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Adrian Popescu

Și iată-ți menestrelul, iscusitul,

Horia, un fruct al dulcelui Aref,

Ronsetu-l inventase, știe ritul

rimelor prețioase, pe gherghef,

Aurul roș al toamnelor superbe

îl caută prin roua dimineții, 

e alchimist și în retorte fierbe

ambrozia ce-o jinduiesc poeții.

 Irina Petraș

Horia Bădescu și Viețuirea prin Carte 
 Într-o noapte de iarnă, un călător, acesta era titlul unei cronici mai vechi (împrumutat 
de la titlul cărții lui Italo Calvino Se una notte d’inverno un viaggiatore) prin care îl sărbătoream 
pe Horia Bădescu la 75 de ani. Se potrivește chiar mai bine acum, la sărbătorirea octogena-
rului, când „iarna” culturală pare și mai aspră. Bogata călătorie a poetului, prozatorului, ese-
istului prin nopţile vremurilor mereu vitrege a dobândit un și mai apăsat înțeles de manifest în 
numele Cărții, al Culturii. 
 Acum, când antologia Cărțile viețuirii a ajuns la volumul al 5-lea, Rana ascunsă-a 
fiecărei zile, îmi dau seama că titlul spune mai mult decât pare la prima vedere. Cărțile nu doar 
însoțesc viețuirea ca martori ai trecerii, ci viețuirea însăși are loc prin Carte, ea dă valoare și 
sens vieții și morții. Raportul dintre trăit şi rostit este reversibil într-un mod aparte, preamărind 
întotdeauna Verbul prin discretă opoziţie la o lume care şi-a rătăcit farmecul. 
 Modul în care îşi răspund vârstele poetului vorbeşte despre consecvenţa şi echilibrul 
unei voci lirice, tentând acomodări cu ambiguitatea unui univers în destrămare. În poemele 
tinereții, vitraliile sunt înalte, pline de culoare, iar poemul se desfată în de sine, cu superbia ce-
lui care, ştiindu-se trecător, are acces la veşnicii. Cântarea încă mai este o cale dăruită omului 
pentru a-şi păstra subiectul sub invazia obiectelor lumii. În Furcile caudine, geamul sumbru 
al realului priveşte el în interiorul poemului şi îi ameninţă armonia. În De la o zi la alta, vitraliul 
revine, dar e fisurat, cu ochiuri oarbe. Ubicuitatea răului accidentează spaţiul poemului într-o 
viziune sincopată bacovian. Lumina blagiană abia mai pâlpâie în spatele umbrelor. 
 Simțindu-se „rază pipăind întunericul/ înainte să se-nchidă / rănile zilei”, știind, cu lu-
ciditatea calmă a crepuscularului, că „În rana ascunsă-a fiecărei zile / începutul și sfârșitul stau 
față”, iar carența de viitor a lumii se confundă cu cea a ființei, poetul nu-și pierde mirarea, fie 
ea și îndoită. Oricât de întins şi implacabil, deşertul este tulburat în atotputernicia lui de „pică-
tura de rouă” a Cântecului: „Între răsărit și apus,/ lumina,/ între apus și răsărit,/ întunericul;/ 
un singur drum și o însoțire/ despre care doar memoria/ și tăcerea/ ar putea vorbi./ Bucură-te 
de clipele care cad/ împreună cu tine/ în palma deschisă-a mirării!/ Niciodată/ atât de bogată 
în pustiul ei/ nu ți-a fost viața!”
 Multe dintre versurile sale ameninţă să devină, cum spuneam altădată, rostiri anoni-
me: „E toamnă nebun de frumoasă la Cluj”; „E seară-n lume; poate şi în noi/ îşi coace noap-
tea-ntunecatul mugur”; „Scad zilele, scădere e în toate”; „Un amurg obosit îmi e trupul”; „Simt 
veacul cum se zgribuleşte!”; „Te poticneşti de lume ca un orb/ cad lucrurile-n ele şi te sorb/ 
lumina e de untdelemn şi moarte…”; „O eroare veacul/ ori îngenuncheata ta/ înţelegere?/ Nu 
socoti”. La mulți ani!

 Ioan-Aurel Pop

O prezență redutabilă în viața Cetății 
 Horia Bădescu a descins de la sud de Carpați la Cluj și la Cluj a rămas. A adus cu 
sine un suflu special, inexistent anterior în cetatea universitară de pe Someș. L-am cunoscut 
mai întâi prin poezie și apoi, târziu, prin mai multe aspecte ale creației și activității sale. Afla-
sem că terminase cu brio Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai”, că studiase 
cu mari dascăli precum Mircea Zaciu, Ion Vlad, Iosif Pervain, Octavian Șchiau, Dumitru Dra-
șoveanu, Dumitru Pop, că fusese echinoxist, că obținuse un doctorat în litere. Eu l-am văzut 
de aproape în postura de diplomat cultural, la Paris și mi-a rămas în minte ca oglinditor loial 
al culturii românești, ca ambasador desăvârșit al spiritului. I-am citit apoi unele romane și 
mi-a plăcut curgerea limpede a verbului, narațiunea atractivă, caracterele viguroase, aflate 
mereu în căutare de ideal.
 Horia Bădescu are nu doar o finețe a expresiei, o gingășie a imaginii – celebră 
prin toamna lui „nebun de frumoasă la Cluj” –, un fel inedit de combinare a cuvintelor, un 
simț acut al metaforei, ci și o omenie nemaiîntâlnită a gestului și a vocii. Pe mine mă în-
cântă mereu al său cuvânt rostit, dar și cuvântul său scris aproape cotidian, prezent mereu 
în periodice literare din toată țara. În ultimele decenii a devenit, de nevoie, un apărător al 
specificului național, al valorilor românești, al unității poporului român. L-am descoperit ca 
fiind un redutabil polemist, mai ales cu aceia care despart limba și obiceiurile noastre, care 
ierarhizează provinciile istorice românești, care îi declară pe unii români, în mod aleatoriu, 
nu doar diferiți, ci și „superiori” altora.
 Horia Bădescu s-a afirmat ca intelectual român deplin, capabil să cuprindă spe-
cificul național și să se ridice prin aceasta spre universal. A cutreierat lumea cu mintea, cu 
sufletul și cu pasul, s-a validat ca o prezență redutabilă în viața Cetății și promite să o facă, 
plin de patos, în continuare. Îi dorim sănătate și cât mai multă forță creatoare spre împlinirea 
frumosului drum care i-a fost menit. La mulți ani!
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 Poetul figurează cu o formidabilă expresivitate, precisă şi de aceea terifiantă, un 
univers al captivităţii absolute. Imaginea lui cea mai pregnantă este aceea a „pântecului 
putred al istoriei”, izomorfă cu a „pântecului nimicului”. Prezentul (o „eternitate” vidată de 
substanţa umană autentică) este reprezentat ca un fel de abis devorator, pustiu, dar, în 
acelaşi timp, preaplin de o materialitate putridă şi părăsit de transcendenţă. Îşi are, desigur, 
maladiile lui exasperate: plictisul, urâtul, frica, laşitatea; acestea fiind, deopotrivă, şi atribu-
tele maligne ale insului devastat. Fiinţa şi istoria contaminându-se sub semnul celei mai rele 
precarităţi şi, astfel, irealizându-se.
 Depresia autorului accede de multe ori la una dintre cele mai pure viziuni ale fune-
bralului din lirica românească: „Un timp fără de timp s-a-nstăpânit/ în noima unei limbi fără 
de limbă;/ un univers umflat de verb îşi plimbă/hidosul pântec către infinit./ Cum s-a făcut 
de încă n-am murit?/ Ce ne mai ţine, Doamne, încă-n lume?/ Nu ne-ajung mâinile să ne 
sugrume/ şi nu ne-am râs de noi pân’ la sfârşit?/ Ne linge printre gratii paradisul/ şi-n urmă 
creşte greaţa şi plictisul”; sau această imagine a universului-hecatombă: „Ne-atârnă veacul 
de grumaz pietroaie,/ ne spânzură, de baionete, chica;/ buboiul de neant şi-a spart băşica./ 
Ce frig se face noaptea în odaie!/Drepţi, în genunchi, culcat! Aceleaşi straie./ între apus şi ră-
sărit, nimica;/ înveţi întruna cum miroase frica./ Ce frig se face noaptea în odaie!/ Aruncă-ţi, 
Doamne, tresele-n gunoaie!/ Nu mai e loc în univers de morţi;/de-acum ne tragem gropile la 
sorţi./ Ce frig se face noaptea în odaie!/ Auzi pereţii lumii cum se-ndoaie!/Ne-atârnă veacul 
de grumaz pietroaie.” În altă ordine, există o constelaţie de motive ale ostilităţii împotriva 
fiinţei, care potenţează senzaţia de teroare: „Cineva/ îmi gâtuie somnul/ cu degete blânde”; 
„sub sticloasele funii”, „se strânge coarda pe grumaze”, „lujerul dulce de spânzurătoare”, „cu 
gâturile sub securea spaimei”, „încet securea veacului se-ascute”, „celestul cleşte”, „ferigile
pustiului cum cresc/ încolăcindu-ne încet grumazul”, „funia nopţii după gât”, „pe gâtul zilei 
dansează laţul”.
 Nu-i aici decât o concentrată şi, în aparenţă, nevinovată nomenclatură a torturii, 
însă, în contextele lor, sintagmele acestea induc nişte tensiuni insuportabile. Instrumentarul 
spăimos al torturii, reiterat obsedant, este dublat de un fel de catehism abject, formulat, însă, 
mai curând prin efectele sale, adică absentarea valorilor morale. Într-o lume a totalitarismu-
lui, precum aceea la care se referă Horia Bădescu, acesta din urmă face posibilă eficienţa 
feroce a celui dintâi. Teribilă este într-o asemenea poezie asocierea forţelor malefice ale 
individului cu intemperiile naturale sau cu fiziologicul dereglat. Se realizează chiar, la limită, 
o stranie somptuozitate a destrămării într-o muzicalitate de lied înfricoşat: „Ne iese părul 
ţestelor invers/ şi dinţii-şi sapă înapoi sălaşe,/ în gropile memoriei se-ngroaşe/ gunoiul arun-
cat din univers./ Doar pieile cât ne mai învelesc/ şi aţa vinelor nu se descoase;/ prin larma 
sângelui se-aud în oase/ ferigile pustiului cum cresc/ încolăcindu-ne încet grumazul.”
 Furcile caudine rămâne o imagine de referinţă a universului concentraţionar şi, în 
acest sens, o performanţă a liricii înseşi.

Petru Poantă

Radiografii. Scriitori contemporani

 Menuţ Maximinian 

Omul! Ce cuvânt minunat!
 Înaintea poetului se aşază toate cuvintele lumii pentru ca ele mai apoi, în atelierul 
de creaţie al acestuia, să devină nemurire. Deşi născut la Aref pe Argeş, Horia Bădescu este 
cunoscut ca poetul ce a cântat Clujul, de aici, din inima Transilvaniei trimiţând razele liricii 
sale departe în lume.
 Laureat al mai multor premii ale Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, al Premiului „Emi-
nescu” al Academiei Române şi al Premiului European de poezie francofonă „Leopold Se-
dar Senghor”, Horia Bădescu este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii 
Scriitorilor Francezi, membru al Maison International de la Poésie de Bruxelles şi al CIRET, 
membru de onoare al Academiei Francofone şi al Uniunii Poeţilor Francofoni, membru fon-
dator al grupării Echinox şi al Societăţii Culturale şi Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”.  
Este autorul a mai bine de treizeci de volume de poezie, eseuri şi romane, publicate în 
România, Franţa, Belgia, Bulgaria, Macedonia, Spania, Vietnam. Pentru implicarea sa ca 
prozator, eseist, jurnalist şi diplomat pentru promovarea culturii române a fost distins cu titlul 
de comandor al Ordinului naţional român Meritul Cultural şi de cavaler al Ordinului naţional 
francez Les Palmes académiques.
 Suntem în ceas aniversar şi ne bucurăm, împreună, de oglinda ce surprinde scrisul 
unui important nume din generaţia actuală care aşază în versuri o stare de spirit ce surprin-
de lumina.
 Am în faţă volumul „Dinaintea ta merge tăcerea” din Seria de autor de la Editura 
Şcoala Ardeleană.  Vedem mesajele ce pornesc în lume prin intermediul poeziei, zbaterea 
dintre zi şi noapte şi, mai ales, dorinţa omului de a străbate drumul drept al vieţii sale: „de o 
parte atotoputernica zi/ de cealaltă întunericul/ cu umbra lui în el/ măsurându-se/ de o parte 
fiinţa Lui/ neajunsă sieşi/ de cealaltă plânsul oaselor scurse/ de carnea neantului/ durerea 
zilei moarte înainte de naştere”.
     Horia Bădescu cântă poezia cu fiecare bătaie a inimii: „tu eşti fără de ieri şi fără de 
mâine/ tu eşti eternul acum/ tu eşti cea pentru care/ cânt şi mor deopotrivă/ cu fiecare bătaie 
a inimii/ cu fiecare răsuflare”.
     Poetul poartă pe cărările lumii cenuşa zilei de ieri şi cea a zilei de azi, având pute-
rea de a surprinde lacrima cerului, tăcerile ploii şi miracolul creşterii firului de iarbă, toate în 

poemele ce umblă desculţe pe drumul 
dintre două timpuri. Muzicalitatea ver-
surilor a surprins dintotdeauna la Horia 
Bădescu, poezia sa fiind una aşezată 
pe raftul preferat al cititorilor. Numind 
poeţii „copiii cerului”, Horia Bădescu 
este conştient de talantul primit, poe-
zia sa fiind o ofrandă, dar şi un dialog 
cu Divinitatea: „unde se duc, Doamne, 
vorbele/ aşa desculţe şi în picioare 
goale”.
 La fel precum lumina Învierii 
pătrunde în întunericul vieţii, poetul 
surprinde şi el chipul lumii, pe moarte 
cu viaţa scriind, până când cuvântul 
ajunge „pe drumul care coboară-n/ 
străfundul inimii tale”. Cuvântul este cel 
care poate să aducă frumuseţe în viaţa 
noastră, iar Horia Bădescu a dăruit din 
plin clipe de reală bucurie celor care 
i-au citit poezia.
 Apărător al limbii române, 
atrăgând de multe ori în eseurile sale 
atenţia asupra degradării de către unii 
oficiali ai acestuia, poetul vorbeşte 
despre aceasta ca „pâine spre fiinţă” 
dătătoare de hrană sufletească: „dă-ne 
nouă, sfinte stăpâne/ doar suferinţa/ şi întreagă fiinţa/ Limbii române”. 
 Sperăm ca mesajele din această ediţie aniversară a „Răsunetului cultural” să-i bu-
cure atât pe sărbătorit, cât şi pe cititorii noştri.
 Încheiem cu versurile poetului care spun „Omul! Ce cuvânt minunat!” şi la fel pre-
cum el însuşi ne îndeamnă „bucură-te de ziua care începe”, îi urăm şi noi bucurii nemărgini-
te, sănătate şi inspiraţie. La mulți ani!
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 Vasile Igna
Marile eleusii

(puțină istorie literară)
 Eram în cel de-al doilea an (din cei douăzeci și cinci) al „apostolatului”meu la Editura 
Dacia.  „Complotasem” cu directorul editurii, poetul și marele risipitor, Alexandru Căprariu, 
să facem din 1971 anul „desantului Echinox”, al cărui cenaclu și revistă impuseseră nu 
doar un aer proaspăt și dezinvolt în literatura Clujului, ci și câteva individualități ale căror 
virtuți artistice certe impuneau o confirmare cât mai mai grabnică și mai largă. Proiectasem 
o colecție de durată, cu înfățișarea grafică unitară și alesesem pe primii opt debutanți: 
cinci poeți (trei români: Horia Bădescu, Adrian Popescu, Ion Mircea; un maghiar, Irinyi Kiss 
Ferenc, și un german, Bernd Kolf), un prozator (Eugen Uricaru), un critic literar (Marian 
Papahagi) și un dramaturg (Mircea Ghițulescu). Nu ne făcusem iluzii că vor putea apărea 
toți în același an, dar ne îngrijisem ca, măcar poeții, să fie cuprinși cu toții în „planul ferm” 
al editurii. Coperta de colecție, datorată  lui  Octavian Cosman, atunci grafician interimar la 
Dacia, avea să înveșmânteze, într-un tipar grafic identic, patru din cele cinci  cărți de debut, 
dar nu și pe cea a lui Horia Bădescu.
 Nu erau vremuri decât aparent liniștite acele prime șase luni ale anului 1971.Cum 
aveam să aflăm peste puțin timp, era intervalul între adunarea norilor și pornirea furtunii. La 
mijlocul anului aveau să fie publicate „celebrele”, dar de foarte tristă amintire, Teze din iulie 
ale PCR, care, puneau capăt relativei relaxări ideologice de după 1968. Ele au bulversat 
întreaga societate românească, dar efectul a fost paralizant, pentru tot ceea ce, potrivit noii 
doctrine, avea legătură cu „ideologia”: literatura, artele plastice, muzica, cinematograful, 
cercetarea istorică etc.
 Începând din februarie-martie, ritmul predării în tipografie a scăzut simțitor, vederea  
cenzorilor a devenit mai ascuțită, orice tentativă de nouă asociere sub aceeași emblemă 
(cenaclu, grupare literară etc) era privită cu înnoită suspiciune. Patru din cele cinci cărți de 
poezie ale echioxiștilor apăruseră deja pe la jumătatea lui ianuarie, iar Marile Eleusii aștepta 
gata pregătită pentru intrarea „în producție”. A așteptat câteva luni și a apărut, dacă nu mă 
înșel, pe la mijlocul lui iunie. Cu o copertă realizată de același Octavian Cosman, dar fără 
însemnele „colecției”, în afară poate de celebrele sale „acvarii” cu siluetele lor similihieratice. 
 De ce rememorez toate acestea într-o împrejurare în care obiectul admirației este 
Horia Bădescu? 
 Pentru că bagheta unui dirijor diabolic a reușit să destructureze „trinitatea” poetică 
inițială a Echinoxului (Horia Bădescu, Adrian Popescu, Ion Mircea) imaginată de mentorii 
cenaclului și ai revistei (Ion Pop si Marian Papahagi) și asumată ca atare de editură. 
Aparent, una din cele trei ramuri ale copacului numit Echinox a rămas în umbră. În realitate, 
creanga Marilor Eleusii crescuse la fel de îndrăzneață, astfel încât, împreună cu Umbria lui 
Adrian și Istm-ul lui Ion Mircea, vor adeveri, peste mode și timp, nu doar timbrul și sevele 
diferite ale fiecărei voci, ci și indelebila lor coNsangvinitate.
  Ceilalți, Eugen Uricaru, Marian Paphagi și Mircea Ghițulescu, aveau să aștepte 
anii 1974, 1976 și 1978 pentru a-și vedea publicate primele cărți. 
 Dincolo de aceste circumstanțe, care țin de o istorie literară nu tocmai anecdotică, 
Marile Eleusii sunt, fără nici o îndoială, momentul inaugural memorabil al unei ceremonii 
poetice care durează de mai bine de o jumătate de veac și care a marcat profund parcursul 
poetic al lui Horia Bădescu, circumscriind și definind un teritoriu literar distinct, coerent, 
inconfundabil. Recitiți, spre aducere aminte, ultimul „cânt”, al X-lea, al poemului-oratoriu 
Marile Eleusii și veți găsi acolo, în germene, aerul de sărbătoare fără început și sfârșit 
al tuturor cărților sale de poezie. E un periplu cu ochii mereu deschiși spre Înalt, dar cu 
urechea plecată întru ascultarea vuietului dinlăuntrul Sub/PămâNtului, în limburile lui infinit 
suprapuse, unde coborîrea este egală cu urcarea și urcarea cu plutirea. 
 Nu altfel decât la înaintașii noștri greci, Marile Eleusii sunt o sărbătoare 
esențialmente htonică, o celebrare a Pământului, iar dezlegarea marilor lor mistere nu sunt 
doar rituri de inițiere, ci, mai ales porți de intrare în ființa lăuntrică, acolo unde aceasta se 
întâlnea cu neființa, spusul cu nespusul, curgerea timpului cu difuziunea lui în eternitate. O 
adorație neîntreruptă, acompaniată de discreție și cumpătare. Iată de ce, niciun alt titlu nu 
i s-ar fi potrivit mai bine acestui periplu de mai bine de un jumătate de veac, cu numeroase 
popasuri, dar cu nicio întoarcere înapoi, decât cel pe care i l-a destinat poetul însuși: Cărțile 
viețuirii.  
 Viețuire îndelungată, dragă Horia! 

 Andrea H. Hedeș

Fericit orașul, fericit poetul!
 Nu sunt mulți acei oameni care sfințesc locul, și sunt și mai puțini aceia 
care rămân în conștiința publică, marcând-o. Probabil doar Ursitoarele și Muzele 
știu cum pot fi atinse firele sufletelor, ale sensibilităților, astfel încât o personalitate 
culturală înaltă să „spargă” turnul de fildeș sau zidul cu care se înconjoară, trufașă, 
în zilele noastre, cetatea și să pătrundă în ceea ce se cheamă, pe nedrept zeflemi-
tor, pop-cultura, adică să ajungă la sufletul celor mulți, necoborând ștacheta. Cred 
că în Transilvania au reușit acest lucru doi poeți: Horia Bădescu și Ion Mureșan. 
Balada romanticului Horia Bădescu închinată burgului – capitală a culturii transil-
vane va rămâne pentru totdeauna parte din blazonul Clujului. Fericit orașul, fericit  
poetul!
  Îl cunosc pe Horia Bădescu de destui ani. Spre deosebire de majoritatea 
celor care pot spune acest lucru, eu am făcut-o mai întâi prin intermediul poeziei 
domniei sale, cheia de aur fiind E toamnă nebun de frumoasă la Cluj, un volum cu 
o grafică excepțională și cu versuri la fel. Odată cu prima cronică, scrisă de mine la 
acest volum, s-a înfiripat și ceea ce sper că pot numi o frumoasă prietenie. Horia 
Bădescu a avut încredere în cineva aflat la început de drum, așa cum eram eu, 
astfel încât să mă invite să vorbesc, alături de personalități marcante ale culturii 
noastre, la una din lansările de carte ale domniei sale, romanul foarte special Zbo-
rul gâștei sălbatice. Îi mulțumesc și pe această cale.
  Mai avântat, mai acut, mai incandescent, odată cu trecerea timpului, pre-
cum vinul de viță nobilă, Horia Bădescu se redescoperă, se reinventează, se regă-
sește, provocându-ne să îl urmăm în nebănuita, nebuna frumusețe și ardere care 
este este literatura.
  La Mulți Ani, Horia Bădescu!

 Alexandru Zotta

Poezie și prietenie 
 Cu toată similitudinea efectelor asupra ființei, apartenența la aceeași generație,  
experiența  existențială și spirituală dobândită „sub trei dictaturi”, cum se exprimă un confrate 
nonagenar, adică prin trei sisteme  social-politice și contexte culturale diferite nu explică în 
destulă măsură atracția și apropierea de creația și personalitatea lui Horia  Bădescu, pe care 
am resimțit-o  de la  primele contacte cu poezia lui. Există o diferență considerabilă conținută 
în talentul și cultura pe care acesta le deține și le valorifică din plin și străduința de a percepe 
și a comenta o creație literară și o activitate culturală și diplomatică exemplară, dincolo de 
contextul istoric parcurs. 
 Este poate „o întâmplare a ființei mele” cum spune Nichita Stănescu, faptul că ne-
am împrietenit cu destul timp înainte de a ne cunoaște personal. Pentru că de Horia Bădescu 
și de creația lui m-a apropiat poezia; proveniți din părți diferite ale țării, formați în centre 
culturale diferite ne-am întîlnit și ne-am cunoscut personal destul de târziu, la intersecția ge-
ografică și, mai cu seamă, culturală a acestor arii. Și nu într-o „toamnă nebun de frumoasă” 
și nici măcar la Cluj, ci pe la Baia Mare și Satu Mare, sub streașina de apus a țării, cum îmi 
place să numesc acest spațiu. 
 Întâlnirea nu s-a petrecut la începuturile creației lui, ci destul de târziu; dar atracția 
de-a dreptul provocatoare a Ronsetelor și altitudinea modelelor umane exemplare aduse 
poetic în sfera percepției autohtone m-a îndemnat să-i caut începuturile și să parcurg cu 
nedisimulată bucurie paginile întregii lui creații, și nu numai  literare. 
  Că a fost pentru mine o bucurie să citesc poeziile izvorâte nu din întâmplările bio-
grafiei sau ale istoriei, dezvăluite la timpul lor în edificatoare volume de memorii și eseuri, și 
nu din cele deformate de restricțiile canonului impus ideologic, ci din adierile câmpiilor eleu-
sine, din adevărul și frumusețea creației anonime, al doinelor și baladelor, din resursele lirice 
descoperite dincolo de naivitățile și poticnirile lingvistice ale premodernilor, urmând cursul 
celebrului Testament, ori  din orizonturile întrevăzute de pașoptiștii noștri talentați și vizionari, 
din baladele și  pastelurile pillatiene ori  din  enigmaticele contururi  geometrice barbi(li)ene.  
 Când  îți alimentezi  inspirația  din astfel de izvoare și le răspunzi îmbogățind regis-
trul lor de trăiri  prin cuceririle timpului  nostru, nu dezvălui oare condiția estetică a literaturii, 
natura  poeziei și rostul ei în alcătuirea ființei? Și atunci cum să nu te atragă o astfel de po-
ezie și să nu te facă prieten al ei? Că s-a întâmplat  să mă facă și prieten al autorului, este  
în primul rând  meritul lui, că a receptat însemnările mele de-a lungul anilor despre creația 
sa, adunate deja într-o carte, și că mi-a acceptat compania în câteva fugare întâlniri. Ajuns 
la treapta octogenară a vârstei, alături de încântătoarele versuri, alcătuite și în limba lui Vol-
taire, cu tolba plină de numeroase, valoroase și pe deplin meritate  distincții acordate în țară 
și peste hotare, poetul ne-a oferit recent, alături de reluări și întregiri de scrieri anterioare,  
un volum de eseuri de un dramatism  zguduitor pentru condiția actuală a ființei: Între Scila și 
Caribda. Încotro?, o contribuție  cetățenească  de prim rang la tezaurul experienței de viață și 
de cunoaștere   al acestei  generații unice  în istoria  noastră și a lumii. Ignorată pe moment 
de contemporaneitatea cucerită de celeritatea  și materialitatea existenței, orbită de corec-
titudinea politică și de globalizarea depersonalizantă, afectată de destule alte maladii ale 
istoriei, lumea poate descoperi în scurt timp  adevărul  reflecțiilor acestei generații, valoarea 
și utilitatea ei pentru  depășirea conflictului între civilizații și pentru proiectarea viitorului.
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 Nicoleta Milea 

Horia Bădescu,  florilegiu!
  Poet, eseist, publicist, romancier, traducător…, Horia Bădescu este mărturia vie  
a devenirii și dăinuirii literaturii, ca dat existențial, dar și ca raportare a condiției la patosul 

cunoașterii, al trăirii, al rostirii și al simțirii. Axa personalității sale, multiplicată în orbita 
Logosului,  într-o epocă în care cultura trăiește tot felul de mutații, îl înscrie pe octogenarul 

creator de frumos, Horia Bădescu, în generația de aur a literaturii noastre.
Unitară și unificatoare, concepția sa estetică este reprezentativă pentru centrarea în jurul 
eului originar, el însuși ziditor de valori. Poezia, după propria-i mărturisire, „este expresia 
reacției spiritului la provocările existenței”. El nu comunică sensuri, ci stări, proiecții ale 
tensiunii spiritului. Înfiorat în fața miracolelor firii, rămâne fundamentală rostirea pentru 
înțelegerea operei autorului: „Ceea ce spune/ ochiul/ e ființă/ Ceea ce spune/ auzul/ e 
mișcarea// Ceea ce spune/ Cuvântul/ - ascunsa trudă de-a exista!”
 Cititor candid și înțelept, iubitor de cunoaștere cucerită pas cu pas, parcurgându-i 
volumele scrise de-a lungul vieții, am fost și sedusă, și convinsă de virtutea esențială a 
operei Domniei Sale: „Marile Eleusii”, Cluj, Ed. Dacia,  1971; „Nevăzutele urse”,  Cluj, Ed. 
Dacia, 1975; „Cântece de viscol, balade”, București, Ed. Eminescu, 1976; „Anonimus”,  Cluj, 
Ed. Dacia, 1977;  „Ascunsa trudă”, București, Ed. Eminescu, 1979; „Recurs la singurătate”,  
București, Ed. Eminescu, 1982; „Stare bizantină”, balade, Cluj, Ed. Dacia, 1983; „Apărarea 
lui Socrate”, București, Ed. Eminescu,  1985; „Anotimpurile”, București, Ed. Eminescu,  1987; 
„Furcile caudine”, București, Ed. Eminescu, 1991; „Lieduri”, Cluj, Ed. Dacia, 1992; „Fierul 
spinilor”, Cluj, Ed. Mesagerul, 1995; ”Ronsete” Cluj, Ed. Clusium, 1995;  „A doua venire/
Le deuxième retour”, Oradea, Ed. Cogito, 1996;  „Ziua cenuşii”, București, Ed. Eminescu, 
2000; „La salle d’attente/ Sala de asteptare” (ediție bibliofilă), București, Biblioteca Sadoveanu, 
2003; „De la o zi la alta/D’un jour à l’autre”,  Cluj, Ed. Casa Cărții de Știință, 2006; „Pielea 
îngerului”,  Cluj, Ed. Limes, 2008; „Vei trăi cât cuvintele tale”,  Cluj, Ed. Dacia XXI, 2010; 
„Un înger răstignit pe gură”, Iași, Ed. Tipo Moldova, 2011; „Cărțile viețuirii”, Cluj, Ed. Eikon, 
2013; „Decameronice”, Cluj, Ed. Școala Ardeleană, 2017;  „O noapte cât o mie de nopți”, 
roman, Limes, 2011; „Roulette russe” (poeme, Ed. L’Herbe qui tremble, 2015), „Zborul gâștei 
sălbatice”, roman, ed. a II-a, Școala Ardeleană, 2015; „Le poème va pieds nus”, poeme, Ed. 
l’Arbre à paroles, 2016; „Doar din pământul patriei”, eseuri, Școala Ardeleană, 2018; „Joia 
patimilor”, roman, ed. a IV-a, Școala Ardeleană, 2018;  „Căderea din Rai”, memorialistică, 
Școala Ardeleană, 2020; „Poduri și vămi”, memorialistică, Școala Ardeleană, 2020; „O sută 
și una de poezii”, poezie, Editura Academiei Române, 2020; „Dinaintea ta merge tăcerea”, 
poezie, Școala Ardeleană, 2021; „Între Scila și Caribda, încotro?”, eseuri, Școala Ardeleană; 
„E toamnă nebun de frumoasă la Cluj. Poeme alese și rostite de autor” (ediție revăzută și 
adăugită, Școala Ardeleană, 2022); „Rana ascunsă a fiecărei zile”, Colecția Echinox, Cluj-
Napoca 2023.
 De la versul reverberator: „E toamnă nebun de frumoasă la Cluj!” până la „Rugă 
pentru limba română”, revelare a actului de cunoaștere și mântuire prin limbă, de la „Marile 
Eleusii” la „Rana ascunsă a fiecărei zile”, citind oricare dintre cărțile sale, care ne hrănesc 
mintea și spiritul, înțelegem, admirăm și prețuim felul în care s-a slujit de vocație, de  noblețe, 
de o capacitate de trăire simpatetică excepțională, pentru a surprinde și a transmite vibrația 
existenței în toată desăvârșirea estetică.
 La ceas aniversar, cu plecăciune, prețuire și recunoștință - Model întru destine 
literare- LA MULȚI ANI, Domnule Horia BĂDESCU!

Cornel Cotuțiu

Suplețea unui octogenar
     
 Pentru literatura română de azi, sintagma mea din titlu consider că se potrivește, 
întâi de toate, poetului, prozatorului, jurnalistului, eseistului HORIA BĂDESCU.
 Am avut norocul să ne știm din primele noastre zile de studenție, la filologia clujeană 
(1962). Eu poposeam la Cluj, pornit de pe Someșul Mare în aval, el, trecând Carpații de la 
Areful de Argeș.
 De-a lungul anilor, întâlnindu-ne, ne este drag să evocăm timpul acela universitar, 
dar nu mai știm cum a fost clipa când ne-am căzut cu tronc amical. Încât, mai de fiecare dată 
o pornim, cu haz, de la ipostaza celor doi studenți care mâncau sarmale din aceeași farfurie, 
la cantina căminului „Avram Iancu”, gazdă mai ales pentru cei de la Filologie și Filozofie. 
Oricum, apreciasem deschiderea sa sinceră pentru dialog amical sau ironia delicată 
pentru nepotriviri de gust, crez, preferințe. Avea o stimă profundă pentru Cluj, pentru un 
anume climat, aprecia el, specific Transilvaniei, în comunicarea diurnă, în comportamentul 
ardeleanului de rând.
 Când, în anul următor, ne-am rânduit niște zile libere în orarul de la facultate și l-am 
invitat să vină la mine, la Beclean, a acceptat cu entuziasm. Eram bucuros ce plăcută impresie a 
făcut părinților mei și, deopotrivă, ce sentimental a fost în apropierea lor. Avea să mărturisească 
mai târziu cum: „Am ciocnit ouă roșii în casa ta din Beclean de sărbătorile primului meu Paște 
transilvan.” Tot atunci am pus apoi la cale o vizită acasă, la profesorul Petre Săplăcan (tatăl 
scriitorului Radu Săplăcan). Horia chiar voia să-și confirme că spusele mele entuziaste despre 
calitățile și firea acestui profesor de limba și literatura română sunt îndreptățite. Se făcuse noapte 
și musafirul nostru părea că uitase că mai trebuia... să și plecăm.
 Dar acum revin la... sarmale. Nu, nu la cele preparate de maică-mea pentru timpul 
ce-l săvârșisem la Beclean, ci la acelea de la cantina căminului studențesc de la Cluj. Nici 
Bădescu, nici eu nu porneam de acasă cu pungi doldora de arginți. El venea dintr-o familie 
de învățători la școală sătească, iar tatăl meu lucra la curelăria faimoasei ferme de cai de la 
Beclean.
 Noi doi, studenți acum, am convenit asupra unei posibilități (fie ea jenantă) de a 
avea bani mai ușor pentru o cafea, un film, o revistă: Ne vindeam, lună de lună (câte unui 
coleg student) una dintre cartele, iar cu cealaltă intram în sala de mese, astfel: Azi, eu intram 
la micul dejun și cină, iar celălalt la masa de prânz. Mâine era invers. Uneori, dacă de pe 
meniul afișat la intrare în cantină aflam că la prânz vor fi sarmale (sau alt preparat, care 
putea fi împărțit), intram deodată, ne așezam la aceeași masă, unul se ducea cu tava după 
preparate, celălalt lua dintr-o cutie un supliment de... tacâmuri. Apoi, unul mânca jumătate 
din ce era în farfurie, după care urma celălalt la jumătatea rămasă. Cum pâinea din coșuleț 
era generoasă, ieșeam afară îndestulați. Nu ne simțeam umiliți, important era că suntem 
studenți și prieteni fraterni.
 Dorința noastră de a ne afirma în scris ne-o împărtășeam fără odihnă și ne 
cunoșteam mereu cele scrise. Chiar mi-a rămas într-un plic o notiță de-a lui (cu mențiunea 
22 martie 1963), în care aprecia proza ce i-o dădusem spre lectură și încheind astfel: „Te 
rog însă - e doar o rugăminte și poate greșesc - schimbă-i titlul. Procesul psihologic e prea 
serios pentru un titlu care ține de comic. Menționez: e doar părerea mea.”
 Iau de pe raftul bibliotecii mele, dedicat lui Horia Bădescu, carte după carte. Mă 
vreau adiat de duioșie. Răsfoiesc, mângâi coperți, ademenesc clipe, iar dedicațiile sunt 
ca niște clape de pian: „frate de vis și de viață”, „frate al nostru întru vis”, „amintindu-mi 
și amintindu-i că toate bucuriile trec în afara prieteniei”, „prieten al nostru din imemoriale 
timpuri”. Cu volumul său din 2011 „E toamnă nebun de frumoasă la Cluj...” răspunde invitației 
de a reveni la Beclean, prilej de a fi din nou răsfățat de el cu o dedicație, pe care o transcriu 
integral: „Lui Cornel Cotuțiu, aceste amintiri poetice din fabuloasa noastră junețe, cu mereu 
reînnoita și afectuoasa prietenie”.
 Relațiile noastre au fost/sunt precum poezia sa: de un lirism discret, de o exuberanță 
potolită. Horia Bădescu a convins dintotdeauna că actul său de creație emană dintr-o „trudă 
ascunsă” (apropo de titlul cărții sale din 1979). Iar acest efort e luminat prin cuvântul tipărit 
sau cel rostit (cu o seducătoare sobrietate delicată).
 Valențele sale de prozator s-au relevat - ca o jerbă spre lumina adevărului - prin 
romanul „Joia patimilor” (1981), stârnind o mirare bucuroasă în mass media timpului, cât și 
a cititorului de rând (mai cu seamă a celui din Ardeal). Cartea reconstituie un fapt cumplit: 
masacrarea de către un grup de maghiari a românilor adunați la Târgu Lăpuș în perioada 
imediat următoare Unirii din 1918. Motivația scriitorului pentru această carte: „Asemenea 
momente se cer reamintite mereu, pentru puterea lor modelatoare, pentru datoria față de 
acei oameni care au dat frumusețe și înălțare clipelor tragice.” Un critic literar observa atunci 
că romanul „este opera unui prozator matur, a cărui experiență în poezie influențează fraza 
numai în sens pozitiv.”
 A avut parte de prețuirea organismelor de decizie din sfera culturalului, încă din 
anul încheierii cursurilor filologice (1968), încredințându-i-se responsabilități manageriale 
la Comitetul de Cultură al jud. Cluj, la Teatrul Național Cluj, la Radiodifuziunea clujeană, la 
Centrul Cultural Român din Paris, apoi consilier cultural al Ambasadei Române la Paris.
 Privindu-se peste umărul anilor străbătuți, afirma, în 2018:
 „Sunt om de munte, adică cineva pentru care infinitul are o proiecție verticală, iar 
neantul se închipuie dincolo de ultima zariște a  uraniscului. Sunt, prin naștere, un rural a cărui 
legătură cu transcendența vizează genetica spiritului. Sunt, pe cale de consecință, sensibil 
la modul în care este înțeleasă, tălmăcită și răstălmăcită (adică tălmăcită în exces până la 
răsuceala deformării și defăimării) lumea pe care modernitatea se trudește cu entuziasm s-o 
trimită în subteranele istoriei, fiindcă la coada acesteia s-au așezat, de mult, alții.”
 Splendid autoportret!
 Dragă Horia Bădescu, primește o zdravănă strângere de mâini din parte-mi!
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 Având de-a face cu „una dintre vocile cele mai ori-
ginale în contextul liricii naționale” (C-tin Cubleșan, prefața-
tor), Horia Bădescu merita de multă vreme cartea care să-i 
stabilească mai bine rolul și locul în sistemul de valori al con-
temporaneității. Venind imediat în literatură după marele val 
al șaizeciștilor, poeți ai resurecției de aur, cărora le-a revenit 
meritul de a fi lichidat poezia patosului revoluționar de tip 
hei-rupist, readucând-o pe făgășale ei reale și racordând-o 
la marea literatură interbelică, Horia Bădescu și generația 
sa au consolidat și diversificat fluxul normal al adevăratei 
poezii românești, redându-i încrederea în sine și aroma tare 
de lucru bine făcut. Dacă cei dinainte au adus în spațiul lite-
rar imaginarul poetic al lui Ioan Alexandru, Ana Blandiana și  
Nichita Stănescu, șaptezeciștii și optzeciștii (între care cităm 
absolut aleatoriu pe Ileana Mălăncoiu, Gh.Pituț, Marcel Mu-
reșeanu, Adrian Popescu, Vasile Igna sau Horia Bădescu) 
aceștia și-au manifestat cu prisosință  rolul lor de consoli-
dare și inovare stilistică  și expresivă. Ei au fost cei care 
au lichidat discursivismul declamator și rebarbativ, retorica 
goală și patosul steril al unei poezii rupte de adevăratul flux 
existențial al realităților imaginative ale tradițiilor naționale. 
Dacă antecesorii lor au avut un rol de „deparazitare  ideolo-
gică și ideatică”, cei care au venit și-au conturat menirea și 
vocația în adâncirera stărilor de reverie poetică, de afirmare 
a noilor structuri ale vizionarimului fantezist. 
 Desigur, căile de transpunere lirică a acestui lim-
baj conceptual, muzical și sintetic totodată a fost diferit, în 
sensul că unii dintre noii mesageri ai poeziei au îmbrățișat 
mai puternic experiența avangardit- ermetică, în timp ce alții 
au optat pentru o regândire a vechiului lirism armonios și 
dătător de o muzicalitate specifică, cum a fost cazul lui Ho-
ria Bădescu. Drumul pe care și l-a asumat a fost un drum 
de reale și vădite performanțe, ivite din asimilarea direcției 
baladist-cantabile a poeziei care trăiește prin ritm, rimă și 
atmosferă vivifiantă. Aici rolul lu Horia Bădescu a fost unul 
esențial și puțini dintre confrații săi de generație au atins 
treptele lirismului său. Marele său merit a fost acela de a fi 
păstrat structura tradițională a unei poezii care se hrănește 
din sursele marii mitologii populare și naționale, de a gândi 
și a produce poeticitate printr-o revigorare sistematică a for-
melor canonice, cărora le-a conferit suplețe, armonie sonică, 
vivacitate, și chiar o nouă corporalitate (asta neînsemnând 
că ei își refuză câștigurile modernității aduse de avangar-
dism. Precum inovații formale și prozodice proprii). Poezia 
practicată de Horia Bădescu se înscrie în mod firesc pe albia 
modernității de structură a epocii, la receptarea și afimarea 
cărei modernități contribuie în chip esențial. 
 E o poezie care se își trage sevele din huma pros-
pătă a lirismului contemporam, dar și din aluviunile  bogate 
în sugestii ale unei moșteniri culturale active (a se vedea 
cărțile sale despr e sacrul în poezie sau despre câțiva poeți 
interbelici), o poezie care merge direct la sufletul cititorului 
prin frumoasa haină lirică în care e îmbrăcată, prin tăietura 
fantezistă a unei ideații febricitante, a unui ceremonial liric 
de substanță, transpus  printr-o vădită eleganță a frazării, 
prin conciziunea și limpiditatea exprimării și metaforismul de 
înalt nivel. Stilul său de lucru nu vizează neaparat epata-
rea cititorului prin abstracțiuni și paradoxuri șocante, ci mai 
degrabă prin somptuozitate și frăgezime lingvistică. Dacă 
direcția dintâi poate fi admirată prin atitudinea paradoxală a 
logicii formale implicate, cea de a doua este cea care con-
feră gravitate și dramatism consubstanțial, de semantism 
plastic, subsumat dimensiunii spirituale a ființei.  Acest lucru 
încearcă să-l demonstreze prin noua sa carte criticul și isto-
ricul sătmărean Alexandru Zotta, analist minuțios și atent al 
detaliului artistic conceptual și formal, preocupat de disecția 
microscopică și  expertiza infinitizimală a produsului artistic, 
așa cum îl cunoaștem din cărțile sale de Intermitențe critice. 
Noua sa întreprindere critică, intitulată Exerciții de admirație. 
Însemnări despre creația lui Horia Bădescu  (Iași, TipoMol-
dova,2021), se constituie ca o integrare a fragmentului în-
tr-un tot. 

 Nu e o carte gândită de la început ca o sinteză cri-
tică, ci o carte care se constituie prin aglutinarea unor texte 
deja scrise cu diferite ocazii și împrejurări despre creația lui 
Horia Bădescu, văzut ca unul dintre scriitorii săi preferați. 
Având ca obiect una sau alta dintre laturile care caracte-
rizează scrisului lui Horia Bădescu, ele au spontaneitatea, 
vioiciunea și atașamentul scrisului care i-au încălzit imagina-
ția în momentul lecturii, având prin rmare ascendentul unei 
maxime sincerități. Sunt adunate la un loc texte despre poet, 
eseist, prozator, traducător, într-un mănunchi de opinii, care 
dau, în ultimă instanță, imaginea unui univers liric bogat și 
semnnificativ. E vorba de un adevărat drum al descoperirii 
inefabilului poetic pe etape, într-o succesiune aleatorie, dar 
perfect adaptată subiectivității sale de moment. Adâncirea în 
poezie e văzută ca o etapă de mare emergență imagistică a 
cărei forță vine din frumusețea și noutatea limbajului poetic, 
din descoperirea acelor modalități lirice care să-l exprime 
cel mai bine și într-o formulă de originalitate proprie. Toate 
acestea pot fi urmărite cu  decență și seriozitate, într-un stil 
critic cursiv, debarasat de prețiozități și formulări epatante, 
prin apel la la câțiva comentatori de forță ai gândirii lirice 
din arsenalul internațional până la exegeți contemporani ai 
operei poetice a lui Horia Bădescu, scoțând în relief preocu-
parea acestuia de a-și construi un limbaj poetic propriu prin 
apelul la forța emoțională a unor specii poetice tradiționa-
le, precum balada, romanța, sonetul, cântecul liric, clinda, 
psalmul, bocetul s.a.,operație numită e de autor a căutării 
„rădăcinilor limbajului poetic”. 
 Nu e mai puțin adevărat că în acest domeniu Horia 
Bădescu poate fi considerat un inovator, prin apelul la noi 
formule de exprimare, precum ronsetul, stilul trubaduresc, 
decameronic. Trecute printr-un creuzet propriu, aceste 
specii beneficiază de o revigorare radicală,  cu virtuozități 
formale proprii, ridicate la nivel de adevărată artă. Ținând 
cont de rafinamentul și perfecțiunea atinsă de poet, poezia 
lui Horia Bădescu are avantajul de a se hrăni și din câteva 
mituri fundamentale ale artei în general și de a ridica rapor-
tul lor cu imanentul, cu metafizicul și esteticul la formulări 
devenite locuri comune. În capitolul „regândind unitatea 
metafizică a lumii”, autorul explică pe îndelete atracția 
poetului spre aceste structuri de „poetică baladescă” și de 
poezie goliardică, stăruind asupra formei de „ronset” pusă 
în circulație de poet. Aceste trăsături sunt adâncite în capi-
tolul intitulat „Metaforă, metafizică, metanoia” adâncind lini-
ile unui portret liric obsesiv, în stare a argumenta demersul 
„exercițiului de admirație” instrumentat. Nu mai puțin  demn 
de urmărit este efortul autorului de a defini liniile directoare 
ale eseistului și prozatorului Bădescu, pe care îl plasează 
sub formula „o fenomenologie a așteptării”, apelând la vir-
tuțile motivului dublului și a prozei cu tentă de roman istoric 
și detectivist din Zborul gâștei sălbatice. Foarte atent este 
autorul cu dimensiunea francofonă a scrisului lui Horia Bă-
descu, precum și cu semnificația conținută de cele mai re-
cente scrieri ale acestuia, preocupat să restituie fie imaginea 
copilăriei, fie cea a senectuții meditative, unde predomină 
memorialistica cu caracter autobiografic ca în romanul Din-
colo de amintire, fie notația vie a literaturii de călătorie din 
volumul Poduri și vămi sau Căderea din rai.
  Strădania lui Al.Zotta e de a reface fundamentele 
creației lui Horia Bădescu, poet profund și  prozator înzes-
trat prin accentul pus pe latura existențialistă a unei creații, 
hrănită din „descinderea timpurie a acestuia în mitologie, 
descoperirea și asumarea dimensiunilor mitice ale ființei și 
ale universului”, a unui scriitor avid de cultură, de noutate, 
de cunoașterea bătăliilor estetice ale contemporaneității, de 
menirea și suflul metafizic al creaței. Identificând și explici-
tând rolul de permanență  al acestei creații, răspunzând liniei 
valorice de adevărată artă  pe care o pune în circulațiea scri-
sului de profunde semnificații al lui Horia Bădescu, Al.Zotta 
deschide marile perspective ce pot sta la baza unui demers 
monografic viitor, o carte care-și are rolul ei de precursor și 
de frapată actualitate.       
       

 Mircea Popa 

Exerciții de admirație pentru Horia Bădescu
Gheorghe Glodeanu 

Vei trăi cât cuvintele tale
 Cum marile opere ale 
literaturii nu îmbătrânesc 
niciodată, suntem tentați 
să credem că același lu-
cru este valabil și pentru 
autorii din spatele lor. Din 
păcate, nu este așa, omul 
neputând înfrunta marea 
trecere, ceasul care ne mă-
soară destrămarea. Singu-
rul lucru care ne rămâne la 
îndemână în confruntarea 
cu timpul implacabil este 
conservarea tinereții spiri-
tuale. Pornind de la aseme-

nea premise, este greu de crezut că reputatul poet, prozator, 
eseist și traducător Horia Bădescu împlinește optzeci de ani. 
Cu atât mai mult cu cât omul aflat sub vremi și-a păstrat 
nealterată finețea intelectuală. La acest ceas aniversar, 
Horia Bădescu este autorul unei opere impresionante. Un 
creator care măsoară trecerea timpului prin cărțile publicate. 
Vei trăi cât cuvintele tale, ne avertizează în chip programatic 
titlul volumului de versuri publicat în 2010. Este vorba de 
creațiile unui autor înzestrat cu har, care a fost vizitat de în-
gerul inspirației. Numeroasele sale volume de versuri sunt 
niște Cărți ale viețuirii, ce culminează cu ampla antologie 
intitulată E toamnă nebun de frumoasă la Cluj din 2022. Un 
volum ce celebrează roadele unei existențe bogate și tumul-
tuoase trăite sub zodia lui Orfeu. Succesul obținut în țară 
este dublat de numeroasele volume publicate în străinătate, 
cu predilecție în limba franceză. Nu întâmplător, Horia Bă-
descu se numără printre cei mai traduși poeți români con-
temporani. Ion Negoițescu l-a considerat pe poetul Marilor 
Eleusii un neoromantic, înzestrat cu o „sensibilitate molco-
mă, turnată în blânde rigori prozodice”. Volumul de debut 
se dovedește emblematic, anticipând traiectul liric de mai 
târziu al poetului. Timpul, iubirea, cosmosul, moartea se nu-
mără printre marile teme ale liricii. Virtuozitatea prozodică a 
poetului s-a manifestat în numeroase specii, precum bala-
da, psalmul, liedul, sonetul sau cântul. Mai mult, trubadurul 
modern a descoperit ronsetul, o insolită formă poetică pro-
prie, ce mizează pe însușirile rondelului și cele ale sonetu-
lui. Potrivit lui Eugen Simion, Horia Bădescu scrie o „poezie 
a ființei și a rostirii”. Trecând în revistă diferitele vârste ale 
poeziei cultivate de prestigiosul autor clujean, Ion Pop își 
exprimă preferința pentru „variațiunile meșteșugite, de fin ar-
tizan «manierist» al baladelor, al sonetelor și al ronsetelor”. 
Poetul cuprins de o puternică neliniște existențială simte o 
puternică comuniune cu universul. Marele model al creației 
rămâne Lucian Blaga, iar  poemul se transformă într-un leac 
împotriva morții, a destrămării iremediabile. Asemenea auto-
rului Poemelor luminii, Horia Bădescu cântă marea trecere, 
zugrăvește dramatismul condiției umane. De aici „tristețea 
metafizică” din versurile sale.
 Trubadurul modern este dublat de un remarcabil te-
oretician al poeziei. Nu întâmplător, în centrul preocupărilor 
eseistului se găsește tot poezia. De aici apariția unor lucrări, 
precum: Magda Isanos. Drumul spre Eleusis (1975), Grigore 
Alexandrescu. Parada măștilor (1981), Meșterul Manole sau 
imanența tragicului (1986), Memoria Ființei ‒ Poezia și Sa-
crul (2008) și Dacă Orfeu (2015). 
 Autorul Ronsetelor a resimțit și tentația romanului, 
de unde apariția unor creații precum Joia patimilor (1981), 
Zborul gâștei sălbatice (1989) și O noapte cât o mie de nopți 
(2011). 
 Poet al marilor probleme existențiale, Horia Bă-
descu este una dintre vocile marcante ale liricii contempora-
ne.
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(Din volumul, în pregătire, Spiritul locului, județul Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor, 
coordonator Menuț Maximinian, Editura Școala Ardeleană)

Vasile V. Filip

O zi pentru Horia Bădescu
 Pe Horia Bădescu l-am cunoscut prin 1976, când amândoi mai 
eram încă tineri: eu –student la Filologie, prin anul II (sau I?), el – redac-
tor la Radio Cluj, coleg acolo cu consăteanul meu Traian Bradea (poate 
chiar acesta să ne fi mediat cunoștința). Dar o anume legătură s-a înfiri-
pat între noi abia mai târziu, în jurul Casei de Cultură a Studenților, care 
adăpostea, în acea primăvară, faza națională a Festivalului Primăvara 
Studențească. Și s-a întărit, această legătură, în toamnă, când el accep-
tase sarcina de a coordona un grup de studenți filologi, din care făceam 
parte, în vederea pregătirii unui colaj de versuri pe tema Războiului de 
Independență, colaj ce urma să se încadreze ceremoniilor centenare din 
anul următor, 1977. În timp ce el mă descoperea și mă încuraja ca reci-
tator și actor amator, eu îl descopeream ca poet. 
 Se întâmpla asta, așadar, într-o „toamnă nebun de frumoasă, la 
Cluj” – sintagmă ce-i aparținea, dar pe care și-o asumaseră mai toți cole-
gii mei de studenție (sprijinită fiind și de  muzica folkistului Vali Șerban). 
Horia Bădescu, deși venit de peste Carpați, era identificat, încă de pe 
atunci, cu Clujul universitar.
 Ca gânditor profund asupra capodoperelor culturii populare 
(care, se întâmpla să mă preocupe și pe mine), l-am descoperit vreo 10 
ani mai târziu, în 1986, fascinat fiind de eseul său Meșterul Manole sau 
imanența tragicului. „A trăi tragic – scria acolo Horia Bădescu -, a trăi din 
perspectiva conștiinței tragice înseamnă a da ființei cea mai înaltă valoare, 
înseamnă triumful omului asupra propriei lui finitudini”. Și a tot ce-l înjosea 
și-l umilea atunci, în acel deceniu întunecat, aș putea adăuga azi.
 Peste alți ani, prin 2011, mi-a dăruit la Bistrița „cu bucuria unei 
reîntâlniri după atâta vreme”, volumul de versuri Vei trăi cât cuvintele 
tale. Deși nu m-am exprimat niciodată public despre ele, versurile sale 
au cântat cu ecouri lungi în sufletul meu. Au cântat stins, asimilând tra-
gismul Meșterului, același tragism pe care (cu durere o spun) pe Meșter, 
suficiența și tot mai crasa noastră superficialitate, l-au îngropat nu doar 
sub molozul uitării (asta se mai întâmplă), ci chiar al obtuzelor acuze de 
crimă; dar pe el, pe Horia Bădescu (și o spun acum cu mândrie) același 
tragism l-a impus în cultura franceză.
 Și totuși, sentimentul singurătății și finitudinii ființei nu l-a părăsit 
nicicând: „O zi/ o singură zi - /dar cine putea să ți-o dăruie?/ O zi/ întreagă - /
cine de ea s-ar putea lipsi/ pentru tine?/ O zi/ doar a ta/ n-ai avut niciodată.” 
 Poate acum, la rotunjirea vârstei unei mâhnite înțelepciuni (nu 
doar a ta, ci – aș vrea să cred – , și a nostră, măcar în parte), poate chiar 
asta să fie ziua de care n-ai avut parte niciodată, Horia Bădescu!

  Ilie Rad

  Joia patimilor 
 Romanul lui Horia Bădescu, Joia patimilor. Ediţia 
a IV-a. Prefaţă de Petru Poantă. Postfaţă de Liviu Petrescu, 
Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, are la bază 
un caz real – actul criminal al unor reprezentanţi ai Găr-
zii Maghiare, din 5 decembrie 1918, din Târgu Lăpuş, care 
au mitraliat o adunare de români din această localitate şi 
din satele din jur, care se strânseseră în curtea unei şcoli 
confesionale, pentru a lua act de hotărârile Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. (Se ştie 
că, în vidul de putere creat după dezmembrarea Imperiului 
Austro-Ungar, Gărzile Maghiare s-au dedat la multe atro-
cităţi, despre unele dintre acestea vorbind, de pildă, şi Ion 
Agârbiceanu, în trilogia sa, Vremuri şi oameni.) Au fost ucişi 
atunci, pe loc, 24 de români, iar alţi 50 au fost răniţi. Moldo-
van Ioşka, comandantul Gărzii Maghiare, împreună cu prin-
cipalii vinovaţi, au fost prinşi după masacru, legaţi şi duşi 
înapoia unei căruţe, până la Dej. Niciunul dintre ei nu a fost 
însă condamnat la moarte sau la închisoare, fiind eliberaţi 
în scurt timp. Moldovan Ioşka a murit în 1963, la Dej, bucu-
rându-se de toate drepturile unui cetăţean român; acelaşi 
destin l-au avut criminalii Demuth Ianoş şi Kokes, care au 
murit tot nepedepsiţi pentru crimele lor.
 Aflându-se cu treburi reportericeşti la Târgu Lă-
puş, Horia Bădescu a fost abordat de învăţatorul Roman 
Precup, “cel cu inima cât toată Transilvania”, care i-a dat un 
dosar cu documente despre tragicele evenimente petrecute 
la Târgu Lăpuş, încrezător că poetul Horia Bădescu va face 
ceva pentru neuitarea acelui  masacru. Aşa s-a născut romanul Joia patimilor, a cărui primă ediţie a apărut în 
1981, romanul fiind salutat în termeni elogioşi de Petru Poantă, Liviu Petrescu şi alţi critici importanţi ai vremii.
 În locul unui amplu reportaj despre cele petrecute în oraşul Târgu Lăpuş, la 5 decembrie 1918, sau 
al unei minuţioase reconstituiri istorice, Horia Bădescu a preferat varianta romanescă, în care personaje fictive 
se întâlnesc cu cele reale. Petru Poantă a făcut trimitere la Liviu Rebreanu, deşi “nu este vorba de o imitaţie, 
ci de forţa de a face credibil estetic un eveniment real din istoria noastră, cu nişte procedee, până la un punct, 
similare”. Acţiunea se petrece pe parcursul unei singure zile, având un crescendo care culminează cu masacrul 
din curtea şcolii confesionale. Semnele prevestitoare ale tragediei care va urma sunt sugerate de fapte banale, 
dar elocvente. De pildă, aşa cum ţăranul Trifon Guju, din Răscoala lui Rebreanu, îşi bate coasa într-un moment 
nepotrivit, când nu avea nevoie de ea (“o bat ca să fie bătută”), Bartha, din Joia patimilor, îşi ia “puşcoiul uriaş 
pe care de ani de zile […] nu-l mai dăduse jos din cui” (p. 106).
 Dar iată şi opinia lui Horia Bădescu despre propriul său demers romanesc: „Există momente în via-
ţa unei naţiuni, care închid în ele întreaga istorie a acesteia. Asemenea momente spun totul despre sufletul 
acestei naţiuni şi despre felul ei de a fi în lume. Asemenea momente se cer reamintite mereu, pentru puterea 
lor modelatoare, pentru datoria faţă de acei oameni care au dat frumuseţe şi înălţare clipelor tragice. Am scris 
această carte cu gândul la ei, dar şi cu gândul la noi, cei de astăzi. Pentru a ne reaminti, dar şi pentru a învăţa. 
Am scris această carte pentru prietenii mei din Ţara Lăpuşului, cei care m-au primit întotdeauna ca pe unul 
de-ai lor, pentru învăţătorul Roman Precup, cel cu inima cât toată Transilvania, cel care mi-a vorbit prima oară 
despre aceste întâmplări de demult. Am scris despre dragoste şi ură, despre sânge şi lacrimi, dar mai cu seamă 
despre străduinţa de a rămâne oameni şi fraţi”.
 O carte extraordinară, pe care o recomand tuturor, spre lectură şi reflecţie.
                                                                                                                                

Olimpiu Nușfelean

Elegant și profund
 Legat de revista clujeană Echinox, poetul – și prozatorul, dar 
și eseistul - Horia Bădescu s-a așezat de la început sub semnul evo-
luției sub Marile Eleusii, în care trupul de pămînt (al cuvintelor?) se va 
purifica, într-o neașteptată uimire generată de o aprindere a sensurilor 
„mai sus” decît în obișnuințele/ plăcerile diurne, sau chiar de 
rostirile spiritului, în imponderabil, într-o așteptare nevindica-
tă, atinsă de un panteism blagian:  „Și iată va fi vînt și trupul 
tău va fi/ albastrul unde ne-om înzăpezi./ Și iată carul mare 
va înstela mai sus/ de sfîrcul moliciunii și gura de Iisus./ Și 
iată va fi spaimă și lunecări vor fi/ uitîndu-ne să trecem din 
noapte către zi,/ un timp ce va să vină și nu va mai veni/ 
și mîine va fi astăzi și nu- l vom întîlni. (…)/ tu te- ai topi în 
frunze, eu pînă sub pămînt; (…) / și te-aș cuprinde-n brațe cu 
crengi și cu noroi/ uitînd că paradisul a început cu noi.” (Mari-
le Eleusii) Avea dreptate criticul literar Victor Felea să-l vadă 
pe poet mai mult ca „un romantic sentimental”, cultivînd „un 
melos infuz, fermecător si persistent”, un cîntăreț, cum s-ar 
zice,  al „marii treceri, hrănit cu otrava divină a contemplați-
ei și oferindu-ne o lirică ceremonioasă”. Dar poetul este mai 
mult decît atît, e și un artizan, un recuperator de formule poe-
tice dintre cele mai neașteptate, truditor elevat la reașezarea 
poeziei în inima cetății. Poezia este ceremonioasă în sensul 
solemnității, al mizării pe marile comportamente poetice, pe 
care le regăsim atît în textul poetic infuzat de baladesc, dar 
și în prezența „diurnă” a poetului, elegant și profund, cum 
poezia aspiră să fie „elegantă” și profundă (mai presus de 
orice experiență estetică). Amabil și afabil, ferm  în servirea 
și rostirea poeziei, smerit și dominant în exercițiul scrisului 
său. La ceas aniversar, îi urăm să-i fie pana mereu vie și 
fermecătoare!
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Horia Bădescu

Poeme
Ca un vis a trecut, ca o boare
de vânt, când tăcerile-s coapte
şi-n ţărâna gravidă de noapte
înfloreşte un spin de răcoare
şi e gândul bolnav de uitare
şi cuvântul e gângav de sine
şi te-ntrebi dacă-n ce nu mai vine
înfloreşte un spin de răcoare.
Cade-n ape un strop de sudoare,
cade-n tine un secol caduc,
înapoi toate căile duc
sângerând într-un spin de răcoare.
 Doar pustia dă mugur şi floare.
 Ca un vis a trecut, ca o boare.

De la răsărit  la apus...
cât de lungă o zi,
cât de scurtă-ntâlnirea cu tine!
Abia dacă poţi  să rosteşti,
precum pruncii,
începutul cuvintelor.
Abia dacă îţi este îngăduit să-ţi aminteşti
întrebările simple
şi niciodată răspunsurile.
Şi niciodată în stare să afli
cine-i acela pe care-l găzduieşti
în fragila-ţi alcătuire
din care se-nfruptă ele,
nesăţioasele, devoratoarele,
clipele,
nesfârşite-n fulgerarea eternităţii lor
unde ademenite-ţi sunt
bătăile însângeratului ornic
al inimii!
De la răsărit la apus
facerea de fiece zi,
respiraţia lumii amestecată-n murmurul
şi plânsetul ei.

Lungi coline;
unde sfârşesc, cine mai ştie?
Cine mai ştie sufletul tău unde sfârşeşte?
Lungi coline
murite de vii.
Lungi coline
copleşite de zile şi nopţi,
drumurile numai Dumnezeu le cunoaşte.
Lungi coline
unde vii să-ngenunchi
pe pragul unei zile
fără întoarcere.
            
O lucire
în ochii amurgului
- e tot ce rămâne;

pe zidul de umbră,
mâinile-nsângerate
ale măcieşului
şi clepsidra vântului
la căpătâiul clipei de-acum
- ce  rămâne.
In neuitarea uitării
sămânţa a ceea ce 
nu se va mai naşte nicicând:
trupul tău,
veşmântul pe care duminica-l îmbrăca
Dumnezeu.

Dă har cu harul gurii, gurii mele,
cum vremii numai vremea-i dă măsura,
cum lucrurile ca să fie-n ele
pe gura morţii moartea-şi pune gura!
Căci tot mai grea rostirea mi se face,
se-aşază peste mine anii, ternii;
prin fumegarea zilelor opace
trec lebedele negre ale iernii.
Incet, încet, învăţ să nu mai fiu,
încet din cântec mă întorc în oase,
în orologiul limbii e târziu
şi alfabetul a pământ miroase;
dă-mi har cu harul tău, de ai puterea!
De-o vreme creşte, neoprit, tăcerea.

Atîta frumusețe în jur,                                                                                                       
atâta liniște,                                                                                                                            
atâta împăcare  cu sine!                                                                                                          
Parcă nimic n-ar pândi,                                                                                                        
parcă nimic și  nimeni n-ar veghea                                                                                                             
în nevăzutele răului.                                                                                                                                          
        În necuprinsul din 
care năvălește lumina                                                                                            
numai tăcere și răsuflare divină.                                                                                               
Toate sunt în cuviința                                                                                                
deplină                                                                                                                                          
   a vieții și-a morții!

A fost cândva, demult, într-o vară,
ningea cu lumină, lăspături,
Dumnezeu adormise alături
într-un lan aurit de secară.
Apoi se făcuse de umbră amară,
de târziu se făcuse şi de omături,
uitarea ne-ngropa pe de lături
într-un lan aurit de secară.
Amurgise amurgul de pară
pălită-n obrazul ţărânii;
te-mbăiasem în lacrima pâinii
într-un lan aurit de secară.
Rai după rai ne fusese povară;
a fost cîndva, demult, într-o vară.
Poate fusese amiaza aceea cosită,
poate mâinile mele căzute-n ispită
şi-n tăcerile ce se cuminecă,
poate ne uitasem într-o altă duminecă;

înfloreai ca o lacrimă, ca o răsură
sărutată de noapte pe gură,
erai de răscoală şi de furtună,
de apă de râu, de lumină de lună,
miroseai a iarbă, miroseai a pământ,
miroseai a ploaie şi-a somnie de vânt,
a rai miroseai şi-a gutuie,
a toamnă bătută pe suflet în cuie,
a bărăgan după viscol, a ger şi a nea,
miroseai a inima mea,
a pâine dospită, a miere şi-a ceară
a sudoare de înger şi-a fiară
a păsări înecate în cer, a pustie,
miroseai a ce n-o să mai fie.

Şi se făcuse lumea de tămâie
şi trupurile ne ardeau de ger,
şi ne rugam cărare să rămâie
pe unde urcă Dumnezeu la cer
şi numai ceasurile să se-amâie
cu îndoita sângelui bătaie,
că lumea se făcuse de tămâie
şi carnea se făcuse de văpaie.

Doamne, lasă păsărilor cerul,
Doamne, lasă peştilor pârâul,
lasă  vântului să-şi ţină frâul,
lasă frigului să-şi ştie gerul,

lasă, Doamne, firea să se-nfire, 
lasă mintea să rămână-ntreagă,
gura fetelor să fie fragă
şi de lacrimi ochiul să se mire,

lasă soarta să-şi urmeze soarta,
lasă râului să-şi curgă valea,
lasă drumului să-şi afle calea,
lasă morţii să-şi ajungă moartea,

lasă, Doamne, omului femeia, 
lasă-i, Doamne, pruncului părinţii,
lasă-i vânzătorului arginţii,
dar luminii lasă-i Galileea!

Ne facem cuib ca pasărea din cer
şi ne iubim, carne vroind pre carne;
din trupurile noastre care pier
trudim un semn, ca vremea să nu sfarme
ce-am dus în noi. Să nu pierim. Ne-nşală
lumina din sărace amintiri;
din trunchiul putred, răsturnat de boală,
sămânţa urcă alte-alcătuiri.
Ce-a fost al undei nu se mai întoarce,
nici murmur, nici culoare, nici avânt;
sub clipa care-ncet, încet ne toarce
ne scade umbra pururi pe pământ
şi doar cuvântul ne rămâne fiu,
celui pierdut să-i dea conturul viu.

 Lucian Perța

Horia Bădescu
(după poezia Doamne, lasă păsărilor cerul)

Doamne, ia-ne-odată din preaplinul
grijilor ce zilnic le avem,
ia-ne rugăciunea cât suntem
încă apți să îndurăm pelinul,

ia-ne, Doamne, toți aleșii care
ne-au promis și n-au făcut nimic,
prin furci caudine*, cum să zic,
să îi treci, pe rând, pe fiecare,

ia-ne, Doamne, zilele cenușii
și ne dă și altele, cu soare,
ia-ne nepăsarea ce apare
când vorbim de cine ni-s strămoșii,

ia-ne, Doamne, toți oportuniștii
ziși „băieți deștepți” ce ne-nconjoară,
ia-ne tot ce crezi că-i rău în țară,
dar, te rog, păzește parodiștii!

*cuvintele scrise cu aldine reprezintă sau 
fac referire la titluri de volume ale autorului
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 Stimate domnule Horia Bă-
descu, în 23 februarie ați fost sărbătorit 
într-un cadru festiv, la Centrul de Cultu-
ră Urbană Casino din Cluj-Napoca, în-
tr-o sală arhiplină, la împlinirea vârstei 
de 80 de ani, prilej cu care ați lansat 
și un nou volum de versuri, Rana as-
cunsă a fiecărei zile, apărut la Editura 
Școala Ardeleană, în seria de autor Ho-
ria Bădescu. Ați avut emoții?
 Evident că am avut emoții, dar 
emoții stăpânite. E un prag de vârstă care 
reclamă și o retrospectivă, dar și o privire 
într-un viitor pe care doar Cel de Sus îl știe. 
Este important faptul că poți să privești în 
urmă și să vezi că, totuși, talantul pe care 
l-ai primit a fost înmulțit. S-au adunat niște 
cărți, iar acest recent volum pe care l-ați 
amimtit este al cincilea din seria Cărțile 
viețuirii, apărută la Școala Ardeleană, vo-
lum care adună în el sentimentul vârstei, 
neliniștea leagată de lumea în care trăim,  
speranța în puterile omului de a reveni în-
totdeauna de pe cărările încurcate pe care apucă uneori. Am 
încercat și în această carte să nu le înșel cititorilor încrede-
rea și să vorbesc despre sufletul meu și sufletul lor, despre 
sufletul omului. Mă întrebam cândva că „la ce bun poezia?”, 
câtă vreme ea nu a făcut să înceteze vreun război, n-a vin-
decat vreo boală, n-a umplut un pântec înfometat… Care 
ar fi rostul ei? Și îmi răspundeam mie, și celor care își spun 
această întrebare, că rostul poetului și al poeziei este acela 
de a nu-l lăsa singur pe om, pe seamănul lui cu singurătățile 
sale, seamăn pe care creatorul îl invocă și îl provoacă să-i 
fie la rândul lui alături,  singurătățile lui. Poezia este o posibi-
litate de a-i spune omului că îi stă cineva alături atunci când, 
cum spunea Pascal, Universul se îndârjește împotriva lui. 
Sigur, în asemenea momente aniversare, sunt câteva stări 
interioare care te macină, care sunt pregnante. Ai, pe de o 
parte bucuria că ți s-a mai îngăduit un an de existență, pe de 
altă parte îți faci un bilanț, iar pe de altă parte ești nostalgic, 
te întorci în vremurile acelea pe care bilanțul ți le aduce în 
memorie.
 În Rana ascunsă a fiecărei zile am regăsit 
câteva dintre temele dumneavoastră obsesive din volu-
mele publicate în ultimii ani și vreau să vă întreb dacă 
de-a lungul timpului discursul poetic se schimbă, suferă 
modificări?
 În general, se spune – și, într-un fel, este adevă-
rat, mai ales în poezie - că suntem oamenii unei singure 
cărți. Sau că toate temele care apar în creația unei vieți se 
regăsesc în prima carte. Este adevărat, dar este adevărat 
și că poezia dacă traduce cu adevăr, cu convingere  trăi-
rea interioară, ne redă chipul real  al viețuirii. De aceea mi-
am și numit aceste antologii în care am reunit toată creația 
mea poetică, mă rog, o parte din ea, ceea ce am crezut că 
este valabil și este peren, Cărțile viețuirii. Revenind, sigur 
că se mai schimbă, se mai schimbă tonalitatea, modul de a 
concepe poemul. Cum spunea Aristotel, înveți să cânți din 
flaut cântând din flaut! Deci înveți să faci poezie făcând po-
ezie. Și, făcând poezie atâția ani, înveți cu timpul să elimini 
ceea ce încarcă poemul și să te apropii de esența comuni-
cării, de esența trăirii interioare pe care trebuie s-o pui în 
spațiul acela extraordinar dintre două cuvinte, care pare un 
spațiu vid, dar care e plin de tensiune poetică. Acolo se pe-
trece încatenarea sensurilor, fulgerele dintre două cuvinte, 
dintre frazele poetice, de acolo se naște emoția, trăirea, pu-
terea de seducție, ceea ce eu numeam în Poezia și sacrul 
„șamanismul poeziei”. Dar à propos de fețele poeziei… M-a 
întrebat cineva, plecând de la ceea ce scria Ion Negoițescu 
pe coperta a patra a cărții mele de debut, cum că  aș fi un 
neoromantic, m-a întrebat dacă sunt cu adevărat un roman-
tic. Da, sunt și romantic, dar sunt în același timp și un autor 

de poezie existențială. Îmi recunosc mai multe fețe ale po-
eziei, dintre care două sunt pregnante. Mai întâi, un roman-
tism sau un neoromantism, pentru că e bine să ne păstrăm 
această aură a sufletului nostru, această deschidere, acest 
miraj și miracol care este uimirea, pe care romantismul o 
traduce atât de bine în poezie. În același timp, am exersat 
și exersez reflecția pe care ne-o impune existența, cu toate 
capcanele și provocările unei vieți. 
 Cum se naște poemul în cazul dumneavoastră?
 Nu știu să vă spun. Poemul vine singur, poezia vine 
singură. Nu cuvintele creează starea poetică, ci starea po-
etică își alege cuvintele de care are nevoie. Te trezești cu 
un vers care se naște în tine și care se dezvoltă și pe care 
se construiește și se așază întreaga arhitectură a poemu-
lui. Atunci când scriam poezie în vers clasic - scriu și acum, 
mai scriu și ronsete - lucram foarte mult poemul în memorie 
și nu-l așterneam pe hârtie decât atunci când o strofă se 
așeza așa cum trebuie. De aceea știu foarte multe poezii 
de-ale mele pe de rost, pot să le recit oricând. Prin urmare, 
poemul se naște cu un vers, cu o stare, e o nebuloasă care 
vine în tine și din care se naște apoi ceva. Dar numai când 
vine, asta nu se poate comanda. Mi s-a întâmplat să scriu pe 
capota unei mașini, mi s-a întâmplat să scriu, în lipsa hârtiei, 
pe un plic pe care îl aveam la îndemână. Pentru că dacă nu 
prinzi poemul, dacă nu prinzi metafora, dacă nu prinzi ideea 
poetică în momentul în care a venit, s-a pierdut. După o viață 
de scris, pot să vă spun acest lucru. 
 Aveți un program de lucru în ceea ce privește 
poezia? Deduc că nu…
 Nu. Mi se întâmplă uneori să scriu într-o zi două-trei 
poeme, după care vin săptămâni în care nu scriu nimic. Și 
nu am nicio clipă intenția să forțez. Nu se poate. 
 Dar în momentul în care ai învățat cum se face 
poemul, cum se construiește, nu este ușor să pui pe 
hârtie poem după poem? După ce ți-ai însușit aceste 
cursuri…
 Care cursuri?
 De scriere creativă, ca să glumesc un pic. Ateli-
ere de creație.
 Singurele ateliere de creație sunt lectura din marii 
poeți ai lumii. Acolo înveți cum se scrie, de acolo afli secre-
tele poeziei. Scrii nu pentru că te învață cineva cum să scrii, 
ci pentru că ești născut pentru așa ceva. 
 Când știți că poemul este încheiat?
 Închiderea unui poem, ca și deschiderea lui, sunt 
lucruri care vin de la sine. Poemul te scrie, nu tu scrii po-
emul. Când poemul știe că a ajuns la finalul lui, atunci se 
încheie. A, poți pe urmă să mai lucrezi pe text, la cuvinte,să 
cauți, să găsești nuanțe.  

 Daniel Moșoiu 

HORIA BĂDESCU: Rostul poetului și al poeziei este acela de a nu-l lăsa singur pe om 
cu singurătățile sale

 Cum rămâne sufletul tânăr, domnule Horia Bă-
descu? Pentru că aveți sufletul tânăr la 80 de ani!
 Rămâne, și dacă doriți un răspuns poetic, vi-l pot 
da, cu un poem din această carte recentă: „Să te strecori 
printre zilele,/îngăduitoarele, fastele, plinele,/file albe pe 
care te trudești/să le umpli cu scrierea/ființei tale cerești,/cu 
nisipul trupului risipit pe dale/pe care-l calcă doar umbra ta 
sub sandale./Ce scriere ciudată, încâlcită,/într-o limbă doar 
de tine citită!/Un poem curs din cer pe pământ,/pe care-l știe 
doar pasărea-vânt,/dat ție o singură data,/rana fiecărei zile 
nevindecată.”
Vă mulțumesc!

[Fragment dintr-un dialog realizat în direct la Radio Cluj]
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 Iuliu-Marius Morariu 

Olimpiu Nușfelean, 
Om în mers – eseuri

 Scriitor, editor, antolog și om cu suflet mare, 
domnul Olimpiu Nușfelean și-a înscris deja, de ani 
buni cu cinste, numele pe frontispiciul culturii bistrițe-
ne și al celei românești. Bogata activitate desfășurată 
ca editor al revistei Mișcarea literară de la Bistrița, 
dar și volumele care-i poartă semnătura, constituie 
peremptorii dovezi ale muncii consecvente și valorii 
celui în cauză.
 Prin intermediul recentei antologii de 
eseuri intitulată Om în mers, domnia sa vine să-și 
invite cititorii la un periplu literar, dar și la meditație. 
Demersul pe care-l propune este unul cu relevan-
ță antropologică și valențe inter-disciplinare. După 
cum ține să arate în partea de început, imaginea 
din titlu vine să definească existența umană, ce 
poate fi caracterizată, în opinia scriitorului, prin in-
termediul motricității. Mișcarea nu se rezumă însă 
doar la actul parcurgerii distanței fizice, ci și la es-
camontarea celor care pot să se iște între feluriți 
exponenți ai speciei din cauza unei comunicări de-
ficitare. Astfel, precum ține el să sublinieze: „Expresie a poziției bipede, omul este (astfel) și 
întruchipare a limbajului natural. Este produs și emitent al acestui limbaj. Vine din cuvîntul 
prim, creator de lume, ca esență a lumii, trezit la viață de suflarea dumnezeiască sau de 
„simțirea” din cuvinte, și înaintează prin viață „în picioare”, vorbind și, mai ales, vorbindu-se. 
Încercînd să-i prefigurăm prezența – manifestarea prezenței, nu ne interesează să accesăm 
spre dispute de ordin poligenetic sau monogenetic; îl luăm pe om ca dat al mersului biped și 
al limbajului natural, caracteristici care interacționează continuu, tacit. În continuă evoluție? 
Sau în continuu freamăt?” (p. 5).
 Dimensiunea interdisciplinară a antreprizei editoriale pornește de la ideea de cu-
vânt, pe care Olimpiu Nușfelean îl vede cel mai bine întrebuințat de către mediul literar și cel 
teologic[1]. Asupra ipostazelor lui din cadrul celui dintâi promite a se opri în cadrul eseurilor 
ce se-nlănțuiesc, precum într-o adevărată horă în paginile lucrării. Aici, analizând cu ochi 
critic concepțiile diferiților autori, dânsul se oprește asupra nuanțelor, reliefând diferența 
dintre critic și eseist înactul lecturii[2], vorbind despre „trăirea întru text” (p. 13-14), „eul epic 
orgolios” (p. 15), sau alte elemente din fascinanta lume pe care o ilustrează.
 Rod al unui amplu efort de documentare, în cadrul căruia chestiuni cu relevanță 
generală ce definesc statutul și munca eseistului se împletesc cu studii de caz dedicate unor 
nume relevante pentru cultura și beletristica românească, precum Liviu Rebreanu, Radu 
Petrescu, Marin Sorescu, Nicolae Breban și mulți alții, volumul Om în mers ce poartă sem-
nătura domnului Olimpiu Nușfelean se constituie nu doar într-o contribuție ce îmbogățește și 
înnobilează cultura de pe meleagurile Bistriței și Năsăudului, ci și într-o lucrare ce dă o notă 
de noblețe și actualitate spațiului eseistic românesc, pledând pentru redescoperirea unei 
vocații care a fost adesea, pe nedrept neglijată.
 Pentru curajul de a-și fi asumat sinuozitățile unui astfel de travaux de benedictin, 
efortul documentar deosebit de vast, dar și frumusețea stilului și a redactării textelor cuprin-
se aici, autorul merită felicitat, iar cartea recomandată tuturor celor care iubesc încă slova 
bine rostuită și gândul ce-i așternut pe hârtie odată ce a fost bine ticluit.

[1] Întruparea lumii în cuvînt sau făurirea de lume prin cuvînt se face prin scriitură, cu ajutorul 
scriitorului. Făcînd asemenea afirmații, nu ținem să-i concurăm pe teologi. Demersul scriito-
rului este orgolios. Și riscant. Dar acesta se produce și ține lumea într-un cîntar flexibil. Omul 
este o creație a cuvîntului. A cuvîntului mînuit de scriitor sau de preot. Ne interesează partea 
laică a… problemei, deși asociații se pot face, dintre cele mai diverse și mai surprinzătoare. 
Olimpiu Nușfelean, Om în mers – eseuri, Editura Limes, Florești, 2022, p. 8.
[2] Una dintre cele mai interesante și fericite întîlniri de lectură este aceea dintre scriitor și 
eseist, dintre operă și eseist. Eseistul este atent la anumite valorizări, pe care desigur că 
le servește, dar el nu face neapărat o valorizare a operei, cum procedează un critic literar. 
El citește, fascinat de „zgomotirea limbajului‖ (Roland Barthes), de plonjarea în adîncimea 
de sensuri, „decorporalizează‖ și el opera, într-un proces de analiză ascuns, o „recorpo-
ralizează‖ de asemenea, aproape livrînd-o altui corp, este un aliat al scriitorului, o țintă, și 
el, a scriitorului, în calitate de (simplu) cititor, de virtual cititor, dar „individualitatea‖ lecturii 
(avem fiecare cititor un specific de asimilare a operei, unic pentru fiecare caz), această indi-
vidualitate nu se închide/ oprește în intimitatea lecturii eseistului. Fiecare text se deschide, 
poate, de fiecare dată diferit, pentru fiecare cititor, într-o ramură a pluralității (de sens sau 
de existență creată), venind spre pluralitatea de lectori ca un fel de inflorescență, din care 
lectorul desprinde o floare. Eseistul preia și duce mai departe starea de înflorire a operei. 
Nu-și păstrează lectura pentru sine. O transmite mai departe. Dar nu neapărat ca un critic, 
interesat de oferirea unei „informații‖ despre operă. Eseistul retransmite opera făcînd opera-
țional trăitul lecturii sale.” Ibidem, p. 9.

Olimpiu Nușfelean

În căutarea fîntînii
 În capitolul 23 din Micul Prinț de Antoine de Saint-Exuperi, există un dia-
log dintre Micul Prinț și un negustor, care se desfășoară cam așa:
„- Bună ziua, zice Micul Prinț.
- Bună ziua, zice negustorul.

Era un negustor de pilule perfecționate care diminuau setea. Înghițeai cîte una pe săp-
tămînă și nu mai aveai nevoie să-ți potolești setea.
- De ce vinzi așa ceva?  zice micul prinț.
- E vorba de o mare economie de timp, zice negustorul. Experții au făcut calcule. Cîștigi 
cincizeci și trei de minute pe săptămînă.
- Și ce faci cu aceste cincizeci și trei de minute?
- Poți face ce vrei...
„Eu, își zice Micul Prinț, dacă aș avea cincizeci și trei de minute la dispoziție, m-aș îndrepta 
liniștit spre o fîntînă...”
 Pentru misteriosul personaj venit de pe îndepărtatul Asteroid B-612, o fîntînă este 
o curiozitate, dar mai ales o soluție firească. Este firescul existenței. Trăia singur pe planeta 
lui, avînd în proprietate o floare și trei vulcani, pe care îi curăța zilnic. Se temea că pe pla-
neta lui ar putea crește boababi, care să-i copleșească locul traiului, sperînd să găsească o 
oaie care să mănînce puieții de boababi. Vizitează mai multe planete, mai multe lumii, dar 
nu este încîntat de ceea  ce vede. Dar găsește firească prezența unei fîntîni, cu apa căreia 
să-ți astîmperi setea. O face alături de „autor”, de narator, cu care va sta la poveste, dar 
povestea cea mai interesantă este a lor, în relatarea naratorului. O asemenea poveste se 
inițiază mai ales în vecinătatea fîntînii – atracție și finitudine, potolire a setei, loc în care, de 
altfel, se găsește și soluția întoarcerii Micului Prinț la el acasă. 
 Dar oare noi, cei crescuți în această civilizație a triumfului tehnic, ce am alege, 
pilula sau fîntîna? Soluția științifică, aliată a confortului, a efortului fizic minim, a facilitării 
afacerilor negustorești, sau căutarea – cu efort, desigur – a soluției „naturale”, oferite de 
natură, în conformitate cu ceea ce am trăit pînă acum ca viață? Desigur că vom fi atrași de 
confortul tehnic, de economie de timp. Vom  cîștiga cele cincizeci și trei de minute, în care 
să ne delectăm cu un smartphone, cu un job care să ne aducă niște bani în plus, aproape 
un ceas de savurare a băuturilor într-un bar de fițe. De ce să ne mai potolim setea cu apă, 
cînd avem pilula salvatoare? Sau varietatea de „sucuri”, unele mai pline de euri decît altele, 
apele tonice, berea scoasă de la fermentat în vane industriale sau vinurile cu aspect comer-
cial bine etichetat? Dincolo de produsele de încredere.
 Iubim surogatele. Dar nu doar în cazul băuturilor. Ne fascinează „extraterestrul” 
venit de pe un corp ceresc minuscul, am vrea să-l întrebăm cam ce mai e prin univers, dar 
el domină prin curiozitatea lui de a vedea noi lumi și prin insatisfacțiile pricinuite de voiajele 
sale. Află lumi dominate de „obișnuințele” noastre păcătoase. Am vrea să-l vedem sosit cu 
o navă supersofisticată, autonomă în voiaje interplanetare, dar el răsare între noi, așa, ca 
din pămînt, și dispare ajutat de o mușcătură de șarpe. Misterios. Dar noi nu dorim mistere, 
ci dovezi științifice, care să ne facă timpul cît mai eficient. În slujba cui? 
 În ciuda unor asemenea evidențe, expresii ale omenescului, ale existenței umane, 
ale lumii umanizate, ne lăsăm fascinați de tot ce poate să înlocuiască firescul: haine de 
plastic, ouă de plastic,  băuturi de plastic (termen generic, conotat și denotat deopotrivă), 
carne artificială, de laborator, sentimente de laborator, procesate prin cine știe ce metode 
psihiatrice, prin ce ideologii compromise, apă scoasă din fîntîni chimice. Pînă și greierilor le 
distrugem condiția de cîntăreți fără sîmbrie. Și așa mai departe. Uluitor. Acum nu e vorba 
de, să zicem, necesitatea de a filtra apa, agresată de tot felul de impurități sau noxe. Deși, 
în chiar momentul cînd afirm un asemenea lucru, conștientizez că însăși apa, trecută, în 
natură, printr-un ciclu complet de „purificare”, de-a lungul unor perioade lungi de timp, ca 
însăși Planeta, stăpînită de noi, e infectată și transformată în surogat chiar de noi. Planeta 
nu mai e un spațiu confortabil de existență, oricîte vile ne-am construi în pădurile ei defrișa-
te. Oceanul nu mai e ocean sub iahturile scăpate din embargouri, de arestul în porturi, din 
chingile unor interdicții. Cerul nu mai e cer brăzdat de avioanele de luptă, care sparg vălurile 
înălțimilor cu rachetele lor terifiante. Omul nu nai e om, răpus de glonțul trimis aiurea în 
lume, încărcat de o ură „impersonală”, de ură pur și simplu.
 Înlocuim nevoia de a bea apă (dintr-o fîntînă) cu nevoia de a bea bere… (în registru 
trivial), de a beneficia de privilegii care nu ne înscriu în nici o carte a societății firești. Dera-
ierea noastră ne livrează în cel mai fericit caz psihanalizării, dar nimic mai mult, nu exame-
nului de conștiință, care să ne schimbe traseul gîndirii comode. Nu trecem de psihanaliză, 
în cazul cel mai fericit, nici de stricta înregistrare de presă, ne oprim aici, la diagnostic, dar 
nu ne angajăm în tratament, care ar însemna o revenire la drumul adevărat, întru adevăr, 
pe care am putea desfășura „modernizarea”. Ce o fi și aceasta, ne putem întreba privind 
spre obiceiurile noastre de a ne înscrie în aspirațiile unei societăți pe care nu o mai con-
struim, deliberat și conștient, ci o transformăm într-un mijloc ce strictă folosință, de utilitate 
personală, în care simțul civic și comunitar, spiritul de constructor al propriei meniri nu mai 
funcționează. 
 Economisim timp, înscriși în ritmul unei existențe grăbite, gîfîite, dar pentru care 
izbînzi?  Modernizarea noastră, înnoirea pentru ziua de mîine,  schimbarea hainei umane 
se fac într-o ordine greșită, într-un univers greșit, în care reperele de referință nu mai func-
ționează.  Uluitorul sport al depășirii de sine, în sensul eliminării noxelor care ne afectează 
trupul și, mai ales, spiritul, nu mai e practicat aproape de nimeni. Nici nu mai știm ce înseam-
nă acesta. Nu ne întoarce nimeni și nimic atenția de la coșul cu pilule perfecționate. 

Olimpiu NușfeleanOlimpiu Nușfelean
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 Există locuri determinante în formația intelectuală și 
artistică a unor scriitori. Pentru Radu Stanca un asemenea loc 
este Sibiul, așa cum demonstrează recenta contribuție biografică 
Radu Stanca și Sibiul a Ancăi Sîrghie, o cercetătoare pasionată 
și documentată a vieții cultural-literare din orașul de pe malurile 
Cibinului.
 După un Cuvânt înainte, lămuritor pentru locul pe care 
noua carte îl ocupă în exegeza stanciană, totalizând în prezent 
cinci lucrări distincte, autoarea reconstituie în capitolul Obârșii 
transilvane, povestea fiului de preot cu rădăcini puternice în is-
toria Ardealului românesc, tatăl său fiind protopopul Sebastian 
Stanca, personalitate proeminentă în viața religioasă a Clujului 
interbelic. Radu Stanca (n. 1920) studiază la un liceu de prestigiu 
din capitala culturală a Transilvaniei, Liceul „George Barițiu”, unde 
autoarea a cercetat cataloage, documente de arhivă, ca să con-
state că, după debutul prematur de la 12 ani și inițiativa publica-
ției școlare „Mâine” la 15 ani, profesorul de română Ion Chinezu, 
redactorul revistei „Gând românesc”, îi va încuraja începuturile 
literare, sprijinindu-l să publice nu numai în revista școlii, ci și în 
această prestigioasă publicație ardeleană. Autoarea semnalează 
cronici și recenzii, eseuri publicate în presă, prezențe la cenacluri 
literare din Cluj și din alte diferite localități, forme de manifestare 
ce anunță pe viitorul scriitor de largă deschidere culturală, care 
deja își dobândise renumele de „Veniamin” al tinerilor poeți de la 
revista „Gând românesc”. 
 După primii doi ani urmați la Facultatea de Litere și Filo-
sofie din Cluj, el trăiește drama unui eveniment dureros din istoria 
Transilvaniei, produs de Dictatul de la Viena, din august 1940. 
Atunci, Universitatea din Cluj este nevoită să-și transfere unele 
facultăți la Sibiu și altele la Timișoara. Radu Stanca continuă studenția la Sibiu, având prin-
tre profesori pe Lucian Blaga și pe esteticianul Liviu Rusu, care l-au marcat. În șapte dintre 
capitolele cărții ( III-IX) este urmărită cu unele argumente inedite activitatea universitară 
strălucită, el fiind desemnat să vorbească în numele studențimii la evenimentele oficiale sau 
recenzând în revista „Transilvania” cărțile publicate de profesorii săi. Desfășoară o activitate 
literară complexă, căci este membru al societății „Prietenii Seminarului de estetică”, soci-
etate condusă de profesorul Liviu Rusu, iar în cadrul Cercului Literar de la Sibiu, grupare 
literară cu bogate inițiative și cu revistă proprie, el este adevărat „spiritus rector”. 
 În 1942, la absolvirea facultății, își susține licența cu o teză intitulată Problema 
cititului, apreciată cu calificativul „magna cum laude”. Lui îi aparține expresia cu rezonanță 
aforistică formulată în articolul În loc de „o carte pe zi”, despre cărțile dintotdeauna, ambiți-
onând să fie adăugată, la cele 10 porunci biblice, una nouă, anume „Să-ți iubești cărțile!”. 
Pledoaria lui pentru lectura  temeinică sună în prezent mai convingător decât oricând. 
 În capitole precum Sibiul ca „spiritus loci” al baladei și Sibiul baladistului Radu Stan-
ca, autoarea fixează o problemă-axă a demonstrației sale, anume mediul fecund pe care 
burgul de pe malurile Cibinului l-a oferit poetului baladist. Nimic nu-l perturbă în creația sa, 
nici atmosfera războiului, nici chiar boala ce evoluează amenințător, astfel că versurile citite 
în Cenaclul literar „Octavian Goga” și imediat apoi în nou înființatul Cerc literar de la Sibiu, 
instantaneu publicate în presă, articolele și piesele Turnul Babel, o tragedie închinată omului, 
Hora domnițelor, o tragedie cu sursă istorică, urmată de alegoria istorică Ochiul și de piesa 
Greva femeilor, așadar patru la număr, îl recomandă, cum afirmă autoarea, drept „cel mai 
prolific scriitor român al momentului”, de unde și propunerea ca anul 1945 să se constituie 
drept „Anul literar Radu Stanca”. Argumentarea solidă și minuțioasă dă credit unei asemenea 
propuneri, cum este ea prezentată în capitolul al XII-lea din volum.
 Din cartea Ancăi Sîrghie reiese faptul că Radu Stanca a fost în primul rând un om de 
teatru complet: actor, regizor, dramaturg și teatrolog. Cronicile dramatice, din care autoarea 
reproduce copios fragmente semnificative, demonstrează succesul interpretativ al actorului, 
mai ales în piesele lui Caragiale, dramaturg pentru care el avea un adevărat cult, sau în Stea-
ua fără nume de Mihail Sebastian (rolul profesorului Miroiu). Ca regizor, a avut întotdeauna o 
viziune originală și novatoare asupra pieselor puse în scenă, iar ca dramaturg, piesele sale 
interpretate abia postum (Vezi capit. Când teatrele din România îl venerau pe Radu Stanca) 
arată că Radu Stanca este un reprezentant de seamă al dramaturgiei românești, deși în pre-
zent el este folosit mai mult de emisiunile de teatru radiofonic, decât pe scenele marilor orașe.
Omul de teatru a pus multă vreme în umbră pe poetul baladist. Abia ediția îngrijită de Ioana 
Lipoveanu Theodorescu și, mai ales, ampla ediție, realizată exemplar de Monica Lazăr, au 
conturat dimensiunea poetului. Un cântăreț tragic al presentimentului morții, tema obsesivă a 
poeziei sale (este semnificativă paralela contrastivă făcută de autoare cu poezia lui Esenin) 
și cel mai de seamă reprezentant al baladei culte românești (din nou este binevenită com-
parația cu baladele lui Radu Gyr), atât ca teoretician al baladei, cât, mai ales, ca înnoitor al 
acestei specii, în care epicul este infuzat de lirism. Câteva din baladele sale, recitate de mari 
actori, ca Florian Pittiș sau Ovidiu Iuliu Moldovan, și-au legitimat statutul de capodopere ale 
genului. De aceea, este surprinzătoare absența lui Radu Stanca într-o antologie, altminteri 
judicios alcătuită, Pasărea cu clonț de rubin, înmănunchind creațiile unor poeți morți de tineri; 
autorii antologiei fixează ca limită vârsta de 46-47 ani, or autorul baladei Buffalo Bill a trecut 

în veșnicie la doar 42 de ani.
 Foarte bune pagini sunt consacrate dramaticei existențe 
a poetului. Constituția sa fizică fragilă face ca poetul, care a 
contractat în adolescență o tuberculoză în urma unei răceli, să nu  
mai scape de ea toată viața. Chiar operația de pneumotorax s-a 
dovedit ineficientă, deși în multe cazuri ea a fost salvatoare de vieți. 
La agravarea bolii a contribuit și felul său epuizant de a munci, 
tracasările slujbei, cu mutări de la Cluj la Sibiu a soției și apoi de 
la Sibiu la Cluj, într-un moment când a simțit ingratitudinea unor 
actori, cărora le susținuse afirmarea scenică. E penibilă „ieșirea” 
verbală, cu rezonanță de blestem și injurie a actorului Ion Besoiu, 
față de cel care i-a fost mentor; după acest incident, ne spune 
autoarea, Radu Stanca a fost atât de afectat, încât n-a mai intrat 
în Teatrul de Stat din Sibiu, instituția îndrăgită de el și care datora 
strălucitului om de teatru atâtea dintre succesele sale. Decizia sa 
de a se muta la Cluj i-a grăbit sfârșitul. 
 Paginile consacrate iubirii lui Radu Stanca pentru Dorina Ghibu 
( Doti, cu numele pe care i-l dă îndrăgostitul romantic) fixează un 
cuplu legendar, amintind de marile iubiri din literatura română, de 
la Eminescu -Veronica Micle la Marin Preda-Aurora Cornu etc. Și 
tot ca în aceste cupluri de îndrăgostiți, scrisorile de dragoste expe-
diate de Radu Stanca întrec ca frumusețe tot ce s-a creat la noi în 
literatura epistolară a genului. Autoarea recomandă spre edificare  
cartea Radu Stanca-Scrisori către Doti, publicată la Editura Muzeu-
lui Literaturii Române în 2016, sub îngrijirea lui Ion Vartic. Legenda 
Doti-Radu este întreținută de fapte și de mărturisiri înduioșătoare 
în cartea Ancăi Sîrghie, căci tânăra soție în 1951 este în stare să 
facă, de dragul iubitului ei, un drum cu bicicleta de la Cluj la Sibiu, 
iar el, scriitorul îndrăgostit să mărturisească faptul că atunci când 

iubita nu este lângă el, plecată fiind în turneele Teatrului, nu este capabil să scrie nimic. 
Prezentând minuțios și atent în capitolele XVII și XVIII ale cărții  această celebră poveste de 
dragoste, autoarea corectează polemic pe un publicist clujean care evocase cu totul super-
ficial acest moment biografic stancian, căzând în falsificări deranjante. 
 O mărturie cum este cea epistolară pe care el i-o făcuse lui Ion Negoițescu în 13 
septembrie 1946, dezvăluie legătura profundă a poetului de Sibiu:” Nu-ți închipui ce drag 
mi-a devenit, cu toată pustiirea lui, Sibiul. Oricând și cu orice prilej, voi căuta ca reședința 
mea din România să fie aici. E singurul loc din țară unde pot să simt un cadru și o atmosferă 
acordată pe măsura vocii mele dinăuntru. Și nu voi nega că e singurul loc care a influențat 
întrucâtva mecanismul nostru sufletesc. Niciodată Clujul cu platitudinea lui, cu lipsa lui de stil 
și de atmosferă, niciodată Bucureștiul cu stupidele lui clamori balcanice, nu vor putea să-l 
egaleze.”. Fie că l-a adorat în cele mai multe situații sau l-a blestemat în alte conjuncturi, 
Sibiul a fost oaza creației sale ca poet și om de teatru.
 Titlul Radu Stanca și Sibiul poate să pară limitativ și să deruteze cititorul, care îna-
intând în lectură constată că această carte îi oferă mult mai mult decât un capitol din biogra-
fia lui Radu Stanca. Scris cu minuție documentară, studiul acesta constituit din XXII capitole, 
cu deschideri spre istoria culturală a Sibiului, accentul căzând pe evoluția vieții teatrale, apoi 
spre proletcultismul românesc socialist, de care scriitorul s-a ferit cu consecvență, și nu 
mai puțin spre posteritatea operei sale dramaturgice care a cunoscut creșteri și sincope, se 
impune drept un adevărat eseul monografic, o veritabilă restituire literară a personalității și 
a operei lui Radu Stanca. 

 Ion Buzași 

Orașul de suflet al  lui Radu Stanca
(Anca Sîrghie, Radu Stanca și Sibiul, ediția a 2-a, revăzută și adăugită, Editura Techno Media, Sibiu, 2022)

Cărți primite la redacțieCărți primite la redacție
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 După considerațiile introductive, prin care 
constată că „în biblioteca fiecărui scriitor se 
acumulează numeroase valori literare (cărți cu 
autograf, scrisori, fotografii, ediții și publicații 
rare, casete audio și video, tablouri, gravuri, 
etc.)”  inițiatorul anchetei continuă prin intero-
gații referitoare la: Cum sunt valorificate aces-
te valori literare? Ce ar trebui să facă scriito-
rii, dacă urmașii lor nu sunt interesați de așa 
ceva? Multe arhive personale sunt vândute la 
anticariate, alții le donează unor biblioteci sau 
instituții (Biblioteca Județeană „George Coș-

buc” din Bistrița este o instituție model în acest sens, care adăpostește deja zeci de arhive 
sau părți din acestea s. n.)  ale unor scriitori de prim rang – Nicolae Manolescu, Ana Blandi-
ana, Andrei Marga, Mihai Zamfir, ș. a.).
 Și acesta continuă prin definirea demersului propriu: „în ancheta literară de față, 
scriitorii sunt invitați să răspundă la două întrebări: 1. Cum credeți că ar trebui valorificată 
moștenirea literară a unui scriitor? 2. Cum vă valorificați propria arhivă literară?”[1]
 Sunt suficiente aceste constatări pentru o „poziționare” analitică?  Asumându-ne 
răspunsul – în ideea unei receptări, fie ea chiar și critică – vom încerca să dezvoltăm unele 
considerații referitoare la ...subiect.
 Începem demersul prin stabilirea paradigmelor epistemiologice: ce, cum și cât e 
corect în conținutul interogațiilor și, mai ales, în același registru, aria interpretativă a răspun-
surilor.
 Dacă la prima întrebare răspunsurile au fost oarecum cele așteptate, incluzând în 
principal definirea prin  opera publicată (antum sau, în unele cazuri, postum), mult mai com-
plexe și întortocheate sunt cele dedicate celei de a doua întrebări.
 Aici, pe tărâmul variabil și mișcător a ceea ce reprezintă definirea arhivei literare, 
părerile sunt diverse și variate. Au fost determinate acestea, esențial, de diferența specifică 
dintre condiția autorului de literatură și cea cazonă, restrictivă a definițiilor instituționale.
 Dacă în primul caz autorii de literatură nu sunt cuprinși/circumscriși neapărat în „în-
scrierea” în dogme și definiții care să le controleze activitatea, fiind mai degrabă caracterizați 
de ideea fundamentală de libertate, situația apare modificată atunci când analizăm normele 
încadrabile actului creator.
 Desigur, instituțional, definirea unei arhive – fără deosebire de cel care a creat-o, 
persoană juridică sau fizică – este reglementată în norme/acte cu putere executivă. Cea 
mai recentă este Legea 16/1996, republicată, în care la art. 1 sunt definite izvoarele istori-
ce=„documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizațiile publice 
sau private economice, sociale, culturale, militare si religioase, de către persoane fizice 
autorizate, profesioniști care își desfășoară activitatea in baza unei legi speciale si persoane 
fizice”, încadrate în Fondul Arhivistic Național, iar la art. 2 sunt enumerate cele considerate 
astfel=„acte oficiale si particulare, diplomatice si consulare, memorii, manuscrise, proclama-
ții, chemări, afișe, planuri, schițe, hărți, pelicule cinematografice si alte asemenea mărturii, 
matrice sigilare, precum si înregistrări foto, video, audio si informatice, cu valoare istorica, 
realizate în țara sau de către creatori români în străinătate”[2].
 Sunt încadrabile acestor definiții rezultatele creației literare? La o primă analiză, 
s-ar părea că foarte puține, îndeosebi cele realizate de persoane fizice, cuprinzând manus-
crise, înregistrări foto, video, audio și informatice.
 Extinzând însă analiza, constatăm că prin arhivă, într-un sens mai larg, se înțelege 
„ansamblul de documente constituite organic (elaborate sau primite) referitoare la istoria 
unui popor, la activitatea unei organizații, la persoane particulare și juridice, destinate, prin 
natura lor, a fi conservate”[3]. Iar în cadrul multiplelor categorii întâlnim și pe cea a arhivelor 
de literatură și artă, definite ca „arhive din categoria arhivelor culturale, care cuprind docu-
mente provenite de la creatorii de literatură și artă, fie persoane fizice, fie instituții cu caracter 
cultural, literar și artistic”, constituite din „manuscrise (corespondență, monografii, jurnale, 
articole, însemnări), desene, stampe, gravuri, reproduceri de pe opere de artă”[4].
 Revenind la răspunsurile celor chestionați, constatăm o varietate de atitudini com-
portamentale. Majoritatea consideră arhiva literară doar rezultatul a ceea ce au reușit să 
publice, fie în creații de sine stătătoare sub forma volumelor/cărților de autor, fie risipite în 
articole, studii, recenzii și alte forme atitudinale. La acestea se adaugă cele primite de la 
confrați din domeniu.
 Nu surprinde deci încadrarea în termenul de arhivă literară, în principal, a cărților 
și articolelor. Desigur, primele sunt cu atât mai valoroase, atunci când sunt validate prin pre-
miile obținute – în cazul propriilor creații – sau a dedicațiilor unor personalități, în cazul celor 
primite.
 Și unele și altele se constituite în moșteniri de valoare care, fie au fost/sunt donate 
unor biblioteci, muzee, fie sunt însoțite de gândul păstrării și prețuirii din partea urmașilor, în 
special a celor din familie. Și într-un caz și în altul, motivația demersurilor este cea general 
valabilă azi, definită atât prin lipsa spațiului pentru depozitare cât și a lipsei de interes pentru 
citit din partea publicului, cu deosebire a celui tânăr, „furat” de mijloacele moderne de comu-
nicare și stocare a informațiilor, inclusiv în domeniul creației literare.
 Constatările acestea nu rezolvă în mod satisfăcător esența  atitudinală a  respon-
denților. Majoritatea lor „uită” că la început a fost...cuvântul. Îndeosebi scris, s-a întrupat în 
numeroase expresii fizice: schițe, planuri ale proiectelor, manuscrisele acestora, corecturile 
nenumărate, până la eliberatorul „bun de tipar”, când autorul își încheia „lucrarea asupra 

propriei creații și aștepta validarea, în primul rând fizică/tipărită și apoi, aprecierea consuma-
torilor/cititorilor de literatură.
 La acestea se adaugă, în foarte multe cazuri, o bogată corespondență cu perso-
naje din lumea literară și nu numai, definită în principal de schimburi de idei dar și alte varii 
aspecte, extrem de interesante – de multe ori - pentru istoria culturală. Jurnalele, „ținute” 
dintr-un imbold lăuntric, specific actului de creație, sunt  o altă componentă importantă a 
ceea...ce rămâne.
 În plus, putem menționa„ „piese” valoroase, alcătuite din diplome, premii, acte care 
definesc un anumit statut cultural (legitimații de acces în instituții publice de cultură, de mem-
brii a unor asociații/societăți), documente oficiale de recunoaștere a valorii creației (emanate 
de la instituții abilitate ale statului sau particulare).
 Toate acestea, a căror definiție și conținut l-am schițat lapidar -ele fiind mult mai 
variate și exponențial multiplicate – pot și trebui să alcătuiască ceea ce definim ca arhivă 
literară. În această direcție, sunt demne de reținut definițiile celor chestionați, prin titlurile 
răspunsurilor, care cuprind o gamă variată atitudinal: pesimism: Greu de plasat (Ștefan Bor-
bély); speranță: Arta poate să biruie urâciunea, încredințată fiind autoarea că „va veni acel 
moment, oricât de târziu, când vom avea și agenți, și arhive pentru scriitori și opere repre-
zentative” (Nicoleta Milea); : aplecarea spre bibliofilie: Pasiunea cărților, a edițiilor rare (Ion 
Buzași); interogația referitoare la destinația bibliotecilor: Sunt o bibliotecă bogată, cine mă 
cumpără? (Olimpiu Nușfelean); scepticismul referitor la viitor: Un depozit național al moș-
tenirii literare: Povești (Liviu Ioan Stoiciu); valorizarea cărților cu autograf: Scriitor de „rang” 
(Theodor Damian); preocuparea pentru ce va reține posteritatea: Ce rămâne din ce trece 
(Vasile V. Filip); Prezent pentru posteritate (Cornel Cotuțiu); ideea valorificării creației: Arhiva 
literară (Mihaela Aionesei).
 La fel de interesantă este și grija manifestă a tuturor celor enumerați pentru ce se 
va întâmpla cu ...arhiva lor literară. Aici opiniile variază de la cele dominate de scepticism 
până la conștientizarea necesității ca piesele componente să fie donate unor instituții, fie ele 
specializate (biblioteci, muzee, arhive), fie unora religioase. În acest fel ar fi salvate de la 
dispariția fizică și ar „salva”, la rândul lor, posteritatea creatorilor.
 Sunt câteva din considerațiile referitoare la subiectul arhivelor literare, dezbătut de 
repondenții menționați. Ele sunt făcute de unul care a trăit, prin propria experiență profesio-
nală, bucuria de a salva asemenea arhive de la urmași care nu știau ce să facă cu ele sau de 
la intermediari binevoitori. Iar, în procesul de ordonare și prelucrare a descoperit lucruri noi, 
mai puțin cunoscute, care conturau o altă....dimensiune a personalităților care le-au creat.
 Poate, de aceea, reluăm la final câteva considerații referitoare la arhive, ca in-
stituție păstrătoare a trecutului, fie el cuprins chiar și în cadrul...arhivelor literare. Fără a fi 
considerată o pledoarie pro domo.
 Deci, arhivele și-au îndeplinit funcția de păstrare a trecutului, prin preluarea docu-
mentelor create de instituții/organizații demult dispărute în procesul - parcă  fără sfârșit - de 
tranziție la o lume nouă, fără a aplica – în acest caz, cu rezultate distructive definitive – di-
verse etichete ale societății actuale, referitor la trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat.
 Privind în viitor, rosturile instituției pot fi definite de câteva coordonate importante.
   În principal, ea trebuie să-și exercite în continuare funcția de a prelua și păstra 
informația conținută în documentele create, care fac parte din fondul arhivistic național. Aici, 
prin promovarea unei imagini reale, a parteneriatului și a deschiderii către societate, putem 
determina conștientizarea rolului și locului instituției, în așa fel încât răspunsul să se concre-
tizeze în identificarea ei ca sigură, serioasă și responsabilă în păstrarea documentelor. Și 
poate, atunci   s-ar produce miracolul respectării prevederilor legale, prin depunerea docu-
mentelor la arhive în mod voluntar - și nu prim mijloace coercitive greu de aplicat - conștien-
tizând unicitatea instituției. Evident, personalul din acest domeniu ar putea să fie pregătit și 
constituit într-un compartiment distinct.
 Fixarea rolului și cadrului general al arhivelor, în contextul existenței patrimoniului 
cultural național, ar trebui să determine încadrarea asumată în acest concept. Să nu ne fie 
frică de faptul că suntem o parte a acestui patrimoniu, acceptând aceasta, alături de alte 
instituții, muzee, biblioteci, care, toate, sunt depozitarele lui.
 Să nu uităm că rostul principal al instituției este acela de a depozita informația 
despre trecut. Ea trebuie apoi cunoscută, documentele prelucrate și redate celor interesați. 
Numai așa, aceștia vor învăța cât de importante sunt documentele, își vor corecta multe din 
cunoștințele sumare sau trunchiate despre trecut și vor conștientiza că, de fapt, instituția 
arhivelor este partenera lor, le păstrează și dezvăluie trecutul.
 Numai așa vom putea să ne redefinim instituțional și să esențializăm, parafrazând 
cronicarul, că „nu este cu mai de folos zăbavă, decât …..” cititul  documentelor! Inclusiv, din 
....arhivele literare[5].

[1] Ilie Rad, Moștenirea literară, în „Răsunetul cultural. Magazin literar și artistic”, anul XI, nr. 
2 (118), februarie 2023, p. 3.
[2] „ Monitorul Oficial al României”,  nr. 293,  22 aprilie 1996.
[3] Dicționar al științelor speciale ale istoriei, ed. Direcția Generală a Arhivelor Statului, Ed. 
Științifică și Enciclopedică, București, 1982, p. 33.
[4] Idem, p. 40.
[5] Adrian Onofreiu, Rostul nostru, în „Anuarul Bârgăuan. Știință, cultură, arte și literatură”, 
anul VII, nr. 7, 2017, pp. 249-250,  reluat într-un format extins, sub titlul Arhivele și rostul lor, 
în „Arhivele Bistriței”, anul III, fascicula 1 (9):  Arhivele și cercetarea istorică în perspectiva 
Centenarului Marii Uniri, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 37-45.

Adrian Onofreiu 

Moștenirea literară: Note interpretative/Note de lectură
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FASCINAȚIA TEATRULUI într-o triplă viziune: națională, europeană și universală
 Ce este teatrul? Întrebare la care au răspuns atâția până la noi, aș alege doar unul: 
Teatrul nu este altceva decât viață, asistăm și pătrundem totodată într-un domeniu aparte, 
în care se intersectează fapte, evenimente, instituții, forme de gândire și de acțiune, stări de 
spirit, idei, sentimente și pasiuni din toate nuanțele manifestării umane (Cf. Ion Zamfirescu, 
Istoria universală a teatrului). El e cea mai socială dintre arte, dacă arhitectura și sculptura 
sunt mute, teatrul are glas; prin vocea actorilor se adresează mulțimii, asta ne face să vi-
brăm prin acele iradieri simpatetice declanșate de puterea cuvântului. Pe de altă parte, și 
celelalte arte interacționează cu teatrul (dansul, muzica), ca atare, el este o formă de cultură, 
o școală a vieții, o tribună universală de gândire și simțire umană și nu doar mijloc de diver-
tisment.
 Din Nicolae Manolescu - Istoria critică a literaturii române 5 secole de literatură, 
Ediția a doua revăzută și adăugită, Editura Cartea Românească, 2008 – am selectat puncte 
de vedere asupra autorilor cu preocupări dramaturgice din cartea lui Icu Crăciun, Tentația 
teatrului, Editura Pim, Iași, 2022; ei sunt în număr de 52, cu notorietate de poeți sau pro-
zatori, câțiva doar oameni din politică, dar care au cochetat cu teatrul, unii cu succes, alții 
doar la nivel documentar. Așadar, să urmărim părerea lui Manolescu asupra câtorva dintre 
cei în cauză, de menționat că nu toți sunt amintiți, nici măcar cu titlurile pieselor de teatru. 
O privire europeană din partea criticului se oprește doar la câțiva dintre cei întâlniți în volu-
mul de față, ei sunt următorii: Gheorghe Asachi – care este menționat cu prima compoziție 
istorică din teatrul românesc, cu influențe cornelliene și romantice, dar onorabilă, cu un 
conflict melodramatic alături de niște idile: Piatra teiului și Însemnarea plăieșului din Anglia, 
ambele cu un oarecare pitoresc; Ion Heliade Rădulescu – teatrul lui este domeniul cel mai 
nesatisfăcător din tot ceea ce a încercat. El și-a considerat piesele „mistere” (idilice sau 
teziste), dar cu valoare de limbaj și parodierea unor jargoane (Proces general, Voiaj din Po-
dul Mogoșoaiei, Sărbătoare câmpenească); Costache Negruzzi – piesele lui oferă culoare 
locală, interesante tablouri de moravuri și studii de psihologie, dar și traduceri din Hugo și 
Moliere, din domeniul istoriei și melodramei; Al. Macedonski e menționat doar prin traduceri 
și adaptări în tradiția lui Alecsandri, mai precis, în maniera teatrului versificat, greu de citit 
astăzi: Iadeș - după motivul lui Ivan Turbincă; Moartea lui Dante, postumă originală ce-și 
cântă sfârșitul ca și poetul italian; Ion Minulescu – neconsemnat de critica literară a vremii, 
are șapte piese bulevardiere, de regulă, iubiri fatale și crime pasionale: Pleacă berzele, Lulu 
Popescu sau Ciracul lui Hegesias, altele: Manechinul sentimental, Allegro ma non tropo și 
Amantul anonim (Don Juan); Liviu Rebreanu apare, spre dezamăgirea unora, cu o simplă 
menționare – piesa Cadrilul; Tudor Arghezi – Seringa e considerată o dramoletă banală din 
mediul medical, iar sceneta Neguțătorul de ochelari face legătura dintre Urmuz și Ionesco.
Lucian Blaga – teatrul lui e partea cea mai controversată, criticii au avut poziții extreme: Al. 
Paleologu le consideră capodopere, se invocă expresionismul și claudelismul. În Zamolxe 
avem misterul păgân, un expresionism șocant plus dacism. Tulburarea apelor e mai puțin 
trenantă dramatic, Daria și Ivanca  sunt fără valoare, iar Meșterul Manole se are reușită, Ana 
devine Mira; Arca lui Noe și Cruciada copiilor au un anti occidentalism anume; Avram Iancu 
– antimaghiarism; Anton Pann – e o  comedie sentimentală naivă. Cea mai bună e Arca lui 
Noe – legenda biblică e transpusă într-o „piesă țărănească.”
 George Călinescu – a scris teatru spre a se amuza, piesele sale au o factură io-
nesciană (Napoleon și Sfânta Elena, Tragedia regelui  Otakar și a prințului Dolobar, Șun sau 
calea neturburată – un poem dramatic ce demonstrează virtuozitate literară și spirit critic. 
 Anton Holban – cele două piese amintite (Oameni feluriți și Rătăciri ) sunt cataloga-
te fără prea mare interes. Mihai Eminescu este amintit prin proiectele lui dramatice, niciunul 
finalizat, comedii fără interes, vulgare, tragediile istorice vor avea ecou în poezie (Bogdan 
Dragoș, Andrei Mureșanu), dar mai slabe ca ale lui D. Bolintineanu și Gh. Asachi. 
 Duiliu Zamfirescu – este remarcată drama în versuri O suferință, dar și (O amică, 
Voichița) lipsite de interes; Targelia din Milet, intrigă psihologică, iar Poezia anunța pe E. Io-
nescu.  Octavian Goga cu piesa Domnul notar – văzută ca document politic pentru Ardealul 
de dinainte de Întregire și anume subiectul alegerilor, un candidat din partea sătenilor și altul, 
funcționar chesaro-crăiesc. Meșterul Manole e o piesă lâncedă, cu o limbă prea literară și 
caractere fără pregnanță. Ion Marin Sadoveanu fost inspector general al teatrelor și director 
al Teatrului Național din București, amintit prin Istoria universală a teatrului , Metamorfoze, 
feerie romantică; Anno Domini – mister religios; Molima și Pelican-bar – banale.  Gellu Naum 
– suprarealist veritabil, are succes de scenă cu Exact în același timp, Teribilul interzis, Poate 
Eleonora, Ceasornicăria Taus. Cea mai reușită e Insula – parodie bufă după de Foe.
 Constatăm că nu apar în viziunea marelui Manolescu, dintre cei analizați în volumul 
lui Icu Crăciun, următorii: M. Kogălniceanu, Timotei Cipariu, Iacob Negruzzi, Al. Odobescu, 
H. P. Bengescu (văzută cu scrieri mărunte fără interes literar), Ion Creangă, Ioan Slavici, Eu-
gen Lovinescu, Ion Pillat, Gala Galaction, Vasile Voiculescu, Cezar Petrescu, Felix Aderca, 
Mircea Eliade, Marin Preda  și Petru Dumitriu.
          Un alt punct de vedere asupra dramaturgiei române de-a lungul timpului, de data 
aceasta cu o deschidere universală, vine din partea lui Mihai Zamfir în Panorama alterna-
tivă a literaturii române, Ediția a doua, vol. I, Editura Cartea Românească, Polirom Critică. 
Istorie literară. Amintesc câteva considerații pe scurt asupra celor cincizeci și doi de autori 
selectați de către Icu Crăciun în cartea sa: Gh. Asachi – prelucrările teatrale nu conving, 
par compuse doar pentru spectacol, sunt semnificative doar pentru că sunt rostite în lim-
ba română pe scenă. I. H. Rădulescu – are câteva piese de teatru reușite, caracterizate 
prin violență verbală, cu versuri pline de venin (vezi Măceșul și florile, Tândală și Păcală). 
Costache Negruzzi – prin comedia Muza de la Burdujeni, anunță pe Vasile Alecsandri. Al. 
Macedonski – se remarcă în tinerețe cu palide străluciri după piese franceze (Gemenii, 

Uncheașul Sărăcie, Iadeș). Când abordează registrul tragic, 
devine interesant (drama Sau, în colaborare cu Cincinat Pa-
velescu) – o pastișă raciniană cu ecouri din Shakespeare. Se 
folosește versul solemn și tirade nobile artificiale. Există stri-
dențe lexicale și verbiozitate. Reușită e Moartea lui Dante ce 
are trei părți ca Divina comedie, limbajul  epurat a maxim. Are 
un substrat autobiografic și autorul e părăsit ca Dante, adică 
se autoizolează. Piesa una dintre primele noastre mostre de 
teatru simbolist românesc, admirator al lui Maeterlinck. Vasi-
le Voiculescu – piesele lui de teatru de la finele anilor 1920 și 
până în timpul Primului Război au în raport cu restul operei 
doar o valoare documentară.
 Gellu Naum – Interesant, spontan și fantezist în 
Poate Eleonora, Ceasornicăria Taus), cu jocuri de cuvinte și 
absurd rezultat din poante lingvistice ce duc la scene comice. 
Din păcate, n-au fost jucate înainte de 1990, astfel că vocația 
lui de dramaturg s-a irosit în van. 
 Liviu Rebreanu – e colateral cu teatrul, piesele sale Cadrilul și Plicul au doar va-
loare documentară; H. P.- Bengescu – Încercări dramatice în general nereușite, Bătrânul 
– cu talent dramatic incipient, un mod vetust de a scrie teatru, o metamorfozare a obsesiilor 
androfobe (frica de bărbați) ale autoarei; Anton Holban are un teatru de interes secundar. 
Oameni feluriți și Rătăcire – reprezentate pe scenă, ultima se inspiră din biografia autorului. 
Avem replici facile și un dialog natural, dar nu se ridică la un nivel notabil; Eugen Lovinescu 
– piese de teatru fără prea mare interes. 
 Lucian Blaga –un autor aparte, prima încercare de reînnoire, dar și de păstrare a 
tradiției locale. În loc de dialog dramatic apar recitative lungi dar și replici monolog, un teatru 
antirealist și anti teatral, în spirit european. Avem replici ambigue, și obscure, fanteziste la li-
mită, ambianță stranie cu alură de basm, echilibru în varianta poetică a textului și un realism 
dialogic. Ambiții de demiurg polivalent reușite doar Meșterul Manole și Arca lui Noe. Astfel 
că reabilitarea lui Blaga s-a făcut fără teatru.Ștefan Petică prin Solii păcii a păstrat versul 
clasic și inspirația simbolistă (Maeterlinck), chiar dacă propunea un nou tip de dramă. Șt. O. 
Iosif – un simbolism amabil și minor, vers tradițional în Legenda funigeilor.
 Vasile Voiculescu – piese de teatru de la finele anilor 1920 și până în timpul ulti-
mului război ele au în raport cu restul operei lui doar o valoare documentară. Gellu Naum 
– interesant, spontan și fantezist în Poate Eleonora, Ceasornicăria Taus, cu jocuri de cuvinte 
și absurd rezultat din poante lingvistice ce duc la scene comice. Din păcate, piesele n-au fost 
jucate înainte de 1990, astfel că vocația lui de dramaturg s-a irosit în van.
            Revenim la cartea lui Icu Crăciun și apreciem intenția binevenită a acestuia de-a ne 
reaminti într-o istorie-anexă a teatrului românesc de-a lungul veacurilor, istorie ce cuprinde 
pe cei 52 de autori care, mai întâi de toate au fost la vremea lor și sunt și astăzi considerați 
a fi romancieri, poeți sau personalități marcante, uneori chiar oameni politici, vezi Ioan Rațiu, 
Valeriu Anania ș. a. După ce am văzut pe scurt cum sunt catalogați de cei doi mari critici 
români, fiecare în felul lui, N. Manolescu din punct de vedere european, iar M. Zamfir cu 
orientare universală, vom constata că nu toți cei aleși în Nostalgia teatrului, de Icu Crăciun 
au intrat și în atenția celor doi istorici literari. Astfel că este imperios necesar să reamintesc 
pe câțiva dintre cei lăsați deoparte, având în vedere că ei nu sunt chiar atât de neînsemnați 
încât să nu aspire la o cunoaștere națională cu o deschidere mai mult sau mai puțin con-
vingătoare spre europenism. Cred că asta a fost și în intenția lui Icu Crăciun ca, cel puțin 
un sfert din cei pomeniți, să-și merite un loc de cinste pe plan național și să iasă din acel 
regionalism prăfuit al uitării. Aceștia ar fi următorii: Al. Odobescu, p. 49-60; Iacob Negruzzi, 
p. 64-73; Mihai Eminescu, p. 93-129, privit mult mai în profunzime, nu cum a fost catalogat 
de cei doi istorici literari; T. Arghezi, p. 207-221; E. Lovinescu, p. 261-268; V. Voiculescu, p. 
273-287; L. Rebreanu, p. 287-316; I. Marin Sadoveanu, p. 340-358; L. Blaga, p. 370-410; 
G. Călinescu, p. 411-430; M. Eliade, p. 436-443; I. D. Sârbu, p. 467-483; Valeriu Anania, p. 
484-516. Cele mai multe pagini în cartea lui Icu Crăciun au fost acordate lui L. Blaga, urmat 
de M. Eminescu, Valeriu Anania și L. Rebreanu. Așadar, e vorba mai mult de o așa-zisă 
„revalorificare” a acestora, dar și o dreaptă  și necesară ordonare a valorilor, nu numai în 
dramaturgia românească, ci și în ansamblul literaturii române, deoarece preocupările celor 
amintiți pe plan teatral depășesc cu mult ideea de „hobby” secundar.
 În existența noastră, nu totdeauna ne compunem noi înșine rolurile, însă de cele 
mai multe ori le acceptăm așa cum le primim. Așa e și în teatru, dar aici e vorba de frumuse-
țea jocului.
          Icu Crăciun a mai scris și teatru, nu întâmplător face această incursiune prin istoria 
teatrului românesc. E vorba de volumul intitulat TEATRU pentru toate vârstele, Editura Casa 
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2011, cu șase piese de teatru de factură diferită, scrise într-o 
formă de libertate personală, dar purtându-ne cu interes prin lumea fascinantă a teatrului 
modern. Merită aprecieri pentru osteneala acestei uriașe incursiuni în lumea teatrului româ-
nesc, nouă, cititorilor ne rămâne, cum s-ar spune, plăcerea de-a plonja în lumea teatrului, 
având ca reper și această istorie mai proaspătă și originală în felul ei.
În final, aș vrea să adaug spusele lui Rebreanu despre teatru:
           „Teatrul trebuie să fie pentru noi nu satisfacerea ușoară a unui gust trecător sau o 
simplă curiozitate, ci o necesitate sufletească și culturală. O patimă mare și sfântă trebuie 
să ne atragă spre templul celei mai înalte arte, patima pentru frumos.”
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 Vasile V. Filip
Antologia lui David Dorian

În 2022 David Dorian ne-a dat cea mai cuprinzătoare dintre antologiile sale de 
poezie (au mai fost două, anterior): Inorog în iarnă. Antologie de poezie 2017-2021,  vol. I 
(297 p.) – II (300 p.), cu o prefață de Iulian Boldea, Editura „Școala Ardeleană”, Cluj-Napo-
ca, 2022. Adică cea mai complexă imagine a sa ca poet cu 15 volume de poezie anterior 
publicate (pe lângă cinci romane și alte două volume de eseuri și publicistică). Zic „cea mai 
complexă” chiar dacă (sau tocmai pentru că?) aceste aproape 600 de pagini de poezie se 
referă doar la ultimii cinci ani de creație, dar sintetizează 9 dintre cele 15 volume ale aces-
tui atât de prolific și de înzestrat poet, a cărui recunoaștere la scara meritată încă întârzie 
(cu toate referințele critice – 15, fragmentar, doar la finalul volumului I – semnate de nume 
prestigioase).

Cele 9 volume antologate  (Strigătul, 2017, Fractali, 2018, Poeme prozaice, 2019, 
Alte poeme prozaice, 2019, Linia de plutire, 2020, Ultimele poeme, 2020, Din scrisorile lui 
Tristan, 2020, Poeme ruginite, 2021, Alte poeme ruginite, 2021) nu reflectă o evoluție poe-
tică propriu-zisă, ci mai degrabă o tot mai temeinică așezare și o mai subtilă expresie lirică 
(cu unele deplasări de accente motivice, dar și cu unele inovații și experimente formale) a 
aceleiași viziuni poetice. Viziune care se închegă încă din primele volume (Umilințele, 1993, 
Retorica ninsorii, 1993, Fețele personajului, 1994, Paradisele derizorii, 1995, Jurnal iluzoriu, 
1999) prin câteva teme constante și motive reiterante (ce vor apărea, în cele ce urmează, 
cu caractere italice și îngroșate).

Ar fi, mai întâi, cele două motive din titlul antologiei: inorogul, ca variantă mitic-ide-
alizată a poetului, și iarna (cu zăpada-cenușă, paradoxală materializare a luminii) ca ipos-
tază universalizată a sfârșitului, generator de melancolică frumusețe, dar și de senzualitate. 
Acest din urmă motiv, iarna – mult mai frecvent decât primul: „Iarnă feerică; ningea moale 
și împăcat (în păcat)” (Tablou de iarnă; idilic – I, p. 275); sau: „O ninsoare mai orbitoare ca 
diamantele./ Cuib de lumină în care te-ai lenevit goală” (Bref 7, II, p. 275). 

Ar fi apoi mizeria lumii sociale și materiale, de acum și de totdeauna (dar cu deose-
bire a celei comuniste, de dinainte de ’89, cu blocurile, fabricile și cartierele muncitorești, cu 
Piața Maro ca centru și sinteză a unei lumi provinciale, cenușiu-cafenie, populată de „per-
sonalități” locale pitoresc-marginale și implicit protestatare, prin nonconformism, precum 
Saporo, Costan, Lulu și alți „postaci” – v. I, p. 61-64). 

Peste toată această lume, ca singură justificare a ei, se așază (ca o zăpadă și mai 
puțin materială) iubirea, întotdeauna apăsat senzuală, aproape lipsită de vreun orizont de 
înaltă idealitate, pentru Lolite evanescente sau pianiste carnal-inconsistente (vezi profesoa-
ra de la Școala de Muzică, cu mers de corăbioară, prezentă în mai multe texte,  poetice 
sau în proză). 

Viziunea lui David Dorian se încheagă pe fondul unei omniprezente tristeți, care 
generează și una din ipostazele fictive ale poetului: Tristan, „fiul tristeții” (prezent atât 
într-un anterior volum de proză, Scrisorile lui Tristan, cât și în citatul volum antologat, din 
2020). Pentru că suferința este percepută de David Dorian ca un precipitat firesc al vieții, iar 
tristețea – mai gravă decât suferința – ca rezultat al lipsei sensului, într-o lume-butaforie, fără 
altă transcendență decât cea a „Marelui Prestidigitator”, care „ne-a ademenit cu veșnicia”, 
dar pe de altă parte „ne lipește ochii de lut”. O lume care, privită în dimensiunea ei cosmică, 
relevă doar monstruoase găuri negre a-tot-înghițitoare, apocalipsa, nimicul. De unde un alt 
motiv frecvent – coborârea, căderea (un roman din 2007 se numește Căderea prin iarnă): 
în lumea-butaforie „îngeri [...] coboră pe funii ca acrobații” (Tablou cu îngeri, II, p.103), iar eu, 
Poetul, „Cobor în fântâna nimicului. Adio! Adio! În amintirea Bibicului” (Fractal XIX, I, p. 100; 
iar despre aluziile culturale, inclusiv la Caragiale, ca în acest citat – ceva mai jos).

Dacă în proiecție mitologică Poetul este imaculatul, fragilul Inorog, iar psihologic – 
e Tristan, fiul tristeții, „nume predestinat înserărilor”, pe de altă parte, pierdut prin lumea-bu-
taforie, el este bufonul, măscăriciul, paiața (un alt roman, din 2009, se numește Iubire de 
bufon, iar „Bibicul” de mai sus nu era decât o variantă a acestuia). „Artistul e și el un bufon” 
de model „șexpirian” (Iubire de bufoni, I, p. 53), iar Poetul-bufon își  autocenzurează de 
obicei scrisul (doar în planul ficțiunii, nu și în cel al realității, cum ușor s-a putut constata) de 
teama ridicolului, a burlescului, a ratării. Dar Poezia sa își pierde majuscula gândului înalt, 
a crezului sau a revoltei, devenind „lene meticuloasă, dospeală cugetătoare” (Săptămâna 
nebunilor, II, p. 100). 

De aici – preferința pentru somn, pentru refuzul trezirii, asociate nașterii („ca-n 
basmul acela”). Or, dacă „învierea” are loc, e „numai ca să îngraș rândurile proștilor cum-
secade” (Înviere, II, p. 79). Nu doar viața activă e refuzată, ci chiar luciditatea, gândirea 
cartezienă: „nu gândesc,/ nu exist... Ce bucurie dementă că nu exist” – Filosofie, II, p. 63. 
Alternativa în planul existenței e contemplarea de sus a spectacolului străzii. Unul dintre mo-
tivele frecvente este patul de sub fereastră (titlu și al unui roman, din 2012), care substituie, 
la David Dorian, balconul sanatoriului din Davos, pentru Hans Castorp (la Thomas Mann, în 
Muntele vrăjit). Procedeul se extinde și la scară cosmică: de la marginea Căii Lactee, „lea-
gănul omenirii” e văzut ca la microscop, printr-o „fereastră securizată la stelele căzătoare” 
(Cosmos, I, p. 191).

Limita unor atari opțiuni este refuzul vieții înseși, moartea, înțeleasă ca repetând 
tiparul nașterii: „Murind, mă văd trecând bariera, spărgând himenul despărțitor:/ întind o 
mână, îmi strecor umărul, mă sufoc cu întâia gură de veșnicie,/ Mă trezesc dincolo; fără 
regrete, fără...” (Fado, I, p. 58). O variantă mereu posibilă a morții este sinuciderea – motiv 

generator al uneia din cele mai izbutite dintre poeziile primului volum antologat, Strigătul. 
Este vorba de textul intitulat Scuar, adevărată sinteză a mai sus circumscrisei viziuni, în care 
sinuciderea e imaginată în singurătatea și plictisul unei duminici provinciale, prin aruncare 
de la înălțime. Dar ea nu-i decât un knock dawn ca urmare a unei „directe” a soarelui, în 
ringul vieții, knock dawn care schimbă perspectiva combatantului într-una „de jos în sus”, pri-
lejuindu-i un soi de senzuală reculegere: „Mă reculeg, trag de timp, iau în brațe copacii,/ mă 
agăț de toate necunoscutele./ Îmi aplec privirile când frumusețea ta de fildeș/ traversează 
ringul și anunță... ultima repriză!” În jur – „zâmbetele pioase” ale celor rămași în „duminica 
pașnică”, în timp ce (și finalul dă morții dimensiune universală) „în iarbă, furnicile construiesc 
cimitire” (Scuar, I, p. 31). Ca de atâtea alte ori, intensitatea trăirii sporește tocmai din per-
spectiva sfârșitului iminent. Iar această intensitate ia forma strigătului (motivul-titlu al volu-
mului, trimițând la celebrul tablou al lui Edvard Munch), care ar fi, în fond, un strigăt de iubire 
(„Iubesc, o iubesc pe mona!”) al unei mumii care „țipă lăuntric” (Femei miriapode, I, p. 38).

Viața e un carusel, în care mediile se pot schimba (domestic, mic urban, margi-
nal-profesional etc, medii străbătute imaginar de irizări cosmice), dar tonusul e mereu cel 
al elegiei abandonului, un abandon înscris parcă în zestrea genetică a urmașului evreilor 
sefarzi: în viață, în dragoste, în credință, în cunoaștere, chiar (imaginar) în poezie; un fel 
de film, văzut, revăzut până la sațietate, în care nu se poate interveni: „Revedeam filmul; 
fără putință să intervin;/ în tumultuosul destin” (Reuniune de familie, II, p. 94). Timpul (temă 
obsesivă pentru David Dorian, pe urmele aceluiași Hans Castorp) nu e liniar și ireversibil 
(cartezian), dar nici ciclic-rotitor (ca în ontologiile arhaice), ci un monstru înghițitor de pla-
nuri ontologice, în care „trecutul și viitorul sunt aburi.../ împrăștiați de o locomotivă;/ la care 
Dumnezeu învârte de manivelă.” (Din Scrisorile lui Tristan; ilustrată în sepia, II, p. 110). O 
„curgere asimptotică spre nimic” (Nimic, II, p. 219).

Fericirea nu mai e nici ea o chestiune de opțiune, ci tot una de abandon. Ea ar 
putea fi doar a „nenăscutului/ smuls de la sânul celei ce nu-l va mai naște” (Recviem, II, p. 
240). Idee prin care David Dorian pare a se întoarce la înțelepciunea Silenului din legenda 
vechi-greacă, repovestită de Nietzsche în Nașterea tragediei, în care acest pitic bătrân și 
monstruos (satyr) din alaiul zeului Dionysos, prins de regele Midas și obligat să-i răspundă la 
o întrebare esențială („Care e binele suprem pentru om?”), îi răspunde sarcastic regelui-vâ-
nător: „Nebunule, de ce vrei să știi ce nu-ți folosește? Binele suprem e să nu te fi născut 
deloc, iar binele imediat următor e să mori cât mai curând!”.

Dacă viața e o continuă cădere, printr-o iarnă fără sfârșit, dacă fericirea e asociată 
morții, poezia (în receptare comun-socială) – atribuită bufonului, iar înțelepciunea – doar 
bătrâneții hidoase, dacă strigătul (lui Munch, dar și al lui David Dorian) e fără răspuns, topit 
în „nimicitorul nimic”, într-o „tăcere de pește”  (Nimic, II, p. 219), se pare că singură frumu-
sețea mai poate salva lumea, existența. Dar nu frumusețea naturală, pervertită, cum vom 
vedea că se întâmplă cu lacul lui Lamartine sau Eminescu, și cum mai putem constata și în 
altă parte: „prin suflete descărnate amurguri se leapădă/ cum chiloțeii unei dansatoare de 
cabaret” (Kosmos, II, p. 237). Ea, frumusețea, e tot rezultatul unei absorbții, al unei cufun-
dări, al unei rupturi de lumea exterioară, când „sufletul și-a închis obloanele pentru/ prive-
ghiurile iernii”, când „mestecenii s-au ascuns în icoane”, când „o lumină de aur invadează 
ținutul cârtiței” (Mesteceni, II, p. 242). Este frumusețea oglindită în jocul secund al artei. 
Inclusiv frumusețea feminină pare a căpăta consitență doar „înecată” (barbian) în lumea 
submersă a poeziei: „Perlă strecurată în străvezimile rochiei de culoarea untului de capră” 
(Gina; Lollobrigina, II, p. 31).
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Poate de aceea aluziile culturale (precum cea din titlul volumului mai sus amintit) 
abundă în poezia lui David Dorian. Dintre pictori, lui Munch i se alătură Marc Chagall sau 
Van Gogh, bătrânul Bruegel. Muzicienii mai des pomeniți (sau invocați implicit) sunt Chopin 
și Vivaldi, dar și ficționala Sonată Vinteuil (apud Proust). Dar aluziile cele mai frecvente sunt, 
evident, cele literare. Începând cu textele sacre: din Vechiul Testament, cărțile preferate par 
a fi Eclesiastul și Cântarea cântărilor, din cel Nou – Epistolele pauliciene, iar din mitologiile 
clasice, greacă și latină (cea celtică nu lipsește, dar e mai puțin frecventă), poetul pare a se 
recunoaște mai des în Orfeu („Cărui zeu al hazardului i se va face milă,/ înapoindu-mi-o pe 
Euridike?” – Scame, I, 186) și în Narcis (care, „oglindindu-se în pagina albă/ își vede chipul 
de înecat” – Basm, II, 195), iubitele sale asociindu-se Euridicei sau diverselor Cenușărese din 
basm). Continuând cu literatura universală (Cehov, Th. Mann – cărora li se dedică texte întregi, 
apoi Proust, Shakespeare, Dostoievski, Hemingway) și cu cea românească (Eminescu, Cara-
giale-tatăl, dar și fiul, Radu Petrescu, Labiș, Nichita, Arghezi, Blaga, dar mai ales Bacovia spirit 
tutelar, a cărui atmosferă din Decembre se reia în Povestea de iarnă din ciclul Din scrisorile 
lui Tristan). Și sfârșind cu o substanțială serie de maneliști, pe care nu o mai reiau. Aceștia 
din urmă par a avea funcția paradoxalei purificări prin abjecție, cultivate de Caragiale-fiul în 
Craii..., idee care-l cucerește și pe David Dorian, explicit în textul Craii de Piața Maro, din ciclul 
Poeme prozaice (I, p. 168), și implicit în Manele; frumoasele mele (titlu-pastișă a unui vers din 
cunoscutul șlagăr al anilor ’60, Lalele, lalele, al lui Luigi Ionescu), unde: „Jubilam la fiecare 
nume extras din noroiul/ ce fascinează și oripilează aidoma unui viol” (I, p. 248).

Dar, în general, David Dorian are tendința coborârii în „noroiul greu al prozei” (Emi-
nescu), sau în „noroiul vremii” (Arghezi) lipsite de orizont pe care o trăiește, lipsite de idei și 
atitudini „înalte” (vezi titlurile a patru din cele 9 volume antologate: 3, 4, 7 și 8). Să cităm doar 
iubirea, redusă trist-ironic la senzațiile elementare („Te iubeam ca muștarul de pe salamul 
înfulecat între jumătăți de chiflă [...]/ Te iubeam ca mărarul din plăcinta cu brânză”), iubire con-
turată pe fondul unei pauze de masă dintr-o meschină, marginală viață de muncitor în fabrică 
(Ca sarea-n bucate, II, p. 104); dar și povestea (spusă și într-una din proze) a participării la 
Revoluția din ’89... cu vidanja (Și noi am fost la Revoluție; cu vidanja, din Alte poeme prozaice, 
I, p. 226). Din această tendință s-au ivit unele dintre cele mai frapante imagini ale lumii noastre, 
precum cea a unor „Ofelii încâlcite în PET-uri” (Fractal I, I, p. 81), sau cea a unui lac (tradițional 
cadru al dragostei, vezi Lamartine sau Eminescu) în care gheața prinde la mal „ca-ntr-o cap-
cană nimicuri/ [...] cutii ruginite, peturi de cola. Jucării de adulți./ Între trestii pufoase ca pubisuri 
de femeie,/ un pantof scâlciat./ Pierdut de o veche Cenușăreasă” (Întâlnire, I, p. 118).

Dar tot de aici ar putea deriva înțelegerea modernă (în speță, argheziană, dar cu 
conotații postmoderne) a scrisului ca „un puzzle;/ aduni bucăți, le potrivești sub lupa inimii. 
Lipești bucățile de viață./ Le asamblezi cu minuție de ceasornicar;/ de chirurg ce coase 
golul din piept./ Cum te-ai afla într-o aripă de muzeu,/ unde din cioburi ai restaura amfora.../ 
Lipești, astupi cu rășină spărtura./ Toți vor vedea zbătându-se/ în rășină aripi de libelulă.” 
(Muzeu, I, p. 138). Sau, cu și mai mare, mai ludic-umoristică detașare (vizibilă și în trecerea 
la persoana a III-a), într-o savurosă artă poetică, în care „personajul” vrea să scrie, volitiv 
și entuziast, dar eșuează în contemplarea „hulubilor/ albind cu ninsori acide tenacitatea 
olanelor...” (Scrisul; cu porumbei și ninsori, I, 242). „Hulubi” în care poetul-bufon pare a-și 
recunoaște „menirea”. 

De altfel, inclusiv pe linia raportării la amintitele modele culturale, rezultatul e ace-
lași, adică derizoriu: „Îmi cotrobăia prin inimă. Nu găsea decât/ mărunțiș: scame de Chopin, 
fulgi (nu fugi! – n.n.) de Bach,/ și urechi de Van Gogh.” (Aventură, II, p. 59). Nu e de mirare 
că David Dorian reia, pe altă buclă a spiralei dezabuzării (nu din motive sociale, ci postmo-
derne, legate de dispariția tuturor valorilor „tari”), motivul eminescian al abandonării scrisului 
și poeziei: „Nu am mai scris... Prea multe cărți obosesc mintea/ gândurile mușcă; dacă le 
smintești din alveolele/ lor.” (Tablou cu îngeri, II, p. 102); sau, cu mai acidă autoironie: ”Mă 
opresc; de teama de a nu deveni ridicol; burlesc./ Poetul de provincie – un ratat./ Și apoi, și 
apoi cât oftat!” (Din Scrisorile lui Tristan; puritate, II, p. 109).

Cuvintele – se știe – n-au nicio asemănare cu obiectele. Limbajul a devenit (de 
prea multă vreme) o convenție. Poezia adevărată (și cea a lui David Dorian nu face excep-
ție) anulează acest „hău istoric” și reface – fie și parțial – tainica, străvechea legătură dintre 
obiect și numele lui: „predestinare;/ în cuvintele cu care am botezat lumea” (Lingvistică, II, p. 
43). De aici, la David Dorian, jocul lingvistic, care a putut fi constatat deja în exemplele date 
(„împăcat – în păcat”, „fulgi de Bach” etc.), joc pe care Ion Barbu îl ducea până la ruptura 
semantică totală, frizând despărțirea deplină a poeziei sale de comunicare. David Dorian 
nu frizează atari limite, dar se „adapă” din ele, îndeosebi în ciclul Fractali, unde – prin rime 
interioare, prin utilizarea voit abuzivă a punctului sau a punctului și virgulei (poate prin recul 
față de „modernitatea” strict formală a atâtor poezii fără semne de punctuație), prin reluarea 
titlului de volum în titlul fiecărei poezii, ca în Din Scrisorile lui Tristan – versul (sau titlul) se 
fragmentează non-formal, cu sugestii de reverberație fractaliană. Dar nu doar versul (sau 
titlul) se comportă fractalian (și nu doar în amintitele cicluri), ci chiar cuvântul; și nu neapărat 
prin deja consacrata reiterare infinită a formelor, ce seamănă unei explozii, ci și printr-un fel 
de implozie, trimițând parcă spre ideea pierderii de sine într-un infinit interior: „Fundul de 
mare./ Unde se depun amintirile./ Amintirilor./ Amin...” (Fractal XVI, I, p. 97). 

Toate aceste procedee, mai mult sau mai puțin „îngropate” în text, merg mână în 
mână cu refuzul discursivismului, cu tot mai accentuata neîncredere a poetului în gândirea 
logico-formală, articulată cartezian, a cărei principală expresie e tocmai sintaxa propozițiilor 
și frazelor (lungi), reduse adesea – de aceea – la simple sintagme. Este procedeul care, pe 
Bacovia, l-a dus (în ultimele volume) spre amintita non-comunicare. Dar pe care David Do-
rian îl folosește cu măsură și putere de sugestie care, dacă nu inovează radical, transmite. 

David Dorian nu e doar „mâhnitul bufon al poeziei”, de care am vorbit cu un alt 
prilej, ci și acrobatul legat la ochi, care pășește cu o anume siguranță pe sârma subțire a 
raportului lingvistic dintre tranzitivitate, sugestie și reflexivitate. El poate fi – și trebuie – citit. 
Promovat. Dar asta e o altă poveste.

   Icu Crăciun

 Teatrul lui Alexandru Vlahuță
 Alexandru Vlahuță (1858-1919) este perceput în literatura română ca unul 
dintre cei mai importanți epigoni ai lui Eminescu, cunoscându-l personal pe autorul 
Luceafărului în 1884 și căruia i-a dedicat, începând cu anul morții, șase conferințe celui pe 
care îl considera „cel mai nobil reprezentant al neamului românesc în fața veacurilor viitoa-
re”. Autorul celebrului poem antidinastic 1907 sau al binecunoscutei poezii Unde ni sunt 
visătorii, a scris, pe lângă cele 19 volume de poezii și proză (schițe și povestiri), nuvele și 
sonete, romanul Dan (1893), o monografie dedicată pictorului Nicolae Grigorescu (1910), 
a tradus mult din Ada Negri, a descris ca nimeni altul frumusețile patriei în România pito-
rească (1901) sau a compus, împreună cu G. Coșbuc, manuale pentru clasele secundare 
și profesionale. Că a scris și despre trecutul românilor o dovedesc zecile de studii dedicate 
geților, dacilor, lui Decebal, Traian, năvălirilor barbare, întemeierii principatelor românești, lui 
Vladislav Basarab, Alexandru cel Bun, Mircea cel Mare, Ștefan cel Mare, Mihai viteazul, Țării 
Românești sub fanarioți etc., etc. Despre personalitatea lui Vlad Țepeș a scris în articolul 
Urmașii lui Mircea. Vlad Țepeș. Puțină lume știe că el a fost atras și de teatru, dovadă notița 
din revista Mișcarea, din 8 ianuarie 1920 (an. XIV, nr. 7), ce apărea la Iași, unde citim urmă-
toarele: „În coloanele numărului de față oferim cetitorilor noștri trei bucăți literare semnate 
de Al. Vlahuță, G. Coșbuc și P. Cerna”. Menționăm că în anul 1882, poetul Ioan Nenițescu a 
citit la Junimea piesa istorică Vlad Țepeș, care nu a fost bine primită de asistență, Maiorescu 
considerând-o „înfiorător de stupidă”. Articolul lui Coșbuc, intitulat O notiță filologică, era 
preluat din revista Povestea Vorbii, (nr. 5, din 7 noiembrie 1897), iar din poetul P. Cerna un 
sonet, reprodus din aceeași revistă, cu titlul Sonet.
 O „bucată” literară se referă la o piesă de teatru, în versuri, scrisă de Vlahuță, 
despre care citim următoarele: „Țepeș vodă este un fragment din drama cu același titlu 
la care poetul Al. Vlahuță a lucrat câțiva ani în șir și care, după afirmațiile intimilor săi, e 
complet terminată. Manuscrisul complet al acestei drame istorice trebuie să fie desigur în 
posesiunea familiei poetului”.
 Revista Mișcarea reproduce un fragment din actul I, scena VII, publicat în revista 
Flacăra din 21 iunie 1914 cu același titlu. Aici, Vlad îi anunță pe boieri că Sultanul, „pe lângă 
bir, ne cere cinci sute de copii”, jertfă pe care el a refuzat s-o îndeplinească. Boierii trebuie să 
hotărască dacă se vor supune turcilor sau se vor pregăti de luptă. Boierul Pârvu sugerează 
că ar fi bună o alianță cu Ștefan al Moldovei, pentru a fi „un singur suflet”, dar, deoarece 
Chilia este sub stăpânirea lor (a lui Țepeș), Ștefan îi va considera vrăjmași, atât pe ei, cât și 
pe unguri. Boierii sunt de acord să închine țara turcilor. Pârvu ia apărarea boierilor, zicând 
că nu știe „care-i greșeala” acestora. Vlad hotărăște ca boierii să-și dea copiii turcilor, iar, 
începând de anul viitor să-și dea „De’n două cu norodul”. Domnitorul evocă o scenă în care 
mamele copiilor își însoțeau pruncii care „Mergeau, mânați din urmă, ca pruncii la tăiere”. 
Argumente lui Vlad sună astfel: „Eu am văzut aceasta - și nu pot să uit: / Eram copil, - ș’atun-
cia, parc’am simțit în mine/ Gând bărbătesc strigându-mi: „de-a fi s’ajungi vr’odată/ Domn 
și părinte-acestui nenorocit popor,/ Să cazi mai bine jertfă, luptând luptă nebună,/ Decât 
să-ți legi domnia c’o astfel de rușine!.../ Știu ce gândești: Acela care și-a scris cu sânge/ Un 
nume’n cartea țării, mai poate-avea în suflet/ Un loc și pentru milă? O, dragi boieri, adâncă/ 
Și nepătrunsă taină e fapta unui om/ Și ce ușor ne prindem să-i fim judecători!.../ Nu, n-am 
ucis pe nimeni de pofta de-a ucide, -/ Nu m’a’mbătat, cum credeți, priveliștea durerii./ Dar 
am primit din mâna lui Dumnezeu o slujbă, -/ Toate-ale mele slujbei aceștia le-am dat,/ Și, 
când stârpiam minciuna și ura într’un mișel,/ Eu îmi pliviam grădina de buruiana rea…/ Știți 
ce era în țară. Când am venit. Ca frunza/ Pe apă, erau toate. Nu se știa de dreptate,/ Nici 
frică, - părea sfârșitul lumii./ Cât am plivit! Și încă mai este pălămidă…/ Cine din voi, prieteni 
și sfetnici de credință,/ S’a pus chezaș odată pentru Patrulea?” (Patrulea, fiind un personaj 
negativ în această producție dramatică, apărat de boieri, în frunte cu Pârvu).
 Din păcate, întreaga piesă n-am regăsit-o nici în ediția de opere complete a lui 
Vlahuță din timpul vieții sale și nici în cea postumă.
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Adrian Țion  Un jurnal de amintiri
 Proza de notație scrisă de Nadia Linul Urian configurează un spațiu epic prea 
puțin uzitat în literatura noastră actuală: satul ardelenesc aflat la confluența dintre tradiție 
și nesfârșita tranziție spre un viitor incert. Cu sinceritatea-i debordantă, scriitoarea aduce în 
paginile volumului Spin o bogăție de aspecte de viață consemnate cu pasiune și răbdare, 
luate din realitatea satului bistrițean, unde locuiește. Obsesia biografiei personale se re-
distribuie în fragmente narative elocvente și se transformă în piese de rezistență dintr-un 
memorial sentimental înscris în marea carte a trecerii prin viață. Perspectiva din care sunt 
abordate evocările deconspiră pe profesoara atașată trup și suflet comunității locale, fiind 
persoana cea mai în măsură să oglindească faptele, evenimentele, schimbările socio-cul-
turale survenite în viața satului. Cu toate că e aproape de un subiectivism stânjenitor, proza 
scrisă de Nadia Linul Urian tinde spre obiectivare și detașare ca în tradiția realistă a prozei 
ardelene. Exuberanța narației își găsește spații suficiente de dezvoltare în curgerea textului 
pentru manifestarea zonelor ce revin afectivității naratoarei, trăirile ei fiind susținute de un 
„optimism robust”, după cum observă criticul literar Mircea Popa.
 Povestirile inspirate din viața satului au fost înșiruite, prezentate ca frânturi dintr-un 
tot unitar naratologic, în câteva volume ce nu au trecut neobservate de critica literară: Spin 
(premiu pentru debut în cadrul premiilor Editurii Napoca Nova pe anul 2013), Vitralii (46 
de povestiri), Satul cu povești (2017), Povestea satului (2019). Volumul Spin, aflat la VI-a 
ediție în 2020, deschide seria acestor povestiri care formează nucleul epic inconfundabil 
al autoarei. Autoarea evită să-l numească roman și bine face, întrucât nu beneficiază de o 
structură romanescă bine consolidată, ci se axează pe depănarea unor amintiri. Liantul care 
leagă secvențele în fluxul evocativ al naratoarei este amintirea suverană, asociată cu datele 
unui prezent mereu oscilant, versatil, capricios. La 25 de ani de la Revoluția română, autoa-
rea aduce în fața cititorului amintiri dragi din copilărie, adevărate nestemate ale sufletului, 
portrete de oameni, fapte de viață trăite sub imperiul uimirii, imagini din viața localităților 
pe unde s-a perindat familia naratoarei: Parva, Gersa, Rebra. Sunt pagini care urmăresc 
formarea și evoluția fetiței Diuța, naratoarea din anii maturității.
 După năvala ex abrupto a personajelor, pornind chiar din stația de autobuz, se 
deschide acolada firav descriptivă a localității Parva, cu zonele frecventate precum dranița 
/ dugheana, construcția circulară care adăpostea întrunirile duminicale când tinerii jucau 
învârtita sau descrierea interioarelor „cu cingeauă pusă la blidele de pe pereți”. Intrăm în 
miezul unei „proze dialectale” (Mircea Popa), ornată cu neaoșisme notate cu precizie spre 
a forma atmosfera specifică locului cu reale tezaure de obiceiuri, povești, legende. Cadrul 
creat este văzut prin ochii copiliței care se miră de orice, cum ar fi frumusețea cailor împo-
dobiți pentru nuntă („ciucurii din urechile lor se întreceau cu cei din ceptare”) iar „frumusețea 
baticurilor – năframelor înnodate de-un colț în steagul cemătorilor făceau bucuria invitaților.” 
O lume salvată din uitare se revelează în fața cititorului sub forma unor nostalgii trăite cu 
sufletul la gură: „Cum melițau femeile vara cânepă muiată în vale, din timp!” Programul scrii-
toarei este de a păstra intactă amintirea acestor obiceiuri străvechi. Tata și mama fetiței sunt 
idolii copilăriei, „căci tata reprezenta o putere” în sat, ocupând funcția de secretar în primărie 
(„numit de Partid”) și știa să se impună în viața comunității, în conflicte și dispute, iar mama 
se sfătuia cu femeile înțelepte și învăța din experiența lor. Locuiau în casa parohială și satul 
era centrul lumii, apoi în alte case cu chirie în funcție de locul de muncă al tatălui. „Viață de 
nomazi” cu privațiuni inerente epocii. Observațiile de prozator dau farmec frazelor, aluziile la 
legendele dacilor străvechi nu lipsesc, dar prezentul e dezamăgitor, întrucât lumea veche a 
apus, de aceea naratoarea se refugiază cu plăcere în trecutul recuperator și simte prezentul 
ca pe un „spin” înfipt în amintirile ei scăldate în lumina copilăriei. „Mașinile luxoase au luat 
locul căruțelor și cailor” notează autoarea. Printre spini cresc florile amintirii.
 Din mersul vieții sunt înregistrate de memoria afectivă a Diuței, naratoarea-perso-
naj, evenimentele importante prin care a trecut familia „domnului Pop”, „domnu’ secretar” 
cum îi spuneau oamenii, tată cu patru copii, pe care revoluția l-a prins la primărie. A fost 
considerat comunist „mai ales de cei pe care i-a ajutat”, alungat, apoi rechemat. Autoarea nu 
ascunde aceste hărțuiri postdecembriste între membrii comunității sătești, deoarece își ido-
latrizează tatăl, portretizându-l în termeni fermi: „Răspândea respect și omenie. Era demn și 
corect.” Prozatoarea prezintă lucrurile așa cum le simte, așa cum sunt. Apar membrii familiei 
și cei din jurul lor: mătușa Ogenia făcea broderii, țesea zadie (pânză) și întindea toșmagi 
(tăieței), lelea Domnica bârfitoarea șopotea de zor, bunicul îi pune pe copii să cânte „Tu 
Ardeal”, ajunge președinte la cooperativă și e suspectat de fraudă din cauza unui netrebnic 
etc. O vedem pe Diuța în clasa a XII-a când i se fac găuri în urechi pentru cercei, apoi, 
absolventă a Liceului Pedagogic este repartizată la Preventoriul de copii, unde lucrează 
3 ani (amintiri din viața de dăscăliță), fratele mai mare reușește la Liceul Militar, măseaua 
cariată e extrasă de badea Ieronim etc. „Așa îmi amintesc anii aceia, legată de bunici, de 
bunica blondă, îmbrăcată în fuste lungi, crețe, mirosind a busuioc. Purta cămășoaie, ie 
țărănească.” Rememorările curg firesc, simplu, între care sunt trecute în revistă inundațiile 
din anii ’70, magazinul din sat fără alimente, numai conserve cu fasole și cârnaț, execuția lui 
Ceaușescu, vizite la domiciliul țiganilor, casa plină de colindători la Crăciun. Tonul optimist 
răzbate din toate relatările, la care se adaugă o undă de umor sănătos: Nu e nuntă fără 
plâns dar nici moarte fără râs”. Unul își cumpără sicriul cu 15 ani înainte de moarte să nu se 
scumpească. Groparii beți, după înmormântare, în loc să zică „Dumnezeu să-l odihnească”, 
spun „Trăiască mortul!”. 
 Un veritabil și emoționant album de amintiri țese Nadia Linul Urian în cartea sa 
Spin, închinată Tuturor celor din neam, exprimându-și regretul, în final, că „o carte nu e 
destul de încăpătoare pentru a aduna, în paginile ei, viața unui OM, viața unei familii...”  
   

 Horea Porumb

Povești din sat
  „Primăvară. Soare. Zâmbet. Bucurie. Joacă de copii”… 
Am citat din volumul „Povești din sat” de Nadia Urian. O profesoară 
de la sate, o scriitoare, un veritabil etnograf, sociolog, muzeograf 
deapănă instantanee de viață…
 Viața la țară. O lume ce-a fost. O lume care persistă, oare-
cum. O lume a celor vârstnici. O lume a celor tineri. O lume văzută 
prin ochii celor tineri. O lume pe care Nadia Urian, în calitate de 
dascăl, o cunoaște fie nemijlocit, fie prin prisma copiilor pe care 
îi școlește. Sau a părinților acestora. Culegătoare de folclor, de tradiții, de grai bătrânesc, 
Nadia Urian ne oferă un inventar al obiceiurilor, al credințelor, al veșmintelor, al vechilor în-
deletniciri sătești, al meseriilor pe cale de dispariție, al profesiilor dorite de cei mici, al noilor 
meserii pe care poate unii nu și le-ar fi dorit, al vorbirii locurilor – a acestor locuri someșene 
de unde (ce coincidență) se trage și nevastă-mea!
 Povești duioase, nostalgice, adesea triste, tragice chiar, despre oameni încercați, 
despre firi chinuite, firi înșelate, firi credule, despre oameni puternici, oameni săraci, oameni 
naivi, oameni cinstiți, toate spuse cu duioșie, cu fin umor, cu seninătate, cu cumpătarea 
moștenită de la înțelepciunea omului din sat.
Portrete.
 Relațiile dintre frați și surori, dintre frații mai mari și mai mici, dintre adulții tineri și 
părinții vârstnici, dintre copii și bunici (fericiți cei care-i mai au!), dintre fete și feciori, socri 
și cumnați, dintre cei plecați la oraș și cei rămași în sat, dintre cei plecați „în lumea largă” și 
copiii rămași de izbeliște …
 Animalele din casă, din curte, din ocol, de la stână, uliul crescut între găini, …
Profesorul, dulgherul, dentistul, medicul, popa, țiganul, … tot atâtea personaje conturate 
prin gesturi și vorbe…
Și ziua de azi, cu paradoxul ei: „Cine mai lucră?...Cine mai cosește și mai face fân? Cine 
mai dă cu grebla? Cine mai seceră și mai face snopi?... Și, lumea tot nu-i mulțămită…”
 O carte pe care, dacă o începi, nu o poți lăsa din mână. Scrisă cu drag, cu dragoste 
de oameni, dragoste de țară, dragoste de sat, dragoste de copii…

 Filosoful Mircea Arman, managerul Revistei Tribuna, a primit, în Perugia, Italia, 
Premiul pentru cea mai bună carte străină publicată în anul 2021, pentru volumul  La struttu-
ra delľ immaginativo umano, apărut la Morlacchi Editore U.P., în colecția Collana Zetema di 
ricerca filosofica. Prof.univ.dr. Gaetano Mollo, Ordinarius la Catedra de filosofie de la Univer-
sitatea din Perugia a semnat prefaţa cărţii,  după ce aceasta a fost revizuită inter pares de o 
comisie universitară, fără să i se aducă observații.Traducerea în limba italiană a fost făcută 
de Alexandru Cristian Damian, după Mircea Arman, Eseu asupra structurii imaginativului 
uman, Editura Tribuna, 2020. Din această serie, mai sunt la Editura Tribuna, Eșecul gândirii 
calculatoare și reafirmarea metafizicii, respectiv Între spirit și spadă.
 „Acest volum prezintă un important excursus al întrebărilor esențiale despre originea 
gândirii și despre sensul adevărului care pleacă de la gândirea vechilor greci  până la gânditorii 
contemporani.[…] Pentru toate acestea «imaginativul este posibilitate, în potențialitatea sa, 
dar este și actualitate, în necesitatea sa. Este fundamentul oricărei entități posibile.»[…] Cu 
această carte a sa, Mircea Arman ne cheamă din nou la nevoia de înțelegere a esenței Ființei 
ca Adevăr și a valorii sinelui ca deplină realizare a ființei umane.[…] Considerațiile lui Arman, în 
această privință,  ne fac să medităm asupra […] nevoii de recuperare a filosofiei, care trebuie 
înțeleasă nu doar ca o simplă «gândire calculatoare» ci ca o «theorie a adevărului»”. 

Prof.univ.dr. Gaetano Mollo

Mircea Arman, Premiul pentru cea mai 
bună carte străină a anului în Italia
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CONVOCATOR
Adunarea Generală a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor 

din România

 În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul 
Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Preșe-
dintele Filialei Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Universi-
tății nr. 1, apart. 8, Filială a Uniunii Scriitorilor din România 
(denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei 
nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale 
a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, con-
voacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Cluj, com-
pusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își 
exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 
24 martie 2023, ora 10, la adresa Cluj-Napoca, str. Uni-
versității nr. 1, apart. 8.
Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei
 Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de 
zi următoarele puncte:
1. Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filia-
lei în mandatul 2018-2023;
2. Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de 
către Președintele în exercițiu al USR;
3. Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția 
de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028;
4. Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale can-
didaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 
2023-2028;
5. Dezbatere pe marginea documentelor prezentate;
6. Trecerea la vot, după cum urmează (20–30 minute):
- Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028;
- Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;
- Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
- Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul de-
cât Președintele Filialei.
 Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale că-
ror candidaturi au fost validate de către Comisia de Monito-
rizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candida-
tura, la Adunarea Generală a Filialei.
 Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția 
de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din ca-
drul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, 
în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, până la data de 19 
martie, ora 12.
 Candidaturile trebuie semnate în original și depuse 
personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în 
considerare.
 Votul în cadrul Adunării Generale 
 Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul des-
fășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă 
Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și 
reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează 
Președintele USR.
 Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei nu-
mai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un sin-
gur candidat la funcția de Președinte USR și un singur can-
didat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile 
prin reprezentant.
 Procesul de vot se va închide la data de 24 martie 
2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. 
Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul 
de Conducere al Filialei și reprezentantul Filialei în Consi-
liul USR se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele 
alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un 
proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alege-
rilor, la data de 5 aprilie 2023, în cadrul Consiliului USR.
 Prezentul convocator va fi adus la cunoștința mem-
brilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a 
Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe 
plan local.

Președintele Filialei Cluj,
Irina Petraș

 Mă întrebam ce verb se potrivește pentru frecvența 
editorială a scriitorului, jurnalistului de la Bistrița, MENUȚ 
MAXIMINIAN; deocamdată, optez, cu admirație, pentru 
vocabula... industrială „a produce”. Din 2012 până în 2022, 
a publicat 9 volume de poezie, critică literară, istorie literară, 
reportaje, antologii.
 În 2021 și 2022 a scos de sub tipar - altfel spus, a 
încredințat literei veșnice -  două „urme” imense: „Frontiere 
etnologice” (Ed. Charmides, Bistrița) și „Spiritul locului” (Ed.  
„Școala Ardeleană”, Cluj-Napoca). Cele două cuvinte din 
titlul comentariului meu le-am luat din „Cuvântul de însoțire” 
al scriitoarei Irina Petraș, președinta Filialei Cluj a Uniunii 
Scriiorilor din România.
 Dacă tot am invocat - ca un spor de certitudine - 
numele scriitoarei clujence, transcriu opinia domniei sale: 
     Antologia aceasta „e o recunoaștere polifonică a faptului 
că locurile lasă urme” și că ele „marchează un reper cu 
fiecare detaliu al peisajului și al spațiului de enunțare 
comunitar”. Administrativ-teritorial, acest spațiu se numește 
județul Bistrița-Năsăud.
 Antologatorul, neobositul cărturar a adunat în 
„Spiritul locului” chipuri și texte ale creatorilor de literatură 
și artă, care au încredințat paginii tipărite stările lor de spirit 
datorate contactului, cunoașterii unui spațiu inconfundabil, 
prin istorie, tradiție, prin dorința de afirmare a spiritului 
românesc. Se găsesc mărturisiri pe seama profesiei 
dobândite în acest spațiu cultural și artistic; evocări ale 
unor fapte de cultură insolite, legate de tradiția locului natal; 
texte literare ale unor scriitori porniți de aici; corespondență 
amicală; discursuri; note de călătorie; pagini de jurnal intim; 
imagini foto cu cei ce cuprind antologia sau a unor lucrări din 
sfera artei plasice; case memoriale, inscripții.
 Cuvântul „loc” a strâns pentru români o țesătură de 
sensuri, fie în lumea comună, fie la dimensiunea reperelor 
cultice.
 Putem lua cuvântul „loc” cu trimitere la repere 
geografice. Iată: poalele Munților Rodnei, ale Țibleșului, 
văile Someșului, Ilvelor, Șieului, Meleșului, ale Bârgaielor.
 Pe măsura înaintării în lectura celor 570 de pagini 
ale monografiei, începi să invoci mulțimea semantică a 
cuvântului „loc” în limba română, căci se potrivesc cu spiritul 
evocărilor, opiniilor, a creațiilor beletristice. Iată, LOC: acolo 
unde se află cineva; a-i sta mintea în loc; a-i veni inima la 
loc; a o lua din loc; a nu-și mai găsi locul; o palmă de loc; a 
fi din partea locului; a nu putea fi la locul lui ș.a.
 Deopotrivă, cauți certitudini privind sensurile 
cuvântului „SPIRIT”: divinitate, duh, înger, geniu, rațiune, 
judecată, prezență de spirit, spirit de grup, spirit universal, 
litera și spiritul unui text ș.a. Iar cartea de acum le confirmă.
 Ei bine, din aceste două perspective, antologatorul 
a alcătuit semnificative palete ilustrative. Bineînțeles, că 
demersul compozițional începe cu cele trei personalități ale 
timpului și locului: Andrei Mureșanu, George Coșbuc, Liviu 
Rebreanu, cărora le sunt adăugate nume inconfundabile: 
Ion Pop Reteganul, Vasile Fabian-Bob, Veronica Micle, 
Vasile Gr. Borgovan, Iuliu Moisil. Încât, e firesc ca întâiul 
capitol să-l găsim intitulat: „Efigii. Locuirea esențială”.
 Celelalte capitole sunt gândite semnificativ: 
„Călători pe meleaguri bistrițene”, „Dinspre scriitorii locului. 
Nostalgii, stampe, evocări”, „Invitați”, „Personalități ale 
județului Bistrița-Năsăud”, „Academicieni Năsăudeni” 
(material realizat de cărturarul Ioan Seni): academicieni 
care au absolvit Gimnaziul Grăniceresc, academicieni care 
au absolvit Școala Normală Năsăud, academicieni care 
au absolvit Școala Trivială Năsăud, academicieni legați 
conjunctural sau familial de Năsăud. În final: Academicieni 
legați conjunctural sau familial de județul Bistrița-Năsăud. 

Acest segment amplu relevă din nou tradiția rodnicului 
învățământ năsăudean.
 Pentru edificare asupra... spiritului textelor cuprinse, 
voi aborda segmentul „Invitați”. Sunt fragmente de interviuri, 
publicate în mass-media românească, datorate mai cu 
seamă lui Menuț Maximinian și unor condeieri pricepuți 
în vioiciunea dialogului: Olimpiu Nușfelean, Anca Vancu, 
Cătălin Manole, Medeea Stan, Veronca Petruț, Maria Buda. 
Voi insera fie afirmații din dialog, fie sintagme caracteristice 
crezului cultural al intervievaților. Astfel:
 * Regizorul, scenaristul de talie intenațională Radu 
Afrim, se lasă cu plăcere ademenit  de evocarea copilăriei 
și cursurilor liceale de la Beclean, stare de suflet pe care, 
precum afirmă, o trăiește   „pe anotimpuri”.
 * Managerului Casei de cultură a Sindicatelor 
Bistrița, Alexandru Câțcăuan, îi place să nu se uite că 
„Toți marii oameni de cultură au fost la Festivalurile „Liviu 
Rebreanu”, „George Coșbuc” și „Mărul de Aur”.
 * Managerul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, 
Alexandru Gavrilaș, consideră „Muzeul, loc al trecutului 
strămoșilor noștri”.
 * Faimosul artist plastic Marcel Lupșe (autorul 
coperților volumului de acum) crede că: „Încet, cărămidă cu 
cărămidă, am reușit să fac un edificiu care stă destul de bine 
înfipt în sol.”
 * Faimoasa cantautoare, artista Ada Milea, deși 
colindă merdianele lumii, ține să se știe: ”Bistrița-Năsăud e 
cel mai optimist nume de județ pe care-l aud.”
 * Poetul, preotul, managerul Bibliotecii Județene 
„George Coșbuc”, Ioan Pintea,  consideră că: Raftul cu cărți 
este „cea mai frumoasă invenție a minții umane”. Da, acest 
crez nu e emfatic, ci seducător, potrivit activităților de zi cu 
zi, desfășurate în lăuntrul celor două clădiri de la Bistrița și 
în bibliotecile din întinderea județului (fiind considerată una 
dintre cele mai prestigioase biblioteci la nivel național).
 * Alexandru Pugna, Managerul Centrului Județean 
pentru Cultură Bistrița-Năsăud, are convingerea că „Apărând 
valorile adevărate ale neamului, ne apărăm identitatea.”
 * Într-un amplu interviu - „De la documentele feudale 
și medievale la fondul pandemiei” - doamna Cornelia Vlașin, 
șef Serviciu Județean al Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud, 
alcătuiește o imagine convingătoare despre importanța 
documentului în istoria unei nații.
 Cartea de acum ilustrează și o situație rarisimă în 
lumea culturii, aceea a unei familii în care cei trei bărbați 
excelează în acest domeniu. La Beclean sunt trei Podaru. 
Tatăl, Aurel Podaru, e renumit pentru postura sa de promotor 
al manifestărilor în domeniul culturii; scriitor, jurnalist, a pus 
la cale organisme de creație literară, a stimulat apropierea 
de literatură a tinerilor din zonă. Unul dintre fii, Adrian 
Podaru, este licențiat în teologie, în litere, susține la Cluj-
Napoca cursuri și seminarii de patologie și literatură post-
patristică, susține interviuri și emisiuni Radio Tv, participă la 
manifestări științifice în țară și peste hotare; și, ca un corolar 
al prestanței sale, actualmente este prodecanul Facultății 
de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-
Napoca. De asemenea, fiul Ovidiu Podaru este profesor 
universitar la Facultatea de Drept a universității clujene.
     Finalmente, trebuie reținut faptul că ideea pentru 
alcătuirea unei asemena cărți, „Spiritul locului”, se datorează 
unei inițiative pentru care regretatul, efervescentul om de 
cultură, Andrei Moldovan l-a capacitat pe antologatorul de 
acum, Menuț Maximinian.
 Ei bine, cartea are un preambul, ca un fel de 
binecuvântare, „un gând” al Președintelui Academiei 
Române, Excelența Sa  Ioan-Aurel Pop. După câteva opriri 
pe verticala istoriei românilor, își încheie adresarea astfel:
 „Ei, scriitorii,  prin antologia Spiritul locului, gândită 
de Menuț Maximinian, sfințesc locul cu verbul lor și ne 
conving mereu că „la început a fost Cuvântul”.

     

 Cornel Cotuțiu

  Enunțare și urme
(Note de lectură)


