 
felul următor: „Domnului Varro. Mulțămită pentru cele trimise. Primim cu plăcere promisiunea d-ta-
le. Ziarul nostru este deschis tuturor acelora care-și dau osteneala de a lucra pentru binele intelectual, 
moral și material al națiunii noastre. Nu putem determina cu acurateță timpul când vom putea începe 
în „Foișoara” ziarului nostru publicarea romanului ce menționezi. Te rugăm să ni-l trimiți, pentru ca, 
data ocaziune, să-l putem întrebuința. „În mod ciudat, nota aceasta a trecut neobservată de toți cei care 
s-au ocupat până acum  de roman, majoritatea lor luând în discuție, doar mărturisirea făcută de el lui 
Iacob Negruzzi în scrisoarea din 16 mai 1871, în care vorbea despre romanul său. Potrivit  informa-
ției din „Familia”, putem deduce cu exactitate că romanul era gata, prin urmare, din 1868. Și am mai 
putea evoca aici un element de conjunctură, care a contribuit după părerea noastră la redactarea cât 
mai grabnică a romanului. E vorba de apariția în 1867, la Pesta, a romanului lui I.C.Drăgescu, poet și 
scriitor transilvănean, colaborator în acei ani la „Familia”, dar și la „Concordia” și „Federațiunea” cu 
titlul  Nopțile carpatine sau istoria martirilor libertății. Dedicat conducătorilor statului român în 1848 
și 1849. „E un roman care se ocupă de tumultul românesc din 1784, condus de Horia, ale cărui fapte 
vitejești  sunt povestite pe parcursul a nouă nopți, de două femei, Varvara și Salvina/ a se remarca 
numele acesteia din urmă-n.n/, aducând, într-un stil avântat, elogii luptei pentru libetate și indepen-

dență  tuturor popoarelor aflate sub ocupație străină, dar mai ales a moților din Munții Apuseni. Ceea 
ce bate la ochi e dedicația  închinată „continuatorilor” acestor lupte, cei de la 1848-49, care n-au fost 
alții decât Iancu și tribunii săi.  Pentru curajul de a fi invocat acest trecut eroic, romanul a fost imediat 
interzis,  autorul, student la Medicină la Budapesta,  urmărit de autorități spre a fi condamnat, scăpând 
doar cu fuga, mai întâi la Innsbruk, apoi în Italia. Eminescu a cunoscut bine cazul tânărului confrate 
întru poezie, deoarece presa noastră a scris mult pe această temă, iar el îi urmărise, desigur, și activi-
tatea poetică din paginile „Familiei”. În ceea ce ne privește, noi inclinăm să credem că și acest impuls  
exterior l-a îndemnat pe Eminescu să-și termine romanul. 
  Factorul motivațional, care a stat  la baza ambelor scrieri, a fost însă unul de ordin politic, 
legat de proclamarea și instaurarea regimului dualist din 1867, care a desființat autonomia Transil-
vaniei și a impus tututor națiunilor din partea de răsărit a Austriei  legile draconice maghiare, care 
le lipsea de orice perspectivă de dezvoltare proprie. Acest act, împotriva căruia s-au pronunțat toate 
celelate națiuni robite din Ungaria, între care cehi, slovaci, sârbi, croați, polonezi, a primit din partea 
românilor o contestare imediată prin Pronunciamentul de la Blaj, întreaga opinie publică fiind in-
dignată de acest act nesăbuit. A fost și cazul lui Eminescu, în acel an, 1868, student la Viena, care a 
considerat de datoria sa să ia apărarea fraților săi transilvăneni în marea nedreptate care li s-a făcut. Și 
fiindcă ideile profesate de el în această situație  se leagă direct de  opiniile și crezurile politico-sociale  
care au stat la baza redactării romanului, voi cere îngăduința să poposesc puțin asupra lor.       
  Urgența  a fost creată, așa cum am spus, de actul politic nesăbuit al maghiarilor de a trans-
forma Transilvania într-o provincie ungurească prin pactul dualist din 1867. Pentru Eminescu, care 
iubea Transilvania ca pe provincia sa natală, a însemnat  un fel de asasinat politic, o  infamie,  pe care 
a dezavuat-o  imediat într-o suită de trei articole publicate în ziarul „Federațiunea” de la Viena, condus 
de profesorul bihorean Alexandru Roman. Turneele teatrale  făcute  prin Banat și Ardeal împreună cu 
trupa Pascaly, cu cele ale Fanniey Tardini sau Iorgu Caragiale i-a înlesnit cunoașterea de aproape a 
realităților fraților de peste Carpați, îndrăgind simțirea curată a oamenilor de aici, frumosul port po-
pular pe care îl păstrau cu mare grijă, limba și năzuința sinceră în viitor. Pe lângă cunoașterea directă,  
el a citit multă literatură științifică, în care se vorbea de trecutul dacic al provinciei, de vechimea și 
vitejia conducătorilor lor, de frumusețea plaiurilor carpatine, unde acești oameni simpli și-au continu-
at existența milenară ca păstori și agricultori, în frățietate cu codrul și munții protectori. Era firesc, 
prin urmare, ca aceste sentimente să fi hrănit o bună parte din creația sa, și unul dintre primele sale 
proiecte a fost legat de crearea une mitologii naționale pe măsură, care să pornească de la Decebal, 
traversând  Evul Mediu cu domnii Mușatini,  cu Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân, pentru a conti-
nua cu vitejii Maramureșului, și cu eroii revoluției din Munții Apuseni. Momentul istoric transilvă-
nean luat în atenție de poet a dus la  așternerea pe hârtie a poemului Mureșanu, a poeziei  Horia, și a 
altor Horiade, ce priveau nemulțumiri sociale. Nu e vorba doar de exaltarea trecutului, deși în Geniu 
pustiu o spune direct „Mi-ar fi plăcut mult să trăiesc în trecut”, ci și de un program bine gândit de ri-
dicare culturală, socială și economică a ținuturilor transilvănene, el fiind preocupat, conform însem-
nărilor sale din manuscrise, de caracterul educativ și național al școlii, cum ar fi cele ce privesc oa-
meni ai școlii, ca Ioan Silviu Selegianu de la Beiuș, căruia dorea să-i scrie pentru că a acceptat ca 
manualul său de geografie, Manual de geografie pentru tinerimea română (Viena, 1871), să capete o 
mai largă  răspândire didactică, în vederea „introducerii  de cărți scolastice tipărite” în învățământul 
românesc, solicitând unui alt autor didactic,  Andrieviciu, să accepte tipărirea cărților „cu o altă orto-
grafie” decât cea etimologică, în așa fel, încât cărțile sale să poată fi introduse „în școlile de peste 
Carpați”. Faptul că notițele sale înregistrează provincialisme bihorene, precum baciu, sămădău, boi-
tariu, hat, hadă, sbeg, stăvariu, e dovada peremptorie a dorinței de a cunoaște specificul particular al 
fiecărei zone geografice, confirmată  prin intenția de a ține prelegeri publice în Maramureș sau de a 
descrie alte zone ale țării, precum câmpia vestică. La acestea se adaugă notițe și citate după o serie de 
autori europeni, cunoscuți pentru prezentarea amplă a istoriei și geografiei Transilvaniei, precum  De 
Gerando, John Paget, Charles Boner, ale căror observații și descrieri se pot identifica în unele din 
scrierile sale. La acestea se adaugă lectura curentă a unor reviste germane și austriece ale timpului sau 
a celor din Transilvania sau din România, citite cu aviditate în bibliotecile și cafenelele vieneze, înso-
țite de o listă bogată de apariții editoriale din toate ținuturile locuite de români, cărți reprezintând 
hrana zilnică a tânărului student vienez, închis zile întregi în casă spre a-și face însemnări și notițe cu 
privire la tot ceea ce se referea la români. Prezența sa în cadrul societăților studenților români vienezi, 
precum „România jună” sau „Societatea teologică”, atestă dorința lui de a contribui în mod real la 
transpunerea în practică a programului acestora. La ședințele lor, el a participat în mod activ, luând 
cuvântul, făcând donații de cărți (către  Societatea Teologică) sau a inițiat acțiuni de anvergură precum 
congresul studențesc de la Putna, implicându-se în mod direct organizarea acestuia. Mai recent, am 
semnalat  legăturile durabile pe care el le-a avut cu Societatea „Alexi-Șincai” a studenților de la Se-
minarul Teologic din Gherla, cărora le-a trimis cu regularitate ziarul „Timpul”, iar volumul său de 
Poezii figurează în catalogul bibliotecii gherlene, cu mențiunea „donația autorulu”. E vorba, prin  
urmare, de un program de educație națională bine asumat, care a cunoscut, în perioada studiilor sale 
vieneze, o recrudescență aparte, marcată de faptele politice care au avut loc și care nu l-au putut lăsa 
indiferent. Acum înregistrăm  prima ieșire publică a lui Eminescu în calitate de publicist politic, ne-
mulțumit de legile care au fost adoptate fără consultarea poporului și de viitorul care i-a fost rezervat, 
aceea de aservit. Protestul său a fost transmis autorităților prin trei articolele semnate Varro și apărute 
în ziarul „Federațiunea”, în care, nu numai că respinge dualismul, dar recomandă câteva căi de luptă 
și solidaritate politică, între care un congres al tuturor națiunilor asuprite.  Impresionează, chiar de la 
bun început, maturitatea judecăților de valoare, ampla și exacta documentație istorică pe care o stăpâ-
nește, anvergura și calitatea argumentelor cu care operează, așa cum o pot dovedi cele trei articole, 
prin care are loc debutul său de comentator politic, misiune de analist și comentator, continuată apoi 
la ziarele „Curierul de Iași” și „Timpul”, când și-a dat adevărata măsură a vocației sale publicistice. 
Cele trei articole din „Federațiunea” la care am făcut referință,  Să facem un congres, În unire e pute-
rea și Echilibrul,  pretind noilor diriguitori ai Transilvaniei respectarea unor principii și standarde 
europene în legile  elaborate, legi care încălcau „suveranitatea și legislațiunea” poporului român din 
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Transilvania, răpind „autonomia  Transilvaniei, fără consimțănântul românilor”, care sunt transfor-
mați dintrodată într-o masă de sclavi. Argumentele cu care polemizează  denotă o bună însușire a 
conceptelor cu care operează, cunoștințe juridice și politice  adecvate, o bună folosire a jurisprudenței 
istorice  și a atribuțiilor statului în raport cu cetățenii săi. Procesul de încălcare a normelor de guver-
nare politică este bine instrumentat, arătând că: „Nimeni nu trebuie să fie aicea stăpân, decât popoa-
rele însele și a trece suveranitatea în alte brațe decât în acelea ale popoarelor e o crimă împotriva lor.”; 
„Amploiatul, fie el ministru, fie comisariu regesc, trebuie să înțeleagă spiritul legilor, al căror mănți-
nătoriu e și trebuie să le înterprete cu fidelitate.” Când au loc abuzuri, toți cetățenii au dreptul „de a 
petiționa” și e de datoria lor s-o facă, până când națiunea lor nu e pusă „pre terenul de drept, pre care 
stau toate celelalte națiuni ale Austriei, nimica mai mult și nici o notă mai puțin”,deoarece „numai 
egala îndreptățire poate duce la liniște și la împăcare”. Atrage atenția că nu dorește să devină legiui-
torul tuturor, ci doar să sesizeze abaterea de la norme, încălcarea principiului de etică politică: „nu  
suntem noi meniți de a dicta legi lumei, dar nici am trebui să fim așa de abrutizați ca să ne degradăm 
noi pre noi înșine la rolul de sclavi”, deoarece „noi nu suntem nici vrem să fim maghiari ori nemți. 
Suntem români, vrem să rămânem români și cerem egala îndreptățire a națiunei noastre. „Articolul 
următor insistă asupra datoriei de a nu sta nepăsători în fața unor asemenea legi strâmbe, deoarece 
„nepăsarea noastră ne pierde”, iar pre „promisiuni mincinoase nu putem pune niciun temei. „Conti-
nuând să analizeze situația noastră și văzând că cehii și alte popoare cer autonomia țării lor și „răstur-
narea completă a dualismului”, el se raliază acestui punct de vedere cerând restabilirea autonomiei 
furate a marelui principat al Transilvaniei, întrucât noile dispoziții vin „în flagrantă contradicțiune cu 
convingerea noastră, fără consimțământul nostru, căci am refuzat de a discurta ori de a vota legi care 
a priori erau false și nedrepte”. Legile după care trebuie să ne conducem trebuie să fie expresia dorin-
ței popoarelor și să aibă acceptul lor implicit: „Drepturile și legile ce au de-a guverna pre noi ni-s 
imanente nouă, căci sunt imanente trebuințelor noastre, vieții noastre, noi nu avem a le cere decât de 
la noi înșine”. Articolul ia în discuție și alte probleme  care sunt esențiale pentru viața unei națiuni, 
cum ar fi dreptul la folosirea limbii proprii, dreptul la instrucție și la dezvoltarea liberă a artelor și 
științelor. Fiecare popor are datoria de a-și cultiva limba, iar în ceea ce privește limba noastră el dă 
asigurări că ea este „o limbă sonoră și aptă de a esprima prin sunete - noțiuni, prin șir și accent logic 
- cugete, prin accent etic - simțăminte”. Condițiile civilizațiunii trebuie să fie aceleași pentru toți și nu 
putem să-i lăsăm pe acești „oprimatori ai autonomiei Transilvaniei, cu scadaloasele lor stări excepți-
onale, cu torturele lor ca în evul-mediu, cu jurămintele sacrilege, oameni ce mistifică unde nu pot 
contesta și mint unde nu pot combate. Ei nu sunt competinți să ne dea nimica”, afirmă el, concluzio-
nând că „toate  popoarele sunt setoase de  viață proprie și numai din egala îndreptățire a tuturor se va 
naște echilibrul”. 
     Asemenea idei, afirmate cu demnitate și spuse cu voce tare, au creat alertă printre cei puși 
să controleze sistemul de presă din statul dualist, al cărui dușman inclement a devenit, și pe care l-a  
contestat de câte ori a avut ocazia. Subliniind  marea nevoie de unitate și solidaritate națională, inte-
resul pentru construcția unui stat federal, care să asigure aceleași condiții de dezvoltare pentru toți, el 
se ralia punctului de vedere  exprimat și de alte națuni asuprite, care vedeau în federalizare un prim 
pas spre autonomie. Ideile eminesciene dovedesc o maturitate impresionantă, un curaj pe măsură și 
dorința de a atrage public atenția opresorilor că suntem în stare de alertă. Sunt principii care, așa cum 
se poate vedea,  au animat de timpuriu concepția sa politică și socială. Suita sa de articole a declanșat  
un proces de presă, împotriva redactorului ziarului Ioan Poruțiu, chemat să dea seama în fața curții 
cu juri de la Budapesta, redactorul luând asupra sa și responsabilitatea pentru articolele eminesciene. 
Acesta n-a acceptat însă gestul redactorului și a făcut declarație publică cu privire la paternitatea 
articolelor incriminate, lucru adus la cunoștiință, cu oarecare mândrie de redactorul „Familiei”, care 
declara: „Precum aflăm, autorul e junele poet și colaborator al nostru, d.Michail Eminescu.”
 Produsul cel mai ilustrativ al modului de a gândi și a acționa al tânărului Eminescu poate fi 
reperat cel mai bine din paginile romanului său Geniu pustiu, scris în etapa de tinerețe, la București 
și Viena, în anii 1867-68, conceput, ca o replică imediată la legile care ne a puneau în situația de 
subordonați ai națiunii dominante.  Tânărul student vienez a respins cu tărie o asemenea încălcare a 
drepturilor naționalităților, ripostând în două feluri: 1) publicistic și 2) literar. În primul caz s-a adre-
sat presei,  redactând articolele amintite, iar în cel de al doilea, abordând formula genului romanesc, 
pentru a o folosi ca avertisment  prin aducerea în prim plan a unei situații de criză similară. Cazul de 
la 1848, când popoarele aceluiași stat au luptat între ele, putea servi de învățământ și luare aminte, 
deoarece prin evocarea bătăliilor purtate de moții din Munții Apuseni, aceștia au reușit să schimbe 
rezultatul confruntărilor armate, prin vitejie și spirit de sacrificiu.  Cum avea proaspete în minte astfel 
de relatări, el a decis că e timpul să-și aștearnă pe hârtie comentariile proprii, încadrate într-o narați-
une cu mare potențial vizionar, privind transformarea Ardealului într-un fel de țară românească 
sui-generis, așa cum a fost pe timpul lui Avram Iancu. În acest scop a ales drept personaj central un 
om ieșit din popor, provenit dintr-o familie săracă din munți, care a luptat cu multe neajunsuri pentru 
a-și desăvârși studiile. Ideile sale cu privire la societate și națiune vor forma un  prim eșafodaj pe care 
se va clădi narația legată de revoluție. Numele de Toma Nour e ales anume pentru a îmbina cele două 
tendințe principale ale firii sale, una legată de neîncrederea în generația sa și forțele care ar putea 
schimba nedreptățile și cealaltă, de visător romantic și de ins faustian, care pune mare preț pe opțiu-
nea pentru lupta directă cu caracter social și național. Asemănătoare ca traiectorie psihologică și 
destin social sunt și celelalte personaje ale romanului, prietenul său Ioian și surorile, iubite ale lor, 
Poesis și Sofia, care  își jerfesc tinerețea  pentru a-și scoate familiile de la ananghie. Vizitându-și tatăl 
bătrân și bolnav, el are revelația acestei rușinoase sclavii sociale suferite de românii transilvăneni, și, 
ca atare, singura soluție salvatoare este aceea de a opta pentru revoluție. Nu-i rămâne decât să  ascuță 
coasa familiei, transformând-o în lance, să  îmbrace ciorecii moților, țundra și căciula de oaie  și să ia 
drumul munților unde știa că-i va găsi pe tovarășii de luptă ai lui Iancu. În acest fel, acțiunea devine 
o cronică a faptelor de luptă ale lui Iancu și ale combatanților săi, deciși să-și apere libertatea cu arma 
în mână. Faptele de arme pe care le comite sau la care asistă sunt relatate într-un jurnal pe care îl 
destinează povestitorului, celui pe care l-a cunoscut la Cluj într-o seară mizerabilă de toamnă, și pe 
care l-a identificat repede ca pe un alter-ego al său. Apelând la metoda  manuscrisului găsit, foarte des 
utilizată de scrisul romantic de la noi sau din alte literaturi, autorul are ocazia să ofere schițe caracte-
rologice de mare intuiție psihologică, să nareze credibil, ca martor la evenimente, o serie de scene 
cumplite, transformând însemnările sale într-o adevărată icoană a revoluției. Acest jurnal va constitui 

partea a II-a a romanului.  Cea dintâi, intitulată oarecum surprinzător Tasso în Scoția, va fi transformat 
ăîntr-un  prolog de dezbateri libere  pe teme literare și sociale, alcătuind un fel de laborator de con-
fruntare legat de curentele de idei ale timpului și de modul în care generația tânărului Toma Nour e 
dispusă să le accepte sau să le respingă. De unde și începutul oarecum abrupt al romanului, care își 
definește existența prin cuvintele lui Dumas, dezvoltând o numită teorie despre roman ca „metaforă a 
vieții”. Aceasta s-ar baza pe relatarea nudă a faptelor, conform unei sincerități și autenticități mărtur-
site (respectând acest criteriu, el introduce în textul expunerii una dintre poeziile sale, Înger de pază, 
spre a caracteriza pe una dintre eroine), motivând acest „realism diurn”, părăsit mai apoi prin nume-
roase inserții romantice, ca o formă de surprindere a chintesenței vieții: „Priviți reversul aurit al unei 
monede calpe, ascultați cântecul absurd al unei zile, care n-a avut pretențiunea de-a face mult zgomot 
în  lume decât celelalte în genere, extrageți din aste poezia ce poate exista în ele și iată romanul.” 
Desigur, sfatul pe care îl dă nu e urmat nici măcar de el însuși, deoarece va transforma acest preambul 
într-o confruntare de idei social-politice, filosofice, literare emanate de cele două tabere care împarte 
generația sa în două: în cosmopoliți și în patrioți. Ideile expuse liber, cu mare patos romantic, l-au 
determinat pe cel dintâi editor al romanului, Ioan Scurtu, în versiunea din 1903, când a fost dat publi-
cității, să numească scrierea drept un „mare roman social-filosofic”, ceea ce și este în mare măsură. 
Declicul, care marchează potențialul narativ al acțiunii, este dat de întâlnirea povestitorului, ieșit din 
casă într-o noapte ploioasă și sordidă, pentru a se refugia într-o cafenea, unde face cunoștință cu un 
tânăr non-conformist, cu idei foarte clare și critice la adresa  generației sale, o generație devitalizată, 
dominată de interese meschine de ordin material, populată de figuri catilinare, cosmopolită, fără dra-
goste față de țară, superficială, incapabilă să se dedice unui ideal înalt. Povestitorul recunoaște  în 
mărturisirile lui Toma Nour multe din propriile opinii ceea ce dă naștere la o legătură care va evolua 
în timp: „M-am dus la el. Locuia într-o cameră naltă, spațioasă și goală. În colțurile tavanului paian-
genii își exersau pacifica și tăcuta lor industrie, într-un colț al  casei, la pământ, dormeau una peste alta 
vreo câteva cărți, visând fiecare din ele ceea de coprindea, într-un alt colț al casei un pat de lemn c-o 
saltea de paie, c-o plapumă roșie și-naintea  patului o masă murdară. Pe masă hârtii, versuri, ziare și 
întregi broșuri efemere ce se împart pe gratis. În fine, totul un abracadabra, fără înțeles și fără scop. 
„Descrierea ambianței este metoda cea mai bună de a cunoaște în intimitate caracterul personajului, 
care se dezvăluie ca un romantic  apostat, un caracter faustian, gândind viața în funcție de câteva re-
pere fundamentale, cum ar fi slujirea adevărului, binelui și națiunii, respingerea servilismului cosmo-
polit, și a „naturilor catilinare”, nihiliste și sceptice, cărora le opune zborul spiritului liber, plăcerea 
fanteziei și a  acțiunii constructive. În prolog, el expune toate aceste „noduri” conceptuale, invitân-
du-și preopinentul la o dezbatere în jurul acestor  idei  pe care le propagă. Nu vom asista însă o con-
fruntare, ci o acceptare tacită a lor, drept care în urma legăturii sufletești create, ei își vor spori intere-
sul reciproc, regăsindu-se  în final  în tabăra luptătoare a lui Iancu. Dominanta discuției și a problemei 
care îi preocupă pe amândoi este în ultimă instanță ideea națională, modul în care fiecare poate deve-
ni  folositor neamului și țării sale. De unde, insistența oarecum teoretică pe  nevoia de a defini națiu-
nea și a o proiecta pe aceasta pe ecranul larg al omenirii: „Națiunile afirmă poetul, nu sunt decât nu-
anțele prismatice ale Omenirei și deosebirea dintre ele atât de naturală, atât de explicabilă, ca 
diferența dintre individ și individ. Faceți ca toate aceste colori să fie egal de strălucite, egal de poleite, 
egal de favorizate de lumina ce le formează  și fără care ele ar fi pierdute în nimicul neexistenței, căci 
în întunericul nedreptății și barbariei, toate națiunile își sunt egale în abrutizare, în îndobitocire, în 
fanatism, în vulgaritate; ci când lumina abia se reflectă în ele, ea formează colori prismatice. Sufletul  
omului  e ca un val, sufletul  unei națiuni ca un  ocean”. „În acest punct, e de observat că se atinge aici 
o altă chestiune esențială, legătura dialectică dintre conducători și mase, temă pe care s-a bătut ulteri-
or multă monedă și pe care el o rezolvă tot atât de inspirat ca mai nainte: „Când națiunea e-n  întune-
rec, ea doarme-n adâncimile geniului și-a puterilor sale neștiute și tace, iar când libertatea, civilizați-
unea plutesc asupră-i, oamenii superiori se ridică spre a-l reflecta în frunțile lor și  a-l arunca apoi în 
raze lungi adâncimilor poporului, astfel încât în sânul mărei întregi se face o zi senină, ce răsfânge în 
adâncul ei cerul. Poeții, fiosofii unei națiuni presupun în  cântec și cuget înălțimile cerului și le comu-
nică națiunilor respective. Dar sunt nouri cari, întunecând cerul întunecă pământul. O, nourii, regi ai 
pământului vor mâna totdeauna tunetele lor, rezbele asupra popoarelor de valuri;  cu toate că acei nori 
nu sunt alta decât însuși respirarea ghețoasă și întunecată a valurilor nenorocite”. Norii tună, fulgeră 
și acopăr cu o perdea de fier soarele aurit, și până ce vor fi ei tirani asupra frunților de valuri, până ce 
întunerecul ce-l aruncă ei prin umbra lor cea  mare, va pătrunde sufletul adânc al mărei c-o noapte rece 
și tăcută, până atuncea lumea lui Dumnezeu va fi nenorocită.” Lumea lui Dumnezeu are prin urmare 
nevoie de lumina geniului, cea care face  „ca în albastra împărăție  a cerului” să „înflorească „lumina 
ca o floare de foc”, dezmorțind și declanșând mișcările subterane. Astfel de vânturi înnoitoare  care 
vin ca furtunile marine sunt și revoluțiile, cele care canalizează geniul națiunii în direcția dorită de el. 
Personajul Toma Nour, gândit de el ca un premergător  al schimbărilor, este un astfel de element per-
turbator. De cum se întâlnesc, cei doi au intuiția unor suflete pereche, iar Toma Nour are avantajul 
perorației și al îndemnului la acțiune: „Schimbați opiniunea publică, dați-i o altă direcție, răscoliți 
geniul național, spiritul propriu și caracteristic al poporului din adâncurile în care doarme, în care 
ideea de românesc să fie mai mare decât uman, genial, frumos, în fine, fiți români, români și iar ro-
mâni”. Aceste îndemnuri, care ne amintesc atât de străveziu de versurile  Răsunetului lui Andrei 
Mureșanu, pledează pentru ieșirea din letargie. Ce are de făcut o națiune pentru ca lucrurile să se 
schimbe, aflăm în continuare din perorația  lui Toma Nour, apoi din caietul manuscris pe care acesta 
i-l lasă, în care sunt consemnate cele trăite de la despărțirea lor, mai cu seamă evenimentele petrecute 
în munți, cu scenele tragice în care sunt uciși bărbați, femei și copii, sunt incendiate sate întregi și au 
loc omucideri fanatizate. Relatările jurnalului constituie partea cea mai consistentă a povestirii, un 
adevărat „jurnal al revoluției”, cum îl numește Perpessicius, iar narațiunea nu face decât să ofere citi-
torului faptele consemnate de acesta. Un amănunt important îl constituie reîntoarcerea personajului în 
satul natal spre a-și vedea tatăl, aflat într-o situație dificilă, produsă de bătrânețe și sărăcie, aspecte 
vorbind de la sine despre modul precar în care trăia pătura de jos a poporului care îl determină pe 
acesta să caute drumul adevărului alături de moții răsculați. Cea dintâi preocupare a sa este de a da de 
urmele prietenului  Ioan, ajuns în tabăra lui Iancu, unde se remarcă prin acțiuni de vitejie care-i pri-
mejduiesc viața. Îl găsește într-unul din detașamentele cele mai apreciate ale oștirii lui Iancu, în urma 
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căruia e rănit de moarte, 
iar bătrânul tribun care 
conduce ostilitățile nu 
găsește altă soluție decât 
„eutanasierea”  imedia-
tă,  spre a nu-l lăsa să 
cadă în mâinile  inimici-
lor, care l-ar fi schingiuit 
îngrozitor. 
  Ca topografie și si-
tuare în spațiu, romanul 
are ca centru de desfă-
șurare Clujul, opțiune 
pe care Perpessicius o 
explică  prin faptul că 
orașul a fost printre pri-
mele care a receptat idei-
le revoluției, doar că le-a 
aplicat în stilul feudal 

arhicunoscut: „Aristocrația maghiară, spune Perpessicius, pune însă la cale în Cluj și în alte orașe 
transilvănene represalii sângeroase. În Cluj sunt spânzurați în  numai câteva zile zeci de revoluționari 
români și persoane bănuite a avea legături cu revoluția” ceea ce, reprezintă pentru autor o motivație 
de a sonda barometrul ideilor contrare și a sonda mediile actoricești, întrucât Clujul era printre pu-
ținele orașe cu o viață artistică, apt, prin urmare, să găzduiască activitatea celor două icoane suflești 
ale protagoniștilor, Poesis și Sofia. Interesant de observat e și  faptul că între notițele sale, se află una 
din Eneida (manuscrisul 2255) din care a copiat un text privind numele și vechimea orașului Cluj, 
însemnare pe care o reproducem aici: „Numele Clușiu e probabil că format în imitarea numelui etrusc 
Clusium, care azi se numește Chius. Acest din urmă se numea odată Camars ad Clusium. Cluvier și 
Ort.Muller conchid că aci fusese un oraș umbric, pe care etruscii luându-l, i-au impus numel Clusium. 
După Servius, Clusius era într-adevăr un fiu al lui Tyrrhenus. Etruscii par a fi avut acest obicei al 
schimbării numelui orașelor cucerite. Astfel au schimbat pe pelasgicul Agylla în Coere. Trei orașe:  
Clusium, Coere și Alba Longa sunt cele de care  se leagă legendele antice, împreunând căderea Troiei 
de începătura tradițiilor romane, de aceea e firesc ca romanii să fi onorat memoria acelora în coloniile 
lor...”.
   Scenele orășenești care privesc Clujul sunt destul de reduse ca întindere, întrucât atenția sa e 
centrată pe confruntările sângeroase din munți. Zugrăvind masele de moți adunate pentru a ține piept 
invadatorilor, el înregistează în mai multe locuri prezența lui  Avram Iancu, în postura de conducător 
militar al acestora. Cea dintâi mențiune reține sintagma de „Împăratul Codrilor bătrâni”. Fără să-i de-
dice propriu-zis un portret distinct,  aureola sa de conducător neînfricat mișcă munții din loc și trezește  
satele din amorțire.  Imaginea faptelor  sale iese cu putere în relief, prin consemnări de ordin general:  
„Prin sate colinda vestea cum că se ridicau românii împotriva  ungurilor și Împăratul codrilor bătrâni 
și a munților suri și sterpi  aduna pe vulturii din vizuinele lor stâncoase împrejurul  flamurei românești. 
În creierii împetriți ai munților și-n aerul lor cel rece, flutura tricolorul, trăia libertatea Transilvaniei.”  
Prin aceste sintagme bine alese, autorul comunică starea de beligeranță  trăită la modul plenitudinar, 
prin  taberele create de acești  luptători neînfricați,  cu demnități luate din vechea terminologie militară 
romană. Imaginea munților în flăcări este una din cele mai caracteristice pentru scrisul eminescian: 
„Împrejurul focurilor vedeai șezând cete întregi de oameni și lăncile culcate pe umere străluceau în 
aer ..., lănci de coase care-n urmă erau să devie spaima inamicilor. Din creștele munților românii slo-
bozeau roți înfășurate-n paieși aprinse, care se rostogoleau cu o repejiune demonică, până se pierdeau  
hăulind în prăpăstiile adânci, în inima pământului. Buciumele sunau din vârfuri, astfel încât ți se părea 
că sufletele de aramă a(le) munților se trezise și suna a moartea lumei. Culme pe culme ardea, atâția 
uriași ochi roșii, câte unul pe-o frunte de deal. Codrii bătrâni trozneau amorțiți de iarnă, stelele și 
luna erau mai palide-n cer, cerul însuși părea mai sur. Era unul din acele spectacole mărețe, din  acele 
tablouri uriașe, pe care numai Dumnezeu le poate zugrăvi pe tabla întinsă a lumei, înaintea ochilor 
uimiți și a inimei înfrânte.”
 Imaginile create de poet sunt în general spectaculoase, au aerul tonic al codrilor și po-
ienilor de munte, mergând secvențial și spre promovarea nocturnului și a unor scenerii romantice, 
care însoțesc înfruntările  pe viață și pe moarte, cărora li se dă destul de mare întindere. Nu în toate 
vom găsi prezența nemjlocită a lui Iancu, în unele locuri, acesta este vizat în mod indirect precum în 
exemplul de față: „Satul era adeseori vizitat de către tribunii lui Iancu, adesea cete  întregi găzduiau 
peste noapte pe la noi, spre a pleca înspre ziuă iar, fără ca honvezilor să le fi trecut prin minte, ca să-i 
surpindă cândva.” Prezența tribunilor lui Iancu prin satele românești contribuie la reliefarea amploarei 
care dă revoluției consistența dorită de poet. Dimensiunea populară a acesteia e reluată și amplificată 
prin tablouri succesive, foarte realist suprinse, din mijlocul cărora prezența lui Iancu, chiar dacă nu 
e numită, ne lasă să descoperim  portretul in abstracto al conducătorului de oști care își face loc din 
aceste elemente disparate. Pare că scriitorul a stat cu portretul lui Iancu în față, descriind prototipul 
războinicului din munți, iar în voinicul cântând din fluier întrezărim pe chiar conducătorul oștean al 
lor: „văzui pe lângă focuri mari și aprinse-n lumina soarelui, focuri ce lingeau cu galbenele lor limbe 
lungi aerul cel seenin și rece, șezând roată de jur împrejur cete de români, iar pe frigări lungi frigând 
berbeci și oi, chiuind, cântând, horind, într-o pare unii jucau pisând pământul pietros cu opinca ușoară, 
pe când unul șezând pe-un bolovan  fluieră în fluier de soc. Chiuiturile vesele, fumul înălțându-se din 
focurile multe, fețele cele curioase cu ochii lor cei vii, care de care mai mari, în fine, acolo-l vedeai 
pe român, cu fața arsă, dar adâncă, cu ochii căprii și vioi, cu pletele lungi, crețe, negre strălucit, care- 
ncadrau frunți largi și netede, mustața neagră, nasul de vultur,  bărbia  cam ieșită, ca a războinicilor 
străbuni. Sumanele cafenii ce spânzurau pe umere, cămașa ce albă, ce, slobodă, dezvălea pieptarul cel 
ars de soare, ce ascundea inimi libere, cioarcecii cei strâmți și albi, opincele cu vârful îndoit și legate 
de picior cu sfoară de lână neagră, brâul cel verde și chinga cea roșie cu cuțit, amnar și cremene, în 
fine, căciula  de oaie naltă și lăsată asupra ochilor pătrunzători, iată tipul ce-l vedeai repetându-se în 
felurite variante în toți acești copii ai munților.” 

 E mai mult ca sigur că prezența fizică și efectivă a lui Iancu în mijlocul oștenilor lui i-a 
apărut mai târziu poetului insuficient de reliefată, și, prin urmare, o chestiune asupra căreia a dorit 
să revină.  Conștient de această lacună, atunci când a revenit asupra textului, el și-a pus problema 
unei relații mai strânse dintre document și ficțiune, astfel că, la fila 148 a manuscrisului, făcut cu 
roșu următoarea însemnare: „Iancu, Axente și Balint”. Trimiterea denotă o refacere probabilă a unor 
pagini  dând  mai multă importanță acestor figuri de prim plan al Revoluției române. La fel, în ceea 
ce privește  aprofundarea documentară a unor scene sau chiar a mersului de ansambu al ei, poetul a 
mai introdus o notă și anume cea care privea consultarea „Gazetei Transilvaniei”, numele periodicului 
barițian fiind însemnat pe o altă filă a manuscrisului său. Aceste două însemnări sunt în măsură să ne 
facă să realizăm importanța pe care poetul a dat-o documentului istoric, și poate că tocmai această 
neaprofundare sub raport istoric a revoluției transilvănene (o cronologie mai strânsă, viziunea unor 
martori oculari etc.) să-l fi determinat să nu dea la tipar textul romanului, lăsându-l îngropat pentru 
totdeauna în vraful manuscriselor care necesitau unele reveniri. Reluarea  prezentării  revoluției poate 
dintr-un alt unghi, mai apăsat social, a stat însă în continuare în atenția sa, așa cum o dovedește o altă 
însemnare făcută pe unul dintre manuscrise, unde a scris apăsat: „Doja, Horia și Iancu”, vizând, așa 
cum se poate vedea, o  reconstituire mai amplă a  unor momente  viforoase din istoria neamului  româ-
nesc din Transilvania, un fel de cenotaf ridicat în cinstea celor care au căzut în lupta pentru apărarea 
iobagilor oropsiți. Intenția lui Eminescu a fost aceea de a realiza un tablou mai amplu al mișcărilor 
iobăgești din Transilvania, de la 1514 până la 1848, având ca scop sublinierea mișcărilor de  redeș-
teptare socială. Energetismul romantic, de care tânărul poet a dat dovadă atunci când a vorbit de capii 
răscoalelor pentru dreptate din istoria zbuciumată a Transilvanieie l-a avut în atenție și pe Horia,  în 
ipostaza care îl premerge și-l anunță pe Avram Iancu.  Poezia pe care Eminescu i-a închinat-o acestuia  
e una dintre cele mai semnificative luări de poziție a poetului  în chestiunea libertății, dar și a roului 
eroului mesianic, răzbunător,  al cărui rol este acela de a-i pedepsi pe călăii neamului. Locul lui Horia 
în panoplia eroilor națiunii este asemeni unui Prometeu înlănțuit, care a penetrat stânca carpatică, 
identificându-se cu ea, de unde, la semnalul divinității va apărea în toată splendoarea sa demiurgică și 
profetică, sfărâmând lanțurile  ruginite spre a-și elibera poporul căzut în servitute. Forței demiurgice 
și vizionare i-a adăugat și o nuanță  punitivă, la fel ca în Rugăciunea unui dac, adâncind nuanțele pe-
depsitoare, care va acorda figurii  lui Horia un aer hieratic de Zeus tonans, învestind-o cu un  titanism 
copleșitor.  Contopirea dintre personaj și muntele pe care îl reprezintă este rezultatul unui izomorfism 
grandios, o siglă metaforică de mare efect, vizând legătura indisolubilă dintre trăinicia și durabilitatea 
muntelui  și a furtunii eliberatoare pe care o anunță. Proiectând figura lui Horia în cadrul grandios al 
Munților Carpați, el a știut să-i amplifice rolul istoric, creând și un cadru general adecvat, cu trimitere 
la atmosfera nocturnă, selenară, a ceasului sordid al nopții, când spiritele strămoșilor se trezesc la o 
nouă viață. Poezia  Horia e reperul cel mai eclatant al acestei stări de nemulțumire colectivă, fiind, se 
pare, cea dintâi reacție a poetului vexat și oripilat de afrontul adus neamului românesc transilvan prin 
dualism. Dovada e certă, deoarece poezia este datată 1867. Dispunând de o tăietură lirică măiestrită 
și de o solemnitate tragică evidentă, ea e în același timp purtătoarea unui mesaj apocaliptic, transmi-
țând, prin intermediul acestui geologism dinamic, poruncile unei moșteniri de rezistență și capacitate 
de protestare, printr-un fel de profeție biblică , care impune urmașilor o conduită clară de urmat. Iată 
poezia: „Să priveasc-Ardealul lunei i-e rușine/ Că-a robit copiii pe sub mâni streine.//Ci-ntr-un nor 
de abur, între-un văl de ceață,/ Își ascunde tristă galbena ei față./ Horia pe un munte falnic stă călare: 
/O coroană sură munților se pare.// Iar Carpații țepeni îngropați în nori/ Își vuiau prin tunet gândurile 
lor.// -Eu am-zise-un tunet- suflet  mare, greu,/ Dar mai mare suflet bate-n pieptul său;/ Fruntea-mi 
este albă ca de ani o mie,/ Dară a lui nume mai mult o să ție”/ Nalți suntem noi munții - zise - un vechi 
Carpat-/Dar el e mai mare, că ni-i împărat.”
 Reînvierea icoanei lui Horia în 1867 e plină de semnificație. Legile nedrepte  ce au marcat 
trecerea Ardealului în stăpânirea maghiară au găsit în sufletul poetului o revoltă de amploare, care  
depășește cadrul terestrității, spre a și le asocia pe acelea ale cosmicității, într-o ripostă care face aluzie 
la schimbările din viitor. Cadrul geografic grandios, reprezentat de masivul carpatic, instituie o mito-
logie proprie, urmând a fi reînviată, la modul anteic, forța distructivă a unei furtuni cotropitoare, care 
nu poate fi ocolită: „Și un stol de vulturi muntele-nconjor/ Cugetând că-i Joe, Dumnezeul lor.// Când 
în miezul nopții, cununat cu nymb,/ Fulgere aruncă sus de pe Olymp”. Prin poezia de față, poetul 
deschide seria unor Horiade, pe care își propune a le reanaliza pe viitor. 
 Moștenirea lui Horia a fost preluată și pusă în practică de Avram Iancu. De unde conceperea 
rapidă a romanului consacrat evenimentelor de la 1848,  așternut pe hârtie într-o stare de surescitare și 
febrilitate care  trebuia să primească o descărcare imediată. Cele 84 de pagini, câte are romanul,  par 
a fi scrise dintr-o sigură suflare, sub iminența unei stări halucinatorii, care amestecă idei și fantome 
ale trecutului cu realități vii și palpabile din controversele momentului anului 1848 sau cu confruntări 
de idei din timpul său, când pozițiile junimiste încep a se contura tot mai ferm, poziționând antitetic, 
cosmopolitismul versus naționalismul. Mănunchiul de idei asupra cărora Eminescu a  insistat în Pro-
log e pus sub semnul unui vizionarim romantic, având punctul de plecare în înlocuirea chipului unui 
rege scoțian cu acela al poetului Tasso. De unde și sensul anticipativ al acestui capitol intiulat Tasso 
în Scoția. Inversiunea are schepsisul său, sugerând intrarea într-o lume în care puterea brutală a unui 
rege oarecare e înlăturată spre a fi înlocuită de domnia fanteziei și poeziei, cu  înțelepciunea celor ce 
cugetă și trăiesc sub semnul unor noi precepte. Înfruntarea dintre nou și vechi, dintre lumea brușului 
și cea a gândirii, așa cum o explică el și în cazul Epigonilor, va oferi aspectul unui „divan”, după tra-
diția veche, în care noul și vechiul se vor confrunta sub privirile atente ale autorului, care va expune 
aici  câteva din lupta de idei care se dă la nivelul generației sale. Condamnarea unui punct de vedere 
depășit e făcută direct și fără menajamente, deoarece, la noi, afirmă el, „Vei afla mai lesne oameni 
care pun la vot existența lui Dumnezeu, decât suflete înamorate în limba și destinele străbunilor lor, 
decât inimi înamorate  care să iubească  caracteistica cea expresivă a  poporului nostru, minți ocupate 
cu cestiunile de viață ale acestui popor, căruia îi scriem  pe spete toate fantasmagoriile falsei noastre 
civilizațiuni”.  Denunțarea acestei situații are în vedere și îmbrățișarea de către tineret a ideilor cosmo-
polite care trebuie înlocuite cu sentimente de slujire  a națiunii. Eminescu va deschide o discuție și pe 
această temă, căreia îi va adăuga și cea privind formele fără fond, părți care asigură baza filosofică a 
romanului. 
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Narcis Avădănei
	 Narcis	 Avădănei	 este	
jurnalist,	 poet,	 scenarist,	 PR	 free-
lancer	 pentru	 personalități	 din	 Ro-
mânia	 și	 companii	 de	 renume.	 E	
un	 spirit	 neobosit,	 un	 visător	 și	 cu	
siguranță	 vorbele	 sale	 schimbă,	
transformă	 și	 aduc	 alinare!	 Este	
editorialist	 la	 ”Gândul.ro”,	 ”Femei	
de	 10”,	 ”Tango-marea	 dragoste”	 și	
colaborator	 permanent	 al	 revistei	
de	 lifestyle	 Fashion	 Premium	 Ma-
gazine!	Este	absolvent	al	Facultații	
de	 Litere,	 specializarea	 Jurnalism	
și	 Științe	 ale	 Comunicării,	 la	 Uni-
versitatea	 ”Alexandru	 Ioan	 Cuza”	
din	 Iași.	 De	 asemenea,	 a	 absolvit	
un	master	la	SNSPA,	specializarea	
de	Științe	ale	Comunicării	și	Comu-
nicare	 Audio-Video!	 Ca	 textier	 are	
numeroase	colaborari	pe	parcursul	
anilor,	 cu	mari	 compozitori	 români,	
având	peste	70	de	cântece	pe	ver-
surile	sale,	pe	diverse	teme.	
	 Face	radio	la	Național	FM	
și	 televiziune	 la	 TVR	 2,	 fiind	 sce-
naristul	emisiunii	”Drag	de	România	
mea!”.	 	Are	publicate	două	volume	
de	versuri.	La	finalul	anului	va	lansa	
o	nouă	carte	de	proză	și	opinii,	este	
pasionat	 de	 fotografie,	 cinemato-
grafie	și	trăiește	viața	la	intensitate	maximă,	fără	a	face	compromisuri	de	vreun	fel.	

Ai grijă să nu trăiești degeaba!
	 Haos.	O	lume	mai	tristă	și	lăsată	goală.	Tăcere	peste	morminte.	Prea	dur	și	prea	crunt	
lovește.	Fără	tehnici	de	apărare,	cu	garda	jos	și	incapabili	de	a	găsi	răspunsuri,	ne	resemnăm	în	
lacrimile	unei	dureri	insuportabile	–	aceea	de	a	pierde	lupta	în	fața	morții.	Nu	știu	cum,	dar	într-un	
fel	sau	altul,	această	selecție	naturală	își	are	rolul	ei	și-ar	trebui	să	vină	firesc…
	 Sigur	că	omul	e	egoist,	dar	după	un	timp	te	împaci	cu	ideea	inevitabilului	sfârșit.	Nu	
și	atunci	când	mai	ai	de	dăruit	și	când	ochii	sau	inima	nu	s-au	bucurat	pe	deplin	de	soare	
și	lumină,	de	poezie	și	declin,	când	vântul	n-a	prins	să	răzbată	suficiente	dimineți,	încât	să	
capeți	înțelepciune.	Da,	unii	dintre	noi,	de	printre	noi,	pleacă	prea	rapid!	Murdar	și	mișelește,	
nimeni	nu-i	întreabă	ce	mai	au	de	spus!	Nu	e	zi	în	care	să	nu	auzi	că	cineva	între	40	și	50	
de	ani	ne-a	părăsit,	 lăsând	în	urma	sa	un	noian	de	 întrebări	 fără	răspuns,	de	mustrări	și	
neputințe.	Dar	oare	ce-ai	putea	să	faci	când	te	vezi	pus	în	fața	faptului	împlinit?	Nu	poți	râde	
ca	tâmpul	și	cu	atât	mai	puțin	nu	poți	păstra	o	atitudine	rațională.
	 Cumva	toți	ne	ducem,	iar	ciclul	 trecerii,	al	circuitului	sufletelor	în	natură	e	firesc	și	
inutil	de	combătut.	Suntem	responsabili	cu	o	moarte	și-i	preconizăm,	cu	umor,	încă	din	adoles-
cență,	fazele	apariției	și-ale	prezentărilor.	N-am	vrea	desigur	să	facem	cunoștință	prea	curând,	
dar	ea	nu	se	șterge	pe	picioare	la	intrare.	Dă	buzna,	ca	un	taifun	și	nimicește	tot!
	 Personal,	nu	cred	în	povestea	legată	de	credință,	de	soartă	ori	de	viața	de	apoi.	
Cred	în	fapte	și	în	nedreptatea	de	a	trăi	atât	de	puțin,	când	știi,	cu	toată	mintea	și	sufletul	că	
poți	iubi	și	poți	dărui	celor	din	preajmă	și	zâmbete	și	alinare.	Cum	înțelege	un	copil	de	câțiva	
ani	faptul	că	mama	nu-i	mai	poate	spune	„Bună	dimineața”?	Cum	poate	accepta	un	părinte	
faptul	că	el	e	aici	și	ființa	din	sângele	său,	din	carnea	sa,	e	la	doi	metri	sub	pământ?
Cum	poate	o	iubire	să	fie	frântă	de-un	ireparabil	final?	N-ai	cum	să	răspunzi	și-ți	dai	seama	
astfel	că	moartea	nu	lasă	căi	de	apel.	Boală,	accident,	declin,	toate	sunt	definitive	și	fără	
rost	în	a	fi	atacate	prin	forme	legale.	Uneori,	chiar	și	vorbele	murdăresc	tăcerea	groaznică	
așezată	în	momentul	unei	dispariții	premature.
	 Mă	gândesc	de	multe	ori	ce-aș	face	dacă	aș	ști	că	mai	am	câteva	fracțiuni	de	timp	
de	trăit…	Absurd	și	meschin	exercițiu	de	imaginație,	dar	oarecum	benefic	în	economia	unei	
precare	stări	de	siguranță.	Probabil	c-aș	oferi	mai	mult	și-aș	lăsa	ca	lumea	să	mă	vadă	com-
plet	gol,	dezrădăcinat,	curățat	de	invidii	și	preconcepții,	de	răutăți	și	imbecile	încărcări.	Aș	
spune	ce	simt	și-aș	repeta	la	infinit	că	iubesc,	că	vreau	și	că	pot	să	iubesc.
	 Și-aș	mai	zice	că	nu-mi	pare	rău.	E	greu	să	faci	asta	când	în	urmă	rămân	multe,	dar	
totuși	atât	de	simplu,	știind	că	viața	ta	va	fi	o	memorie	impregnată,	un	zâmbet,	o	alinare	și-un	
regret	pe	care	n-ai	cum	să-l	schimbi,	dar	poți	să-l	faci	mai	dulce!	Poate	de	asta	ar	fi	bine	să	
fii	tu	mai	des,	indiferent	de	datele	problemei.	Îmbrățișează-i	pe	cei	de	lângă	tine	ca	și	cum	
ar	fi	ultima	oară,	spune	vorbele	potrivite	și	trăiește.	Trăiește	așa	cum	trebuie,	fără	să-ți	pară	
rău	c-ai	fost,	că	te-au	lovit,	c-ai	avut	sau	n-ai	avut.	Lasă-te	pradă	unei	disperate	nevoi	de-a	
fi	om,	fără	să	faci	ce-i	corect	și	ce	nu.
	 Vorbește	și	spune	ce-ai	pe	suflet.	Nu	pleca	în	tăcere.	Poate	fi,	fără	să-ți	dai	seama,	
o	tăcere	eternă.	Moartea	nu	e	o	enigmă,	nu	e	o	cerere,	e	o	certitudine	pe	care	suntem	datori	
să	o	acceptăm,	fără	să-i	jucăm	în	strună.	E	doar	o	trecere.	Ce	rămâne,	după	dezvelirea	de	
dureri,	o	împăcare	cu	sine.	Aceea	că	nu	ai	trăit	degeaba!	Ai	grijă	să	nu	trăiești	degeaba!			

 Personajul Toma Nour va deveni purtătorul său de cuvânt în dorința afirmării nevoii de a 
iubi libertatea și sacrificiul pentru prosperitate și progres, pe care geniul națiunii i-l atribuie, dar care, 
în condițiile de atunci ale revoluției conduse de Iancu, nu s-a putut realiza, rămânând oarecum pustiu. 
Acest fapt nu ocultează însă profetismul care cutreieră paginile romanului.
 Devenit personaj emblematic, ca simbol al luptei pentru libertate și al sacrificiului pentru  
neam și țară, credința în renaștere și în victoria finală, atunci când națiunea va mai fi în pericol, Toma 
Nour e învestit cu un mesaj  pe care el încearcă, în ciuda condițiilor vitrege, să-l împlinească. Res-
pingând  terestritatea, mundanul, autorul  a întrupat în el năzuințele unei întregi epoci de străduințe 
și lupte efective. Înlocuind ploconirea și servilismul cu o lume ce situează în prim plan libertatea și 
afirmării plenitudinii ființei, tânărul Eminescu a apelat la o simbolistică vastă, meditație filosofică 
asupra destinului omului și al popoarelor, cu trimiteri și sugerări multiple la valori precum Lumea, 
Lumia, Omenirea, Libertatea. Toate acestea își găsesc o exemplificare potrivită în cadrul romanului 
său, populat de ființe demonice, faustice, înzestrate cu aspirația spre înalt. Eugen Simion observă cu 
acuitate că „Eminescu e un mare poet al oniricului și narațiunile sale sunt înțesate de stări de reverie, 
de evaziuni în vis, prilej de a evoca lumi imaginare, spații de dincolo de raza observație noastre. Toate 
aceste viziuni poetice  surprinzătoare cer cadrul unei analize speciale. „Remarcând totodată că sub 
raportul realizării artistice e un mare pas față de lumea romanească a momentului: „Romanul este 
solid în descriere, în evocare, subțiat de vreme în episoadele în care afectivitatea nu este frânată și în 
digresiunile eseistice (punerile în temă), izolate, prin accente pur gazetărești, de restul construcției 
epice, scăderi pe care experiența artistică limitată a unui tânăr de 19 ani le justifică, fără  a căuta însă 
în tinerețea scriitorului o scuză și un argumente pentru susținerea cărții.”
 Personajul Toma Nour, simbolizând lupta cu îngustimile politice, sociale, iraționale, își 
găsește o expansiune ideatică dincolo de spațiul românesc printr-o continuare a lui pe un plan mai 
larg de ideație, în lupta de contestare a tuturor regimurilor tiranice, de zăgăzuire a libertății firești a 
omului, a „dreptului natural”, așa cum ne-au învățat înțelepții Europei. În acest sens, poetul aruncă 
o diatribă împotriva imperiului turcesc, prin pasajele din Troia într-un orășel supus turcilor, ca apoi, 
să condamne fără  drept de apel tirania cnutului rusesc, care își trimite revoltații și înțelepții în pus-
tiurile de ghiață ale Siberiei. Continuarea romanului prin textul Toma Nour în ghețurile siberiene e 
o superbă diatribă adresată tuturor celor care se opun libertății omului, progresului și aspirației spre 
dreptate socială și națională a gânditorilor lumii, a martirilor și eroilor care și-au dat viața (și continuă 
să și-o dea) pentru eliberarea omului din chingile asupritoare ale barbariei semidocte. Pentru înțe-
legerea misiunii sale de „liberator”, Toma Nour concepe o lume arhitecturală aparte, cea a nordului 
semeț, străbătut de frumuseți și peisage serafice, care contrastează izbitor cu mediocritatea și lipsa de 
deschidere a unei gândiri rudimentare, redusă la materialitatea unei mentalități neevoluate, urmărind 
doar dominația oarbă și încătușarea spiritului. În peisajul dezolant dar spectaculos al unei naturi 
încremenite în gheața neputinței doar steaua polară, ivită la marile înălțimi celeste, va simboliza de-
pășirea prigonei, sclaviei și mizeriei unor imperii sortite pieirii. Spectacolul sepulcral al întinderilor 
fără de margini readuce în memoria luptătorului pentru o cauză dreaptă figura sacrosantă a iubitei sale 
Poesis, împreună cu care va depăși limitele oricărei încătușări. Imaginea e spectaculoasă și de o mare 
puritate simbolică: „Dar adesea când când aștept în câmpie steaua polară să se ridice din înghețata 
mare,  atunci ea, când răsare, mi se pare o strălucită față de de sântă încununată cu raze de aur, o față 
frumoasă, albă,  zîmbitoare, pusă pe-un palid corp în veșmânt de negură...Poesis! Și numai ce stau 
cu ochii ațintiți asemenea unei statuie, la acea stea polară, la acea față de sântă. Aș vrea să mă prefac 
și eu într-o stâncă de ghiață. să privesc etern răsăritul stelei polare. „Proiectând imaginea nefericitei 
Poesis în această mare de ghețuri eterne, poetul readuce în atenția cititorului destinul tragic al tinerei 
actrițe, care, precum  Sfânta Fecioară, ale căreia visuri se acordă extrem de bine cu natura neptunică 
de la pol, întruchipând măreția unei venerații peste timp și spațiu: Steaua polară a libertății, menită să 
aline toate durerile și să  răscumpere toate jerfele. 
 Această posibilă continuare a romanului în spațiul deșertic al Nordului, cu viziunile  mărețe 
care îi însoțesc solitudinea, nu a fost în concepția lui Eminescu, suficientă pentru conturarea destinu-
lui unui personaj emblematic și înalta ideație pe care a slujit-o. Având în vedere acest rol profetic pe 
care i l-a atribuit încă de la început, el îi distribuie lui Toma Nour și alte roluri importante în piesele 
sale. Una dintre acestea, Mira, cu acțiunea plasată în vremea lui Ieremia Movilă, domnul alungat de 
pe tron de Mihai Viteazul, voievodul muntean care realizează magnifica unificare a celor trei țări 
române, îl are alături pe Toma Nour, care o iubește pe Mira, fiica lui Ieremia Vodă, și  care e sortit 
să rostească tirade încărcate de cugetări filosofice, cum ar fi aceasta „Dumnezeul geniului m-a sorbit 
din popor, cum soarele soarbe un nor de aur din marea de amar”.  Piesa e construită pe asemenea 
confruntări antitetice, din care sclipesc nestematele gândirii  filosofice ale lui Toma, învăluite într-un 
neptunism mitic. Mizând pe polivalența personajului, Eminescu l-a transpus și în episodul dramatic 
Mihai Viteazul, după cum borealismul sclipitor al femeii iubite, numite în Geniu pustiu, când „înge-
rul trandafiriu”, când „marmura durerii”, Poesis, i-a rămas atât de vie în memorie, încât a plasat-o ca 
personaj în piesa  Povestea, acordându-i calitatea  de a transmite fiilor României vestea victoriei depline 
a principiului național prin unificarea tuturor provinciilor vechii Dacii. Monologul ei din finalul piesei 
încunună în viziunea poetului biruința deplină a amintirii tuturor celor care s-au jertfit pentru acest nobil 
scop. Pentru frumusețea gândului eminescian care în sfârșit și-a văzut întruparea deplină, reproducem 
vibranta viziune poetică întruchipată de Poesis: „Cu mintea ta senină, cu cu inima ta blândă/ Tu fii ideea 
sântă a Daciei unite/ De unde sună marea pe stâncile cernite/ Pân-unde Tisa mână undele-i reci și crețe/ 
Peste câmpii mănoase, peste pustii mărețe,/ De unde Nistrul curge în leagănu-i de-argint/ Pân-unde 
Istrul plânge, ca taurul mugind,/ Ideea- re-nviată a Ulpiei Traiane,/ A Daciei bătrâne, a Daciei romane./ 
Fii îngerul de pază  a națiunii, care,/ Se simte azi  cu tine, mai mândră și mai mare”.
 Întruchipând visul himeric al veacurilor de speranță și de jerfă ale poporului român, Geniul 
națiunii nu mai e pustiu, ci se înalță liber și maiestuos în înălțimile splendide ale borealismului său con-
ceptuale, acolo unde noi, cei de azi, ne e greu să-l urmăm în diadema sa de stele și de eternă splendoare. 
 În ciuda tinereții sale, de numai 18-19 ani, cât a avut când a scris acest roman, Geniu pustiu, 
singura sa creație romanescă e de o complexitate și de o bogăție ideatică demnă de scrisul românesc 
postpașoptist.  Atât sub raportul edificiului arhitectural al romanului, cât sub cel al creației de ca-
ractere, a zugrăvirii de atmosferă specifică legată de lupta românilor transilvăneni pentru drepturi, 
romanul îl definește pe poet drept un vârf  de lance al generației sale, unul dintre acei vizionari care 
își devansează epoca și, prin profețismul transmis, atinge cotele altitudinare pe care le merită.   
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 Pe la începutul celei de a treia decade a lunii lui cuptor 
din acest an, profesorul universitar Ion Cuceu, reprezentat de seamă 
al şcolii etnologice clujene, a păşit în rândul octogenarilor. Aparţine 
unei familii de ţărani din Giurtelecul Hododului, o aşezare pitorească 
şi prosperă, situată în extremitatea sudică a judeţului Satu Mare, pe 
pantele vestice ale Dealurilor Sălajului, nu departe de orăşelul Cehu 
Silvaniei. Asemenea multora dintre etnologii români, descendenţa lui 
reprezintă un titlu de nobleţe, pe care-l poartă cu demnitate, spre cin-
stirea înaintaşilor.
 L-am cunoscut cu mai bine de o jumătate de veac în urmă, 
într-o primăvară timpurie ce se revărsa generoasă peste cetatea de la 
poalele Feleacului. Venisem la Cluj pentru a cunoaşte mai îndeaproa-
pe fondurile documentare ale Arhivei de Folclor a Academiei Ro-
mâne, întemeiate de Ion Muşlea. Director al institutului academic în 
care intram era, pe atunci, Ion Taloş, discipol apropiat al lui Muşlea, 
pe care învăţatul transilvănean îl preţuia foarte mult, socotindu-l un 
cercetător deosebit de înzestrat, căruia îi prevedea o carieră ştiinţifică 
strălucită, ceea ce avea să se confirme întru totul.
 Deosebit de amabil, cel ce diriguia destinele acelui centru 
de cercetări ştiinţifice m-a ajutat să mă familiarizez foarte repede cu 
criteriile privitoare la organizarea, clasificarea şi sistematizarea ma-
terialelor folclorice din fondul respectiv, aşa cum fuseseră gândite 
de ctitorul prestigioasei instituţii etnologice. Celelalte documente, 
rezultate din cercetările folclorice contemporane, abia se tezaurizau 
şi aveau principii de ordonare pe care le văzusem la Institutul de Fol-
clor din Bucureşti. Săptămâna petrecută în capitala transilvană era pe 
sfârşite. Ultima zi fusese rezervată întâlnirilor colegiale, ce aveau să 
se dovedească deosebit de profitabile pentru toţi cei implicaţi. S-au 
pus atunci bazele unor prietenii temeinice, care au înfruntat vremurile 
fără a se deteriora câtuşi de puţin.
 Să nu uităm că, la vremea aceea, mişcarea etnofolclorică 
clujeană se afla în plină expansiune. Pe lângă prodigioasa activitate 
desfăşurată de întemeietorul arhivei amintite, oameni de ştiinţă pre-
cum George Vâlsan, Romulus Vuia, Valer Butură ori Gheorghe Pavelescu – pentru a-i numi doar pe 
cei proeminenţi – dădeau la iveală lucrări etnologice valoroase, a căror valabilitate a rămas intactă 
până astăzi. Aceasta era atmosfera în care s-a format ca specialist în etnografie, folclor şi antropologie 
culturală Ion Cuceu.
 Nu ştim dacă a avut şansa de a-i cunoaşte personal pe cei câţiva dintre reprezentanţii de 
frunte ai domeniului, dar se cheamă că a fost contemporan cu ei, i-a văzut pe stradă ori la bibliotecă, 
i-a ascultat conferenţiind şi, mai presus de toate, le-a consultat opera. În anii instrucţiei universitare 
a făcut parte din Cercul studenţilor folclorişti care, vară de vară, se deplasau prin sate, iniţiindu-se în 
tainele cercetărilor de teren. N-o făceau la voia întâmplării, ci sub îndrumarea atentă a celor cu care se 
şcoleau, profesorii Dumitru Pop, Ion Şeuleanu, Nicolae Bot ş.a.
 Cea dintâi descindere a lui Ion Cuceu în lumea rustică transilvăneană, alta decât aceea pe 
care o ştia de acasă, a făcut-o pe Valea Drăganului. O remarcabilă zonă etnografică, brăzdată de apele 
pârâului cu acelaşi nume, ce pornesc de la poalele Munţilor Vlădeasa şi se varsă în Crişul Repede, 
mai jos de Negreni. Aşezarea ce şi-a pus amprenta asupra întregii zone era una din cele mai vechi şi 
conserva o civilizaţie tradiţională de excepţie. Particularităţile folclorice pe care le dezvăluia stârneau 
cel mai viu interes, deoarece se revendicau dintr-un spaţiu de confluenţă a meleagurilor clujene cu 
cele bihorene. De altfel, satul Valea Drăganului, care de mai multă vreme este arondat judeţului Cluj, 
ţinuse cândva şi de Ţara Bihariei, ceea ce înseamnă că sublimase esenţa spiritualităţii tradiţionale din 
acele ţinuturi binecuvântate.
 Se poate spune deci că, pentru studentul Ion Cuceu, debutul cercetărilor de teren s-a produs 
sub cele mai favorabile auspicii. Iar teza de licenţă consacrată direcţiilor teoretice şi metodologice 
promovate de Şcoala Sociologică a lui Dimitrie Gusti, i-a netezit calea spre viitoarele preocupări 
ştiinţifice, care aveau să se dovedească atât de rodnice.
 În toamna anului 1967, proaspătul absolvent al Facultăţii de Filologie de la Universitatea 
Babeş-Bolyai ocupa un post de cercetător stagiar la Secţia de Etnografie şi Folclor din cadrul Filialei 
locale a Academiei Române. Fiind începător, avea dreptul la o perioadă de acomodare, fără a i se în-
credinţa sarcini precise, ba chiar şi la unele vizite pe care le putea face la institutele similare din ţară. 
Dar cum toţi colegii săi erau implicaţi într-o vastă campanie de cercetări folclorice, etnomuzicologice 
şi coregrafice (româno-maghiaro-săseşti) în satele de pe Valea Gurghiului, n-a pregetat nici o clipă. 
Şi-a făcut bagajele şi a pornit la drum împreună cu ceilalţi.
 Acţiunea fusese iniţiată prin 1965 de Ion Muşlea, coordonată apoi de profesorul Dumitru 
Pop (1966-1969), iar ultimii doi ani (1970-1971) avea să fie îndrumată de Ion Taloş. La început, no-
vicele Ion Cuceu a lucrat împreună cu mai-vârstnica lui colegă Olga Nagy, descoperind frumuseţea şi 
farmecul prozei folclorice locale, un domeniu pe care specialista maghiară îl stăpânea foarte bine, iar 
colaboratorul său avea să-l investigheze ani în şir, cu rezultate dintre cele mai frumoase. A beneficiat 
apoi de tovărăşia lui Ion Taloş, cu care a investigat practicile agrare şi pastorale, s-a asociat şi cu fostul 
său dascăl Dumitru Pop, în căutarea ceremonialurilor maritale, dar în cele din urmă a trebuit s-o ia 
şi pe cont propriu, salvând de la uitare o bună parte din poezia datinilor de nuntă existente în zona 
explorată.
 Câţiva dintre coechipierii acelei faimoase expediţii şi-au făcut cunoscute, destul de repede, 
roadele muncii lor, în coloanele diverselor publicaţii româneşti ori străine, care existau la vremea ace-
ea. Cele mai multe comentarii însă au apărut în trei numere consecutive ale revistei „Marisia” (1978), 

buletinul ştiinţific al Muzeului Judeţean din Târgu Mureş. Treizeci de ani 
mai târziu, profesorul Ion Cuceu scotea ediţia a doua a acelei preţioase 
monografii etnologice, într-un volum elegant, ce numără patru sute do-
uăsprezece pagini. Valorizarea integrală însă a acelui important proiect 
este departe de a fi încheiată. Au rămas nepublicate documentele care 
au stat la baza comentariilor ştiinţifice de tot felul. Acestea se păstrează 
în colecţiile arhivei de la institutul clujean, iar faptul că multe dintre ele 
sunt deja transcrise constituie garanţia că, nu peste multă vreme, vor 
ajunge pe masa de lucru a celor interesaţi.
 Atunci când ne-am cunoscut, cercetările folclorice de pe Valea Gur-
ghiului erau pe sfârşite. Ion Cuceu îmi vorbea despre experienţa avută 
cu mult patos şi siguranţă de sine, ceea ce însemna că botezul prin care 
trecuse îl maturizase. N-a pierdut, totuşi, prilejul de a relua discuţiile 
despre fondul Muşlea – pe care tocmai îl văzusem –, semn că îl cunoştea 
foarte bine şi nutrea o admiraţie nesfârşită faţă de cel ce făcuse posibilă 
o asemenea realizare ştiinţifică. S-a interesat în trecere şi de proiectele 
ieşenilor, dar n-o făcea cu te miri ce curiozitate profesională, ci mai mult 
din politeţe. Probabil că demersurile noastre i se păreau şi lui, ca atâtor 
altora, simple aventuri. Când a cunoscut însă mai îndeaproape fondurile 
documentare ale Arhivei de Folclor de la Iaşi, impresiile i s-au schimbat 
radical. Şi nu a ezitat să le expună în câteva însemnări memorialistice.
 Cam tot pe atunci, la un an-doi după angajare, Ion Taloş îi propunea 
noului venit să intre în colectivul care lucra la elaborarea unor teme de 
larg interes naţional, proiectate de acelaşi neobosit Ion Muşlea. Este vor-
ba de Corpusul cimiliturii româneşti (pentru care aveau să se indexeze 
peste 50.000 de texte) şi Dicţionarul tezaur al proverbelor româneşti, în-
temeiat pe nu mai puţin de 150.000 de documente paremiologice. Cuceu 
a acceptat bucuros oferta care i se făcea şi s-a apucat de treabă la modul 
cel mai serios. Sunt opere fundamentale, întocmite cu rigoare ştiinţifică 
exemplară, încât nu ne rămâne decât să regretăm că nu au văzut încă 
lumina tiparului. O încercare timidă în acest sens s-a făcut la un moment 
dat, tot de către Ion Cuceu. Prin anul 2006, el a publicat la Editura Litera 
Internaţional din Basarabia un mic Dicţionar al proverbelor româneşti, 

totalizând 7777 de texte. Adică o parte infimă din materialul existent la Cluj. Dar faptul că s-a bucurat 
de o audienţă atât de frumoasă dovedeşte cât de aşteptată este tipărirea integrală a Dicţionarului teza-
ur.
 Epuizând fondurile documentare existente în ţară, colegii clujeni s-au decis să poposească şi 
la Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, care abia se înfiripa. Setea lor de cunoaştere se îmbina, 
probabil, şi cu dorinţa de a se convinge că experimentul cercetătorilor din capitala bătrânei provincii 
era într-adevăr viabil. Ne-am bucurat să-i avem oaspeţi pe Ion Taloş, Virgiliu Florea, Ion Cuceu şi Ste-
la Belozerov în acea toamnă târzie a anului 1976. Iar faptul că lucraseră cu spor o săptămână încheiată 
constituia un indiciu că nu se întorceau acasă cu tolba goală. Ion Taloş a cercetat şi o seamă de docu-
mente privitoare la datina colindatului, iar Ion Cueu avea să revină la Iaşi, împreună cu Maria Cuceu, 
pentru a excerpta toate informaţiile asupra obiceiurilor agrare din Moldova. Au fişat răspunsurile la 
chestionar, au făcut transcrieri de texte de pe benzile magnetice, încât baza de date pentru proiectul la 
care lucrau creştea văzând cu ochii.
 Cercetările de teren, cu care se familiarizase încă de timpuriu, au rămas pentru Ion Cuceu o 
preocupare constantă ani şi ani de-a rândul. Aşa procedaseră toţi etnologii de seamă ai ţării, pentru a 
nu mai vorbi de cei din afara fruntariilor, iar el nu avea nici un motiv să-şi caute alt drum. De la Ovid 
Densusianu, Romulus Vuia, Ion Muşlea sau Ovidiu Bârlea a învăţat să-şi delimiteze, cu mare clari-
tate, domeniile ce urmau a fi abordate. Prin urmare, orice descindere într-un sat sau altul avea repere 
precise: obiceiurile agrare, proza populară şi, într-o mai mică măsură, ritualurile nupţiale. Nu a existat 
nici o zonă folclorică arhaică în spaţiul transilvănean, pe care să n-o fi explorat. Din Bihor, Sălaj, 
Marmaţia, Ţara Haţegului, ţinuturile Zarandului şi până în Codru sau Giurtelecul natal, de peste tot a 
cules câte ceva. Iar informaţiile adunate, cele mai multe inedite, le-a aşezat cu răbdare şi pricepere la 
temelia celor două zidiri, cărora le-a jertfit cei mai frumoşi ani ai carierei sale profesionale.
 Studiile pe care le-a publicat în 1983 şi 1987, împreună cu Maria Cuceu – Actualitatea 
unei teme etnografice: obiceiurile agrare şi Cercetarea obiceiurilor agrare şi problema tipologizării 
lor – anunţau deja pregătirea unei lucrări fundamentale, ce nu a întârziat să fie încredinţată tiparului. 
Primul volum din seria Vechi obiceiuri agrare româneşti. Tipologie şi corpus de texte este consacrat 
Paparudei şi a apărut în anul 1988 la Editura Minerva. Este „o abordare ştiinţifică modernă şi com-
pletă a unui domeniu de cercetare până azi vitregit, dar de o mare importanţă în cunoaşterea fiinţei 
spirituale a poporului român”[1]. O cercetare model, pe care etnologi ca Paul H. Stahl, Nicolae Bot, 
Mihai Coman, Otilia Hedeşan sau Iordan Datcu n-au contenit s-o elogieze.
 Ne bucuram că la vremea aceea autorii erau decişi să se ocupe şi de celelalte rituri agrare 
(Mama Ploii, Tatăl Soarelui, Caloianul, Sângeorzul sau Bloaja, Cununa secerii şi Pluguşorul), pentru 
că numai în felul acesta s-ar fi rezolvat definitiv problema riturilor fertilizatoare integrate celei mai 
importante îndeletniciri a poporului român. Au venit însă evenimentele din decembrie 1989, cu des-
chiderile, năzuinţele şi amăgirile lor. Ion Cuceu s-a lăsat dus de val – ca atâţia alţii –, aruncându-se în 
vâltoarea vremurilor. Avea atât de multe de făcut.
 Pe la începuturile lui 1990, graţie demersurilor sale, aşezământul pe care-l păstorea din 
1985 se transforma în institut academic (Instutul „Arhiva de Folcor a Academiei Române”), iar fondul 
rămas de la ilustrul său înaintaş se numea din nou Arhiva Ion Muşlea. Altfel spus, îşi recăpăta statutul 
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Ion Cuceu, un vrednic urmaș al lui Ion Mușlea
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uzurpat cu mai bine de o jumătate de veac în urmă. Şi cam tot pe atunci, în deceniul de la cumpăna 
mileniilor, publicaţia institutului căpăta, în sfârşit, denumirea pe care fondatorii şi-ar fi dorit să i-o 
atribuie încă de la început: „Anuarul Arhivei de Folclor”. Era cel mai frumos omagiu ce i se putea 
aduce marelui dispărut. Cât despre exegeza asupra riturilor agrare româneşti, nădăjduim că merituoşii 
etnologi Ion Cuceu şi Maria Cuceu vor găsi resursele necesare pentru a finaliza, aşa cum se cuvine, 
proiectul din 1988.
 Cealaltă dominantă a preocupărilor ştiinţifice ale etnologului clujean o constituie proza 
populară. Domeniul începuse să-l atragă încă de la îmbrăţişarea carierei de cercetător ştiinţific, iar 
experienţa acumulată pe Valea Gurghiului pare să fi fost hotărâtoare în această privinţă. Cam pe atunci 
se contura şi ideea de a elabora o teză de doctorat cu această temă. În 1969 atrăgea atenţia asupra 
povestitului influenţat de lecturi în Ibăneşti – Pădure, judeţul Mureş, iar şase ani mai târziu prezenta 
comunicarea Poveşti şi povestitori din Giurtelec – Satu Mare. Tot în aceeaşi perioadă (1967-1974) 
cerceta creaţiile populare în proză de pe Valea Superioară a Mureşului, satele sălăjene, zona Codrului 
şi Câmpia Transilvaniei, pentru ca imediat după aceea să investigheze, în acelaşi scop, Bihorul, Ţara 
Haţegului, Ţara Zarandului ş.a.
 Disertaţia şi-a pregătit-o sub îndrumarea profesorului Dumitru Pop şi se intitula Fenomenul 
povestitului. Încercare de sociologie şi antropologie asupra naraţiunilor populare. Susţinerea publică 
din 1978 a produs o impresie deosebită asupra examinatorilor, precum şi a specialiştilor aflaţi în sala 
de festivităţi a Facultăţii de Filologie de pe strada Horia. Temeinicia lucrării rezultă şi din faptul că, 
până la acea dată, doctorandul reuşise să realizeze peste 500 de interviuri cu cei mai talentaţi păstrători 
ai naraţiunilor folclorice transilvănene. Un volum de informaţii imens şi deosebit de preţios, care n-ar 
trebui să zacă în fondurile Arhivei de Folclor a Academiei ori ale Laboratorului de Sociologie de la 
Universitatea clujeană, ci să fie dat publicităţii cât mai repede cu putinţă.
 Plăcut impresionaţi de noutăţile pe care le aducea teza de doctorat prezentată, ca şi de 
acuitatea interpretărilor, membrii comisiei, cărora li s-au alăturat şi câţiva dintre referenţii externi, îl 
îndemnau pe autor să-şi publice lucrarea fără întârziere. Protagonistul însă n-a încredinţat-o tiparului 
decât spre sfârşitul secolului respectiv (1999), pentru că numai atunci reuşise să facă o analiză adânci-
tă a povestitului ca proces de comunicare. Adică să valorizeze, aşa cum îşi dorea, câştigurile teoretice 
şi metodologice dobândite din sociologie şi antropologie, din sociolingvistică şi semiotică. În felul 
acesta, povestitul apare ca un complex de valori social-umane vii, prinse în ansamblul unei vieţi soci-
ale date, precum şi ca o realitate constitutivă a existenţei colective. Publicarea cărţii a reprezentat un 
veritabil eveniment editorial, iar numărul mare de recenzii – toate favorabile – probează valabilitatea 
demersului întreprins.
 Cunoscut încă din Antichitate, fenomenul povestitului n-a fost analizat sub aspect sociolo-
gic decât în secolul al XX-lea. Atunci s-a constatat că naraţiunile populare întruchipează obiectivări 
ale spiritului omenesc. Prilejurile de povestit, de o diversitate remarcabilă, pot fi împărţite în două 
categorii: irelevante şi tipologizabile. Primele par mai greu de încadrat în anumiţi parametri. Cele-
lalte, dimpotrivă, au fost clasificate în funcţie de structura mediului de povestit, de timpul sau locul 
desfăşurării procesului comunicativ, precum şi după gradul de iterativitate. Factorul de legătură îl 
constituie mesajul epic articulat şi transmis de povestitor, receptat şi decodat de grupul de ascultători. 
După opinia autorului, alături de basme trebuie luate în consideraţie povestirile superstiţioase, unele 
legende şi memoratele, texte ce n-au fost examinate cu atenţie de către folcloriştii de odinioară.
 Etnologul clujean a subliniat adevărul că mesajul narativ constituie o structură complexă şi 
variabilă, a cărei încărcătură informaţională se organizează, cantitativ şi calitativ, în raport cu nivelul 
performării povestitului. Factorul cod este valoros, nu atât prin componentele sale (lingvistică, mi-
mică, gestuală), cât printr-o anume dispunere şi configurare a acestora în cadrul discursului. Ritmul 
comunicării verbale din timpul povestitului diferă de acela al conversaţiilor zilnice.
 Capitolul în care se ocupă de Terminologia populară i-a prilejuit lui Ion Cuceu un erudit 
excurs bibliografic, de la manuscrisul popei Grigore din Măhaci, până la contribuţiile lui Simion 
Florea Marian, Ion Cazan şi Ovidiu Bârlea. Avatarurile cuvântului poveste sunt urmărite în scrierile 
veacurilor XVII-XVIII. De exemplu, în cronica lui Grigore Ureche, poveste avea înţelesul de eveni-
ment istoric narat, întâmplare reală ori superstiţioasă, relatare a unui incident dintr-o luptă, dar şi de 
semn prevestitor. La Miron Costin, termenul capătă şi sensul de tradiţie orală veridică: „precum au 
rămas den om în om în ţară poveste”[2]. Un traseu diferit l-a avut cuvântul basm (basn/basnă), care 
de la accepţiunea de minciună, născocire, scornitură, a ajuns sinonim cu naraţiunea fabuloasă.
 Capitolele cele mai importante ale studiului sunt Funcţionalitatea comunicării şi Medii, 
situaţii de povestit, povestitori. În primul, se porneşte de la Constantin Brăiloiu, cel ce a observat 
rostul comunicării narative pentru grupul uman implicat. Potrivit ilustrului etnomuzicolog, dar şi altor 
monografişti (Henri H. Stahl, Traian Herseni, Ion Ionică, Ion Cazan, Ernest Bernea, Ştefania Cristescu 
Golopenţia), cultura populară este integrată sferei socialului, deşi, la rândul ei, formează o unitate, un 
sistem. Iniţial, povestitul a avut o funcţie ritual-cultică. Magia băsmuitorilor era destinată alungării 
necuratului şi a altor spirite nefaste din preajma aşezărilor omeneşti. Elena Niculiţă-Voronca preciza 
că poveştile trebuiau să fie lungi, pentru ca Dumnezeu să poată înconjura casa cu fiecare dintre ele de 
trei ori, spre purificarea spaţiului. Funcţia apotropaică a naraţiunilor era atât de preţuită încât, în multe 
case, colibe păstoreşti sau forestiere, ritualul povestitului s-a păstrat în fiecare seară.
 Îndepărtând influenţa malefică a vrăjilor şi farmecelor, povestea fantastică asigura sporul 
animalelor din gospodărie. Ion Cuceu analizează multiplele faţete ale acestui ritual străvechi. Cre-
dinţele se suprapun adesea peste pasaje de basm. La Dorna Candrenilor, de pildă, după cum afirma 
Ovidiu Bârlea, bătrânii credeau că dacă se spunea câte o poveste diferită în fiecare noapte, de la data 
intrării berbecilor între oi şi până la primul fătat, „atunci a face oaia on mniel năzdrăvan, să poată şti 
tăt şe-ai să paţ”[3]. Superstiţii asemănătoare existau şi în Maramureş. Elementul constant al credinţei 
străbune este „prescripţia rituală de a nu repeta o naraţiune pe durata gestaţiei oii de la care ciobanul 
aşteaptă mielul năzdrăvan”[4]. Un alt ritual cu funcţii apotropaice, propiţiatoare şi purificatoare este 
cel reflectat în motivul Pâinea îşi spune povestea (K 555.1.1 şi K 555.1.2 din Stith Thompson). De 
această dată este vorba de mentalităţi agrare.
 Într-o altă secţiune a lucrării (Celelalte funcţii socioculturale), autorul porneşte de la unele 
afirmaţii făcute de Ovidiu Bârlea – antemergător în studiul valorilor formative şi integratoare ale po-
vestitului –, evidenţiind acţiunea modelatoare a acestui fenomen asupra individului: „Tradiţia narativă 
a unei colectivităţi umane a decantat de-a lungul veacurilor, în forme de expresie epică, rituri şi cre-

dinţe, reprezentări mitice şi religioase, alături de experienţe şi trăiri”[5]. Funcţia formativ-integrativă 
cumulează o seamă de valenţe funcţionale de interreacţie: comunicativă, de conservare, de iniţiere, de 
integrare şi derefulatorie.
 Odată cu atenuarea sacralităţii şi a aspectelor ritualice, naraţiunea capătă o nuanţă ludică, 
asociată de Ion Cuceu cu funcţionalitatea estetico-distractivă. O importanţă deosebită o are funcţia 
cathartică. Frumuseţea rostirii basmului, ritmul intern al comunicării au rol hotărâtor „în câştigarea 
stării de echilibru atât pentru individ, cât şi pentru mediul social în care are loc actul narativ”[6].
 Deosebit de valoros este şi capitolul privitor la Medii, situaţii de povestit şi povestitori. 
Acesta remediază o lipsă în cercetarea naraţiunilor populare de la noi. Noţiunile de ocazii şi prilejuri 
de povestit au simplificat o realitate complexă. „S-au neglijat, astfel, aproape cu totul situaţiile de 
povestit, atât de variate şi difuze în viaţa cotidiană a satului românesc”[7]. Iscate din necesitatea de a 
sta noaptea la căpătâiul răposatului, pentru a-l apăra de spiritele malefice, poveştile priveghiului s-au 
axat pe motivele în care semnul este aducător de nenorocire în destinul eroilor.
 Etnologul din capitala Ardealului acordă un rol important mediilor de povestit legate direct 
de ocupaţiile de bază ale românilor: agricultura şi păstoritul. Adică îndeletnicirile cardinale, cum le 
numea Petru Caraman. La clăcile de desfăcat porumbul, povestitul atenua monotonia lucrului. În 
Valea Gurghiului, spre exemplu, erau preferate poveştile lungi, specifice repertoriului stânjenarilor. 
Şi în Sălaj, povestitul „la desfăcatul mălaiului” ocupa un loc de seamă, în cadrul căruia se performau 
naraţiunile fantastice.
 Mediile de povestit pastorale au avut, la rândul lor, o pondere importantă în formarea re-
pertoriilor unor băsmuitori faimoşi. Povestitul în familie – cea mai închegată şi mai complexă unitate 
socială – contribuie la educarea copiilor. Odată cu cele dintâi cunoştinţe, aceştia îşi însuşesc limba, 
deprinderile, precum şi stilul narativ al meleagurilor natale. Autorul nu neglijează nici alte medii de 
povestit, exterioare satului, cum ar fi lumea ostăşească, şantierele, în genere toate colectivităţile de 
muncă.
 Un interes aparte suscită şi capitolul pe care-l consacră memoratelor, povestirilor super-
stiţioase şi legendelor. Aici se încearcă stabilirea ariei de răspândire a unei reprezentări mitice şi a 
credinţelor ce o compun în ambianţa socială a colectivităţii rurale, examinându-se totodată reflexele 
narative ale acestora în straturile memoriei colective. Pădureanca (Fata Pădurii) ori Strigoii prezintă 
o frecvenţă maximă în repertoriile povestitorilor transilvăneni, în vreme ce Marţsara sau Zgriminţeşii 
(Solomonarii) apar cu mult mai rar. Regresiunea ultimelor motive narative în repertoriile contempo-
rane se explică prin diminuarea forţei de influenţă a substratului din care s-au ivit.
 La sfârşitul acestui remarcabil demers ştiinţific, Ion Cuceu îşi exprimă regretul că nu a putut 
lărgi substanţial baza documentară, astfel încât să pună la contribuţie creaţiile populare în proză de pe 
întregul cuprins al României. Dar chiar şi aşa, cercetarea sa este una temeinică, bazată pe un material 
bogat şi variat, capabilă să ofere oricând un model pentru eventualele iniţiative similare. Nu întâmplă-
tor, Viorica Nişcov – una dintre cele mai avizate specialiste în privinţa prozei folclorice – considera 
că lucrarea cercetătorului clujean, este „cea mai completă prezentare până în momentul de faţă a 
fenomenului povestitului autohton, în dimensiunea lui istorică, sociologică, funcţională, semiotică 
şi sociolingvistică, bazată pe investigare de materiale publicate […], fonduri de arhivă, precum şi pe 
cercetări intensive de teren”[8].
 O contribuţie ştiinţifică importantă în domeniul epicii folclorice o reprezintă şi editarea în 
1897, alături de Maria Cuceu, a colecţiei lui Ioan Micu Moldovan, Poveşti populare din Transilvania, 
cu o prefaţă de Ovidiu Bârlea. Făceau astfel o restituire importantă şi, în acelaşi timp, un act de drepta-
te faţă de profesorul de la Blaj, al cărui nume intra, în sfârşit, în istoria folcloristicii româneşti, ca autor 
al colecţiei pe care o întocmise. Inclusă în ediţia critică din anul 2014, această operă[9] reprezintă – 
prin numărul naraţiunilor cuprinse şi valoarea lor – prima mare colecţie de proză populară din această 
provincie, depăşindu-le pe cele ale Fraţilor Schott şi Mircea Stănescu Arădanul. Urzeala celor 164 de 
texte epice respectă, în genere, tiparul tradiţional. Chiar dacă unele variante cuprind inflexiuni livreşti 
şi latinisme greoaie, iar altele prezintă stângăcii în exprimare, cele mai multe dintre ele cultivă graiul 
local, colorat cu proverbe, zicători şi expresii idiomatice. Culegători ca Demetriu Pop, Vlasiu Precup 
şi Mihai Străjanu au notat basme armonioase din punct de vedere compoziţional, cu o curgere logică 
a episoadelor şi respectarea formulelor introductive, mediane şi finale.
 Merită subliniat şi faptul că, pe lângă naraţiuni, manuscrisele rămase de la Moldovănuţ 
conţin şi piese folclorice în versuri, baladele, cântecele lirico-epice, colindele şi chiar cântecele pro-
priu-zise suscitând un interes aparte. Textele sunt transcrise după originalele aflate la Sibiu şi Cluj, 
acestea din urmă incluzând şi manuscrisele din Biblioteca Arhidiecezană de la Blaj, de existenţa că-
rora Adrian Fochi nu avea cunoştinţă. Munca editorilor, de restituire integrală şi la nivelul tuturor 
exigenţelor a colecţiei cărturarului blăjean, avea să se dovedească deosebit de anevoioasă. Ei n-au 
precupeţit însă nici un efort, închinându-i lui Ioan Micu Moldovan, toată cinstirea cuvenită. Este un 
indiciu clar că volumele ce alcătuiesc seria Folclor din Transilvania, pregătite pentru tipar de Ion Cu-
ceu şi Maria Cuceu, pot constitui ediţia definitivă a acestei îndelung nedreptăţite opere. Iar ecourile 
pe care le-au avut în rândul specialiştilor dovedeşte că şi-au câştigat deja locul în panteonul nostru 
etnocultural, numărându-se printre realizările de seamă ale etnologiei româneşti.
 Ultimul deceniu al veacului ce încheia mileniul trecut a fost pentru Ion Cuceu unul al deci-
ziilor majore. Iar el avea să arate, în ciuda discreţiei care-l caracterizează, că era pregătit să facă faţă 
tuturor provocărilor. Nu se acomodase încă în funcţia de director al Institutului „Arhiva de Folclor a 
Academiei Române”, care este efectiv creaţia lui, şi o altă direcţie de afirmare bătea la uşă. Este vorba 
de cariera didactică, pe care orice cercetător ştiinţific bine pregătit o poate îmbrăţişa cu succes. Au 
dovedit-o, de-a lungul timpului, Romulus Vuia, Ovidiu Bârlea, Ion Taloş şi atâţia alţii.
 Ion Cuceu va ajunge deci profesor de etnologie la Facultatea de Litere în care se formase, 
dar şi la Facultatea de Studii Europene, arondată aceleiaşi Universităţi Babeş-Bolyai. Instituţia de 
învăţământ superior nou creată aparţinea Fundaţiei pentru Studii Europene, în subordinea căreia se 
găsea şi o editură. Nu se hotărâse încă cine o va dirigui. Deocamdată, alături de ceilalţi universitari 
(Dumitru Pop, Ion Şeuleanu, Virgiliu Florea), directorul institutului academic avea să devină un das-
căl de prestigiu, contribuind la instruirea mai multor generaţii de studenţi şi la desăvârşirea pregătirii 
lor, ca viitori etnologi, prin excelenta şcoală doctorală clujeană.
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 N-a trecut însă multă vreme şi profesorul Cu-
ceu era numit director general al Editurii Fundaţiei 
pentru Studii Europene. O învestitură cât se poate 
de inspirată, pentru că a onorat-o aşa cum puţini 
alţii ar fi fost în stare să o facă. El a lansat de îndată 
un ambiţios program de tipărituri, în cadrul căru-
ia îşi găsea locul o amplă secţiune de valorizare a 
documentelor din arhiva întemeiată de Ion Muşlea. 
Şi ca un suprem omagiu adus marelui său înaintaş, 
primul volum – tipărit în anul 2003 – se intitulează 
Arhiva de Folclor a Academiei Române şi poartă 
semnătura ctitorului. O carte de aproape 400 de pa-
gini format academic, între coperţile căreia sunt re-
unite studiile, memoriile întemeierii, rapoartele de 
activitate şi chestionarele întocmite de vizionarul 
cărturar cu atâta pricepere şi devotament.
 Scos cu ocazia împlinirii a trei sferturi de veac de 
la edificarea prestigioasei instituţii, volumul este 
însoţit de crezul editorului: „Am considerat că era 
nevoie să reconstituim şi să restituim dosarul înte-
meierii, al primei şi celei mai fecunde perioade din 
evoluţia Arhivei de Folclor a Academiei Române, 
aceea dintre anii 1930-1948”[10].
 La un moment dat, editorii îşi exprimă regretul 
că n-au putut include în acest prim volum şi vas-
ta corespondenţă purtată de Ion Muşlea cu cei ce 
contribuiseră efectiv la înălţarea edificiului amintit. 
Dar poate n-a fost rău că s-a întâmplat aşa. Căci 
tomul în discuţie, atât de bine echilibrat, n-ar mai 
fi suportat nici o adăugire, iar valoroasa corespon-
denţă, ce nu părea că va mai fi tipărită vreodată din 
cauza imensităţii sale[11], ieşea la lumină după 
mai bine de un deceniu. O da publicităţii Cosmina 
Timoce-Mocanu, o colaboratoare apropiată a pro-
fesorului Cuceu, într-o ediţie monumentală în două 
volume[12], demnă de toată lauda.
 Entuziasmat, directorul institutului însoţeşte cele 
două tomuri masive de o prefaţă caldă, în care nu 
conteneşte să elogieze izbânda fostei sale studente. 
Ba mai mult decât atât, lasă să se înţeleagă că, până 
în 2020, când ctitoria lui Muşlea împlinea 90 de ani 
de existenţă, evenimentul avea să fie cinstit de un 
studiu monografic asupra arhivei, elaborat de ace-
eaşi Cosmina Timoce. Vremea însă a trecut, lumea 
s-a mai schimbat şi cum socoteala de-acasă nu se 
potriveşte cu cea din târg, lucrarea preconizată n-a 
mai apărut. S-a întâmplat ca şi anul celebrării să fie 
blocat, dar pentru „cumplitele vremi” ce s-au abătut 
asupra noastră nu putem cere socoteală nimănui.
 Aşa cum fusese gândit la început, proiectul edi-
torial schiţat de profesorul Cuceu căpăta proporţii 
hasdeiene. Nu l-a putut înfăptui întocmai, dar să 
publici vreo treizeci de cărţi într-un timp relativ 
scurt nu-i o treabă la îndemâna oricui. Volumului 
din anul 2003 avea să-i urmeze altul – la fel de im-
punător –, ce-şi propunea să aducă la cunoştinţa 
celor interesaţi „evaluările specialiştilor” asupra 
arhivei şi a preţiosului său buletin ştiinţific „Anu-
arul Arhivei de Folclor”. În felul acesta, se putea 
„argumenta temeinic orizontul teoretic modern al 
noii orientări în studierea culturii tradiţionale cu 
care venea institutul clujean”[13]. Şi pentru a fi cât 
mai convingător, directorul general al editurii avea 
de gând să adune la un loc, în tomuri succesive, 
operele tuturor reprezentanţilor şcolii etnologice 
clujene, în ediţii ştiinţifice riguros alcătuite.
 Atenţia sa rămâne însă concentrată asu-
pra documentelor tezaurizate în fondul Muşlea. 
Lansează deci două mari colecţii (Monografiile 
Arhivei de Folclor a Academiei Române şi Cerce-
tări etnologice zonale), în care aveau să fie tipărite 
mai multe volume, toate bucurându-se de cea mai 
frumoasă primire din partea specialiştilor. Cum era 
şi firesc, primul număr din seria monografiilor, un 
adevărat model, fusese rezervat studiilor elaborate 
de Ion Muşlea: Şcheii de la Cergău şi folclorul lor, 
Cercetări folclorice în Ţara Oaşului şi Cercetări 
etnografico-folclorice în Valea Gurghiului (jud. 
Mureş). Toate trei însumează vreo 550 de pagini, 

comentariile teoretice fiind însoţite de texte, glosare, schiţe şi 29 de fotografii alb-negru, înfăţişând 
crâmpeie edificatoare din lumea satelor investigate[14].
 Cercetărilor monografice semnate de Ion Muşlea aveau să li se adauge cele întocmite de 
basarabeanul Petre V. Ştefănucă (Folclor din judeţul Lăpuşna şi Cercetări folclorice pe Valea Nistrului 
de Jos), apoi studiile lingvistului Emil Petrovici (Folclor din Valea Almăjului (Banat) şi Folclor de la 
Moţii din Scărişoara), cel al lui Vasile Scurtu (Cercetări folclorice în Ugocea românească), al lui Ghe-
orghe Pavelescu (Cercetări folclorice în sudul judeţului Bihor) şi atâtea altele. Coordonatorul colecţiei 
îşi avertizează însă cititorii că genericul sub care aşezase noua serie de publicaţii ale arhivei clujene nu 
era unul restrictiv ci, dimpotrivă, cât se poate de generos: „Nu vom omite, desigur, ediţiile de autor ale 
unor cărţi rezultate din cercetări ale ultimelor generaţii de specialişti, întemeiate pe etnometodologii 
noi, înţelegând să promovăm fieldwork-ul şi să încurajăm, fără prejudecăţi, afirmarea antropologiei 
culturale şi a noii etnologii europene în România”[15].
 Un gând răzleţ al prodigiosului editor mi-a reţinut atenţia în chip deosebit: „Intenţionăm să 
tipărim Monografia Ţinutului Pădurenilor Hunedoarei, datorată lui Ovidiu Bârlea”[16]. Vestea m-a 
emoţionat. Ştiu multe despre această operă exemplară, cu un destin atât de vitreg. N-are nici o legătură 
cu studiile zonale alcătuite sub egida arhivei de la Cluj, dar cred că este cea mai temeinică lucrare 
de acest gen care s-a scris vreodată. Am văzut-o şi am răsfoit-o pe îndelete în odăiţa autorului, de pe 
strada Sfinţii Apostoli, cu mai bine de patru decenii în urmă. Era gata de tipar dar, din păcate, n-au 
apărut decât două capitole privitoare la ceremonialul funebru[17]. Mâhnit, profesorul Bârlea a aşezat 
cu grijă dactilograma în nişte coli groase şi decolorate, a legat pachetul cu o sfoară de tort, s-a urcat 
pe un scăunel şi a pus lucrarea la loc, pe raftul de sus din partea stângă a bibliotecii. Editarea integrală 
a acelei faimoase moşteniri ştiinţifice, la care marele folclorist ţinea atât de mult, va constitui un titlu 
de glorie pentru etnologul ce va avea şansa de a o încredinţa teascurilor tipografice.
 Animatorului amplului program editorial demarat în deceniul întâi al noului mileniu nu 
şi-a îngăduit nici un răgaz. Între anii 2005-2007, ajutat de Maria Cuceu, Ion Şeuleanu şi Anamaria 
Lisovschi, a pus în circulaţie patru cărţi dense, în care sunt cuprinse mai toate informaţiile existente în 
arhiva Muşlea referitoare la Ritualurile de nuntă din Transilvania. Un loc important în acest context îl 
ocupă ceremonialul marital bihorean, cu numeroasele lui specificităţi, unele dintre acestea având o ve-
chime impresionantă. Ştirile despre nunţile de altădată – „cu zasglău”, „fără zasglău”, „nunta fugălită” 
şi cea „dă sară”, ca şi Cântecul lăcăţii, Aleruirea miresei ori Nevesteasca – dezvăluie un repertoriu 
ritual-ceremonial fascinant.
 Tot în anul 2007, etnologii Ion Cuceu şi Maria Cuceu puneau laolaltă documentele folclori-
ce inedite, din acelaşi fond arhivistic, subsumate Ritualurilor agrare româneşti. O temă atât de dragă 
lor, asupra căreia s-au oprit întotdeauna cu bucurie şi cu o dăruire rar întâlnită. Primul volum numără 
412 pagini şi ilustrează prezenţa Pluguşorului în spaţiul românesc extracarpatic. Cu greu te poţi deci-
de care dintre piesele culese din Muntenia Estică, Dobrogea sau Moldova istorică sunt mai valoroase.
 Surpriza însă o produc o bună parte dintre pluguşoarele basarabene, îndeosebi acelea care 
circulau, la începutul secolului trecut, în satele din Bălţi, Cetatea Albă, Hotin şi Soroca. Toate acestea 
au un farmec aparte, ele conservând metafore insolite, precum cea a porţilor gospodarului – poleite 
la ceas de sărbătoare –, a merelor de aur dăruite plugarului primordial sau a belşugului ce se revarsă 
peste casele alduite. Sunt texte ce incită la interpretări îndrăzneţe (magico-mitice), cu trimiteri la 
structurile arhaice ale datinii. Cel de-al doilea volum a apărut în anul 2008 şi se ocupă de Oraţiile 
după colind în spaţiul românesc intracarpatic. Piesele corpusului aduc multe argumente în favoarea 
vechimii şi a unităţii poeziei ritual-ceremoniale de la cumpăna anilor.
 În anul 2015, profesorul Cuceu iniţiază o altă modalitate de valorizare a documentelor etno-
logice din arhiva reputatului său antecesor. Se bizuie pe sprijinul neprecupeţit al Mariei Cuceu, dar şi 
al Cosminei Timoce-Mocanu, din ce în ce mai familiarizată cu patrimoniul pe care a avut norocul să-l 
cerceteze. Cei trei încep să publice Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion Muşlea (II, IV, VII şi 
Şezătoarea), o colecţie fundamentală, de a cărei tipărire – într-o ediţie de-a dreptul elegantă –, se ocupă, 
cu mult profesionalism, Editura Mega din Cluj-Napoca. Primul volum număra 690 de pagini şi reuneşte 
răspunsuri din Basarabia şi nordul Bucovinei (satele româneşti de dincolo de graniţă), în vreme ce al 
doilea, de aproape o mie de pagini, grupează informaţiile primite din Moldova şi Bucovina.
 Cele patru chestionare au fost distribuite de Muşlea după cum urmează: II (Obiceiurile de 
vară) în anul 1931, IV (Obiceiurile de primăvară) în 1932, VII (Calendarul poporului pe lunile octom-
brie – decembrie) în 1933, iar al patrulea, trimis în acelaşi an, priveşte Şezătoarea şi literatura ei. Din 
Moldova istorică s-au întors la Cluj o sută două răspunsuri: 49 fiind completate în satele din stânga 
Prutului, iar 53 în cele din partea dreaptă a râului.
 Chestionarul al doilea se referă la Căluşeri, Sânziene sau Drăgaică şi obiceiurile de la se-
ceriş (primul mănunchi de spice sau legătoarea, cununa, iepurele grâului, ultimul snop). Întrebările 
celui de al patrulea chestionar, optsprezece la număr, sunt distribuite astfel: patru pentru venirea pri-
măverii, trei privitoare la pornirea plugului, două vizând focurile rituale, trei legate de ziua Sfântului 
Gheorghe, cinci cu trimitere la Sărbătorile de Paşti, iar ultima referitoare la credinţele, obiceiurile şi 
legendele ce gravitează în jurul lunilor martie, aprilie şi mai. În ce priveşte Şezătoarea, aceasta este 
urmărită în toată complexitatea sa. Denumiri locale, prilejuri de organizare, participanţi, locuri şi 
norme de desfăşurare, activităţi, petreceri etc.
 Structura celor două volume este aproximativ aceeaşi. După un preambul, în care sunt cu-
prinse studiul introductiv semnat de Ion Cuceu, nota editorilor şi chestionarele, urmează conţinutul 
propriu-zis, împărţit în trei secţiuni: I. Corpusul răspunsurilor (vol. I, p. 7-346; vol. II, p. 7-426), II. 
Sistematica. Tipologica. Analitica. Excerpte pentru lucrări de referinţă (vol. I, p. 347-613); vol. II, p. 
428-885), III. Aparatul critic (vol. I. p. 615-690; vol. II, p. 887-996). Inspiraţi de indicele tematic al 
arhivei întocmit de Muşlea, dar şi de fişele cumulative gândite de acesta, editorii au decis să ducă mai 
departe proiectul magistrului, adâncindu-l. A rezultat un instrument de lucru preţios, ce va sta la baza 
multora dintre cercetările etnologice viitoare.
 Profund recunoscător înaintaşilor cu care s-a format, etnologul Ion Cuceu şi-a făcut o da-
torie de onoare din a-i cinsti aşa cum se cuvine. Pe distinsul profesor Dumitru Pop, dascălul de care 
a fost atât de apropiat, ar fi vrut să-l omagieze încă din timpul vieţii. N-a putut trece însă peste voinţa 
celui implicat care, cu multă delicateţe, i-a refuzat propunerile. I-a închinat, totuşi, o conferinţă naţi-
onală postumă, ţinută la Filiala clujeană a Academiei Române, cu numai două zile înainte de data la 



CRONICĂ 13Răsunetul cultural 
Iulie 2022

	 Scriitorul	și	editorul	clujean	Vasile	George	Dâncu,	cel	ce	a	
acaparat	piața	editorială	clujeană	și	nu	numai,	printr-o	pedanterie	a	
înfățișării	și	selectării	aparițiilor	de	o	mare	expresivitate	estetică	și	in-
telectuală,	editează,	alături	fiindu-i	redactorul	cărții	Sandra	Cibișen-
co,	un	volum	de	 inedite,	 sub	semnătura	 inconfundabilă	a	poetului	
Vasile	Dâncu.	Cu	un	titlu	avangardist	și	autoironic	Poeme	din	topor.	
2009-2014,	cartea	apare	 în	Colecția	Școala	Ardeleană	de	Poezie,	
ilustrată,	ca	un	obiect	de	preț,		cu	gravuri	de	Pietro	de'	Crescenzi,	
gravuri	preluate	din	Ruralia	Commoda	(1495),	avându-l	 la	pupitrul	
grafic	pe	Ciprian	Butnaru,	care	veghează	ca	întreg	veșmântul	căr-
ții	să	fie	de	colecție.	Apărută	în	2021,	primită	în	dar	din	partea	ge-
nerosului	Vasile	George	Dâncu	 în	acest	 iunie	arzând,	odată	ce	ai	
atins-o,	această	carte	exercită	asupra	ta,	cu	acest	titlu	incitant,	pio-
șenie,	respect,	pornirea	irezistibilă	de	a	o	mângâia	și	bucuria	că	ești	
unul	dintre	norocoși.	Dincolo	de	nostalgica	zbatere	genealogică	–,	
altminteri	editorul	manifestă	pentru	fiecare	tom	pe	care-l	editează	un	
respect	desăvârșit	–,	la	acest	volum	se	simte	și	emoția	intelectuală,	
dar	și	plânsul	interior	al	inimii,	căci,	iată,	după	aproape	trei	ani	de	la	
marea	trecere	a	lui	Vasile	Dâncu,	urmașul	său	mai	scoate	la	iveală	
ineditele	unui	autor	nu	atât	prolific,	cât	căutat	pretențios	cu	apariția	
cărților	 sale,	 după	 cum	 însuși	mărturisea	 ironic-amar	 într-unul	 din	
poemele	sale:	Nu	voi	avea/	nicicând	statuie./	Pentru	cinci	plachete/	
și-un	jurnal	murdar,/	n-o	să	fie	bani/	și	nu	va	fi	nici	bronz./	Avea-voi	
bucuria/	 celui	 de	 toți	 uitat/	 că	 n-o	 să-mi	 spurce	 păsări/	 ghiuleaua	
printre	umeri...	
	 În	deschiderea	volumului,	ne	privește	semeț,	de	sub	borul	
unei	pălării	ce-i	dădea	în	Viață	un	aer	de	căutător	și	contemplator	
de	comori,	portretul	autorului	cu	penița	de	tuș	negru	a	lui	Murivale	
(Vasile	Mureșan),	care	nu	disonează,	alăturându-se,	nicidecum,	cu	
secularele	gravuri	ce	 împodobesc	cartea.	Apoi	ne	 întâmpină	și	ne	
conduce,	printre	paginile	elegante,	poezia	lui	Vasile	Dâncu,	editorul	
poziționând	prim	poem,	unul	ca	un	avertisment,	pe	cât	de	sever	afo-
ristic,	pe	atât	de	profund	adevărat,	căci	până	la	urmă	„/.../	truda	noas-
tră/	e	umbra	palidă/	a	cărților	citite”.	Poetul	este	asemenea	„bătrânu-
lui	hidalg”	(care)	„încă	rătăcește	și	/.../	înfăptuiește/	ceea	ce-a	citit...”	
Este	această	carte	străbătută	de	o	ironie	amară,	dar	luminoasă,	și	
de	nostalgica	rostire	a	adevărului		seniorial,	în	care	se	văd	cu	ochiul	
liber	caratele	prețioase	ale	aforismului,	ca-n	acest	poem	tot,	intitulat	
„Arhimede”:	„Indiferent	fu	cerul	Siracuzei/	când	lancea	romană/	lo-
vise	pe	învățat./	Nu	de	mușchii	acelui	bătrân/	se	temea	soldatul/	ce	
i-a	luat	viața./	Bănuia	că	multe	dintre	desene/	sunt	schemele	unor/	
mașini	de	război/	și	va	cădea-n	dizgrație/	meseria	lui/	de-a	omorî	cu	
mâna	sau	ca-n	acest	Târg	american:	După	ce-au	inventat	mitralie-
ra,/	cuceritorii/	i-au	vândut	bătrânului	indian/	o	pușcă	cu	cremene./	
O,	câte	visuri/	a	înghesuit	acesta/	în	țeava	goală	a	flintei	demodate!/	
L-au	învins/	jongleriile	tehnicii	moderne,/	pistonul	reculant/	și	câteva	
versete/	din	Vechiul	Testament”.	 Iată	și	un	„Perpetuum	mobile”	de	
zile	mari:	„Se-nvârte,	se-nvârte/	planeta	Pământ/	cu	tot	ce-i	profan,/	
cu	tot	ce-are	sfânt.//	Ori	te	naști	geniu,/	ori	biet	retardat,/	de	aceeași	
țărână/	vei	fi	îmbrățișat.//	Când	unul	flămânzește,/	altul	e	nabab,/	re-
lații	ancestrale/	iau	munca	celui	slab.//	S-a	încercat	rocada,/	ajuns-a	
josul	sus,/	dar	porcul	din	om/	niciunde	nu	s-a	dus”.	Ca-ntr-un	joc	al	
alter-egourilor,	autorul,	deși	nu	ajunsese	nici	măcar	octogenar,	pare	
a	se	identifica	cu	cei	pe	care-i	invocă	în	sintagme	precum:	bătrânul	
hidalg,	bătrânul	indian,	mușchii	acelui	bătrîn,	bardul	bătrân,	domnul	
bătrân,	adică	de	fiecare	dată	înțeleptul,	cel	trecut	prin	Viață,	martorul	
a	toate,	înțelegătorul	și	uneori	concesivul,	asprul,	hâtrul,	dezolatul,	
îngăduitorul,	 revoltatul,	 chiar	 cinicul,	 ca-n	 recurența	 coșmarescă,	
aceea	cu	porcul	ce	nu	se	mai	clintește	din	om,	sinceritatea	poetului	
din	Runcu	Salvei	având	darul	de	a	te	dezarma	de	orice	ripostă.	„Îm-
brățișarea	țărânii”	este	aceeași	pentru	toți	muritorii,	de	la	începutul	
lumii	și	până-n	vecii	vecilor,	„relațiile	ancestrale”,	așișderea,	„roca-
da”	reușește	de	fiecare	dată,	iar	rostul	poeziei	pentru	Vasile	Dâncu	
este	 și	 acela	de	 cugetare	perpetuă	despre	Viață	 și	Moarte,	 adică	
despre	tot	ce	se	petrece	pe	acest	pământ,	căci	„Rămân	nesupuse,/	
neprinse-n	delir,/	biserica	de	lemn/	și	vechiul	cimitir”.		Poemul	care	
m-a	 făcut	să	 tresar	din	această	secțiune	a	poemelor-aforism	este	
„Cântec	din	topor”,	care	exemplifică	deplin	rostul	cugetării	lirice:	„În	
viață	fiind,/	nu	lăsa	pe	nimeni/	să-ți	facă	statuie./	Chiar	dacă	gloata/	
te-ar	ridica	în	vârf/	și-un	scrib/	te-ar	compara	cu	Alexandru./	 Încet,	
încet,/	măririle	se	duc/	pe	apa	sâmbetei/	ce	nu	are	duminică...”	Fina-
lul	poemului	este	magistral,	căci	preamărirea	neodihnește,	sâmbăta	
fără	duminică	este	ca	și	cum	te-ai	sufoca	în	laude	și	te-ai	încovoia	
sub	povara	răspunderii	lor,	fără	posibilitatea	hodinei,	a	tragerii	sufle-
tului,	în	poemul	lui	Vasile	Dâncu	sufocarea	izvorăște	din	apăsarea/

durerea	ca	de	rană	deschisă.	
	 Un	alt	 registru	 liric	 este	 cel	 în-
văluit	 în	melancolia	 trecerii,	 și	 cuprinde	
unele	 portrete	 ale	 celor	 pe	 care	 i-a	 cu-
noscut	și	a	căror	Viață	și	Moarte	au	mar-
cat	 comunitatea	 lutnică	 a	 satului	 bistri-
țean,	și	nu	numai.	Iată	un	poem	dedicat	
Nastasiei,	 căreia	 „Toți	 îi	 ziceau/	 muta	
Nastasie”:	 „Stâlcea	 cuvintele/	 de	 părea	
că	 are/	 totdeauna	 pietricele-n	 gură./.../	
Lucra	 la	oricine/	pentru	mâncare/	și	ha-
ine	aruncate./	Nu	cunoștea	banii,/	când	i	se	dădeau,/	îi	privea	mira-
tă/	ca	pe	niște	ciudate	insecte./.../”	Un	poem	emoționant	este	și	cel	
intitulat	„Frații	mei”	care,	pe	lângă	frumusețea	lui,	conține	un	mare	
și	 trist/amarnic	 adevăr.	Mă	 aflu	 în	 aceeași	 situație,	 și	mărturisesc	
același	 lucru	și	despre	frații	mei,	cu	precizarea	că	ai	mei	n-au	citit	
niciun	vers	din	câte	am	scris	eu.	Dar	 iată	poemul:	Nici	unul	dintre	
frații	mei/	 nu	 cred	 să	 fi	 citit/	 vreo	 carte	 pân'	 la	 capăt./	 S-au	 trudit	
mult/	 pe-acest	 pământ,/	 cu	 palme	 tăbăcite/	 câștigându-și	 pâinea./	
Au	privit	 lumea/	prin	propriii	 lor	ochi,/	n-aveau	bani/	să-și	cumpere	
ochelari./	Mă	lăsau	în	urmă,/	vedeau	în	depărtări./.../	Morala	nu	este	
deloc	la	vedere,	putem	însă	descifra	despre	ce	fel	de	desin	are	parte	
cel	ce	nu	poate	vedea	în	depărtare.	Nu	toți	cei	pe	care-i	evocă	au	
nume	sau	înrâurire	de	neam.	Există	unii	anonimi,	anonimii	frumoși	
ai	Runcului,	bunăoară,	răniți	de	câte	un	„brand	nemțesc”.	Poemul	se	
numește	„Unul	din	Runc”	(care	poate	fi	oricaare	din	Runc):	„Cânta	
la	fluier/	și	se	îmbăta	la	crâșmă./	A	fost	mitralier	la	Stalingrad,/	după	
aceea	a	ajuns	în	Tatra,/	unde	l-a	rănit/	un	brand	nemțesc./	S-a	întors	
acasă	sceptic,/	doar	c-un	deget	lipsă./	A	săpat	doi	ani/	la	marele	Ca-
nal,/	nu-și	plătise	cotele	la	stat./	Despre-ale	lui	bravuri/	pe	câmpul	de	
luptă/	nu-i	plăcea	să	fie	întrebat,/	pentru	că,	deși	fost	combatant,/	nu	
știuse/	ce	sfori	trăgeau	hoherii/	care-au	condus	războiul./	S-a	stins	
octogenar,/	fumând	Mărășești”.	
	 În	ultimul	registru	al	tripticului	liric	al	lui	Vasile	Dâncu,	poetul	
nu	putea	să	lase	deoparte	graba	lumii,	înverșunarea	tăvălugului	Vie-
ții	într-o	continuă	desprindere	de	firesc,	de	tradițional,	de	identitate.	
Într-o	 lume	 „pe	 repede-nainte”,	 expresie	 predilectă	 a	 unora	 dintre	
politicienii	clipei,	lume	în	care	digitalizarea	este	cuvântul-parolă	pen-
tru	a	accesa	supraviețuirea,	 într-o	 lume	 în	care	omul	este	 înlocuit	
cu	mecanismul,	iar	„hoherii”	își	fac	de	cap,	vine	poetul	coborâtor	din	
satul	tradițional	românesc,	ca	un	înger	al	„cotrobăirii”	și	ne	avertizea-
ză	că	„o	mierlă”	(din	acelea	care	cântă	și	prin	poezia	mea),	pe	care	
numai	el	o	poate	auzi	și	doar	el	îi	poate	înțelege	graiul,	„/.../	spune	
tuturor/	că	modernitatea/	n-a	învins	definitiv...”	Adică	mai	sunt	încă	
șanse	de	a	ne	salva	de	povara	modernității	excesive	și	de	linearitatea	
ei	neutră.	Cei	ce	se	vor	dovedi	a	fi	vinovații	 înstrăinării	noastre,	vor	
primi	drept	pedeapsă	„să	curețe/	vespasianele	din	paradis...”.	Închei	
acest	salon	al	cuvintelor	neînserate	cu	un	poem-autoportret,	doldora	
de	autoironie,	de	aluzii	politice	și	istorice	suple,	intitulat	„Cântec”:	„N-
am	 luptat	 în	circurile	 romane/	 să	fiu	ucis/	pentru	deliciul	 lui	Cezar,/	
n-am	fost	ars	pe	rug/	pentru	confortul/	înalților	prelați,/	n-am	fost	gazat	
la	Auschwitz/	în	funebra	fabrică	a	morții,/	n-am	primit	din	partea	KGB-
ului/	cele	nouă	grame	de	plumb/	chipurile-n	numele/	celor	ce	mun-
cesc,/	am	rămas	un	netrebnic	de	rând,/	inutil/	în	tot	ce-am	întreprins”.	
	 Tripticul	este	 iluminat,	ca-n	cerdacul	 lui	Alecsandri,	cu	fu-
ioare	 de	 pasteluri	 ale	 nostalgiei,	 dealul	 fiind	 punctul	 culminant	 al	
contemplării.
	 Un	volum	frumos	construit	și	neliniștitor,	o	poezie	pigmen-
tată	cu	 ironii	și	autoironii	 luminoase,	cu	mărturisiri	șocante	(„Când	
am	fost	copil,/	eram	patriot”),	uneori	cantabilă	și	 lin	curgătoare,	al-
teori	 revoltată	 („O,	 librăria/	 ce-și	 avea	pe	firmă/	numele	blândului/	
poet	din	Hordou/	azi	 vinde	 ferestre/	de	circ	fluorescent...”)	 și	mlă-
dios-amăgitoare,	 deschisă	 ca	 o	 fereastră	 a	 raiului,	 prin	 care	 vezi	
totul;	aforistică,	așa	cum	am	mai	spus	(„Reîntoarcerea	e	numai/	în	
mintea	 lui	Nietzsche”),	polemică	și	meditativă	și	 țâfnoasă	 („îți	neg	
teoria,/	distinse	Charles	Darwin!”),	dar	și	căutător-interogativă	(„de	
unde	vine	vântul/	ce	spulberă	puterea”),	voluptuoasă,	serenisimă	și	
contemplativ-pastelată,	o	poezie	ce	are		„gustul	amar/	al	frunzei	de	
mesteacăn.”	Și	totuși,	„armonia	Divinei/	e	greu	de	imitat”,	„Degeaba	
vrem/	cu	niște	 rândulețe/	o	altă	 rânduire/.../”,	căci	 „Noi,	proscrișii,/	
vom	sta	sub	rădăcini,/	esențe	în	lumea/	eternelor	esențe.”	Este	mier-
curi	când	scriu,	a	fost	marți	când	am	citit,	o	bucurie	zglobie	îmi	saltă	
în	trupul	stors	de	anii	pandemiilor,	și	oare	de	ce-mi	pare	că	este	o	zi	
de	duminică?	 	 	 	 	 	 	
   

Dumitru Cerna

Vasile Dâncu. Poeme inedite
care ar fi împlinit 85 de ani de la naştere. Con-
tribuţiile ştiinţifice ale participanţilor şi-au găsit 
locul într-un impunător volum[18], dat la iveală 
de Editura Mega şi cea a Fundaţiei pentru Studii 
Europene.
 Gânduri pioase a avut şi faţă de alţi doi 
mentori (Ion Muşlea şi Ovidiu Bârlea), savanţi 
în memoria cărora a organizat un simpozion de 
aleasă ţinută profesională, manifestare de presti-
giu ce s-a finalizat prin publicarea unei cărţi[19] 
pe măsura valorii celor doi învăţaţi. Pentru că 
mai ales de la ei a deprins rigoarea şi acribia 
muncii pe care a desfăşurat-o, orientarea spre in-
terdisciplinaritate şi sobrietatea stilului ştiinţific.

[1] Ion Cuceu, Maria Cuceu, Vechi obiceiuri 
agrare româneşti. Tipologie şi corpus de texte.I. 
With a summary, Bucureşti, Editura Minerva, 
1988, p. 5.
[2] Ion Cuceu, Fenomenul povestitului. Încer-
care de sociologie şi antropologie asupra nara-
ţiunilor populare, Cluj, Editura Fundaţiei pentru 
Studii Europene, 1999, p. 81.
[3] Ovidiu Bârlea, Antologie de proză populară 
epică, I, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 
1966, p. 16.
[4] Ion Cuceu, op. cit., p. 106.
[5] Ibidem, p. 118.
[6] Ibidem, p. 127.
[7] Ibidem, p. 129.
[8] Viorica Nişcov, Eşti cât povesteşti. O feno-
menologie a basmului popular românesc, Bucu-
reşti, Editura Humanitas, 2012, p. 127.
[9] Ioan Micu Moldovan, Folclor din Transil-
vania (1863-1878), vol. I. Poveşti, colinde şi 
balade. Ediţie critică, postfaţă, note, indici şi 
glosar de Ion Cuceu şi Maria Cuceu. Introducere 
de Ovidiu Bârlea, Cluj-Napoca, Editura Mega, 
2014, vol. II, 2015.
[10] Ion Muşlea, Arhiva de Folclor a Academiei 
Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoar-
te de activitate, chestionare, 1930-1948. Ediţie 
critică, note, cronologie, comentarii şi bibliogra-
fie de Ion Cuceu şi Maria Cuceu. Prefaţă de Ion 
Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru 
Studii Europene, 2003, p. 33.
[11] Ibidem, p. 35-36.
[12] Ion Muşlea, Schimburi epistolare cu respon-
denţii la chestionarele Arhivei de Folclor a Aca-
demiei Române, vol. I: A-L. Ediţie îngrijită, note 
şi studiu introductiv de Cosmina Timoce-Moca-
nu. Prefaţă de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura 
Mega, 2014; vol. II: M-Z, 2015.
[13] Idem, Arhiva de Folclor, p. 32.
[14] Idem, Cercetări etnologice zonale. Ediţie 
critică, note şi un glosar de Ion Cuceu şi Ma-
ria Cuceu. Studiu introductiv de Ion Cuceu, 
Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii 
Europene, 2004.
[15] Ibidem, p. XXXVIII.
[16] Ibidem.
[17] Ovidiu Bârlea, Cântecele rituale funebre din 
Ţinutul Pădurenilor (Hunedoara), în „Anuarul 
Muzeului Etnografic al Transilvaniei” pe anii 
1968-1970, Cluj, 1971, p. 361-407; Bocetele şi 
verşurile funebre din Ţinutul Pădurenilor (Hu-
nedoara), în aceeaşi publicaţie, anii 1971-1973, 
Cluj, 1973, p. 509-581.
[18] Mentori şi discipoli: 85 de ani de la naşterea 
Profesorului Dumitru Pop (1927-2006). Editori 
Ion Cuceu şi Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura 
Mega, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 
2012.
[19] Metode şi instrumente de cercetare etnologi-
că. Stadiul actual şi perspectivele de valorificare. 
Studii închinate memoriei savanţilor Ion Muşlea 
şi Ovidiu Bârlea. Editori Ion Cuceu şi Maria Cu-
ceu, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Stu-
dii Europene, 2011.
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Andrei Marga
 Tradiția doar în muzeu?

 Recon -
stituirile precise 
ale culturii tradiți-
onale, prin cerce-
tări de teren,  sunt 
rare. Se face prea 
puțină investigație 
factuală. Până și în 
istorie, o investi-
gație pe baze arhi-
vistice complete, 
cum a întreprins 
la un moment dat 
David Pordan pe 
cazul țărănimii ar-
delene, abia dacă 

mai are continuatori. La drept vorbind, o istorie 
scrisă prin exploatarea documentelor de arhivă a 
celor o sută de ani ai României nu a apărut nici 
la Centenar. S-a publicat ceva, dar în alte țări. În 
plus, atunci când se dă atenție culturii tradițio-
nale, se amestecă analize cu genuflexiuni în fața 
unuia sau altuia, încât reconstituirile devin tacit 
un fel de propagandă.
 În acest peisaj, se ridică argumentarea 
unui tânăr etnograf, Menuț Maximinian, cu un 
efort absolut lăudabil pe trei planuri: a da seama 
de noi și noi date ale culturii tradiționale spiritua-
le; a valorifica cercetări existente într-un efort de 
reconstituire dusă departe a situației etnografice 
din România; a reafirma importanța culturii tra-
diționale în conștiința modernității actuale. Rea-
lizările sale sunt certe.
 Nu avem un concept riguros al culturii 
tradiționale. Ea se suprapune, în mare, în Euro-
pa, cu cultura lucrătorilor legați de muncile câm-
pului, de tehnici ale manualității, cu urbanitate 
incipientă, o cultură sub semnul creștinismului 
timpului. Probabil că luând în seamă cultura tra-
dițională spirituală, dar și datele materiale, ale 
tehnicilor, ale instituțiilor, ca și ale locuirii și ale 
comunicării, se va obține o imagine mai precisă 
a însuși solului de emergență a modernității.
 Este de salutat, în orice caz, proiectul 
de înregistrare a culturii tradiționale spirituale 
dintr-un județ relevant încă pentru forța tradi-
ției. Etnologi temeinic profesionalizați și cul-
tivați, Vasile V. Filip și Menuț Maximinian, au 
întreprins, prin Cultura tradițională imaterială 
românească din Bistrița-Năsăud, o cercetare bine 
structurată pe trei paliere: obiceiurile ciclului in-
dividual și familial – nașterea, nunta, înmormân-
tarea, sau „riturile de trecere”, cum li se spune 
în limbaj deja internațional; obiceiurile ciclului 
social și calendaristic, legate de anotimpuri; li-
teratura populară – poezie, proză, paremiologie, 
adică ceea ce ține de folclor sau „cultura imateri-
ală”.
 Buni cunoscători ai antecesorilor, al 
căror șir pentru bistrițeni începe cu o carte a lui 
Vasile Popp (Obiceiurile de înmormântare la ro-
mânii ardeleni, Viena, 1817), Vasile V. Filip și 
Menuț Maximinian pun în aplicare o metodolo-
gie avansată. Ei operează cu informații obținute 
direct, dar  și sprijinite de filmări și înregistrări 
audio, și se raportează continuu la cercetări an-
terioare. Pentru o salutară ridicare dincolo de de-
scrieri și înregistrări de fapte, ei au luat ca bază 
îndrumarul „cunoașterii totale” (Obiceiuri tradi-
ționale românești, Univers, București, 1999), al 
lui Mihai Pop, veneratul cercetător al culturii ro-
mânești. Acest îndrumar cuprinde descrierea fap-
telor, sistematizarea concretizărilor variate, ana-
liza structurală, stabilirea modelelor categoriale, 
compararea lor. Vasile V. Filip și Menuț Maximi-
nian înaintează pe această direcție. Ei își propun 
să urce spre captarea, de pildă, în cazul obiceiu-
rilor, a „resorturilor mentale, manifestate ca uni-
vers cultural, care motivează interior faptele și 

captarea dinamicii morfo-funcționale a acestora” 
(p.15). Omul este luat nu numai ca trup, „ci și ca 
<suflet>, ființă care participă într-un fel anume la 
Ființă, la eternitate”(p.19).Cunoașterea prestații-
lor sale are a culmina cu identificarea sensului.
 Studiu remarcabil în intenții și în rea-
lizare, primul volum rezultat din cercetare, Ri-
turile de trecere (Eikon, Cluj-Napoca, 2012), 
este dus până la  interpretări demne de atenție. 
Cu empatie, se susține că  „satul vechi românesc 
se prezintă ca un univers pe deplin închegat, ca 
o unitate arhaică în care toate subansambluri-
le se sincronizează perfect spre a face posibilă 
desfășurarea normală și normată a vieții sociale” 
(p.462). Este o interpretare, desigur, cu opțiunile 
ei.
 Al doilea volum al lucrării menționa-
te este Sărbătorile ciclului social și calendaristic 
sau Munci și zile în ținutul Bistriței-Năsăudului 
(Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015). Aici se 
examinează chestiunea cheie a relației dintre 
om și timp, plecând de la sărbători. Teza anali-
zei sună ferm: „omul culturii tradiționale a trăit 
mereu într-un orizont temporal colorat, armoni-
os, asumat ca fapt sufletesc” (p.12). Cum spunea 
Ernest Bernea, avem de a face cu o penetrare a 
trăirii timpului de către magic și religios. În cul-
tura tradițională, „timpul este indestructibil legat 
de lucru: el este timpul acelui lucru” (p.13). Mai 
explicit,  „omul culturii tradiționale a trăit me-
reu într-un orizont temporal colorat, armonios, 
asumat ca fapt sufletesc, contrazicând concepția 
kantiană a unui timp matematic, uniform, sta-
tic și obiectiv, și anticipând oarecum concepția 
bergsoniană modernă care face distincția dintre 
timpul fizico-matematic și cel psihologic, dintre 
timpul cantitativ și cel calitativ” (p.547).
 Nu pun la îndoială faptul că pot fi date 
etnografice ce susțin interpretarea. Cei doi autori 
o știu. Dar vorbirea despre contrazicerea lui Kant 
poate fi chestionată. Desigur că aritmetica și fi-
zica timpului condiționează optica lui Kant, dar 
timpul matematic nu este ultimul cuvânt la Kant. 
De altfel, descrierea trăirii timpului în cultura 
tradițională poate fi completă fără contrazicerea 
acestuia.
 În volumul Sărbătorile ciclului social 
și calendaristic sau Munci și zile în ținutul Bistri-
ței-Năsăudului citim că „monstrul timpului nos-
tru se cheamă globalizare” (p.18). Din universul 
stăpânit de acesta (care este, de fapt, ideologia 
globalismului!) se cuvine ieșit. O premisă ne stă 
la îndemână. „Dacă omul culturii este (în inter-
pretarea blagiană, cel puțin) ființă creatoare de 
sens, omul culturii tradiționale este prin excelen-
ță așa ceva: o ființă trăitoare în orizontul sensului, 
un adevărat Centru pulsatoriu al acestui orizont, 
iradiind sens înspre toate zările” (p.24). De aici 
se poate pleca, iar o analogie poate fi încurajatoa-
re. „Cultura noastră tradițională (atât cea arhaică, 
precreștină, cât și prelungirea ei creștin-ortodo-
xă) este acum pentru noi ceea ce a fost (cel puțin 
din perspectiva lui H. Sienkiewicz), pentru po-
lonezii secolului al XVII-lea, mănăstirea Jasna 
Gora: o ultimă redută, încă neînghițită de Potop. 
Ei au renăscut. Noi?...”(p.18). Renașterea prin 
reasumare de sine este astfel mesajul.
 Menuț Maximinian a surprins  din nou 
cu cartea Frontiere etnologice (Charmides, Bis-
trița, 2021). Etnografa Otilia Hedeșan remarcă 
faptul că „volumul a adus împreună texte foarte 
diferite ca structură și, mai ales ca tematică, ex-
trem de eterogene ca relevanță, dar care reușesc 
să construiască împreună chiar ceea ce exprimă 
titlul, adică <frontierele etnologiei>” (p.10). Este 

un volum, aș adăuga, pe o arie largă. De la pre-
cursori – începând cu Vasile Alecsandri, lecturi – 
recenzii de cărți și evenimente pe temă, reconsti-
tuiri etnografice – jocuri, tradiții, aspecte literare 
rurale – Coșbuc, trecând prin atitudini – diferite 
apeluri de fapt la cultivarea culturii tradiționale, 
la gastronomie, meșteri meseriași, rapsozi, buni-
cii noștri, pictura naivă, cultura din diasporă. Aria 
însăși dă seama de arcul preocupărilor autorului. 
De fiecare dată, în materia datelor etnografice, el 
extrage, lăudabil, o semnificație generală. Pe ca-
lea intervențiilor ocazionale Menuț Maximinian 
exprimă o viziune despre cultura tradițională.
 Dincoace de reconstituirile istorice 
(mai ales a importanței culegerii de poezie po-
pulară a lui Vasile Alexandri, Poezii populare ale 
românilor, 1866) și reconstituirile etnografice, ne 
interesază mesajul: Ce facem cu cultura tradițio-
nală? Metafora buchetului de flori de plastic pe 
mormântul proaspăt este, întradevăr, de rară ex-
presivitate!
 Peste impresia pe care o poate stârni, 
că generozitatea îl face să vadă la numeroși men-
ționați în volum valoarea prin funcție, nu invers 
(cum ar cere Virgil Bărbat), Menuț Maximinian 
este un autor care se ridică la convingeri proprii, 
pe care le exprimă cu franchețe: „Atâta timp cât 
nu ne vom promova scrierile plămădite din su-
fletul străbunilor noștri, cât nu vom face precum 
alte popoare o deviză din conservarea arhaisme-
lor și regionalismelor, cât nu vom merge pe devi-
za că folclorul literar reprezintă bazele scrisului 
de azi, nu vom reuși să arătăm că, încă de la în-
ceput, am avut o bază a culturii solidă în spațiul 
european” (p.17). Putem discuta dacă cultura 
tradițională mai este o bază suficientă pentru a 
aparține cultural Europei actuale. În mod sigur 
ea nu are cum lipsi!
 Viziunea lui Menuț Maximinian asu-
pra istoriei contemporane are, neîndoielnic, vir-
tuți. „Constructorul societății moderne nu are în 
viziune păstrarea miturilor și riturilor din vatra 
străbună, procesul de globalizare, bunăstarea 
societății europene știrbind din frumusețea unei 
lumi în care fiecare membru credea cu adevărat” 
(p.59). Dar evaluarea nu este, totuși,  întreagă. 
Bunăstarea nu a știrbit peste tot tradiția. La noi, 
foarte probabil!
 Incontestabil cunoscător al variante-
lor, după ce își fixează reper de bază la Vasile 
Alecsandri în ale cărui culegeri de folclor găsește 
„nestemate care ni s-au dăruit și care vor rămâne 
ca un tezaur al limbii și trăirilor poporului nos-
tru” (p.23), Menuț Maximinian procedează la un 
amplu excurs etnografic. Despre pastoralele lui 
Bartolomeu Anania el măturisește: „am învățat 
de la mitropolit că avem o ladă de zestre așa de 
bogată, doar trebuie s-o deschidem cu respect 
ca un testament al identității noastre peste tim-
p!”(p.30). Menuț Maximinian este, cu siguranță, 
unul dintre cei care a deschis lada.
 Numai că apar imediat întrebări. Câți 
știu astăzi de ladă? Câți o deschid? O întrebare 
mai largă se pune în cultura română: unde sunt 
monografiile de idei, teme și de autori? Gene-
rația mea a știut ce este în spatele numelui Ma-
cedonski după ce a citit monografia lui Adrian 
Marino. Sau în spatele numelui lui Mendessohn, 
după ce Dominique Bourel a dat monografia ce-
lebră. Care sunt monografiile solide la noi?
 Pe bună dreptate, Menuț Maximinian 
pledează pentru reasumarea identității. El repetă 
teza sa că „a avea cultură este identic cu a fi edu-
cat, a-ți cunoaște rădăcinile, identitatea” (p.244). 

Da, cultura stă pe asumarea identității, chiar dacă 
nu se reduce la aceasta.  Mai este nevoie de con-
vertirea identității în inițiative, în elaborări, în 
realizări durabile.
 Cu bună o privire de etnograf-soci-
olog, Menuț Maximilian a captat condiția de 
intelectual hibrid al zilelor noastre în România. 
„Singurii care vor să epateze sunt cei care nu se 
regăsesc nici în țăranul adevărat, nici în intelec-
tual, un fel de hibrid care nu-și găsește locul și 
care vor să braveze. Aceștia nu cunosc nici cul-
tura străbunilor, stabilită prin formele rituale și 
continuu îmbogățită prin împărtășire, deschisă 
spre cuminecare, nu cunosc nici cultura occiden-
tală, fiind undeva rătăciți între granițele acestora” 
(p.60). Nimeni nu poate contesta! Nu vedem inși 
care se bat cu pumnul în piept că reprezintă vii-
torul când ei fac greșeli de gramatică? Care cred 
că sunt noul în societate, când nu stăpânesc vreo 
profesie?
 În cartea Frontierele etnologiei, sunt 
multe luări de poziție în chestiuni ale situației ac-
tuale a culturii tradiționale, ce dau de gândit. Iată 
câteva.
  Menuț Maximinianreamintește opor-
tun ceea ce i-a spus Franz Liszt lui Barbu Lăutaru 
în 1847, la Iași: „Dumnezeu te-a făcut mai mare 
decât mine”. Semn că ceea ce făcea un lăutar 
avea calitate și merita interesul muzical. Menuț 
Maximinian observă că „azi, când muzicile se 
amestecă, frumusețea ritmurilor lăutărești este 
amenințată de invaziile de prost gust” (p.31). Nu 
poți să nu-i dai dreptate.
 El apără continuu valorificarea portu-
lui popular în concurența cu moda industriali-
zată. „Astăzi, opincile sunt purtate mai puțin de 
țărani și mai mult de artiștii pe care-i admirăm pe 
scenele țării. La fel se va întâmpla și cu portul. 
Trebuie să spunem da pentru portul nostru, cusut 
cu migală de femeile pricepute din satele noastre 
și nu pentru kitsch-urile din marile magazine” 
(p.75). Această argumentare este astăzi în urcare.
 Menuț Maximinian ține să încheie 
periplul său etnologic cu un apel adresat noilor 
generații: „Mai bine să promovăm în spectacole 
toate structurile cântecului din viața satului, de la 
leagăn la mormânt, decât să se aștearnă praful pe 
ele. Vine vremea în care copiii noștri vor crește 
fără povești și cântece de leagăn. Atunci ne vom 
pierde ca nație” (p.231). Este un apel grav, dar 
oportun. Din nefericire, pierderea ca națiune vine 
deja pe multe canale – de pildă, vasta emigrare, 
devalizarea resurselor, decidenți incapabili, li-
deri mediocri – dar apelul este justificat.
 Se vorbește de nevoile Bistriței-Năsă-
udului. Într-un interviu din volumul Frontierele 
etnologiei, un responsabil local declară: „Bistrița 
ar merita din plin un muzeu etnografic, un muzeu 
al satului, care să fie amenajat pe zone și care să 
prezinte toate bogățiile” (p.216). De acord. Dar 
de ce nu ceva mai mult? În 1997 am creat acolo 
Colegiul Universitar, ce vine până azi. Era tim-
pul ca acesta să evolueze spre facultăți. Premise 
materiale și umane sunt întrunite, dar trebuie or-
ganizate cu cap. Nici Bistrița-Năsăud, altfel cu 
tradiție intelectuală, nu va căpăta profil doar din 
turism și  agricultură ecologică, cum se speră, 
căci, între timp, acestea le vor avea mulți. Cine 
nu duce la capăt lucrurile, rămâne în margine.
 Menuț Maximinian este un cercetător 
și un argumentator informat și inteligent pentru 
ideea că ceea ce numim cultură tradițională este 
împinsă azi în muzeu, dar am pierde dacă lăsăm 
să fie zăvorâtă acolo. Ea poate induce moduri de 
comportament motivate de bună cuviință și simț 
comunitar, de o frumusețe lăuntrică ce se alimen-
tează din memoria ordinii primordiale. Menuț 
Maximinian merită nu doar citit, ci și păstrat în 
minte pentru pledoaria sa pe o temă deloc închi-
să. (Fragment).
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Premiile Filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor din România

 

Joi,	23	iunie	2022,	începând	cu	ora	12,	a	avut	loc	festivitatea	de	acordare	a	Premiilor	Filialei	
Cluj	a	Uniunii	Scriitorilor	pentru	anul	2021.	Cele	mai	bune	cărți	au	fost	recompensate	cu	pre-
miul	„Cartea	anului”,	purtând	numele	unor	mari	personalități	clujene.	S-a	acordat	un	„Premiu	
special”	și	un	premiu	pentru	literatura	minorităților.
 Juriul acestei ediții:	Gheorghe	Glodeanu	(președinte),	Victor	Cubleșan,	Andrea	
H.	Hedeș,	Horea	Poenar,	Olimpiu	Nușfelean,	Balázs	Imre	József	şi	Karácsonyi	Zsólt,	mem-
bri.	În	urma	unei	jurizări	atente,	au	fost	deciși	premianții	anului	2021:
 Premiul special al juriului (Premiul Liviu Rusu): Mircea Muthu,	Estetica	sau	
Melcul	și	Cochilia,	Ed.	Școala	Ardeleană/Eikon	(critică	și	istorie	literară,	eseu)
 Cartea anului Poezie (Premiul Lucian Blaga): George Vulturescu,	Printre	vână-
torii	de	orbi,	Ed.	Junimea,	Iași	
 Cartea anului Proză (Premiul Liviu Rebreanu): Mihai Măniuțiu,	Jucându-l	pe	
Mefisto,	Tracus	Arte,	București	
 Cartea anului Critică și istorie literară, eseu, ex aequo: Constantina Rave-
ca Buleu, Splendor	 singularis.	Studii	 despre	esoterism.	Ed.	 Ideea	Europeană,	București	
(Premiul	 Ioana	Em.	Petrescu);	Călin Teutișan,	Scenarii	 ale	 criticii.	Protagoniști,	metode,	
interpretări,	Ed.	Școala	Ardeleană	(Premiul	Mircea	Zaciu)
	 Cartea anului Minorități (Premiul Dsida Jenő) – László Noémi, Darázsolás 
(Încrețituri).	Ilustrații:	Kürti	Andrea,	Editura	Gutenberg,	Miercurea	Ciuc

Adrian Laurențiu

Victime ale păsării cu clonț de rubin
	 A	 apărut,	 recent,	 la	 Casa	 Cărții	 de	 Știință	 din	
Cluj-Napoca,	 	dicționarul-antologie	Pasărea	cu	clonț	de	
rubin.	 Poezia	 clipei	 de	Dumitru	Cerna	 și	Aurel	 Podaru.	
Cartea,	de	aproape	550	de	pagini,	cuprinde	63	de	poeți	
români	care	au	trecut	la	cele	veșnice	mult	prea	devreme.	
Poeți	născuți	în	perioada	1769	–	1974,	pe	durata	a	peste	
două	secole,	după	cum	aflăm	din	Notă	asupra	ediției.	Vo-
lumul	a	fost	amplu	comentat	de	Icu	Crăciun	în	cotidianul	
Răsunetul,	nu	mai	e	cazul	să	insistăm	aici,	dar	facem	pre-
cizarea	că	din	cei	63	de	tineri	poeți	de	dincolo	de	Styx,	3	
sunt	originari	din	județul	Bistrița-Năsăud:	Veronica	Micle	
(1850-1889)	și	Mihai	Pleș	(1959-1999),	ambii	din	Năsă-
ud,	 Ion	 Moldoveanu	 (1913-1939)	 din	 Lechința.	 Despre	
aceștia	va	fi	vorba	în	continuare.	Văzuți	de	alți	scriirori.
 Ion Agârbiceanu:	 „Talent	 real,	 sensibilitate	
artistică	 dintre	 cele	mai	 autentice,	 Ion	Moldoveanu	 e	 o	
pierdere	simțită	pentru	înflorirea	literară	ardelenească	de	
azi”.		
 Irina Petraș:	 „Ana	Câmpeanu,	 fata	 cizmarului	
Ilie,	mort	înaintea	venirii	pe	lume	a	fiicei	sale	și	a	Anei,	amândoi	din	Năsăud,	avea	să	fie	
elevă	eminentă	a	Școlii	Centrale	din	Iași,	cu	înclinații	vădite	și	recunoscute	înspre	poezie	
și	muzică.	La	numai	14	ani	devenise	soția	distinsului,	vârstnicului	și	 îngăduitorului	profe-
sor	Ștefan	Micle.	Întâmplarea,	nu	într-atît	de	neobișnuită	cum	pare	la	prima	vedere	într-o	
epocă	 în	care	 fetele	erau	degrabă	apte	pentru	măritiș,	 iar	căsătoria	se	cerea	arareori	să	
fie	o	afacere	romantică,	a	alimentat	multe	speculații	din	partea	biografilor.	Satisfacția	sau	
insatisfacția	conjugală	nu	erau	oricum	suficiente	pentru	a	genera	poezie.	Le	putem,	doar,	
socoti	împrejurări	prielnice	întreținerii	unor		predispoziții	artistice	timpurii,	dar	minore,	ținând	
de	o	sensibilitate	și	o	expresie	de	pension.	Deși	mamă	a	doi	copii,	cele	trei	decenii	care	o	
despărțeau	de	soțul	ei	i-au	garantat	tinerețea	veșnică”.
 V. Fanache:	„Hotărât	 lucru,	poezia	a	răzbunat	destinul	nefericit	al	omului	care	a	
creat-o,	supraviețuindu-i	și	prelungindu-i	existența	ei	de	sonorități	pure	și	de	un	 imagism	
imaculat	până	la	noi.	Resurecția	pe	care	o	cunoaște	poezia	ardelenilor	de	la	Lucian	Blaga	
încoace	își	află	o	meritorie	exemplificare	în	Ion	Moldoveanu	/.../	Moldovenu	se	impune	prin	
frumusețea	și	parfumul	de	crin	al	versurilor	sale	ca	un	veritabil	poet”.
 Ion Buzași:	”Regretat	sincer	de	colegii	de	generație,	comentat	cu	afectivă	prețuire	
de	critici	și	istorici	literari	din	generația	interbelică	și	actuală	care	au	relevat	virtuțile	artistice	
ale	creației	sale,	Ion	Moldoveanu,	mai	ales	prin	câteva	poezii	antologice,	rămâne	un	nume	
reprezentativ	în	poezia	ardeleană	interbelică	și	un	poet	autentic	în	lirica	românească”.
 Ioan Pintea:	„Ion	Moldoveanu	s-a	născut	 la	Lechința,	în	 județul	Bistrița-Năsăud.	
A	murit	la	vârsta	de	26	de	ani	la	Cluj.	Grație	unor	prieteni	devotați	de	la	revista	Symposion,	
lasă	posterității	o	remarcabilă	carte	de	poezie	 intitulată	Sbor	peste	ape,	un	volum	plin	de	
presentimentul	sfârșitului,	după	cum	scrie	Ion	Breazu	în	Literatura	Transilvaniei.	Poezia	lui	
Ion	Moldoveanu	s-a	bucurat	de	aprecieri	critice	favorabile,	elogioase.	Au	scris	deopotrivă	
despre	autor	și	poezie,	de-a	 lungul	anilor	 (e	adevărat,	sporadic),	poeți,	eseiști,	prozatori,	
critici	și	istorici	literari	importanți”.
 Nicolae Băciuț:	„Mihai	Pleș	e	un	poet	în	toată	puterea	cuvântului,	chiar	dacă	n-a	
reușit	să	pună	în	raftul	de	bibliotecă	decât	două	cărți,	una	antum	și	aceasta,	postum,	de	care	
s-a	îngrijit	mama	lui,	care	a	și	descoperit	manuscrisul	pe	care	l-a	păstrat	ca	pe	un	odor	de	
preț	și	care	a	simțit,	acum,	ca	pe	o	datorie	de	suflet	să	facă	cunoscute	cuvintele	de	dincolo	
de	lumi	ale	fiului	său.	Deși	a	trăit	departe	de	lumea	dezlănțuită	a	vieții	 literare,	într-o	pro-
vincie	discretă,	el	a	dat	relief	unui	destin,	până	la	urmă	tragic,	intrând	în	galeria	celor	care	
cu	timpul	n-a	mai	avut	răbdare,	de	la	Iulia	Hașdeu	la	Magda	Isanos,	de	la	Nicolae	Labiș	la	
Daniel	Turcea”.
 Mircea Daroși:	„Rămas	în	manuscris,	pentru	poetul	năsăudean	Mihai	Pleș	trecut	
prea	devreme	la	cele	veșnice,	volumul	intitulat	Turnul	Abel,	este	o	completare	a	celui	dintâi	
numit	simbolic	Psalmi	curbi.		Ambele	volume	au	conotații	biblice,	dar	sunt	puternic	ancorate	
în	realitățile	cotidiene.	Poezia	sa	este	filtrată	printr-o	experiență	de	viață	ale	cărei	forme	ine-
dite	surprinde	în	stilul	său	personal.	Este	un	poet	modern	prin	forța	cuvântului,	un	excelent	
artizan	al	subtilității	și	ingeniozității.	El	se	impune	ca	artist	fin,	îndrăzneț	și	original”.
 Raveca Vlașin:	„Fire	interiorizată	și	sensibilă,	poetul	Mihai	Pleș	asimilează	con-
cretețea	prozaică	și	vulnerabilă	a	lumii	noastre	materiale,	filtrând	și	trasând	entelehial	haina	
poetică,	în	adânca	oglindă	a	sinelui.	Poetul	știe	să	pună	în	lumină	viața,	interpretând-o	și	
dezagregând-o	în	fărâmituri,	coboară	în	banalitatea	lucrurilor	înconjurătoare	pe	care	le	con-
templă	sondând	marea	taină	a	vieții	și	a	morții.	Mânuiește	metafora		poetică	cu	iscusință	și,	
cu	intuiția	și	analiza	geologului,	restructurează	imaginea	întregului	adâncindu-i	misterul”.
 Pr. Leon Pop: 	„Poetul	îl	evocă	pe	biblicul	Abel:	ne-ai	învățat	un	lucru	trist,	nu	mai	
ajunge	să	fii	bun/sunt	prea	mulți	frații	tăi	flămânzi	de	ură.	O	constatare	amară,	dureroasă,	
bunătatea	nu	mai	este	suficientă	pentru	singurătatea	vieții	terestre,	am	ridicat	răul	din	iad	
printre	noi.	Abel	trăia	jertfa,	dăinuirea,	cu	bucurie,	o	sărbătoare,	era	bun	și	inocent.	Poetul,	
dar	și	noi,	nu	mai	putem	fi	ca	el,	chiar	dacă	vrem	să	fim	buni,	căci	tragedia	lui	și	experiențele	
noastre	ne-au	ucis	inocența/.../	Dar	de	ce	să	fie	Abel	un	turn?	Cred	că	turnul	este	chiar	po-
emul	alcătuit	din	mai	multe	poeme	cărora	nu	le-a	dat	titlu.	Ele	sunt	pietrele	din	care	s-a	zidit	
turnul.	Pietrele	de	suflet	spun	cele	mai	frumoase	povești	despre	oameni	și	pot	fi	iubite.	Piatra	
încorporează	timpul,	dobândește	statornicie,	nemișcare”.
					Fără	comentarii!

 Cornel Cotuțiu 

In memoriam Teodor Tihan
					Da,		în	acest	pârjol	de	iulie	2022,	s-a	stins	din	viață	un	conjude-
țean	de-al	nostru,	venit	pe	lume	la	Galații	Bistriței,	în	1944	-	Teodor	
Tihan	 (în	 vremea	anilor	 de	 studenție	 -clujeană,	 începută	 în	 1962	
-	 prietenii	 îl	 răsfățam	 cu	 adresarea	 „Tihănel”).	 Literatura,	 lectura,		
comentariul	critic	erau	tot	ce-l	interesa	mai	cu	seamă,	pentru	con-
diția	lui	de	tânăr	intelectual,	iar	spațiile	de	ședere	precumpănitoare	
erau	 locuința,	 biblioteca,	 universitatea	 și	 redacția	 revistei	 clujene	
„Steaua”,	unde	a	debutat	în	1966,	iar	după	4	ani	a	intrat	în	colectivul	
redacțional	al	acestei	prestigioase	publicații	de	artă	din	România.	
Postura	lui		în	lumea	revuistică		românească	a	anilor	aceia	era	un	
fel	de	certificat	de	calitate	pentru	ce	publicase	în	„Făclia”,„Echinox”,	
„Utunk”,„	Cronica”,„	 Vatra”,	 „Convorbiri	 literare”:	 comentariu	 critic,	
eseuri	de	istorie	literară,	medalioane,	interviuri.	

					În	colecția	„Restituiri”	a	Editurii	„Dacia”	editează	în	1974	o	antologie	de	memorialistică	de	
călătorie	a	lui	Gala	Galaction	„Sub	feeria	lunii”.	După	câteva	cărți	de	critică	și	istorie	literară,	
obține	doctoratul	cu	o	teză	despre	Perpessicius	și	este	coautor	 la	„Dicționarul	General	al	
Literaturii	Române”,	2004-2006.
					Despre	actul	critic	a	ținut	să	opineze	el	însuși,	astfel:	
					„Critica	foiletonistică	e	privită	ca	un	gen	minor.	Când	eforturile	ei	sunt,	totuși,	evaluate	
mai	aproape	de	 justa	 lor	valoare,	este	admisă	ca	o	„digitație”	necesară	pentru	o	posibilă	
operă	de	sinteză”/.../	„...	foiletonistul	critic	corespunde	însuși	ritmului	alert	de	dezvoltare	a	
literaturii	moderne.	Criticul	este	provocat	de	excesiva	ei	proliferare	să	apeleze	la	spațiul	pe	
care	i-l	oferă	cu	generozitate	periodicele	culturale	sau	strict	literare,	pentru	a-și	insera	rapid	
și	eficace	opinia	pe	care	altădată,	în	alte	condiții,	o	putea	amâna	pe	seama	unui	studiu	tihnit,	
exhaustiv.”
					Inserez	acum,	în	ideea	unei	alte	postaze	ale	acestui	orizont	publicistic,	o	secvență	de	
început	dintr-un	articol	pe	seama	unei	cărți	ale	mele,	apărută	în	ultimul	an	antedecembrist:
				„	O	istorie	dramatică,	nu	o	dată	stresantă,	oricum,	în	stare	a	suplini,	prin	chiar	tensiunea	
și	neprevăzutul	ei,	valențele	celei	mai	insolite	ficțiuni,	a	împins	azi	literatura	într-un	con	de	
umbră.”
					Foarte	apreciat	i-a	fost	volumul	„Ora	cărților	deschise”	(2003),	care	însumează	conside-
rații	generale	pe	seama	metamorfozelor		poezei	contemporane,	exprimate	-	cum	remarca	
analistul	Nicolae	Oprea	-,	„pe	un	ton	echilibrat,	cu	rare	inflexiuni	polemice.”
					Iar	Ovidiu	Pecican	îl	așează	pe	o	treaptă	valorică	relevantă:	„	Teodor	Tihan	ilustrează,	prin	
prestația	lui	de	o	viață,	instituția	criticului	literar	realizat	în	întregime	în	spațiul	periodicelor	
culturale.	/.../	Activitatea	de	comentator	al	fenomenului	literar	s-a	desfășurat	aproape	de	la	
absolvirea	Literelor	clujene	și	cu	întreruperi	datorate	seismelor	publice	ale	epocii	tulburi	în	
care	trăim,		aproape	exclusiv,	în	paginile	revistei	clujene	Steaua.”
					Cât	despre	omul	Teodor	Tihan	i	s-au	potrivit	cele	două	dimensiuni	ale	scrisului	său:	un	om	
echilibrat	în	cetate	și	în	dialog,	cu	binevoitoare	inflexiuni	polemice.
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Editura	Școala	Ardeleană

Leon-Iosif GRAPINI

Biserica ortodoxă din comuna Șanț
	 Prima	capelă	din	vatra	comunei	Șanț	
datează	încă	dinainte	de	înființarea,	 în	
1762,	 a	 Regimentului	 II	 Grăniceresc	
Român,	cu	sediul	la	Năsăud,	capelă	în	
care	se	oficia	slujba	pentru	soldații	gră-
niceri	și	vameșii	cu	familiile	lor,	viețuitori	
în	acest	punct	de	graniță	dintre	Transil-
vania	și	Moldova.	După	înființarea	regi-
mentului	grăniceresc,	împăratul	Iosif	al	
II-lea,	 în	vizita	 întreprinsă	 în	Transilva-
nia,	a	ajuns	și	în	micuța	așezare	de	aici.	
Cu	acest	prilej,	împăratul	a	donat	cape-
la	militară	existentă	puținilor	credincioși,	
care	își	aveau	originea	la	Rodna	Veche,	
capela	 devenind,	 astfel,	 biserică	 paro-
hială,	 iar	 casa	 cu	 două	 chilii	 de	 lângă	
micuța	biserică	s-a	transformat	în	casă	
parohială,	primul	preot	fiind	Vasile	Moi-
sil	(scris	și	Vasile	Moisă).	Tot	atunci,	îm-
păratul	a	dăruit	noii	biserici	un	rând	de	
veșminte	preoțești,	un	potir	de	plumb	și	
o	stea,	cerându-le	enoriașilor	să	caute	
un	 pictor	 pentru	 a	 realiza	 iconostasul.	
Iată	cum	descrie	capela	părintele	Pam-
filiu	 Grapini	 în	 „Monografia	 comunei	
mari	Rodna-Nouă,	1773-1903”:	Avea	o	

lungime	cam	de	3	orge/	orgii	(orgie	sau	stânjenul	austriac	–	unitate	de	măsură	ce	avea,	în	
timpul	împărătesei	Maria	Tereza,	1,89635	m	-	n.a.),	fără	spațiul	de	sub	turn,	și	un	altar	ne-
despărțit,	așa	cum	e	stilul	bisericilor	la	romano-catolici,	și	o	lărgime	de	două	orge,	iar	turnul	
mic,	abia	2	orge	în	înălțime,	în	care	se	afla	un	clopot	mic.
	 Cum	populația	și-a	sporit	numărul	de-a	lungul	vremii,	biserica	a	fost	renovată/lun-
gită	de	două	ori,	în	anii	1844	și	1869,	în	1869	fiind	înălțat	și	turnul,	pentru	a	avea	propor-
ționalitate	cu	 lungimea	clădirii.	Biserica	dispunea	de	trei	clopote,	cel	mai	vechi,	din	1784,	
a	fost	donat	de	preotul	din	Rodna	Veche,	al	doilea,	având	inscripția	Ad	gloriam	Dei,	1808,		
cu	greutatea	de	36	de	kilograme,	era	cel	mai	mic,	iar	al	treilea,	de	200	de	kilograme,	a	fost	
cumpărat	de	la	Cluj	de	Ileana	și	Andrei	Sângeorzan	în	1894	și	sfințit	în	26	septembrie	același	
an	de	preoții	Ilarion	Filipoi	și	Pamfiliu	Grapini.
	 Așa	cum	afirmam	anterior,	primul	preot	al	parohiei	Rodna	Nouă	(Șanț)	a	fost	Vasile	
Moisil,	originar	din	Maieru,	județul	Bistrița-Năsăud,	între	anii	1783	–	1811.	Timp	de	un	dece-
niu,	din	1773	până	în	1783,	serviciul	religios	fost	asigurat	de	preoții,	doi	la	număr,	din	Rodna	
Veche.	În	anii	1811	și	1812,	tot	preoții	din	Rodna	au	oficiat	în	biserica	de	la	Șanț.	În	1812,	a	
fost	numit	preot	Vasile	Moisil	II,	fiul	primului	paroh,	slujind	ca	și	capelan,	până	în	1823,	sub	
îndrumarea	unui	preot	mai	bătrân	din	Rodna	Veche.	Din	1823	și	până	în	1850,	când	a	dece-
dat,	a	fost	preot	paroh	cu	drepturi	depline.	Vasile	Moisil	II	a	fost	tatăl	vicarului	Grigore	Moisil	
și	străbunicul	numismatului	Constantin	Moisil	și	străstrăbunicul	matematicianului	Grigore	C.	
Moisil.	După	decesul	acestuia,	aproape	patru	ani	de	zile,	Parohia	Șanț	a	fost	administrată	de	
Clemente	Lupșai,	preot	al	Rodnei,	bunicul	și	tatăl	adoptiv	al	Luciei,	viitoarea	soție	a	părinte-
lui	Pamfiliu	Grapini.	Din	1854	și	până	în	1901,	preot	a	fost	șănțeanul	Ilarion	Filipoi,	care,	din	
anul	1880,	a	primit	ca	ajutor	pe	Pamfiliu	Grapini.	Acesta	din	urmă,	cunoscut	și	ca	„popa	cel	
bătrân”,	a	păstorit	comunitatea	timp	de	59	de	ani,	până	la	30	decembrie	1939,	când	a	fost	
nevoit	să	se	pensioneze,	deși	ar	mai	fi	vrut	să	oficieze	încă	un	an,	dintr-o	ambiție	proprie,	
aceea	de	a	fi	împlinit	60	de	ani	de	preoție	în	aceeași	localitate.	Dar,	la	cei	84	de	ani	ai	săi	
și	nemaifiind	agreat	de	o	parte	dintre	creștinii	satului,	s-a	văzut	nevoit	să	renunțe.	I-a	urmat	
Pop	Gavrilă,	de	loc	din	Rodna	Veche,	care	a	păstorit	populația	Șanțului	vreme	de	10	ani,	
până	în	1948,	an	în	care	s-a	desființat	confesiunea	greco-catolică.	Prin	desființarea	Bisericii	
Române	Unite	cu	Roma,	dictată	de	regimul	comunist,	biserica	din	Șanț	a	devenit	ortodoxă,	
iar	sătenii	au	trecut	 în	marea	 lor	majoritate	 la	ortodoxism.	Preoții	care	au	refuzat	să	facă	
asta	au	fost	arestați.	Pop	Gavrilă,	nevoind	să	treacă	la	ortodoxie,	a	fost	pus	sub	urmărire.	
A	reușit	să	scape	de	închisoare,	creând	diversiunea	că	ar	fi	fugit	în	străinătate,	el,	în	fapt,	
stând	ascuns,	la	nevoie,	într-un	horn	al	casei	timp	de	16	ani,	până	în	1964,	când	Gheorghe	
Gheorghiu-Dej	a	grațiat	deținuții	politici	și	preoții	greco-catolici.	Cum	parohia	a	fost	preluată	
de	Pop	Gavrilă,	era	necesară	o	altă	casă	parohială,	cea	de	până	atunci	fiind	proprietatea	
părintelui	Pamfiliu	Grapini.	Așa	că,	pe	terenul	donat	bisericii	de	fostul	preot	Ilarion	Filipoi,	s-a	
construit,	din	averea	satului,	o	nouă	clădire,	impozantă	la	acea	vreme,	actuala	casă	parohi-
ală	și	fostă,	în	parte,	locație	a	dispensarului	medical,	care	a	fost	sfințită	în	9	decembrie	1942.
În	anul	1903,	la	inițiativa	părintelui	Pamfiliu	Grapini,	comunitatea	a	fost	de	acord	să-și	aducă	
contribuția	la	ridicarea	unei	noi	biserici.	În	urma	licitației	din	martie	același	an,	au	fost	aleși	

doi	arhitecții	din	Bistrița,	frații	Rudolf	și	Adolf	Henyeriche.	În	13	iulie,	în	cadrul	unei	procesiuni	
religioase,	s-a	sfințit	piatra	de	temelie	și	s-a	îngropat	documentul	de	fondare	sub	turnul	mic	
de	la	răsărit.	Un	asemenea	document	a	fost	introdus	și	în	crucea	de	pe	turnul	cel	mare,	din	
mijloc,	cruce	sfințită	în	21	septembrie	1905.	Pe	lângă	clopotele	aduse	din	biserica	veche,	
în	octombrie	1905	au	fost	sfințite	și	așezate	în	turn	încă	două,	procurate	de	la	fabricantul	
Hőnig	Frigyes	din	Arad,	unul	pe	cheltuiala	bisericii,	celălalt	fiind	plătit	de	George	Grapini	și	
de	alți	săteni.	Iconostasul	a	fost	lucrat	de	pictorul	Octavian	Smigelschi	(cel	care	a	realizat	
pictura	iconostasului	și	cupolei	Catedralei	Mitropolitane	din	Sibiu)	și	de	sculptorul	Iosif	Vogel.	
În	ziua	de	3	iulie	1906,	a	fost	adus	și	așezat	orologiul	în	turnul	principal.	La	vremea	edificării	
ei,	biserica	era	cel	mai	înalt	edificiu	religios	de	pe	Valea	Someșului.
	 Noua	biserică	greco-catolică	a	comunei	cu	hramul	„Sfinții	Apostoli	Petru	și	Pavel”	a	
fost	sfințită	cu	mare	fast	la	12	iulie	1906,	în	prezența	unui	numeros	public,	aproape	3000	de	
persoane,	după	cum	relatează	presa	vremii.	Nu	au	lipsit	deja	tradiționala	„Poartă	de	Triumf”	
la	capătul	din	jos	al	comunei,	poporul	înveșmântat	de	sărbătoare	și	așezat	de	o	parte	și	de	
alta	a	drumului,	40	de	tineri	călări	care	au	ieșit	în	întâmpinarea	înalților	reprezentanți	epi-
scopali,	compania	de	onoare	alcătuită	din	100	de	pompieri,	salvele	de	treascuri	(tunuri	mici)	
trase	de	pe	podereiul	(platoul)	de	la	Bașcă,	Sfânta	Liturghie	încheiată	cu	predica	marelui	
orator	șănțean	dr.	Octavian	Domide,	masa	de	prânz,	jocul/dansul	tinerilor	din	curtea	bisericii,	
concertul	și	teatrul	din	„sala	de	cânt	și	lectură”	și,	desigur,	bogatul	ospăț	care	a	ținut	de	seara	
până	la	ora	cinci	a	doua	zi.	
	 În	dimineața	zilei	de	11	 iulie	1916,	cu	o	zi	 înainte	de	sărbătorirea	 împlinirii	a	10	
ani	de	 la	 sfințirea	bisericii,	 spre	durerea	preotului	 și	 a	 localnicilor	adunați	 lângă	biserică,	
de	față	fiind	și	ostașii	încartiruiți	aici,	o	comisie	militară	a	urcat	în	turnul	sfântului	locaș	și	a	
aruncat	jos	patru	clopote	din	cinci,	acestea	fiind	confiscate	pentru	necesitățile	materiale	ale	
războiului.	În	locul	clopotelor	luate,	au	fost	aduse	altele	trei	în	29	iulie	1923,	cumpărate	din	
București.	Biserica	veche	a	fost	demolată	în	anul	1946.
	 După	 1948,	 șirul	 preoților,	 ortodocși	 de	 acum,	 se	 continuă	 cu	 Petri	 Ilie	 (1949	 -	
1959)	 și	 Buta	 Ioan	 (1959	 -	 1984).	 În	
urma	pensionării	preotului	Buta	Ioan,	a	
preluat	parohia,	 la	1	martie	1984,	noul	
preot,	Grapini	Ioan,	originar	din	Rodna.	
Părintele	 Buta	 a	 plecat	 din	 localitate	
după	câteva	zile	(9	martie),	fiind	petre-
cut	 de	 dangătul	 clopotelor	 și	 de	 mulți	
credincioși.	 Prin	 pensionarea	 preotului	
Grapini	Ioan,	în	vara	anului	2020,	Paro-
hia	Șanț	a	fost	preluată,	la	1	iulie	2020,	
de	părintele	Ureche	Vasile	(preot	în	sa-
tul	aparținător	Valea	Mare),	originar	din	
Maieru,	iar	în	parohia	Valea	Mare	a	fost	
numit	 tânărul	Aurel	 Bîrta,	 hirotonisit	 în	
iunie	același	an.	
	 În	anii	1990	și	1991,	s-a	exe-
cutat	 reparația	 exterioară	 (în	 terasit)	 a	
bisericii.	În	12	iulie	1992,	a	fost	resfințită	
de	PS	Irineu	Pop	Bistrițeanul,	protopop	
preot	Dâmbu	 Ioan	şi	preot	paroh	Gra-
pini	Ioan.
	 De-a	lungul	anilor,	după	1991	
și	 până	 în	 zilele	 noastre,	 cu	 sprijinul	
substanțial	al	Primăriei	și	al	Consiliului	
Local	Șanț,	dar	și	cu	contribuția	financi-
ară	și	prestarea	de	servicii	ale	sătenilor,	
biserica	a	fost	renovată	în	repetate	rân-
duri.	Dintre	cele	mai	importante	lucrări	amintim:	restaurarea	și	conservarea	iconostasului,	
care	 conține	 51	 de	 icoane	mari	 și	mici,	 și	 a	 celor	 șase	 tablouri	mari	 reprezentându-i	 pe	
cei	patru	apostoli,	pe	 Iisus	pantocrator	și	Punerea	 în	mormânt	a	mântuitorului	 Iisus	Hris-
tos,	schimbarea	învelitorii	de	tablă	a	acoperișului	cu	una	de	cupru,	drenajul	în	jurul	clădirii,	
introducerea	 încălzirii	 centrale	 și	 înlocuirea	pardoselei	 bisericii	 și	 a	 scărilor	 exterioare	 cu	
marmură,	 schimbarea	 stranelor	 vechi	 cu	 altele	 noi,	 tapițate,	 achiziția	 de	 obiecte	 de	 cult,	
înlocuirea	geamurilor	clasice	cu	geamuri	termopan,	cu	păstrarea	vitraliilor	existente,	introdu-
cerea	instalației	de	sonorizare,	refacerea	porții	de	intrare	și	a	gardului,	pavarea	aleii	din	curte	
și	altele.	Însă	cea	mai	semnificativă	este	refacerea,	între	anii	2014	și	2020	(13	august),	a	
picturii	interioare.	Pictura	bizantină	în	tehnica	frescă,	ce	acoperă	tavanul	și	pereții	pronaosu-
lui,	naosului	și	altarului,	a	fost	realizată	de	maestrul	preot	Damian	Tuluc	și	fiii	săi,	din	Mociu,	
județul	Cluj.	În	anul	2003,	s-a	ridicat	în	curtea	bisericii	un	monument	în	cinstea	eroilor	căzuți	
în	Primul	și	Al	Doilea	Război	Mondial,	operă	a	sculptorului	Maxim	Dumitraș.	
	 Notă:	 Informațiile	din	acest	articol	au	 fost	obținute,	 în	principal,	 din	Cartea	vieții	
părintelui	Pamfiliu,	Florea	Grapini,	Editura	Mușatinii,	Suceava,	2003,	din	alte	surse	tipărite	
și	online,	dar	și	din	discuțiile	avute	cu	preoții	Vasile	Ureche	și	Ioan	Grapini,	cărora	le	mulțu-
mesc	și	pe	această	cale.

                                                                                  


