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Hora Ardealului

Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima română,
Sa-nvârtim hora frăţiei
Pe pământul României!
 
Ardelean, copii de munte!
Ian rădică-acum cea frunte
Şi te-nsuflă de mândrie
Ca-mi eşti fiu de Românie!
 
Au sosit ziua dreptăţii!
Ziua sfânt-a libertăţii!
Bradu-n munte înverzeşte,
Romania-ntinereşte.
 
Ardeleni! lumea ne vede!
Muma dragă-n noi se-ncrede
Ca de-acum românu-n lume
A fi vrednic de-al sau nume.
 

Ura, fraţi, în fericire!
Ura, fraţi, într-o unire
Sa-nvârtim hora frăţiei
Pe pământul României!
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 Cum se știe deja, volumul 
Istoriile literaturii române a reușit 
să țină locul simpozionului plănuit 
pentru ediția a 7-a a FestLit Cluj 
(2020). Speram să fie singura edi-
ție exilată online.
 Din păcate, nici ediția a 
8-a nu a fost să fie una a întâlnirilor 
pe viu. Centrul de greutate cade și 
de această dată pe antologia gân-
dită să ne aducă alături într-o dez-
batere. Tema: Scriitorul și lumea. 
Ideea centrală ar fi relația scriito-
rului cu cititorii săi și cu lumea în 
vremuri normale, în vremuri de 

restriște (de orice gen: personală, 
politică, sanitară etc.), în deplină 
eră internetică.
 Eseurile mele pregătitoa-
re – Lumea fără cap, Scriitorul fără 
lume, apărut în România literară, 
și Re-locuirea culturală a Cetății, 
apărut în Tribuna – sunt așezate 
în loc de prefață. Textele reunite 
aici (în ordinea alfabetică a nume-
lor autorilor) sunt fie scrise special 
pentru acest volum, fie reluări revi-
zuite și adăugite ale unora apărute 
în volume ori în revistele literare.
 La chestionarul pe care 

l-am lansat scriitorilor tuturor fili-
alelor Uniunii s-a răspuns fie prin 
studii sau eseuri libere (uneori cu 
puternică tentă confesivă), fie ur-
mând pas cu pas întrebările mele. 
Pentru cele care au păstrat titlul 
chestionarului, Scriitorul și Lumea, 
am propus și un subtitlu sau o pre-
lungire a titlului care să le diferen-
țieze.
 Am respectat opțiunile or-
tografice ale autorilor.
 Am ilustrat anume cartea 
cu fotografii de grup, cu scriitorii 
împreună. Fotografiile sunt, unele, 
alese de autori, dar cele mai multe 
sunt din arhiva mea adunată de-a 
lungul anilor. Nu puține au apărut 
și în alte volume alcătuite pentru 
filială. Am hotărât, de aceea, să 
renunț la legende (cu o singură 
excepție). Scriitorii se cunosc și se 
recunosc între ei și din cărți, dar și 
din vedere. Iar locurile acțiunii sunt 
și ele cunoscute: FestLit Cluj mai 
întâi (căci dinspre el este vorba), 
dar și alte festivaluri, simpozioane, 
turniruri, reuniuni, întâlniri. 

(Irina Petraș)

Interviu cu scriitoarea Ioana Nicolaie 

Mă bucur de fiecare zi în care mi se 
dă sănătate, cap limpede și o lume 

de dezvăluit într-o carte

Vasile Alecsandri
(n. 1821— d. 1890)

200 de ani de la naştere
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EDITORIAL

Dorule, din dor făcut 

Greu îi doru’ de purtat
La om tânăr ne-nvăţat
Că zâua nu poţ trăi
Şî noaptea nu poţ durni
( Folclor din Bistriţa-Năsăud)

          Între multitudinea de zile dedicate anumitor cuvinte este 
şi cea dedicată dorului. Am auzit pe mulţi vorbind despre Ziua 
Internaţională a Dorului. O fi o zi a Dorului, dar una naţională. Cu-
vântul DOR este doar al nostru, nu se poate traduce. Românii sunt 
singurii care folosesc un substantiv, și anume dor, pentru ceea ce în 
alte limbi este exprimat doar prin verbe. Românii au particularizat 
atât de mult acest sentiment (vezi doinele, poeziile de dor) și i-au 
dat așa o mare semnificație emoțională și lingvistică. "Există un 
cuvânt recunoscut la nivel internațional de lingviști și de specialiști 
în lexică, un cuvânt care nu reușește să fie tradus, trăgând după el 
aceeași semnificație și împărtășind atâtea simțiri ca în forma sa na-
turală, limba română. Acest cuvânt este DOR". (sursa translexical.
ro). UNESCO a realizat un dicţionar internaţional de termeni lite-
rari ce conţine cuvinte aparţinând diferitelor limbi ale lumii ce nu 
se pot traduce. Din limba română sunt de netradus „dor”, „doină” 
şi „colindă”.  sursa: hyperliteratura.ro). Sunt doar ale noastre. Şi 
apoi dorul nu are o zi a lui, dorul ne însoţeşte în toate zilele vieţii 
nostre (dor de mamă, dor de tată, dor de drăguţ(ă), dor de sat, dor 
de ţară, ţi-e dor de un lucru, dor...).
          În lirica noastră, dorul se transformă de multe ori în ceva real, 
palpabil, parcă izvorând din sufletul plin de durere. Constantin No-
ica vorbea despre „tensiune sufletească complexă, cu accente de 
nelinişte, durere, plăcere,dragoste, aspiraţii”. Doina, cea care sur-
prinde atât de bine dorul şi jalea neamului nostru, a fost inclusă în 
patrimoniul cultural UNESCO. Stările dorului au preocupat, de-a 
lungul timpului, şi pe scriitorii noştri de la Vasile Alecsandri, Mi-
hai Eminescu la George Coşbuc, Octavian Goga, Lucian Blaga, 
dar şi pe filozofii noştri – Emil Cioran sau Constantin Noica.
          Dorul este surprins şi de marii muzicieni în compoziţiile lor. 
Iată ce spune George Enescu:  „dorul, îmi pare singura caracteris-
tică originală a cântecelor româneşti”. Vioara lui Enescu a răsunat 
şi la Bistriţa, unde a susţinut un concert de binefacere, iar fondurile 
strânse la eveniment au fost donate pentru a ajuta la construcţia 
Catedralei Ortodoxe „Sfinţii Trei Ierarhi”, a cărei piatră de temelie 
a fost pusă în anul 1927, sub directa conducere a protopopului căr-
turar Grigore Pletosu. Despre imposibilitatea de a găsi un cores-
pondent întocmai a cuvântului dor în alte limbi vorbeşte şi Lucian 
Blaga: „A traduce de pildă cuvântul «dor» prin «Sehnsucht» nu în-
seamnă a traduce, ci a circumscrie o neputinţă. Asemenea cuvinte 
nu «înseamnă» numai ceva, ci ele fac parte, prin chiar sonoritatea 
lor, din ceea ce ele înseamnă. Şi tot aşa e cazul stării «jale» şi al 
stării «urâtului»”.
          Despre prezenţa cuvântului dor în cântecele poporului, Lu-
cian Blaga spune că „dorul nu e cântat prin intermediul obiectului 
spre care e orientat (iubita, casa, familia, peisajul); dorul e cântat 
pentru el însuşi, ca stare aproape fără obiect, ca stare al cărei obiect 
e oarecum retăcut sau numai discret atins…Dorul e socotit când ca 
stare sufletească învârtoşată, ca o ipostazie, când ca o putere im-
personală, care devastează şi subjugă, când ca o vrajă ce se mută, 
când ca o boală cosmică, ca un element invincibil al firii, ca un 
alter ego, ca o emanaţie materială-sufletească a individului. Cân-
tăreţul tratează dorul în consecinţă: i se închină sau se luptă cu el, 
îl transmite sau îl primeşte, îl macină ca pe o materie, îl seamănă 
ca pe o plantă. Atâtea forme ale dorului nu prea pot fi subsumate 
categoriei «personificării».  
        Emil Cioran îi atribuie dorului „toate indeterminările sen-
timentale ale unui suflet”. Profunzimea acestei stări nu putea să 
nu intre şi în preocupările lui Constantin Noica, cel care spune că 
reprezintă „o contopire şi nu o compunere”.
          Am dat câteva din definiţiile găsite de personalităţile repre-
zentative ale culturii noastre, deşi, până azi, interpretarea acestui 
cuvânt a născut mulţime de teorii, fiind aşezat în centrul unor studii 
de specialitate, fie literare, muzicale sau istorice. Pentru că, de-a 
lungul timpului, poporul nostru a fost însoţit de dor. Dorul de ţară 
este atât de tulburător descris de tinerii noştri aflaţi pe front în scri-
sorile versificate trimise acasă mamelor ( „Săraca, mămuca me, / 
De la multe m-o scos ie, / De la multe, de la toate, / De la două nu 
mă poate: / Din cătane şi de moarte”) şi iubitelor ( „Pe deasupra 
cazărmii,/ Trece doruţu mândrii. / Io mă-ntind să-l ieu în braţă, / 
Căpitanul nu mă lasă. / Căpitanul zice-aşă: / „Lasă doru să se ducă, 
/ Hai înlontru la poruncă; / Lasă doruţu să treacă, / Ha înlontru şi 
te-mbracă”). 

          Apoi, dorul de mamă este surprins 
în poeziile anonime, dar şi în creaţiile in-
spirate din vatra satului, cum este „Mama” 
lui George Coşbuc, atât de recitată de-a 
lungul timpului de măicuţele ce-şi aştep-
tau copiii în poartă: „Să-l văd venind, / Aş mai trăi o viaţă. / E 
dus, şi voi muri dorind / Să-l văd o dată-n faţă. / Aşa vrea poate 
Dumnezeu, / Aşa mi-e datul sorţii, / Să n-am eu pe băiatul meu / 
La cap, în ceasul morţii!”. 
 Între creaţiile eminesciene, printre cele mai cunoscute, 
este „Mai un singur dor”, surprinzând unul din pragurile riturilor 
de trecere, acela spre veşnicie ( „Mai am un singur dor / În liniștea 
serii / Să mă lăsați să mor / La marginea mării; / Să-mi fie somnul 
lin / Și codrul aproape, / Pe-ntinsele ape / Să am un cer senin”).
  Judeţul Bistriţa-Năsăud păstrează în vatra satelor, în po-
ezia scrisă de ţăranii noştri, dar şi în tulburătoarele doine, mulţi-
me de texte pe tema dorului. Dovadă stau culegerile editate de-a 
lungul vremii, începând cu cele ale lui Ion Pop Reteganul până în 
zilele noastre, când Andrei Moldovan a oferit, după 40 de ani de 
cercetare, posterităţii, sute de creaţii lirice ce se află depozitate 
la Arhivele Naţionale, dar şi în remarcabila culegere „Literatură 
tradiţională din Nord”.  Dăm doar câteva exemple: „Pe unde trece 
doru, / Nu poţi ara cu plugu, / Că acaţă plugu-n dor,  / Trag boii 
de se omor; Că acaţă plugu-n jăle, / Trag boii de rup carăle”; „De 
la munte iese nor, / De la badea-mi vine dor; / De la munte ies 
tri stele, / De la badea dor şi jele”; „Cine-o zis dorului dor / N-o 
vorbit cuvânt uşor”; „Până nu ave doru, / Dormem noaptea ca puiu 
/  Şi de când l-am învăţat, / Umblu noaptea ca turbat /  Şi ziua ca 
mort de bat”;  „Du-te, dorule, nu sta / Şi despică cetina, / Nu-mi 
despica inima; / Şi despică molidu, / Nu-mi despica sufletu. / Du-
te, dorule, în lume, / Să nu-ţi mai aud de nume”. 
          Nu putem face o încheiere mai frumoasă decât cu versuri din 
Lucian Blaga, cel care, pentru o perioadă, şi-a petrecut verile la 
căsuţa lui de la Bistriţa şi care defineşte atât de ludic „Dorul-dor”: 
„Cel mai adânc din doruri/ e dorul-dor. / Acela care n-are aminti-
re / și nici speranță, dorul-dor. / Pe-un drum ne duce dorul-dor, / 
pe-un drum / ce dincolo de orice călător / mai are-o prelungire. / 
Nesfârșit e dorul-dor. / Bate-n valea tuturor”.  
 Când dorul va dispărea din viaţa noastră, sufletul va fi, 
cu siguranţă, pustiit.

Menuț Maximinian

Alexandru Jurcan 

MAI – marți
    Muntele obosise de 
capriciile iernii. La poa-
lele lui curgea râul vije-
lios, ducând spre vale 
topirea zăpezilor. Mai 
jos, casa lui Toader, 
cu gard din trupuri de 
mesteceni. Acum șase 
luni a găsit la coteț trei 
căței abandonați, mici 
cât pumnul. Chiar și 
nevasta – lelea Floare 
– a fost de acord să-i 
păstreze, că numai 
Dumnezeu i-o fi trimis 

acolo, să-i pună pe ei doi la încercare. Aveau vaci, așadar 
destul lapte, încât cățeii s-au transformat destul de repede 
în namile, în uriași. Albi ca omătul, blajini, tandri cu stăpânii, 
dar agitați față de provocările din afară. Toader se temea de 
lupi, de urși, de vipere, care i-ar fi putut ataca pe bravii lor 
prieteni, astfel că a început să construiască un gard solid, 
înalt, aproape amenințător. Cum creșteau câinii, cum se mai 
înălța și gardul, care s-a unit cu vârfurile fagilor și brazilor, 
transformând proprietatea într-o bulă verzuie, ca un vapor 
misterios. Puținii vecini nu mai aveau vreo șansă să facă 
vizite. Se vorbeau vrute și nevrute pe seama lor, mai ales 
despre viteza cu care creșteau câinii, care, de fapt, au în-
trecut vacile. Televiziuni din orașele apropiate au năvălit pe 
vale, să realizeze reportaje despre impresionantul fenomen, 
numai că nu aveau acces, se rugau de stăpâni prin micro-
foane portabile, promiteau marea și sarea, chiar și sume 
considerabile în valută. După ani buni, vacile au murit, iar cei 
trei Gulliveri au simțit briza foamei, intrând dușmănos sub 
blana mătăsoasă. Buni erau și cartofii fierți, însă nu se pu-
teau compara cu laptele magic. Pe nesimțite, câinii scădeau 
în greutate, se micșorau văzând cu ochii, devenind normali, 
apoi mult mai mici, cât pisicile. Toader  lucra cu greu, era 
bătrân și gârbov. Uneori ținea pe umăr câte un câine-cățel, 
cu pielea întinsă pe oase. Lelea Floare  îi legăna uneori în 
poală. Pe toți îi păștea plutirea, astfel că, într-o bună zi, pro-
prietatea s-a ridicat spre nori, ușurată de greutatea câinilor, 
ca un balon verzui, lipindu-se de prima stea care i-a ieșit în 
cale.

Din volumul, în pregătire, Zilele de după iubire
                   

foto: Al. Uiuiu
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 Religia este sub asalt. Unii resimt rigorile ei normative 
–  „să nu-i faci rău altuia”, „să-l ajuți pe cel în necaz”, „să nu furi”, 
„să fi drept”, „să  respecți creația” etc. –  ca ceva restrictiv și atacă 
religia. Alții propun relativizări ale familiei. Sunt și adepți ai vieții 
la comun. Mai sunt și unii care nu prididesc cu biserica, pentru ca, 
la prima ocazie, să lovească fără scrupule. În sfârșit, sunt și aceia 
care tratează libertatea de credință cu poliția.
 Sub asalt  se află religia, dar împreună, de fapt, cu va-
lori ale tradiției iudeo-creștine în care trăim, inclusiv ale societății 
moderne – responsabilitatea și democrația, în primul rând. Fiind 
străini de cultura propriu-zisă, cei amintiți se iluzionează și pre-
tind, cum se vede și la noi, că istoria ar începe cu ei.
 Asaltul mediatic este inspirat, în cele din urmă, de „uma-
nismul secular” – curent care „respinge recursul la supranatural și 
caută să optimizeze deplinătatea vieții umane într-un univers na-
turalistic” (Paul Kurtz, What is Secular Humanism?, Prometheus, 
Amherst, 2007, p.8). Acest curent are în program scoaterea religiei 
din viața societății, după ce o socotește sursă de conflicte.
 Nu este, însă, singurul curent pe scenă. Un curent, tot 
reactiv la credință, pretinde că duce mai departe iluminismul și 
anticipează că societatea modernă va reduce tot mai mult influența 
religiei (Herbert Schnädelbach, Religion in der modernen Welt, 
Fischer, Frankfurt am Main, 2009).  Religia ar mai rămâne ca ele-
ment de decor. O „societate postseculară” nu ar putea surveni.
 Antireligioșii promit, ca mai toate ideologiile de azi, 
libertăți și valori. Ei nu țin seama, însă, de câteva fapte: teoriile 
științifice, nici chiar cele mai noi, nu sunt antireligie; din menta-
lități „naturaliste” nu au rezultat valorile etice și civice ale demo-
crațiilor; pentru religie hotărâtor rămâne ceea ce trăiesc oamenii 
în realitatea vieții lor și ce valori practică; conflictele în societățile 
actuale nu sunt  generate în primul rând de religii.
 Că teoriile științifice nu se opun religiei, ba dimpotri-
vă, a probat un alt curent. Acesta consideră că tocmai constantele 
admise în construcția teoriilor științifice ale fizicii, chimiei și bi-
ologiei actuale, dar și ale neurologiei și informaticii, prezintă o 
uimitoare convergență cu condițiile apariției vieții, conștiinței și 
omului (Paul Davies, The Mind of God. The Scientific Basis for 
a Rational World, Simon & Schuster, New York, 1992; Gerald L. 
Schroeder, The Hidden Face of God. Science Reveals the Ultima-
te Truth, Touchston, New York, 2001). Așa stând lucrurile, ideea 
unui „designer” al lumii – a unui Dumnezeu, în reprezentările re-
ligiei – trebuie luată în considerare. O „societate postreligioasă” 
nu este o eventualitate.
 Religia nu stă, însă, doar pe suportul a ceea ce se petrece 
în cunoaștere. De aceea, la un alt curent găsim luarea în conside-
rare a istoriei umanității și a evoluției disciplinelor. Acest curent 
îl are acum ca principală voce pe cel mai profilat filosof din zilele 
noastre. Jürgen  Habermas a argumentat teza osmozei  filosofiei, 
științelor și teologiei  și a lărgit substanțial orizontul raportării la 
religie. Să-i reținem abordarea.
 Titlul Încă o istorie a filosofiei, amintește, desigur, de titlul 
dat de Herder unei scrieri esențiale, Încă o filosofie a istoriei pentru 
formarea umanității (1774). Numai că Herder se referea la istoria ge-
nerală, pe care o privea ca proces unitar și succesiune de epoci de 
valoare incomparabilă. Habermas se referă la istoria viziunilor inte-
grative ale umanității, pe care o privește ca „proces de învățare (Ler-
nprozess)” axat pe relația dintre „credință” și „cunoștință”.
 Această relație are un suport solid în istorie. Aceasta 
deoarece, din antichitatea târzie încoace, cultura europeană s-a 
„asigurat pe sine” în forma interpretării creștine a istoriei, care a 
privit istoria ca „istorie a salvării” și lumea ca ceva „dincoace” de 
divinitate. Filosofia și religia, credința și cunoștința au fost astfel 
legate. Iar pentru ceea ce a urmat, semnificativ a fost faptul că, în 
timp, s-au format două linii care vor marca cultura modernă: linia 

Hume și Kant, care voia să pună în mișcare  o filosofie științifică, 
și linia Feuerbach, Marx, Kierkegaard, care l-a fructificat pe Hegel 
și voia o filosofie mai complexă. De liniile acestea se leagă înțe-
legeri diferite ale filosofiei, dar fiecare linie, argumentează Haber-
mas, scapă din vedere specificul problemelor filosofice. La fiecare 
s-a petrecut o „îngustare  a <cercetării (Forschung)> filosofice”(I, 
p.27), care se cere abandonată.
 Cultura europeană a inclus, în orice caz, „strânsa sim-
bioză a filosofiei grecești cu religiile monoteiste. În Vest, filosofia 
a fost întreprinsă mai mult de o mie de ani de către teologi, care 
și-au format dogmatica lor în conceptele filosofiei, dar și invers, 
au introdus, ca filosofi, în filosofia însăși, noi concepte, atitudini 
epistemice, concepții și limbaje din apropierea critică a motivelor 
teologice. Acest proces al unei osmoze conceptuale a continuat și 
sub premisele gândirii seculare, iar la tinerii hegelieni a continuat 
chiar și sub semnele ateiste polemice” (I, p.38).  Tocmai din aceas-
tă osmoză filosofia și-a putut asigura legătura cu viața oamenilor. 
Altfel nici nu ar fi avut șanse.
 Osmoza culturală a științelor, filosofiei, religiei nu este 
de subestimat. Desigur că, între timp, au apărut diagnoze radicale 
sensibile la scăderea apelului la religie. Bunăoară, Carl Schmitt a 
văzut în slăbirea „istoriei religioase a salvării”, odată cu seculari-
zarea, pericolul unei „depolitizări anarhice” a societății și a îmbră-
țișat dictatura. Leo Strauss a fost de acord cu diagnoza, dar a pledat 
pentru restabilirea „dreptului natural”, ca soluție. Karl Löwith a în-
locuit „istoria religioasă a salvării” cu filosofia istoriei într-un efort 
de a istoriza și depăși totalitarismul. Martin Heidegger a considerat 
că filosofia subiectului, începută cu Descartes, este la originea unei 
lumi din care Dumnezeu s-a retras, din care se poate ieși doar prin-
tr-o nouă căutare a „ființei (Sein)”.
 Numai că, spune Habermas, în aceste diagnoze este un cerc 
vicios (petitio principi), ce constă în aceea că autorii iau diagnoza – 
criza „istoriei religioase a salvării” – drept cauză a situației. Se ajunge 
astfel tacit la subestimarea modernității. Din considerente de realism, 
trebuie spus că modernul nu este doar prelungire a ceea ce a fost Eu-
ropa creștină anterioară, chiar dacă este și prelungire. Societatea mo-
dernă stă pe propria legitimare, încât de aici trebuie plecat.
 Dar și în condițiile societății moderne rămâne plin de în-
vățăminte faptul că, deja la vechii greci, filosofia a intrat în osmoză 
cu religia monoteistă, și că, apoi, a  întreținut o continuă interacțiu-
ne cu religia. De la sfârșitul secolului al XVIII-lea încoace, s-au în-
registrat, desigur, schimbări în științe, între care formarea științelor 
sociale. Prin toate, atât filosofia, cât și teologia au fost provocate la 
schimbare și s-au înnoit.
 Este astăzi „credința”, în fapt religia, parte a „spiritului 
obiectiv” – acel spirit care condiționează realizările instituționa-
le și larg culturale ale statelor? Răspunsul lui Habermas este că, 
într-adevăr, în epoca secularizării, unii se delimitează de religie, 
crezând grăbit că motivele religioase ar fi fost deja zăvorâte în mu-
zeu. Să nu ne lăsăm, însă, înșelați de aparențe, căci, în realitate, 
lucrurile stau altfel.
 Nu numai că aceste motive sunt reprezentate mai depar-
te de religii influente. Dar motive religioase au pătruns și vin spre 
noi – vin, de fapt, inclusiv în demersuri ce se vor secularizate. De 
altfel, conținuturile religioase nu sunt legate neapărat de premise 
doctrinare, după cum, în general, cunoștințele nu sunt dependen-
te strict de viziunile generale înăuntrul cărora s-au constituit. Mai 
mult, nu este posibilă o soluție la dificultățile umanității actuale 
fără o cooperare filosofie-științe-religie.
 Habermas susține că structura unei gândiri nutrite de la 
un moment dat de tema logosului lumii, consacrată de Platon, și 
de  cuvântul salvator al lui Dumnezeu, apărat de Părinții Bisericii, 
a marcat, de fapt, într-un fel sau altul, întrega istorie a culturii eu-
ropene. A avut loc devreme „simbioza” filosofiei cu creștinismul 
(p.145), mai ales după întâlnirea platonismului și creștinismului 
în acțiunea bisericii și teologiei din vremea Imperiului roman în-
coace. Biserica a legitimat dominația în imperiile timpului, înce-
pând cu Carolingienii, dar, sub aspectul „integrării sociale”, ea a 
jucat, desigur, nu doar rolul de sprijinitor al dominației, de care s-a 
despărțit mai târziu. „În măsura în care Biserica a menținut trează 
în popor conștiința egalitară a asemănării cu Dumnezeu a tuturor 
oamenilor, inclusiv a sclavilor, și a răspândit validitatea criteriilor 
universaliste ale eticii creștine a iubirii, ea a păstrat un potențial 

exploziv” (I,p.155). Acesta s-a exprimat pe terenul istoriei. Oda-
tă cu Grigore  al VII-lea, Biserica însăși a preluat dreptul roman 
și a deschis valorificarea acelui corpus juris civilis în cadrele ei. 
Dreptul civil roman devine astfel baza pentru un drept public de 
largă respirație. Iar, cu aceasta, începe evoluția spre sfera publică a 
epocii moderne.
 Odată cu formarea universităților,  a început separarea 
manifestă a științelor de învățătura creștină. Aristotel este adus în 
față, împreună cu tradiția greacă a theoriei, Toma d’Aquino deve-
nind astfel posibil.  „Deja via moderna a Evului mediu târziu a dus 
în pragul  schimbării de paradigmă de la metafizică, la filosofia su-
biectului” (I, p.158). Luther reprezintă această schimbare, iar Duns 
Scotus a susținut-o. Cu William Ockham, „poporul bisericii” și 
„comunitatea cetățenilor” devin temă, pentru ca Marilio din Padua 
și apoi Machiavelli să inițieze abordarea puterii. Luther plasează 
mântuirea în „interioritatea credinciosului”, urmând ca Dumne-
zeu să decidă, iar Kant este cel care inserează între credincios și 
Dumnezeu „activitatea dătătoare de reguli a rațiunii” (I, p.164), 
pentru ca Hegel să lege moralitatea, care devenise focusul reflecției 
antecesorilor săi, cu istoria, cultura și societatea. Odată cu școala 
hegeliană, s-a pregătit, de fapt, intercalarea, în relația dintre subiect 
și obiect a vestitei Fenomenologii a spiritului, a comunicării indi-
vizilor socializați și, cu aceasta, „schimbarea de paradigmă de la 
mentalism, la abordarea interacțiunilor comunicative” ale subiec-
ților. „Relația triadică a comunicării unul cu altul asupra a ceva în 
lume intră pe locul relației subiect-obiect” (I, p.167) și alimentează 
din adâncime cultura de astăzi. Înaintarea „științelor spiritului”, 
a  umanioarelor, și constituirea științelor sociale, în trecerea spre 
secolul al XIX-lea, au sprijinit această înlocuire. La capătul din-
spre noi al acestei evoluții, s-a profilat „gândirea postmetafizică”. 
Aceasta a  pus în mișcare  reclădirea filosofiei pe baza științelor și 
în interacțiune cu religia și dă tonul în cultura de azi.
 Habermas aduce analiza până în actualitate. Trei convin-
geri capătă elaborare detaliată în Încă o istorie a filosofiei.
 Prima convingere este aceea că societatea modernă nu-și 
va rezolva problemele fără „legitimare”, „stat de drept democratic” 
și „democrație deliberativă”(II, p.762). Iar soarta acestora depinde 
de cultura oamenilor implicați.
 A doua convingere este aceea că „modernitatea derapea-
ză” dacă, devenind seculară și entropică, marginalizează orice idee 
ce trece dincolo de existent. În mod clar, „atâta vreme cât experien-
ța religioasă se poate sprijini pe acest praxis al aducerii în prezent 
a unei transcendențe puternice, ea rămâne un spin în carnea unei 
modernități care cedează atracției la o realitate lipsită de transcen-
dență”. Altfel spus, religia ține deschise pentru societate valori care 
“așteaptă încă o traducere <în profan>” (II, p.807).
 În sfârșit, a treia convingere este aceea că va trebui re-
nunțat la reducerea „rațiunii (Vernunft)” ba la adaptare, ba la calcu-
lul mijloacelor, ba la strategii și tactici, oricare ar fi ele. „Rațional” 
înseamnă să se accepte temeiuri de pe toată gama vieții omului. 
Altfel, poate că în viitor nu vor avea loc „recăderi în barbarie”, dar 
pot fi „prăbușiri” (I, p.174). „Lipsa de rațiune” poate lovi și socie-
tatea socotită „rațională”.
 De altfel, în zilele noastre este clar că și în cultura unei 
societăți, dar și în funcționarea sferei publice, precum și în călăuzi-
rea vieții individuale, ar fi o pierdere dacă modernizarea ar renunța 
la religie. De exemplu, nu se poate renunța, fără pierderi catastrofa-
le la asumpții precum cea a societății ca o comunitate de valori, cea 
a vieții publice ca dezbatere a ființelor însuflețite de reciprocitate, 
respectiv, cea a vieții individuale ca având un sens ce întrece nuda 
supraviețuire, asumpții care ne vin din religie. În absența valorilor 
religiei, ne așteaptă lumea darwinianei „lupte pentru existență” și a 
maximei „scapă cine poate”.
 Optica relației dintre „credință și cunoștință”, în care Ha-
bermas privește istoria filosofiei, este nouă. Viziunile nu mai sunt 
explicate tautologic, prin ele însele. Ele nu mai rămân la „toarcerea 
firului interiorității”, ci sunt răspunsuri vii la provocările cunoașterii 
și la nevoile integrării societăților. Istoria filosofiei iese, astfel, din 
canonul devenit obișnuință al redării de autori și scrieri și devine o 
vastă expunere explicativă, ce înaintează în virtutea unui mecanism 
intern, în funcție de schimbările vieții umanității. Nici culturalismul, 
nici economismul, nici sociologismul, nici un alt -ism nu mai au 
acoperire. Ele sunt depășite într-un tablou viu al filosofiei și religiei, 
care reacționează la disonanțele cognitive și la crizele societăților 
într-o comunicare în jurul relației dintre „credință și cunoștință”. Ha-
bermas a arătat cel mai concludent, cu o impresionantă argumentare 
nu doar filosofică, ci și istorică, sociologică și culturală, că osmoza 
științe, filosofie, religie rămâne indispensabilă. 

(Din Viitorul democrației, volum  în curs de publicare)

Andrei Marga - 75

Asaltul antireligie și osmoza 
culturală
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Interviu cu scriitoarea Ioana Nicolaie 

Mă bucur de fiecare zi în care mi se dă sănătate, 
cap limpede și o lume de dezvăluit într-o carte

 - Pornind de la titlul celui mai recent volum - 
„Tot înainte” – în care Arsenia îşi primea „Abecedarul” 
în timpul şcolii din perioada „comunistă”, ce a fost bun 
în educaţie atunci şi ce rău? Am trecut de la tovarăşa 
învăţătoare la doamna, dar structural cum stăm în edu-
caţie, care se pare că se află pe tărâmuri mişcătoare?  
 - Aș putea scrie vreo cinci articole ca să vă răspund 
nuanțat la întrebările acestea. O să punctez, de aceea, doar 
răspunsul pe care-l dă întregul roman ”Tot înainte”: în distopi-
cul deceniu opt, educația era impregnată ideologic. Când iei 
o țară și o potrivești sub talpa unui bocanc colosal - al comu-
nismului - , foarte puține lucruri mai au legătură cu adevărul. 
Discursul dublu, manipularea continuă sunt aerul modificat 
pe care au fost nevoiți să-l respire toți oamenii în perioada 
aceea. Arsenia nu-și dă seama de asta, căci ea e prinsă sub 
vremuri, e un biet pion care se mișcă pe marea tablă de șah, 
crezând că are măcar o urmă de libertate și că, învățând, va 
putea evada, că n-o să fie condamnată la fabrica de tricotaje 
din localitate. Ea este urmărită cam de la 5 ani, când ajunge 
într-un spital din Bistrița - acest oraș i se pare fantastic, de 
la acoperișurile pe care le vede pe fereastră, până la blocu-
rile unde trebuiau să crească, crede ea, o mulțime de copii 
fericiți - , și până la 15 ani când viitorul îi este limpede trasat. 
Romanul este unul de formare, decupează secvențe biogra-
fice relevante care par greu de crezut și pentru cei care-au 
trăit atunci, dar mai ales pentru generațiile noi. Eu însămi, în 
timp ce ordonam secvență după secvență, eram uluită, cum 
de se potrivise totul atât de romanesc? ”Tot înainte” este o 
carte în care m-a interesat mărturia, iar nu artificiul narativ. 
Cu alte cuvinte, am spus adevărul, poveștile toate chiar s-au 
întâmplat, iar felul în care au crescut ele, una din alta, cu 
partea de nostalgie, de frumusețe - căci există și acestea -, 
dar mai ales cu absurdul și strivirile lor este uimitor.
 - Sunteţi de la Sângeorz Băi, de pe Valea Some-
şului. Cum se vede Ţara Năsăudului din Capitală? Au 
descoperit-o cititorii şi prin cărţile dumneavoastră? Re-
ghina, femeia din Transilvania ce-şi duce soarta la fel ca 
multe alte românce poate fi localizată în zona noastră?
 - Spun mereu că m-am născut într-o stațiune glori-
oasă pe vremea Imperiului. Pe la 1900, de pildă, Rebreanu 
își petrecea verile acolo, cu familia lărgită. Pensiunile erau 
elegante, exista un fel de piscină cu ape minerale, resta-
urantele erau bune, hotelul, singurul, nu avea decât două 
niveluri. După o sută de ani în care, da, a fost și comunismul 

care-a reușit să planteze într-un loc superb hoteluri de... o 
mie de camere, n-a mai rămas decât un oraș profund schilo-
dit. De ruinele cele mari nu se va putea vindeca prea curând, 
iar vilele care-ar fi trebuit salvate cu orice preț, căci erau 
clădiri cu o arhitectură curată, au fost demolate toate. Când 
aduc prieteni la Sângeorz-Băi,  nici nu ajungem în fosta sta-
țiune. Tot ce-i dincolo de ea e cu mult mai pitoresc și mai 
adevărat. Iar Muzeul de Artă pe care i-l datorăm artistului 
Max Dumitraș este unic, chiar merită vizitat de oricine. La fel 
colonia de artiști care crește, de câțiva ani, pe un munte de 
la marginea orașului. La fel casele tradiționale care încă pot 
fi văzute pe unele străzi. La fel biserica albă, centrală, care 
proptește cu fleșa ei cerul și despre care oamenii locului nu 
știu că deja e istorie, ca are un veac și jumătate, că a fost 
martora unor schimbări de vieți și de lume și e cea mai impor-
tantă clădire din oraș. Cât despre cărțile mele, mai ales cele 
trei romane pe care le plasez în nordul meu - ”Pelinul negru”, 
”Cartea Reghinei” și ”Tot înainte” -, sunt scrise mai ales din 
datorie. Și cu multă dragoste. Dacă mie mi s-a dat această 
fantastică poveste, atunci cum să n-o aștern pe hârtie? A fost 
foarte greu să fac asta, dar știu bine că-n felul acesta nu mi-
am irosit talantul cu care m-am pomenit pe lume.
 - Am văzut că aţi purtat la ţinutele dumneavoas-
tră un pieptar năsăudean vechi, cu o poveste aparte. Cât 
de importantă este lada de zestre a strămoşilor noştri 
pentru generaţiile viitoare?
 - Pieptarul l-am primit de la Aneta Pop, profesoa-
ră de engleză la Parva, prietena mea din vremea liceului 
pe care l-am terminat la Năsăud. L-am îmbrăcat pentru că 
aveam o filmare la Muzeul Literaturii Române în care vor-
beam, printre altele, despre Liviu Rebreanu. Materialul se 
găsește pe youtube. M-am bucurat să port un obiect ves-
timentar făcut cu mâna, cu mult bun gust, fără stridențe de 
vreun fel. Mai am acasă o trăistuță și, de curând, am primit 
o ie. Celelalte sunt, da, într-o mare ladă de zestre pe care, 
dacă am avut-o în copilărie, și-n ea se găseau costume po-
pulare, dar și trei taleri, și mărgele felurite, și pânzături su-
perbe, și cingeauă de tot felul, cusute toate de mama, într-o 
copilărie și adolescență neverosimile, atunci s-a mutat pen-
tru totdeauna în cap. Și-n suflet. În ”Cartea Reghinei” unde 
eu povestesc despre o mamă fantastică și trupul ei de o mie 
de kilograme, format, desigur, împreună cu cei 12 copii ai ei, 
lada de zestre e un simbol și e la loc de cinste. 
 - V-am întâlnit de câteva ori în vacanţele de vară 
din Sângeorz Băi, bucurându-mă şi eu de prezenţa în 
micul nostru orăşel, împreună cu scriitorul Mircea Căr-
tărescu. Fiul dumneavoastră s-a bucurat de întâlnirea cu 
lucrurile frumoase din zona noastră. Ce-i place familiei 
dumneavoastră cel mai mult când vine la Sângeorz Băi? 
 Venim în fiecare vară la Sângeorz, pentru cel puțin 
o săptămână, dar dacă la început eram un fel de curiozitate 
a locului, ne pomeneam mereu la poartă cu adolescenți sau 
oameni în toată firea, acum lucrurile sunt mai așezate. Cred 
că ne simt cumva de-ai lor, adică e firesc ca Mircea Cărtă-
rescu care a și scris minunat despre locurile acestea să vină 
de douăzeci de ani acolo. Ne-am și cumpărat un teren, de la 
o vecină, sperând să ne putem construi pe el o casă. Ei bine, 
de mai mult de patru ani ne tot chinuim să-l intabulăm. Ba 
judecătoria e excedată - ce să faci dacă ai anual șapte mii de 
dosare la doi, trei judecători? -, ba una dintre judecătoarele 
pasagere e nevrotică, ba a venit pandemia, ba alte și alte 
lucruri... Numai că nouă ne trece viața și casa aceea care 
poate ar conta pentru oraș nu are cum să se facă. Poate 
vom reuși cândva s-o scoatem la capăt. Cât despre băiatul 
nostru care e mare acum, a văzut mereu grădina paradisia-
că de-acolo, făcută de tata, desigur, ca pe cel mai frumos loc 
din lume. Și el a fost deja pe vreo trei continente.
 - Se ştie că scriitorul este solitar şi poate că 
lunile de izolare i-au priit pentru conceperea unor noi 
proiecte, având în plus un personaj inedit – Coronavirus 

(CoVid – 19) – ce s-a aflat pe buzele tuturor locuitorilor 
acestei planete, de la mic la mare. E adevărat că în cele 
mai sumbre vremuri s-au născut capodopere ale literaturii. 
Şi acum piaţa a explodat cu cărţi legate de acest subiect al 
CoVid-ului, de la romane, la jurnale şi poezie, dar şi volu-
me de specialitate care propuneau reţete „magice” pentru 
vindecarea de CoVid. V-a inspirat acest subiect? 
 - Am scris doar o povestire pentru un proiect al ICR 
New York în care-i vorba de doi adolescenți care nu se mai 
pot vedea căci, în timpul stării de urgență, sunt închiși în 
casă. Și am mai scris și un jurnal al lunilor acelora în care 
frica era mare, în care încă n-aveam statistici, nu știam dacă 
vaccinul se va putea face, ne temeam foarte tare pentru toți 
cei dragi. Când am ieșit din starea de urgență, am termi-
nat caietul și l-am pus în raftul meu cu manuscrise. Nu l-am 
mai deschis niciodată. Aștept să treacă răul ăsta care, n-am 
nici o îndoială, a schimbat lumea, și numai pentru că a mai 
limpezit-o, acum știm, de pildă, că am colapsat la capitolul 
educație, populația noastră nu are habar de unde să-și ia 
informația, e extraordinar de ușor mințită și manipulată, e-n 
stare să se arunce-n fântână având, desigur, cele mai nobile 
intenții. Nu crede în autoritate, în știință, preferă zvonul și 
minciuna, iar asta înseamnă că trebuie să schimbăm ceva 
în felul în care-i creștem pe copii (ceilalți nu mai pot fi schim-
bați). Ei vor trebui să facă mereu slalom printre fake news, 
online-ul este o junglă și-așa va rămâne multă vreme. 
 - Anul trecut a fost unul fără târguri în care scri-
itorii să-şi prezinte cărţile, fără lansări tradiţionale, însă 
unul în care, oricât de conservatori am fi fost în privinţa 
internetului, a trebuit să ne împrietenim cu acesta pen-
tru a ajunge la cititori. Cum vedeţi întâlnirile cu citito-
rii pe platformele online? Aţi avut o prezenţă pe zoom 
chiar şi cu noi, bistriţenii.
 - Eu și predau, lucrez de peste un deceniu într-o 
școală germană unde am libertate, fac cursuri de scriere 
creativă, încerc să-i ajut pe copii să vadă frumosul, să des-

copere arta, să priceapă ce lucru nemaipomenit e literatura. 
Școala online a fost grea, a dispărut deodată interacțiunea, 
or, de multe ori, strălucirea și bucuria vin tocmai din ea, din 
felul paradoxal în care ni se ciocnesc mințile. Eficiența a di-
minuat foarte tare, copiii buni au rămas la fel, dar cei care 
aveau nevoie de un anumit cadru, al clasei fizice adică, pen-
tru concentrare, au pierdut enorm. Apoi, a mai fost vorba 
și de lipsă de șansă, ce faci când ai cinci sau șase frați, 
sau zece și trebuie să participe toți online la ore? Ce te faci 
când n-ai decât un biet telefon de logare sau când n-ai nici 
unul? Sau când ești dintr-o comunitate dezavantajată? Cred 
că-n timpul acesta dramatic, sute de mii de copii n-au avut 
parte de educație. Cât despre evenimente online, pe multe 
trebuie să le refuz, căci nu mai am când să le fac. Apoi, mai 
toate sunt muncă serioasă și, cu puține excepții, sunt muncă 
neplătită. Aștept să reintrăm cu toate-n normalitatea în care, 
vaccinați fiind, ne putem duce să ne întâlnim unii cu alții. 
La Bistrița, grație festivalului de literatură și muzică devenit 
tradiție, e un public minunat. Mi-e dor de toți prietenii mei de 
acolo. 
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În scris nu există rețete. Ar fi absurd să-ți consumi viața 
ca să faci cuiva pe plac

 - Aţi intrat într-un amplu proiect de dotare cu cărţi 
a bibliotecilor şcolare. Aţi ajuns inclusiv în judeţul natal. 
Cum selectaţi cărţile pentru copii şi dacă mai există în-
tr-adevăr copii care nu-şi permit să achiziţioneze o carte?
 - Povestea Fundației Melior e lungă și ramificată, 
dar încerc s-o fac scurtă: ea există de șapte ani și, dacă 
inițial era implicată mai mult în cazuri medicale, din 2017 a 
început proiectele cu donațiile pentru biblioteci școlare. Am 
dus până acum la bun sfârșit 16 astfel de proiecte, de-a lun-
gul și de-a latul țării. Am donat vasăzică peste 7000 de cărți 
nou-nouțe, cele mai frumoase care există, căci eu însămi 
le aleg cu gândul că dacă n-au fost iubite de mine mai întâi 
n-au cum să fie iubite de copii. Am investit așa peste 50000 
de euro în educația copiilor din țara asta. Și, credeți-mă, eu 
nu câștig mare lucru dintr-o carte - excepție a fost ”Cartea 
Reghinei” care a primit cele mai importante premii și-am do-
nat tot, adică peste 2000 de euro, fundației. Slujba mea de 
profesor part-time numai mulți bani nu-mi aduce. Dar am 
reușit să conving oameni feluriți fie să ne vireze 3,5 la sută 
din impozitul pe venit - o poate face orice salariat, trebuie 
doar să descarce un formular 230, să-și completeze datele 
la prima rubrică, fără cifre, fără nimic, și să-l trimită la fisc. 
Oamenii ar putea să se orienteze către asociații sau fundații 
din propria localitate, cele care fac bine chiar pentru ei. Mă 
ajută și editorii, fie cu reduceri la achiziție, fie cu sponsorizări 
semnificative. Și mai sunt câteva cazuri, emoționante, care 
ne-au virat bani în cont. Fundația aceasta e făcută din doi 
oameni, eu și sora mea. Cu mașina proprie am dus miile de 
volume, în câteva rânduri am prins niște ninsori inimagina-
bile, se răsturnau camioane înaintea mea, însă eu știam că 
orice-ar fi voi ajunge acasă. Și-am ajuns de fiecare dată. Cel 
mai frumos e când, pe drumurile astea, mă însoțește soțul 
meu, căci punem țara la cale și împărțim șofatul. În jude-
țul Bistrița-Năsăud am făcut donații și ateliere de joacă în: 
Rodna, Parva, Sângeorz-Băi, Ilva-Mică, Maieru și în Anieș. 
La Anieș am ajuns acum trei săptămâni, m-am bucurat ne-
spus de copiii de-acolo, am fost nostalgică, mi-a plăcut cum 
profesorii chiar știau că fără cărți nu se poate face educație. 
Valoarea reală a proiectului a fost de 4700 euro și-a însem-
nat 670 de cărți minunate. 
  - Activitatea editorială a prins proporţii de ne-
bănuit în mediul virtual, librăriile online înlocuindu-le pe 
cele clasice. Vor avea de suferit „casele” librării în de-
trimentul celor virtuale, dar cărţile tipărite în faţa e-bo-
ok-urilor? 
 - Bine c-au existat librării online, căci altfel pan-
demia chiar ar fi produs un dezastru cultural. Cei mai mul-

ți artiști au trecut printr-o perioadă cumplită, n-au mai avut 
practic din ce trăi. Scriitorii n-au mai fost publicați, căci nu se 
știa ce va urma. Anul trecut s-au anulat mai toate planurile 
editoriale, s-a publicat puțin și numai volume așteptate de 
public. Eu mă bucur nespus că Editura Humanitas a avut 
încredere în mine și că ”Tot înainte” a ajuns la mulți cititori. 
M-au impresionat nespus comenzile, am dat la un moment 
dat șase sute de autografe. Unele au ajuns în librăriile din 
Bistrița și-am zis, atunci, uite, cartea mea s-a dus acasă. Cât 
despre librăriile fizice, sunt spații frumoase, care chiar merită 
iubite. Eu intru cam în orice librărie îmi iese în cale. Și nu mă 
pot abține să nu cumpăr cărți. 
 - Care este viitorul presei literare tipărite în-
tr-o eră digitală în care toată lumea este cu telefonul în 
mână? 

 - Nu știu, dar tare mult aș vrea să fie cu pagini care 
miros a cerneală și care foșnesc la răsfoire. Eu cumpăr și 
presă culturală, deși citesc dominant on line. Sper să reziste 
cât mai mult, în alte țări lucrurile merg simțitor mai bine. Adi-
că-n trenurile germane sigur vezi oameni cu ziare. 
 - Scrieţi poezie, proză, dar şi literatură pentru 
copii. Eu cred că, deşi o perioadă a fost neglijată de cri-
tică, literatura pentru copii este foarte importantă pentru 
că micuții trebuie învăţaţi să îşi cultive dragostea pen-
tru lectură. Şi sunt convins că este şi mai greu de scris 
pentru că trebuie să conturezi personaje care să fie pe 
placul lor.
 - Cel mai mult îmi place să scriu pentru acest pu-
blic, în formare, care poate găsi pepitele ascunse printre 
rânduri cu mai mare ușurință decât cei învățați să citească 
greșit ceva. Dacă imaginea mea interioară nu ar fi una de 

pre-adolescentă, nu aș scrie probabil niciodată pentru cei 
mici. Dar așa mă mișc în zona asta cu bucurie, dacă l-am 
imaginat cândva pe Arik în două feerii rimate și ritmate pen-
tru copii până-n nouă ani, am ajuns în locuri inimaginabi-
le, cu eroi tare atașanți, de pe alte ”felii” - în ”Ferbonia” și 
”Vertijia”, tare frumos desenate de Anca Smărăndache -, dar 
și în experimentul ”Spionul Kme” în care un băiat pătrunde 
cu un mecanism special, un rotor de lumină adică, fie într-o 
hartă, fie într-un basm, fie într-un joc 2D etc., încercând să 
descopere astfel drumul spre casă. L-am imaginat și pe Me-
dilo, un băiețel cârlig de rufe, într-o carte pentru copii până-n 
șapte ani, superb ilustrată de Sidonia Călin. Și, recunosc, 
am și-un pseudonim, oarecum colectiv, căci am primit și-un 
pic de ajutor de la grupul meu de scriere creativă, ”Liternauții”; 
îl recunosc așadar și pe Robert Ersten. Cele două cărți ”Cum 
am supraviețuit clasei a VIII-a” și ”Cum să spui te iubesc” sunt 
deja foarte iubite de copiii mai mari. Am primit tot felul de me-
saje legat de ele, în sfârșit e altceva, îmi zicea o fetiță de clasa 
a VII-a, ca asta vreau să fie cărțile de lectură suplimentară.
 -Cum se vede cultura din judeţul Bistriţa-Nă-
săud? V-aţi reîntors, în calitate de scriitoare, acasă, la 
Sângeorz Băi, unde aţi fost primită cu coroniţă de flori, 
aţi fost la liceele importante din judeţ. 
 - Bistrița e vie cultural, are personalitățile ei, are o 
sinagogă transformată-n sală de concerte, are oameni fru-
moși și cititori adevărați, are o bibliotecă județeană superbă, 
librării frumoase, are scriitori remarcabili și un fel de temei-
nicie în tot ce face. Vin cu drag acolo, de câte ori sunt che-
mată. Și mă bucur de tot ceea ce văd, căci e adevărat și cu 
sens.
 - Sunteţi Cetăţean de Onoare al oraşului natal, 
Sângeorz Băi, alături de alţi doi scriitori, împreună cu 
care aţi conturat proiecte culturale frumoase – Marin 
Mălaicu Hondrari şi Dan Coman. Ce reprezintă acest 
gest al comunităţii pentru dumneavoastră?
 - M-au impresionat pur și simplu. Nu mă așteptam. 
Cu toată sinceritatea. Căci nimeni nu-i profet în țara sa, nu-i 
așa? Iar pe Dan Coman și pe Marin Mălaicu îi admir, sunt 
poeți și prozatori de mare calibru, e o mare bucurie să le 
citesc volumele. 
 - Cât de importantă este receptarea critică, dar 
premiile primite pentru scriitori? Care ar fi reţeta  - să 
scrii pe placul cititorilor sau pe grila criticilor sau să îi 
împaci pe toţi ?
 - În scris nu există rețete. Ar fi absurd să-ți consumi 
viața ca să faci cuiva pe plac. Premiile vin sau nu vin, mereu 
e un context, un algoritm, un aer al vremii. Eu scriu mai ales 
în vacanțe, căci, fiind prinsă în foarte multe lucruri, pur și 
simplu nu am când altcândva să mă așez la tastatură. Dacă 
nu reușesc să-mi procur timp, sufăr, mă nevrozez treptat. 
De-a lungul vieții am scris enorm în cap, fie așteptând la se-
mafor, fie călcând haine sau gătind, fie pe drumurile Melior, 
în avioane sau în alte locuri de tranziție. Cele mai multe cărți 
s-au volatilizat în acest fel, căci ele n-au mai putut fi scrise. 
Mă bucur de aceea de fiecare zi în care mi se dă sănăta-
te, cap limpede și o lume de dezvăluit într-o carte viitoare. 
Acum, de pildă, aștept luna iulie, când sper că se va mai 
domoli vârtejul și când mă voi așeza în sfârșit într-o poveste 
care se va petrece în... Berlin. 
 - Care este rolul culturii/ literaturii în vremuri de 
restrişte? Putem închide porţile culturii, putem pune la-
cătul şi să ne luăm toţi o vacanţă prelungită sau cultura 
este cea care ne dă aripi, ne ajută să depăşim greutăţile? 
 - În pandemie, oamenii au consumat mai multă cul-
tură decât în mod obișnuit, și numai pentru că au văzut mai 
multe filme sau au citit ceva mai mult. Noi suntem ființe care 
ficționalizează, care imaginează, care se emoționează de nu 
știu câte ori pe zi, și asta pentru că avem o propensiune cul-
turală. Cum să elimini așa ceva? Cred că și viitorii roboți vor 
fi configurați cu o latură artistică, iar ei nu vor putea să scadă 
nivelul, așa cum fac uneori oamenii. 
 - Mulţumesc. 

Menuț Maximinian

Mircea Cărtărescu, Ioana Nicolaie și fiul lor, Gabriel

Cu Marin Mălaicu Hondrari și Dan Coman
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Lucian Blaga - 60 de ani de nemurire

Demolăm reperele, fără umbră de regrete! 

Înmormântat în astă stea, / în nopţi voi lumina cu ea 
(Glas de seară) 
 S-au  împlinit, anul aceasta, şase decenii de când 
scriitorul Lucian Blaga a trecut în lumea veşniciei. Născut 
pe 9 mai 1895, în Lancrăm, Lucian Blaga se va stinge din 
această viaţă trecătoare tot într-o zi de primăvară, pe 6 mai 
1961. 
 La Bistriţa, poetul a avut o casă și grădină între anii 
1938-1940,  iar priveliştea care i se aşternea în faţa ochilor 
spre Valea Bârgăului l-ar fi făcut să exclame: „acesta e ade-
văratul meu spaţiu mioritic”.  Prămăvara aceasta m-a găsit 
în grădina lui Blaga de la Bistriţa. Privind cu mamar cum am 
lăsat să se demoleze, de curând, casa lui Blaga. În locul ei a 
apărut un garaj.  Am stat de vorbă cu proprietarii care mi-au 
spus că au discutat de multe ori cu autorităţile să facă un 
proiect de salvare a căsuţei. Că ar fi dat gratuit partea de 
teren unde era căsuţa, dacă aceasta era renovate. Se pare 
că nimeni nu a fost interest, astfel încât, în locul căsuţei care 
devenea o ruină s-a construit un garaj, numai bun pentru 
vila ce a răsărit în grădina din spaţiul mioritic. Încă o dova-
dă că nu ştim să avem grijă de reperele noastre, nu le ştim 
promova. Să fii fost în altă ţară, alta era situaţia. La noi însă 
multe case memorial zac date uitării sau sunt deja înghiţite 
de pământ. 
          Pe cei care nu ştiţi prea multe despre prezenţa scriito-
rului în perioada celor doi ani în căsuţa ce şi-a achiziţionat-o 
pe Dealul Târgului, spre Năsăud, îi invit să citească mono-
grafia „Lucian Blaga la Bistriţa 1938-1940”, scrisă de Jeniţa 
Naidin. În cele trei capitole sunt descrise trăirile filosofului la 
căsuţa de pe deal, într-un loc mirific de care s-a îndrăgostit, 
iar priveliştea care i se aşternea în faţa ochilor spre Valea 
Bârgăului l-ar fi făcut să exclame: „Acesta e adevăratul meu 
spaţiu mioritic”. Acolo se spune că ar fi scris „Diferenţialele 
divine”, din “Trilogia cosmologică”. 
 Pe lângă lucrurile cunoscute până acum din cores-
pondenţa pe care Blaga a avut-o atât cu familia, cât şi cu unii 
scriitori, cartea surprinde şi prin convorbirile cu urmaşii cum-
părătorului moşiei, de la scriitor, Anuţă Sabina, Anuţă Dorina 
şi vecina Irene Pop. De asemenea, sunt incluse consemnări 
ale unor scriitori despre Casa Blaga de la Bistriţa, amintind 
aici pe Ioan Pintea, Victor Ştir, Mircea Gelu Buta, Constantin 
Sănduţă.
          În Addenda ne întâlnim cu scriitorii din Bistriţa-Năsăud 
ce s-au aflat în relaţie cu Lucian Blaga, amintind aici pe Liviu 
Rebreanu, Iustin Ilieşiu, Gavril Istrate,  Alexandru Husar, Lu-
cian Valea, Aurel Rău şi lista poate continua.
          Secţiunea „Foto-documentar” prezintă imagini inedite 
cu Lucian Blaga la căsuţa de pe Dealul Târgului, cu starea 
casei de-a lungul timpului, până la demolare, precum şi cu 

casa familiei Pavel din Bistriţa, unde poetul se simţea „atât 
de bine”, una dintre cele mai frumoase din oraş, unde, în 
momentul de faţă, se află Conacul Verde.
          Jeniţa Naidin se apleacă cu seriozitate asupra subiec-
tului, dovadă stând şi zecile de volume ce constituie bibli-
ografia. De la momentul în care scriitorul doreşte să achi-
ziţioneze o proprietate în zona Clujului, acolo unde ajunge 
profesor universitar, la căutările sorei Letiţia Pavel, până la 
prezenţa lui Blaga pentru prima dată la Bistriţa, toate sunt 
descrise cu un fir epic ca al unui roman de către Jeniţa 
Naidin. Apoi, prezenţa marelui scriitor în frumoasele veri la 
gospodăria de pe Dealul Târgului, de unde scrie prietenilor 
apropiaţi, spunându-le că lucrează o nouă carte, dar şi la 
grădină, alături de soţie, sunt pagini de memorialistică care 
merită a fi aşezate pe raftul celor care l-au iubit pe filosof, 
dar şi a bistriţenilor care pot fi mândri că în mijlocul lor a trăit 
unul dintre numele ce au adus literatura românească la loc 
de cinste pe coordonatele lumii. 
 „Am fost în anii 2014 2017 de mai multe ori în locul 
unde poetul a avut o casă și grădină în anii 1938 1940. Sunt 
conștientă că această lucrare cuprinde 
doar o parte din ce se poate înmănun-
chea mai complet ca și informații despre 
locuirea familiei Blaga câtva timp lângă 
Bistrița și, de aceea, nădăjduiesc pentru 
viitor că, după apariția acestei prime cărți, 
se vor întocmi alte scrieri cu alte mărtu-
rii despre legătura lui Lucian Blaga cu 
frumoasele meleaguri bistrițene…Acum, 
când cartea este sub tipar, casa Blaga 
nu mai este, iar mărturia că a rămas locul 
gol o găsiţi în imaginile de la finalul aces-
tui volum pe care l-am scris cu emoţie, 
smerenie şi efort…M-a însoţit smerenia 
pentru că nu sunt specialist în domeniul 
cercetării istoriei literare. Am depus efort 
susţinut deoarece munca ocupă un rol 
foarte important în viaţa mea. Povestea 
acestei case de lângă oraşul Bistriţa este 
amplă, iar eu am să spun doar un crâm-
pei” spune autoarea în debutul volumului. 
  Dar care ar fi povestea? Sora mai mare a poetului, 
Letiţia se stabilise imediat după Primul Război Mondial  în 
oraşul Bistriţa, deoarece, soţul ei, Ion Pavel,  „pentru me-
ritele sale deosebite a fost numit în 1919 revizor şcolar al 
judeţului Bistriţa, de către Consiliul Dirigent”. Lucian Blaga, 
având în sufletul său dorinţa arzătoare să se întoarcă în pa-
trie (era atunci ministru plenipotenţiar în Portugalia), a dorit  
să aibă o casă la ţară, scriind despre asta unei rude (Lelia 
Rugescu, nepoată): „Aş vrea să cumpăr 5-10 jugăre de pă-
mânt, grădină cu pomi, şi pentru zarzavat. Mi-aş clădi o casă 
în stil ţărănesc. Acolo vreau să stau 5-7 luni pe an! Şi vreau 
să fie pe la Bistriţa”. Bazil  Gruia ne arată într-o carte a sa:  
„Lucian Blaga, în anul 1939,  ducea în această casă o viaţă 
patriarhală, foarte puţin pretenţioasă,  scria, se plimba prin 
grădină şi stătea de vorbă cu copiii.” 
 Soţia poetului, Cornelia Blaga-Brediceanu în vo-
lumul “Jurnale 1919| 1936-1939| 1939-1940| 1959-1960”,   
Ediţia Humanitas, 2016, vorbeşte despre casa din Bistriţa, 
iar Dorli Blaga, fiica soţilor Blaga,  o completează pe mama 
ei prin note de subsol explicative. «Portugalia, 1938, 31 
octombrie. Suntem proprietari de quinta! Ni s-a împlinit, în 
sfârşit, o veche dorinţă! Familia Pavel ne-a telegrafiat azi 
că au cumpărat grădina de pomi despre care ne scriseseră 
săptămâna trecută. La 24 octombrie a dat Lucian telegrama 
să o cumpere şi până azi ei au şi încheiat contractul. Quinta 
noastră e situată la 3 km de Bistriţa  pe o colină care coboa-
ră  în terase, şi are în faţa ei o privelişte întinsă. Avem acolo 
vreo mie de pomi roditori, 500 [de] meri, 70[de] nuci etc. Şi 
300 [de] viţe de vie…19 noiembrie. Altă telegramă, din Bis-
triţa: „Gospodăria într-adevăr o minune – Lucian.” Suntem 
fericite( p. 112, 113). 
          Cel mai amănunţit Blaga îşi descrie proprietatea de la 
Bistriţa în „Corespondenţa cu Elena Daniello...”. „O împre-

jurare neașteptată mă face să mi amintesc de grădina de 
pe dealul Burgului de la Bistrița, al cărei proprietar am fost 
din anul 1938 până imediat după al Doilea Război Mondial. 
Am cumpărat acea grădină în toamna anului 1938, pe când 
eram ministru plenipotențiar în Portugalia. Universitatea de 
la Cluj îmi făcuse chemare la catedra înființată anume pen-
tru mine, de Filosofia culturii. Intenția mea era să mă întorc 
în țară, după aproape un deceniu și jumătate de diplomație. 
Cea mai fierbinte dorință a mea era să am o grădină la țară, 
prin împrejurimile Clujului, cu o căsuță și gospodărie țără-
nească unde să mă pot retrage în timpul verii și al lungilor 
vacanțe universitare. Sora mea, Letiția, căsătorită și stator-
nicită de mult timp în orașul Bistrița, s a oferit cu entuziasm 
să mi caute o așezare rustică potrivită. Mi a găsit o la vreo 3 
km depărtare de acest oraș al grădinii, pe drumul vechi către 
Dumitra. Pe la capătul de jos al grădinii trecea drumul mai 
nou și bine bătut spre Năsăud. Grădina se întindea pe clinul 
ușor învălurat al dealului, pe vârful căruia străjuia o pădure 
de stejar și fag și rămășițele unui turn de cetățuie medie-
vală, de unde, după legendele locului, nobili tâlhari răpeau 
prin secolul XV frumoase săsoaice pe care le închideau în 
Burg pentru plăcerile lor. Aveam de toate în grădina mea. 
Mai ales o splendidă privire asupra văii Bârgăului, asupra 
munților spre răsărit, unde se ascundea în albastrul negu-
ros așezarea Colibița. Când mi am luat în primire rostul de 

agricultor, am spus sorei mele că nu putea să găsească un 
loc mai potrivit visurilor mele de „tinerețe” tomnatică. Casa 
era acoperită cu șindrilă și avea pridvor de jur împrejur. 
Aveam, în ocol, șură, șopron, grajd. Aveam în livadă vreo 
patruzeci de nuci bătrâni ce dădeau multă umbră și puțin 
rod. Și mai aveam o vie, din care s ar fi putut recolta până la 
o mie de litri de must. N am avut norocul să stau în grădină 
decât două veri foarte lungi, în anul 1939, din mai până la 
sfârșitul lui septembrie, și în 1940, din mai până la sfârșitul 
lui august, când verdictul de la Viena ne a constrâns să ne 
refugiem în grabă, lăsând totul în grija unor vecini, care în 
anii următori s au transformat în devastatori binevoitori ai 
bunului meu. Cele două veri petrecute la grădină au rămas 
însă printre amintirile de zenit ale vieții mele. Elemente de 
atmosferă și de peisaj de acolo au intrat în multe din poeziile 
mele scrise mai târziu. Dorința mea fusese să dau o mare 
dezvoltare vieții mele rustice, dar evenimentele de răscruce 
ale vieții internaționale, răsturnările politice, deplasările de 
hotare au zădărnicit totul. Foarte prielnice au fost însă acele 
două veri pentru dezvoltarea fiicei noastre, care după întâia 
copilărie citadină a îndrăgit atunci viața la țară. În mijlocul 
curții aveam un fel de monument al naturii: un copac din 
neamul coniferelor, un exemplar puternic și sănătos din spe-
cia Sequoia Gigantia. Tulpina era foarte groasă, înălțimea 
de 20 de metri. Copacul era unul din cele câteva exemplare 
ale speciei pe care le avem în țară. Se știe că acest copac 
crește prin America, în Statele Unite. Este copacul cu cea 
mai mare longevitate: trăiește cinci mii de ani. Al meu să fi 
avut 70 de ani. Eram foarte mândru de prezența lui în gră-
dina mea. Când te apropiai de Bistrița cu trenul, copacul se 
vedea de la mare distanță. 

Blaga, în grădina din Bistrița

Casa din Bistrița
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Căsuţa lui Lucian Blaga, de la Bistriţa, şi „adevăratul spaţiu mioritic”, distruse! 

 Când la reîntoarcerea din refugiu, după război, m 
am dus întâia oară la Bistrița să văd ce s a ales în curs de 
cinci ani de proprietatea mea, am băgat de seamă, apropi-
indu mă cu trenul, încă de la mare depărtare, că Sequoia 
de pe Burg nu se mai ridica în peisaj ca altădată. Ajuns în 
grădină, aflu că Sequoia a fost tăiată în timpul războiului și 
că se usca de sus în jos. Partea vie nu mai avea decât ju-
mătate din înălțimea de odinioară. Copacul era pe cale de a 
se usca în întregime. Împrejurarea nu mi era de bun augur 
pentru întoarcere. Trăim acum în anul 1958, [când] citesc 
într un ziar o notiță despre descoperirile arheologice ce s au 
făcut în toamna aceasta pe dealul Burgului de la Bistrița. De 
la Institutul de arheologie aflu că sub pădure, nu departe de 
fosta mea grădină, s au descoperit vreo 40 de urne cu ce-
nușă și oscioare. După tehnică, ornamentică, stil, unele sunt 
de pe la 1500 înaintea erei noastre. Ele au deci o vechime 
aproximativă de 3.500 de ani. Urne protodace, desigur. Cât 
timp am stat în grădina de pe Burg, n am putut să bănuiesc, 
nici chiar în visurile mele poetice, că sălășluiesc pe un cimitir 
dacic atât de impresionant. Dacii, a căror cenușă s a găsit 
lângă grădina mea, au fost contemporani cu Moise profe-
tul și cu nu știu care dintre piramidele vechiului Egipt. Ei au 
trăit câteva secole înainte de luptele de la Troia. Arheologia 
e o știință poetică. Dar deosebit de poetică devine această 
știință când se leagă într un fel de locurile tale, de o grădină 
în care ți ai făcut odihnitorul somn, după ce ai lucrat în vița 
ta, de pe același loc, crescută din cenușa strămoșească”. 
(Din Caietele Elenei Daniello, Grădina de la Bistrița, BCU 
Cluj Napoca, Fond Daniello. Transcriere de Mircea Popa, în 
„Apostrof”, Cluj Napoca, nr.5/ 2015). 
 La 3 august 1939, îi scria lui Ion Chinezu, la Cluj, 
invitându l să l viziteze la grădina de la Bistrița: „Cam de 
când sunt aici lucrez la volumul de cosmologie. Sunt cu totul 
cuprins de acest studiu, pe care vreau neapărat să l ispră-
vesc până la sfârșitul lunii. Viața aici e nespus de frumoasă, 
în ciuda enervărilor cu gospodăria. Peste o săptămână cred 
că avem întâii struguri copți. Și acum iată despre ce este 
vorba. Ionică să poftească la noi! Îi așteptăm neapărat pe 
miercurea viitoare. Dar asta sigur, căci așa ne împărțim cu 
oaspeții pe care îi avem (…) Pe Nela nădăjduim s o avem 
la noi în Septembrie. Lipsa paturilor ne silește la invitații prin 
rotație…” (Lucian Blaga. Corespondență A F, Ediție îngrijită, 

note și comentarii de Mircea Cenușă, Ed. Dacia, Cluj Napo-
ca, 1989, p. 223).
 La 18 august îi scria lui Vasile Băncilă că are în 
pregătire cursul Despre gândirea magică, dându i câteva 
informații despre preocupările gospodărești: „Gospodăritul 
mă pasionează enorm. Dar este o secetă grozavă, încât ne 
au secat toate fântânile. Chiar și apa pentru vite trebuie s o 
aducem de la 3 km distanță. Dorli e fericită cu cei doi iezi albi 
ai ei, foarte drăguți și foarte comici, la dreptul vorbind sunt 
iade, una «Pana», cealaltă «Păunița». Le am găsit într un 
sat săsesc și le am adus dintr o plimbare cu trăsura. Doam-
na Blaga și a făcut obiceiul să se scoale cam pe la 5 6, altfel 
dorm și servitorii. De o lună e la noi și Tința Focșăneanu. 
Chiar azi a cules întâii struguri din vie. Produsele n au însă 
nici un preț. E o jale să vezi cum se duc la piață perele de 
aur, ca să încasezi exact atât cât costă culesul. Nu înțeleg, 
pur și simplu, cum trăiesc țăranii. Pentru mine, e un miracol. 
Totuși cu gospodăria am proiecte frumoase, chiar dacă n 
ar fi de nici un folos. O fac de dragul gospodăritului în sine. 
Ca să vezi cât de mult îmi place, îți spun, că timp de două 
luni n am coborât la Bistrița decât o singură dată – ca să mă 
tund…” ( Lucian Blaga. Corespondență A F., pp. 38 39). 
 În același august 1939, poetul mai scrisese familiei 
avocatului Lionel Blaga de la Sibiu: „ Lucrurile merg bine. 
Numai seceta e cam mare și ne seacă toate fântânile. Eu 
încerc să prind câte ceva din ale gospodăriei. Plăcerea mea 
e mai ales via. Nuci sunt. Mere – mijlociu. Pere multe. Cu-

curuzul cam întârziat. Dorli se simte ca n rai: cu grajd, cu 
vaci, cu iepe, cu iepuri. Toate deopotrivă de însărcinate. Cu 
excepția Corneliei. Care se străduiește să țină la înalt nivel 
totul. Eu stau ziua întreagă în pijama verde și scriu o nouă 
carte. Merge strună. Numai război de n ar fi.(…) Eu cred că 
spre sfârșitul lui Sept. totuși veniți și voi odată cu mașina 
până aici. Dor și drag.” (Lucian Blaga. Corespondență A F, 
ed. cit., p. 71). 
 La 30 august, pe când se afla la gospodăria din 
Bistrița, unde tocmai se tăiase otava câmpului, cade și ne-
fericita veste a „dezlipirii părții mai mari a Ardealului de Țara 
Mamă”: „Am pierdut Ardealul, Clujul, grădina!”, consemnea-
ză în lacrimi Cornelia. În chiar seara aceleiași zile, familia 
Blaga pleacă urgent la Cluj, cu lucruri împachetate în mare 
grabă. Ziua de 2 septembrie („Ziua mea – ce zi tristă!”, con-
semnează Cornelia) îi găsește pe soții Blaga la Bistrița, îm-
pachetând mobila, biblioteca și celelalte lucruri, transportate 
la familia turdeanului Murășanu cu câteva camioane. La 3 
septembrie s au împachetat „ultimele lucruri”: „N am lăsat 
ungurilor nici un cui.” Și sora poetului, Lelia Pavel, cu familia 
sa, va părăsi Bistrița, vânzându și casele din Bistrița și Cluj, 
îndreptându se către Vatra Dornei, unde familia Blaga avea 
încă o casă, Vila Belvedere („casa noastră de acolo”, cum 
scrie Cornelia în Jurnalul său). (Blaga Brediceanu, Cornelia, 
„Jurnale – 1919; 1936 39; 1939 1940; 1959 1960”, Ediția 
îngrijită și comentată de Dorli Blaga, Casa Cărții de Știință, 
Cluj Napoca, 2008). 
 Cunoscându i mâhnirea pricinuită de Diktatul de la 
Viena, Basil Munteanu îi va scrie la 12 august 1942, la Sibiu, 
încurajându i speranțele: „Grădina de la Bistrița nu trebuie 
uitată, ci recâștigată. Trebuie!”. 
 Poate că, dacă am fi avut mai mulţi oameni ce luptă 
pentru păstrarea căsuţei lui Lucian Blaga, pentru renovarea 
şi deschiderea unui muzeu, am fi avut pe drumul dintre Bis-
triţa lui Andrei Mureşanu, autorul versurilor Imnului naţional, 
spre Prislopul lui Liviu Rebreanu, întemeietorul romanului 

românesc modern, o oază de frumuseţe a spaţiului mioritic 
în care să ne întâlnim cu filosoful Lucian Blaga. Ne rămâne 
doar amintirea. Şi regretul că nu am fost în stare să păstrăm 
vii urmele scriitorului Lucian Blagape plaiurile bistriţene, pe 
care acesta le-a îndrăgit atât de mult, considerându-se aici, 
cu adevărat, acasă.

Menuţ Maximinian 

Casa Blaga În timpul demolării Garajul din locul casei

Casa din Bistrița a surorii Letiția

În grădina lui Blaga
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 Lina a absolvit Liceul sanitar la secția de optică. Când s-au dat 
repartițiile, chiar dacă avea medie mare, i s-a dat post în Iași. Era ne-
voie și în Cluj de cadre, în tot Ardealul era nevoie, dar asta era politica: 
amestecul populației. Ce-a mai plâns Lina! Nu voia să plece de acasă, nu 
voia în Moldova de una singură. De ce s-o trimită la capătul țării tocmai 
pe ea? Simina-știe-tot i-a spus Anitei că nu se prea poate rezolva nimic, 
dar dacă ar merge până la Iași și ar obține de la directorul cabinetelor 
de optică o semnătură de respingere a încadrării ei, ar putea să-și caute 
de lucru în altă parte. În Cluj? Nu, în Cluj nu se va putea, dar măcar 
undeva mai aproape. Ilona a fost cea care s-a dus cu Lina la Iași. N-au 
rezolvat nimic în prima fază, nu primeau semnătura pentru că directorul 
avea nevoie de ea, nu putea să-și blocheze postul. Apoi Lina a aflat de 
la o colegă, că ar fi un post vacant la Satu Mare, tocmai s-a deschis un 
cabinet nou și nu aveau personal destul. Ilona s-a dus a doua oară la 
Iași, hotărâtă să rezolve. Cum l-a convins pe director? I-a făcut ochi dulci, 
s-a folosit cu nerușinare de frumusețea ei. L-a lăudat cu dezinvoltură, i-a 
spus că n-a mai cunoscut un director așa de cumsecade, atât de aparte, 
că de data trecută a rămas cu gândul la el. Și i-a dat numărul de telefon, 
asigurându-l că locuiește singură, își are apartamentul ei, da, dacă are 
drum pe la Cluj... Și s-a întors cu semnătura. I-ai dat numărul de tele-
fon? se mira Lina, dacă te sună, dacă vine? Taci, soră-mea, i-am dat un 
număr fals, nu-s proastă, am mințit, sigur că l-am păcălit; pentru tine am 
mințit, merită, nu crezi? M-a ierta Ăl de Sus, că-i pentru o cauză nobilă, 
eu așa zic. Așa că Lina și-a făcut bagajele și s-a mutat la Satu Mare. S-a 
mai golit un loc acasă, am rămas cinci în casa din Iris.
 Lina e cea mai harnică dintre fetele mele, spunea mama, și cea 
mai răbdătoare. Unde pune ea mâna, e lucru făcut din suflet. Fie că muncește în grădină, 
că e la culesul porumbului, că e în bucătărie sau spală rufele, ea nu stă nici o clipă, tocmai 
ea să plece de acasă? și se puse din nou pe plâns. Trăiam cu toții o perioadă neagră, lipsuri 
în toată țara. Europa liberă vuia la adresa regimului, tata asculta toată seara. Ca în toți anii 
din urmă, în Fânațele Clujului nu era nici un pericol să fii descoperit, casele erau la distanță 
mare una de alta, nimeni nu-și bătea capul să pârască pe cineva în văgăuna aia de dincolo 
de Dealul Morii. Mama Flora n-ar fi vrut în ruptul capului să se mute la oraș, mai ales acum 
când cu munca ei ținea toată casa cu produse: lapte, smântână, caș, ouă, găini și pui, vacă 
și vițel, oi, miei, brânză și telemea, plus grădina cu zarzavaturi, livada cu fructe, terenurile de 
la colectiv lucrate pentru cereale, muncă din zori și până seara. Asta am făcut toată viața, am 
avut pământuri, știu cum să scot rod din ele. Munceam cu toții, școala era școală, mersul la 
biserică era mers la biserică, nu se lipsea, în rest nu aveam zile libere, nici vacanțe libere, ci 
muncă.
 Dar tot erau lipsuri: era neplăcut să n-avem hârtie igienică, să ne întoarcem la hâr-
tia din filele caietelor vechi, a trebuit să reluăm folosirea veceului din capătul grădinii. Apoi, 
aveam stocuri de lumânări, căci se lua des curentul și ne făceam temele la lumina lumână-
rilor; dacă scădea presiunea la gaze așa mult încât se stingea flacăra din teracote, ne luam 
mănuși și așa ne scriam temele, învățam înveliți cu plăpumi. Cel puțin, când mergeam în 
Fânațe, soba duduia încărcată cu lemne și era o căldură plăcută, bunătăți gătite de mama, 
ne plăcea în Fânațe. La noi în cartier se construia linia de tramvai, din Iris până în centru, în 
loc de stradă, era un șanț imens, un șantier noroios, nu circulau autobuze. Cu Pianke – eram 
deja eleve la Liceul sanitar – mergeam pe jos câte o oră dus și la fel întors, ierni geroase. 
Urmăream prin oraș dacă apare ceva de cumpărat de strictă necesitate. Ne trebuia vată, nu 
se găsea deloc în farmacii, erau cozi de ore în șir, dacă cumva se aducea pe undeva. Când 
am început practica medicală, furam din clinică, furam pentru a ne pune în chiloți la ciclu; 
ne făceam mici stocuri – marfă de contrabandă, ne împrumutam între noi, cu atâtea fete în 
casă, trebuia multă vată. Am pățit odată că asistenta șefă de pe secție a descoperit că i-a 
dispărut toată vata din dulap, deși era sub cheie, că nu mai era nici cât să faci o injecție: ne-a 
aliniat pe toate elevele să recunoaștem care am luat, că dacă nu, ne va controla în chiloți și 
va cere scăderea notei la purtare celor care eram la menstruație. Alina, mai speriecioasă, a 
început să plângă: ea e la ciclu, dar n-a furat ea vata. Eu nu eram la ciclu, nu-mi păsa dacă 
ne controlează. Și nu luasem eu tot, doar puțin, dar ca și mine, o fi luat și altele, până n-a mai 
rămas deloc. Nu o dată m-am trezit la școală pătată pe chiloți pentru că nu-mi ajungea câtă 
aveam. Apoi ședeam pe scaun pe câte un șold, să nu treacă prin uniformă să se vadă. Cum 
să mai fiu atentă la conjugările de passé composé la franceză când simțeam cum curge 
sângele și mă voi face de rușine? Când s-a împrietenit Ilona cu Sedu și am descoperit ce de 
vată avea acasă, nici măcar nu i-am cerut, am furat și de la ea. Am ajuns o hoață de vată.
Parcă era mai bine aprovizionat orășelul Linei, am descoperit asta în clasa a noua, când am 

vizitat-o prima dată la Satu Mare, erau de găsit tot felul de bunătăți aduse din Ungaria, sigur, 
acestea se găseau pe sub mână sau prin vânzare din om în om. Fiind aproape de graniță, 
sătmărenii aveau voie să treacă mai des dincolo, puteau merge din două în două luni. Încet, 
ne cream rețele prin care „făceam rost” de produse din diferite surse, asta era una dintre 
preocupările principale ale vieții practice din acea vreme. Dar mie îmi plăcea cel mai mult să 
trăiesc în lumea mea, să mă afund în cititul cărților, să scriu. Deseori mă ascundeam, că era 
multă treabă, în vacanțe mai ales, iar tata striga la mine: lasă cărțile, nu-ți vor da de mâncare 
romanele acelea. Citeam pe furiș, adeseori spunând că-mi fac temele. 
 Apoi a terminat și Timotei liceul, n-a intrat la facultate în primul an și i-au trimis 
ordin de înrolare în armată. La Focșani. La Focșani? Ce tragedie! Când a auzit Simina-se-
curista, ne-a spus că „oriunde, dar nu acolo”: nu pot să-l las pe copilul ăsta bun și frumos să 
ajungă acolo, am o slăbiciune pentru el, îl ajut eu cumva, e tragedie acolo, îl vor distruge, 
e ca un batalion disciplinar, habar n-aveți – ne sperie ea. Dacă cu Lina nu ne-a putut ajuta, 
doar sfătui, în cazul lui Timotei, începu imediat aranjamentele, îi reorientă dosarul schim-
bând direcția: Prundu Bârgăului, la vânători de munte. Ce interesant, ce palpitant, repeta 
Timotei în timp ce-și pregătea cufărul. L-am ajutat chiar eu cu vopsitul cufărului de lemn, 
în verde. El a cumpărat lacăt nou, eu i-am scris, cu vopsea albă, numele pe capac. Fiind 
atâtea fete, îl iubeam pe fratele nostru într-un fel aparte. Noi toate semănam cu tata, cumva 
mai temperamentale, repezite uneori, el semăna cu mama, blândețea ei, un anume calm 
împăciuitor, avea ochii ei albaștri și era înalt ca frații ei. Am plâns când a plecat, am plâns 
toate. Apoi, a doua zi, cu totul neașteptat, a revenit acasă: tuns chel, avea o țeastă albă, 
lucioasă, un chip de om speriat, neterminat. Nu-și purta îmbrăcămintea lui, zice că apucase 
să o predea la magazie, ci avea niște haine mici pe el, ale unui coleg mai sfrijit, se vedeau 
încheieturile mâinilor de sub mânecile prea scurte, pantalonii lăsau să se vadă piciorul fără 
șosete în ghete, umerii adunați în geaca prea îngustă. Să râdem, să plângem? M-a trecut 
un fior neplăcut, m-am speriat. Avea o cută pe frunte, era prima dată că am observat-o, ca 
o urmă de tristețe, i se păstra și când râdea. Iar râsul lui avea ceva ascuns, ca o taină de 
nerelevat. Ce s-a întâmplat de a venit acasă? Nu i-a ajuns dosarul la Prundu Bârgăului. 
Doamne, doar n-o fi la Focșani! Va fi distrus dacă ajunge acolo, blând și liniștit cum e, o să-l 
calce în picioare, o să-și bată joc că-i ardelean, ne panicam noi. Nu, nu era nici acolo. Unde 
s-o fi rătăcit? După două săptămâni, i s-a dat de urmă. Simina-poate-tot a făcut o faptă mai 
bună decât spera să-i iasă, dosarul a rămas la Cluj, astfel, Timotei a făcut armata în orașul 
de baștină. Uneori îi era greu să nu sară gardul și să fugă acasă, ne despărțeau trei kilome-
tri. Îmi luam colegele, pe rând, eleve la Liceul sanitar, și treceam în vizită pe la el, așa, ca să 
vadă și soldații fete frumoase. 
 Tare ne mai era de ajutor Simina-știe/poate-tot, pila securistă, prietena Anitei. Iar 
acasă, s-a mai golit un loc, am rămas doar patru. 

(roman în lucru - fragment)

Hanna Bota

Trei femei, cu mine, patru
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UNDE AȘEZĂM PLÎNSUL COPILULUI?
Un scîncet de copil
la intrarea-n biserică,
undeva sub prima boltă,
spre sfîrșitul liturghiei.
Îngerii păzitori au un ceas de relaxare,
profită de priveliștea zilei
așezaţi pe streșinile împăcate…
Pregătit oare pentru nefericire?
Nu extincţia – simpla extincţie –
privilegiul eternităţii.
Și nici nu-i ţipătul prim,
ci gînguritul întrerupt
între primele silabe ale vieţii.
În ce colţ al inimii așezăm plînsul lui?
Cum să ieși dintre fraze convenţionale
și să-l asculţi?
Moartea stă deoparte
cuminte
și nu-i schimbă chipul.
Va scutura cîndva, undeva,
scîncetul acesta
bruma din florile lui aprilie?
Sau e victoria cu care cutează să intre
sub bolta bucuriei?
Cu plînsul lui lumea nu se repetă.
O știe?
Dorul lui acum se-ntremează?
În apa unde este scufundat, pentru purificare?
În lumea în care este acum scufundat, pentru vină?
Cînd scîncetul lui se umple de stele,
ei rîd.
Și cum va învăţa să stea de vorbă cu moartea,
s-o scoată din cuminţenie?
Scîncetul lui repetat
trece printre stropii căldării de aur
fără să se ude.
Și el plînge și ţipă în liniștea rugăciunii.
Parcă ar zice „Hei, lume, trezește-te!”
Înainte ca plînsul lui să devină protest
și, mai apoi, neputinţă!

EL, CARE NU POATE FI ALTUL
El se desface din tristeţe,
se dezbracă de ea ca de o haină prea strîmtă,
o desfăşoară cum poate în vînt,
să se risipească precum frunzele toamna...
Tot ce-i precar
alungă în alte tărîmuri.
Se dezbracă de tristeţe cînd e mai trist.
Şi trupul lui se arată gol,
numai carne şi sînge şi oase –
şi sufletul lui, dezbrăcat –
numai privire nestingherită
pînă-n adîncul inimii.
El e dintre cei aleşi.
Lumea se adună peste inima lui
ca o gheară
şi sîngeră.
Și chiar acum îmbracă tristeţea-n cuvinte
şi-o flutură ca pe o mantie
de care se leapădă.
El e dintre cei aleşi.
Dar unde s-arunce cărţile scrise de el,
unde?
Eternitatea se lipeşte de file
şi le duce cu ea
însîngerate.
…Atunci vede că Altul
pune lumea în rost.
Vine Acela şi suflă viaţă
peste sîngele lui risipit.
Ce poate el să mai facă?

EVA POZÎND PENTRU UN TABLOU
Ce nu face ea
ca să intre într-o icoană?
Ştia pînă mai ieri
că e Prima
lîngă un Adam mîncător de ciuperci,
dar s-a văzut în oglinda izvorului
ivit sub Pomul Cunoaşterii
şi atunci şi-a zis
că există și-un chip ascuns
– poate sufletul ei necitit? –
şi-a renunţat la sîngele ei potolit
alegînd, cu preţul mirării, închipuirea!...
Înflorea ea acum
din frigul unui gînd
nicicînd dovedit,
zicîndu-și:
„Ce bine-i să locuieşti
o oglindă de nimeni atinsă

şi din care oferi
nu un măr,
ci vedere!”
Poate regretată de Rai,
împărţind păcatul
cărnii ei ignorate...
*
Scribii de mai tîrziu
nu vor şti niciodată
că de fapt ea alegea
nu patima,
ci arta!

NARCIS SUPRAMODERNIST
Sătul de oglinda izvorului,
el azi se oglindeşte-n ocean.
Chipul lui, îndrăgit de el însuşi,
se răsfrînge în clopote mari
din mai mari universuri;
şi îl uită.
Un gînd ivit în perla
de la picioarele Prinţesei de apă
crește, multiplicat,
în stelele purtate de peştişorii de aur,
în cele mai imprevizibile dorinţe,
în mii de-aşteptări.
Oceanul de chipuri identice
e-o sferă multicoloră
ce sporeşte mereu precum luna albastră
din o sută-n o sută de ani,
nu-i mai încape în inimă,
nici în minte,
striveşte Pămîntul.
El nu vrea un chip,
nici două feţe,
el vrea toate chipurile,
adunate din timpuri de cenuşă,
din ţipătul pescăruşilor,
din tot ce-au citit comesenii,
pe toate pune pecetea indiferenţei sale
şi apoi le trimite, scrisori la vedere, în lume...
Zice că adevăratul lui chip
e cel din marea oglindă, şi îl refuză,
s-ascunde de el însuși în tot ceea ce-i seamănă,
în mii de cioburi de sticlă răsfirate pe plajă.
Și fuge de toate
călcînd peste toate,
rîzînd,
cu tălpile însîngerate.

 Mi-am dat seama că sînt scriitor în momentul cînd 
conștientizarea scrisului meu s-a întîlnit cu conștientizarea 
morții. Mi-am zis atunci că aș putea găsi un mijloc prin care 
să înving moartea, sau măcar să o înșel. E o temă la care 
încă meditez.
 Astăzi tot mai mulți scriitori scriu poezie și proză 
deopotrivă. Fără mari diferențieri în trăirea scrisului. Dacă 
este însă o diferență între poet și prozator, aceasta nu e 
dată neapărat de raportarea la aspectele discursului, ci la 
altceva, la moarte. Poetul este în-toate-cuprinzător, prozato-
rul este „omniscient”. Poetul are moartea în el, o trăiește și 
luptă împotriva ei cu cuvintele, prozatorul „doar” o descrie, 
prezentă în ceilalți. Dar nu sînt sigur că e chiar așa. 

(Olimpiu Nușfelean)
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Ieșeanca din Secuime
 Sunt sigur că pentru astriștii 
de la Iași titlul nu e o surpriză, căci 
imediat știu că m-am referit la Doam-
na Luminița Cornea, din Sf. Gheorghe, 
deopotrivă, membră a Uniunii Scriitori-
lor din România, Filiala Brașov.
 Textul meu de acum e prile-
juit de cartea domniei sale „Zece ani 
cu ASTRA ieșeană” (Editura Timpul, 
Iași, 2021). Zece ani, adică timpul 
calendaristic din 2010 până la 2019. 
Că ardeleanca Luminița Cornea este 
membră a unui despărțământ astrist, 
situat geografic în umbra și lumina ră-
săriteană a României de azi, pentru 
cunoscătorii de cultură contemporană 
nu stârnește vreo nedumerire. Dimpo-
trivă!
 ASTRA e un cognomen re-
zultat - în 1866 - din prima silabă a 
două cuvinte: „asociație” și „transilva-
nă”, când se năștea în Transilvania un 
organism de cultură națională al cărui 
spirit, a cărui menire, a cărei nevoie 
de manifestare a spiritului românesc a 
străbătut, iată, timpul, spațiile geogra-
fice dincolo de hotarele de azi ale Ro-
mâniei Mamă, trecând chiar Atlanticul. 
Această osatură se datorează, în bună măsură, și Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” 
al Astrei de la Iași, ale cărui fapte dau acestui organism nonguvernamental - Astra - o situare 
inconfundabilă pe verticala istorică a culturii românești.
 Despre alcătuirea și conținutul acestei cărți o mărturisește autoarea, pe coperta a 
IV: „La îndemnul doamnei prof. Areta Moșu, am adunat în prezentul volum toate textele mele 
referitoare la Astra ieșeană. Îi mulțumesc din suflet. Sper ca astriștii, care au participat la 
evenimente, să le retrăiască cu plăcere, iar cei care nu au văzut pe viu evenimentul respec-
tiv să și-l poată imagina prin evocarea noastră.”
 Așa am gândit/simțit și eu, când mi-a parvenit cartea. Textele sunt, pentru noi, 
participanți, implicați în aceste aduceri aminte, un fel de puzzle al faptelor concrete ale 
Despărțământului ieșean în teritoriile românești, din drepta și stânga Prutului (Basarabia 
- până la Odesa, Bucovina, Herța), de pe Valea Timocului, Gyula. Sunt mai mult decât un 
fel de procese-verbale despre cele puse la cale. Cartea are și o componentă jurnalieră, 
doamna Cornea consemnând reacții ale noastre față de fapte, atitudini ale oamenilor de la 
fața locului, stări de spirit de o parte și de alta. Oriunde deschizi volumul găsești notații de 
genul următor: „Uneori, simțeam cum unii se uită de departe, fiindu-le frică să se apropie. 
Se temeau de ceva? S-ar fi expus unor pericole? Mai ales celor în vârstă, cu lacrimi în ochi, 
le era frică pentru familia lor? Vă rog să credeți că așa a fost și, din păcate, este încă.”
 Este o consemnare prilejuită de „Deniile eminesciene”, începute la Iași și continu-
ate la Chișinău, Cernăuți, Orhei, Anenii Noi, Căușeni, Satu Nou ș.a.; dar cu manifestări și la 
Năsăud, Blaj, București. După fiecare manifestare de acest gen, Luminița Cornea observa:
 „Oriunde ne-am aflat, cântând, recitând poezii eminesciene ori ascultând, toți 
aveam același simțământ: al iubirii pentru limba română și pentru cultura neamului, pentru 
identitatea noastră.”
 Bineînțeles că se găsesc pagini referitoare la anul Centenarului, autoarea reali-
zând o cronică a evenimentelor, admirabil organizate de Despărțământul de la Iași, în țară 
și în afara mincinoaselor hotare, hotărâte de Moskova, pentru români, după război. Nu intru 
în detalii, deoarece atitudinea Cotroceniului și a guvernanților de la București au transformat 
aniversarea Marii Uniri într-o rușine „istorică”, de un penibil care încă nu mi-a potolit supăra-
rea, tristețea.
 „Zece ani cu ASTRA ieșeană” întărește convingerea tuturor cunoscătorilor că de-
numirea acestui organism - Astra „Mihail Kogălniceanu” Iași - este echivalentă cu numele 
Areta Moșu, președinta despărțământului și vicepreședintă a Astrei Naționale. (Oare în câte 
puține pagini, din cele 264, nu e prezent  numele Areta Moșu?)
 Este îndreptățit ca textul inițial al culegerii de față să fie dedicat acestei Doamne, în 
rândurile căruia este evidențiat momentul din 16 decembrie 2016 (150 de ani de la înființa-
rea Astrei, la Sibiu), când, la Adunarea Generală Festivă a Academiei Române, Președintele 
Academiei Române  înmânează „Diploma „Meritul Academic” Doamnei Areta Moșu.
 În preambulul său, Luminița Cornea afirmă, la un moment dat:
 „Prestigiul binemeritat al doamnei Areta Moșu influențează pozitiv pe astriștii din 
întreaga țară. Recunosc că printre aceștia mă număr și eu.”
 Ei bine, recunosc că, printre aceștia, mă aflu și eu. 
 Iar în ce o privește pe... ieșeanca din Secuimea românească și pe cel de pe So-
meșul Mare (adică eu), îmi face plăcere să remarc așa: Onomastic, autoarea cărții de acum 
și semnatarul acestui text au în comun... silaba „cor”: Cornea/Cornel. Dar, esențial este că, 
sub aspect socio-cultural, suntem apropiați prin dragul ce-l avem pentru condiția noastră de 
astriști și pentru asocierea, prin fapte, la Despărțământul „Mihai Kogălniceanu”, Iași.

   Cornel Cotuțiu

Melancolia deloc întâmplătoare a unui sfârșit
 În volumul „Vremuri 
de molimă”, apărut la Editu-
ra Renașterea în urmă cu 
puțin timp, Mircea Gelu Buta 
pledează pentru ideea că ac-
tuala criză nu este în primul 
rând sanitară, ci una mora-
lă, miezul problemei fiind nu 
molima în sine, cât atitudinea 
față de ea. Sfârșitul euforiei 
post-comuniste la care se 
referă autorul a început din 
păcate odată cu căderea zi-
dului de la Berlin, cu scene 
de o asemănare uimitoare 
cu cele din legendara ceta-
te a Troiei, doar că de data 
aceasta celebra întruchipare 
a calului, devenită între timp 
proverbială, nu a mai fost de 
natură materială, ci spiritua-
lă. Prăbușirea unui sistem, 
oricât ar fi de necesară sau 
justificată, produce un vid 
momentan care absoarbe și 
multe din rânduielile așezate 
de-a lungul timpului, în timp ce frenezia începutului duce la excese, se caută repornirea de 
la zero și acolo unde nu este cazul, acestea sunt erori inerente istoriei, dar nici o eroare nu 
rămâne nepedepsită.
 Pentru România, comunismul real al republicii socialiste a însemnat în primul rând 
o maximizare a restricțiilor însoțită de minimizarea consumului, combinație greu de suportat, 
de unde și valul de entuziasm cu care a fost primită căderea dictaturii. Ne-am alăturat fără 
rezerve și cu forțe proaspete raiului consumatorist iar singura problemă care a rămas ține 
de diferența în puterea de cumpărare, atunci când ne măsurăm cu țările considerate bogate. 
De-a lungul anilor, doctorul Mircea Gelu Buta a avertizat prin cuvânt și faptă în legătură cu 
riscurile intrinseci a unor reforme care vizau doar latura materială a existenței, neglijând-o pe 
cea spirituală sau lăsând-o pe aceasta din urmă la voia întâmplării. Sesiunile de comunicări 
desfășurate sub genericul „Medicină și Teologie” cât și scrierile medicului profesor Mircea 
Gelu Buta avertizau deopotrivă că nu este suficient să tratăm doar trupul bolnavului, fără să 
ne ocupăm și de sufletul său.
 A urmat criza care s-a manifestat în primăvara anului 2020 și care mai dăinuie, 
nimeni nu știe până când, iar omenirea a fost nevoită să își reconsidere prioritățile, să medi-
teze asupra modului de viață orientat spre consum, să-și amintească de valori pe care le-a 
crezut desuete și care au devenit peste noapte mai actuale ca oricând. Autorul urmăreș-
te desfășurarea evenimentelor pornind de la clubul select al statelor Europei occidentale, 
considerate un model de prosperitate și de democrație reală. Imaginile de paradis cu care 
ne obișnuise această parte a lumii s-au transformat treptat în coșmar, guvernele renumite 
pentru stilul lor permisiv de guvernare au devenit peste noapte restrictive și se întrec între 
ele în adoptarea unor măsuri de neimaginat doar cu puțin timp în urmă, iar lumea avea să 
constate ca multe dintre aceste măsuri au fost tardive sau ineficiente. Dușmanul nevăzut, 
un virus purtat peste toată planeta de nemaiîntâlnita noastră mobilitate avea să paralizeze 
economii și conștiințe, să genereze depresii și angoase. Măsurile preventive au sporit, a 
trecut de atunci un an, am câștigat unele bătălii, dar sfârșitul războiului este încă departe.
 Pentru autor, dar și pentru noi a sosit momentul să ne punem întrebări în legătură 
cu ceea ce Mircea Gelu Buta numește vocația credinței. Credința nu oprește molima, dar ne 
învață cum să ne comportam în astfel de împrejurări. Ne oferă capacitatea de a da o altfel 
de interpretare istoriei, dincolo de bilanțul contabil al pierderilor materiale. Deloc întâmplător 
autorul „Vremurilor de molimă” vorbește în această carte despre serbările noastre spirituale, 
transformate în prilejuri de desfătare care nu mai au nimic comun cu sensul inițial al sărbă-
torii. Contextul actual, iată, ne avertizează autorul, ne oferă prilejul să revenim la adevărata 
semnificație a acestor momente esențiale ale creștinismului, menite tocmai să ne fie de 
ajutor în clipe de restriște. Acest prilej nu se oferă prea des, însă el este cu atât mai ușor 
ratat, atunci când ne lipsește profunzimea, când ne închipuim că superficialitatea la care 
îndeamnă consumerismul este aplicabilă oriunde, că vor exista soluții simple și rapide de 
revenire la trecut.
 Iată morala recentei cărți semnate de Mircea Gelu Buta: trecutul nu va reveni nici-
odată, dar este foarte important cum pregătim viitorul prin ceea ce întreprindem în prezent.

Zorin Diaconescu
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Personajele lui Leon-Iosif Grapini
 Dacă aș citi treizeci de pagini de proză scrise de treizeci 
de autori români sau străini, fără a li se indica numele, iar printre 
ele una ar fi scrisă de Leon Iosif Grapini, i-aș recunoaște-o cu 
ușurință. Cei care i-ați citit romanele și proza scurtă (nu cărțile 
de versuri) - și amintesc aici: Capătul lumii (roman, 2004), Me-
morialul Cetății (roman, 2010), Viața, de la capăt (roman, 2018), 
Cetatea cu nebuni (proză scurtă, 2000, ediția a II-a, 2012), Capăt 
de linie (proză scurtă, 2012), majoritatea premiate de Uniunea 
Scriitorilor din România, Filiala Cluj -  sunt convins că îmi veți da 
dreptate. 
 Oralitatea și fraza lungă de povestaș năsăudean, con-
dimentată parcimonios cu arome livrești, bine cumpănite, - asta 
pentru respectarea criteriului estetic -, sunt virtuți stilistice remar-
cabile ale acestui prozator talentat și exersat, cu blazon, regăsite 
și în recentul său op intitulat Locul desfătărilor, Povestiri cu tâlc, 
(Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021), despre care vom face vorbire mai la vale.
 Dacă vreți să călătoriți pe căile întortocheate ale memoriei afective împreună cu 
acest prozator răsfățat de magia cuvântului îngropat în uitare, din graiul năsăudean, dar 
înapoiat cu multă ingeniozitate în acest volum, vă propun să citiți textele reconfortante care 
vizează punctele cardinale ale vieții: nașterea, căsătoria și moartea, fiecare făcând parte din 
destin, cu alte cuvinte din condiția noastră umană, și aș enumera: Țăranul asimptomatic, 
Reportaj cu surprize, Spectacol cu peripeții, Invitație la nuntă, Fata bătrână, Sicriul, La un 
pahar de vorbă (Poveste pentru oameni mari), La seceriș, în care protagoniștilor le place să 
stea la taifas cu interlocutorul, fără a avea gabarit depășit de gură, strecurând din când în 
când enunțuri aforistice, ironii grave ori spumoase, fapt pentru care te atașezi de ei imediat. 
Datinile și obiceiurile (claca, povestea cununii, șezătoarea, la bere etc.) de pe valea superi-
oară a Someșului Mare, acum pe cale de dispariție, sunt, de asemenea, povestite cu har, în 
care anodinul primește pregnanță; o fată bătrână a cărei viață conjugală este ca și încheiată, 
din proza cu același titlu, își caută ursitul recurgând la „bătutul talgerelor”, „legatul parilor” 
ori „a socului”, „căutatul cu ciubărul” sau „în oglindă”, „răsturnatul lobdelor” etc., toate pentru 
forțarea destinului, îndemnându-mă să subscriu la aserțiunea autorului: dacă „Finalul nu vă 
mulțumește, n-avem de ales, un mister trebuie să rămână, altfel viața e monotonă”. Firește, 
se fac aluzii și la satul contemporan, la viața sa socială, la modul de trai, când „tinerele ne-
veste nu se mai încurcă a pune cartofi în pământ, vin piciocii la magazin”, iar satul este „plin 
de patroni care taie pădurile”, păstoritul nu mai este cel de altădată, s-a modernizat, ciobanii 
poartă adidași, au telefoane mobile, războiul de țesut nu este decât la muzeu, tunsoarea 
fetelor de la țară este „bob în valuri”, feciorii sunt la bar, unii la păcănele, alții la pocher elec-
tronic ori navighează pe internet.
 Prozele cazone (vezi Clipa deloc așteptată, Dincolo de gard, Spectacol cu peripeții, 
Ranița cu bucluc (să nu uităm că scriitorul este la bază ofițer și mai apoi a absolvit Facultatea 
de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) au savoare și parfum de epocă 
și delectează cititorul, fiindcă aflăm multe dedesubturi din viața de cazarmă, de pildă cum 
se dădeau învoirile și permisiile ori asumarea riscurilor părăsirii unității militare etc. Trama 
lor este simplă: un bătrân sfătos sau un cârcotaș omniscient, de obicei văduvi, dornici să 
se confeseze, povestesc întâmplări picante din viața lor, inclusiv din cătănie, când amândoi 
„se drăgălesc” cu o fată rea de muscă, altă dată, protagonistul este însuși autorul ce scapă 
de bătaia microbiștilor feroviari sau relatează peripețiile întâmpinate după fuga din unitate 
pentru a se bucura de întâlnirea cu o fată. 
 Cele mai interesante proze din acest volum sunt cele cu deznodământ imprevizibil, 
cu tâlc, cum zice Leon-Iosif Grapini. Stăpân pe mijloacele epice, bine pieptănate, aceste 
plăsmuiri sunt excelent strunite și polarizează atenția în pofida finalurilor oarecum bulver-
sante: Perspectivă, Despre singurătate, Căutarea, Așteptare, La colț, Locul desfătărilor, pe 
care le consider adevărate bijuterii literare. Intriga, expozițiunea și deznodământul sunt con-
duse atât de bine, încât, la final, ești tentat să reiei lectura, dar în cheia devoalată de autor. 
Imaginația prozatorului este formidabilă și captează atenția odată cu primele sintagme. În 
Perspectivă, pe opt pagini, eroul vorbește despre psihologia blochiștilor care își parchează 
mașinile unde găsesc un loc liber, fie el interzis, fiindcă „orașul e mare, autoturismele, multe, 
parcările, puține, fiecare se descurcă așa cum poate”; nu-i scapă nimic ochiului său vigilent, 
inclusiv faptul că o tânără are tatuat sub buric un trandafir, iar alta poartă o mărgică sub 
acesta; sunt mărunțișuri aproape inavuabile, surprinse, de fapt, de ochiul experimentat al 
unul papagal (!). În Singurătate, se glosează multe gânduri pe marginea sentimentului de 
solitudine, ca să aflăm, la sfârșit, că toată confesiunea aparține unei sperietoare (!) „aflată la 
o răscruce de drumuri și uitată în această răspântie încă din vremea când aici (…) exista o 
livadă”. Un text închegat, cu un final la fel de derutant, este Căutarea; scriitorul inventează 
o altă poveste cu o nevastă crescută la orfelinat, ajunsă chelnăriță, ce este părăsită de ființa 
iubită, iar ea a pornit în căutarea acesteia, zi de zi, uneori și noaptea, pentru ca să aflăm că 
ființa căutată nu este altcineva decât câinele (!) de care se atașase ca de un iubit. În Aștep-
tare participi afectiv la suferințele prin care trece un sclav, o ființă lipsită de libertate, vândută 
ca o marfă oarecare de mai mulți stăpâni, pentru ca să afli că „ființa” este, de fapt, un cal (!). 
În textul La colț, trăiești cu impresia că o pereche de tineri au înfiat un copil de la orfelinat, 
pe care l-au agresat, l-au bătut și călcat în picioare, dar „copilul” este, de fapt, un covor (!). 
În Locul desfătărilor, de-abia spre final ghicim că, de fapt, ne aflăm în biblioteca prozatorului 
și am ascultat confesiunea unei cărți (!), prima „iubire” a acestuia. Toate aceste „personaje” 
negrăitoare – mă rezum să afirm - și-au găsit, în sfârșit, autorul!
 În general, proza lui Leon-Iosif Grapini excelează prin cumpătare și echilibru, virtuți 
specifice scriitorilor ardeleni, de aceea vă invit la o lectură plăcută și incitantă.

                                                                                             Icu Crăciun

Ioan Pintea – reconstrucția lumii
 Fără îndoială, Ioan Pintea este unul 
dintre poeții importanți ai literaturii române 
contemporane. Opera sa, adunată, iată, în 
antologie confirmă cu prisosință acest lucru. 
Apărută la Editura Cartier (Chișinău, 2019), 
antologia la care fac referire – „Față către 
față (1992-2019). Poeme alese” – propune 
cititorilor o imagine amplă a creației poetu-
lui bistrițean într-o ediție elegantă, de gală. 
Prefața scrisă de profesorul universitar Ion 
Pop nu face decât să rotunjească generos 
exegetic această ediție necesară, aș spune. 
Ea reprezintă o încununare a operei poetice 
a lui Ioan Pintea de până acum. Menționez 
aici și fotografiile lui Călin Gabor, foarte bine 
alese, adăugând imaginilor mentale, poeti-
ce imaginile fotografului, asigurând în ace-
lași timp o corespondență gând-imagine, 
inefabil-material, o reificare parțială, dacă 
doriți.
 După cum observa reputatul critic 
și istoric literar, prefațatorul volumului, din 
punct de vedere stilistic, poezia lui Ioan Pin-
tea este una mai degrabă intelectuală. Fără 
a fi neapărat ermetică, poezia sa incită inte-
lectul, se cere în permanență decodificată și 
descompusă. Versurile, cuvintele alese par 
a fi „gândite” minuțios, îndelung, poetul cre-
ând impresia vădită că ele sunt utilizate în felul acesta pentru a recompune lumea, mai mult 
decât a o descrie sau reprezenta în mod direct. „Stilistic, discursul său e unul de factură in-
telectuală, ce-și controlează foarte atent versurile, recurgând la o construcție în mozaic: pro-
pune cu bună știință o notație cumva sfărâmată, uneori fără a evita prețiozitatea, ce atrage 
concretele în cercul unei reflecții tensionate, alăturând insolit contrarii, în regim oximoronic, 
învecinând materii și abstracțiuni, date ale trăirii fruste și referințe livrești (...).” (p. 11)
 Construcția aceasta voit mozaicată, aparent destrămată corespunde unui demers 
poetic amplu, acela de a deconstrui lumea și de a o recompune după noi reguli, conform 
unor asociații inedite, provocatoare, incitante. În general, tare proiecte sunt însoțite de o 
vădită tentă ludică, lumea devine spațiul de joacă al creatorului. Nu aș spune că este cazul 
în ceea ce privește poezia lui Ioan Pintea. În sensul acesta l-aș așeza în vecinătatea unui 
Ion Mureșan sau chiar Aurel Pantea. Refuzul ludismului  face ca mesajul poemelor să-și 
păstreze intactă o anume gravitate și apăsare. 
 Sigur, s-a scris mult despre cele două condiții care pot marca creația poetului: 
aceea de sacerdot și de scriitor. În opinia mea, fără a face o delimitare tranșantă între cele 
două ipostaze, prezența religiosului în creația poetică este una mai degrabă oportună, ferti-
lă, nu definitorie. De altfel, este lesne de observat cum teme, motive sau imagini biblice sunt 
trecute prin filtre cultural laice. „ioan deasupra cârdului de gâște plutind/ și vorbind despre 
apocalipsă/ a danemarcă putredă miroase aici!/ în rănile palide strănutul zguduie creierii/ 
mărunțindu-i între două sahare” („preabunul ioan”, p. 172)
 Continuând cele de mai sus, aș spune chiar că motivul pentru care poezia la Ioan 
Pintea nu este una de natură strict religioasă este tocmai absența oricărei forme de îndoia-
lă. Poetul nu șovăie vreo clipă în raportarea sa la divinitate, iar existența răului în lume nu 
schimbă în vreun fel această relaționare. El este constatat, refulat sau defulat poetic și cam 
atât; nimic nu tulbură în vreun fel limpezimea credinței, seninătatea ei. „cum va fi Doamne/ 
de vreme ce nu cunosc întristarea deplină/ și nu am atins deloc adierea durerii/ și nu voi 
simți niciodată descompunerea ultimă?/ cum va fi Doamne/ de vreme ce bucuria este încă 
Stăpână/ și sănătatea stă fixată/ ca o excrescență orgolioasă de-a pururi/ în corpul acesta? 
(...)” („psalm”, p. 77)
 În altă ordine de idei, demersul poetic acordă aici o atenție sporită poieticii, genezei 
creației, precum și deconstruirii/reconstruirii lumii. „Spunerea”, rostirea se manifestă în de-
plinătatea sa, ea reprezintă efortul creator, de aceea ea apare ca fiind întreruptă, obturată, 
supusă opoziției, constituind în cele din urmă o minune: „apa rămâne tot scăldătoarea/ vi-
tezda de care bolnavul vorbind/ pare olog și ca mutul/ încearcă minunea de-a spune” („vis”, 
p. 157)
 Actul creației devine transparent pe alocuri în intenția de a recompune lumea după 
legi proprii, după reguli nemaiștiute. „geometria n-are închipuire deloc/ râsul rotunjește cele 
patru colțuri ale viziunii/ cineva ocolește din obișnuință triunghiul/ bufnița cade mereu lângă 
via appia!/ smochinul dă roade cu nerușinare/ în fața blestemului se usucă doar de / dragul 
învățăturii// câte parabole ca să poți iubi o gură galbenă.” („geometria n-are închipuire”, p. 
136) Sau, chiar mai limpede redat efortul recompunerii din fragmente: „inspirația este o gură 
de deasupra care/ nu te mai lasă cu lucrurile din jur să te înțelegi/ se aude de departe cum 
trosnește peste capete/ refăcând memoria precum o oglindă spartă (...)” („inspirația”, p. 
116).
 Străbătură de o serie de simboluri puternice, stimulative intelectual – laice sau 
religioase – (miriapodul,  toba din piele de bivol, pasărea cu aripile frânte, strigătul, zidul de 
foc etc.), poezia lui Ioan Pintea este o sărbătoare a minții (și a sufletului) la care cititorul este 
invitat să participe cu răbdare, cu tact și atenție sporită.

Vasile Vidican
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„Vine de săptămâni, fără grabă,/ Vine cu căruța cu 

cercuri și cu ciubară./ Din loc în loc oprește, mai 
întreabă,/ Adapă calul și pornește iară...”  

(Radu Brateș  „Drumul moțului”)

„Și-mi vine să le scriu. Să prind toată lumea, tot 
aerul, toate firele de iarbă de pe țintirim, într-o 

operă care să miroase a primăvară, a flori, a fum 
de băligar, a vis și a fericire!” 

(Pavel Dan, „Jurnal”)

 Volumul cu titlul de mai sus a apărut la Editura 
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021. Ediție concepută 
și îngrijită de Liana -Tereza Biriș, fiica poetului Radu 
Brateș (pseudonimul profesorului și preotului Gheor-
ghe I. Biriș), carte cu următoarea dedicație: „Omagiu 
memoriei lui Pavel Dan și Radu Brateș, pentru încă 
o dată împreună!”
 Doi prieteni, așadar, ardeleni amândoi, amân-
doi scriitori în plin urcuș când s-au cunoscut. Ne-
despărțiți în viață (atât cât le-a fost dat fiercăruia să 

trăiască: 30 de ani prozatorului Pavel Dan și 60 poetului Radu Brateș), nedespărțiți nici în 
veșnicie: „Eu și după moartea lui, mărturisește undeva poetul, cănd scriam versuri, îl sim-
țeam parcă lângă umărul meu...”
 Zece capitole și aproape 250 de pagini are această carte. Un sumar consistent, 
încât ar fi imposibil de cuprins într-o recenzie obișnuită.  Un volum care conține în mare 
parte lucruri deja cunoscute, după cum se menționează ân „Notă asupra ediției”, articolele 
lui Radu Brateș regăsindu-se în ediția de „Publicistică, 1928 – 1998 și 1965 - 1973”, apărută 
la editura pomenită deja, în anul 2017, iar alte articole se regăsesc și în sumarul altor ediții 
dedicate lui Pavel Dan („Pavel Dan și Blajul”, Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2007).
 „Am considerat că reluarea acestor articole și prezentarea celor doi scriitori împre-
ună într-un volum aparte ne-ar readuce în memorie portretul spiritual al celor doi profesori 
blăjeni, colegi de facultate, prieteni de condei și de viață, aflăm din aceeași sursă. O soartă 
nemiloasă le-a frânt mult prea devreme această prietenie, de-a lungul căreia ar mai fi avut 
atât de multe a-și destăinui, împărtăși, transmite, dar mai ales, a se bucura de succesul scri-
sului lor”, pentru ca ceva mai la vale să citim: „Materialul principal al volumului îl constituie 
cele 12 articole ale lui Radu Brateș dedicate lui Pavel Dan, aranjate cronologic. Am decis să 
aleg unul din articole, în loc de Prefață, și ca un «Argument»  în explicarea prieteniei ce i-a 
legat, o motivație, poate, a prieteniei care le-a făcut posibilă întâlnirea.”
 Doi scriitori, doi prieteni. Colegi de facultate. Colegi de cenaclu. Cenaclul lui Vic-
tor Papilian, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj. Președintele Societății 
Scriitorilor din Ardeal. Directorul Teatrului Național din Cluj. „La ședințele cenaclului ne-am 
cunoscut mai bine, mărturisește poetul, și părerile noastre erau foarte apropiate în privința 
literaturii citite în cadrul ședințelor de cenaclu. În general, aveam aceleași aprecieri și în ce 
privește scriitorii consacrați, deși el era prozator, iar eu eram îndrăgostit de poezie. Încercam 
și eu uneori să prind în chenarele artei peisaje rurale și amărăciuni sufletești, pe care le 
simțeam mult mai adânc în viață decât să le exprim în versuri. Totuși, lui Pavel Dan îi plăcea 
tonul grav al scrisului meu și de-aici, poate, apropierea și prietenia tot mai intensă ce ne-o 
arăta.”
 Primul capitol al tomului de față se intitulează „Studii și articole despre Pavel Dan”, 
care conține, printre altele: două texte comemorative, apărute în ziarul „Unirea” din Alba 
Iulia, un „Omagiu” prezentat la Blaj de Radu Brateș, din partea Asociației Scriitorilor Români 
din Ardeal, în ziua de 5 noiembrie 1937, în ședința festivă de comemorare a scriitorilor Al. 
Lupeanu Melin (1887-1937) și Pavel Dan (1907 - 1937), manifestare derulată sub înaltul 
patronaj al Excelenței Sale, ÎPSS Dr. Alexandru Nicolescu, Mitropolitul de Blaj, cuvântul de 
deschidere fiind rostit deVictor Papilian.
 „Pavel Dan a fost un pasionat al creației, ca să-l cităm din nou pe Radu Brateș, un 
reprezentant al unei provincii pe care avea s-o impună în geografia noastră literară cu lumi-
na specifică pe care i-o imprima sufletul său de creator. Blajul, adunându-și toate regretele, 
va veghea lângă amintirea lui, iar noi toți avem datoria de a contribui cât mai intens la o 
răspândire cât mai largă a operei lui” (p. 43).
 La cinci ani de la moartea lui Pavel Dan, bunul său prieten, Radu Brateș, scria în 
ziarul „Unirea” din 8 iulie, 1942: „Abia sunt câțiva ani de la apariția cărții lui Pavel Dan („Ur-
can bătrânul”, Editura Fundațiilor Regale, 1938 – nota mea, A. P.) și critica străină rostește 
elogios despre ea, relevând talentul excepțional al acestui mare scriitort transilvănean. În 
revista italiană „Literatura”, după cum ne informează ziarul „Viața”, cunoscutul critic italian 

Radu Brateș – Pavel Dan

O prietenie oprită în plin urcuș     

Silvio Guarnieri închina un larg studiu critic scriitorului Pavel Dan. El releva maturizarea scri-
sului lui Pavel Dan și valoarea deosebită a operei sale publicate. Lăsând la o parte ce ne-ar 
fi putut da el într-o viață liniștită și senină, criticul italian insista asupra operei înfăptuite care 
constituie un bun câștigat pentru literatura română și asupra căreia trebuie să ne aplecăm 
cu o atenție mai mare decât cea  pe care o acordăm obișnuit promisiunilor” (p. 50).
 Paginile următoare, semnate de Radu Brateș, mustesc de informații despre Pavel 
Dan și opera sa (vezi cap. „Pavel Dan. Omul și opera”), iar dintre scrierile prozatorului „se 
remarcă, prin   acuitatea observației, arta tipizării și știința compoziției,  cele două nuvele 
care urmăresc conflictele din familia Urcăneștilor: „Poveste țărănească” („Urcan bătrânul”) 
și „Înmormântarea lui Urcan bătrânul”, urmate de „Priveghiul”, „Copil schimbat”, „Ursita”, 
„Zborul de la cuib” și „Iobagii”.
 Temele principale ale operei lui Pavel Dan, se știe, sunt ale vieții și ale morții la 
țărani, drama desfășurându-se cel mai adesea în jurul pământului.
 Pavel Dan a fost preocupat de om, în sensul cel mai general, de investigarea con-
diției umane, marile preocupări cu care omul este confruntat în trecerea lui prin lume: asigu-
rarea subzistenței și a descendenței, lupta cu boala și cu spaima de moarte, dar și cu pre-
ocuparea pentru găsirea unui sens al vieții – toate acestea țin opera lui Pavel Dan departe  
de teritoriile strâmte ale oricărui provincialism cu coloratură «etnografică» și îi garantează 
universalitatea și perenitatea.
 „Pentru autorul «Ursitei», scrie undeva Sergiu Pavel Dan, satul nu înseamnă un 
liman al bucuriilor vârstei fără griji ci, mai presus de toate, «trunchiul puternic» din care își 
trage ființa propriul neam.”
 Volumul alcătuit de Liana – Tereza Biriș mai conține pagini de jurnal din „Jurnalul” 
lui Pavel Dan, ediție îngrijită și prefațată de Sergiu Pavel Dan, Editura Dacia, Cluj, 1974, 
fragmente din vol. „Drum și destin, Scrieri inedite” de Radu Brateș, pagini din scrierile celor 
doi autori: Pavel Dan, „Note din Blaj”, Radu Brateș, „Omagiu lui Ioan Inochentie Micu”, file 
din corespondența celor doi scriitori cu Ion Breazu, Ion Chinezu, Teodor Murășanu; precum 
și memorii adresate de cei doi prieteni  Mitropoliei Blajului.
 Un capitol aparte îl ocupă colaborarea lui Radu Brateș cu Monica Lazăr, autoarea  
monografiei PAVELDAN (Editura pentru Literatură, 1967), colaborare începută în 1959 și 
încheiată în 1970, când poetul Radu Brateș se îmbolnăvește grav, trecând la cele veșnice în 
1973.
 Din capitolul  „Alte gânduri despre cei doi scriitori” am reținut două opinii, din care 
cităm:„Blajul interbelic a dat literaturii române doi scriitori: prozatorul Pavel Dan (1907-1937) 
și poetul Radu Brateș (1913-1973) – scriitori cu destine umane și literare asemănătoare. 
Ambii vin din lumea satului ardelean, Pavel Dan din Câîmpia Transilvaniei, Radu Brateș 
din zona Târnavelor, studiază la licee românești de prestigiu, după Marea Unire, la Turda – 
Pavel Dan, la Blaj – Radu Brateș și încep să scrie încă din anii liceului, publicând în revista 
școlii; se vor întâlni la Cluj, ca studenți la Facultatea de Litere și vor frecventa împreună 
cenaclul literar al lui Victor Papilian, cunoscând acum și mișcarea literară clujeană; peste ani 
se vor revedea la Blaj, colegi de catedră la liceul «Sf. Vasile cel Mare», legând o frumoasă 
prietenie literară, una din cele mai trainice din viața literară a Transilvaniei interbhelice. Vor fi 
printre întemeietorii revistei  „Blajul” (1934-1936), își vor citi unul altuia producțiile literare și 
se vor bucura de apariția numelui lor în reviste importante în epocă, reviste ce-i vor impune 
printre scriitorii ardeleni din intervalul interbelic.” (Ion Buzași).
 „Poezia lui Radu Brateș ilustrează convingător amintitul proces de  modernizare a 
liricii tradiționale, sub influența conjugată a lui Blaga și, respectiv a lui Ion Pillat. Tradiționalis-
mul lui Radu Brateș este unul blând și agrest, străin de radicalismul lui Nichifor Crainic, Radu 
Gyr ori Virgil Carianopol, infuzat de o reverie senină, clasică (...). Versificația lui, pe de altă 
parte, nu e deloc vetustă, iar școala clasică deprinsă în școlile Blajului, se simte în eleganța 
și rafinamentul discret, neostentativ, sl formulelor, Brateș de-retoricizează tradiționalismul, 
ca și Pillat, îl coboară la statutul de trăire intelectuală, infuzia de spiritualizat, în manieră 
franciscană (rod, desigur, al exercițiilor spirituale blăjene).
 Nu e întâmplător că acest poet a fost prietenul cel mai apropiat al unui scriitor care 
anunța o nouă vârstă a prozei românești, și anume tragicul Pavel Dan. Una din cele mai 
mari pierderi ale literaturii române din secolul trecut și unul dintre cele mai nedrepte destine 
scriitoricești din câte cunoaștem. Pavel Dan promitea prin nuvelele și povestirile sale (...) să 
ducă mai departe inovația rebreniană, către o poetică rece, obiectivă, a prozei cu tematică 
țărănească. Nici urmă de sămănătorism ori de vreo altă formă de idilism în nuvelele lui Pavel 
Dan: dimpotrivă, observație necruțătoare, minuțioasă, sobrietate. „ (Răzvan Voncu).
 „Poetul Radu Brateș, prozatorul Pavel Dan și istoricul literar, Monica Lazăr, au lăsat 
urme luminoase în istoria literaturii române, făclii aprinse de iubirea lor de sat și de oamenii 
lui, de pasiunea lor pentru scris în lupta cu suferința și cu  sacrificiul, de idealurile lor de 
muncă și viață.” (Teodor Murășanu).
 Mai semnează: Tuliu Racotă, Sergiu Pavel Dan, Olga Caba, Monica Lazăr, Nae 
Antonescu, Ioan Chindriș, Ion Brad, Ionel Popa.
  „Necroloage”,  „Un ultim cuvânt” și „ANEXE: Documente și ilustrații”  încheie acest 
volum care mărturisește despre o prietenie exemplară, unică, poate, în literatura română, 
volum alcătuit și îngrijit de Liana-Tereza Biriș, model de respect și devoțiune față de părintele 
său, poetul Radu Brateș, față de prozatorul Pavel Dan, prieteni nedespărțiți în viață, nedes-
părțiți și în moarte.

                                                                                               Aurel Podaru


