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EDITORIALEDITORIAL

 Primele imagini despre Invierea Domnului, văzute de mine, sunt 
cele pictate, naiv şi oarecum grăbit, pe pereţii din biserica satului 
meu. Erau, şi au rămas imaginile cele mai luminoase, cele mai pline 
de lumină. Le-am regăsit, la un moment dat, într-o pictură minuna-
tă de Rembrandt, despre Inviere. Un Hristos abia zărit, „întrupat” în 
lumină şi dătător de lumină. Semănau, într-un fel aparte, cu lumina 
soarelui care se revărsa în fiecare dimineaţă dinspre vîrful dealului 
împădurit şi deopotrivă pleşuv, numit Colnic, peste casa copilăriei 
mele. Pictura aceasta, soarele de după Colnic şi slujba din noaptea 
Invierii, slujită de părintele Petru, mai târziu de părintele Ilie, m-au fă-

cut să înţeleg că Lumina este, de fapt, numele Domnului Hristos. Mă impresiona foarte mult 
reprezentarea Invierii. Pietrele din zidul mormântului gol, semănau foarte mult cu pietrele din 
gardul pe care bunicul Vasile îl ridicase în partea dinspre drum, mormântul era asemănător 
cu mormântul bunicii Sînzîiana, locul îngropării părea desenat şi copiat după cimitirul din 
spatele bisericii, lumina în care se oglindeau toate acestea era aidoma apei Idieciului, caldă 
şi cristalină.
 In lumina aceea a Invierii am văzut, pe urmă, majoritatea scenelor biblice, evan-
ghelice. Invierea lui Lază şi mormântul lui erau, de fapt, cîteva stânci năpădite de sălcii din 
Râpa în care mă jucam, intrarea în Ierusalim, o vedeam de fecare dată cînd intram în sat; 
aveam pe partea dreaptă o răstignire care există şi azi, cioplită în lemn de Pipău. Până şi 
printre oamenii din proximitatea Mântuitorului, pictaţi în naos, în scena crucificării, mai ales, 
îi recunoşteam pe vecinii mei. In scena Invierii dam peste câteva chipuri care semănau gro-
zav cu mătuşile mele şi cu unchii mei. Aşadar, în mintea mea de copil, biserica era o prelun-
gire a satului meu, cu suferinţele lui: biciuirea lui Iisus, cu bucuriile lui: nunta din Cana. Pînă 
şi Iisus avea parcă înfăţişarea, chipul cuiva dintr-un neam de-al nostru, nu prea îndepărtat, 
poreclit „de-al sfnţilor”. Mă întrebam mereu, căutam răspunsuri. De ce aceste asemănări? 
Cum de oamenii şi sfinţii pictaţi pe pereţii bisericii erau, la chip, ca şi runcanii mei? De ce lo-
curile pictate: drumurile prăfuite ale Tării Sfinte, Iordanul, Grădina Ghetsimani, piatra/stânca 
în care era înfiptă crucea aducătoare de viaţă, aveau înfăţişarea celor din satul meu?
 Slujba Invierii era momentul suprem în care toate cele pe care le observam şi le 
interogam de-a lungul zilelor, le înţelegeam cu adevărat. Cuvintele părintelui:”Veniţi de luaţi 
Lumină!” şi salutul pascal : „Hristos a Înviat!”,”Adevărat a Înviat!”sunt cele mai tari şi mai de 
neuitat cuvinte pe care le-am auzit în copilăria mea. Ele veneau ca un răspuns deplin şi defi-
nitiv dat întunericului de dinainte de aprinderea luminii, o replică dată la forfota şi vânzoleala 
din inima întunericului. Nu înţelegeam atunci de ce, totuşi, clipele acelea unice, noaptea 
aceea tainică şi luminată, era numită Noaptea Invierii. Am înţeles mai târziu...Din cărţile de 
teologie, din cărţile de literatură bună şi ziditoare. Din propria-mi viaţă. Din răspunsul dat de 
către doamna Monica Pillat lui Vasile Bănescu într-o carte recentă, fascinantă: ”Imaginaţia 
speranţei”: ”Intunericul este o experienţă pe care trebuie s-o traversăm, ca să găsim lumina”. 
Graţie soţilor Pillat ( Ion şi Maria) am înţeles şi Rusalimul meu de pe Idieci.
 Lumina nu se aducea de departe, de peste mări şi ţări, cum se face azi. Ea venea, 
pe nevăzute, direct din altar, unul din cerurile bisericii noastre, graţie rugăciunilor părintelui. 
Cu lumina aceasta ne-am luminat şi casele, şi sufletele. Eram familiarizaţi cu ea. Imi aduc 
aminte cum la înconjurarea bisericii şi, mai ales la ieşirea din biserică, ne străduiam cu mîi-
nile împreunate, să protejăm facăra lumânării, să nu se stingă, şi flacăra, aceeaşi flacără 
ca şi cea de la Ierusalim, probabil sesizînd grija noastră, nu ne ardea, nu ne frigea. Ii văd şi 
acum pe consătenii mei mergând încet, în tăcere, cu lumânările aprinse, strălucind în noap-
te, ca nişte mici oglinzi, fixate pe turtiţele cumpărate de mama Floare în Joia Mare din tîrg 
de la Năsăud. Aş putea spune, precum Marin Preda: ”Aventura conştiinţei mele a început...” 
într-o noapte de Inviere, când dintr-odată am înţeles că exist cu adevărat şi că lumea are 
un Dumnezeu. Un Dumnezeu milostiv, bun, iertător, care îşi trimite lumina, greu de priceput 
la mintea omului, până şi în acest sat de pământ şi de iarbă, unde maşinile ajung rareori, 
trenurile îl ocolesc, iar despre avioane şi elicoptere nici nu poate fi vorba.
 Amintirile mele nu se sting. Sunt ca nişte lumini, răsar în mintea şi în inima mea 
instantaneu în fiecare an de sărbătorile Invierii. Nu concep înţelegerea Invierii, în ceea ce mă 
priveşte, fără aceste aduceri aminte. Am văzut Ierusalimul tîrziu, m-am închinat în Biserica 
Invierii de mai multe ori, am intrat în mormântul Domnului de cîteva ori, am văzut de nenu-
mărate ori picturi celebre despre Invierea Domnului, am văzut în Betleem garduri din pietre la 
fel ca gardurile bunicului meu, am citit tratate teologice complicate despre Inviere şi în toate 
cazurile am fost emoţionat, impresionat, topit, copleşit. Cu toate acestea sufletul îmi spune că 
am Ierusalimul meu şi inima, softul în care stă înţelegerea Luminii, este cel mai adecvat loc 
în care se derulează imagini de neînlocuit despre Inviere. Ca să înţeleg ritualurile, teologiile 
înalte, lumina care vine de departe de la Ierusalim, am nevoie de datele Invierii de la Runc.
 Faptul că acuma sunt preot şi că îi chem în noaptea de Înviere pe semenii mei să 
primească lumină e un privilegiu. Privilegiu de-a sluji şi privilegiu de-a fi împreună cu ei. Sunt 
un serv, de fapt, cum se spune aici în Transilvania, un servitor al Domnului şi al oamenilor. 
Cuvintele pe care le rostesc nu sunt ale mele, sunt ale Domnului...El, Domnul, le spune! Iar 
eu, care transmit aceste cuvinte, trebuie să primesc lumină, în primul rând eu, ca să pot, nu 
numai în noaptea Invierii, dar şi în zilele ce urmează, fără lumânări, fără candelabre, să o 
ofer, fără parcimonie, cu inima deschisă, celorlalţi. E vorba, poate, şi de lumina din Lumină, 
de lumina dobândită. Acea lumină primită ca bonus, pe deasupra, în copilărie, la Runc, din 
partea casei. A Casei Domnului, desigur!

Conștiința înnoită
 De ce vine oare primăvara, atunci cînd vine? Că nu doar pentru începerea 
unei campanii de război?... Vine adusă de forța naturii, în rotirea firească 
a anotimpurilor, desigur. Poate vine ca să-i dea un (nou) prilej ciocîrliei să 
cînte din nou. Dar mai ascultă cineva ciocîrliile, le mai aude, cum le auzeam 
în copilărie, cînd păzeam oile sau vacile pe cîmp? Mai au ciocîrliile pe cine-
va care să le audă, sau vin în aerul primăverii ca să-și amestece cîntecul 

cu șuierul gloanțelor (încă prezente în practica zilelor, nu doar în mentalul unor militari) sau 
cu țipetele manelelor? Vine primăvara să împrospăteze aerul, să-l umple de miresme? Dar 
pentru cine? Mai vine primăvara pentru OM? Îi mai așteaptă omul venirea nu pentru înnoirea 
naturii, ci pentru înnoirea propriului suflet?
 Primăvara vine cu înnoirea firii. Dar nu doar cu înnoirea țărînii, nu doar cu alun-
garea gheții de pe rîurile în creștere, nu cu împingea sevei în muguri, minunată și ea, și nu 
doar cu înnoirea firii noastre de pămînt, a sentimentelor noastre panteiste, telurice, oricum 
s-ar manifesta acestea. Cum ar fi primăvara fără prezența omului în inima ei? O rotire de 
anotimpuri searbădă. Oglindită în pustiu eternității. Și chiar dacă ar fi prezent și el, ce ar fi 
omul altceva decît o oglindă pustiită fără să vină în anotimp cu o fire înnoită?
 Primăvara aduce înnoirea firii noastre. Greu de gîndit, rațional. Doar firea e… fire, 
ceva imuabil. Și totuși. Înnoirea se probează, desigur, în starea de miracol cu care întîmpi-
năm înflorirea cireșilor sau prunilor, dar, mai ales, în starea de plenitudine după ce ne elibe-
răm de păcat, precum aerul se eliberează de îngheț. Și asta după o perioadă de reculegere 
(pe care o puteam căuta oricînd) – un post, cum poate fi dus acesta, cu reflecție asupra a 
ceea ce ești și vrei să fii -, cu mărturisire – mărturisire de sine -, și revitalizare prin sărbătoare 
– primirea trupului și a sîngelui lui Hristos, slujba de Înviere, desfătarea la masa de Paște. E 
o înnoire a firii în deplinătate, a naturii și omului deopotrivă.
 Cum e posibilă, cum poate fi sesizată o asemenea înnoire la om, dincolo de bu-
curia încercată de acesta în fața minunățiilor naturii? Prin ceea ce se produce în chimia 
conștiinței sale. Fiecare are, într-un fel sau altul, o cunoaștere intuitivă sau reflexivă despre 
propria existență și despre lucrurile din jurul său, un sentiment al responsabilității morale față 
de propria sa conduită. O filosofie proprie de viață. Dar această filosofie trebuie chestionată, 
așezată sub întrebări, măcar din cînd în cînd. O încercare de rezolvare a propriei probleme 
morale, dacă se identifică o asemenea necesitate. Sau dacă se deschide problema unei 
asemenea necesități, de a-ți chestiona conștiința. Poți avea remușcări față de ceea ce faci la 
un moment dat, în raport cu valorile tale morale (pe care nu le rspecți) sau cu valorile socie-
tății (pe care refuzi să le însușești în întregime). Dar nu-i nevoie să ajungi pînă la remușcare 
ca să-ți provoci un proces de conștiință. Este pusă la încercare propria rațiune. Divinitatea 
îți poate ordona și organiza toate valorile. Iisus îți propune soluții, pe care le alegi potrivit 
liberului arbitru. Iisus își oferă exemple. Se sacrifică în edificarea acestor exemple. Regă-
sești gesturile Sale prin ascultarea vocii interioare. A vocii tale interioare. Ea e încărcată în 
adînc de cele mai bune sensuri ale conduitei pe care ai putea să o ai. Dar nu-ți asculți decît 
rar vocea interioară. Asculți tot felul de voci, cu care intri, prin inerție, în contact leneș. Și 
apoi, cine mai ia aminte, pe urmele lui Socrate, la „semnul său daimōnic”, o voce interioară 
(ἀποτρεπτικός apotreptikos) auzită doar cînd omul este pe cale să greșească?
 Conștiința, potrivit teoriilor care o definesc, este un concept în dreptul național și 
internațional, definit din ce în ce mai mult ca aplicîndu-se lumii ca un întreg, motivînd nume-
roase acte notabile pentru binele public, concept, ilustrat ca subiect a numeroase exemple 
în literatură, muzică și film. Aplică oare omul acest concept la propria persoană, ca persoană 
deplină? În ce cultură își poziționează prezență? Are în intenție definirea și trăirea acestei 
culturi? Nu se întîmplă oare ca gesturile sociale sau ritualurile religioase să fie făcute sau 
urmate convențional, golite de sens? Ciocnim ouă sau pregătim drobul de miel pentru că 
așa se arată/ se spune la televizor…
 Implicarea conștiinței reevaluate în trăirea noastră contribuie la combaterea păca-
tului, la eliminarea răului (nu neapărat a durerii) din viața noastră. Prin înnoirea conștiinței 
și actele pe care le incumbă putem accede la o transfigurarea într-o viață nouă, pe care 
primăvara – sau împrimăvărarea – își pune pecetea.

Ioan PinteaIoan Pintea

Olimpiu NușfeleanOlimpiu Nușfelean

Runcul meu, Ierusalimul meu
Cînd mergi să aduci Sfânta Lumină de la... Runc, de pe dealurile copilăriei...

Dealuri din Runc, foto: Ioan Pintea
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 În mijlocul sărbătorii pascale sufletul profesorului nonagenar Dumitru Protase s-a 
întors în Casa Tatălui adăugându-se neamului său scoborâtor din ginta grănicerilor năsă-
udeni. Dumnezeu să-l odihnească în pace în Împărăția Sa! 
 Va rămâne în memoria iubitorilor Muzei Clio prin lucrările sale dedicate Daciei 
daco-romane, problemei continuității, numismaticii și inscripțiilor latine din Dacia, iar a 
intelectualilor clujeni și năsăudeni prin ținuta sa elegantă, impecabilă, de universitar care 
și-a respectat statutul social-academic, dar nu și-a uitat niciodată originile și rădăcinile, 
nici liceul din Năsăud, pe care l-a absolvit ca șef de promoție și unde se întorcea cu mare 
drag pentru a-i însufleți și inspira pe elevi înspre dragostea de carte și importanța educa-
ției în viața și formarea omului. 
 Rețin aici o vorbă înțeleaptă pe care a scris-o într-o evocare dedicată recent unui 
coleg trecut în lumea drepților: "Tot ce este Etern încape în prezent, în clipa dumnezeias-
că a iubirii. Tot ce este prezent de-a pururi rămâne în Eternitatea trăirii". 
 Cu regrete în suflete cei ce l-au cunoscut sau i-au citit lucrările îi vor spune: Ae-
terno sit tibi terra levis/ Să-i fie țărâna ușoară!

Mircea Gheorghe Abrudan

Lupa Capitolina - legenda
 Statuia de bronz a Lupoaicei de pe Capitoliul Romei se leagă strâns, ca geneză, 
de legenda întemeierii Romei (754/ 753 î.Hr.). Potrivit acestei legende, regele Numitor, unul 
dintre urmaşii lui Aeneas, cunoscutul erou troian, a fost detronat de fratele său Amulius. 
Acesta l-a omorât pe fiul lui Numitor, iar pe fiica acestuia, Rhea Silvia, a făcut-o vestală, de 
teamă că ar putea da naştere unui moştenitor legitim, deşi ea a depus jurământul castităţii, 
aşa cum proceda orice vestală. Dar Rhea Silvia a avut chiar de la zeul Marte doi copii ge-
meni, pe Romulus şi pe Remus. Crudul Amulius, pentru a se debarasa de ei, a dat poruncă 
să fie aruncaţi în apele Tibrului. Dar fraţii gemeni au fost salvaţi ca printr-un miracol. Valurile 
Tibrului i-au aruncat pe cei doi pe mal şi aici ei au scăpat de a muri de foame, deoarece i-a 
alăptat o lupoaică. Un cioban al regelui, pe nume Faustulus, i-a găsit şi împreună cu soţia 
sa, Acca Laurentia, mama a 12 copii, i-a crescut până la majorat. Printr-un concurs fericit 
de împrejurări, fraţii gemeni, aflând de originea lor regală, l-au pedepsit pe Amulius şi l-au 
repus în vechile drepturi pe bunicul lor, Numitor. Cu îngăduinţa acestuia, ei au întemeiat un 
oraş nou, care s-a numit Roma, în cinstea fiului mai mare. Dar între cei doi fraţi s-au iscat 
certuri şi Romulus l-a omorât pe Remus. Spre a popula noul oraş şi a obţine soţii pentru 
bărbaţi, el a răpit femeile sabine, invitate la o serbare, fapt care a dus la un conflict cu sabi-
nii. Până la urmă s-a făcut pacea, dar după o domnie lungă şi glorioasă, în anul 716 î.Hr., 
în timpul unei furtuni puternice, Romulus a dispărut. Tradiţia spune că s-ar fi înălţat la cer, 
devenind zeu.
 Lăsând la o parte legenda, care învăluie în negura vremurilor începuturile Romei 
şi care a generat tematic apariţia monumentului despre care vorbim, să vedem cum stau 
lucrurile pe tărâmul cercetării ştiinţifice, în domeniul istoriei şi artei antice.
 Statuia de bronz a Lupoaicei de pe Capitoliu, păstrată acum în Museo dei Con-
servatori din Roma, datează, după opinia unor specialişti, de la începutul secolului al V-lea 
î.Hr. şi este opera unui atelier grecesc (ionic) din sudul Italiei. Alţi cercetători susţin că Lupa 
Capitolină (fără Romulus şi Remus, fireşte) constituie capodopera unei şcoli de sculptură 
etrusce, creată probabil, în jurul anului 500 î.Hr., după alungarea ultimului rege de la tronul 
Romei şi instaurarea Republicii, fiind aşezată atunci pe Capitoliu. Legenda spune că cei doi 
fraţi gemeni au fost adăugaţi mult mai târziu, în secolul al XVI-lea, de Antonio de Pallaiolo. 
Sculptorul gemenilor ar fi anonim, dar unii cercetători consideră că lucrarea aparţine artis-
tului renascentist Guglielmo delle Porta. În această diversitate de opinii, una mai autorizată 
decât alta, este dificil de a formula o soluţie tranşantă. Oricum, sigur rămâne ca prototipul 
monumentului, opera grecească sau etrusca, era Lupoaica fără gemenii sugari, aceştia 
reprezentând un adaos din epoca Renaşterii.
 Pe de altă parte, Cicero, în Catilinare (III,19) aminteşte o statuie similară cu ge-
meni, care a fost lovită de trăsnet pe Capitoliu, în anul 63 î. Hr. La rândul său, Titus Livius 
în Ab Urbe Condita (X, 23, 12) menţionează o reprezentare a lupoaicei pe o placă (azi 
pierdută) din faţa grotei Lupercal de pe pantele colinei Palatin din Roma, placă amplasată 
de cei doi fraţi Ogulni, edili ai oraşului în anul 296 î. Hr. Raportul dintre statuia existenţa 
şi cele două la care se raportează Cicero şi Titus Livius nu se cunoaşte, dar se pare că 
avem de a face cu două tipuri distincte. Placa de la Lupercal întruneşte cele mai multe 
argumente pentru a fi considerată prima reprezentare sculpturală romană a episodului din 
legendă, adică lupoaica cu cei doi gemeni sugari, Romulus şi Remus. De la acest prototip 
se apreciază că a pornit inspiraţia artistică antică şi nu de la cel cu lupoaica fără gemeni, 
aceştia fiind ataşaţi, cum spuneam, nu în antichitate, ci două milenii mai târziu, în virtutea 
legendei care circula şi atunci. Imaginile în care se redă legenda pe monede, sculpturi, 
pietre semipreţioase de inel (gemma) se grupează în jurul a două tipuri: lupoaica cu capul 
în profil spre stânga şi, cea de a doua, cu capul în partea dreaptă, întors spre gemeni. Pe 
monedele romano-campaniene, ca şi pe cele emise de la Augustus până la Theodoric, timp 
de aproape cinci secole, se întâlneşte cel de al doilea tip, cu excepţia unor monede din 
timpul împăratului Hadrian, care preiau tipul lupoaicei cu capul în profil spre stânga.
 Grupul statuar Lupa Capitolină simbolizează originea legendară a Romei, caracte-
rul etern al oraşului şi al Imperiului, puterea de neînvins a acestuia. Cu semnificaţia eterni-
tăţii şi latinităţii, Lupa Capitolină apare pe sarcofage şi sculpturi funerare atât în Italia, cât şi 

în provincii, mai cu seamă în cele de limba latină 
din partea europeană a Imperiului. Imaginea lu-
poaicei cu gemenii se întâlneşte frecvent în timpul 
lui Augustus - care era gata, gata să îşi ia, la un 
moment dat, numele întemeietorului Romei - când 
ea a devenit şi, apoi, a rămas emblema oficială a 
statului român. Monumentul cel mai reprezentativ 
din perioada augusteica - dacă facem o ierarhi-
zare pe tema care ne preocupă - este, fără niciun 
dubiu, Ara Pacis (acel altar al păcii de la Roma, 
ridicat în anul 9 i.Hr., prin care Senatul celebra 
pacea inaugurată de Augustus) pe una dintre laturile căruia figura, printre alte alegorii, şi 
episodul din arhicunoscuta legendă. De aici se vor inspira o serie de lucrări sculpturale 
din timpul Imperiului, în Roma şi în provincii. Figuraţia cu lupoaica şi gemenii, în afară de 
monede, monumente funerare şi pietre de inel va fi o temă preferată care îşi va găsi locul 
în pictură, mozaic, pe frontoane, arcuri de triumf, pilaştri, metope, altare votive, mânere de 
vase, casete şi altele.
 În afară de semnificaţia amintită, monumentele cu simbolul Romei mai aveau şi 
rostul de a arăta populaţiei din Italia şi din provincii poziţia socială, originea latină, ataşa-
mentul unor persoane şi familii faţă de puterea centrală romană. Un astfel de înţeles de 
natură etnică, preferată sau reală, sau de caracter sociopolitic îl exprima din plin sarcofagele 
şi pietrele funerare ale defuncţilor din cimitirele romane, precum şi alte categorii de opere 
sculpturale.
 În cadrul cercetărilor şi al inventarierii sculpturilor în piatră ori a altor piese din pro-
vincii având figuraţia cu lupoaica şi gemenii, s-au făcut importante observaţii şi constatări de 
interes istorico-arheologic, artistic şi chiar privind evoluţia prototipului. S-a constatat, astfel, 
că în rare cazuri s-a ajuns chiar la unele denaturări, total nejustificate tematic, cum ar fi, 
bunăoară, lupoaica cu un singur copil sugar (Romulus) ori cu gemenii metamofozaţi în pui 
de lup. Piesele sunt totuşi originale.
  Studiile de specialitate referitoare la înfăţişarea plastică a legendei despre înteme-
ierea Romei, cu deosebire pe sculpturi funerare din unele provincii, inclusiv din Dacia, au 
pus în lumina o serie de fapte şi descoperiri arheologice din care se degajă importante sem-
nificaţii şi concluzii de natură istorică. Din punct de vedere statistic, reprezentări ale lupoaicei 
cu gemenii pe monumente în provinciile romane s-au înregistrat după cum urmează: Galia 
- şapte, Noricum - cinci, Panonia - nouă, Britannia - unu. Pe teritoriul României, se cunosc 
până acum şapte descoperiri: şase din Dacia intracarpatica şi una din Dobrogea. Repre-
zentările din Dacia datează din anii 106 - 250 d.Hr., iar cele din provinciile menţionate se 
încadrează cronologic din secolul I d.Hr. şi până la mijlocul veacului următor. Interesant de 
precizat este şi faptul că în perioada Renaşterii s-au făcut numeroase reproduceri (pastişe) 
ale lupoaicei cu gemenii. În acest sens, poate fi citată o piesă care se păstrează la Muzeul 
Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, unde a ajuns, desigur, prin comerţul cu 
antichităţi înainte de primul război mondial. Ne referim la o mică placă de marmură cu scena 
în cauză, sub care erau şi câteva litere, acum şterse, probabil intenţionat. În acelaşi muzeu 
se găseşte şi un opaiţ de ceramică, original, descoperit la Pompei, în Italia, opaiţ pe discul 
căruia este reprezentată lupoaica cu un singur copil sugar, aşa cum spuneam mai sus. Este 
o reprezentare stranie, singulară şi denaturată a legendei.
 Revenind la monumentele sculpturale (basoreliefuri) cu emblema Romei descope-
rite pe teritoriul Daciei, se cuvine subliniat faptul că acestea au ieşit la lumina cu precădere 
în centrele urbane şi militare, dar numai în Dacia transilvană, pe când în Oltenia şi Banat 
lipsesc cu desăvârşire, cel puţin până acum. Ele provin de la Apulum (Alba Iulia), Aiud, 
Ilişua (judeţul Bistriţa-Năsăud), Cristeşti (două piese) şi Brâncoveneşti (judeţul Mureş). La 
acestea se adăugă acea piatră preţioasă de inel (gemma) descoperită la Romula (Reşca, 
judeţul Olt), piatra pe care este gravată lupoaica cu gemenii. Un singur basorelief provine 
de la Ibida (Slavă Rusă, judeţul Tulcea). Notabil este faptul că basoreliefurile, fără excepţie, 
fac parte din categoria monumentelor funerare (pereţi de edicule şi stele sepulcrale), iar 
lupoaica apare, în general, redată din profil spre dreapta, cu capul întors spre gemeni, ca în 
cazul monedelor romano-campaniene şi al celor emise de la Augustus până la Theodoric, 
timp de aproape cinci secole. Spre deosebire de altele, cele două monumente de la Cristeşti 
prezintă, fiecare, câte o particularite care merită a fi relevată. Pe unul, gemenii sug stând în 
genunchi, iar pe celălalt sugarii sunt înlocuiţi iconografic cu doi pui de lup, foarte probabil în 
virtutea unor rămăşiţe totemice din cultul italic străvechi.
 Persoanele care ridică monumentele de piatră cu imaginea lupoaicei, după cum 
arată unele inscripţii, aparţin de obicei unor familii de militari - soldaţi sau subofiţeri - din 
trupele auxiliare (Ilisua, Brâncoveneşti, Cristeşti) sau legiuni (Apulum, Slava Rusă). Aceasta 
poate fi situaţia şi în cazul monumentului de la Aiud (Brucla) unde nu exista un castru roman, 
dar dedicantul putea fi membrul unei familii de veterani, stabilită în acea localitate. Oricum ar 
fi, pretutindeni avem de a face cu cetăţeni romani (cives Romani), care ţin în mod deosebit 
să-şi arate originea lor latină şi ataşamentul faţă de Roma eternă, pentru că motivul lupoai-
cei cu gemeni are atare semnificaţie şi nu rol ornamental.
 Cele şase monumente sculpturale din Dacia, împreună cu cel din Dobrogea şi 
piatra de inel de la Romula demonstrează, o dată în plus, şi pe această cale, că în provincia 
carpatică şi în regiunile dobrogene conştiinţa apartenenţei la romanitatea Imperiului era vie 
şi puternică în secolele II-III, în rândurile populaţiei mai elevate, fără să mai vorbim de cei 
care făceau parte din mica nobilime provincială. Să mai amintim şi faptul că fenomenul re-
memorării originii romane prin acest grup statuar nu se întâlneşte numai la romani, ci, cum 
este şi firesc, şi la alte popoare neolatine: italieni, francezi, spanioli, portughezi.

Dumitru Protase

Academicianul Dumitru Protase, lordul istoriei antice, în veșnicie!Academicianul Dumitru Protase, lordul istoriei antice, în veșnicie!
   (1 februarie 1926 - 25 aprilie 2022)
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Mircea Popa 

Gavril Scridon, cercetător al literaturii 
maghiare

   Pe profesorul Gavril Scridon, titular al cursului despre marii clasici de la Facultatea de 
Litere a Universităţii clujene din anii 70-80,  l-am cunoscut bne, lucrând cu el ani de zile în cadrul So-
cietății de Științe Filologice, unde Domnia sa fusese ales  președinte al Filialei clujene, urmându-l în 
această funcție pe Romulus Todoran. La rândul meu, fusesem ales cu ani în urmă responsabil al Secți-
ei Literare a acestui for,  la Limbă activând o vreme C.Săteanu, iar pe urmă Mircea Borcilă. Am func-
ționat în această calitate vreo douăzeci de ani, luând parte la toate ședințele privitoare la întocmirea 
planurilor de muncă anuale.  Am colaborat fructuos în acest răstimp și cu Iuliu Pârvu, aflat în postura 
de inspector școlar, care ținea legătura cu cadrele din învățământul mediu, categorie foarte importantă 
pentru mobilizarea la acțiunile noastre, dar și prin abonamentele făcute la „Limbă și literatură pentru 
elevi”, și organizarea de concursuri școlare județene și olimpiade. Unul dintre aceste concursuri pe 
țară  s-a desfășurat chiar la Cluj, iar din juriul respectiv am făcut parte alături de Ioana Em.Petrescu. 
Reprezentantul Capitalei la acest concurs a fost profesorul Al.Piru, cu care am petrecut apoi o seară de 
neuitat la Casa Universitarilor, profesorul Piru fiind un imbatabil cozeur și un inegalabil povestitor de 
șotii și nîzdrăvenii din lumea scriitoricească.  Povestea cu un haz de neuitat,  aventurile nocturne din 
ultimii ani de viață ai lui George Călinescu, când pleca de acasă stând ore întregi nemișcat în zăpadă 
și ger pemntru a urmări cu nesaț eminescian viața de dincolo de perdele a vreunei dive de care era 
îndrăgostit. Cum Al.Piru fusese asistentul său, doamna Alice Vera Călinescu îl socotea un apropiat 
al familiei, mai ales că și soția sa Elena Piru lucra la Institutul respectiv de pe str. Republicii 73, și îl 
ruga să meargă să-l caute pe dispărut. Stând în preajma lui, Piru  era la curent cu noile pasiuni erotice 
ale profesorului și reușea să-i dea de urmă spre satisfacția doamnei Vera. Mai greu era de sărbătorile 
de iarnă, când profesorul, autor dramatic de piese ciudate, dorea sălepună în scenă, distribuind rolurile 
apropiaților săi de la Institutut.  Printre aceștia se afla Chițimia, Ovidiu Papadima și alții, iar nelipsita 
divă a spectacolului era Liliana Fischer, secretara Institutului, care era pusă să umble cu un sfeșnic în 
mână, dar dezgolită până la brâu, în timp ce vocea lugubră a profesorului recita sardonic din versurile 
sale, creind o atmosferă de noapte valpurgică. Profesorul Piru  era de neîntrecut în realtarea acestor 
scene, pe care le asezona cu alte picanterii și evenimente ieșite din comun din lumea scriitorilor bu-
cureșteni, în care aceștia apăreau însoțiți de câte o poreclă și o caracterizare hazoasă. Mare colportor 
de bancuri și scene burlești din viața scriitorilor, pe care le povestea cu o vervă neîntrecută și carac-
terizări deosebit de plastice, din care nu lipsea intenția de demolare și bârfă, Piru vorbea arareori de 
bine pe cineva, lăsându-se dus de o savoare diabolică a de a le descoperi viciile ascunse sau cele care 
făceau deja înconjorul lumi scriitoricești de la Doamna Candrea, „patrona” restaurantului Uniunii 
Scriitorilor. El însuși devenise în acești ani un personaj de roman, deoarece făcând naveta la Craiova, 
ca profesor, reluase legătura lui amoroasă cu Virginia Mușat, pentru care scrisese romanul Cearta. 
Aceasta îi ți devenise un fel de metresă, după stingerea din viață  a soției sale. Periplul scenelor pito-
rești din viața  lumii capitalei era redeștepată uneori și la simpozioanele organizate de conducerea So-
cietății prin orașe din țară, cum a fost cel de la Piatra Neamț despre Alecu Russo sau cel de la Oradea 
despre Budai Deleanu și unde, președintele  pe țară al SȘt.Filologice, prof. Boris Cazacu, venea însoțit 
de staful său  de la reviste, între care îl avea alături pe Mircea,  Anghelescu și pe  Mircea Frânculescu, 
remarcabili redactori ai revistelor Societății, începând cu cea  mai importantă, „Limbă și literatură”, în 
care apăreau strudii și articole de aleasă ținută documentară.  Prof. Gavril Scridon prefera să lipsească 
de la aceste înâlniri de prin țară, trimițându-ne pe noi, fei mai tineri, să le facem față. Ne convoca însă 
periodice la locuința sa de pe str. Al.Ciura (astăzi, din păcate, sediul localului „Roata”), la ședințele 
periodice de comitet, acolo unde doamna domniei sale ne aștepta întotdeauna cu un ceai sau o cafea 
bună, dacă nu și cu câte o țuică de Năsăud, locul de baștină al celor doi. Aici atmosfera era degajată, 
iar profesorul era întotdeauna în vervă, ca om ajuns la jumătatea vârstei, cu o alură de bărbat înalt, 
frumos și foarte prezentabil. În astfel de situații  am pus la cale și editarea unui buletin propriu al Fi-
lialei noastre, intitulat „Pro didactica” (1980-1989), din care au ieșit doar două sau trei numere și care 
a fost pentru anii aceia cartea noastră de vizită. Menționez că la trecerea sa în lumea umbrelor, eu am 
fost cel care i-am redactat necrologul pentru revista „Tribuna”, iar despre munca sa de cercetător al 
literaturii maghiare am scris în revista Institutului „Nyelv es irodalomtudomanyi Közlemenyek”. La 
fel ca și despre ediția de studii Coșbuc, tipărită mai târziu după moartea sa.
 În perioada în care eu mi-am făcut studiile universitare, prof. Scridon nu făcea parte din 
Catedra clujeană,  el funcționând în acei ani la Institutul de 3 ani din Târgu Mureș, unde preda Lite-
ratura. Doi dintre colegii mei de promoție au ajuns să lucreze cu el, respectiv Serafim Duicu, pentru 
Literatură, și I.Toșa, pentru Limbă, institutul fiind destul de bine cotat în salba acestor institute de 3 
ani, care  pregăteau profesori pentru nenumăratele școli din mediul rural, cum era și cel de la Oradea, 
unde fusese numit rector profesorul meu, I.Pervain. Ulterior, aceste institute au fost reorganizate, iar 
prof. Scridon a  fost numit la Catedra clujeană. Era un bărbat  înalt, cu chip frumos și foarte prietenos 
și atent cu toți colaboratorii.
  Profesorul era originar  din localitatea Feldru, de lângă Năsăud, unde s-a născut în mai 
1922. A ajuns să-și facă studiile la liceul din Năsăud, tocmai în perioada Dictatului de la Viena, când 
limba de predare a devenit acolo limba maghiară,  astfel că  s-a numărat printre intelectualii vremii 
care  vorbeau această limbă și cafe i-a devenit foarte utilă în  cercetările sale din domeniul realțiilor 
româno-maghiare și, mai ales, pe perioada cât a funcționat ca lector la Universitatea budapestană. 
Tema sa predilectă de studiu a fost însă viața șiu opea lui  George Coșbuc, căruia i-a închinat un număr 
impresionant de studii  și  ediții, începând cu  volumul Pagini despre Coșbuc, din 1957. De la un an la 
altul,  preocupările sale de cercetare literară  privitoare la poetul de la Hordou s-au accentuat, astfel că 
acesta  a făcut şi obiectul tezei sale de doctorat, Ecouri universale în opera lui Coșbuc (1969). Marelui 
clasic   i s-a dedicat în totalitate și ca editor, realizând ceai mai importantă ediţie restitutivă din opera 
acestuia, la care s-au adaugat și numeroase studii despre Rebreanu. .
 Profesorul a fost apoi un mesager de marcă al culturii româneşti peste hotare, prin calitatea 
de lector de limba şi literatura română pe care a deţinut-o mai mulţi ani la rând in Germania şi apoi în 
Ungaria, la Budapesta. Cunoscător la perfecţie al limbii maghiare, bine introdus în cultura şi literatura 
poporului vecin, el a făcut din'domeniul relaţiilor româno-maghiare a doua sa specialitate. A scris 

zeci de articole, recenzii, cronici despre scriitori şi opere de seamă ale literaturii maghiare, materiale 
publicate mai ales în revistele comunităţii româneşti din Ungaria, Foaia noastră şi Noi, dar şi în reviste 
din ţară, ca Utunk, Korunk, Helikon, Steaua sau Tribuna. -
 Rodul ultim al strădaniilor sale şi opera sa de o viaţă este legată tot de aceste preocupări şi 
ea se intitulează Istoria literaturii maghiare din România, apărută chiar în anul în care s-a stins din 
viață, 1996.  Impresionantă prin numărul de pagini acordat (peste 600), lucrarea de care vorbim se 
impune atat prin anvergura pât şi prin calitatea demersului asumat. Având ca obiect realizările litera-
turii maghiare de la noi în perioada 1918-1989, cartea se caracterizează mai întâi prin exhaustivitate, 
în sensul că nimic din ceea ce a fost important n-a fost lăsat pe dinafară; apoi, printr-o bună compar-
timentare şi sistematizare a materiei, ca şi printr-un nivel ridicat al analizei. După ce ia în discuţie 
„perspectiva istorică”, adică situaţia studiilor de sinteză pe acest teren, domeniu în care s-au ilustrat 
atât români, ca Ion Chinezu (cu Aspecte din literatura maghiară ardeleană (1919-1929), şi Nicolae 
Balotă (cu volumul Scriitori maghiari din România, 1920-1980), dar şi maghiari, precum Sóni Pál 
(.1969), Kántor Lajos şi Láng Gustáv (în 1971 şi 1973), autorul fixează cadrul general în care vor 
avea loc manifestările literare, cât şi principalele direcţii ale acestora. Centrele de iradiere vor fi date 
evident de principalele reviste literare ale vremii, în jurul cărora vor lua naştere adevărate grupări şi 
orientări semnificative: Magyar Szó (Cuvântul maghiar de la Oradea, 1919-1920), Zord ido (Vremuri 
aspre de la Tg. Mureş, 1919-191), Napkelet („Răsăritul” de la Cluj, în anii 1920-1922), Genius şi 
U] Genius („Geniul” şi „Noul geniu de la Arad, ale lui Franyo Zoltán) ca şi Periszkópa lui Szántó 
György, ultimele cultivând avangardismul. Pe o poziţie opusă se vor situa Pásztortüz (Foc de păstor) 
a lui Réményk Sándor de la Cluj, „Cimbora” şi „Erdélyi Helikon”. Revista din urmă a beneficiat şi de 
o casă de editură proprie Erdélyi Szépmives Céh (Corporaţia ardeleană a artelor frumoase), reușind,  
până în 1944,  să tipărească 166 de titluri de cărţi şi să declanşeze mişcarea aşa numită a „transilva-
nismuliii”’, cu ecouri adânci în scrisul maghiar interbelic, sprijinită în parte de grupările din jurul 
revistelor- Erdélyi Fiatalok (Tinerii ardeleni) şi Korunk (Epoca noastră) de la Cluj. Un loc important 
în cadrul discuţiei acordă autorul şi revistelor bilingve, de tipul „Aurora” de la Oradea și„Cultura” de 
la Cluj, al căror principal scop era apropierea prin cultură, facilitatea contactelor reciproce şi promo-
varea traducerilor. Evoluţia acestei literaturi va fi tratată pe genuri: poezia, proza, dramaturgia, tradu-
cerile, critice şi istoria literară, reţinând din fiecare domeniu numele de referinţă. Astfel, din domeniul 
poeziei se reţine numele lui Aprily Lajos, Tompa László, Dsida Jenő, Remények Sándor, Banális 
János, Salamon Ernő; la capitolul proză vom face cunoştinţă cu literatura lui Bânffy Miklós, Tabéry 
Géza. Ligeti Ernő, Markovits Rodion, Berde Mária, Kós Károly, Kuncz Aladár etc.; la dramaturgie 
ne vom întâlni cu Tomási Áron, Szabédi László şi alţii, iar în domeniul istoriei literare este prezentată 
activitatea lui Kristós György, Gaál Gábor, Bitay Árpád ş.a. Mai interesant este capitolul de traduceri, 
unde se trec în revistă toate antologiile şi florilegiile de literatură română traduse din ungureşte, pre-
cum cele ale lui Keresztury Sándor (1922), Fekete Tivadar (1924), Kiss Piroska (1925), Bitay Árpád’ 
(1928), Szemlér Ferenc (1940), Kibedi Sándor, Kővári László şi Molnár Sándor (1923) ş.a. Cam ace-
eaşi structură este păstrată şi pentru perioada următoare, 1944-1989, doar că prezentarea scriitorilor se 
face pe generaţii: generaţia continuatorilor, prima generaţie după 1944, generaţia „Forrás” şi generaţia 
tânără. Aici vom lua contact cu scrisul lui Páskándi GÍéza, al lui Lászlóffy Aladár, Király László, 
Bállá Zsófia, Fodor Sándor, Deák Tamás, Bálint Tibor, Szilágyi István şi a altora, cei mai mulţi ac-
tivi şi în momentul de faţă. în plus, pe lângă dramaturgi, critici şi istorici literari, vom avea şi câţiva 
reprezentanţi ai reportajului, ca Beke György, Mikó Érvin, şi Cseke Péter,în rândul traducătorilor din 
româneşte vor figura experimentaţii Franyó Zoltán, Lörinczi László, Kerekes György, Balogh lozsef. 
De fapt unul dintre meritele de seamă ale volumului este acela de a oferi, în cazul fiecărui scriitor, şi 
lista principalelor traduceri efectuate din româneşte, astfel că Istoria sa devine, în acest fel, şi o istorie 
a legăturilor culturale şi literare dintre cele două popoare. A doua calitate este aceea că portretele 
scriitorilor sunt însoţite de numeroase exemplificări, cu citate din proza sau poezia acestora traduse 
în limba română, încât avem ocazia să cunoaştem de aproape pe principalii traducători ai scrisului 
maghiar de la noi în româneşte. Când traducătorii lipsesc, autorul întreprinde singur acest travaliu, 
astfel că volumul de faţă ne dă posibilitatea să-l descoperim pe autor şi în postură de traducător. O altă 
calitate a volumului ar fi aceea că el operează cu o scară de valori bine constituită, şi că aprecieriile 
critice sunt făcute întotdeauna cu responsabilitate, în urma unor aprofundate lecturi a operelor literare 
în chestiune. Stilul e curgător, fluent, adecvat analizelor la obiect, fără stridenţe sau inflamări verbale. 
Un singur lucru deranjează însă de-a lungul lecturii: se observă faptul că autorul şi-a redactat lucrarea 
cu ani în urmă şi n-a mai dispus de timp pentru a face o revizie de ultimă oră textului. Din această pri-
cină se vorbeşte încă de actul de la 23 August ca de o „Eliberare”, se insistă asupra legăturii scriitorilor 
cu mişcarea muncitorească, se elogiază nota socială a scrierilor acestora, orientările lor de stânga sau 
simpatiile socialiste. Or, optica prin care fenomenul literar al „epocii socialiste” a fost privit a.suferit 
serioase mutaţii, de care trebuia să se ţină seamă. În rest, lucrarea ni se pare de mare utilitate, cunoaş-
terea reciprocă a valorilor culturale fiind o condiţie  esenţială a reconcilierii dintre cele două naţiuni.

Cu Octavian Şchiau,  Edgar Papu, LIviu Rusu si Octavian Cu Octavian Şchiau,  Edgar Papu, LIviu Rusu si Octavian 
Schiau, la Decanatul Fcaultatii de Filologie din Cluj-Napoca, Schiau, la Decanatul Fcaultatii de Filologie din Cluj-Napoca, 

1979. ( Arhiva Ilie Rad) 1979. ( Arhiva Ilie Rad) 
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(Din volumul, în pregătire, Spiritul locului, județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor, 
coordonator Menuț Maximinian, Editura Școala Ardeleană)

Gavril ScridonGavril Scridon

Feldru și feldrihaniiFeldru și feldrihanii

 Pe sub poalele sudice ale munților ce despart Țara Maramureșului de Țara Năsău-
dului, curge repede legendarul du Someșul Mare. Cântecul apelor lui poartă de-a lungul ma-
lurilor povești și legende despre vremuri tulburi și brave, încărcate de profunde semnificații.
Pe leagănul acestui râu vestit, de la izvoarele lui și până jos în vale, unde munții se deschid 
să îmbrățișeze câmpia și mai departe, se înșiră, ca niște uriașe mărgele, un șirag întreg 
de sate românești, cu un trecut mai mult sau mai puțin vechi și glorios, așa după cum le-a 
îngăduit situația geografică și istorică.
 În apropierea izvoarelor someșene, cel mai vechi sat este Rodna, a cărui origine 
sa pierde mult înaintea anului 1200, deoarece, pe la anul 1242, când tătarii au năvălit prin 
părțile acestea, au dărâmat acolo o biserică, ale cărei ruine se mai păstrează impunătoare 
și astăzi.
 De la Rodna, pe Someș la vale, până la Năsăud, unul din cele mai mari și mai vechi 
sate aste Feldru. După ce Valea Ilvei se varsă în Someș, dealurile se depărtează uneia 
de altele, șesul se deschide ca o paletă mare și râul, după ce-și mută greutatea apelor în 
coastele pietroasa ale dealurilor de la sud, ocolește, într-un frumos semicerc, o masă mare 
și compactă de case care formează fruntașa comună grănicerească Feldru.
 Chiar și numele ei arată că e un loc mai deschis (Diefelder = câmpurile), pe un spațiu 
care a permis satului să se întindă nu numai de-a lungul țărmului drept al râului pe o lungime 
de aproape 3 km, ci și de rîu, spre poalele dealurilor Pleșa, Pârloage și Laz. pe o lățime de mai 
bine de 1 km și jumătate. Dinspre sud, este dominat de dealul lui Pahone și de Corobană. De 
obicei, satele de munte care se cuibăresc pe țărmuri de ape au o singură stradă sau uliță mai 
mare, din care pornesc, în dreapta și în stânga, alte câteva ulicioare. Nu este același caz cu 
Feldru care, în afară de șoseaua județeană ce-l străbate de-a lungul, de la Răsărit spre Apus, 
are vreo 25 de ulițe, cuprinzând peste 800 de gospodării românești; satul mai e străbătut și de 
linia ferată care aleargă, dinspre Cluj, către Rodna sau Vatra Domei.
 De la Nord spre Sud, comuna este tăiată și de două văi: prin mijlocul comunei trece 
Valea Feldrișeiului (cu o lungime de vreo 15 km), prin partea de Apus (pe din jos de sat), Va-
lea lui Dan (vreo 12 km lungime). Dinspre Sud, se varsă în Someș Valea Târgului. I se spune 
Valea Târgului fiindcă străbate partea de hotar a comunei care odinioară a fost a sașilor și 
feldrihani au ajuns să o stăpânească abia după mari târguieli. La aceste „Târguieli”, de multe 
ori, pământul a fost spălat nu cu băutura obișnuită la târg, ci cu sângele care a udat această 
mică „Vale a plângerii”. Pentru stăpânirea acestei părți de hotar – care servește de pășune 
și este legată de sat printr-un admirabil pod acoperit aruncat peste Someș – fefdrihanii au 
dus, în trecutul nu prea îndepărtat, o viață plină de frământări și neînțelegeri, care au cerut, 
de multe ori, jertfe de sânge.
 Satul este foarte vechi și la început a fost doar un mic nucleu de case strânse în 
apropierea gurii Văii Feldrișelului. Partea aceasta a satului poartă acum numele de „Văleni”. 
Cu vremea, înmulțindu-se populația, s-au clădit noi case, extinzându-se astfel satul în locui 
lozetor, râchiților, mestecenilor și arinilor până pe malul drept al Someșului. Bătrânii satului 
spun că ar fi trăit, pe hotarul Feldrului, în locul zis „La Mănăstire” (acolo a fost o mănăstire) 
un fel de episcop. Acesta nu era episcop în înțelesul de acum. El binecuvânta bisericile, 
așeza preoți pe sate și se îngrijea de bunul mers al treburilor creștinești în satele de pe Valea 
Someșului Superior și ale Ilvei.
 La Feldru a trăit dascălul Toader, care, fiind chemat de boierul moldovean Pătrașcu
Ciogolea să facă educație fiilor lui, în anul 1639, la moartea soției acestuia, scrie acel „Cu-
vânt” care este unul din monumentele literare importante ale veacului XVII. Cuvântarea lui 
Toader Diacu este sau o traducere a unei cuvântări slavonești sau o copie a unei asemeni 
traduceri. Manuscrisul a fost studiat de V. Pârvan în anul 1904, sub titlul „Un vechi monu-
ment de limbă literară românească”.
 Comuna Feldru – de altfel ca și toate satele românești isomeșene – e bine în-
chegată, gospodării frumoase și case curate. Pe lângă casele țărănești – construite în stil 
românesc specific satelor de munte – din piatră sau lemn și acoperite cu șindrilă sau draniță, 
sunt și case acoperite cu țiglă (șirepuri). Clădiri cu caracter orășenesc sunt școala, cu un etaj 
(proprietate a statului) și casele parohiale noi și frumoase.
 Cea mai veche clădire din sat este biserica A fost zidită din piatră și cărămida – în 
stil de bazilică romană, în anul 1783. Este printre cele mai vechi biserici din întregul ținutul 
năsăudean și pe vremuri, a fost cea mai frumoasă biserică a graniței. Este așezată cu altarul 
spre răsărit, chiar în mijlocul satului.
(Gavril Scridon, Ioan Nechiti, Popas la Feldru, Editura Dacia, 1991, p. 5)

Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud

Primăria Feldru

Centenar Gavril Scridon

27-28 mai 2022

Vineri, 27 mai, Bistriţa – Simpozion „Viaţa şi opera lui 
Gavril Scridon”, la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” 

în sala ce-i poartă numele

Sâmbătă, 28 mai,  dezvelire placă comemorativă la 
Liceul Tehnologic Feldru, sesiune de comunicări

Moderatori:
          Prof. dr. Vasile V. Filip

          Ioan Pintea – managerul Bibliotecii Judeţene
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(Din volumul, în pregătire, Spiritul locului, județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor, 
coordonator Menuț Maximinian, Editura Școala Ardeleană)

 A scrie despre Mircea Gelu Buta este pentru mine deopotrivă relativ uşor, dar şi 
foarte greu. Este uşor fiindcă îl cunosc de aproape 30 de ani și mă leaga o prietenie, care 
a rezistat probei timpului. Este foarte greu pentru că, a cuprinde într-un cadru restrâns o 
asemenea personalitate complex, este un demers aproape imposibil. Vorbim despre o per-
sonalitate puternică, un model professional, implicat cu pasiune și multă putere de muncă în 
tot ceea ce a realizat.
 De aceea voi selecta doar câteva repere semnificative, care să definească activita-
tea și să exprime admirația și prețuirea față de un ilustru profesor, medic, scriitor, manager, 
om de cultură și nu în ultimul rând, mărturisitor al credinței creștine.
Îmi voi susține afirmațiile prin câteva repere biografice.
 Mircea Gelu Buta s-a născut la data 21 aprilie 1952 și a crescut pe dealurile din 
jurul orașului Bistrița. Studiile liceale le-a urmat la Liceul Liviu Rebreanu din Bistrița, o școală 
serioasă și cu tradiție (înființată la începutul secolului XX), care număra printre absolvenți 
personalități marcante între care Alexandru Vaida Voevod, Miron Cristea, Liviu Rebreanu. În 
aceea perioadă, își descopera vocația pentru o cariera medicală. După absolivire, pașii i se 
îndreaptă spre Iași. De ce această opțiune? O spune însuși Mircea Gelu Buta, peste ani, în 
volumul Amintirile unui student la Medicină „Generația mea este poate ultima, care cunoaște 
și folosește expresia latină Et in Arcadia ego, menită să exprime nostalgia pentru o clipă sau 
un episod din propria existență trăită cu intensitate și bucurie ce nu se vor repeta. Iașul a 
fost pentru mine Arcadia, echivalent cu o «clipă» însumând șapte ani: șase dintre aceștia, 
durata studiilor la Facultatea de Medicină, de aici suplimentul temporal de un an fiind datorat 
stagiului militar.”
 Între anii 1974 – 1980, a frecventat cursurile Facultății de Pediatrie din cadrul IMF 
Iași (actualmente Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași) după care 
s-a întors pe meleagurile natale. În 1987, obține titlul de Medic specialist Pediatrie, iar apoi 
de Medic primar Pediatrie (1992). Se poate spune că în acel moment era împlinit profesio-
nal. Pentru mulți acest lucru ar fi fost sufficient, dar nu și pentru Mircea Gelu Buta. 
 Continuă să se pregătească și obține a doua specializare – Ecografie pediatrică 
generală, în 1996, și a treia specializare – Management sanitar, în 2006. În paralel, în 1992, 
este admis doctorand la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Na-
poca, obținând titlul de Doctor în Medicină în anul 1996, cu teza: „Corelații dintre prezența 
AgHBs în sânge, manifestările biologice, histologice și manifestările evolutive în Hepatita 
cronică la copil”, sub îndrumarea Prof. Dr. Jianu Butnariu. Cunoscător și admirator al culturii 
și lumii academice franceze, între anii 1992 – 1995, efectuează stagii de doctorat în Franța, 
la Spitalul Comunal Montreuil, Spitalul Clinic de Hepatologie „Jean Verdier”, Clinica „Kreme-
lin Bicetre”.
 Devine un clinician remarcabil în domeniul pediatriei al cărui profesionalism, exper-
tiză și pasiune a contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea îngrijirii copiilor din județul 
Bistrița-Năsăud. În dorința de a transmite cunoștințele viitorilor asistenți medicali a predat la 
Grupului Școlar Sanitar Bistrița unde a fost Director între anii 1990 – 1995.
 Activitatea academică a început-o în anii 2000 la două universități apreciate și foarte 
bine cotate: Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca (Pediatrie, 
Bioetică, Nursing) și Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, unde a devenit Profesor Uni-
versitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, titular al disciplinei Bioetică Creștină. 
 Termenul bioetică era relativ nou și a fost introdus de medicul american Van Ren-
sselaer Potter în lucrarea „Bioethics: Bridge to the Future” (1971); atunci s-a pus problema 
dacă există reguli care ar putea permite rezolvarea dilemelor etice și dacă aceste reguli 
erau explicite sau subjacente. Potter a conceput această nouă disciplină, bioetica, ca o 
„punte de legătură” între „fapte” și „valori”. Necesitatea unor reglementări etice este cu atât 
mai evidentă cu cât efectele tehnologiilor actuale ating un număr din ce în ce mai mare de 
oameni. Promisiunile biotehnologiilor sunt fără îndoială încurajatoare dacă ne referim doar 
la posibilitatea depistării și corectării malformațiilor, a diminuării anumitor handicapuri, a 
tratării unor maladii grave. Cu toate acestea, măsurile de protecție ar trebui să fie severe, 
anticipative și eficiente pentru evitarea folosirii greșite a cunoștințelor. Dorința de a atinge 
perfecțiunea prin biotehnologii ar putea să conducă la riscul de a deveni inumani. Astfel a 
aparut Bioetica – știința, care utilizând metode pluridisciplinare, analizează comportamentul 

uman în științele vieții prin prisma principiilor morale. 
 Mircea Gelu Buta este printre primii inițiatori și promotori ai Bioeticii creștine dintr-o 
perspectivă creștin ortodoxă. În viziunea sa, scopul științei este acela de a integra omul, de 
a-l împăca cu natura, creație a lui Dumnezeu. De aceea în științele vieții numai cunoaște-
rea nu este suficientă; ea trebuie înconjurată de umanism și controlată de valorile moralei 
creștine care sunt supreme. Religia creștină crează patul și matricea ascensiunii omului 
către esența sa prin divinitatea transcendenței faptelor sale, iar știința poate să ajungă la 
natură ca o entitate globală și inseparabilă. Lumea, Universul nu este nici materie (atomul 
este corpuscul – undă), nici spirit. Între știință și spirit este un teritoriu al nimănui, care nu 
este nici știință, nici spirit, ci miracol/mister. În acest domeniu, Gelu Buta are nenumărate 
contribuții (peste 100 de lucrări) dintre care cităm Bioetica între mărturisire și secularizare, 
Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2008, Bioetica în Pediatrie, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008; 
„Bioetica creștină într-o lume postcreștină”, 2013; Principles of Christian medicine in caring 
for patients with guarded prognosis”, 2014; „Perspectiva bioeticii asupra sfințeniei și/sau 
calității vieții”, 2014; „The role of Christian Bioethics in the Public Debate”, 2016; Postmo-
dernism in Christian Bioethics – Myths and Facts, 2016; Bioetică și Slujire Creștină: Analize, 
Perspective, Convingeri, 2017; et cetera. Cea mai impresionantă lucrare este însă orga-
nizarea Seminarului Internațional Medicină și Teologie ajuns în acest an la a XXI ediție, 
eveniment unic în această parte a Europei la care au participat nume de referință a bioeticii 
mondiale. Sub coordonarea lui Mircea Gelu Buta au ieșit de sub tipar optsprezece tomuri 
Medicii și Biserica, o selecție critică și o prezentare in extenso a dezbaterilor din aceste se-
minarii. Neliniștilor, privind posibilitatea schimbării speciei umane prin știință, aceste lucrări 
aduc speranța respectului și renașterii permanente a valorilor umane, a renașterii spirituale 
a omului determinat prin actul creației lui Dumnezeu ca o individualitatea biologică, dar și ca 
o individualitate prin evoluția ontogenetică.
 O altă operă majoră a lui Mircea Gelu Buta este Spital Județean de Urgență Bistrița 
al cărui manager a fost între anii 1996 – 2017. În decursul anilor, am vizitat numeroase uni-
tăți medicale și pot spune că puține au evoluat și s-au modernizat precum Spitalul Județean 
de Urgență Bistrița. Prin granturi și contracte de cercetare naționale (12) și internaționale 
(10), Mircea Gelu Buta și echipa sa au reabilitat clădirile, au construit noi spații, au achizițio-
nat aparatura modernă, au introdus noi tehnici și tehnologii, reușind diversificarea și crește-
rea calității actului medical. În zilele noastre, Spitalul din Bistrița poate concura de la egal la 
egal cu spitalele de referință din țară.
 Genele bistrițene și instrucția enciclopedică l-au orientat către activități în alte do-
menii, care depășesc preocupările strict medicale. Pasionat de istorie, lucrarile sale în acest 
domeniu aduc contribuții esențiale, privind cunoașterea unor evenimente petrecute pe plaiu-
rile bistrițene, rolul Bisericii în afirmarea unității și a spiritului identitar național, sacrificiul unor 
înaintași în realizarea unor idealuri majore. Se citesc cu mare interes Istoria Spitalelor din 
Bistrița; Biserica Ortodoxă din Bistrița. O cronologie documentară; Victor Moldovan – Memo-
riile unui politician din perioada interbelică; Bistrița Bârgăului – Lupta familiei Monda pentru 
Biserică, școală și națiune; Petiții din Granița năsăudeană în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea; Constantin Pavel. Întemeietorul…; „Martirajul creștinilor bârgăuani (studiu de caz)”; 
Cimitirul militar de la Rotunda; Din ororile primului Război Mondial; Unitatea românească 
prin Biserică; Biserica, veghetor al neamului; Vizita ministrului Ioan I.C. Brăteanu la Bistrița; 
Intelectuali și artiști români legați de Biserică; Protopopiatul Bârgăului în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea; Personajele insolite ale Bistriței și multe, multe altele. Editează revista 
Arhivele Bistriței ajunsă la al șaselea an de apariție.
 Opera beletristică este diversificată și axată preponderant pe memorialistică, dar 
nu numai. Amintim Vremuri de molimă, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2021; Amintirile unui 
student la Medicină, Ed, Junimea, Iași, 2021; Însemnări despre Patriarhul Justinian, Ed. 
Renașterea, Cluj-Napoca 2019; Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania, Ediția a II-
a, revăzută și adăugită, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2016; Tabloul de absolvire, ediția a 
II-a, revăzută și adăugită, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015; Personalităţi în 
dialog, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2012; „Emil Cioran; psihanaliza adolescenței”, (ed. bilingvă), 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, dar și a 
numeroase asociații medicale și culturale din care nu lipsește (pentru un ardelean) ASTRA.
Dacă ar fi să rezumăm, atunci am vedea un lucru impresionant în ceea ce privește publica-
țiile: autor/ coautor la 74 de volume și la peste 300 de articole. Filoanele, care le definesc și 
le dau consistență, sunt tradiție, modernitate și spiritualitate.
 Activitatea lui Mircea Gelu Buta a fost recunoscută și apreciată. A primit în decursul 
timpului numeroase premii și distincții dintre care reținem (selectiv și subiectiv): Ordinul și 
Medalia „Meritul Sanitar” în grad de Ofițer, 2004; Cetățean de onoare al comunei Bistrița 
Bârgăului, 2013; Cetățean de Onoare al județului Bistrița-Năsăud, 2019; Crucea Transilvană 
a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, 2005; Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și 
Elena”, acordat de Patriarhia Română, 2016; Medalia de argint a Universității „Babeș-Bolyai” 
Cluj-Napoca, 2016; Crucea Nordului a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 2017; 
Membru de onoare al Despărțământului ASTRA Dej, 2018; Membru de onoare al Despărță-
mântului ASTRA Năsăud, 2018; Medalia „Comemorativă UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca”, 
Centenarul Medicinei Interne Românești la Cluj, 2019; Medalia „Centenarul Marii Uniri 2018”, 
acordată de Asociația culturală cultul eroilor „Regina Maria” 2019.
 Ceea ce se observă din această palidă schiță a activității lui Mircea Gelu Buta este 
faptul că, în toți acești ani, a fost împins de un neastâmpăr, de dorința de a realiza ceva pen-
tru semenii săi, pentru comunitate. Putem afirma că și-a realizat proiectele propuse. A avut 
și norocul de a fi susținut de minunata sa soție dr. Liliana Buta și fiica Iulia Alexandra, care 
i-au fost colaboratori.
 Omagierea la 70 de ani a Profesorului Mircea Gelu Buta este și un fericit prilej de 
omagiere a cărturarilor erudiți, care se trag din Școala Ardeleană și care sub deviza Nihil 
sine Deo constituie o forță pentru progres și civilizație.
La mulți ani fericiți și binecuvântați!

Vasile Astărăstoae

Laudatio lui Mircea Gelu Buta cu ocazia 
împlinirii vârstei de 70 de ani
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 Medicul tradițional, așa cum îl cunoaștem încă 
din vechile timpuri era definit sub aspect moral 
prin calm, devotament și modestie. Este însă 
o ipostază discreționară, dominantă în esență 
de „bunele intenții”, tributară perceptului ilu-
minist al lui Rabelais: „Știința fără conștiință 
este ruina sufletului”. În ce privește medicina, 
raportul exact l-a formulat Iuliu Hațieganu prin 
bine-cunoscuta sintagmă „Medicina este ști-
ință și conștiință”, însemnul heraldic al școlii 
medicale clujene.
 Privind lucrurile cu obiectivitate, chiar şi din 
perspectiva credinţei trebuie să recunoaştem 
că în ultimele decenii medicina a înregistrat un 
progres uluitor. Medicina, ca ramură a ştiinţei, 
urmând mersul societăţii contemporane, care 
cu un termen generic se numeşte saeculum 
sau spiritul vremii, a început să uite sau să ne-

glijeze misiunea sa fundamentală, aceea de a preveni şi îngriji bolile şi dizabilitățile. Medi-
cina a căutat să se implice tot mai mult atât în îmbunătăţirea calităţii şi confortului vieţii cât 
şi în modificarea performanţelor fizice şi intelectuale ale corpului omenesc. În goana după 
performanţă, medicul ca om de ştiinţă, sedus de tehnică, ispitit să exploreze noile posibilităţi 
oferite de aceasta, a început puţin câte puţin să se îndepărteze atât de componenta bio-psi-
ho-socială a omului, cât şi de problemele sale existenţiale[1].
 În activitatea medicală sunt angrenaţi tot mai mulţi specialiști nemedici (ingineri, 
fizicieni, chimiști, biologi, matematicieni etc.), care comunică cu pacientul prin intermediul 
aparatelor. Nici medicul nu poate face abstracție de tehnică, el având nevoie, pe lângă ști-
ința medicală de cunoștințe paramedicale, de o anumită tehnicitate, folosirea unei aparaturi 
tot mai sofisticate care reclamă o pregătire specifică.
 Toate aceste fenomene a căror necesitate este unanim acceptată, reprezintă une-
ori şi motive de îndreptăţită îngrijorare, stârnesc discuţii și controverse, determină luări de 
poziţii și preocupări în vederea remedierii unor atitudini și gesturi care pot fi interpretate 
ca dezumanizante pentru actul medical. Apar partizani ai medicinei „clasice” sau a celei 
„moderne”, sunt exprimate nostalgii pentru „la belle époque” a medicinii clinice, se lansează 
invitaţii de „retragere sub platanii hipocratici din Cos”.
 Oare sunt justificate toate aceste îngrijorări, asemenea nostalgii, într-o lume plină 
de progres în care ritmul vieții moderne și prefacerile amețitoare din jurul nostru ne limitează 
timpul de care dispunem să poposim sub platanii din Cos?
 Atunci când profesorul Iuliu Hațieganu lega domeniul științei medicale de conștiin-
ță, cred că se referea la puterea umană, adica la acel sentiment interior prin care omul își da 
seama de binele sau răul pe care îl poate face. Este ceea ce numim și virtuți morale, cele 
care fac ca unui om să-i pese, cum spunea Montaigne[2] -  să fie mai uman sau mai bun 
decât altul și fără de care, spune Spinoza[3] am fi pe bună dreptate socotiți inumani.
 Morala medicală începe cu politețea sufletească. Spun asta pentru că bunele ma-
niere preced faptele bune și le comandă[4]. Deci, politețea este o valoare, fapt care nu 
poate fi contestată. Este totuși o valoare ambiguă, putând masca celor mai bune dar și celor 
mai rele intenții, motiv pentru care uneori pare suspectă. Politețea ar trebui să fie în firea 
oamenilor. Desigur există și o falsă politețe, care ascunde un cinism ordinar în fapte. Bunele 
maniere sunt în acest caz circumstanțe agravante. Bunăoară, naziștii puneau să se cânte 
Beethoven în timp ce ucideau copii în lagărele de concentrare.
 Morala începe, spuneam prin politețe și continuă, schimbându-și natura prin ones-
titate. Cu alte cuvinte, medicul nu trebuie să facă decât ceea ce știe să facă bine. Dacă este 
convins că un confrate are mai multă experiență într-un anumit domeniu, să aibă tăria să-l 
trimită acestuia. Înaintea mândriei, a considerațiilor materiale sau de altă natură este nevoie 
să stea interesul față de bolnav. A știi să ceri un sfat sau să-l primești reprezintă un mare lu-
cru. Erasmus, marele umanist, spunea că niciun dar nu este mai prețios decât sfatul bun. De 
aici regula de a cere sfatul unuia cu mai multă experiență, atunci când te găsesști în impas.
 Responsabilitatea cere medicului să-și motiveze gesturile nu doar prin intențiile 
și principiile pe care le are, ci și prin consencințele faptelor sale în măsura în care le poate 
prevede. De fapt prudența este o „virtute intelectuală”, așa cum ne atenționează Aristotel 
„O virtute care ține de adevăr, de cunoaștere, de rațiune”. Prudența este acea calitate care 
ne permite să interpretăm corect ceea ce este bun sau rău pentru pacient și să acționăm, 
în consecință așa cum se cuvine[5].  În cartea sa „Despre epidemii”,  Hippocrate scrie: „În 
combaterea bolilor se cer două lucruri: să ajuți sau să nu faci rău”. În secolele următoare, 
consemnul a fost amputat, păstrându-se doar restricția finală: „Primum non nocere”. Cu 
această invitație la prudență s-au provocat însă destule erori, întrucât teama de nu agrava 
starea bolnavului a condus la o atitudine pasivă, de neangajare, evident mult mai conforta-
bilă pentru medic.

Medicina contemporană a fost silită să reanalizeze îndemnul hippocartic
 „Primum non nocere” într-un spirit mai angajant, așa că acesta a devenit: „Primum 
utilis esse et nil nocere”. Este vorba ca să faci totuși ceva pentru bolnav fără a-i agrava însă 
suferința. Pentru aceasta ai însă nevoie de curaj. Dintre toate virtuțile curajul este, fără în-
doială, admirat în modul cel mai unanim. Această unanimitate nu dovedește însă nimic, ba 
chiar apare suspectă. Unanim admirat înseamnă admirat și de cei buni și de cei răi dar și de 

imbecili. Ce încredere putem avea în judecata lor? În definitiv, virtutea nu este un spectacol, 
iar aplauzele nu-i folosesc la nimic. Curajul de care dă dovadă un medic în timpul intervenți-
lor sale nu poate deveni virtute decât atunci când este pus în slujba unei cauze generoase. 
Ca trăsătură de caracter, curajul este în primul rând o lipsă de sensibilitate în fața fricii, 
de ridicare deaspura ei printr-un efort de voință și prin generozitate. Curajul nu folosește 
la nimic dacă nu are măsură. A spus-o Aristotel. Riscurile trebuie proporționate cu scopul 
propus. Cumpătarea îl ajută pe medic să nu-și depășească limitele. Cumpătarea este acea 
moderație prin care rămânem stăpâni asupra cunoștințelor și gesturilor noastre. Cu ajutorul 
cumpătării nu ne depășim posibilitățile, ci învățăm să le respectăm. Este o concretizare a 
ceea ce Foucault numește grija de sine și de celălalt[6].
 Impunerea ghidurilor și protocoalelor medicale percepute prin caracterul lor tehnic 
ca o ordonare și o profesionalizare a gândirii medicale, nu repezintă în ultimă instanță decât 
o modalitate de protejare juridică a medicului în fața unei societăți autonome și agresive. 
Desigur, medicina este o știință complexă care a evoluat de la meșteșug la artă și apoi la ști-
ință. Neîndoielnic, ea este o profesie îndrăzneață ce implică schimbări permanente la nivelul 
cunoașterii informației variabile, practicată de persoane, care și ele pot fi supuse greșelii. În 
plus există un înalt grad de risc, pentru că decalajul dintre ceea ce știm și ceea ce dorim să 
facem există încă și ne complică toate acțiunile.
 M-am întrebat deseori ce înseamnă un „medic drept”. Să fie oare acel om care 
respectă legile? Nu cred, pentru că legile pot fi nedrepte. Cel care respectă legea morală? 
Am cunosct mulți confrați care nu aveau pretenția că ar cunoaște-o, unii chiar negându-i 
existența. Este totuși nevoie de un criteriu și de un principiu oricât ar fi de nesigur, care ar 
trebui să țină seama de egalitatea sau reciprocitatea dintre oameni. Aici se află originea cu-
vântului echitate (aequus), sinonim cu dreptatea. A profita de naivitatea unui copil, de nești-
ința unui ignorant, de inconștiența unui nebun, de disperarea celui ajuns la capătul puterilor, 
pentru a obține de la ei în necunoștință de cauză ceva ce contravine intereselor și intențiilor 
lor însemnă să fii nedrept[7]. Blândețea și compasiunea nu țin loc de dreptate, cel mult pot 
marca începutul. Iată de ce dreptatea este importantă în primul rând față de cei slabi, când 
vedem cum condiția economică își pune puternic amprenta asupra actului medical. Datorită 
restricțiilor financiare ne lovim de situații în care teoretic, știm mai mult decât putem practic 
să facem. Pe de altă parte, asistăm la o polarizare economică brutală a societății. Bogații 
sunt tot mai bogați, iar săracii tot mai săraci. În aceste condiții, șansele de acces la servicile 
de sănătate nu pot fi deloc egale, ele sunt diferite pentru privilegiați și defavorizați. Oare 
câtă atenție acorzi vagabondului adunat de pe stradă, atunci când știm că fizicianul rus Lev 
Davidovich Landow, membru al Academiei, a primit premiul Nobel, după ce fusese scos 
dintr-o comă profundă post-traumatică, care a durat peste 40 de zile, ori este cunoscut că 
menținerea artificială în viață ar fi fost întreruptă în condiții obișnuite, după 24-48 de ore din 
momentul dispariției activității cerebrale?. Faptul că la polul opus se află asistența medicală 
„etatistă”, dependentă de bugetul asigurărilor de sănătate, demonstrează că principalul pa-
rametru care se remarcă în economia îngrijirilor medicale este cel al rentabilității, în sensul 
amortizării investiților, și, mai ales beneficul degajat[8].
 Faptul că abuzăm astăzi de cuvântul „solidaritate”, dovedește prudența noastră în 
exprimare, după cum remarcă lexicografii, iar cuvântul a devenit în vocabularul socio-politic, 
un subtituiet prudent al egalității, dreptății și generozității[9]. Totuși aceste virtuți țin de regis-
tre diferite. De aici și sentimentul că dreptatea este mai importantă, urgentă și necesară, pe 
când generozitatea ar fi un lux, un adaos al sufletului. Referindu-se la acest subiect Descar-
tes, explică în Articolul 156: „Cei care sunt generoși au înclinația naturală de-a face lucruri 
mari, și totodată de a nu inteprinde decât faptele de care sunt capabili. Și, cum nimic nu li 
se pare mai măreț decât să facă bine altora, disprețuindu-și și propriile interese, sunt afabili 
și gata să ajute pe oricine. Aceasta îi face să-și stăpânească pe deplin propriile pasiuni, mai 
ales dorințele, gelozia și invidia.”[10]
 Asemeni altor virtuți, generozitatea este multiplă ca și conținut, de aici și multitu-
dinea de termeni. Însoțind curajul, generozitatea poate însemna eroism. Asociată cu drept-
atea, ea devine echitate. Când se alătură compasiunii se transformă în bunăvoință. Totuși 
secretul său este atunci când se întâlnește cu blândețea și o numim bunătate[11].
 Ne întoarcem cu recunoștință spre acei maeștrii generoși din fire, care au dorit 
să împărtășească cu modestie tuturor ucenicilor, studenți sau tineri medici, participanți la 
cursuri sau trecători la vizitele în saloanele cu bolnavi, cunoștiințele lor de erudiți și de prac-
ticieni, înțelegând că un profesor trăiește nu numai prin el însuși, ci și prin ucenicii pe care 
i-a avut, amintindu-ne prin aceasta cuvintele lui Plinius cel Tânăr din panegiricul lui Traian: 
„Certissima divinitatis fides sunt boni successores”[12].

[1] Mircea Gelu Buta, Iulia Alexandra Buta, 2008, „Bioetica între mărturisire și secularizare”, 
Ed. Renașterea, Cluj-Napoca,  p. 142
[2] Montaigne, Eseuri, II, 36, Ed. Minerva, 1984, trad. Mariella Seulescu „Despre cei mai 
minunați oameni”
[3] Spinoza, Etica, IV, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1981, trad. Alex. Posescu
[4] Kant, Critica rațiunii pure, Ed. Științifică, 1969, trad. N. Bagdasar, Elena Moisuc, Disci-
plina, 2. A.K. III
[5] Aristotel, Etica Nicomahică, VI. 5, 1140, a-b
[6] André Comte-Sponville, 1998, Mic tratat al marilor virtuți, Ed. Univers, București,  p. 47
[7] Ibidem, pp. 68-113
[8] Mircea Gelu Buta, 2017 , „Bioetică și slujire creștină”, Ed. Renaștere, pp. 73-76
[9] Dictionnaire historique de la langue française. Dictionnaires Le Robert 1992, „Solidarite”
[10] René Descartes, 1984, Pasiunile sufletului, Ed. Științifică și enciclopedică, București.  
Articolele 153,156 și 187
[11] André Comte-Sponville,  Op. Cit, p. 113
[12] Dumitru Protase, 2015, Împăratul Traian în viziunea lui Plinius cel Tanar și Caussius  
Dio, Journal of Ancient History and Archeology  pp. 135-140

Mircea Gelu Buta 

Despre virtuțile medicului



Răsunetul cultural PROZĂ8
Mai 2022

 S-a născut la 20 decembrie 1943, București. Este absolventă a 
Facultății de Filologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu di-
plomă de merit (1967). Membru al Uniunii Scriitorilor din România,  mem-
bru în Colectivul director al revistelor „Pro Saeculum”, „Spiritul critic” și 
„Conta”.A fost redactor al revistei „Cronica”, Asistent la Catedra de Limba 
română a Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași. Debut în revista „Cronica” 
(1968), cu o recenzie la volumul „Rod” de Cezar Ivănescu. Debut editorial 
cu volumul „A patra dimensiune” (eseuri despre poezia contemporană), 
Editura Junimea, Iași, 1973. A publicat peste 20 de cărți: romane, ediții 
critice, antologii, eseuri, publicistică etc. Colaborează la cele mai impor-
tante reviste de cultură din țară,  fiind învrednicită cu vreo 15  premii 
literare și distincții de interes național.

 „Magda Ursache, în toate cărțile sale, încă de la debut, propune 
un lucru provocator: restaurarea memoriei. Și nu o memorie lacunară, nu 
o memorie care să se piardă în hățișurile afectelor, ci una care are drept 
suport luciditatea și dreapta cumpănire.
Magda Ursache își iubește patria cioranian: cu ciudă.
 În toate textele semnate și trăite de Magda Ursache apare scru-
tător, cercetător, critic, spiritul profesorului Petru Ursache care nu lasă loc 
concesiilor.
 Magda Ursache este unul din rarii polemiști de la noi care se în-
flăcătează la argumrntele preopinentului, ar fi în stare să-i furnizeze ea noi 
argumente (culturale, evident) celui din față, pentru frumusețea polemicii.”

Adrian Alui Gheorghe

„Întotdeauna am reușit
să-mi reprezint exact întâmplările
din universul livresc: personaje, locuri și fapte
însă cu nici un chip nu pot ști
cu mine mîine ce va mai fi!”

Remus-Valeriu Giorgioni,
Scandal în Colonia de Scribi
 
Nu se mai termină acest august. Măcar mă aflu în cafeneaua-libră-
rie.Găsesc aici liniște și un pic de împăcare. Din cele mai disperate 
zile tot cărțile m-au scos. Am citit, citesc, voi citi...Am scris, scriu, 
voi scrie...Viață de cărțar.
Îmi place să stau aici, mă simt cumva protejată de rafturile pline. 
Nu prea ies din casă. Străzile pe care mi le povestea Petru sunt 
primejdioase. Dor prea tare, traversarea lor de una singură doare 
prea tare.
 Da, Bătrânu îmi povestea străzile așa cum erau ele, îna-
inte ca eu să vin la Iași, în ‘62. Strada Lăpușneanu, de când mă 
documentam pentru romanul Rău de România, o știu pe de rost: pe 
stânga, cum se merge spre Piața Unirii, cu prăvălia lui NatanTanen-
țup, cu frizeria Vogt, cu berăria Bragadiru, devenită localul tipogra-
fiei „Dacia” și sediul temporar al „Vieții Românești”, până a ars. 
Tot pe Lăpușneanu era „Academia liberă”, la Samoilă, unde beau 
„suc de vie” sonetistul Codreanu, pictorul Jenică Cosmovici, poetul 
Tilică Philippide, Tonitza și Păstorel, care le recita sute de versuri pe 
oră.
 Acum, străzile Iașului mi se par obosite, oropsite, zi-
durile cariate de rourusca tristă...Sunt ca un pește scos la mal. 
Broaștele țestoase din grădina Corso nu mai sunt, nici pisicile de 
la restaurantul grecesc, nici arhivăresele, cele două cățelușe de la 
Arhivele Statului. Pe câinele Obama l-au luat hingherii. Sora lui a 
rămas singură.
 Petru n-a avut putere să se despartă de Iași. Cu atât mai 
puțin de România. „N-aș mai fi eu dacă aș pleca de aici.” După ce 
m-au scos din Institutul „A. Philippide”, sub pretextul „reducere 
de activitate”, mă gândeam la evadare afară. Mă visam la "Voice 
of America", la o revistă a exilului net anticomunistă, la...la...la...
Puteam colabora la BBC, măcar la Radio Solidarnosc din Paris. 
N-am putut să-i fac asta, să-l conving să părăsim România. „Până 
și vinul e diferit în funcție de loc. Are rădăcini în pământul lui, dar 
omul?” Există o suferință patriotică și Bătrânu a simțit-o din plin. 
În ce mă privea, aveam și eu multe îndoieli și puține certitudini că 
m-aș putea rupe de  spațiul de acasă.
 Librăria e destul de populată, cum se întâmplă în jur de 
ora patru. Sunt la măsuțe bunii cititori, în ultima vreme păsări rare, 
mai rare decât bunii scriitori. Efortul de a citi e din ce în ce mai 
disprețuit. Recunosc, îi încurajez pe cei captivați de stil. Am „su-
perstiția stilului”, cum îi spune Borges, caut tehnicisme, mă feresc 
de scribii cu frază săracă, neglijentă, stângace, care apelează la 
adjective banale, plate. În vechea dispută : Ce-i important? Temă 
sau stil?, opțiunea mea e și temă, și stil. Însă îmi amintesc de sub-
linierea lui Petru din Arthur Schopenhauer (vol.II, cap. "Scriitori 
și stil"), "Parerga și Paralipomena": „Numai cel ce scrie de dragul 
subiectului scrie ceva care să merite osteneală.”
 Non-ficționalul trebuie să bată  ficționalul, spune parte a 
criticii avizate, sigură că realitatea bate literatura. Eu cred că, dacă ai 
reușit să birui lumea reală prin personaje care n-au carte de identitate, 
dar trăiesc, atunci ai câștigat. Ai sporit lumea, ca Breban, ca Preda, ca 
DRP, ca Buzura, ca Radu Mareș, ca Gheorghe Crăciun  cu Leontina 
lui din "Pupa Russa"...
 Domnul cu sacou maro, de catifea reiată, cu cotiere 

n-are chef de „încâlcituri verbale”. Nu l-ar deschide pe Raymond 
Queneau cu Exerciții de stil: o poveste unică, dar relatată în 99 
de feluri. Urmărește proză narativă de forță și rămâne la Balzac. 
Domnișoara cu unghii albastre caută „ceva cu călătorii” pentru că 
vrea să-și publice  jurnalul călătoriilor proprii. I-aș spune că Jules 
Verne n-a fost în Carpați, nici Whitman în California.Noi, eu și Pe-
tru, călătoream cu scris/cititul. Beam o cafea pe trotuar, la Ad-Hoc, 
bistroul din Lăpușneanu, și eram la Paris.
 La patru fix intră prozatorul vârstnic, cel poreclit de 
mine „Optzecistul” pentru că bate 85 de ani.Vorbește foarte încet. 
Parcă ar foșni ca hârtiile pe care mi le pune în mână.Trudește pe 
frază și nu se îndură să publice. E total nepublicat, prin voia sa. 
Omul ăsta e opusul unui grafoman. Își lasă textul la dospit ca pe un 
aluat.
 -  Aveți noroc de vârsta târzie, i-am spus. Shelly nu avea 
nici 30 când a murit.Kafka -34, Byron-36, Rimbaud și Trakl -37, 
Apollinaire -38... Să vă mai spun ceva: bătrânețea n-a fost un dez-
avantaj pentru Bătrânu meu. Scria din ce în ce mai bine. N-am 
mai adăugat ce obișnuia să-mi repete Petru: „Scrisul presupune 
suferință și renunțare la sine. E definiția chenozei, Magda.” Când 
am acceptat o slujbă la un ziar, care mi-a adus numai pierdere de 
timp și enervare, mă avertizase: „Trebuie să știi să refuzi. Numirea 
asta e o ispită.” Bătrânu n-a avut niciodată o idee, un plan de îm-
bogățire. Niciodată. A avut, cum  i-a spus tatăl lui Steinhardt fiului, 
„zile grele, dar nopți liniștite”.
 -  Literatura nu-i nici a bătrânilor, nici a tinerilor, e teribil 
de independentă, reiau eu dialogul. Îl admir pe C.D. Zeletin și re-
gret enorm că i s-a luat „darul anilor”, la 82. În De senectute scrie 
și-l citez din memorie: „Deci, împlinirea unei vârste, 80 să zicem, 
e mai mult un simbol: e cu putință să-i fi împlinit încă la 70, ori să-i 
împlinești la 90...”Așa că sintagma literatură tânără poate căpăta 
alt înțeles.
 „Optzecistul” din fața mea scrie un jurnal, completat de 
eseu.Teme dificile, grave: iubire, vină, singurătate, deznădejde... 
Azi, mi se pare foarte slăbit. Ca o bomboană suptă. Comparația 
asta mi-a venit în minte pentru că mereu îmi aduce-n dar bomboa-
ne, deși îi tot spun că nu agreez dulciurile. A fost medic, așa cum 
a fost și Zeletin? Nu l-am întrebat. Îmi vorbește de doza de endor-
fine din cutia cu trufe belgiene. Fericire? Creierul fericit produce 
endorfine? Nu și al meu. De ce s-o fi sinucis Ilarie Voronca exact 
când scria "Mic manual de fericire perfectă?"
 Aș vrea să-i șterg îndoielile, să-și scoată cartea la lumină, 
dar îl încurajez cu jumătate de gură pentru că, pe termen scurt, are 
șanse minime de reușită. Ecouri favorabile nu vor fi. Proza lui nu 
va avea succes nici de critică, nici de cititori. Merge contra curen-
tului. Proiectul lui estetic n-o să intre acum în atenția criticilor.Va 
fi considerat caduc. Dar cine știe? Jeny Acterian nu s-a impus cu o 
singură carte, Jurnalul unei ființe greu de mulțumit,publicată postum 
de fratele ei, Arșavir Acterian, în 2007? Jeny voia să-l arunce pefoc.
 „Optzecistul” mizează pe statutul cultural al cărții. Cul-
tură? In-cultura prinde la public. Subliteratura lui Pavel Coruț a 
fost cea mai vândută. În tiraj de cinci milioane exemplare. Se vin-
de bine și sexualitatea extravagantă, în termeni argotici. Doar n-o 
să ne cenzurăm instinctele ca pe vremea lui Ceaușescu! În Ecluza 
lui Radu Mareș am citit că erau cenzurate și testicolele calului vo-
ievodului, dintr-o statuie.
Postsocialist, s-a dat drumul la „masturbări verbale”, îngrozind 
cititorii mai așezați. Nobelizabilul Cărtărescu spunea că are în 
scăfârlie un uter. Doar și bărbații nasc, de ce nu le-ar făta mintea?
 Sedus de alcoolul tare al libertății de expresie, un poet 
bun de altfel, impus „scandalos ” cu Te voi iubi pân’ la sfârșitul 
patului, a dat consumului un vers considerat genial de un exeget 
pe care nu-l mai numesc: „Cartea /Fute/ Moartea”. Exegetul cu 
pricina, prea vizibil pe nemerit și prea neinhibat, l-a descoperit 

în "Poem de scris pe zid", din volumul lui Daniel Bănulescu, "Ce 
bine e să fii", apărut la Cartea Românească. Poetul n-o fi găsit un 
sinonim verbal? De pildă, Cartea/răstoarnă/ Moartea, deși sună tot 
prost. Șocul lingvistic nu durează mult, trece, iar estetica urâtului e 
totuși o estetică. Or, cele trei cuvinte de ținut minte nu-s deloc un 
exemplu frumos de urât.
  În pauză de etică și de estetică, mai ales doamnele scri-
itorese pun accent pe trup și pe secrețiile lui. Sexul cu animale e 
în trend. Sau (și mai bine) transformă-te într-o scroafă, ca Marie 
Darrieussecq. Ruxandra Cesereanu o spune net: „voiam să-mi ne-
gociez marfa, iar marfa era sexul.” Baetica propune sex în mall, pe 
raftul de pâine. Altă doamnă își controlează chiloții pe 300 de pa-
gini, să constate dacă e însărcinată sau nu. Investigație psihologică? 
Ba investigarea chiloților. Mit? Mitul sexualității. Găsești un titlu 
pornind de la verbul a băga și ai parte de premiu literar. Modă como-
dă. Doamne relaxate, nude, fără tabu-uri fac ce le vine, scriu ce le 
vine. Obsedate de pu și pi, le repetă impertinent și neobosit.Limbajul 
e deschis la toți nasturii și fermoarele. Cărți scrise în grabă și citite 
tot în grabă, numai că argoul, o, peste zece ani e altul. Pe doamnele 
astea le-aș dori mai puțin indecente, mai puțin licențioase, mai puțin 
porcoase.
  Dacă vrei să ai succes, relochează-te, m-a sfătuit cineva. 
Nu mă relochez, rămân în nișa mea. Eu consider proză ce scrie Ana 
Blandiana, Ioana Pîrvulescu, Viorica Răduță, Aura Christi, Danie-
la Zeca Buzura, Doina Ruști, Carmelia Leonte, Florina Ilis...
 Ne distanțăm de stilistica rafinată.Cineva spunea că-i 
rușinos să scrii elaborat. Textualism nu, neo-naturalism da, cât 
încape. O fi însemnând asta că am intrat în rând cu lumea (euro-
peană)? Nu-mi place deloc vocabula "consumator" pentru cititor, 
nici ofertant pentru scriitor. Să lăsăm cuvintele astea chefilor care 
umplu ecranele.Oricum, e mai rentabil să fii chef decât prozator.
„Optzecistul” mai are ceva să-mi spună :
 -  Am citit "Ars Expectandi". Îmi place faptul că sunteți 
parte a lumii pe care ați imaginat-o. Presupun că personajele Cate-
rina și Onur există în realitate.
 I-am zâmbit. Un zâmbet cam mic. Știu de ce, dar nu vă 
zic, dragii mei cititori. Ca să nu vă enervez cu personajul în perso-
naj. Vă amintesc doar ce spunea Camil Petrescu: îți trebuie imagi-
nație ca să vezi lumea reală.

*
 E ora închiderii librăriei-cafenea. Urmează singurătatea 
mea rea, goală, pe care o umplu cu flacăra lumânării. Parcă vrea 
să-mi spună ceva, în zbaterea ei, flacăra. Serile sunt mai greu de 
trecut decât după-amiezile când pândesc momentul apusului și ra-
zele soarelui cad pe chipul lui Petru, de pe peretele din fața mesei 
de scris. Emană lumină lină, pur și simplu, din ochii lui albaștri. E 
dus pe steaua lui, pe asteroidul Micului Prinț B612, de unde asistă 
la 1140 de apusuri de soare, în 24 de ore? Învățasem amândoi, din 
drag de celălalt, povestea lui Saint-Ex, în franceză. O spuneam 
împreună: când se oprea unul, continua celălalt. Eram foarte tineri 
atunci, moartea dulce, subită părea că rezolvă orice, tot.Trebuie să 
cred că Petrucu e prezent, cum ar scrie (și scrie) Paula Romanescu, 
în „tainica lumină din cerul gândului”. Mă rog acum ca Bătrânu să 
fie lumină din lumină.
De durere mă apăr cu un top de hârtie.
 Nu-mi place să aud „bietul Petru”, dar, în latina târzie, 
beatus înseamnă fericit; zeii, credeau grecii și romanii, nu îngădu-
iau fericire pe pământ, ci după moarte și atunci fericirea era abso-
lută. Trebuie să-mi spun că biet înseamnă numai și numai beatus.
 Ah, augustul ăsta, din care mai sunt cinci zile lungi, de 
nouă ani încoace nu mai este august. E toamnă timpurie, cu frun-
zele înroșite de sânge.

(Fragment din romanul "Ars Expectandi", vol.II )

Magda	Ursache

Un august rece
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 Legătura dintre calendar şi principiul politic al suveranităţii poate fi sintetizat în 
felul următor: deţine puterea cel care controlează timpul. Inversul formulei este la fel de 
adevărat: doar cel care deţine puterea se află în situaţia de a controla timpul. Faraonii 
egipteni erau puşi să jure, la instalarea în funcţie, că nu vor schimba calendarul. Cel puţin 
patru dintre marii conducători ai Romei antice – Romulus, Numa, Caesar şi Augustus – au 
modificat calendarul sau i-au adus schimbări majore. JoAnn Scurlock scrie că, în deceniile 
care au marcat procesul de colonizare a părţii de nord a spaţiului asiro-babilonian de către 
sudul suprapopulat, calendarul mesopotamian a jucat un rol însemnat în impunerea hege-
moniei[1], fiindcă sugera o putere de organizare superioară şi disciplină. Structura de bază 
a calendarului ebraic, jalonată de către cele trei sărbători majore, Pessah, Shavuot, Sukkot, 
e stabilită de către Jahweh cu prilejul revelaţiei din Exodul (23:14-19), la scurtă vreme după 
fixarea celor zece porunci. Suetonius menţionează că marele Caesar obţine, ca răsplată 
pentru succesele repurtate în calitate de comandant în Gallia, „mai des şi mai multe zile de 
sărbătoare şi rugăciuni publice decât obţinuse vreodată cineva”[2].
            Această din urmă propoziţie ar putea da naştere la nedumeriri. Poate obţine cineva, 
în virtutea faptelor sale de arme, o suplimentare a numărului „zilelor de sărbătoare” din ca-
lendar? Nu sunt ele fixe, stabilite în prealabil în aşa fel, încât toată lumea să ştie când cad 
şi să nu-şi planifice vreo activitate, fiindcă în zilele de sărbătoare (dies feriales) ele sunt in-
terzise? Se pare că lucrurile nu stăteau chiar aşa, fiindcă romanii adorau să sărbătorească. 
Cuantificând serbările oficiale în Handbook to Life in Ancient Rome - excepţional făcut, în 
treacăt fie spus -, Lesley Adkins şi Roy A. Adkins ajung la 135 de zile spre sfârşitul secolului 
al II-lea e.n., respectiv 176 în secolul al IV-lea[3], ceea ce înseamnă că apetitul festivalier al 
romanilor creştea direct proporţional cu procesul de fărâmiţare a imperiului. De pildă, autorii 
nu uită să menţioneze uriaşa sărbătoare de o sută de zile continue din anul 107 e.n., cu care 
împăratul Traian a ţinut să marcheze victoria asupra dacilor.
 Suetonius avusese în vedere, cu siguranţă, sărbătorile conceptive (conceptivae) 
sau pe cele imperative (imperativae) şi pentru a-l înţelege pe deplin pe cetăţeanul roman 
rătăcit în interstiţiile timpului complicat în care îi era dat să trăiască, trebuie să pătrundem în 
măruntaiele calendarului roman, care n-a fost deloc atât de comprehensibil şi de logic pe cât 
ne-am fi imaginat să fie. Ironizăm adeseori numărul mare al „zilelor cu roşu” din calendarul 
ortodox uzual, spunând că dacă toate prescripţiile interdictive radicale ale fiecărei zile s-ar 
respecta întocmai, n-ar mai fi când să se lucreze şi subzistenţa oamenilor ar fi ameninţată. 
Însă, calendarul restrictiv din zilele noastre este doar o umbră palidă a vechiului calendar 
roman, care credita nemunca mai abitir decât disponibilitatea şi voinţa de a întreprinde 
ceva, de a munci. Aceasta e, de fapt, o caracteristică fundamentală a tuturor calendarelor 
antice, care, în mod paradoxal, nu ţineau cont de obligaţia pivotală de a munci. Atunci când 
venea sărbătoarea – şi ele se succedau des -, lăsai totul deoparte şi te duceai să participi, 
fie ca protagonist în vreun cortegiu, fie ca spectator implicat sufleteşte. Socrate ţine cont, în 
dialogurile platoniciene, de caracteristicile restrictive ale sărbătorilor, nevorbind decât în afa-
ra acestora. Faimoasa democraţie ateniană reprezenta raţionalizarea juridică a unei logici 
sărbătoreşti, opusă obligaţiei de a asuda la câmp şi de a lucra, invocată odinioară de către 
Hesiod în Munci şi Zile. Devine astfel plauzibilă celebra sentinţă a lui Aristotel, potrivit căreia 
un om îndatorat muncii nu este un bun cetăţean.
 Nu vom intra, pentru a înţelege de ce este aşa şi nu altfel, în morfo-sintaxa sărbă-
torescului, fiindcă sunt lucruri în general cunoscute şi deoarece am făcut-o cu alte prilejuri. 
În esenţă, e vorba de faptul că un om adus/convocat la o sărbătoare este un om controlat.
 Perspectiva se schimbă atunci când luăm în considerare energiile vii, fluctuante pe 
care se bazează un calendar. Cele mai vechi calendare sunt lunare, ele fiind determinate 

Ştefan  Borbély

Calendarul şi politica
de studierea comportamentului unui organism versatil, considerat „viu”, adică luna. Ea are 
diferite forme şi manifestări pe cer, cea mai importantă dintre ele fiind aceea din momentul 
lunii noi, fiindcă înseamnă capacitate de auto-regenerare. Ieşirea din ocultare şi disponibi-
litatea de a creşte fără vreo intervenţie stimulativă externă erau cele două aspecte care îi 
impresionau pe oamenii din primele timpuri, ele fiind împărtăşite de un singur „organism” 
dintre cele cunoscute, şi anume de natură, al cărei derivativ era ciclul agricol.
 În mod oarecum paradoxal, marile momente ale ritualisticii indo-europene nu sunt 
legate de reemergenţa naturii primăvara, ci de anxietatea de la celălalt capăt al ciclului, când 
vegetaţia „intra în moarte” fără să existe certitudinea că va dispune de suficiente „puteri” 
pentru a trece proba lumii de dincolo şi a reveni. Faptul că o face, totuşi, îi umplea pe oameni 
de uimire şi evlavie, starea aceasta de fascinans reprezentând poarta de intrare a politicului 
în marele joc al lumii. Pentru oamenii de rând, sursa capacităţii de regenerare rămânea un 
mister de nepătruns. Politicul sugera nu numai că are cunoştinţe despre această sursă, ci şi 
că se află în directă legătură cu ea.
 Condiţia pe care o punea politicul era însă ca această relaţie să rămână secretă 
şi netransparentă, fiindcă doar în acest fel se poate garanta funcţionarea neîntreruptă a 
mysterium-ului regenerativ. „În cele mai vechi dintre societăţi – scrie Sacha Stern într-un 
studiu referitor la procedura de comunicare a apariţiei „lunii noi” în spaţiul iudaic (qiddush-
ha-hodesh)-, calendarul a reprezentat în mod fundamental o funcţie politică”[4]. Analizând 
diferitele etape ale calendarul roman, de la Romulus la reforma din anul 304 î.e.n, asupra 
căreia vom reveni, Agnes Kirsopp Michels formulează într-un mod similar: „...calendarul a 
rămas un secret aflat în posesia pontifilor.”[5] Tot ea remarcă şi faptul că la greci nu avem 
ceva similar cu fasti la romani, adică o consemnare scriptică a zilelor când au loc sărbători, 
ceea ce înseamnă că oamenii aflau de ele doar cu câteva zile mai devreme, sau chiar 
în ziua în care ele se declanşau. Acesta o motivul pentru care vom insista pe reforma lui 
Gnaeus Flavius din 304 î.e.n., când, în spaţiul roman, calendarul trece dintr-un regim ezote-
ric într-unul accesibil tuturor. Momentul e chiar mai important decât sunt succesivele ajustări 
ale calendarului, din cauza impactului social uriaş pe care îl are.
  În calendarul roman, zilele erau marcate cu F (dies fasti), N (dies nefasti), C (dies 
comitiales), NP (dies nefasti publicae) şi EN (endotercissus), care erau zilele nefaste la în-
ceput şi la sfârşit, atunci când se pregătea şi se consfinţea un sacrificiu, însă în restul zilei 
erau faste. În afară de acestea, erau „zile negre” (dies atri), în categoria cărora intrau dies 
postriduani, adică toate zilele de după Kalendae, Nonae şi Ide, când, prin tradiţie, nu se în-
cepea nimic, nu se iniţia nici o activitate. Dies vitiosi erau declarate ca atare de către senat, 
fiind de regulă două: 18 iulie, ziua bătăliei de la confluenţa râului Allia cu Tibrul dintre senonii 
lui Brennus şi romani (390 sau 387 î.e.n.), după care senonii au jefuit Roma, respectiv ziua 
bătăliei de la Cannae (2 august 216), în care a fost implicat Hannibal şi pe care romanii o 
comemorau cu patru zile înainte de Nonele lunii a şasea (a.d. IV Nonae Sextiliae), lună al 
cărei nume va fi schimbat în Augustus.
 Kalendele, Nonele şi Idele erau nelucrătoare, stabilirea lor nefiind deloc atât de 
simplă pe cât pare. Kalendele, adică prima zi a lunii, se stabilea prin proclamare publică 
(calare) aşa cum se fixa şi începutul anului. În perioada de apogeu a republicii, consfinţită 
de către calendarul pre-iulian, anul ajunsese unul de douăsprezece luni, dar păstra vestigiile 
anului originar de zece luni, care începea în martie, patru dintre aceste luni (martie, mai, 
iulie şi octombrie) având 31 de zile, celelalte fiind de 29. În lunile cu 31 de zile, Idele cădeau 
pe 15, iar Nonele pe 7, numele lor explicându-se nu prin faptul că erau a noua zi a lunii, ci 
fiindcă ele cădeau cu nouă zile înainte de Idus. În consecinţă, în lunile cu 29 de zile Idele 
cădeau pe 13 iar Nona pe 5, H.H. Scullard menţionând, în Festivals and Ceremonies of the 
Roman Republic[6], şi fenomenul foarte interesant că de Nonae se anunţau sărbătorile care 
vor veni, lumea fiind obligată, aşadar, să vină în piaţa publică pentru a le afla.
 Nu întâmplător, precizează Scullard, nici o sărbătoare romană majoră nu avea loc 
înainte de Nona lunii respective, cu singura excepţie a Poplifugiei din data de 5 Quinctilis 
(luna a cincia), adică iulie. Pe de altă parte, dacă romanii doreau să afle când cade Nona, ca 
să vină din nou în piaţa publică, se cuvenea să fie acolo şi de Kalendae, fiindcă, după Varro, 
data Nonei se anunţa cu acest prilej. De ce insistenţa pe Nonae? Fiindcă ele reprezentau un 
vestigiu al străvechiului obicei potrivit căruia o zi pe lună conducătorul se supunea obligaţiei 
de a veni în faţa poporului, pentru a da socoteală şi pentru a răspunde la interpelări. În lu-
mina psihologiei politice de azi, reversul medaliei era la fel de adevărat, Nona fiind şi ziua în 
care mulţimea era adunată în piaţa publică pentru a primi infuzia de socializare impusă de 
care era nevoie.
  Jocul social manipulativ reprezintă o directă consecinţă a acestei enumerări gene-
ratoare de anxietăţi şi de precauţii, Agnes Kirsopp Michels reproducând, la pagina 35 a cărţii 
sale deja citate[7], un tabel care demonstrează că dies comitiales (C), când se organizau 
adunările, erau cele mai multe din an, 195, urmând zilele nefaste (N), în număr de 58, şi 
cele faste (F), doar 42[8], concluzia impunându-se de la sine: cu dies comitiales se putea 
manipula mulţimea, fiindcă era de aşteptat ca oamenii să participe la adunări, expunându-se 
în acest fel supravegherii publice. O zi comiţială înmulţea numărul sărbătorilor de peste an, 
fiindcă ea nu putea să fie fixată într-o zi în care existau deja sărbători sau atunci când erau 
Kalendele, Idele şi Nonele, dar nici într-o dată de târg (nundinae), care se succedau din opt 
în opt zile. Dies comitiales erau o subcategorie a zilelor de sărbătoare[9] (feriae), acestea 
fiind de trei feluri: stativae, adică sărbătorile fixe, cum erau Saturnaliile şi Lupercaliile, con-
ceptivae, care erau anunţate de regulă la începutul fiecărui an, şi imperativae, care erau 
prilejuite de evenimente deosebite şi se decretau ca atare. O subcategorie – precizează 
Agnes Kirsopp Michels – erau zilele marcate cu NP, adică nefasti publicae, unde intrau acele 
sărbători (feriae) care erau plătite din banul public, spre deosebire de ceremoniile pentru 
care se apela, ca sponsori, la generozitatea – bine răsplătită ulterior – a unor oameni cu dare 
la mână.     

foto: Andrei Gazsifoto: Andrei Gazsi
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 Ieşind din acest hăţiş de nume, abrevieri şi matrici, care poate încurca pe oricine, 
inclusiv pe un roman de rând, să vedem cum arăta viaţa unui locuitor al Romei înainte de 
sfârşitul secolului IV î.e.n., mai precis înainte de memorabilul an 304, când „un funcţionar 
al unui magistrat (scriba) şi fiu de libert”[10], Gnaeus Flavius (despre biografia căruia nu 
prea ştim nimic) a fost ales edil (aedile), fiind însărcinat cu întreţinerea spaţiului public şi cu 
îngrijirea clădirilor. Să spunem că romanul nostru de rând se scula dimineaţa cu gândul de 
a întreprinde ceva în folosul său personal sau al familiei sale, restrânse sau extinse. Fiindcă 
n-avea de unde şti dacă ziua era sau nu fastă pentru acţiunea respectivă, dădea fuga la 
magistrat să se intereseze. Acolo putea afla că ziua pe care tocmai o începea era una co-
miţială, nefastă, postriduană sau de-a dreptul „neagră”, motiv pentru care ceea ce şi-a pus 
în plan trebuia amânat sine die, fiindcă se putea întâmpla ca a doua zi să cadă Idele, ceea 
ce însemna că nici ziua de după Ide nu era bună, fiindcă în aceste zile nu se demara nici o 
activitate şi puteai fi sigur că, dacă o faci, va fi sortită eşecului. Să-i mai adăugăm acestei 
neştiinţe complexa textură a superstiţiilor (deisidaimoniae) şi a cercetării sorţilor favorabili 
unei activităţi (auguri), inclusiv a haruspiciilor, şi vom avea imaginea cât de cât completă a 
nesiguranţei controlate de care avea parte romanul de rând în viaţa lui de fiecare zi.
 Aşadar, structura calitativă a calendarului era determinată de numărul însemnat, 
practic copleşitor, al zilelor nefaste sau prohibitive. Pericolul unei asemenea zile pândea la 
tot pasul şi avea drept consecinţă, pe de o parte, interiorizarea anxietăţii şi, pe de alta, de-
pendenţa de ştiinţa secretă a magistraţilor, cărora trebuia să le plăteşti ca să-ţi spună dacă 
ziua cu pricina era fastă sau nefastă. Toţi specialiştii care se apleacă asupra istoriei Romei 
sunt de acord că secretul privind calendarul era privilegiul de care pontifii şi magistraţii s-au 
despărţit cel mai greu. Prin intermediul lui erau ţinute în frâu sau controlate masele şi-n plus 
această ştiinţă dispersa în jur o aură aproape mistică, întrucât credita ideea că viaţa de zi 
cu zi e condiţionată de legi şi reglementări ezoterice, cunoscute doar de către magistraţi. 
Scullard, de altfel, e lipsit de echivoc în această privinţă: „ştiinţa calendarului a fost la origi-
ne apanajul exclusiv al preoţilor”.[11] Se prea poate că romanul nu era contrariat de acest 
fenomen, fiindcă viaţa lui de zi cu zi depindea, la tot pasul, de tălmăcirea unor semne sau a 
unor superstiţii.
  Revoluţionarea practicii publice privind calendarul se produce în anul 304 î.e.n., 
când edilul Gnaeus Flavius afişează în for primele fasti, adică tabele calendaristice, permi-
ţând ca ele să fie consultate de către oricine dorea să afle în avans când cade o zi favorabilă 
şi când nu e permis să întreprinzi ceva. Sunt voci care susţin că primele fasti (tabele) ar fi 
fost publicate de către decemviri în anul 450 î.e.n., dar mărturii materiale sau documentare 
incontestabile nu există în acest sens, însă e evident că iniţiativa, dacă a existat, a fost 
suprimată ulterior, oferindu-le magistraţilor secretomania pe care o revendicau. Se ştie că 
gestul lui Flavius a fost primit cu nemulţumire de către pontifi, însă succesul de public i-a 
permanentizat folosinţa. Prin intermediul acestor tabele, cu forme şi suporturi (lemn, perete, 
marmură) diversificate între timp, cele mai frumoase fiind fasti picti, cu iniţiale colorate în 
roşu, romanul trecea de la ezoterizarea timpului la democratizarea şi raţionalizarea lui. Lovi-
tura dată autorităţii abuzive a fost majoră, şi asta nu numai fiindcă de acum încolo romanul 
îşi putea planifica timpul, ştiind dinainte când să întreprindă o acţiune şi care sunt capcanele 
timpului pe care trebuie să le evite, ci şi fiindcă eea ce se modifică esenţial e dreptul de 
gestionare a persoanei. Până la afişarea tabelelor de către Flavius, perimetrul existenţial al 
romanului de rând se afla integral la cheremul magistraţilor şi al puterii, care dispuneau de 
el cum doreau, putând interveni interdictiv în orice moment, pe considerentul că momentul 
ales de către el este nefavorabil. După 304 î.e.n., acest control discreţionar dispare, omul 
dobândind o libertate organizaţională de care nu dispusese înainte.
  Controlul timpului de către autoritatea politică însemna, în principal, faptul că dife-
ritele momente ale calendarului erau anunţate (declarate solemn) de către magistraţi şi că 
ele se legitimau doar ca o consecinţă a acestui anunţ. Relevam mai sus că romanul de rând 
începea o lună nouă doar în momentul în care acest început (Kalendae) era anunţat public 
în for (calare) şi că el venea la adunarea de Nonae ca să afle ce calitate vor avea zilele care 
vor veni şi ce sărbători urmează. Se trăia, astfel, pe segmente scurte de timp, prezenteizate, 
ceea ce avea şi o altă consecinţă, şi anume relativa inexistenţă a preocupărilor pentru viitor. 
Relevant era doar trecutul, fiindcă se putea transforma în normă civică, morală sau militară, 
adică în etalon comportamental. Nu exista roman care să nu ştie ce au făcut Romulus sau 
Numa şi cât de viteje au fost legiunile romane în diferite bătălii care au marcat memoria pu-
blică. Viitorul, în schimb, era destul de abstract şi aproape nimeni nu avea o reprezentare a 
lui, fiindcă nu făcea parte din regimul realităţii, ci din acela al divinaţiei şi al desluşirilor de tip 
sibilinic. Suetonius consemnează, în această privinţă, un abuz atribuit marelui Augustus, el 
fiind justificat de necesitatea igienei sociale austere: „După ce ajunse pontifex maximus [...
Augustus...], adună toate cărţile ce se ocupau cu prezicerile, scrise în limba latină sau elenă, 
şi care circulau în popor, în cantitate de peste două mii de volume, scrise de autori anonimi 
şi de puţină autoritate, şi le dădu foc, reţinând numai cărţile sybiline, după o prealabilă se-
lecţie...” Dar şi pe acestea le ţinu departe de ochii neaveniţilor, fiindcă „le ascunse în două 
casete de aur, sub soclul statuii lui Apollo Palatinul”[12], unde, fireşte, nu avea acces orice 
muritor de rând.
 O primă consecinţă în direcţie practică, empirică este consemnată tot de către Su-
etonius în acelaşi capitol: „Unele oraşe din Italia considerară începutul anului ziua când le-a 
vizitat Augustus prima dată.”[13] E limpede că doar o societate cu o reprezentare fluctuantă 
a timpului putea proceda în acest fel. A doua consecinţă e întrucâtva complementară, fiind-
că are în vedere manipularea trecutului în direcţia unui relativism flexibil, pragmatic, supus 
imperativelor şi constrângerilor propagandistice ale prezentului. Întrebarea de principiu de 
la care se pornea apare ca fiind una surprinzător de actuală şi de „modernă”: este trecutul 
imuabil sau ceea ce s-a petrecut odinioară poate fi reinterpretat, rearanjat? Cum procedăm 
atunci când constatăm că prezentul pe care îl trăim intră în contradicţie cu ceea ce ştim că a 
fost – se presupune, în mod obiectiv – trecutul? Recunoaştem lipsa de consistenţă, inclusiv 
morală, a prezentului sau modificăm trecutul, pentru a corespunde aşteptărilor pe care le 
promovăm în prezent, uneori cu titlu ideologic sau politic?

   Întrebările par retorice, specioase, dar ele se leagă de un celebru incident ar-
heologic petrecut în anul 181 î.e.n., menţionat de către majoritatea istoricilor romani (Titus 
Livius, Plutarh etc.) şi analizat, între alţii, de către K.R. Prowse într-un scurt studiu publicat 
în 1964, intitulat Numa and the Pythagoreans: A Curious Incident (Numa şi pitagoreicii: un 
incident curios)[14]. Pentru a înţelege contextul, se cuvine să recurgem la un succint excurs 
istoric. Numa Pompilius, de origine sabină, a fost succesorul lui Romulus, deci al doilea 
rege al Romei. S-a născut, spune tradiţia simbolică, în chiar ziua fondării Romei (21 aprilie 
753), trăind destul de mult, până în 673, când i-a succedat Tullus Hostilius. Preponderent 
pios, contemplativ şi învăţat, Numa ar fi fost – se spune – reticent la propunerea de a de-
veni conducător, pe considerentul că, structural, nu este suficient de belicos, însă, după ce 
a fost convins să accepte, el a devenit „un rege-preot care a organizat viaţa religioasă a 
comunităţii stabilind cultul anumitor divinităţi şi preoţi pentru fiecare dintre aceste divinităţi 
(flamines, pontifices, Salii şi virginele vestale), reformând calendarul, corelând anul lunar şi 
solar prin înlocuirea unui an alcătuit din douăsprezece luni în locul celui de zece luni...”[15] 
şi devenind, în consecinţă, o instanţă aproape mitică, venerată ca atare.
 Sfătuit, se spune, de înţeleapta nimfă Egeria, care-i era totodată şi consoartă, el 
şi-a imaginat o ţară preponderent contemplativă, mai puţin războinică decât va deveni, ră-
mânând în memoria poporului şi prin construirea relativ modestului Templu al lui Ianus, la 
poalele colinei Ianiculum, nu departe de for, templu înzestrat cu două rânduri de uşi foarte 
mari, care se deschideau pe timp de război şi rămâneau închise pe timp de pace. O tradiţie 
spunea că Numa le-ar fi dorit mai mult închise, dar n-a fost să fie... M. Cary şi H.H. Scullard 
trec rapid peste el şi peste perioada pe care a girat-o, contestându-i reforma calendaru-
lui[16] şi conchizând că a fost „o figură extrem de ştearsă”, opinie minimalizatoare aflată în 
dezacord cu tradiţia şi cu memoria cultuală.
 O tradiţie la fel de pronunţată, foarte vie în memoria poporului roman, îl face pe 
Numa discipol al lui Pitagora şi adept al pitagoreismului, în pofida neclarităţilor de ordin cro-
nologic, fiindcă între cei doi există o diferenţă de cel puţin un secol. Cu toate acestea, s-au 
perpetuat în timp unele fixaţii care nu exclud nici posibilitatea ca încadrarea cronologică a lui 
Numa să fie discutabilă. Ovidiu şi Plutarh reţin despre el faptul că era vegetarian, că propo-
văduia o religie aniconică, potrivit căreia zeii nu trebuie să aibă chip, că nu aduce sacrificii 
de sânge, întrucât ele contravin logicii transmigraţiei sufletelor, şi că avea un fiu Mamercus, 
numit după un fiu al lui Pitagora. Dacă toate acestea sunt adevărate, se reconsideră inclusiv 
hotărârea de a ţine uşile templului lui Ianus închise pe timp de pace, fiindcă asta sugerează 
o religiozitate de tip misteric, în centrul căreia se află un spaţiu inaccesibil omului de rând. 
Personal, aş crede mai degrabă într-o condiţionare orfică, preponderent informală şi difuză, 
dar tradiţia şi memoria istoricilor insistă pe pitagoreismul înrudit, dezbaterea rămânând des-
chisă, inclusiv în privinţa cronologiei lui Numa.
 Surprinzătoarea descoperire arheologică din anul 181 î.e.n., favorizată de inunda-
rea prealabilă a terenului şi de retragerea apelor, a readus în discuţie apartenenţa lui Numa 
la pitagoreism. Atunci, la poalele colinei Janiculum au fost descoperite două sarcofage de 
piatră sigilate cu plumb, ale căror inscripţii exterioare sugerau că ar fi vorba de mormântul 
lui Numa. La deschidere, sarcofagul regelui s-a dovedit a fi gol, pe când celălalt conţinea 
două seturi de scrieri sapienţiale şi juridice, şapte fascicole fiind în latină şi şapte în greacă. 
Bucata de teren unde s-au găsit sarcofagele îi aparţinea unui funcţionar, Lucius Petillius, 
care le-a revendicat împreună cu tot ce conţineau ele, numai că scrierile fuseseră deja 
confiscate de către praetor-ul urban Quintus Petillius Spurinus, care le-a înaintat Senatului 
pentru verificare, decizia acestuia fiind că ele trebuie imediat arse, întrucât conţin învăţături 
„periculoase”, incompatibile cu doctrina oficială acreditată. Nu conta că ele îi aparţinuseră 
– cel puţin în aparenţă – celui de-al doilea rege al Romei, care trăia ca un idol şi ca un mit 
în memoria publică: dacă acesta fusese un „eretic” pitagoreic, biografia sa trebuia retuşată, 
deşi instituţiile pe care le orânduise continuau să funcţioneze la temeliile statului.
  Lui K.R. Prowse nu-i scapă câteva detalii pe care le pune cap la cap cu scopul de 
a formula o ipoteză concluzivă destul de incitantă. Era imposibil ca un fascicol de înscrisuri 
să fie redactat în latină sau cu caractere similare, cel mai vechi text latin cunoscut, înscrisul 
de pe „fibula praenestina” (o broşă aurită, pe care scrie numele celui care a făcut-o şi a 
proprietarului, descoperită în secolul al XIX-lea şi păstrată azi într-un muzeu din Roma) fiind 
ulterior perioadei lui Numa. În plus, cele două seturi de „cărţi” erau relativ bine păstrate în 
straturi de ceară, ceea ce a dus de timpuriu la ipoteza unui fals foarte iscusit.
  În opinia lui Prowse, ele nu îi aparţinuseră lui Numa, ci încercau să legitimeze 
retroactiv pitagoreismul roman aducând ca punct de sprijin autoritatea mitică a unui rege 
legendar. Anul 181 î.e.n., spune Prowse, a aparţinut unei perioade în care la Roma se în-
registra o efervescenţă pitagoreică specială, care îi cuprinsese cu precădere pe învăţaţi, cu 
metastaze în viaţa socială mondenă. A fost perioada în care la Roma se practica efervescent 
Bacchanalia dionysiacă, cu un potenţial orgiastic ieşit din comun, pe fondul general al pre-
ocupărilor pentru rafinamentele erotice „deranjante”. Senatul va interveni oportun, promul-
gând un decret de interdicţie în anul 186 î.e.n.[17]
 E de presupus că dezmăţul, deopotrivă alimentar, orgiastic şi erotic, ajunsese 
să pericliteze bunul mers al moravurilor publice, fiindcă legiuitorul s-a gândit să intervină 
cu precădere la nivelul luxului alimentar, prin intermediul unor legi restrictive numite leges 
sumptuariae. Cea dintâi dintre acestea este Lex Orchia din 182 î.e.n., „prezentată poporului 
de către tribunul plebei C. Orchius, conform hotărârii senatului” (consemnează Macrobius)
[18], care avea drept scop limitarea numărului invitaţilor la ospeţe. Cea de a doua, Lex 
Fannia (după consulul C. Fannius Strabo) „a ajuns la popor cu asentimentul uriaş al tuturor 
ordinelor” în 161 î.e.n. – scrie în acelaşi loc autorul Saturnaliilor -, rostul lui fiind mult mai 
complex decât acela al legii Orchia, fiindcă nu numai că reconfirma restricţiile privind numă-
rul invitaţilor care pot participa la un ospăţ, dar prescria scrupulos cantitatea de alimente pe 
care o poate etala cineva, repartiţia provenienţei acesteia, de la piaţă sau de pe moşia de 
subzistenţă, şi cantitatea de argintărie care poate fi folosită[19].
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 Analiza lui K.R. Prowse referitoare la Numa şi sarcofagele sale poate fi sintetiza-
tă în felul următor: senzaţionala decopertare arheologică din 181 î.e.n. a fost, după toate 
probabilităţile, un apocrif bine regizat, dar care a generat o ucronie foarte agreată de către 
artişti şi intelectuali, fiindcă le-a permis acestora să-şi imagineze cum ar fi arătat viaţa roma-
nă dacă fundamentele sale ar fi fost de ordin filosofic şi spiritualist, bazate pe exorcizarea 
existenţei de către disciplina pură, armonioasă a numerelor şi a matematicii. Interdicţia se-
natului a vizat, dincolo de aspectele pragmatice care derivă din culpa instrumentalizării unei 
figuri istorice în favoarea unui program politic idealist, sugrumarea din faşă a copilului care 
visează anapoda, eretic.
(Calendarele mitologiei, Conferința susținută la Uniunea Scriitorilor din România, 

Filiala Cluj - aprilie 2022)
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 Conferințe la Filiala Cluj a USR

 Editura Neuma. Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Lansarea  volumelor Stele pitice (autor Răzvan 
Voncu), Crime la Elsinore (autor Răzvan Gârbea) și Plăcuțele din Medio Monte – carte obiect – cu text 
de Gabriel Chifu și interpretări vizuale de Mircea Bochiș. Au luat cuvântul Lucian Nastasă-Kovács, 
managerul Muzeului de Artă; Irina Petraș, președinta filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România; Dan 
Breaz, muzeograf; Andrea Hedeș, directoarea editurii Neuma; poetul Adrian Popescu.  

Foto credit: Florin GherasimFoto credit: Florin Gherasim

 Poveştile Paştelui, de Menuț Maximinian.  Alături de Irina Petraş, președinte al USR, Filiala Cluj (gazdă), 
conf. univ. dr. Eleonora Sava, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca (moderator), pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Faculta-
tea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Mircea Muthu, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, prof. univ. dr. 
Vodianka Liubov, Universitatea din Cernauți, prof. Olimpiu Nuşfelean, director al revistei „Miscarea Literară”, dr. Gavril 
Ţărmure, director al Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc. foto: Andrei Gazsi
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Mircea Gelu Buta 

Memoria documentelor în istoriografie

 Memoria colectivă este, cu sigu-
ranță, parte a surselor istoriei ca și mitul de 
altfel, care poate fi considerat o formă apar-
te de memorie colectivă transmisă din tre-
cut spre ziua de azi. Valorizarea amintirilor, 
a memoriei, fie ea individuală sau colectivă 
și mă refer aici la Regimentul românesc de 
graniță de la Năsăud, înființat în luna aprilie 
a anului 1762, poate părea o formă recuren-
tă de „democratizare” a cunoașterii istorice. 
Toată lumea știe însă că istoria poate fi inter-
pretată subiectiv, iar sintagmele „așa poves-
tesc bătrânii” sau „ am văzut cu ochii mei”, 
care par a fi garanția absolută a unui adevăr 
de neclintit, nu pot fi transpuse direct, fără o 
analiză critică, în țesutul istoric care-și meri-
tă cu adevărat numele. Spun aceste lucruri 
pracurgând Bibliografia istorică a Regimen-
tului de graniță nr. 17 (2 românesc) de la Nă-
săud și a Țării Năsăudului (sec. al XVIII-lea 
-1948), volum editat de un grup de cercetă-
tori de la  Universitatea Babeș-Bolyai și Ser-
viciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor 
Naționale, unde autorii reușesc să ordoneze 
2. 680 de titluri de cărți, studii și articole, că-
rora li se adaugă 246 de fonduri și colecții 
arhivistice. Acest număr impresionant de lu-
crări care aduc o mulțime de informații des-
pre Țara Năsăudului și locuitorii săi, includ 
istorii ale Regimentului, studii statistice, lu-
crări de geografie administrativă, monografii 
locale, medalioane biografice, panegirice, 
toate menite să recupereze istoria milenară 
a Văii Someșului Mare, Șieului și Bistriței Ar-
delene.
 Ca observație generală se consta-
tă că majoritatea scrierilor existente se refe-
ră la urmașii grănicerilor, moștenirile materi-
ale și spirituale lăsate de aceștia, analizând 
prea puțin însă cine au fost cu adevărat gră-
nicerii și cum arăta lumea lor. Din această 
cauză, astăzi, locuitorii zonei atunci când fac 
referire la descendența lor grănicerească fo-
losesc clișee, transmise de obicei pe cale 
orală, iar din moștenirea istorică îi interesea-
ză mai mult partea materială, pe care caută 
să și-o revendice pe drep sau pe nedrept.
 Regimentele de graniță, departe de 
a fi reductibile doar la fapte de arme, legisla-
ție și organizare militară, au însemnat și un 

anume mod de viață, specific, materializat, 
printe altele, într-o administrație, justiție și 
economie proprie. Această ultimă com-
ponentă a vieții grănicerești ne dezvăluie 
poate cel mai bine adevărata măsură a pro-
greselor materiale și culturale înregistrate 
de satele militarizate. Deosebirea acestora 
față de cele iobăgești punea în evidență vir-
tuțile libertății sociale, fie ea chiar condiți-
onată de multiple obligații militare. Uneori, 
relaţiile cu celălalt, relaţiile cu străinii, au 
avut rolul să ne declinăm propria identitate, 
dar, în egală măsură, şi-au pus amprenta 
asupra modului nostru de a fi. Am împru-
mutat de la vecinii noştri sau de la „stăpânii” 
noştri, ca să spunem aşa, valori – unele de 
bun augur, pozitive –, dar am împrumutat, 
în egală măsură, şi anumite obiceiuri care 
nu sunt întotdeauna valorizate pozitiv. Până 
la urmă, străinul este un bun ţap ispăşitor 
– anumite neputinţe ale noastre punându-le 
pe seama stăpânirilor străine, a turcilor, 
a ruşilor sau a austriecilor... Dacă ar fi să 
luăm în discuție ultima ipostază, vom con-
stata că, în ce priveşte activitatea austrieci-
lor într-o bună parte din ţară (Transilvania, 

Bucovina, Banatul), lumea recunoaște în 
general că au avut un rol civilizator, discipli-
nator. Acest lucru l-am putea numi „proce-
sul de disciplinare socială”. Modernitatea a 
venit exact cu acest lucru – mai multă ordi-
ne şi mai multă disciplină la toate nivelurile 
societăţii. În primul rând, austriecii veniţi în 
Transilvania au început să-i numere pe lo-
cuitori, dintr-un motiv foarte simplu: voiau 
să ştie câţi contribuabili aveau. Şi atunci, ca 
să-i poată număra, i-au adunat de pe dealuri 
şi de prin văi şi i-au aliniat la „drumul ţării”, 
dându-le numere de casă. În zona teritoriu-
lui de graniţă năsăudean, s-a introdus pen-
tru prima oară în România ceea ce numim 
azi „borna kilometrică”; ca să ajungi la se-
diul companiei de grăniceri de la Năsăud, 
de la Mărişelu, de la Rebra sau de nu ştiu 
unde, îţi trebuie un ceas, două, trei, patru, şi 
această lume a încetat să se mai orienteze 
doar după soare şi a început să folosească 
o măsurare mai exactă a timpului – ceasul, 
care ritmează altcumva existenţa. Apoi, alte 
măsuri au condus, în ultimă instanţă, la o re-
zultantă cu care noi, cei din Transilvania, ne 
mândrim uneori, şi anume această sporită 
sobrietate, o anume disciplină socială, o mai 
bună organizare, punctualitatea, care nu a 
fost și nu este întotdeauna calitatea numărul 
unu a românilor din toate timpurile...
 Demne de semnalat sunt lucrările 
consistente care descriu vizitele Împăraților 
Austriei în Teritoriul Regimentului II de la Nă-
săud. Condițiile extrem de precare și pericu-
loase în care ele se desfășurau, au făcut ca 
acest gen de evenimente să fie spectacula-
re. Amplificate și încadrate corespunzător de 
mass-media, ele au avut un impact media-
tic imediat, cultivând un patriotism dinastic, 
care n-a fost o utopie, ci o realitate care a 
influențat loialitatea intelectualilor și poporu-
lui față de dinastie.
 Felicităm colectivul de cercetători 
pentru strădania lor de a clasifica și ordona 
un număr atât de mare de titluri bibliografice, 
reușind să dea celor interesați un instrument 
de lucru util pentru descifrarea și înțelegerea 
istoriei românilor trăitori în acest colț de țară.    

Vasile Vidican

Despre valențele conciziei

 

Volumul „Adolescenta din tramvaiul 6 (pro-
ză și microeseuri)”, apărut la Editura Școala 
Ardeleană (Cluj-Napoca, 2021), reprezintă, 
o dată în plus, dovada faptului că scriitorul 
Cornel Cotuțiu este unul dintre acei autori 
care se descurcă cum nu se poate mai bine 
pe spații înguste, ca să spun așa. Autor și 
spirit percutant, Cornel Cotuțiu nu are ne-
voie de spații întinse pentru a se exprima; 
dimpotrivă, ele ar putea chiar să deterioreze 
construcția, întinzând-o inutil. Deși scriitor 
de cursă lungă – să nu uităm că se apro-
pie de o vârstă venerabilă – acesta pare să 
se simtă în largul său în momentele în care 
participă la sprinturi. Sunt ani buni de când 
rubrica sa de opinii este una dintre cele mai 
citite/căutate în cotidianul „Răsunetul”. Tot 
despre texte scurte, de impact, este vorba și 
acolo. 
 Cu toate acestea, se cuvine a fi fă-
cută o observație: a nu se confunda concizia 
cu lacunarul. Mijloacele de expresie, în ca-
zul scriitorului beclenar, sunt abil stăpânite și 
utilizate pentru a-i permite autorului să-și ex-
pună gândurile într-o manieră concisă, fără 
goluri sau sincope narative, ideatice sau de 
orice alt fel și, poate mai important, fără a 
dilua esența sau a pierde semnificații.
Autorul la care fac referire așadar, poate fi 
pus într-o lungă și onorabilă listă a acelor 
creatori care mizează pe inteligența citito-
rului. Asta presupune faptul că narațiunea 
nu-și devoalează subit toate straturile și 
substraturile, ci îi oferă lectorului prilej de 
interogări, cartografieri sau meditație, pur 
și simplu. Mă refer aici, firește, la textele cu 
care se deschide „Adolescenta din tramvaiul 
6”, cele șapte narațiuni.  
 Se poate constata o anume duplici-
tate a scriitorului în ceea ce privește propri-
ile texte și, implicit, raporturile cu cititorul. În 
spatele unei gravități fățișe a tonului narativ, 
se ascunde o șăgălnicie, dacă nu genera-

lă, măcar episodică. Mici poante 
ce detensionează parțial textul, 
schimburi de replici vădit amu-
zante, situații ilare, toate acestea 
subminează seriozitatea narativă, 
conferindu-i o notă ghidușă. Eloc-
ventă din acest punct de vedere, 
mi s-a părut proza „Crepuscular”, 
în care rutina personajului central 
este pe alocuri întreruptă cu replici 
virtuale ale celorlalte personaje ce 
par să-i anunțe dispariția (moar-
tea) în viitorul apropiat, lăsându-i 
cititorului să înțeleagă faptul că 
întreaga zi ar fi, în fond, un soi de 
pregătire pentru moarte.
 Toate acestea ne arată, 
insist, faptul că autorul Cornel Co-
tuțiu stăpânește condeiul suficient 
de bine încât să nu-i livreze citito-
rului mai mult decât este nevoie, 
lăsând loc misterului, semnificații-
lor adiacente etc. 
 Volumul mai cuprinde 
alte cinci părți, unde putem întâlni 
crochiuri ale unor scriitori și artiști 
de ieri și de azi, paginile de jurnal 
ale autorului iulie-octombrie 2021 
etc. Sigur, savuroase sunt cu pre-
cădere paginile de jurnal, o scurtă 
incursiune, dacă doriți, în viața și 
rutina scriitorului. 

Fără îndoială, pentru amatorii de picanterii 
(scriitoricești sau de alt fel), porțiunea aceas-
ta va stârni un viu interes. Și, așa cum îl cu-
noaștem, Cornel Cotuțiu nu dezamăgește. 
Dincolo de aspectele acestea ale jurnalului, 
se poate constata o onestitate frustă, fără 
baiere. Tragem puțin cu ochiul, în felul aces-
ta, în intimitatea (creatoare, dar nu numai, a) 
scriitorului și omului Cornel Cotuțiu. Desco-
perim un om singur, care uneori îți caută sin-
gurătatea, alteori alungând-o (devenindu-i 
insuportabilă) prin căutarea companiei (fie 
și de la distanță) a cunoscuților, apropiaților 
etc. „Apoi am constatat , din nou, că nu am 
prieteni la Beclean: fie doar pentru dorința 
de a împărtăși cuiva, de alături, satisfacția 
mea pentru acest eveniment personal.” (p. 
126)
 Acestei singurătăți resimțite amar îi 
vin în întâmpinare, alinând-o cumva, vizite 
făcute la prieteni sau întâlniri întâmplătoare 
cu diverși cunoscuți. Iată ce scrie, bunăoară, 
despre o vizită făcută soților Tătaru: „Cele 4 
ore de ședere au fost trăite din plin; cu re-
memorări, evocări, aprecieri retroactive pe 
seama cunoștințelor comune, din școli, din 
preajma lumii de toate zilele. Foarte rar se 
întâmplă ca, în ciuda anilor scurți, celălalt să 
te simtă, să te trateze ca dintotdeauna, cu 
deferență, cu dorința dialogului, a comunică-
rii reale.” (pp. 120-121)
 Observăm cum notația de rutină, a 
unor evenimente aparent comune, sau care 
țin de rutină, alunecă pe nesimțite în verita-
bile meditații pe marginea prieteniei, a lumii 
în care trăim, a vieții, a singurătății, chiar.
 De altfel, aspectul acesta poate fi 
observat în mai tot ceea ce scrie Cornel Co-
tuțiu, tendința de a extrage semnificații am-
ple din evenimente, obiecte etc., aparent co-
mune. Putem începe, de astfel, parcurgerea 
cărții cu cheia aceasta de lectură în minte. 
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Vasile V. Filip

Cu rigoare, despre înțelepciunea uitată a proverbelor

 Cartea Doinei Macarie Relațiile de 
antonimie în proverbele românești (Editura 
Carminis, 2022, 211 p., cu o prefață de conf. 
univ. habil. Adrian Chircu) poate fi citită pe 
cel puțin două paliere de receptare. Cel de 
primă aparență este palierul academic, ce 
derivă din statutul inițial de teză de doctorat 
al lucrării: abordare lingvistico-structurală a 
genului (folcloric) cercetat, limbaj de speci-
alitate, uneori sofisticat, frecvente trimiteri 
bibliografice (la o bibliografie de peste 240 
de titluri), maximă rigoare formală, o sec-
vențializare a analizei tinzând spre epuiza-
rea orizontală a categoriilor (lingvistice) ce 
organizează cercetarea. 
 Este aspectul care i-ar putea înde-
părta pe cititorii nespecializați. 
 Dar există și un al doilea palier: cel 
al conținutului, al materialului brut al cerce-
tării, respectiv al proverbelor excerptate din 
cele zece volume intitulate generic Prover-
bele românilor, ale lui Iuliu A. Zane; volume 
cu cca 47000 de unități paremiologice, cule-
se sau reluate din culegerile anterioare – I. 
Golescu, A. Pann, I.C. Hințescu – și organi-
zate, între 1885 și 1903, în singurul corpus 
al vreunui gen folcloric românesc. Autoarea 
folosește o ediție anastatică din 2003-2004, 
utilă pentru specialiști, dar care nu a reușit 
să readucă proverbul în conștiința cultura-
lă publică. Lucrarea Doinei Macarie poate 
prelua rolul de călăuză a cititorului comun 
actual spre lumea apusă a unei înțelepciuni 
străvechi, cristalizate în scânteietoare ne-
stemate, ce formează la rându-le o prețioa-
să cămară a tezaurului istoriei mentalităților 
românești.
 Ideea de a studia proverbele pe 
linia structurii lor antonimice este foarte fe-
ricită, căci, pe lângă rigoarea lingvistică pe 
care o presupune, ea pătrunde în chiar mie-
zul incandescent al gândirii și mentalității 
populare: una polarizantă, operând cu extre-

mele, așezate simetric, spre a 
se oglindi și sublinia reciproc 
prin contrast, dar și spre a se 
adânci fără sfârșit una în cea-
laltă (conform efectului oglin-
zilor paralele, despre care 
vorbea Camil Petrescu). Poa-
te de aceea lumea folclorică, 
deși preponderent focalizată 
asupra aspectelor concrete, 
nu ratează senzația de infi-
nit pe care o reușesc uneori 
capodoperele literaturii cul-
te. ”Mentalitatea tradițională 
nu adastă cu comoditate în 
lumea abstracțiunilor”, scria 
Ovidiu Bârlea (idee citată și 
aplicată de lucrarea în discu-
ție), dar tiparul ei stilistic anto-
nimic ”reprezintă stadiul ideal 
al creativității populare”, adă-
uga același prestigios cerce-
tător. De altfel, relațiile anto-
nimice – calea regală pe care 
autoarea accesează comple-
xul univers mental tradițional 
– nici nu rămân, propriu-zis, 
antonimice (adică, dintre cu-
vinte), ci se prelungesc cu 
cele antinomice (adică, dintre 
teze, idei, atitudini); încât ana-
lizele autoarei dau constant 
impresia unei  ”geometrizări”, 

pe câte două axe de coordonare: sincronie 
– diacronie, concizie – expresivitate imagis-
tică, formă – sens, text – context etc.
 Lingvistic, proverbele sunt conside-
rate ”texte aisberg”, la limita dintre limbaj și 
folclor. Stilistic, proverbele sunt ”acte de cita-

re” (ca în stilul științific); iar cultural-filosofic 
(ontologic) ”proverbele poartă în sine univer-
sul mental care le-a dat naștere” (cum spu-
nea Mircea Eliade, unul din spiritele forma-
toare revendicate de cercetătoarea actuală 
Doina Macarie). Ele, proverbele, sunt con-
densări ale unui adevăr unic (nu relativ), la 
care ajungi indiferent din ce punct ai pleca; 
adevăr specific tuturor culturilor paradigma-
tice (dacă acceptăm terminologia operativă 
filosofic-culturală a lui Roman Jakobson). 
Poate de aici forța lor persuasivă, apofteg-
matică, de hâtre axiome. Apelând  constant 
la vorbirea indirectă, observă autoarea, pro-
verbele suprimă – formal și cognitiv  – eu-l, 
virtuală sursă de subiectivitate și relativism. 
De unde și introducerea lor printr-o formulă 

impersonală (”Vorba aceea”), dar și invari-
abilele logico-semiotice pe care le presu-
pun, permițând condensarea lor în formule 
logico-matematice, cu care operează uneori 
cercetătoarea.
 Această ”matematizare” a analizei 
formale a proverbului nu suspendă sensul, 
circumscris de obicei în concluzii pertinente, 
științifice (dar nu scientiste), precum cea pri-
vitoare la geneza fenomenului, care ar data 
(crede autoarea, pe urmele lui P. Zumthor, 
citat la rându-i de Șt. Gencărău) din ”prima 
dimineață a lumii”. (Fenomen asociat, așa-
dar, statornicirilor mitice, date o dată pentru 
totdeauna). Concluzie îndreptățită, inclusiv 
în perimetru științific, atâta vreme cât există 
fenomene atât de initim constitutive minții și 
limbajului omenesc, încât despre geneza lor 
”nu se poate stabili nimic”. 
 De asemenea, rigoarea geome-
trică a cercetării nu eludează dimensiunea 
inefabilă a proverbului (care, în teoria lite-
trar-folclorică, aparține genului liric). Este 
ceea ce face dificilă traducerea proverbului 
în altă limbă, transpunerea lui în alt plan 
cultural-lingvistic (altfel decât prin corespon-
dent cu aproximativ același sens, sau prin-
tr-o pedestră parafrază, văduvită, de obicei, 
de orice expresivitate). Lucru în bună mă-
sură comun cu traducerea poeziei, sau cu 
umorul, ambele implicând o anume subtilita-
te non-tranzitivă.
 Dacă cele de mai sus sunt conclu-
ziile acceptate ale unor predecesori întru 
cercetarea proverbului, Doina Macarie are 
punctual și curajul opiniilor proprii, a deli-
mitărilor sau a nuanțărilor unor puncte de 
vedere, precum cel al lingvistului Richard 
Sârbu, a cărui teorie ”nu poate fi aplicată, 

deoarece, în cele mai multe cazuri, prover-
bul apelează la sensul figurat” (p. 111); sau, 
altădată, cutare schemă logico-lingvistică 
”poate fi modificată” (p. 119). Etc.
 Există și situații, mai puține, care 
vădesc o anume inerție a mecanismului sti-
listico-lingvistic, când cercetătoarea, dând 
un prea mare avânt loviturii, ”se ia după 
secure” (ca să folosim expresivitatea pro-
verbului). Ca în cazul așa-zisei gradații as-
cendente din proverbul despre ”jidan, grec, 
armean” (p. 121), în calitatea lor de negus-
tori, spoliatori (cel puțin din perspectiva gân-
dirii folcloric-tradiționale) ai muncii pălmașu-
lui autohton; unde sugestia merge, cred, mai 
degrabă spre cercul vicios al ”străinilor” (ca 
în poezia Doina, a lui M. Eminescu), decât 

spre o gradație ascendentă.
 O autentică gradație ascendentă 
este, în schimb, cea dintre ”naiba – dracul – 
Satana” (discutată la pag. 129).
 La fel, în proverbul ”Crăciunul să-
tul, Paștele fudul” (p. 145), relevantă este 
nu atât opoziția adjectivală în sine (sătul – 
fudul), cât rădăcinile ei în anume compor-
tamente rituale (orgia bahico-alimentară de 
Crăciun, înnoirea vestimentară de Paști). 
Nuanțe suportă și interpretarea proverbu-
lui ”Nici la lucru să te pună, nici la cină să 
te treacă” (... cu vederea – p. 155), care, 
lingvistic, pare o ”antonimie globală” (lucru 
– cină; pună – treacă), dar este în fond una 
falsă, ironic-falsă (normal fiind ca, dacă n-ai 
fost la lucru, să fii trecut cu vederea la cină; 
cele două acțiuni nu doar că nu se opun/
exclud, ci chiar se presupun, fiind, așadar, 
cosecutive).
 Ceea ce i-ar putea rămâne în minte 
cititorului nespecialist ar putea fi însă unele 
proverbe propriu-zise, spre care Doina Ma-
carie ne conduce cu discreție, neostentativ, 
lăsându-ne impresia că ne ridicăm singuri la 
înălțimea generalului, că găsim singuri că-
rări luminoase prin hățișurile încurcate ale 
trăirilor cotidiene. Proverbe cu parfumul lor 
arhaic, saturat de un indicibil umor, care au 
pus cataplasme de înțelepciune durerilor 
multor generații, care au biruit peste multe 
epoci și obiceiuri, dar s-au poticnit, se pare, 
azi, în simțurile noastre tocite de imperati-
vele imediatului. Proverbe din care o să-mi 
permit în final răsfățul câtorva citări:
Își ia inima-n dinți... și funia-n traistă.
Căruțele goale mai mult huiet fac.
Eu nu-s coada lemnelor, că-s fruntea surce-
lelor!
Găina vecinului todeauna-i curcă!
Sumanul alb se poate înnegri, dar cel negru 
nu se poate albi.
Înnegrind pe altul, nu te albești pe tine.

Merele putrede strică pe cele bune, dar cele 
bune nu le dreg pe cele stricate.
Mai bine cu un cuminte la pagubă, decât cu 
nebunul la câștig.
Nebunul inima-n gură și-o are, iar înțeleptul 
limba în inimă și-o păstrează.
Mare este omul, iară la război mică-i este ținta.
Averea-i gard de nuiele, sărăcia-i zid de piatră.
 Sărăcie, ce-ai cu mine?M-am avut 
cu taică-tău bine, și nu mă-ndur nici de tine.
Câinele uneori intră-n biserică, dar nici biseri-
ca nu se spurcă, nici câinele nu se sfințește.
 Cu lingura îți dă dulceață, iar cu 
coada îți scoate ochii.
 Prostul cearcă gârla-n glumă și 
se-neacă dinadins.
 

Palatul Culturii din Bistrița.Palatul Culturii din Bistrița.
Lansarea cărții Doinei Macarie ~ ,,Relații de antonimie în proverbul românesc”Lansarea cărții Doinei Macarie ~ ,,Relații de antonimie în proverbul românesc”
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Grigore Cotul
ROȘII  DE  IMPORT
De vreo lună le-am luat,
Însă n-am aflat chichița
Cum de ele-au rezistat,
Dar a putrezit lădița.

CUGETARE
De multă vreme mă socot
Și-admit (că altă cale, nu-i):
Adevăratul patriot
E cel ce fură-n țara lui.

DECLARAȚIE  DUPĂ  ALEGERI
Sunt sincer și vă spun cinstit,
C-am stat și-am tot analizat:
Acum sunt sigur c-am ieșit,
Dar dracu' știe-n ce-am intrat!

EXPECTATIVĂ
De-l văd pe câte-un prost că-i trist
Și-mi pare, oarecum, stingher,
Oricât aș fi de pesimist,
Am îndrăzneala să mai sper.

FRUCTUL  MÂNDRIEI
E mândru că s-a însurat
Și fericit cum altul nu-i,
Că ea va naște un băiat
Ce s-ar putea să fie-al lui.

FINALUL   PETRECERII
Pe fondul muzical de dor și drag,
Bărbatul - suflet cald și afectiv -
S-a descălțat, s-o treacă peste prag,
Și-atunci l-a încălțat definitiv.

Gavril Moldovan

Cuvinte încrucișate
Reînscrie-te-n  ,,Cântarea  României’’
vechile manuscrise ce m-au legat de guvern,
 opţiunile care-ndeobşte  asigurau singu-
rătatea
le-am închis într-o lădiţă şi le-am aruncat 
pe apa sâmbetei.
Am devenit independent şi sincer.
M-am debarasat de tot ceea ce mă umilea 

şi mă făcea delăsător.
Am început prin a fi deosebit de tandru cu pădurea care m-a adoptat
ca pe un fiu fără noroc.
Aerul primăvăratec ce-l simţeam cum îmi curbează pieptul,
frunzele în care întotdeauna am crezut ca în nişte atomi sau monade
s-au deprins cu mine, cel cu paşii  străbătători pe poteci  
alambicate.
De ce să fiu  atât de trist mi-am zis: doar nu eu am dat foc
catedralei Notre Dame de Paris, nici pădurilor Australiei,
întotdeauna mi-am cunoscut lungul nasului şi grosimea 
obrazului meu 
de ce să mă învinovăţesc pentru lucruri de care nu sunt vinovat?
Şi am început să trăiesc mai omeneşte, ne-mai-turnându-mi 
cenuşă în cap
toată ziua prin codri obligându-mă să fiu cu picioarele mai 
pe pământ
să-mi schimb hainele şi gândurile mai des
am decis să  scriu în continuare căci scrisul prelungeşte agonia
am decis să nu mă îndepărtez prea tare de miezul pămân-
tului căci s-ar putea
să nu mai vezi drumul înapoi spre casă şi să te trezeşti pe 
vreo orbită sau într-o casă pustie
 pe care mie îmi place foarte mult să o descriu
chiar dacă nu-mi reuşeşte descrierea întru-totul 
am decis să mă înscriu în Cântarea României la capitolul „frunze,’’
mălăieş în călcâieş, frunze-n buze, frunze verzi şi uscate, 

frunze-mprăştiate ca mine
asupra pământului acestei ţări neprelucrate şi aproape despădurite
pentru că atunci când mă va ajunge şi pe mine despădurirea
să mă pot apuca de altceva în lipsa umbrei copacilor mei 
asediaţi de bipezi
of! doamne cum te poate transforma câmpia şi pădurea pe 
care calci zilnic
cum te poate face  pribeag locuitor constant şi fără principii 
să te multiplice să te deştepte la timp dintr-un vis ce-a luat-o razna
prin zmeurişul cel dulce al colinei din faţă
mergi sănătos acasă şi cultivă-ţi neşansele
reînscrie-te în  Cântarea României prietene!

 „La Mongolu’’
(Cum am scris poemul ,,Mâna stângă’’)

Poemul meu intitulat „Mâna stângă’’ (apreciat de toţi echi-
noxiştii) chicotea demult cu mine
n-avea însă puterea să iasă în lume
până într-o seară-noapte  la crâşma La Mongolu
unde studenţii filologi sor-beau poezia  cu olu’
atunci s-au deschis şi pentru el zările...
beam vin cald, beam însufleţirea toată a lumii şi a luminii revărsate
peste ceata de tineri neînvăţaţi cu moartea câţi eram în Cetate
disciplinam cărările amurgului cu poezia în alai
cu deosebitele noastre păreri despre clopote, vieţuire şi grai
eram mai la marginea unei epopei ce atuncea se năştea
chiar din sorbirea licorii ademenitoare ce alături sticlea
când deodată un poem trecu prin preajma mea, a mesei la 
care stam şi visam
cuţu cuţu cuţu am spus văzându-l în haine de ploaie
pesemne afară ploua şi el venea din mari depărtări şi ninsoare
poate chiar din adâncul nesfârşitei şi albastrei mări
poate chiar din mintea-mi ceţoasă cu locuri pustii şi renunţări
cuţu cuţu am spus şi gândurile mi se înodau de cer
văzând cum  mă cutreieră un astfel de aprins giuvaer
stai la mine o clipă opreşte-ţi pasul stingher
lumina ce-o porţi vreau s-o ating măcar cu un deget de vrei
vreau să încunoştinţez că tu astfel treci pe aici
încât atingându-mă cu ale tale năluci

 văd numai lacrimi şi stele
atunci se prefăcură toate în alb, mesele, caietele, paharele 
şi însemnările mele
pluteau prin văzduh licorile, vocile, caietele
pe care noi scriam poezii în orele de curs 
şi am notat ceea ce visele mi-au ordonat atunci:
...în altă noapte-ntr-un oraş străin
cu străzile albastre alunecând sub mare
m-am pomenit târziu cu două mâini
ce mi-au crescut din umeri la-ntâmplare
potrivnice-nceputuri, greu de spus
cu dreptul de penumbră asupra mea 
m-au rătăcit oprindu-mă-ntr-un trup
când de milenii se răcea o stea...

era încrezătoare clipa ce-şi revărsa aripa peste a mea-nfăţişare
începea bine poemul acesta despre amurguri amare
să sting eu focul acestei văpăi atât de mari
cum să fac să pot declara amicilor mei
cum m-am apropiat în noaptea aceea prea tare de zei
cum Luna s-a oprit o clipă pe a ei orbită
încredinţându-mi mie o parte din testamentul ei, din ispită
atunci  s-au apropiat de mine Horia Bădescu şi Remus V. 
Pop zis Mongolu’
dând amândoi localului, cramei ocolul
„uite-l pe Moldovan cum scrie direct pe razele lunii’’, a spus 
unul din ei
 eu am vociferat la nesfârşit ceva pe-aproape înfumurat de idei
apoi mi-am luat poemul, l-am transcris şi l-am publicat la 
„Echinox’’ numărul unu
                                                          
noaptea trecută
prea tare m-am apropiat de-a zeilor redută
şi le-am furat un poem miraculos încât mă oglindesc şi acu-
ma în el, ascultă: 
o lege slabă a numerelor mari
e mâna stângă vrei nu vrei
dar mult mai altfel decât mâna dreaptă
ea are drept pe stângăcia ei...

NEDUMERIRE
Pe bărbați îi zăpăcește
Situația ciudată:
Cum de soața-mbătrânește,
Iar amanta... niciodată?

DORINȚĂ
Când mă gândesc la viitor,
Pe Cel de Sus îl rog cu-ardoare,
De-o fi s-ajung nemuritor,
Să-mi dea acces la muritoare.

BLOC  2,  SCARA  C
De când am început să-mpart
Iubirea mea c-o secretară,
Am ochii vineți, nasul spart...
Iubirea ei m-a prins în scară.

DIN  ETAPELE  CREAȚIEI
Întâi a fost creat Pământul,
Pe el - femeie și bărbat,
Apoi, în dar, le-a dat cuvântul...
Mă rog... femeii i l-a dat!

INDIGNARE
Auzi șușotind toată masa,
Nuntașii cu mințile treze:
De ce se mai fură mireasa,
Când nimeni nu vrea s-o păstreze?

NOSTALGIE
Când văd cum anii mi s-au dus,
Un singur lucru știu precis:
Atât de multe am de spus,
Că nu mai am nimic de zis.

CHESTIONAR  DE  SATISFACȚIE
De-l întrebi: „Cum e la mare?”,
Pe bărbatul însurat,

Îți răspunde la-ntrebare:
„Stau ca prostu’, pe uscat!”

DE  POST
Deschid agenda mea de post
Și-n rubrica „Păcate”,
La unele bifez – „au fost”,
La altele – „ratate”!

LA  CUNUNIE
Rețin și-acuma jurământul
Din ziua când m-am însurat…
În fața ei, mi-am dat cuvântul
Și nu l-am mai recuperat.

SOȚIEI
Dansează-n fața mea prin casă
Lasciv, că-i place s-o admir,
Și-apoi, într-un final, mă lasă…
Să spăl, să calc și să aspir.

SEMNE BUNE
Sunt mândri spectatori,
Progresul e real:
Puținele victorii
S-au terminat… egal.

ÎN  LIVADĂ...
Cum primăvara a venit,
Țăranul parcă-nvie,
Că vede-n pomul înflorit
O sursă de... tărie.

DECLARAȚIE
Conduceam destul de tare
Înspre casă, obosit,
Și-ntr-o curbă oarecare 
M-am autodepășit.

SECRETUL  CĂSNICIEI
Potrivirea-i un tezaur, 
E-al destinului cadou:
Ea-i Fecioară, el e Taur,
Dar cu ascendent în bou.

OBSESIE
Sacrificând din viață ani,
În scurta trecere lumească,
E-n stare omul, pentru bani,
Să se apuce să muncească.

ATEMPORALITATE
Nu trece vremea peste mine,
Mă simt ca zeii din Olimp,
Că nu pierd timpul ca oricine,
Le fac pe toate... între timp.

LA O BERE...
Doi amici la berărie,
Îl bârfeau pe un vecin:
„Până la căsătorie,
Nu fusese misogin!”

VREMEA CONCLUZIILOR
Tot constat de-atâția ani,
Verbul „a sărbători”
E o pierdere de bani
Pe surplus de calorii.

IN MEMORIAM…
Prin câte locuri am umblat,
S-au ridicat, recent, statui,
Dar, peste tot, am constatat
Că porumbeii… nu-s destui.
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Ziua Învierii. Piese corale religioase, 
interpretate de Appassionata şi Viva la Musica

 Corurile reunite Appassionata a 
Centrului Cultural Municipal din Bistriţa şi 
Viva la Musica a Forumului Democrat Ger-
man din Cluj-Napoca, sub bagheta dirijorului 
Francisc Mureşan, i-au încântat pe bistriţeni, 
în acest sfârşit de săptămână. Evenimentul 
cultural „Ziua Învierii” , de o mare ţinută, a fost 
susţinut de Primăria municipiului Bistriţa şi 
Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc”.
          După cum ne informează preşedin-
tele Appassionata, Mircea Chira, sâmbătă 
seara, la Biserica romano-catolică „Sfânta 
Treime”, programul a cuprins piese corale 
religioase precum „Hristos anesti” – G. Mu-
sicescu, „Sfânt” – M. Cuteanu, „Carii, carii 

pe heruvimi” – M. Cuteanu, „Rugăciu-
ne” – M. Cuteanu, „Cântec de mărire” 
– M. Cuteanu, „Ave Verum” – C. Saint-
Saens, „The Lord Bless You” – E. F. 
Morris, „Bogoroditse Devo, Raduisia” 
– S. Rachmaninov, „Psalmul 123” – M. 
Negrea şi „Alleluia” – R. Thompson.
          Duminică, recitalul a fost susţinut 
în cadrul Sfintei Liturghii de la Biserica 
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” 
– Coroana a Protopopiatului Ortodox 
Bistriţa. Auditoriul a avut posibilitatea 
să asculte piesele corale „Heruvic” – 
D. Bortneanski, „Ca pre Împăratul” – D. 

Bortneanski, „Sfânt” – M. Cuteanu, „Irmosul 
Învierii” – C. Porumbescu, „Ziua Învierii” – N. 
Lungu, „Concertul nr. 1” – Gavril Musicescu 
şi „Hristos a Înviat”. 
 La concerte a fost prezent şi pre-
fectul Mica Oprea şi managerul Centrului 
Cultural Municipal, Gavril Ţărmure. 
          A fost o explozie de culoare, de frumos, 
de tradiţie, de credinţă pe care spectatorul 
– chiar dacă recitalurile au fost susţinute în 
biserici – a primit-o cu aplauze şi aprecieri. 
E un spectacol de suflet dorit de artiştii celor 
două coruri, care alături de dirijorul Francisc 
Mureşan, merită toate felicitările noastre.

Solidari cu Ucraina. Eveniment caritabil 
de ținută, cu artiști din Ucraina și Bistrița!

 Palatul Culturii a găzduit un concert 
extraordinar care a avut ca scop susținerea 
refugiaților din țara vecină. Spectatorii au 
putut face donații în holul Centrului Cultu-
ral Municipal „George Coșbuc”. În debutul 
evenimentului, managerul Centrului Cultu-
ral Municipal "George Coșbuc", dr. Gavril 
Țărmure, și consilierul local Ionel Ruști, au 
punctat faptul că împreună putem depăși 
aceste vremuri tulburi, iar cultura poate avea 
un rol determinant, pentru că unește. Mulțu-
miri au fost aduse dr. Emil Ciurdărean, prof. 
Delia Goina, Angela Socolean, firme precum 
Rombat și Electro-Ursa, dar și alți antrepre-

nori și medici din Bistrița care au rezonat cu 
invitația organizatorilor.
 Pe scenă, au urcat 5 artiști ucrai-
neni. Este vorba despre Halina Borishko, 
profesor de pian și concertmaestru, cu pes-
te 40 de ani de experiență, a primit premiul 
pentru „Cel mai bun concertmaestru din re-
giunea Harkov”. A pregătit numeroși elevi 
care au câștigat concursuri locale, regiona-
le, naționale și chiar internaționale.
 Tania Pupin, studentă la Academia 
Natională din Liov, a câștigat câteva premii 
importante în Franța și Argentina. Cântă la 
vioară și, în timpul liber, întreține atmosfera 
la evenimente.
 Viktor Anisimov este un mare ar-
tist al Ucrainei. A cântat peste 20 de ani pe 
scene din Ucraina, Marea Britanie, Franța, 
Israel, Canada etc. Cântă la chitară și vioară 
și, timp de 10 ani, a fost profesor de canto. 
Cea mai bună colaborare pe plan muzical 
a avut-o cu sora lui, Liuba Anisimov. De-a 
lungul carierei artistice, a câștigat și premii 
importante.

 Ana-Maria Calancea, masterandă 
la Universitatea de stat din Cernăuți (Facul-
tatea de Istorie), a studiat canto la Școala 
Populară de Artă și Civilizație Românească 
"Ciprian Porumbescu" din Cernăuți. A obți-
nut multe premii în Georgia, Bulgaria, Po-
lonia, România, Moldova, trofee, diplome 
pentru muzică ușoară și pentru populară, 
distincție din partea Consulatului General al 
României în Cernăuți. La facultate se pre-
zintă cu mândrie ca fiind româncă și mereu 
a fost apreciată pentru cântecul românesc. 
Abordează atât muzică ușoară, cât și popu-
lară.

 Anastasia Opaeț, elevă în clasa a 
X-a, Cernăuți, studiază la Școala Populare 
de Artă și Civilizație Românească „Ciprian 
Porumbescu” din Cernăuți. A câștigat mai 
multe premii naționale și internaționale. În 
repertoriul lor se regăsesc și cântece po-
pulare românești. Costumul ei, precum cel 
al Anei-Maria Calancea, este confecționat 
de meșterii populari din Asociația „Meșterul 
Popular Român din cadrul Centrului Bucovi-
nean de Artă pentru Conservarea și Promo-
varea Culturii Tradiționale Românești”, din 
care face parte Școala Populară de Artă și 
Civilizație Românească „Ciprian Porumbes-
cu”.

***
 După recitalurile susținute de ar-
tiștii din Ucraina, a venit rândul celor de la 
Bistrița. Pe scenă au urcat Dani Năsăudean 
(The Boulevard), Iulia Petruțiu, Trupa Punct 
și Trupa Blues Brothers - în componența Iri-
na Frandeș, Ștefan Borodi, Sebastian Mu-
reșan, Alexandru Hotin - pregătite de prof. 
Claudiu Copaciu.

Agenda muzicalăAgenda muzicală
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Icu Crăciun

Între profan și sacru
 Președinte al Asociației Societatea Scriitorilor din Bistri-
ța-Năsăud, director al cotidianului Răsunetul, jurnalist, isto-
ric și critic literar, etnolog, apreciat de elitele culturii române, 
om de televiziune și radio, onorat cu multe premii naționale 
și internaționale, Menuț Maximinian a tipărit în 2022, la Edi-
tura Junimea din Iași, volumul bilingv (română-italiană, tra-
ducerea în limba lui Dante de Livia Mărcan) Copilul de apă/ 
Bimbo d’acqua, cu o prefață de Constantin Cubleșan și o 
postfață semnată de Andrei Moldovan.

 După ce a scris sute de cronici pentru diferite volume de poezie ale confraților 
contemporani, mi se pare firesc ca domnia sa să devină mai profund și mai contras în comu-
nicare, fără să-și piardă impetuozitatea imaginativă dovedită în volumele anterioare; taina 
metaforicului vizionar, de obicei religios, „statornică referire la mitologia creștină”, cum se 
exprimă Constantin Cubleșan, se transmite în finalul multor poeme, trăind adevărate reverii 
epifanice din ciclul cosmic viață-moarte într-o conexiune continuă cu tradițiile și obiceiurile 
satului, relaționând aparte cu divinitatea. („Isus privește spre cerul înstelat”, „Să mângâi 
cerul/ Precum psalmistul”, „Biserica înfiptă în mijlocul satului/ Miroase a cer”, „merele - / îngeri 
pe pământ”, „Aproape de grindă/ Maica Sfântă/ Îmi ascultă rugăciunea”, „Ouă roșii/ Miel jert-
fit/ Spovedanie” etc, sunt câteva citate din prima secțiune, intitulată Crucea noții). Cea de-a 
doua secțiune, Cetățile dimineții, cuprinde poeme filozofico-erotice; eroul liric este mereu în 
căutarea androginului oblăduit de „ursitoare și ierburi necunoscute” prin fugarele anotimpuri, 
cu precădere primăvara, când pământul se trezește la viață, iar în Stingher în miezul lumii ne 
întâlnim cu stările și atitudinile trăite la Madrid, Kula Lumpur, Paris, New York sau Istambul, 
spații călcate cu piciorul și inima autorului, cel care se hrănește pretutindeni „cu poezia/ Pâinea 
noastră de toate suferințele” și sapă „groapă de taină” „Până la apusul inimii”. 
 Fără să fiu părtinitor, mă rezum să afirm că întâlnirea cu lirica lui Menuț Maximinian, 
poet dăruit locurilor natale, este o adevărată sărbătoare spirituală. Citind-o, cu siguranță, îmi 
veți da dreptate.

 Aurel Podaru

Poetul
 Menuț Maximinian, absolvent al Facultății de Litere a Universității "Babeș-Bolyai" 
Cluj-Napoca, este directorul cotidianului "Răsunetul", cel mai știut/ citit ziar din Bistrița-Nă-
săud. Redactor șef al "Răsunetului cultural". Președinte al Societății Scriitorilor din Bistri-
ța-Năsăud.  Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România și al Asociației de Științe Etnologice din România, toate acestea pentru "simplul 
motiv" de a fi, dacă nu vă deranjează, autorul unor remarcabile volume de poezie, proză, 
critică și istorie literară, etnologie și folclor. Prolific și implicat. Extrem de eficient și îngrozitor 
de modest.
 De-a lungul anilor, a fost învrednicit cu numeroase și importnate premii: Premiul 
pentru poezie din Liban, Premiul pentru poezie al Malaeziei, Premiul pentru poezie din New 
York (Institutul de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă), Premiul pentru Literatură din Istanbul 
(Universitatea din Istanbul și ICR); Premiul Festivalului de Proză "Liviu Rebreanu", Pre-
miul Festivalului de Poezie "George Coșbuc", Premiul Municipiului Bistrița (de două ori prin 
Medalia "Liviu Rebreanu" și Medalia "Andrei Mureșanu"). Toate acestea fiind menționate 
pe clapeta copertei I a recentei sale apariții editoriale: "Copilul de apă"/ "Bimbo d'acqua", 
ediție bilingvă (română-italiană). Traducere în limba italiană de Livia Mărcan, cu o prefață de 
Constantin Cubleșan și postfață de Andrei Moldovan. Colecția "Cuvinte migratoare", Editura 
Junimea, Iași, 2022.
 O notă de pe contrapagina foii de titlu ne informează că "Ediția de față are la bază 
volumul "Crucea nopții" (Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018), revăzut și adăugit. 
Titlul "Copilul de apă" a fost ales la sugestia poetului Ion Mureșan.
 "La al patrulea volum de versuri, scrie prefațatorul acestei cărți, e de-acum limpede 
pentru oricine  că Menuț Maximinian practică gazetăria (la Bistrița) și eseul critic, reportajul 
literar adesea, cu sensibilitatea poetului, firea sa meditativă și nostalgică relevându-se de-
plin într-o poezie laconică, de notație, împlinită undeva între aforism și contemplație de tip 
haiku." Dar asta nu înseamnă însă că Menuț Maxininian, ca să-mi dau și eu cu părerea, a 
uitat de locurile sale de bațtină. O spune și Constantin Cubleșan, gata să-mi ia vorba din 
gură: "Citadin prin adopție, poetul rămâne același discret evocator al universului rural pe 
care îl transformă emoțional în elementele metaforice ale orașului («În orașul în care lumina 
vine din felinar») sub dominanța cărora își rostește verbul, marcat de însemnele unei tradiții 
ancestrale: «Viața mea e un colind»."
 O fi, dar noi suntem atenți și recepționăm fiecare cuvânt scris de Constantin Cuble-
șan într-o prefață aplicată, care spune totul despre poemele lui Menuț: "...scurte inserții re-
flexive («Profeții înscrise în scrinul vieții») în marginea realităților diurne pe care le percepe, 
tot așa, cu o ușoară melancolie în evocarea satului (transilvan) văzut într-o perspectivă de 
tip pictural: «Cerul e sprijinit  pe vârful căpițelor de otavă». Tocmai de aceea se și comportă 
cu evlavia unui neaoș sătean ce iese în largul lumii: «Mă descalț la poarta vieții, ducând cu 
sine emoția copilăriei («Poți să zbori/ De mână cu copilăria») și, mai mult, înaintează pe 
meridianele lumii «purtând istoria în bagaje»
 Indiferent pe unde îl duc pașii, de la Madrid la New York, din Malaezia la Istaanbul 
(«Cafea turcească la ibric/ Și muzici orientale»/ etc., notația fugară surprinde stări emoțio-
nale inedite, exotice, însă aromele câmpului de-acasă persistă în suflet, identificate într-o 
ritualică religioasă: «Iarba va striga înviere»". Modernitatea unei astfel de creații se impune 
de la sine, poetul demonstrând-o printr-o «scriitură suplă, mereu sugestivă în imaginarul 
cultivat cu dezinvoltura trăirilor sincere și plenar. Menuț Maximinian e o voce distinctă în 
ansamblul generației sale tinere, volumul de față înlesnind cititorului descoperirea unui tem-
perament delicat, din stirpea acelora care pot să jubileze trăindu-și viața prin poezie."
 Postfața volumului,  semnată de, am spus-o deja, regretatul Andrei Moldovan, vine 
ca o mănuță pe textul comentat. El realizează un adevărat profil de poet: "Cu un discurs 
liric original, dar echilibrat, fără să se lase furat de un spectacular gratuit, poetul știe să se 
comunice într-o lume a esențelor, printr-un limbaj transparent, creator de valori estetice. 
Universul lui Menuț Maximinian are în centrul său satul. (satul transilvan, am adăuga noi, 
recte Dumbrăvița lui Menuț). Nu domină nostalgia după repere pierdute în trecerea vremii, 
ci risipirea lui într-o lume de azi, poate chiar o naștere nouă, ține să precizeze Moldovan în 
postfață. A rusticului într-un spațiu spiritual nou care-și caută identitatea printr-o vibrație po-
etică nu lipsită de adâncimi tulburătoare: «Când sticla lămpii crapă sub ger/ Cerul e sprijinit 
de vârful căpițelor de otavă,/ Satul plutește// Sfârcurile mugurilor tresar/ Vine primăvara./ O 
simte calul alb.../ Pe ulița din capătul de sus al lumii// Nu e nevoie de fluier/ Mioarele pasc// 
Pe cărarea cât un fir de ață// Biserica înfiptă în mijlocul satului/ Miroase a cer/ Maica Sfântă 
bea ceai din fructe sălbatice...» (*Primăvară în Transilvania"). Și ceva mai la vale:
 "Readucerea copilăriei în clipa în care curge nu este una nostalgică și nu pentru 
regrete horațiene este ea invocată, ci pentru transparență, pentru imaginea care se deschide 
dincolo de timpul de obicei poetic sperat: «Precum mângâierile bunicii/ În nopți de iarnă.// 
Lumina arde sub covor/ Purtând în ea poveștile// Îngerilor.// Sub sticla apei/ Lumea începutu-
rilor.//Copiii/ Vestesc/ În ritm de nea// Munți albi/ Țin în căuș/ Vatra satului» ("Stele albe")
 În concluzie (concluzia regretatului critic și istoric literar Andrei Moldovan): "Întregul uni-
vers poetic al lui Menuț Maximinian amintește de povestea blagiană a florarului și a risipei sale".
Ce ziceți?
                                                                                                                  

Alexandru Jurcan

Plouă ca să crească poveștile…
  Iași, 29 aprilie, 2022, festival de teatru. Plouă de trei zile. Sub ochii mei cresc 
lalelele și înflorește liliacul. Ții minte că la lansarea cărții tale la Uniune, cineva, invitat să 
vorbească, a sugerat că ar fi bine să abolim poveștile imaginate, ficțiunea – cu alte cuvinte 
- și să povestim copiilor doar poveștile reale, trăite? Să anulăm literatura ? (a șoptit cineva 
din stânga mea). De aceea acum urc pe strada Bălcescu și imediat la stânga, pătrund pe 
strada Sărăriei. Curți năpădite de verdeață și flori, apărate de câini harnici. Respir culisele 
ozonate ale orașului. Țin o cafea în mână. Gluga mă apără de ploaia arogantă, dar rodnică. 
La dreapta, cobor scările ca să ajung la bojdeuca lui Creangă. Nu urc, cobor spre modestia 
sacră a povestitorului. Geniul ascuns. Poarta închisă, muncitori, reparații, renovări. Zăresc 
bojdeuca albă undeva jos. Basmele…Să nu mai vorbim despre cartea cu trei iezi? Liliac 
umed. Undeva, războiul… Punguța, Dănilă, Harap… Am crescut protejați de povești. Ficți-
uni magice care ne-au ținut de cald. 

 Editura Școala Ardeleană. Lansarea antologiei „Pe malurile râului Uitării. Poezii 1993-2021” 
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