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Andrei Moldovan, un an de veşnicie

EDITORIAL
Aici ar fi trebuit să fie editorialul pe care îl semnez număr
de număr.
Aleg să-l preschimb în spațiu de reculegere în memoria
tuturor colegilor din sfera culturii victime ale pandemiei.
Odihnească-se în pace! Să-i pomenim din neam în neam şi
să nu le uităm creaţia.

Andrei Moldovan a plecat spre veşnicie acum un an, lăsând ca testament literar
manuscrisele în format electronic ale cărţilor ce erau finalizate şi pe care, împreună cu fiul
lui, Octavian Moldovan,  ne-am luat angajamentul că le vom publica. Surpriza a venit atunci
când am văzut cartea de poezii.  Andrei Moldovan ne-a elucidat misterul. Scria poezii încă
din timpul studenţiei, apoi a renunţat în favoarea criticii. După 2000, s-a reapucat de scris
versuri, însă, în tot acest timp,  a publicat un singur grupaj, sub pseudonim, alegând numele de fată al bunicii materne, Tudorica Bindea. În premieră vă aducem noi poezii care,
de această dată, vor fi semnate cu numele lui Andrei Moldovan. A fost dorinţa lui ca, după
trecerea la cele veşnice, să deconspirăm acest lucru. Volumul intitulat „Susana”, construit
de Andrei Moldovan în două capitole - „Exodul poeţilor” şi „Elegii în pădurea albă a Sfintei
Maria”, va fi gata, în curând, de tipar. Poemele lui, cu siguranţă, vor avea ecouri în rândul
criticii şi vor stârni comentarii ce vor aduce în faţă şi această ipostază a lui Andrei Moldovan.
Menuţ Maximinian
apa cea bună
în adâncile verzile nopţi
unde cuvinte mor în iarba bolnavă
daimonul meu de mine
se leapădă
numai visele tatălui meu
scăpate demult de oprelişti
sunt vii
şerpuind pe uliţele
spintecate de lună
ispititoare
ca pentru însetat
apa cea bună
cântec spre seară
peste dealuri ca şi peste valuri
poate-n albăstriu pierdutul fum
clipa cea fără de margini se-nfioară
încă negândită ca şi cum
s-ar rostogoli nimicu-n lume
pe învăpăiate flori de mac
ca şi cum iubirea ce ne ţine
ar fi mortul fără de colac

Menuț Maximinian
Zilele Academice Clujene

90 de ani de activitate a „Arhivei de Folclor
a Academiei Române” la Cluj-Napoca

fără popă fără-ngropăciune
stând cu noi la masă-n veselia
care ne cuprinde ne aduce
fericirea albă şi pustia
nevăzută clipa fără margini
rău răsad din timpul care creşte
va cândva să ne-ntâlnească poate
poate că demult ne locuieşte.
inima lui Villon
curg zăpezi peste noapte
peste veghe
ca şi peste somn
aşa cum ar curge durerea
din inima uriaşă a lui Villon
veste stârni o uliţă pustie
rătăcind tulburată
de ceaţă
cum că pădurile ies de prin case
din lumea de gheaţă

Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, aniversează
90 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej, cu participarea președintelui Filialei Cluj a Academiei Române,  acad. Doru Pamfil, a avut loc un simpozion dedicat evenimentului. Printre
cei care au susţinut conferinţe amintim pe Mihai Bărbulescu,  Ion Taloș, Ion Cuceu, Nicolae
Constantinescu, Paul Drogeanu, Ilie Moise, Amalia Pavelescu, Liviu Pop, Nora Sava, Camelia Burghele, Laura Jiga, Jan Nicolae, Maria Cuceu, Ioan Bocșa,  Alina Stan, Constanța
Cristescu, Zamfir Dejeu, Otilia Hedeșan, Silvestru Petac. Judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reprezentat de Menuț Maximinian, cu conferinţa „ Bistriţa-Năsăud, ţinut cu tradiţii lirice inedite,
conservate în Arhiva de Folclor a Academiei Române”.

cum negura trece
fremătândă
şi dureros vindecătoare
prin aburul ce încă ne ţine
ne poartă
peste inima atârnată de veacuri
la poartă
povestea de viaţă şi moarte a sergentului
Ion V. Muntean în lagărul din pădurea Mocialnia
de la poarta lagărului până la groapa comună
a celor atinşi de tifos

erau vreo două sute de metri prin pădure
în agonia sa
sergentul nu ştia unde este târât
ştia doar că era prietenul său din copilărie
copilăria sa
cel care se ostenea să îl tragă
prin frunzişul putred făcut cărare
sufla şi el greu
dar nu se da învins
mai rabdă Ioane
mult nu mai avem şi toate se vor naşte din
nou
de-o vrea bunul Dumnezeu
şi printre mesteceni curgeau cu el
copilăria tinereţea iubirile-i şi înţelesurile tuturor lucrurilor
câte puteau fi înţelese
parcă pentru a-l face mai greu
mergeau aşa cu toate spre o groapă comună
şi au ajuns
s-au aşezat la marginea gropii precum o pâlnie uriaşă
împreună cu ce au adus
ploua încet
peste oameni pământ şi vise
peste cele vii ca şi peste cele moarte
Ioane – cizmele astea învechite cum sunt
ţie nu au să-ţi mai fie de niciun folos
vezi eu îmi leg tălpile cu cârpe
până mai pot să le leg
sergentul îl privi dar cuvintele
se pierdură undeva pe drum
apoi prietenul din copilărie
care semăna din ce în ce mai puţin cu un
soldat
îi trase cizmele şi
înainte de a se ascunde după un copac să
le încalţe
îl făcu să alunece uşor în pâlnie
cu deznădejdea dar şi cu speranţele pe care
încă
le mai avea
cu tot ce a putut naşte fiinţa lui
în viaţa asta, atâta cât i-a foat dat să o trăiască
aşteptându-i pe cei cu găleţile cu var
pe care le vor deşerta
peste cei vii ca şi peste cei morţi
peste cele văzute
ca şi peste cele nevăzute
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Ioan Pintea - 60

Gânduri aniversare

„La această oră, Ioan Pintea are
deja o recoltă semnificativă de poezie ce-l
individualizează în peisajul liricii româneşti
actuale. Pe pragul dificil dintre solicitările
unui univers tot mai dramatic laicizat şi evlavia trăită şi practicată ca oficiant al altarului,
el propune, cumva «la mijloc de rău şi bun»,
o soluţie de echilibru, de armistiţiu, după ce
traversase terenul mult accidentat al datelor
vieţii imediate, surprinse în stare de tensiune
cu vizatele şi prescrisele Reguli.”
(Ion Pop,  prefaţă la „Față către față. Poeme
alese. 1992-2019, Editura Cartier, 2019)

La 26 octombrie 1961, la Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, s-a născut Ioan Pintea, cel care avea să se implice în viața
satului transilvănean, asemenea unuia dintre înaintașii săi, George
Coșbuc, căruia i-a ales cu grijă poeziile, i-a publicat părți importante
din operă și mai ales i-a pomenit numele și i-a cinstit memoria în
biblioteca pe care a rectitorit-o în orașul Bistrița.
Pe același fir mirabil al copilăriei și tinereții lui Coșbuc, părintele Ioan Pintea a gustat din bucuriile și luminile paradisiace ale
satului românesc. Oamenii din așezările românești, ca și din altele
presărate în întreaga lume, au păstrat, cel puțin o vreme, frumusețea și puritatea întâlnite în inefabila grădină a Raiului.
Așadar, aștern câteva gânduri la sărbătorirea a 60 de ani
de viață pentru un sacerdot, scriitor, editor al textelor, cărților și manuscriselor.
Am întâlnit până acum câțiva oameni care vorbeau și priveau către cărți ca spre propriii lor fii.
Nu pot uita imaginea întâlnită în biblioteca Mănăstirii Rohia, care îmi revine adeseori în amintire. Erau ultimii ani de viață ai
monahului Nicolae Steinhardt. În acea vreme, fiind împreună călător
cu seminariști de la Mănăstirea Neamț, astăzi slujitori ai sfintelor
altare, am poposit în biblioteca Mănăstirii Rohia, după ce monahul
Nicolae ne auzise cântând la Sfânta Liturghie. Grupul nostru se afla
în pelerinaj la mănăstiri din Ardeal. Intonam altfel de cântări decât
cele întâlnite în spațiul de dincolo de munți, care probabil vor fi fost
pe placul monahilor de la Rohia, nu foarte numeroși atunci, în ultimii
ani ai regimului comunist. Era anul 1985.
Dintre vieţuitorii pe care i-am întâlnit atunci, monahul Nicolae ne-a reținut privirea și admirația. În ajun, la miezul nopții, citise
rânduiala Miezonopticii, fiind bucuros că poate aduce lui Dumnezeu
laudă din inimă. Avea un stil special de a citi (și cânta), în același
timp contemplând totodată și odihnind oarecum înțelegerea pe cuvânt. Se simțea că monahul care citea nu era unul de rând... A doua
zi, după Liturghie, înainte de a gusta ceva, ne-a făcut poftire la bibliotecă, unde a vorbit despre cărți, albume, reviste, multe dintre ele
fiind donația sa pentru mănăstirea care se bucurase de o mai veche
înzestrare bibliofilă, în vremea starețului Justinian Chira, viitorul chiriarh al Episcopiei Maramureșului.
Ne-a vorbit mult, până la un moment dat, când am rămas
doar eu cu el. Au fost clipe de neuitare, pentru care îl fericesc pe
părintele Ioan Pintea care a avut răgazul și privilegiul de a fi ceasuri
și zile la rând împreună cu Nicolae Steinhardt.
Biblioteci și bibliotecari. O lume a cărților și a iubitorilor lor.
Numeroase amintiri, mărturisiri și taine descoperite sau păstrate
criptate pentru a fi revelate în ziua aceea…
La Schitul Prodromu din Muntele Athos, la începutul anilor
’90, părintele Petroniu Tănase mi-a prezentat biblioteca. Am observat cu câtă bucurie ne-a deschis paginile unor cărți, manuscrise, mai
ales cel al istoriei mănăstirilor athonite, realizat de un călugăr român,
în urmă cu mai mult de 100 de ani.
Altădată, într-un ceas al mărturisirilor, părintele Cleopa vorbea despre zilele când îl primea în biblioteca Mănăstirii Neamț monahul Ioan Iacob, bibliotecar al Lavrei, în anii când viitorul duhovnic
și misionar Cleopa era doar fratele Costache Ilie. I-a și recomandat
câteva volume, părintele Cleopa povestind adeseori despre dragostea monahului Ioan Iacob pentru cărți, care se traduce prin dragoste
față de Cuvântul lui Dumnezeu, Cel veșnic viu.
Am întâlnit și alți bibliotecari, la școală, la seminar sau la
facultate, unii care erau cunoscuți, despre care am auzit, ori am citit,
dar și alții care au rămas ascunși de ochii celor mulți și de știința
noastră.
Părintele Ioan Pintea s-a bucurat să fie apropiat prietenilor
cărților pe care le-au scris ori publicat peste ani. Condeierul născut
în același loc cu George Coșbuc a învățat din toate, din versurile
poeților și din scrierile mărturisitorilor, inspirându-se mai ales din cuvintele Evangheliei.
Ne-a vorbit despre Mormântul gol, despre Casa teslarului,
a admirat Ortodoxia și a lăsat multe însemnări ale unui preot, autointitulat de țară, dar care a fost dintotdeauna unul al Cetății. Smerenia
se întâlneşte în viața, dar și în paginile sacerdoţilor.
Pe lângă opera lui Nicolae Steinhardt de care s-a ocupat
și de care este legat, având mandat de la monahul scriitor rohian
să privească cu atenție asupra tuturor lucrărilor sale, devenind un
adevărat tezaurier (schevofilax al scrierilor de mare preț), Ioan Pintea ne-a lăsat, la rându-i, poeme, scrieri și însemnări de o autentică
frumusețe.
Prin contribuția preotului Ioan Pintea s-a adăugat în imnografia creștină slujba Sfântului Pahomie de la Gledin și cea a marti-

Ioan Pintea (n. 26.10.1961, Runcu-Salvei, Bistrița-Năsăud) a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității
„Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca. Directorul
Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud. Preot paroh la Biserica „Sfinții
Trei Ierarhi” din Bistrița. Redactor-șef al revistei Mișcarea literară. Membru al Uniunii
Scriitorilor din România. A publicat volume
de poezie: Frigul și frica (Editura Dacia,
1992), Mormântul gol (Editura Dacia, 1999),
Grădina lui Ion (Editura Aletheia, 2000),
Casa Teslarului (Editura Cartea Românească, 2009), 50. Poeme alese (Editura Eikon,
2011), Melci aborigeni (Editura Charmides,
2013), și eseuri, jurnale, convorbiri: Primejdia mărturisirii (convorbiri cu N. Steinhardt,
Editura Dacia, 1993-1998; Editura Humanitas, 2006; Editura Polirom, 2009), Însoțiri
în Turnul Babel (eseuri și dialoguri) (Editura
Omniscop, 1995), Bucuria întrebării. Părintele Stăniloaie în dialog cu Ioan Pintea
(Editura Aletheia, 2002), Admirații ortodoxe
(eseuri teologice și literare) (Editura Limes,
2003), Mic jurnal discontinuu. Însemnările
unui preot de țară (Editura Eikon, 2005),
Jurnal discontinuu cu N. Steinhardt (Editura
Paralela 45, 2007), Proximități și mărturisiri
(Editura Cartea Românească, 2012). 8 Este
autorul Slujbei de canonizare a Cuviosului
Pahomie de la Gledin (2006) și al Slujbei
de canonizare a Sfinților Martiri Năsăudeni
(2007). A editat, prefațat și îngrijit o mare
parte din opera lui N. Steinhardt: Dăruind
vei dobândi (Editura Dacia, 1994), Călătoria
unui fiu risipitor (Editura Adonai, 1995), Ispita lecturii (Editura Dacia, 2000), Pledoarie
pentru literatură nobilă și sentimentală (împreună cu Radu Săplăcan; Editura Cronica,
2001, 2003), Eu însumi și alți câțiva (eseuri noi și vechi) (Editura Dacia, 2001), Eseu
romanțat asupra neizbânzii (Editura Timpul,
2003), Cuvinte de credință (Editura Humanitas, 2006), Față către față. Poeme alese.
1992-2019 (Editura Cartier, 2019). Prezent
într-o serie de antologii de poezie și eseu. A
realizat un număr semnificativ de ediții/publicații/antologii din George Coșbuc, Petru
Cârdu, Grigore Pletosu, Nicolae Manolescu,
Ioan Alexandru, Ion Moldoveanu etc. Poezii
traduse în franceză, engleză, italiană, germană și maghiară.

rilor năsăudeni, autorul continuându-și poezia în imnuri bisericești,
preluate parcă din cetatea Damascului, unde au fost descoperite
tainic marelui Apostol al neamurilor, devenit, din prigonitor, fervent
apărător și propovăduitor al Evangheliei.
Dintre toate, aș vorbi despre mărturisirile unui preot de
țară,  amintirile din parohia unde și-a început misia preoțească. M-au
uimit învățăturile pe care le-a deprins în primii ani ai preoției de la
oamenii care iubeau Biserica, care nu se depărtau niciodată de mesajul Evangheliei, ci veneau la preot ca spre un apostol și luminător al satului. Nu așezau nimic mai presus de duhovnic și Biserică!
Aceștia țin credința și Biserica într-un loc unde au fost martiri, în
care s-au petrecut și nedreptăți, unde  vreme îndelungată oamenilor
li s-a cerut să treacă la alte credințe care aveau mai multă apreciere
în lumea de atunci. Cum să-ți lepezi credința, care este pecete prin
care poţi dobândi sau pierde Împărăția pregătită de la întemeierea
lumii...
Preotul Ioan Pintea a realizat însă mai mult decât scrierile
pe care le-a adunat în acești 60 de ani ai vieții prin faptele, lucrările
și zidirile de la bisericile pe unde a trecut, mai cu seamă de la lăcașul
Sfinților Trei Ierarhi din Bistrița- Năsăud, care se află între cele primitoare și înnoite, cu amvonul îndreptat către inimile credincioșilor
care vin pentru a asculta cuvântul cu putere multă.
Cine a poposit la Biblioteca George Coșbuc din Bistrița rămâne uimit. Astfel de biblioteci se întâlnesc rar în țară, asemenea
bibliotecilor mari ale lumii, pe unde am trecut.
Într-o vizită făcută dincolo de Ocean, un preot catolic,
custode al Bibliotecii Institutului Teologic din Boston, menționa cu
bucurie, aflând că suntem români, cele câteva cărți românești care
întregeau biblioteca lor, pe lângă alte sute de mii de exemplare. La
fel arată și biblioteca de care se îngrijește de ani buni părintele Ioan
Pintea. Am văzut fotografiile vechii clădiri, care era complet diferită
de ce este în prezent! Totul este schimbat, iar fondul de carte a fost
îmbogățit cu volume noi, multe, zeci de manuscrise de la cărturari,
clasici ai literaturii şi scriitori de renume, contemporani, care au hotărât să ofere scrierile, încă din timpul vieții, părintelui Pintea.
Părintele are și inimă mare, ospitalieră. Ani mulți, pe lângă
restaurări și zidiri de spații noi, Ioan Pintea este gazdă bună pentru
slujitori ai Bisericii, scriitori, oaspeți veniți din țară și de dincolo de
hotarele ei. Întinde fratern mâna și celor din Basarabia, oferindu-le
cărți și poftindu-i în ținutul Năsăudului, pentru a întâlni tradiții nepereche, ospitalitatea și spiritualitatea locală.
Multe dintre fotografiile noi ale bibliotecii tălmăcesc dragostea lui față de carte, pentru scriitori și mari cărturari, un loc special
ocupând în clădirea rectitorită Mitropolitul Bartolomeu Anania. Imaginile îl arată pe ierarhul de la Cluj prezent fie la Bistrița, Nicula, Rohia, Cluj și în alte locuri. I-am mărturisit părintelui Pintea că nicăieri
neuitatul ierarh nu are un asemenea spațiu dedicat, cum este cel de
la Bistrița, creat prin osârdia sa.
Ioan Pintea are cuvânt ziditor. Dincolo de a-l scrie, îl trăiește. Aşa s-au adunat simțăminte, trăiri, gânduri care pornesc dinlăuntrul inimii și se îndreaptă către inimile cititorilor.
La sărbătorirea a 60 de ani, părintele Ioan Pintea petrece
printre cărți și amintiri de suflet. Nu știu cât timp găsește pentru el ori
pentru familia lui, întrucât timpul nu-i aparține și niciodată nu-i ajunge. Ceasuri bune le închină lui Dumnezeu, în duminici și sărbători, în
zilele când este de rând la biserica din cetatea importantă a județului
său de obârșie și rezidență. Găsește timp în fiecare zi să fie prezent la biserică, apoi la bibliotecă, să inspire pe alții, să primească
oaspeți, să se bucure, să participe la evenimente culturale, lansări
de carte, simpozioane. Se mai așază târziu, când găsește timp, la
masa de scris. Alte ceasuri sunt dăruite  rugăciunilor, contemplării,
lecturii.
Îi sugerez  părintelui Ioan Pintea, la împlinirea vârstei de 60
de ani, să prețuiască mult timpul.
A zidit mult, a ctitorit, s-a ostenit. Să se hodinească mai
mult scriind, pentru că vremurile sunt istovitoare, iar noi ne așezăm
sub vremi. E păcat ca noianul trăirilor să nu fie așezate în pagină, din
vreme.
Cât privește anii pe care Dumnezeu ni-i dă, mulți sau puțini,
să îi așezăm în grija Lui.
Noi știm că cei care iubesc Cuvântul nu mor, iar dacă trec
din această viață, vor trăi veșnic, după cum spune Mântuitorul ucenicilor Săi: Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi în veci
(Ioan 11, 25).
Doresc ca aniversarea părintelui Ioan Pintea să fie aidoma
unui poem scris din inimă, cu înțelesuri pe care el, în chip special,
dar și cei apropiați să-l poată ușor desluși.
† Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor
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INVITATUL EDIȚIEI

Ioana Bradea: Noi suntem oamenii zilelor de acum şi trebuie să dăm
mărturie asupra prezentului

Rep.: - Ai crescut în familie cu un artist, cu un sculptor foarte important, Grigore Bradea, cu rădăcini pe
Valea Ţibleşului, comuna Spermezeu. În fiecare an,
noi avem un premiu Grigore Bradea care se acordă
la Bistriţa, competiţie la care participă foarte mulţi
sculptor talentaţi, dar în acelaşi timp ne bucurăm de
lucrările lui în Parcul municipal. Cum este să ai un
tată pe care-l însoţeşte arta, iar tu să creşti cu această artă în casă?
Ioana Bradea: - Nici nu ştiu de unde să încep. Cred că
de la el am moştenit, să spunem, un soi de talent artistic. Legat de premiul Grigore Bradea.
Împreună cu fraţii mei avem o asociaţie şi împreună am decis că merită să iniţiem acest
demers. Ne-am dat seama, toţi trei, că noi l-am prins pe Bradea – sculptorul, artistul, tatăl –
destul de puţin timp. El a murit când eu aveam 23 de ani, eram studentă la Bucureşti şi, ca
orice tânăr, nu îmi prea băgam în seamă părinţii ori mă străduiam să-i contrazic în multe feluri. Fraţii mei eram şi mai mici atunci când a murit el, aşa că marea noastră descoperire s-a
petrecut cumva post mortem. De altfel, asta era şi o vorbă de-a lui. Mama îl certa mereu că
nu lucrează, că e cam leneş, că nu se bucură de succesul altor artişti, iar el mereu spunea:
„Lasă, doamnă, că titlul se întâmplă post mortem”, inclusiv faima şi recunoaşterea. Într-un
fel asta vrem să facem şi noi, copiii lui acum, când el nu mai este. Vrem să încercăm să-l redescoperim împreună, aşa cum noi l-am redescoperit atunci, la câţiva ani după moartea lui,
când ne trezeam pe stradă cu câte un cunoscut, un amic, un prieten care povestea despre
el. Noi a trebuit să facem faţă şi acestui sentiment, un soi de ruşine amestecat cu surpriză,
cu emoţie şi cu dragoste, că noi într-un fel l-am văzut atunci când era în preajma noastră şi
cu totul altfel îl descoperim acum. Apropo de latura artistică. De câteva ori m-am gândit dacă
nu cumva a suferit el, în sinea lui, că niciunul dintre copiii lui nu a devenit artist. Fratele meu,
Ion Bradea, era destul de talentat la desen. Desena una-ntruna, iar mama îi spunea tatălui
meu să-l ia şi să-l pună să facă artă, să facă şcoală, dar el spunea că dacă o să vrea, la un
moment dat, când va simţi acel imbold, se va apuca singur de artă. Eu scriam încă de atunci,
însă doar poezii, aşa cum scriu toţi liceenii. Foarte târziu am avut câteva revelaţii chiar pornind de la el. Mi-l amintesc pe patul de spital, atunci, cu câteva zile înainte de moarte, când
se făceau ceva reparaţii în spital şi cineva dădea cu ciocanul într-o ţeavă. Eram cu toţii pe
lângă el şi toţi trei fraţii ne-am dat seama, într-un soi de străfulgerare, atunci când l-am văzut
tresărind şi privind pierdut în zare, gândindu-se, fără să fi spus niciun cuvânt – şi ştiam cu
toţii - , că cineva loveşte cu o daltă într-o piatră. Tot de la tata am învăţat şi alte lucruri, deşi
sunt dimensiuni diferite de artă, el cu sculptura, eu cu scrisul. Într-o dimineaţă l-am surprins,
murmurând în barbă, „Individa o să reziste vreo 400 de ani, individul o să reziste vreo 500 de
ani”. Se referea la două statui uriaşe, de peste doi metri, aproape trei, pe care el le-a sculptat
în Regensburg, la o biserică, pe comandă. Cei de acolo ştiau că el sculptează foarte bine,
a făcut două statui uriaşe şi, întors acasă, la Bistriţa, din Germania, îşi punea problema şi
socotea în sinea lui cam cât ar putea rezista acele sculpturi. Atunci am picat şi eu pe gânduri, după el. Îmi spuneam că cel puţin sculpturile lui o să reziste cu sutele de ani, în timp ce
scrisul nostru nu ştiu cât, sinceră să fiu. Lucrurile parcă se risipesc în neant mult mai rapid,
când vine vorba de scris. Nu ştiu cât de corectă e această afirmaţie, dar...
Rep.: - Pornind de la sculptură până la scris, să trecem prin muzică, pentru că
toate aceste arte sunt foarte importante pentru sufletul nostru. Ai studiat vioara, timp
de opt ani, la Liceul de Muzică „Tudor Jarda”.
Ioana Bradea: – Da, faptul că am ales vioara atunci, în clasa I, spre surprinderea
părinţilor mei, s-a datorat unei viziuni, un fel de vis pe care l-am avut când eram foarte mică
la bunici, la Spermezeu. Nu ştiu cum am visat că eram în clasa a VII-a, deşi atunci aveam
şase ani, aveam codiţe, aveam cordeluţă, şi visam că le cânt un concert bunicilor mei deşi,
dragii de ei, nu aveau nici în clin, nici în mânecă cu muzica clasică, totuşi eu visam că le cânt
ceva la vioară. Şi atunci le-am spus părinţilor că vreau să fac vioară, să studiez vioara. M-au
întrebat dacă sunt sigură că vreau vioară, dacă nu vreau altceva, spunându-mi că vioara
este foarte grea. Dar am ales vioara atunci, iar părinţii m-au ascultat şi mi-au dat frâu liber,
cum s-ar spune, însă m-am oprit în clasa a VIII-a. Era foarte mult de studiat, la fel ca pentru
orice alt instrument, dar cred că, în paralel, eu deja descoperisem frumuseţea scrisului şi
m-a captivat mai mult decât vioara.
Rep.: - Ce te-a învăţat muzica?
Ioana Bradea: - A fost ceva foarte important. Îmi amintesc că încă de atunci ascultam foarte multă muzică, ascultam muzică clasică şi încercam să-i conving şi pe fraţii mei să
asculte, spre disperarea lor, pentru că ei erau rockeri autentici, cu Metallica şi cu alte astfel
de formaţii supărate rău de tot. Mult mai târziu, istoricii, critici literari, au comentat spunând
că textele mele sunt foarte muzicale. Mă gândesc că poate există vreo legătură de atunci.
Îmi amintesc că, în clasele mici, începusem deja să privesc vioara ca pe o corvoadă, nu-mi
venea să studiez, voiam tot timpul să citesc. Mi se părea că e mai simplu să citesc decât să
butonez tot timpul cu degetele pe corzi, însă bănuiesc că o fi fost ceva influenţă de acolo şi
ceva s-a sedimentat în subconştientul meu. Atunci când scriu, deoarece scriu rar, am timp
să mă concentrez asupra frazelor – adică atâta le sucesc şi le învârt – până mi se pare mie
că ies impecabile. Adică nu ştiu dacă e chiar aşa, dar mie, pe moment, aşa mi se pare.
Rep.: - Ai vreo reţetă? De exemplu, Liviu Rebreanu scria noaptea, cu multă
cafea lângă el, până dimineaţa aruncând jumătate din ceea ce a scris. Scria doar la
biroul lui. Tu ai o anumită reţetă sau depinzi de ceva atunci când scrii?
Ioana Bradea: - Da, din păcate depind de un program destul de încărcat. Mi-ar fi
plăcut un pic mai mult să am mai mult timp liber, recunosc. De multe ori îmi imaginam că
nu am de făcut nimic, că nu trebuie să câştig bani să plătesc cele necesare şi că am doar

ore nesfârşite pentru scris. Dar în acel moment mi-am pus problema că, dacă le-aş avea pe
toate astea, mă aşez în faţa hârtiei şi nu îmi vine nicio idee. Pentru că se poate întâmpla şi
aşa. Momentan, timpul meu liber începe după ora zece noaptea, când sunt sfârşită, ostenită, obosită şi de cele mai multe ori îmi este somn şi adorm, asta până când intervine acel
moment crucial în care decid că trebuie să scriu. Ultimul roman, de pildă, am reuşit să-l scriu
într-o vacanţă după ani lungi de zile în care am tot adunat notiţe pe care le scriu pe stradă
sau la concerte. Îmi notez diferite idei, diferite stări, emoţii, dar până în acel moment crucial,
când chiar îmi vine să mă apuc de scris, scriu când apuc. Ori noaptea târziu,  ori dimineaţa
când nu mai am somn. Dar ultimul roman l-am scris într-o vacanţă, când nu trebuia să mă
trezesc la şapte să-i duc pe copii la şcoală, când stătea şi scriam de la ora 11 până pe la 2-3
noaptea. Mi-am făcut un fel de plan, am împărţit romanul în episoade, în fragmente şi am
ajuns să calculez că prin septembrie era posibil să-l termin. Era în luna august şi mi-am spus
că, dacă scriu în fiecare seară câte 2-3 pagini, deşi uneori stătea până la 2-3 noaptea şi nu
apucam să scriu nimic, termina cartea. Îmi plăcea foarte mult să beau ceai de mentă, cafea,
de dimineaţa până seara câte 5-6, mai mergea şi câte un pahar cu vin roşu să contureze zidul
necesar între cotidian şi acea stare de graţie, să zicem, în care alunecăm atunci când scriem.
Rep.: - Jurnalismul presupune foarte multă agitaţie, concentrare, să fim primii, să punem ştirea, ne ocupăm de jurnalismul cultural, dar mai apar şi alte ştiri pe
lângă, trebuie să mergem la conferinţe de presă... E clar că aceste activităţi macină
din timpul scriitorului. Însă, îl poate şi ajuta pe scriitor, să-l influenţeze, să găsească
şi acolo teme interesante?
Ioana Bradea. – Aşa ar trebui. Unii prieteni mi-au spus că ei credeau că voi fi
jurnalistă doar 2-3 luni, de probă, şi pe urmă voi renunţa. Dar, pe parcurs, am constatat că
îmi place să scriu, deşi nu ştiu dacă chiar jurnalism se poate numi ceea ce fac eu, dar mă
străduiesc şi îmi place să scriu şi despre lucrurile mărunte. Atunci când am început eu să lucrez, Claudia Andron îmi spunea să fiu atentă pentru că o ştire publicată în mediul online are
o durată de viaţă de 3-4 ore. Pe urmă trece, lumea nu o mai citeşte, uită, poate unii îşi mai
amintesc ulterior şi se gândesc să caute prin arhivă, dar eu spun că prezentul contemporan
vede destul de rar asta ori poate că nu avem noi contact. Cred că romancierii ar trebui să
se inspire mult mai mult din ceea ce înseamnă prezentul de zi cu zi. Cunosc câteva cazuri
în care chiar s-a scris despre companii multinaţionale, despre jurnalişti, despre ceea ce se
întâmplă acum, evenimente accidente, chiar despre accidentul de la Tanacu, dacă îmi amintesc bine. Practic, noi suntem oamenii zilelor de acum şi noi trebuie să dăm mărturie asupra
prezentului, noi ar trebui să-l istorisim cât putem de bine.
Rep.: - Crezi că această perioadă de pandemie, în primăvară, sunt doi ani, a
fost şi ea în scrisul colegilor?
Ioana Bradea: - Da, am citit despre o scriitoare care ar fi abordat acest subiect, în
care era vorba despre o asistentă surmenată, prinsă în lupta contra acestui virus nemilos,
dar cred că, relativ, s-a scris puţin exact pe acest subiect, deşi fenomenul în sine mi se pare
foarte ofertant şi sunt o grămadă de direcţii pe care ar putea merge un scriitor, un poet, un
prozator. Acest subiect s-ar putea exploata la maxim.
Nu o pot asocia cu o perioadă de linişte, nici n-am reuşit să citesc mai mult decât
până acum, nici n-am reuşit să scriu mai mult, dar m-am trezit asaltată şi bombardată cu
o mulţime de comportamente care nu ne fac cinste tocmai nouă. Adică, mi se pare că ne
zbatem aşa, dintr-o extremă în alta. Odată suntem într-un fel, odată criticăm. Suntem prinşi
în mrejele unei slăbiciuni şi păliţi parcă de o frică de moarte pe care trebuia s-o fi resimţit şi
înainte de pandemie, dar parcă acum a mai acută, acum toate obsesiile şi spaimele sunt mai
mari. Cred că pandemia a scos ceva din noi, ceva nu tocmai frumos, cred că a scos aşa un
soi de mică bestialitate.
Rep.: - Cum ar trebui să fie un cititor?
Ioana Bradea: - Eu mă bazez foarte mult pe tinerii care vin din spate pentru că am
constatat că citesc, fie pe internet, fie preferă audio-boock-urile. Mi se pare că evoluează în
ritmul timpurilor pe care le traversăm acum, adică digitalizate, informatizate la maxim sau,
mă rog, atât cât ne permite anul. Cred că se cumpără puţină carte, dar asta se datorează
şi nivelului de trai foarte scăzut, pentru că, sunt convinsă că, pentru un om care câştigă un
salariu mediu, este destul de complicat să dea 40, 50, 60 de lei pentru o carte nouă, dar bănuiesc că se citeşte mult prin împrumutul de cărţi, de la unii la alţii, din câte ştiu şi Biblioteca
are o mulţime de cititori, sunt oameni care citesc şi titluri recente. Nu ştiu dacă e momentul
să intrăm în panică pentru că nu se mai citeşte sau pentru că nu se cumpără cărţi. Mi se
pare că lumea evoluează aşa cum trebuie.  Oricum, literatura sau poezia, se spunea până
acum, că ar fi o dimensiune de nişă, dar eu cred că lucrurile sunt aşa cum trebuie să fie.
Rep.: - Un vers popular spune: „C-aşa calcă din călcâie/ Ca peniţa pe hârtie”.
În poezia noastră populară, poetul contura câteodată versuri pe care noi, cei de astăzi, poate nu le mai egalăm.
Ioana Bradea: - Absolut. Eu am avut o mare surpriză când am văzut antologia
regretatului scriitor Andrei Moldovan – „Literatura din Nord”. Apar acolo nişte versuri absolut
năucitoare. Inclusiv tatăl meu, că tot am vorbit despre el la început, ne povestea foarte des
despre satul acela arhaic în care mama lui, bunica noastră, era una dintre femeile care scria
versuri, era invitată, era rugată să scrie versuri la diferitele evenimente. Am înţeles că bunica
avea inclusiv vreo 3-4 caiete scrise cu poeme. Tatăl nostru ne povestea că erau poezii scrise
cu vers alb. Nu scria cu rimă, aşa cum compunea, de pildă, pentru evenimentele din sat. De
asemenea, sunt absolut răscolitoare, sau erau, acum nu ştiu dacă se mai practică, versurile
de la înmormântări – „versul mortului”. Am asistat odată la o înmormântare, când aveam
vreo 11-12 ani, şi am auzit nişte versuri de o sensibilitate care te dau peste cap.
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E o dimensiune frumoasă a scriitorului să stea şi să rumege cuvintele,
nu neapărat să publice
Rep.: - Ai avut
şansa să asculţi poveşti
de la bunicii tăi?
Ioana Bradea: Nu de la bunicii mei. Bunicii mei au murit când eram
foarte mică. De exemplu,
tata şi-a pierdut părinţii
când era încă în facultate.
Nu am apucat să-i cunoaştem, iar bunicii din partea
mamei tot aşa, au murit
când noi eram foarte tineri
şi nu ştiam să le ascultăm
Grigore Bradea
poveştile. Dar avem câteva casete în care tata ne
povesteşte despre ei. Una
dintre poveştile fascinante, care apare  de fapt şi în primul meu roman şi în ultimul – „Înalt
este numele tău”, este cea în care tata ne povesteşte cum  a ajuns el să facă sculptură.
Bunicul lui, care era ţăran get-beget, şi-a pierdut un picior şi l-a rugat pe nepotul lui să îi
aducă tot feluri de lucruri şi în acest fel încerca să-l ţină, să-l convingă să stea cât mai mult
timp alături de el. În schimbul ajutorului, îi modela din lut tot feluri de animale, îi sculpta din
lemn până când, observând şi intuind el fascinaţia tatălui meu,  i-a spus să se apuce şi să-i
facă singur pentru că el e bătrân şi obosit. I-a spus să se apuce şi să-şi facă tot ce vrea din
lut, iar pe urmă din lemn şi să se gândească că aşa a făcut şi Dumnezeu: a modelat un om,
pe Adam, a modelat-o pe Eva, o suflat peste ele şi s-au făcut vii.
Rep.: - Câtă înţelepciune.
Ioana Bradea: - Da, aşa l-a încurajat să lucreze, spunându-i că atunci când va
ajunge om în toată firea, în putere, bun şi cinstit, va sufla peste ele şi toate vor prinde viaţă.
Pe tata l-a fascinat foarte mult această idee şi, văzând, din când în când, avioane zburând
deasupra satului, îşi imagina că va reuşi să modeleze în lut un avion, să-l facă funcţional, să
sufle pe el şi să-l facă viu. Dar visa să facă multe altele peste care să sufle şi să prindă viaţă.
A fost primul impuls care l-a convins pe el că merită să facă artă, merită să facă sculptură
pentru că avea de câştigat enorm. Aşa gândea în mintea lui de copil, atunci.
Rep.: - Bunicul a avut dreptate, le-a însufleţit şi le-a dat viaţă. În această perioadă, dacă s-au tăiat bani de undeva, s-au tăiat de la cultură. Putem trăi fără cultură?
Ioana Bradea: - Cultura, începând cu muzica, cu literatura, pictura şi tot restul
artelor care compun acest mare segment de cultură, se suprapune, practic, chiar peste
spiritualitatea noastră, chiar peste ceea ce gândim, ceea ce simţim. Nu pot să concep existenţa şi viaţa noastră fără cultură şi nici în afara ei şi nici nu-mi imaginez că ar fi posibil aşa
ceva. Bănuiesc că şi în cele mai crunte vremuri, oamenii ştiu că îşi găsesc refugiul  fie într-o
melodie, fie într-o carte, fie privind un tablou. Exclus, nu cred că se poate trăi fără cultură.
Marea tristeţe este că, deşi bănuiesc că într-un fel sau altul, măcar la nivel declarativ, fie că
recunosc, fie că nu, inclusiv politicienii realizează treaba asta, dar nu se urnesc să şi încurajeze, aşa cum se cuvine, sau să sprijine aşa cum s-ar cuveni acest segment care face parte
din viaţa noastră.
Rep.: - Ai plecat în lume. După terminarea Colegiului „Liviu Rebreanu” ai
mers la Universitatea din Bucureşti, Secţia Portugheză-Franceză. O perioadă ai stat
în Bucureşti după care ai revenit acasă. În momentul de faţă, mai ai gânduri de plecat
în Bucureşti sau te-ai readaptat la viaţa de acasă?
Ioana Bradea: - Da, a fost încă un episod foarte interesant. Atunci când am plecat
din Bucureşti eram convinsă că o fac doar pentru 2-3 luni. A fost o aglomerare de întâmplări, a trebuit să eliberăm apartamentul în care stăteam eu şi fratele meu în chirie şi, de pe
o săptămână pe alta, nu am reuşit să găsesc nimic, astfel că mi-am zis că voi sta 2-3 luni
acasă, după care mă întorc la Bucureşti pentru că acolo se întâmplă totul, acolo pulsează
viaţa, acolo pulsează orice. Ţin minte şi acum că, unul dintre prietenii noştri de familie mai
în vârstă mi-a spus că aşa spunem toţi, că rămânem doar 2-3 luni şi uite că pe urmă rămânem îngropaţi în acest oraş de provincie. Da, au trecut anotimpurile, ca să zic aşa, şi, deşi eu
aveam impresia că totul se întâmplă în Bucureşti, în realitate, eu toate cărţile le-am scris aici.
Primul meu roman a fost inspirat de experienţele trăite, petrecute în Bucureşti, dar în final, aici,
la Bistriţa, am găsit liniştea necesară ca să scriu, să stau, să le rumeg pe toate, să le aranjez
în pagină. Mă gândesc, şi parcă am şi auzit pe una dintre profesoarele mele spunând că, în
fond, ce e Bistriţa? E un fel de cartier al Bucureştiului. Dacă stai să faci un mic exerciţiu de
imaginaţie, mi se pare că se poate scrie din absolut orice colţ al pământului, inclusiv dintr-un
sătuc pierdut din judeţ, cum ne-a demonstrat atât de bine badea Vasile Dâncu, de pe dealul
Runcului. Spaţiul în sine, geografia, nu reprezintă un impediment şi nicio piedică.
Rep.: - Crezi în generaţii? Există un război între generaţii?
Ioana Bradea: - Nu ştiu ce să spun. Eu nu am fost martora niciunui război. Ştiu
că există discuţii, ştiu că există disensiuni, că se ceartă unii dintre ei, probabil din raţiuni
didactice istoricii împart în generaţii „hoardele” de scriitori. Dar, mi se pare că de bun simţ
ar fi să ne situăm un pic dincolo de această poveste. Eu nu m-am certat cu nimeni pe motiv
de generaţii, nici nu am îndrăznit niciodată să mă raportez la scriitorii mai vechi vindicativ
sau războinic, mi se pare că fiecare are dimensiunea lui în care se poate exprima şi pentru
fiecare există cititori. Ştiu, am văzut că sunt o mulţime de tineri care scriu extraordinar acum,
care vin din urmă, uneori am inclusiv mici invidii – metaforic şi în sensul bun spus – că, uite,

aşa ceva mi-ar fi plăcut să scriu şi eu, ceva ce am regăsit la poeţi foarte tineri de acum. Dar,
în rest, cred că ar trebui ca noi să depăşim noi un pic acest concept de război între generaţii,
pentru că, în final, toţi vom fi oale şi ulcele.
Rep.: - Până la urmă, în istoria literară rămâne ceea ce este valoros, se cerne.
Cred că în judeţ suntem aproape 100 de scriitori, care ne spunem scriitori.
Ioana Bradea: - Ceea ce nu-i rău.
Rep.: - Ca şi la cântăreţi.
Ioana Bradea: - Fiecare are felia lui de public şi fiecare îşi manifestă orgoliul aşa
cum ştie mai bine, aşa cum poate.
Rep.: – Este importantă, pe de altă parte, critica? Crezi în ceea ce spune critica?
Ioana Bradea: - Nu pot să spun că am insomnii după ce citesc aceste texte. Într-o
noapte am fost curioasă şi am butonat după aceste păreri – pe urmă n-am mai fost curioasă
– dar am găsit şi nişte cronici în care erau făcute harcea-parcea cărţile mele şi, ulterior, miam dat seama că unele dintre acele idei erau chiar OK spuse, am fost de acord cu ele. După
câţiva ani de la publicarea cărţilor am găsit şi eu mici fisuri în cărţi. Dar criticile, cronicile apar
întotdeauna prea târziu, după ce tu ţi-ai scris cartea. Pe de altă parte, nu prea cred nici în
discuţiile în care doi prieteni îşi arată manuscrisul şi recomandă să se corecteze acolo. Dacă
la mine ar veni cineva şi mi-ar spune să corectez ceva, să scriu altfel, eu nu aş fi de acord.
Rep.: - N-ai fi putut trăi înainte de 89 când
scriitorilor li se spunea să taie de acolo şi să scrie
altceva.
Ioana Bradea: - Cred că ar fi fost într-adevăr o
problemă. Era crunt cu cenzura şi trebuiau să accepte
pentru că nu aveau de ales, probabil. Unii au acceptat,
alţii nu.
Rep.: - Alţii nu au fost publicaţi, dacă nu au
acceptat.
Ioana Bradea: - Bănuiesc şi cred că oricine se
bucură în momentul în care îşi vede cartea comentată
de critici, dar mă gândesc că e bine să ne impunem şi
un soi de detaşare sau să înţelegem, să percepem din
asemenea cronici doar ce e mai bun sau să acceptăm cu
seninătate şi criticile şi să nu mai repetăm erori în viitoarele cărţi. Mă gândesc că şi critica are rolul ei.
Rep.: - Toată lumea ştie despre primul tău roman „Băgău”.
Ioana Bradea: - Eu nu cred că ştie chiar toată
lumea.
Rep.: - Sadoveanu, Rebreanu, care erau nişte boemi, când apăreau pe stradă toată lumea îi recunoştea. Mai sunt scriitorii remarcaţi sau nu mai sunt
cunoscute chipurile lor?
Ioana Bradea: - Sunt şi scriitori recunoscuţi pe
stradă, care apar mai des, care sunt mai volubili, care
comunică mai des şi pe reţelele de socializare. N-aş zice
neapărat că sunt într-un con de umbră. Bineînţeles, scriitorii nu sunt nici veneraţi aşa cum erau Sadoveanu sau
Rebreanu care ştim că erau adevărate staruri în acea
epocă. Pe mine până acum nu m-a recunoscut nimeni
pe stradă, nici nu mi-aş dori, sinceră să fiu. Bănuiesc că
fiecare scriitor este privit, probabil, după cât munceşte.
Dacă te agiţi, dacă ieşi la conferinţe, dacă îţi susţii cărţile, ca de exemplu domnul Cărtărescu, atunci lumea te
cunoaşte, deja eşti formator de opinie, îţi dai cu părerea
în tot feluri de probleme, subiecte. Altminteri, mă gândesc că fiecare face ceea ce-şi propune. Eu sunt absolut
mulţumită de cum se întâmplă lucrurile, cum decurg. E o
dimensiune foarte frumoasă a scriitorului să stea, pur şi
simplu, şi să rumege cuvintele, nu neapărat să publice.
Sau să mergi şi să te bucuri de liniştea de cuvinte sau îţi
asumi inclusiv o anumită izolare, o anumită linişte. Mi se
pare perfect.
Rep: - La ce lucrează Ioana Bradea acum?
Ioana Bradea: - Am în minte, gata să explodeze, vreo trei cărţi, dar nu ştiu când o să mă apuc. Le tot
coc, dar până intervine momentul să le şi scriu mai e un
pic.
Rep.: - Mesajul de final ar fi că...
Ioana Bradea: - Puneţi mâna pe cărţi şi citiţi.
„Fecioara”,
Aşa ne spunea tatăl nostru. Ne întreba dacă am citit Cansculptor
Grigore
temir. Nu conta pentru el dacă am citit altceva, trebuia
Bradea, - Parcul
să citim Cantemir. Cu ruşine trebuie să recunosc că nici
Municipal din Bistriţa
până acum nu l-am citit, dar o să mă apuc într-o zi.
Menuț Maximinian
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Teatrul lui I. Al. Brătescu-Voinești
Încărcat de onoruri și cunoscut mai mult ca autor de
nuvele și schițe, unii zic cam de mâna a doua, cu eroi ce
trăiesc la țară o viață tihnită sau se zbat într-o suferință
profundă, fără a avea însă izbucniri violente, I. Al. Brătescu-Voinești (1868-1946) a tradus sau a scris și piese
de teatru. Din dramaturgul francez Emil Augier (acestuia
i-au apărut în 1892 șapte volume de dramaturgie, fiecare
între 400 și 600 de pagini) a tradus în 1909 comedia în
5 acte Guerin Notarul, iar în 1915 a publicat, împreună
cu A. de Herz (1887-1936) piesa Sorana; precizăm că
începând cu ediția a II-a, din 1920, semnătura lui A. de
Herz este omisă pe coperta cărții; noi ne-am folosit de
această ediție. Câteva din scrierile sale au fost dramatizate pentru emisiunea Teatru radiofonic; astfel, Două surori a fost dramatizată în 1985 de N. Moldovan, în regia
artistică a lui Dan Puican, cu actorii: Rodica Mandache, Rodica Popescu-Bitănescu, Virgil
Ogășanu, Mihai Fotino, Victoria Mierlescu, Tamara Buciuceanu-Botez și Violeta Andrei. În
anul 1986, Claudiu Cristescu a dramatizat În lumea dreptății și s-a transmis la radio în regia
artistică a lui Cristian Munteanu, cu actorii: Sorin Postelnicu, George Constantin, Simona
Bondoc, Constantin Dinulescu, Gheorghe Cozorici, Catița Ispas, Mirela Gorea, Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Sandu Sticlaru, Telly Barbu, Lili Nica Dumitrescu, Matei Gheorghiu,
Mihai Stan, Sorin Gheorghiu, Ion Pavlescu, Cornel Vulpe, Radu Panamarenco, Ion Chelaru,
Ștefan Hagimă, N. Luchian Botez, Sergiu Demetriad, Dumitru Chesa. Dintre creațiile autorului Puiului au mai fost dramatizate: Călătorului îi șade bine cu drumul, Un regiment de
artilerie și, bineînțeles, Puiul.
Piesa de teatru Sorana, în trei acte, a fost adaptată pentru radio și regizată în 1982
de Titel Constantinescu, având în distribuție actorii: Irina Petrescu, Adela Mărculescu, Dorina Lazăr, Mariana Buruiană, Ion Pavlescu, Nicolae Pomoje, Vladimir Plătăreanu și Gelu
Nițu.
În Prefața la ediția a II-a, Brătescu-Voinești recunoaște că piesa n-a avut succes și
că a fost scrisă în întregime de el. Tot aici găsim și explicația onestă a omiterii numelui lui A.
de Herz: „De mult mă chinuia subiectul acestei piese. Când am fost delegat la direcțiunea
Teatrului Național, m-am hotărât s-o scriu. Fiind însă foarte ocupat și temându-mă că nu voiu
avea vreme s-o scriu singur m-am adresat d-lui A. de Herz. I-am povestit subiectul, i-am încredințat scenariul complet făcut și l-am rugat să scrie două scene din actul I. Le-a scris, dar
tonul în care erau scrise nu se potrivia deloc cu lucrarea pe care o concepusem eu. Le-am
schimbat, terminând astfel singur actul I și rămânând cu d-l de Herz să lucreze alte scene
în actele următoare. Acest prim act a fost publicat în Viața Românească sub numele amândorora. Diversele preocupări ale domnului de Herz l-au împiedicat de a colabora la celelalte
două acte. Totuși pentru că apucasem să public actul I sub numele amândorora și pentru că
îmi făceam iluzia că piesa va avea succes, am lăsat să fie jucată și publicată, cu indicația
colaborărei d-lui de Herz. Domnia sa, trebuie s-o mărturisesc, s-a împotrivit; iar dacă în
urma stăruințelor mele a cedat, a făcut-o pentru a nu duce cred vătămare succesului piesei
printr-o declarație de desolidarizare… Acum însă, față cu insuccesul piesei, mă simt dator

Spălarea bufnițelor
E o toamnă tare capricioasă, de parcă ar fi supărat-o zeii. Sora mea face dulceață de prune,
nu se mai oprește, cu un presentiment sporit al
foamei ce pândește vicleană. Scutură prunii , iar
fructele cad disperate în căldarea încinsă, într-un
ritual neașteptat. Mătușa Cosmina n-o ajută, are
altceva de rezolvat. Toată viața a făcut colecție
de bufnițe. Nu reale, desigur, ci bibelouri, jucării,
statuete. Bufnițe din diverse materiale, cumpărate sau primite cadou. Toți prietenii ei știau ce-și
dorește, așa că, la sărbători, o vizitau aducând
câte o bufniță din magazinele de lux. Da, s-au
cam adunat pe etajere, iar acum, deodată, mătușa a hotărât să le spele de praf, să le reconsidere, să le trieze. Le-a numărat: cinzeci și două.
A umplut un cazan cu apă caldă, în care a pus
detergent de vase. A pregătit o perie catifelată.
A așezat pe iarbă un cearșaf maroniu, foarte aproape de prunul încărcat al surorii. Fiecare
bufniță a fost așezată cu grijă în lichidul primitor. Un cazan plin de bufnițe plutitoare, ca niște
rațe ciudate. Apoi s-a produs minunea cea mare: toate bufnițele au început să zboare, una
câte una, așezându-se pe ramurile prunului pentru câteva secunde, apoi  reluându-și zborul,
fiecare salvând câte o prună. Mătușa s-a întins obosită pe cearșaful încălzit de soarele firav.
Credea că i-a scăzut glicemia și că era momentul să ia un medicament. A intrat în casă și …
incredibil! Bufnițele erau acolo, mișcătoare, cu ochi globuloși, alergând după insecte și șoareci. Una dintre ele i-a adus mătușii medicamentul căutat, în ciocul ei puternic. Alta încerca
să spele vasele, iar cea mai puternică s-a apucat să gătească ardei umpluți. Seara năvălea
cu miros de dulceață de prune.
Alexandru Jurcan

să dau d-lui de Herz o reparațiune pentru prejudițiul ce i-am adus, asociind numele dumisale
la o operă care nu a avut succes; și am socotit că nu-i pot da o reparațiune mai bună și mai
complectă, decât mărturisind că această operă este concepută și scrisă în întregime numai
și numai de mine”.[1]
Acțiunea se petrece la via lui Grigore Cruceru, în apropierea unui oraș de provincie.
Ca în majoritatea pieselor de teatru de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului
al XX-lea, și aici, tema este infidelitatea. Diferența de vârstă dintre Eliza Cruceru și soțul
ei, Grigore, este de 28 de ani. Într-un moment de rătăcire, tânăra nevastă este sedusă de
magistratul Barbu Viespeanu, de 26 de ani. Ea se confesează Constanței Nisipeanu, sora
sa, măritată cu Iorgu, cumnatul lui Grigore. Eliza are remușcări, gândindu-se la bunătatea și
cinstea soțului, dar și la fiică-sa, Olga, în vârstă de 16 ani. Se teme să nu i se afle adulterul,
sau, cum se exprimă ea, „păcatul săvârșit”. Ana este profesoara de pian a Olgăi, crescută
la orfelinat; Olga a botezat-o Sorana, „fiindcă e bună ca o soră” (s. n.), mai mult, a îngrijit-o
„cincisprezece nopți de-a rândul” când s-a îmbolnăvit în timp ce părinții îi erau în străinătate.
După plecarea tuturor, apare Barbu care îi adresează Elizei o ploaie de noi declarații de dragoste. Grigore se întoarce incognito acasă mai-mai să-i prindă în flagrant pe amorezi. Cea
care îi salvează este Ana (Sorana). Grigore vede umbra lui Barbu, dar este convins că este
vorba de o relație între Ana și magistrat. Între tânărul avocat Mișu, fiul lui Grigore din prima
căsnicie, om fără vicii, și Sorana se înfiripează o relație bazată pe sentimente reciproce.
Mișu îi destăinuie tatălui iubirea pentru Sorana și intenția lui de a se căsători cu ea. Bătrânul
îl sfătuiește să renunțe „la gândul acesta”, povestindu-i că a văzut-o conducând, la miezul
nopții, un bărbat din casa lor. Deziluzionat, Mișu, vrea să aibă o discuție cu Sorana „ca să-i
strige și să-i arunce în față toată fățărnicia”. Eliza încearcă să-l determine pe Grigore să-l
convingă pe Mișu să-și petreacă ultimele zile de concediu la Sinaia ori Constanța ca să-și
vindece sufletul. Tânărul refuză, ține neapărat să aibă o ultimă confruntare cu Sorana. Speriată, în ingratitudinea sa, Eliza, deși îi datorează recunoștință, o roagă pe aceasta să plece
pentru a-și apăra căminul conjugal. Sorana trebuie să aleagă între fericirea casei Cruceru și
„între spulberarea visului ei de fericire posibilă, dar neîmplinită”. La îndemnul Elizei, se sacrifică și îi va părăsi pentru totdeauna. Este o dramă bulevardieră, siropoasă, care ar fi putut
avea succes la vremea respectivă. Pentru criticii și istoricii literari a trecut neobservată, mai
puțin pentru E. Lovinescu, care într-un număr din Sburătorul (1921)[2] nota, printre altele:
„Subiectul Soranei e literatură… Nu e viață; e literatură generoasă. S-ar putea urmări sub
nenumărate forme în atâtea încercări: o ființă care împinge lepădarea de sine până la totala
jertfă a fericirii sale pentru liniștea și fericirea altuia”, adăugând: „Teatrul e însă altceva. Nu o
literatură sentimentală și dulceagă. Cere dintr-o dată, ca o supremă condiție, viața”.
După 1937, Brătescu-Voinești a devenit simpatizant profascist, ideile sale fiind teoretizate în lucrările Huliganism (1938) și Germanofobie (1940).
Icu Crăciun
[1] Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, Sorana, ediția a II-a,   București, Ed. CarteaRomânească, 1920, pp. 3-4; menționăm că toate citatele sunt luate din această ediție, adaptate
la scrierea actuală.
[2] Sburătorul, anul, II, nr. 46, din 26 martie 1921.
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Regizorul Radu Afrim și scriitorul Dan Coman
în căutarea viitorilor actori pentru o piesă jucată acasă
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Gavril Moldovan - 80
Poet şi publicist bistriţean, Gavril Moldovan face parte din prima
generaţie echinoxistă. S-a născut la 17 octombrie 1941, în satul
Cociu, judeţul Bistriţa-Năsăud, din părinţii Pompei şi Ileana, născută Blaga. A urmat liceul la Năsăud, studiile filologice la Cluj-Napoca, iar Facultatea de Ziaristică la Bucureşti. Ulterior a lucrat 3
ani în învăţământ, ca profesor de limba română şi franceză. Lucrează din 1971 la ziarul „Ecoul” din Bistriţa, care după anul 1989
se va numi „Răsunetul”.
Poetul debutează în paginile „Tribunei” clujene în anul 1966, în
revista „Tribuna”, anul 12, nr.1 (4 ianuarie), p. 4, cu poezia Traducere. Colaborează la revistele „Tribuna”, „Steaua” (Cluj-Napoca),
„Echinox” (Cluj-Napoca), „Luceafărul” (Cluj-Napoca), „România
literară” (Bucureşti), „Transilvania” (Sibiu), „Minerva” (Bistriţa),
„Ecoul” (Bistriţa), „Răsunetul” (Bistriţa). (…)
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Ziariştilor şi al Societăţii
Culturale „Limba noastră cea română” din Chişinău.
Primeşte premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul Boeme la Colocviile „George Coşbuc”, ediţia 2002, premiul Societăţii scriitorilor din Bistriţa-Năsăud în anul
2008, pentru creaţie poetică şi promovarea activităţilor literare în presa judeţeană, premiul
pentru poezie acordat de revista „Mişcarea literară” în anul 2012 şi premiul „Liviu Rebreanu”
pentru jurnal şi publicistică literară la Colocviile Rebreanu, ediţia XXXIII din 26-27 noiembrie
2015. Este laureat al Festivalului de poezie „Afirmarea” de la Satu Mare în anul 1984, „Lucian Blaga” de la Sebeş din anul 1984, „Octavian Goga” de la Ciucea în anul 1985 şi de la
Sighetu Marmaţiei din 6-8 octombrie 2004. Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Cluj îi
acordă o diplomă în semn de preţuire pentru o viaţă dedicată scrisului românesc cu ocazia
împlinirii vârstei de 70 de ani, iar Casa de Presă şi Editură „Răsunetul” din Bistriţa, în semn
de respect pentru activitatea depusă în cadrul cotidianului „Răsunetul” i-a acordat titlul de
senior editor pentru dăruirea, experienţa şi profesionalismul în jurnalistică.
Au scris despre: Alex. Ştefănescu, Petru Poantă, Ion Pop, Andrei Moldovan.

Jurnal
Sub stratul gros de zăpadă viitoarele holde,  aşternute pe câmpurile ce le străbat,
pot respira comod sub acoperişul protector. .. Oare există vreun strop de umanitate în paşii
mei care calcă totul în picioare?  Oare  duc  eu cu  mine  prin  desişuri  niscaiva stropi  de
omenie  care se cere  păşită  la repezeală?  Să fie acesta adevăratul  pas  care duce la  
adevărata încolţire? Tonele de sudoare ce le emit păşind sunt oare rezultatul sau promisiunea unui rezultat mai bun?  Revin la holde  pentrucă holda este un aşternut  supus  încolţirii  
care mie îmi ţine de cald. Am ajuns în dreptul unei holde ale cărei boabe  sunt ascunse sub
stratul de zăpadă căzută de curând. În subterfugiile ţărânei o mână de boabe se luptă acolo
tacit pentru existenţa noastră.  Orice boabă visează o moară. Aşa cum se luptă un text să
supravieţuiască pe o pagină de manuscris ,,arată’’ şi ,,grăpată’’, nedat încă   în folosinţă,
aşa se luptă o boabă să ajungă la moară.  Bobul nu este un cuvânt, ci o taină şi mai mare.
Şi pentrucă am  mintea proaspătă de amintirea lui George Ţâra, care obişnuia să spună:
,,Trebuie să fie nătâng de-a binelea acela ce-l caută pe Dumnezeu oriunde altundeva decât  
peste  tot’’, eu caut pe Dumnezeu în aceste boabe acoperite de nea. La capătul viitorului
lan se-ntinde suprafaţa ce sărbătoreşte camuflarea singurătăţii. Viitoarea făină adolescentă.
Singurătăţii nu-i stă bine decât camuflată. Acolo boabele de grâu încolţesc şi firul verde ieşit
din găoace se dezdeoacă tot mai tare până devine pai. Asta va fi în primăvară-vară. Acum
doar se pun bazele acelei  infrastructuri care va degenera generând  recolta. A muri pentru
a naşte, asta este filosofia bobului. A  renaşte în spic. Aceasta este calea care duce la adevărata cunoaştere a singurătăţii. Un tratat despre felul cum să-i spui vieţii adio, cum să-ţi
pui în aplicare singurătatea, sau  cum s-o pui la lucru tone de singurătate.  De azidimineaţă
mă străduiesc să-mi pun singurătatea la lucru. Am avut cândva o mare îndemânare de a-mi
pune singurătatea să facă ceva concret. Nu să contemple degeaba. Să promoveze fulgii de
omăt, sau să legifereze noi tratate despre îndreptarea intelectului. Îndemânarea care aduce
fiinţei foloase. Acea îndemânare, însă s-a dus, s-a pierdut printre avalanşa de întâmplări ceţi ies în cale. N-am  mai rămas cu nimic din ea. Din nou lupta contrariilor şi-a spus cuvântul.
Mă anihilează mereu  şi  mă enervează ceea ce se destramă de la sine. Mă  încuviinţează  
nenorocul de-a da întâmplărilor vad  pe lângă  casa  mea din pădure. Mi-am făcut în pădure
o casă din crengi de copaci şi m-am simţit bine în ea până când cucuveaua a dat de ea şi
praf s-a ales din culcuşul acela. Acum rătăcesc  sub ploaia de fulgi pentru a mi se tulbura  
amintirea în ninsoarea spulberată de vânt. Vântul e ambiţia aerului de-a răscoli totul, chiar
şi amintirile mele. Trăiesc alături de vânt până o zi senină întoarce foaia manuscrisului şi
atunci citesc, ori visez că citesc. E tot una pentru că ,,viaţa e vis’’. ,,La vida e sueño’’ (Lope
de Vega).  De când m-am călugărit cu pădurea numai visuri visez. Pădurea te face om  visător. Visare poate fi şi  drumul copacilor de la rădăcină la creştet. Creşterea aceasta e plină
de visare. Visarea prinde aripi şi numai ce se trezeşte copacul  bătrân. Din tufă  devenind
adolescent, apoi senior  redactor, cum sunt eu. Orice copac este un redactor  pentrucă redă  
lumii hârtia înfăşurată în el şi o livrează drept materie primă scriitorilor contemporani. Scriitorii contemporani nu poartă însă o deosebită stimă copacilor  pe care-i  lasă  la îndemâna
silvicultorilor, iar aceştia mânjesc cu  topoarele viitoarea  hârtie care circulă în ei prin seve şi
pe care, scriitorii ar putea scrie...
S-a încălzit  vremea  afară şi zăpada,  căzută din abundenţă zilele trecute, acum  
se topeşte. Iarna  e   dirijată  de  mai  sus  şi n-are  putere  să mai  sălăşluiască. Nici  nu
ştii ce anotimp  e, iarnă  sau  primăvară. Mă tem să nu fie inundaţii  prin  unele  locuri. Din
orice schimbare de genul acesta a  climei, au  de  suferit oamenii.  Mă doare  sufletul  când  

văd   oameni  suferind. Această  sensiblitate  s-a cuibărit  în  mine  de  mic copil, când  îi  
vedeam pe părinţii mei  cum se spetesc muncind fără să agonisească  nimic. Tot ceea ce   
produceau  pe  ogoare,  dădeau  la  stat.  Bani, n-aveau  niciodată, doar când  se  ivea  
prilejul  să vând  vreun  viţel  sau  porc. Am încălţat ghetele cele reparate de curând, care
nu alunecă şi am purces spre acele locuri unde tremură creanga. Am luat-o creanga  şi  am
ajuns în pădure. Am revăzut locurile de baştină ale căprioarelor şi  mistreţilor, am adunat în
paşi  toată, revolta pentru o copilărie  săracă, ratată.  Nu  m-am  pierdut  prea  tare  în  codru  
de teama să  nu  mi  se  facă  rău  şi să  cad  pe  undeva, să nu mă  găsească nimeni şi  
să  mor acolo neştiut şi  nevăzut de nimeni. Am tras  mai  mult  pe lizieră, am privit  casele
înşirate de-a lungul văii  şi mă  gândeam  să  vin  acasă   cât  mai  repede  să  văd  dacă  
lumea  în  oraş  se  prinde  în Hora Unirii. Era plăcut, era chiar cald  pentru  luna  ianuarie,
plus cinci grade cu toate că omătul  de sub paşi  nu  era  topit. Cum se adânceşte-n  mine
un  gând  primăvăratic, cum alungă  pasul  meu  mici  îndoieli  şi  se  strecoară şerpuind  
printre  copacii  golaşi, cum  starea mea   actuală  comparată cu cea  de  ieri, de  alaltăieri  
e aproape aceeaşi, adică un amalgam de vise şi şoapte,  o  suită muzicală care urcă în
ritmul  paşilor  mei  şi coboară  pe un portativ  abia  schiţat...
În pragul  casei  noastre  stă  mama şi coase o haină.  S-a aşezat  acolo  unde  
lumina e  mai  puternică, să  vadă  mai bine cusătura,  să bage  aţa în  ac. Mama are chipul  
unei  femei  îngrijorate.  Ea duce o gospodărie  cu  multe daraveli.  Mama  descoasă  o  
porţiune  ce  tocmai  a înţesat-o,  fiindcă nu i-a ieşit bine,  apoi coase din nou. Ochii ei  au  
înlăcrimat puţin şi îşi şterge  pleoapa cu  mâneca. Se  uită  din  când  în  când  la drum să
vadă cine trece. Să  vadă dacă nu  vine careva dintre noi, căsenii  acasă.  Ea este fiica unei
alte femei,  care  la  bătrâneţe  aproape că  a orbit şi  când venea  pe la noi  ne prindea  
jucându-ne  în  curte,  pe noi,  nepoţii ei, ne  lua  în braţe şi spunea ,,ăsta-i Gavrilă, ăsta-i
Pompei’’... Ea a murit şi nu a  apucat  să vadă decadenţa familiei  fiicei ei în comunism.  
Mama coase într-una ca şi cum  ar  păşi pe suprafaţa albă a unei pânze  scoase  proaspăt
de la tiară, de la războiul de ţesut.  Ea a ajuns acum  într-un  punct  în care  se gândeşte
cum  să continue.  Să schimbe  culoarea aţei, în funcţie de nuanţa coloristică  a  materialului,  sau să  meargă  mai departe  pe aceeaşi  linie. Sunt  în  lucru  o pereche  de pantaloni
ai soţului  ei cu care  merge  la câmp, la vite, la moară mai puţin...Vrea să fie lucrul  cât  
mai  bine  făcut. Ea  a acumulat mai  pe urmă atâta  tristeţe  încât şi zilele frumoase  i  se  
păreau  tot  triste. A  terminat de  cusut  pantalonii şi se apucă de  săpat  în  grădina de
legume.  Grădina  aceasta  pe care şi-o întreţine singură, e  mândria  ei. De  aici smulge  
câte-un  morcov,  o ceapă, o căpăţână de varză  să facă  demâncare. Apoi merge  în  şură,  
unde,  pe nişte pătule,  se ouă găinile.  Culege  câteva ouă  şi  mă  strigă  pe mine să merg   
la magazin să schimb ouăle   pe   ulei de  floarea  soarelui. Să  nu  uit ţigări  pentru  tata,
că vine de la lucru şi în loc de mâncare  cere  ţigări.  Bani  nu  aveam,  schimbam ouăle  pe
diferite produse, căci aşa  era atunci. ..
O nelinişte nervoasă, o uimire mută, o frică superstiţioasă,  o buimăceală a strămoşilor mei  transmisă mie domină  fiinţa mea chiar şi-n momente de relaxare, de uitare a
unor griji permanente ce sălăşluiesc în cugetul meu. Era  chipul, ori mai bine zis amprenta
ursuză a unui moşneag ajuns în mintea copiilor, a unei bătrâneţi înaintate şi fără întoarcere.
Învelişul este  prevestitor, avertizor  al  întregului ce-l înveleşte. Am mers în ziua aceea, ca
deobicei,  în câmp cu uneltele fireşti ale unui ţăran care se duce să răstoarne brazde, să
întoarcă fânul, adică ,,mâncarea pentru patru picioare’’, sau să culeagă snopii. Cu toată
resemnarea mea, aveam totuşi o hotărâre ascunsă, severă înscrisă în înfăţişarea mea,
care mă purta şi mă ademenea, asemănătoare chipului acelui ţăran pictat de Octav Băncilă
la 1907, surprins în fugă şi cu pumnii strânşi. Numai că eu am păşit calm pe drumeagul
comunal, când deodată, în faţă, nu la mare înălţime, o moară înainta plutind prin văzduh,
pe deasupra ogoarelor,  cu o încetineală abia sesizabilă, dar cu huruit puternic şi  asurzitor.
Moara zburătoare era însoţită de un stol de păsări, ce dădeau rotocol în jurul ei, de grupuri
de gâze care zumzăiau şi ele. Îşi părăsise albia şi o lua hai-hui. Roata mare, neagră de
culoarea  cărbunelui se-nvârtea  în gol ca o elice,  vrând  parcă să  transforme moara de
apă în moară de vânt. În uşa morii, morarul făcea semne disperate din mâini, iar ochii, se
vedea chiar şi de la distanţă, purtau în ei tainele viitorului nesigur şi tragic. Morarul făcea
semne că ceva nu e în regulă. Un duh ameninţător plutea deasupra acestei alcătuiri de
care-mi atârnam ochii ca de un cadavru. Era duhul apostat   al îndelungatei ei folosinţe
ajunse  ruină, care acum îşi pierduse obişnuinţa. Ea trăda sfârşitul nemilos al unei cariere  
apuse, speranţe  frânte, întruchiparea deznădejdii, renunţarea. Moara nu mai  era pătrunsă
de duhul vremurilor de altădată, când  ţăranii  opreau carele în dreptul porţii morii, dejugau
vitele, le lăsau să pască în împrejurimi, iar ei descărcau sacii plini de porumb sau grâu,
apoi îşi aşteptau rândul să toarne în coş. Ce să mai torni acum în coş, când roţile sărăciei
şi ale nenorocului se-nvârteau invers acelor ceasornicului.  Nu erau timpuri pentru turnat în
coş. Moara evadase ca dintre pereţii universului  şi părăsea satul nemaiavând ce măcina.
Mânia  tremura pe buzele sătenilor, divulga stările precare ale unui regim ce şi-a scris pe
toate gardurile invincibilitatea. Poate ar fi mai bine să mă duc undeva cu schiurile, sau să
mă plimb pur şi simplu prin zăpada albă ce se lasă modelată de paşii mei precipitaţi...
Se destramă norii, se limpezeşte cerul, se luminează hotarele pe care calc posac
şi umilit de ciuma ce bântuie în urbe. Nu privesc în urmă, ci mă duc tot înainte pe lângă
răsuflarea aceasta de primăvară ce încolţeşte în tărâm. Am identificat câteva păsări răzleţe
care îmi deschideau calea mea şi le urmam cu aceeaşi supunere şi întristare de care sunt
cuprins de câte ori nădăjduiesc prea mult, încât sufletul meu nu poate căra  supraplinul ivit.
Sunt gânduri sprinţare, frânturi de imagini ce-mi bântuie memoria, surâsuri şi încrâncenări
care fac din mine alt om decât sunt în cetate. În câmp dau frâu liber  întregii mele nesocotinţe  de-a fi un nesocotit. În cetate sunt total lipsit de valorile ce la obţin din mers, din mişcarea aceasta flămândă de spaţiu. Lucrurile trec pe lângă mine şi le privesc din mişcarea care
saltă trupul meu şi-l face curios şi sincer. Deocamdată sinceritatea nu-mi foloseşte la nimic,
ci ea este un sprijin pentru edificiul înjghebării unei moralităţi prezente, ori poate viitoare.  
(După ce trec, zilele devin abstracte, jurnal, 2021)
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Laura Poantă - 50

Exerciții de echilibru

Volumul Laurei
Poantă,
„Doctorul de povești:
medicină și literatură”
(Editura
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca,
2021),
cuprinde
texte publicate atât
în reviste de specialitate (medicale),
cât și în reviste
literare. Putem intui, așadar, încă dinainte să citim propriu-zis
cartea, că printre preocupările spirituale ale
autoarei se vor număra medicina și literatura. Dacă mai punem la socoteală că imaginea de pe copertă îi aparține tot autoarei (o
lucrare din seria „Minima commedia”, după
cum descoperim în pagina de gardă), este
lesne de constatat că avem în față volumul
unei autoare complexe, obișnuite să sondeze și să investigheze lumea în care trăiește
din cel puțin două perspective: cea științifică
și cea artistică.
Peste
toate
acestea planează însă un
echilibru ce intră cumva în
contrast cu febra căutărilor, a permanentei puneri
sub semnul întrebării. Se
poate observa în textele
adunate în acest volum, o
cumpătare a felului în care
sunt expuse ideile. Deși
găsim tratate teme nu
tocmai facile (dimpotrivă,
unele dintre ele stârnesc
controverse chiar și în
prezent), Laura Poantă izbutește performanța unei
argumentări nepărtinitoare și neînfocate, o dialectică a moderației, dacă-mi
este permis.
Am
constatat,
bunăoară, parcurgând textele (nu neapărat
cele cu caracter biografic) un aspect ce trebuie evidențiat și lăudat ori de câte ori avem
ocazia să-l întâlnim, în opinia mea: privirea
în ansamblu „a problemei” puse în față, a
investigării ei din toate unghiurile. Detaliul
acesta, specific științelor cu precădere, este
aproape absent din felul în care gândim în
zilele acestea – alegem o „tabără” și-i preluăm argumentele fără să ne gândim vreo
clipă să aruncăm o privire măcar la ceea
ce susține cealaltă tabără (și, mai grav decât atât, nici argumentele proprii nu le prea
supunem vreunei forme de investigare...).
Suprapusă pe contradicțiile (folosesc aici un
eufemism) iscate de Covid-19, avem o imagine cât se poate de limpede a lumii în care
trăim.
Laura Poantă, spuneam, reușește performanța lăudabilă de a nu se așeza
confortabil în vreo tabără, de a cerceta argumentele tuturor taberelor implicate, de a
nu emite sentințe. Iar când argumentele ei
înclină înspre o parte sau alta, afirmațiile ei
nu sunt nicio clipă tăioase.
Iar temele dezbătute nu sunt nicidecum facile sau confortabile. Dar aproape
întotdeauna concluziile sunt percutante, actuale, semnificative. Scriind, bunăoară, des-

pre relația medic/pacient, aplicat pe maniera
în care este abordată moartea (mortalitatea)
în această relație, autoare susține că „nu
conștiința clară și lucidă a condiției de muritor e cultivată, ci dimpotrivă, eclipsarea morții intravitale, scoaterea ei din perspectiva
destinală. Graba cu care se pune întrebarea
«de ce a murit»? la vestea oricărui deces
vorbește de la sine despre incapacitatea
omului contemporan de a-și realiza condiția.” (pp. 17-18)
Sau, tot în contextul discuției despre moartea celor dragi: „Poate că atunci
când este vorba de cineva foarte drag ne
simțim mai bine dacă ne gândim că l-am păcălit și că el a murit cu gândul că urmează să
se facă bine la următoarea perfuzie, dar aici
este vorba despre cel care moare și nu despre noi, care încercăm să ne ușurăm nouă,
de fapt, trecerea.” (p. 35)
Acolo unde este cu putință, Laura
Poantă pledează, așa cum este de așteptat,
pentru rezultatele și concluziile științei. Dar
mai face un lucru, poate la fel de important,
încearcă să înțeleagă care
sunt motivele pentru care
oamenii aleg să ignore
aceste concluzii, mizând
pe alte argumente, date
etc. În întreaga dezbatere
iscată de Covid-19, îmbolnăviri, vaccin etc., autoarea propune o perspectivă
a echilibrului, a cercetării
argumentelor
ambelor
părți. Fără a face paradă
de termeni și cunoștințe
medicale (în fond, nu aici
este miza cărții, chiar deloc) ea oferă, acolo unde
e nevoie, explicații, date,
studii; dar nu face asta în
mod partinic, pentru a-și
consolida poziția în vreuna
dintre tabere, ci pentru a
ilustra argumente, pentru
a clarifica și limpezi ceea ce scrie.
Tot în contextul discuției despre virus, scriitoarea ia notă de felul în care este
pusă problema pe diferite rețele de socializare sau pe forumuri în articolul „Jurnal pandemic bruiat”. Aș spune că, văzute la un loc,
rândurile extrase de pe internet, deși hilare
într-o primă instanță, devin, pe măsură ce
sunt citite, ridicole și apoi îngrijorătoare de-a
dreptul.
Iar temele acestea sunt doar o
frântură a ceea ce Laura Poantă tratează
în textele cuprinse în „Doctorul de povești”.
„Machismul” (dacă nu chiar misoginismul)
în medicină, cenzura (basmelor, dar nu numai), stereotipiile, golurile de comunicare,
prejudecăți de tot soiul, stresul, anxietatea,
metehnele noilor generații etc., toate acestea sunt tratate aici. Iar pe lângă toate astea,
găsim câteva texte cu caracter (auto)biografic a căror frumusețe rezidă și în contrastul
lirismului lor cu restul articolelor.
Închei prin a menționa faptul că volumul acesta nu este o lectură tocmai facilă.
Mai ales dacă interogațiile propuse subtil de
către autoare ajung așa cum trebuie la cititor. În acest caz, cartea va fi, fără îndoială,
un onest prilej de (auto)reflecție.
Vasile Vidican

Bolile contemporaneității sub diagnoza
”doctorului de povești”
Nu doar somnul rațiunii naște monștri. (Ăsta era  pericolul Europei iluministe a
lui Goya.) Ci și rațiunea insomniacă, schizoidă, pragmatismul pedestru, hiperspecializarea monocordă și ”corectitudinea politică” a
zilelor noastre. ”Doctorul de povești” Laura
Poantă schițează   profilul câtorva astfel de
monștri, după ce pune stetoscopul pe inima tahicardică a lumii noastre (iertată-mi fie
formularea pleonastică, dar când inima o ia
razna, ea nu mai e inimă, ci cord), lume ce
nu mai visează și aproape că nu mai doarme, în recenta sa carte cu acest titlu (Doctorul de povești. Medicină și literatură, Editura
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021).
E cartea unui scriitor complex, ca
formare și specializare (medic, grafician și
traducător), iar perspectiva multidisciplinară,
de intersecție, pare a avea tot mai multe de
spus contemporaneității noastre hiperspecializate, constituite din tunele paralele. (Ernesto Sabato explorase, în 1948, unul singur,
dar, între timp, se pare că modelul a proliferat.) Intersectările acestora sunt nu doar
rare, ci și, adesea... false: tunelurile trec
unul pe deasupra celuilalt, în planuri diferite,
după cum constată autoarea încă din primul
său eseu.
Sunt 32 astfel de eseuri, grupate în
patru secțiuni, astfel încât spectrul tematic e
chiar mai larg decât cel anunțat în subtitlu,
căci abordarea baleiază nu doar între medicină și literatură, trebuind adăugate aici măcar filosofia, sociologia, arta plastică, stilul
și lexicul traducerilor, educația (mai ales pe
linia poveștilor pentru copii), memorialistica
etc. Încât se poate spune că cele cca 200 de
pagini reconturează profilul unui umanism
renascentist, a cărui pierdere încă din zorii
modernității a devenit un izvor necontenit de
suferință și alienare pentru omul contemporan.
E greu de rezumat o astfel de carte. Dar iată doar câteva exemple.
Revenind la amintitul prim eseu,
Abordări ale morții și mortalității în relația
medic/pacient, ar fi de observat că tema - relația dintre medicină și religie (respectiv modul divergent în care privesc moartea medicul și pacientul său) - este una centrală a
filosofiei, deci cu mare putere de iradiere în
câmpul ideilor generale. Autoarea observă,
în abordările mai noi, tendința de asimilare
artificială a termenilor (știință și religie), ”cu
intenții și rezultate obscure”. Căci, pe când
știința (medicina, în cazul de față) a făcut și
face ”pași mici spre luminarea zonei misterioase” (a raportului viață-moarte), religia, prin
chiar statutul ei, ”populează Necunoscutul
cu ficțiuni durabile” ce se nasc tocmai din
spaima de moarte (p. 8). Numai că omul modern, adept – în principiu – al perspectivei
științifice, ”cel al unei tot mai largi și complexe supuneri a naturii, cuceritorul unor mereu
noi porțiuni din teritoriul morții” (p. 15), nu a
obținut prin aceasta – aparent paradoxal mai mult echilibru și seninătate, ci mai multă
spaimă și angoasă. (Paradoxul e aparent
pentru că accentele se mută dinspre pasivitate și acceptare, spre acțiunea responsabilă, dar cu rezultate mai niciodată sută la sută
sigure.) De unde faptul că spaima de moarte
(înțeleasă ca inacceptabilă) ar fi făcut un pas
înapoi doar pentru a se relansa, mai brutal,
în actualitate. Soluția autoarei, la care se
poate adera fără rezerve, ar fi tocmai ”dezi-

luzionarea, recuperarea staturii umane (tragic-eroice, n.n.), în locul celei superumane,
cu moartea ca ingredient esențial” (p. 15).
Problema atitudinii față de moarte
nu e fără consecințe în planul practicii medicale. Căci derivă din ea nevoia (abordată
în următorul eseu) privind ”demedicalizare
a morții” (spre care s-au făcut pași doar în
New England, SUA); în concret, nevoia pacientului de a muri acasă, nu în spital (cum se
întâmplă de obicei), printre tuburi și aparate;
de a muri lin și frumos, printre ai săi (precum
omul culturii tradiționale), cărora să le spună
”cu limbă de moarte” ceva de ținut minte și
de împlinit. Pe scurt  - nevoia de resacralizare în plan uman a morții.
E una din marile provocări ce stau
în fața omului contemporan. Dar nu e singura. Căci, de pildă, ”în era comunicării – nu
ne mai înțelegem” (p. 38), iar bolile sunt descrise, în literatura de specialitate (și nu e
vorba doar de cea națională, autoarea menționând că se folosește, pentru parcurgerea
acesteia, mai ales de limba engleză), aproape exclusiv conform paradigmei masculine,
deși mai nou se recunoaște diferențierea pe
sexe nu doar a pragului durerii, ci și a multor
simptome clinice.
Stresul (căruia autoarea i-a dedicat
o carte aparte) este o altă problemă greșit
înțeleasă a lumii noastre: ”Se abuzează
enorm de un termen serios, care ascunde în
el probleme la fel de serioase, și se aruncă
în derizoriu prin alăturare cu toate neîmplinirile, nemulțumirile, dezamăgirile, decepțiile
noastre” (p. 58).
Se fac apoi precizări de finețe privind frica, anxietatea, deruta, adevărate
fenomene sociale contemporane, accentuate de ”obezitatea informațională” (apud M.
Miclea), de o adevărată ipohondrie socială,
de ”teroarea sanitară” (Giorgio Agamben)
și de atâtea teorii  ale conspirațiilor. Autoarea vorbește chiar despre ”o nouă religie a
fricii”, una cu ”desfășurare de telenovelă”,
pentru că, de fapt, nu ne pasă, ne temem
doar pentru noi, iar (reluând o formulare a
Anei Blandiana) ”durerea nu e contagioasă”,
ci mai degrabă singularizează.
Pandemia a exhibat, mai ales în
plan național, funciarul nostru analfabetism
științific, amplificat la rându-i de o presă pseudo-științifică, ce-și ia informațiile de pe google translate; încât ”Este uimitor cum, în era
informației și a progresului absolut [...] nu
putem comunica nimic credibil și nu reușim
să gândim mai departe decât ziua de azi” (p.
83). În acest context, autoarea simte nevoia să-și reafirme crezul și formația științifică,
în temeni voit empirici (cum vorbești copiilor
mici): ”Nu sunt antivaccinistă și cred cu tărie
că pământul e rotund” (p. 84).
Cum tot mai bine înțelegem, o
maladie nouă, ascunsă ca viermele în măr,
conține și internetul. Nu am găsit nicăieri o
mai exactă circumscriere a sporului de agresivitate de pe rețelele de socializare, ai căror
utilizatori s-ar manifesta foarte asemănător
cu cei care au consumat alcool. (Autoarea
citează, ca de obicei, experți în materie, precum – aici – Mary Aiken, care vorbea chiar
de o ”beție a internetului”).
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Comportament incluzând o dezinhibare specifică, amplificată acum de păstrarea anonimmatului și împletită chiar cu o anume plăcere de a face trolling.
Plăcere agrementată cu puțin narcisism, puțină psihopatie, ba chiar cu machiavelism și sadism. Încât ”violența ancestrală, scrisă în codul nostru genetic, și-a găsit o portiță de manifestare... online” (p. 91). Se credea, în anii ’90,
că internetul va aduce ”un nou tip de democrație”. Și a adus – sugerează
autoarea – dar cu aplicabilitate inclusiv în sfera opiniilor științifice (acolo
unde democrația nu are ce căuta).
O formă hidoasă de maladie contemporană a ajuns ”corectitudinea
politică” aplicată tot unui domeniu în care n-ar fi avut ce căuta: anume, poveștilor copilăriei (dar și imaginarului artistic în general); problemă atacată
atât în eseul omonim (Doctorul de povești), cât și în altele, precum Sarea în
bucate sau Cine se teme de povești?. Să reproșezi basmelor (ba chiar să
le interzici, sau să le rescrii ”corect”) că perpetuează modele de frumusețe
doar ”albe” sau ”anxios de slabe”, deci cu standarde fizice restrictive, că au
numai eroi heterosexuali, că fetele sunt aici ”prematur închise” în idealul
perimat al atribuțiilor familiale etc. înseamnă să nu te poți plia necesității
unei lecturi culturale, sau măcar uneia infantile, așezate firesc în prelungirea
imperativelor specifice idealității basmului. De asemenea, înțelegerea (tot
mai răspândită, inclusiv printre părinții români de ultimă generație) ca ”antieducative” a unor scene ”tari” din aceste povești (bunicuța mâncată de lup,
răzbunarea caprei, mamă a celor trei iezi etc.) înseamnă o proastă așezare
atât față de exagerarea specifică artei (vezi G. Călinescu), cât și față de
funcția educativă a acesteia (limpezită, la noi, de către Titu Maiorescu încă
din secolul al XIX-lea). Asta, pe lângă excluderea apriorică a contextualizării spațio-temporale, care ar presupune un anume orizont cultural, tot mai
evanescent în anii din urmă. Mai gravă e însă așa-zisa problemă educativă,
ce pune sub clopot de sticlă formarea noilor generații, care riscă ulterior
inadaptarea (devenind ”fulgi de nea”, conform unei metafore deja uzuale în
literatura de specialitate). Căci ”piedicile și greutățile vieții sunt cele care ne
obligă să dobândim conștiința de sine” și ”doar prin experiență devenim”.
Sau, reluând formularea hâtră a lui Mark Twain: ”Viața are prostul obicei de
a te bate tot pe părțile încă neexperimentate” (p. 114).
Dar și diagnosticul Laurei Poantă pentru noul mod de lectură a
basmelor vine tot atât  de tranșant: ”Propunerea de a citi /vedea toate poveștile într-o cheie strict (de fapt, greșit – n.n.) educativă, corectă politic și
vigilentă cu privire la tot ce înseamnă misoginism, LGTB, rasă, religie și
multe altele este înfricoșătoare” (p. 115). Ideologie pură, s-ar putea adăuga,
cu nimic mai apropiată de adevărul artistic decât vetustul proletcult.
O lectură dacă nu ideologică, măcar ghidată medical (simtomatologic), a unor basme sau texte literare pentru copii ia în discuție autoarea tocmai în amintitul eseu ce dă titlul cărții, eseu ce se vrea ”o privire
de medic asupra literaturii”: ”Vrăjitoarele, piticii, trolii, spiridușii, toți aceștia
erau expresia bolilor fără leac, pe care oamenii <<normali>> încercau să le
stârpescă” (p. 107). Dintr-un atare punct de vedere, în motivul Frumoasa și
bestia s-ar putea decela sindromul Stockholm (cel al atașamentului victimei
de agresor), Alice în Țara Minunilor ar putea fi expresia convertită artistic a
migrenelor lui Lewis Carrol, personajele negative ale lui Creangă – expresii
ale epilepsiei autorului etc. Dar, așa cum perspectiva psihologico-educativă,
mai sus discutată, nu e cea mai adecvată unui univers imaginar (iar tendința
de nuanțare psihologică a poveștilor împinge respectivele texte dincolo de
granițele respectivei specii), nici cea medicală nu e cea mai recomandată,
iar autoarea, deși în primul rând medic, pare a fi pe deplin conștientă de
acest lucru: ”Încercarea de a pune diagnostice personajelor din povești, fie
ele bune sau rele, ar putea fi o capcană, un joc periculos, atât pentru adulți,
cât și pentru copii, pentru că, până la urmă, ne îndepărtează de simbolistica
acestor anomalii” (p. 108).
Cartea abordează și alte aspecte mai mult sau mai puțin maladive
ale lumii contemporane: despre citire și recitire, despre o distopică lume
fără cărți, despre poreclă și stigmat, despre bullyng și segregare, despre
fobia medicinei moderne pentru radiația solară ultravioletă în exces, despre
emigrare și rămânere în țară, despre limbajul figurativ în medicină, despre
dificultatea traducerilor sau despre artiști ca ”cei mai neesențiali dintre lucrători” (conform unui studiu recent din The Straits Times) etc. Toate acestea, împletite cu amintiri din copilărie și școală, cu urmărirea modulațiilor
contemporane ale receptării frumosului plastic, cu descrierea unor aspecte
din zilele și nopțile unui medic de gardă într-un spital românesc. Luarea lor
în discuție s-ar putea converti în noi argumente ale unei viziuni complexe,
nuanțate, echilibrate asupra unei lumi ce are tot mai multă nevoie de o atare
perspectivă. Dar ar depăși cu mult cadrele spațial-acceptabile ale unei simple cronici.
Nu o dată, se invocă modelul medicilor de altădată, care – pe lângă
faptul că  înțelegeau (pe urmele lui Hippocrate) medicina ca pe o artă – erau
nu arareori practicanți ai viorii sau penelului. Cartea își definește implicit
autoarea pe linia acestei paradigme. Uneori o face însă chiar explicit: ”Să
fii medic și iubitor de pictură/ pictor în același timp înseamnă să ocolești
perspectiva monotonă și monocordă, să exersezi diversitatea, să păstrezi
vii mai multe fețe ale universului uman” (p. 97). Altfel spus, să trăiești – prin
intermediul culturii - mai multe vieți.
Vasile V. Filip
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Stresul, cuvântul de pe buzele tuturor
     De multe ori auzim în jurul nostru că, dintr-un
popor vesel, am devenit unul cu feţele triste, cuvântul stres fiind pe buzele tuturor. Dăm vina mereu pe
alţii, de la conducătorii ţării care nu ne asigură un
trai decent, până la cei apropiaţi din casele noastre.
Să găseşti motive pentru factorii care declanşează
stresul este uşor însă mai greu este să găseşti cauza adevărată.
    Doctor în medicină, Laura Poantă propune, pe acest subiect, o
carte ce aduce lămuriri privind cauzele şi efectele generate de acest
„factor” tot mai prezent în vieţile
noastre.
    Apărut la Editura Şcoala Ardeleană, volumul „Stresul - boala
mileniului 3?” vine după o muncă
de ani în domeniul cercetării, fructificată prin apariţia  a numeroase
cărţi.
    De altfel,  doar la acest volum
biografia inserează peste 150 de
titluri, multe dintre ele lucrări de
specialitate publicate în engleză,
greu accesibile pentru noi, aici dovedindu-se faptul că Laura Poantă
îşi cunoaşte foarte bine teritoriul.
       E clar că nu există om care
să nu fi spus în ultimii ani măcar
o dată că este stresat. E adevărat, în acelaşi timp,
că în vocabularul străbunilor noştri nu exista acest
cuvânt, poate şi pentru că, mai ales în vatra satului,
viaţa avea un curs firesc al ei, timpul parcurgându-se respectându-se anumite valori ale comunităţii
din care făceai parte. Azi, când parcă orele trec mult
mai repede iar noi suntem agitaţi uitându-ne mereu
la ceas, neajungându-ne timpul, a apărut şi acest
cuvânt – stres – în viaţa noastră. În trecut, oamenii
îşi organizau ziua după modul în care soarele se
afla pe bolta cerului, de la asfinţit până la apus, în
funcţie de anotimpuri, iar vremea o ştiau fără a se
uita, precum noi, la meteo.
    Azi, când atâtea informaţii abundă în viaţa noastră, parcă şi structura afectivă este dată peste cap
apărând stresul. Primul care a furnizat o definiţie
modernă a stresului a fost Hans Selye, în 1926,
„Stresul este răspunsul nonspecific al organismului
la o anumită solicitare la care este supus”. Tot el ne
spune că „Stresul nu este neapărat rău, este sarea
şi piperul vieţii deoarece fiecare emoţie, fiecare activitate cauzează stres”.
    Laura Poantă vorbeşte despre trei etape ale stresului - de la alarmă la rezistenţa specifică, până la
stadiul de epuizare. De multe ori ne creăm propriul
stres din cauza unor percepţii greşite care ar putea
fi corectate sau din cauza unor griji care de multe
ori nu sunt justificate. De multe ori folosim acest cuvânt în situaţii incorecte, nu orice ne conturbă viaţa
fiind un factor de stres. Stresorul, personajul negativ care ne induce în această situaţie este, uneori,  
doar în închipuirea noastră.
     Dacă vorbim de stresul profesional trebuie să
facem un scurt istoric şi al bolilor profesionale, Laura Poantă făcând un expozeu în acest sens, începând cu secolul IV înaintea erei noastre, când este
menţionată o intoxicaţie cu plumb, amintindu-se aici
lucrarea „Epidemiile” a lui Hippocrate.
    Interesant tabelul prezentat aici după Derevenco care împărţea factorii declanşatori ai stresului
în funcţie de profesie. Spre exemplu, medicii au
ca factori responsabilitatea, emoţiile, criza de timp
şi ca manifestare iritabilitatea, modificările tensionale, profesorii tensiunea psihică şi criza de timp,
iar manifestarea se vede în iritabilitate şi oboseală,
în timp ce operatorii la bandă rulantă au ca factori
monotonia, ritm impus, iar ca manifestare esenţială
plictiseala şi insatisfacţia.

    Şi alimentele pot ajuta, ca măsuri terapeutice în
stările de stres, dar câţi dintre noi, cei care lucrăm
în ritm alert, avem hrana repartizată uniform pe
parcursul zilei, în trei mese principale şi nu facem
exces de cafea, ceai negru, cola sau sare. Toate
acestea duc şi la tulburări ale somnului şi ale stărilor
de spirit. „Omul nu poate fi echivalat cu o maşină
care răspunde mereu la fel la un
acelaşi element stresor din mediul înconjurător, fie el profesional
sau de altă natură”, spune Laura
Poantă. Tocmai de aceea reacţionăm diferit la anumite situaţii şi
în funcţie de meseriile pe care le
avem.
     La capitolul „Stres ocupaţional”, angajaţii din mediul IT ocupă
un loc de top, „O carieră în acest
domeniu este marcată din ce în
ce mai des în ultimii ani de lupta
continuă că dead-line-urile, mobilitatea rapidă în proiecte personale
sau ale firmei, relaţiile adesea dificile între colegi şi parteneri, echipele de lucru în continuă schimbare, folosirea greşită a timpului
liber pe care şi-l petrec tot pe net,
sedentar”, scrie Laura Poantă.
    Crescută în lumea artelor, alături
de criticii literari Irina Petraş şi Petru Poantă, autoarea cărţii are o sensibilitate aparte pentru domeniul
artelor. De altfel, la fel ca mama ei, s-a apropiat şi
de arta plastică, propunându-ne, de-a lungul vremii,
expoziţii pe teme variate.
    Capitolul  dedicat artiştilor este unul foarte interesant. Mereu auzim etichete precum „scriitorii sunt
nebuni” sau „artiştii adevăraţi sunt ciudaţi”. Andreas
Fink este cel care vorbeşte, în cazul artiştilor, despre
precuneusul, zonă a creierului cu niveluri crescute
de activitate în timpul perioadelor de odihnă care
este legată de conştiinţa de sine şi de capacitatea
de recuperare a memoriei. „Pentru majoritatea oamenilor această zonă a creierului se activează doar
în momentele de odihnă. Pentru scriitori însă zona
pare să fie activă în mod constant”, spune Laura
Poantă. De aici şi puterea de creativitate pentru că
„Fluxul lor de idei este mereu activ, ca şi cum „robinetul” nu s-ar închide niciodată”, însă totul este cu
dublu tăiş pentru că au predispoziţie la anxietate şi
depresie.
    Sunt atinse subiecte precum vorbitul în public al
tuturor ramurilor, inclusiv a celor sportive sau tracul
de pe scenă al muzicienilor, relatându-ne poveşti
ale unor actori şi a emoţiilor lor înainte de a urca pe
scenă. „Este ideal ca problema stresului profesional
să se rezolve în grupuri mici, după o evaluare atentă şi implicată a problemelor”, spune Laura Poantă.
    Dincolo de termenii de specialitate, cartea Laurei
Poantă poate fi citită şi de către noi, cei care dorim
să aflăm cauzele acestei probleme din viaţa noastră – stresul.
    E adevărat că nu stăpânim noi toţi termenii prezentaţi de doamna doctor în carte, însă tocmai de
aceea este inserat şi un glosar cu explicaţii pe scurt
pentru a ne lămuri şi noi despre modul în care viaţa
noastră este afectată de boala mileniului III.
    Dacă era o carte doar de medicină aş fi abandonat-o după primele două pagini pentru că nu
stăpânesc acest domeniu şi nu înţeleg mare lucru,
însă Laura Poantă a ştiut să aşeze lucrurile ştiinţifice ca într-o poveste, astfel încât am priceput şi eu,
cel care nu are studii în domeniu, care sunt sursele
şi ce determină apariţia stresului în viaţa noastră.
Şi tot de aici am aflat că lucrurile mărunte pot să-ţi
aducă satisfacţii şi că, pentru a fi fericit, nu e nevoie
de mari lucruri în viaţa ta ci doar de normalitate.
Menuţ Maximinian
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ANDREEA PRISĂCARU

Am 18 ani, sunt elevă în clasa a XII-a, profil Filologie, la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ din

și dansează odată cu mine,
mimează un fel de răspuns.

orașul Medgidia, județul Constanța, și membră a cercului de creație literară de la Clubul Copiilor Medgidia.
Deși nu scriu cu adevărat decât de vreo trei ani, pasiunea pentru lectură și jocul cu metafore o am de mai
mult timp. Mă pasionează și actoria, activez într-o trupă de teatru de aproape cinci ani. Sunt fascinată de
artă în general, apreciez și admir toate formele în care aceasta vine spre a ne bucura existența.
ACTIVITATEA LITERARĂ:
-membră din 2019 a cercului de creație literară de la Clubul Copiilor Medgidia, îndrumat de prof. Marilena
Luciu, și din 2017 a trupei de teatru pentru tineret de la Casa de Cultură „I.N. Roman“ Medgidia;
colaborări cu publicații literare, antologii: revista „Solaris“ a cercului de creație literară de la Clubul Copiilor Medgidia, „Antologie de... pandemie“ sub egida revistei „Convorbiri literar-artistice“, coordonator
Antoaneta Rădoi (iunie 2020), editura AmandA Edit, revista AC - antologia concursului național de creație
artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi“, 2021 și 2020, tipărită la Sibiu sub îngrijirea Asociației Culturale „Cartea, izvor de cultură“ – județul Arad.
Premii: Concursul Național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi“ 2021 (premiul special) și 2020 (premiul III), Concursul Panait Istrati, 2021, organizat de revista „Convorbiri literar-artistice“
București (premiul III la secțiunea poezie), Concursul Naţional de creaţie literară „Dimineaţa unui miracol“ 2021, organizat de Palatul
Copiilor Ploiești (premiul I), Festivalul Internațional de creație și intepretare Ana Blandiana 2020 (mențiune liceu).

Senzitivitate
Simt aroma deodorantului
încă prezentă pe trup, mi s-a topit
în pori, pe căldura asta
ce și-a tot făcut de cap
cu pielea și cu sufletul meu;
mi-aduc aminte unde sunt
și îmi zic că n-ar trebui
să mă plâng, îmi repet:
n-ar mai trebui să mă plâng,
aud șoapte de vânt la începutul
urechii ca pe un cântec asurzitor,
continuu și enervant.
N-ar mai trebui să te plângi.
De parcă m-aș fi plâns vreodată...

MOTTO: „Iertarea nu schimbă și nu șterge faptele, cred că
oamenii fac o confuzie: iau acceptarea drept iertare“.  
(Ileana Vulpescu)

Mă dor venele
Mă dor venele de aseară, de când
îmi citeai poeme veștejite și te așteptai
să-mi placă, uiți că n-are niciun sens,
sufletul mi-a rămas închis, zidul
îngroșat cu dezamăgiri nici poezia
n-are cum să-l mai pătrundă.
Mă doare-n gând de aseară, mi-a ajuns
negrul până la nerv și tac, aștept
să treacă sentimentul ăsta de pustiu,
beau din paharul de vin până dispare
zgomotul din jurul meu. Mă dezgustă
bunătatea. N-am noroc să te privesc,
ascult absentă cum citești, mă întreb
ce e iubirea și dacă merită să o trăiesc,
învăț să mă iubesc pe mine, dar
mereu mă găsesc în altă parte, în
alte brațe. Nu rețin vreo figură anume,
doar căldura unui trup. Speranța şi
agonia trag de mine, ca de o ușă grea
a unui suflet mut-închis-anost
compătimit de minte, sunt guvernată
de dezastru şi-un epilog
ciudat-interminabil-fără sens,
exact cum e și poezia asta

Imunizare
încerc de mult să învăţ nişte sentimente,
îmi sunt oarecum familiare, dar mă simt
înconjurată de ziduri sprijinite pe stâlpi
transparenţi, pe care au crescut spini şi
iederă. N-am curaj să lupt cu ele, ascult
urlete înăbuşite ce se diminuează treptat,
până le aud doar eu, ca o bătaie de inimă
răguşită. Şi n-am putere să mă lupt nici
cu mine, să alung umbra ce mă urmează   
supusă peste tot, prin cei patru pereţi şi
dincolo de ei, o simt mereu în spatele meu,
iar în jur doar oglinzi care nu mă lasă
să văd alte suflete. Mi s-a spus că sunt
prea interiorizată, că ar trebui să vorbesc,
să arăt o emoţie, ceva, că alţii vor să vadă
că îmi pasă şi că încerc să scap de
dezordinea din cap şi greutatea din piept,
dar nu pot să mă ascund sub mişcări
atent alese şi sub zâmbete ce se vor
încrezătoare, nu pot să arăt ce nu sunt
când eu sunt de fapt încarcerată... Mă joc
alba-neagra cu minciuna, reabilitarea
e grea, n-am chef de ea, ăştia mă învaţă
forţat sentimentele, mi le bagă pe gât
ca pe nişte pastile şi tot degeaba, rămân
apatică, imună la tratamentul lor cu
lecţiile obligatorii de vulnerabilitate.
O vară doar a mea
Mai am o lună de vară. Trei nu mi-au fost suficiente.
Vreau o lume doar a mea, în care să ascult jazz şi
să fac headbang, să-ți cer instagramul în tramvai,
apoi să-mi zici că mă iei într-o aventură,
să stau până la 3 pe acoperişul îngropat în pământ.
Ascult fata în boxeri și tricou alb, nu înțeleg de ce
lui îi plăcea... Mi-am rezervat o lună în plus în care
o să fac tot ce n-am îndrăznit: să te iubesc pe tine,
cu o dragoste egal proportională cu ura pe care mi-o oferi.
Am să-ți stau pe cap până alunec în suflet, exact ca
pastila aia dupa care tânjeşti când ești bolnav,
în sinea ta aproape muribund. Fac parte din clișeul
adolescenților ideali, nu mi-am permis să-mi trăiesc
anii de liceu și nici măcar copilăria cum am poftit.
Așa că am vorbit cu zeii, i-am păcălit că-i venerez
ca să-mi ofere o vară doar a mea, pe o planetă
de care toți am auzit dar nu o cunoaștem.
Sper să-mi placă. Am doar 18 ani...
Detox
Şi mintea are nevoie de un detox,

n-am mai scris nimic, aș mai scrie,
nu înțeleg ce se întâmplă cu mine
în ultimul timp, sunt iar dezordonată,
apatică, solitară, cunoscuții nu mă mai caută,
pe străini îi intrig, îi fac curioşi, dar e doar
dezinteres şi incertitudine. Până și respiratul
e cam greoi de la o vreme, mă înec în
cuvintele nescrise ce se adună munți în capul meu,
mă ia anxietatea când mă gândesc...
Şi mintea are nevoie de un detox,
atâtea trăiri te sufocă, fie ele cum or fi,
tot epuizante sunt... N-am mai scris de-o vreme,
mi s-au pus cârcei la mână şi-mi transpiră palmele
când ating foaia. M-am dezvățat... E greu
să te dezbraci pe coală, și mai greu
în fața telefonului - mai are şi cameră,
poate-mi face poze-n sufletu’ gol...
E rușine să fii tu, de-aia n-am mai scris,
e prea greu, dar nici fără nu-i uşor. Cum să fac?
Mi-au spus
Mi-au spus să nu mai pictez lalele aplecate din litere,
le-am zis că şi cerul are sentimente, de-aia te plouă,
de-aia-i rece afară, de-aia e soare fix în ziua ta liberă,
vrea să-ți facă o bucurie. Cerul ține la noi,
ne iubește ca un tată şi ne pedepseşte ca o mamă
de-aia a fost cod roşu de ninsoare de revelion,
când voiai să porți rochia aia şifonată fără lenjerie
Nu ne poate mulțumi pe toți vremea,  
s-a obişnuit s-o înjurăm. Când o facem,
ne zâmbeşte cu dinți, apoi răcim şi râde de noi
Îngroş literele asimetrice poposite cine ştie de când
pe foaie. Lasă-mă să fiu tristă. Cerul ne dojenește
în seara asta, se răzbună. Tu refuzi să mă înțelegi,
sunt încăpățânată şi sfidătoare, desenez multe lalele
şi toate ofilite. Vreau ca raiul să surâdă. O să mai scriu,
deşi tu mă chinui în nesăbuința ta. Bolta cerească
mă ascultă şi mi-e destul. Mă mulțumesc cu aplauze
din perseide sclipitoare și urale din adieri de vânt.
Îmi țin recitalurile sub anonimat ori seara târziu
pe un câmp. Hai că te-am făcut să stai drept! Mă bucur!
Poate o să scriu şi despre fericire, în strofa următoare...
Schiță
Desenez. Degetele ghidează stropii
de ploaie într-un contur dinamic
al peisajului din fața mea. Privesc
pe geam și-mi place să nu cunosc
nimic: succesiunea de imagini,
ca într-un film, mă face să uit că
geamul trenului există, până și
propria existență o uit. Nu știu
să dansez, dar mă mișc odată cu
firele de grâu, desenez obiecte
invizibile cu trupul, doar cei care
sunt la fel ca mine le pot vedea

Păpușă de porțelan
Simt un corp străin pe mine,
o fi oare îmbrățișare?
Un corp străin mă atinge...
E căldură? E iubire?
Dorință sau ură? Îmi dă
fiori, speranță, agonie,
mi-e frică de trăire,
de amurg, chiar de destin,
mă sugrumă gândul
de-a simți orice fel de
atingere străină, chiar și
apropiații mă încurcă,
îmi dau dorința de-a mă
preface-n bibelou. Degete
străine mă iau din vitrină,
mă sufocă, mă șterg de praf,
un amalgam gri de cenușă,
cărbuni, anxietate, frică dură,
sunt rece, le dau fiori, dificultăți,
sunt o oglindă a ființei lor – unii
mă scapă, mă sparg, mă strică,
alții mă strigă, mă cheamă,
îmi cer prea multe, deși mă văd
că sunt de porțelan, apoi pleacă,
se plictisesc să mă mai privească,
alții mă curăță, mă repară și
mă pun la loc pe raft, după care
și ei, și eu ne scufundăm în uitare.
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Maria MATEAN

Maria MATEAN, născută în 2002, la Bistrița, e studentă în anul I la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș. A participat la festivaluri naționale de muzică folk, precum Bistrița Folk, Mediaș – Cetate Seculară, Colibița Folk Fest, „Ziua de Mâine” – Alba Iulia,
Festivalul Castanilor – Ploiești, „Floare de Colț” – Sighetu Marmației, la fiecare dintre ele obținând premii.
Dintre performanțele literare, amintim Premiul I, pentru poezie, la Concursul Național „Amândoi în aburul
pâinii” – Tg. Mureș, 2020, 2021, Premiul „Teohar Mihadaș”, secțiunea poezie, la Concursl Internațional „Vox
Napocensis” – Cluj-Napoca, 2020. La Festivalul Național de Poezie George Coșbuc, Bistrița, a fost laureată cu
Premiul Răsunetul Cultural. A susținut, în Cenaclul George Coșbuc, Bistrița, mai multe recitaluri muzicale, la
chitară și vocal, pe linii melodice și versuri proprii. A publicat poezie în revistele Cronograf, Mișcarea literară și
în antologia Plantația de cuvinte, Ed. Ecou Transilvan, 2020.
Suspentat
Pe lângă Grădinile suspendate ale Semiramidei,
Amytis își udă florile cu lacrimi.
Iar Herodot încă îi mai rostește povestea
Ce s-a aprins în peșterile dacice.
Vase de sânge verde
Ce se scurg în părul lui Amytis,
Pietrele ce se despart de clădire
Și o strivesc în graba lor spre libertate.
Un ghem de lână colorat
Ce se desface pe la toate colțurile
Și-mi depăna amintirile.
Sângerează pământul prin maci,
Pentru mine și adevăr.
Parbriz încălzit între mine și gânduri,
Lumina cu scame între balansoare
Și rugina firelor de iarbă
Rostesc descântecul din părul lui Amytis...
Sofisme
Nu mai transcrie pe nisipurile calde ale Libanului,
Rocile lui s-au spart de la atâta informație.
Transformarea lor în sticlă necesită mai multă căldură,
Răbdătoare așteaptă explozia soarelui
Pentru a deveni translucide și indiferente.
Chestionare despre colectarea nisipului
În funcție de formă sau de culoare,
Ai început?
Parul tău, baladă de mălai,
În clipe ce se mai scurg pe cer,
Privirea ta se agață de povești.
Deșertul a rămas deșert
Într-o sală sterile.
Metamorfoza
Geamuri ce se oglindesc în faianță,
Bucureștiul mâncat de gunoaie,
Absorbție de energie stradală,
Feedback întors la sursă.
Scaune rezervate pe care nu stă nimeni,
Lângă, o bătrână care privește lung
Își mângâie genunchii, respira adânc,
Cu gândul la vremurile vechi,
În care își pierdea umbrela prin stațiile trenului.
Ateneul Român înghițit de pungi transparente,
Transpiră,
Tace,
Oameni pustiiți ce încarcă peisajul citadin
Aleargă printre străzi, printre mașinile nevrotice.
Ah... parcul, a îmbătrânit și el.
Ești septembrie târziu
Ești septembrie târziu
Aruncat de Saturn într-o călimară stelară,
Un cer de necuprinsuri împletit te vrăjește într-o lună plină.
Înghețata cu aromă de căpșuni te întinde în parcul de afară,
te lipește,
cu șireturi de amintiri,
Apoi, ca un liber legat de natură,
Metamorfozezi într-un nebun
care-și întoarce pancake-urile...
Dor cu dor se așterne pe hainele pomilor de afară
Te așteaptă pas în pas de umbre să unești întregul.
Și cerul e ciob, și totul e beznă creatoare,
Perdeaua pătată pătrunde în leacuri

Și conservă creatinina..
Indici măriți, amintiri pierdute,
Un om în fața Creației, nimic...
Ai schimbat și tu decorul din plastic,
Iar resuscitarea este inutilă.
Tratament naturist cu carme efemere,
Inițiale împrăștiate pe o fișă de internare...
Ai dreptate, m-a luat grija cearceafurilor albe,
Îți amintești?
Ai uitat din nou de dansul perechilor de papuci.
Perioada interbelică între neuroni
Titlul veneric al listei de cumpărături
Și jocul de șah neterminat al unui bătrân
Mai demult avea breton și acces la valiza din bucătărie
Acum a pierdut cheia și așteaptă fantome la ferestre,
Perioada interbelică între neuroni,
Se cedează substanțe, se strigă între ele hormoni,
Încep să creadă în minciunile lor,
Manipulare sau Alzheimer...
E noapte între gânduri, seara se lasă între soare și lună.
Două mâțe, câmp și fum din lemne uscate
Luna oarbă zbiară.
Căldura agață între lemnele gardului.
Farduri de ceruri și versuri șterse din caiete,
Păduri de frunze căzute din stele lucesc
Printre fire de păr, prin ochii tăi negri, prin ceața din sat.
Claviculă lăsată în dealuri ce sărută degetele petalelor,
Nu se vede calciul din oase nici în orizont,
Majuscule ce taie din vitamine și substanțe
ce se multiplică la nesfârșit în pupilele unui motan.
Rubik
Cub rubik între pașii mării,
Pescăruși ce respiră singurătate.
Cu urlete de dragoste nesusținută
Bocete de duh și de canapele rupte
Se sfărâma în nisipul sticlos.
Nasturii de tăcere se cos pe o perdea de vânt.
E tulbure timpul acum.
Neuniform
Am uitat să îți scriu,
Printre toate zgomotele care încearcă să te fure,
Prezentatoarea de la TV care zâmbește forțat
și cerul aprins, înainte de venirea multitudinii de beculețe
stelare
care încearcă să înlocuiască singura stea
în fața căreia cerul zâmbește.
Poate că sinteza industrială
care se mai produce în universul meu lăuntric
încearcă să acopere firescul specific adolescentin.
Poate vor să te fure și să te trimită
cum trimite luna soarele, într-o vacanță,
Poate doar mi-am amintit de vocea ta
care îmi amintea să pun diacritice
sau am încercat să pun punct, dar…
mi-a alunecat stiloul pe foaie și virgula strâmbă a introdus o
altă parte a frazei.
Poate îmi plăcea mai mult în clișeele
care veneau natural decât în mecanism.
38 de molecule de ATP, toate dezorientate,
se mișcă neuniform și îmi accentuează neliniștea.
Poate doar mișcarea e răspunsul, în tăcere pare că nu se
schimbă nimic.

Premiile Festivalului Național de Poezie
"George Coşbuc", ediţia 2021
Concursul de creație literară ediția a XXXVII – a
Juriul format din Valeriu Stancu – președinte, Andreea H. Hedeș, Daniel Săuca, Virgil Rațiu, Olimpiu Nușfelean și Menuț
Maximinian membrii și Al. Câțcăuan – secretar, au stabilit:
I.Secțiunea volume publicate:
•Premiile Colocviilor „George Coșbuc – 2021”:
1.Scriitoarei ANGELA BACIU, pentru volumul „Mic dejun la
frida”, Editura „Trocus Arte”, București, 2020;
2.Scriitoarei LORENA ENACHE, pentru volumul „Fetițe
dulci”, Editura „Charmides”, Bistrița, 2021;
3.Scriitoarei NINA TOMA, pentru volumul Ecou de suflet pe
cruce”, Editura „CronEdit”, Iași, 2020;
4.Scriitorului NICOLAE SCHEIANU, pentru volumul „Poeme(le) miraculoase”, Editura „Grinta”, Cluj Napoca, 2020;
5.Scriitoarei ADELA NAGHIU, pentru volumul „Animalele
sălbatice de companie”, Editura „Grinta”, Cluj Napoca, 2021;
6.Scriitorului GHEORGHE PÂRJA, pentru volumul „Scrierea
cerului”, Editura Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2020;
•Premiile juriului:
1. Scriitoarei VIRGINIA OLARU, pentru volumul „Ba pe față,
ba pe dos”, Editura „Casa de pariuri literare”, București, 2020;
2. Scriitoarei ANGELA FANEA – MACARIE, pentru volumul,
„Lumina din umbră”, Editura „Hertzog”, Corunca, 2021;
3. Scriitoarei GABRIELA MATEI pentru volumul „Arcuirea
ramurilor”, Editura „Charmides”, Bistrița, 2020;
4. Scriitorului DOREL MACARIE, pentru volumul „Spleen în
Ardealul de Nord”, Editura „Grinta”, Cluj-Napoca, 2021;
5. Scriitoarei ANDREEA GAL, pentru volumul „Sunt zile în care
cerul îți moare în brațe”, Editura „Charmides”, Bistrița, 2020;
6. Scriitoarei GEORGETA MINODORA RESTEMAN, pentru volumul „Cum strigă bruma”, Editura „Pleiade”, Satu Mare, 2021.
• Premiul pentru debut, al Bibliotecii Județene ,,George
Coșbuc” Bistrița
1. Scriitoarei ANA HERȚA, pentru volumul „De nerostit”, Editura „Limes”, Cluj – Napoca, 2021.
• Premiul „Cartea străină”, poetului EVGENY BUNIMOVICH
(Rusia – Moscova), pentru volumul „Sala de așteptare”, Editura „CronEdit”, Iași, 2020 și Ed. Știința, Chișinău, 2020.
Premiile Limbii române:
1. Scriitorului DUMITRU ORINCEANU, pentru volumul „Îmblânzirea oglinzii”, Editura „Tibiscus”, Uzdin, Serbia, 2020;
2. Scriitorului GIURIȚĂ CÂRSTIN, pentru volumul „Distanță
și cercuri”, Editura „Tibiscus”, Uzdin, Serbia, 2021;
3. Scriitorului IONEL STOIȚ, pentru volumul, „Neolpanta –
Dă drag, dă dor, dă omenie”, Editura „Faninu”, Novi Sad/
Serbia 2021;
II. Secțiunea volume în manuscris:
1. Scriitoarei DIMITRIA EMMA MIHĂESCU din București,
pentru volumul „Fitiluri” (cu recomandare pentru editură),
Premiul revistei „Neuma”;
2.  Scriitoarei MARIA MATEAN, din Bistrița pentru volumul
„Atmosferă de vânzare”, Premiul „Răsunetul Cultural”.
III. Secțiunea elevi:
• Premiile Colocviilor „George Coșbuc”
1. Elevei IULIA REBREAN, Palatul Copiilor Bistrița, Premiul
revistei „Mișcarea literară”;
2. Elevei ELENA CIOTMONDA, Palatul copiilor Bistrița, Premiul revistei „Caiete Silvane”;
3. Elevei ANDREEA PRISĂCARU, Clubul Copiilor Medgidia,
Premiul „Răsunetul Cultural”.
Mențiuni:
1. Elevei NICOLA TIMAR, Clubul Copiilor Năsăud;
2. Elevei ANTONIA CHICIUDEAN, Palatul Copiilor Bistrița;
3. Elevei DARIA GHEORGHIȚĂ, Clubul Copiilor Medgidia.
IV. Marele premiu „GEORGE COȘBUC – 2021”, scriitorului ADI CRISTI, pentru volumul „Rugăciune la marginea
patului”, Editura 24 ore, Iași 2020;
V. Marele premiu „GEORGE COȘBUC, OPERA OMNIA” al
Bibliotecii Județene „George Coșbuc”, actorului Dorel Vișan.

Răsunetul cultural 12
Noiembrie 2021

ARTE

Societatea de Concerte Bistriţa, un sfert de veac de activitate neîntreruptă

Rep.: - În urmă cu 25 de ani, aţi înfiinţat o instituţie ce avea să ne dovedească
că Bistriţa iubeşte muzica simfonică, Bistriţa iubeşte cultura înaltă. În cei 25 de ani,
Societatea de Concerte Bistriţa şi-a făcut un renume. Nu cred că este muzician care
nu doreşte să-şi bifeze în activitatea lui şi această colaborare cu Societatea de Concerte din Bistriţa. Suntem la ceas de bilanţ, la ceas aniversar.
Gavril Ţărmure: – Într-adevăr, în acest an s-au împlinit 25 de ani de când am înfiinţat Fundaţia Societatea de Concerte la Bistriţa, un proiect cultural de mare anvergură care
a avut marea ambiţie, care a dorit să acopere toate absenţele, toate lipsurile instituţionale
din oraş. În primul rând, prin această fundaţie am dorit să acoperim absenţa unei stagiuni
muzicale în oraş. Acesta a fost scopul principal al acestei instituţii nonguvernamentale pe
care am înfiinţat-o. Pentru această „ispravă” culturală, ca să-i spun aşa, am primit foarte
multe laude, ne-am mărit anvergura şi recunoaşterea naţională, mai ales eu am fost lăudat
pentru ceea ce făceam aici. Dar, alături de mine de la bun început a fost soţia mea, Mihaela,  
care a avut responsabilităţi administrative şi economice, fiind sprijinul meu cel mai important
în acea vreme. Trebuie să mai precizez un lucru. La această iniţiativă s-au alăturat imediat
cel puţin o sută de bistriţeni, la o primă strigare, din diverse medii: profesori, medici, jurişti,
muncitori, ingineri. A fost o idee, o iniţiativă cât se poate de aşteptată şi de aplaudată. De la
25 martie, de Buna Vestire, 1996 şi până în prezent,  activitatea acestei fundaţii a continuat
cu consecvenţă încăpăţânată, aş spune. Am organizat sute de evenimente de cea mai frumoasă calitate pentru că, încă de la bun început,  ne-am autoimpus un fel de moto, un fel de
exigenţă, exagerată poate, că absolut orice facem trebuie să stea sub semnul superlativului.
Adică, dacă organizăm concerte, să fie cu cei mai buni muzicieni, cu cei mai elocvenţi reprezentanţi ai muzicii respective, indiferent că abordăm muzică clasică, muzică simfonică,
muzică de cameră, recitaluri sau muzică folclorică. Am avut această ambiţie excepţională ca
fiecare eveniment organizat să se poată constitui în acelaşi timp ca un mic model cultural
sau ca un mare model cultural. Astfel, a venit violonistul Ştefan Ruha – care era în mare
formă acum 25 de ani. A fost solistul primului concert al nostru pe care l-am organizat la
Palatul Culturii, atunci Casa Municipală de Cultură. Solişti au fost Ştefan Ruha şi oboistul
Aurel Marc. La concertul de deschidere a participat şi marele compozitor Tudor Jarda care,
până când a trecut la cele veşnice, a fost preşedintele de onoare al fundaţiei noastre. A fost
şi fostul rector al Academiei de Muzică din Cluj, prof. univ. dr. Alexandru Fărcaş, dar şi Aurel
Marc care era decan al Facultăţii de Interpretare de la acea vreme. De la bun început, în
afară de membrii cotizanţi care, fiecare, plăteau un leu, importantă a fost şi solidaritatea cu
care am fost întâmpinaţi în această iniţiativă. Această simpatie şi solidaritate s-a menţinut
pentru că, împreună, ne-am constituit ca un public foarte priceput şi foarte exigent la Bistriţa.
Aţi văzut, pe parcursul anilor, că vin muzicieni dintre cei mai buni din România şi din Europa.
Dacă cineva nu atinge performanţa celor care au consacrat această stagiune este oarecum
taxat prin atitudine, adică nu mai are acel aplomb şi acea forţă a aplauzelor, pentru că aşa
îţi manifeşti, într-un spectacol artistic,  simpatia, solidaritatea sau adeziunea pentru un fapt
cultural propus. Prin urmare, 25 de ani acest program nu a fost întrerupt. Am dorit să facem
o frecvenţă cât se poate de bună pentru că, în subsidiar, în afară de consumul cultural în
sine, noi urmăream şi un factor cât se poate de important, şi anume, de a face în acelaşi
timp şi educaţie muzicală, educaţie culturală, dar fără a fi ostentativi, fără a fi demonstrativi,
declarativi, fără a anunţa acest deziderat care era în subsidiar. Şi cred că în bună parte am
reuşit. E ca la încercarea de a atrage publicul către lectura de poezie. Nu le spui să vină să
le citeşti sau să citim împreună ca să vadă că poezia e frumoasă, ci cumva, cu metode mai
subtile, poţi avea o eficienţă mult mai bună şi mult mai folositoare pentru cei care acceptă

această propunere. Au trecut 25 de ani, dar nu am ieşit foarte des să facem bilanţuri, nici
nu-mi plac bilanţurile, dar măcar la 25 de ani să amintim despre această iniţiativă. Din 2013,
de când am devenit manager la Centrul Judeţean pentru Cultură, m-am suspendat, prin hotărâre judecătorească, din funcţia executivă de la fundaţie, această funcţie fiind preluată de
Antigona Silvia Rogozea, o fostă colaboratoare, ea fiind acum preşedinte executiv. Am reuşit
să aplicăm, pe Programul „Cultura 2000”. Două finanţări pentru noi, la vremea aceea foarte
importante,  din partea Comisiei Europene, prin programul „Cultura 2000”, de câte 120.000
euro. Unul din proiecte era realizarea unui spectacol interţări, la care am colaborat cu Teatrul
din Veszprem din Ungaria şi cu o fundaţie culturală din Franţa. Am realizat, printre altele,
proiectul fiind mult mai stufos şi mult mai amplu, un spectacol care se numea „Hamlet intolerabil”, genericul mai larg fiind „La ospăţul capodoperei”. Cu acest spectacol am fost la cel
mai mare Festivalul Internaţional  de Teatru din Lume, la Avignon, unde am stat 30 de zile şi
în fiecare zi am avut câte două reprezentaţii, câte două spectacole cel puţin. Acolo, locuitorii,
în număr de 80.000,  în timpul festivalului au în jur de 3 milioane jumate sau 4 milioane de
oameni în orăşelul lor, şi este ceva absolut fascinant, aproape toate locuinţele, garajele, se
transformă în mici săli de spectacole. O altă finanţare de proiect de la Comisia Europeană
s-a numit „Mărturii. Academia Transilvană liberă de arte” şi a cuprins toate programele pe
care fundaţia le-a organizat în acel an. Ne-a fost de foarte-foarte mare ajutor pentru că de
acolo am pornit şi la repararea şi reabilitarea Sinagogii pe care am transformat-o dintr-un
spaţiu cultic într-un spaţiu eminamente cultural, cu pian, cu scenă, în care foarte mulţi ani,
ca şi acum, s-au desfăşurat, s-au derulat evenimente culturale importante.
Rep.: - La început am vrut să fac urarea ca şi peste 25 de ani să stăm de vorbă, la un bilanţ, însă, până atunci aş vrea să-mi daţi „reţeta”?
Gavril Ţărmure: - Nu ştiu dacă este o reţetă, dar toate personalităţile din lumea
artistică şi lumea culturală pe care le-am invitat au venit la Bistriţa. Dacă ar fi să fac un efort
de memorie, aş aminti de venerabilul excepţional domn Mihai Şora, am fost bun prieten cu
Cezar Ivănescu, Nicolae Breban, din lumea scriitorilor, apoi cu muzicieni - Valentin Gheorghiu, cu care am devenit foarte bun prieten, acum având 93 de ani. El a venit la Bistriţa cât
l-au ţinut puterile fizice.  Aurelian Octav Popa – ca să amintesc numai de muzicienii care sunt
venerabili prin vârstă. Au venit, de la Cluj, Ştefan Ruha, dar şi mai tinerii atunci, Collegium
Muzicum Academicum cu Gavril Costea, Aurel Marc, Ecaterina Botar, Ilse Herbert, dar şi
mari muzicologi ca Ferenc Laszlo, un muzicolog de mare forţă. Cam toată lumea pe care am
invitat-o a venit, a onorat invitaţia şi acest lucru, probabil, s-a datorat în primul rând respectului pe care-l purtam şi îl purtăm muzicienilor şi scriitorilor, pictorilor şi sculptorilor adevăraţi,
dar şi faptul că ei au văzut că nu am făcut rabat, au văzut că nu organizăm evenimente de
circumstanţă în care să încurajăm veleitarismul în care să spunem că facem şi noi ceva,
că toţi sunt egali. Oamenii nu sunt egali pentru că Dumnezeu nu i-a lăsat egali pe lumea
aceasta. Sunt egali în drepturi, dar nu sunt egali în vocaţii şi în ceea ce au de transmis. Îmi
amintesc, de exemplu, că la un program editorial – spunea poetul Ştefan Manasia, care este
un reprezentant de frunte al promoţiei sale (ca să folosesc cuvântul promoţie şi nu generaţie,
promoţia fiind o propunere a lui Laurenţiu Ulici, Dumnezeu să-l odihnească şi pe el, pentru
că tocmai a fost Ziua Tuturor Sfinţilor şi tuturor morţilor), promoţia 2000 -, ca şi Dan Coman,
Marin Mălaicu, Ana Dragu, Florin Partene, toţi au preferat, au vrut să scoată cărţile la editura
noastră. Manasia spunea că vrea să-şi scoată cartea la editura care l-a scos pe Ion Mureşan. Pentru foarte mulţi, Ion Mureşan era un reper categoric şi voiau să scoată la aceeaşi
editură. Îmi amintesc că marele poet Emil Brumaru, care a plecat şi el dintre noi în urmă cu
vreo 2-3 ani, a fost invitat la Festivalul de Poezie şi m-am întâlnit cu el înainte de a muri la
Târgul de Carte Gaudeamus din Bucureşti, ori la BookFest, şi m-a întrebat dacă nu vreau
să-i scot şi lui o carte de poezie aşa cum i-am scos Angelei Marinescu, dar să fie exact la fel
şi cu acelaşi comentariu de Alexandru Cistelecan. Bineînţeles că am fost extrem de onorat
de această solicitare, dar n-am apucat s-o punem în aplicare deşi a vorbit şi cu bunii mei
colaboratori, cu Dan şi cu Marin. Şi ei au fost foarte surprinşi şi onoraţi, de asemenea. Din
păcate, nu am mai apucat pentru că a murit brusc şi, cum ne risipim în diverse proiecte mai
mici sau mai mari nu apucăm şi, din păcate, le neglijăm pe cele mai importante.
Rep.: - Aveţi foarte multe poveşti cu scriitori, cu muzicieni. V-aţi gândit vreodată să aşezaţi toate aceste poveşti pe hârtie, o istorie culturală povestită de Gavril
Ţărmure ?
Gavril Ţărmure: - Vă mărturisesc că nu m-am gândit. Încă de la începutul anilor
90, aveam obiceiul, şi atunci, ca şi acum, să-mi amintesc de câte o poveste, de o situaţie din
satul meu. Le povestesc interpretându-le cumva, adică fac un soi de decupare din context,
iau arhetipul nu interpretarea lui, le povesteam sub aspect artistic, dar din tot ce se întâmpla
acolo îmi aminteam şi cum o spunea omul, gesturile lui şi crea foarte mult haz. Îmi amintesc
că Ion Mureşan, bunul meu prieten, a vorbit la Radio Cluj să am cinci minute pe săptămână
cu câte o poveste de la noi din sat. A venit Mihai Dragolea, alt dispărut, Dumnezeu să-l ierte,
tot optzecişti, care mi-a spus să le povestesc şi că el le transcrie pentru că e păcat să se
piardă. Asta a fost în anul 1993. Sunt aproape 30 de ani de atunci. Mi-au cerut insistent, dar
a fost ca şi cu cântatul. Eu fiind născut la ţară, cultura mea primară a fost cea folclorică, am
ştiut şi mi-a plăcut să cânt muzică populară încă de când eram copil. Foarte multă lume m-a
întrebat de ce nu cânt pentru că editez, produc CD-uri cu cântăreţi. Le-am spus că nu pot
să cânt pentru că nu acesta este rostul meu. Am urmat Şcoala de Muzică şi Academia de
Muzică, dar n-am urmat-o ca să cânt muzică populară. Poate să cânte tata sau alţii care nu
au o instrucţie muzicală atât de grea şi de pretenţioasă, dar pot să cânt atunci când suntem
într-o societate restrânsă, într-un cerc intim, atunci cânt ca şi cum am cânta împreună toţi.
N-am făcut din asta un scop şi o profesie.
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În dialog cu Gavril Ţărmure, fondator Societatea de Concerte Bistriţa
Rep.: - Şi, totuşi, aţi făcut o excepţie, pentru că aţi ajuns cu cântecul nostru
de pe Valea Ţibleşului, într-un acompaniament deosebit, pe scena din New York.
Gavril Ţărmure: - A fost tot o întâmplare pentru că băieţii din Trupa Elevation, cu
Lucian Ban care e român stabilit la New York de vreo 35 de ani, au vrut neapărat să pună
câteva piese cu mine pe CD-ul lor. Am acceptat şi, pe urmă, la concertele de lansare mi-au
spus că trebuie să vin neapărat. Le-am spus că eu cânt mai mult doine. Noi am realizat
un mixt foarte interesant. Ei sunt o trupă, prin excelenţă, de jazz, vreo doi sau trei dintre
ei au fost nominalizaţi de vreo trei ori la Premiile Grammy, Lucian Ban este un pianist de
jazz foarte-foarte bun. Le-am spus că vin şi cânt 2-3 cântece din zona noastră şi că ei fac
învelişul armonic, toată construcţia, tot dialogul a fost coordonat de ei. Aşa s-a şi întâmplat.
În România am avut concerte şi la Bucureşti, la Braşov, la Cluj, la Bistriţa, la Târgu Mureş.
Cineva din America a ascultat CD-ul şi am fost invitaţi să facem măcar un concert la New
York. Am avut două concerte la New York, dar şi la Seattle, un concert într-o sală cu aproape
1000 de locuri, care a fost arhiplină. A avut succes, dar a fost un succes circumstanţial, eu
n-am dezvoltat acest gen. Pe de altă parte, nu am considerat niciodată că aş fi relevant, îmi
cunosc limitele. Nu mi-a displăcut cum am cântat, dar nici nu am căzut de autoemoţie. Miam păstrat luciditatea şi ideea de a face altceva. Administraţia în cultură este un domeniu
destul de păcătos şi insuficient susţinut material. Îţi trebuie şi aici o anumită vocaţie şi o anumită imaginaţie ca să ştii cum te descurci şi cum derulezi aceste proiecte. Artiştii sunt nişte
oameni foarte speciali.  E greu de lucrat cu ei dar, în acelaşi timp, sunt şi fascinanţi. Fiecare
are personalitatea lui, fiecare are ideile lui, dar trebuie să-i laşi în pace, pentru că, dacă tu, ca
organizator, ca om de administraţie, te apuci să le dai idei îi insulţi şi rişti să-i pierzi din start,
să nu mai cooperezi cu ei. Asta s-a întâmplat şi în cadrul fundaţiei, dar şi într-un cadru oficial,
când am fost manager la Centrul Judeţean pentru Cultură, iar acum la Centrul Municipal,
unde am început să facem lucruri foarte bune. Sigur, aici aş aminti de anumiţi artişti care
au acceptat să revină la Bistriţa după ce m-am instalat eu acolo. Aşa a venit şi Ştefan Pop,
şi Anita Hartig şi vreau să fac cât mai mult posibil pentru aceşti artişti care ne fac cea mai
frumoasă reclamă şi cea mai frumoasă cinste peste tot  în lume. Anita are acum vreo şapte
sau opt spectacole la Metropolitan în New York, Ştefan este în Japonia, dar în toamnă a avut
programate câteva concerte la Londra împreună cu Placido Domingo, a făcut spectacole
cu Angela Gheorghiu la Liege şi în alte părţi cât se poate de respectabile în lumea asta, în
Italia, în special la Palermo, la Roma, la Veneţia. Ovidiu Daniel Purcel, care este un solist senzaţional la Dusseldorf, Nicoleta Maier care este născută la Năsăud şi este solistă la Iaşi, Lucian
Petrean, solist la Bucureşti,  Beniamin Pop, un bass tânăr care e solist la  Dusseldorf, un bass
foarte frumos care s-a născut la Beclean şi acum e la Hamburg, Alin Anca, excepţional cântăreţ
şi el. Este o zonă foarte bună atât în ceea ce priveşte literatura, cât şi muzica. Am fost de vreo
săptămână la Iaşi, la Festivalul Filit unde bistriţenii au fost la mare cinste. Am fost foarte-foarte
onorat, şi prin prisma postului meu administrativ, să văd cât de strălucitor am fost reprezentaţi. A
fost Dan Coman, care a fost şi moderator, a fost Marin Mălaicu, Ana Toma, Camelia Toma, Ion
Barbu şi cu toţii ne-am bucurat de un cât se poate de mare respect la toate evenimentele la care
am fost implicaţi, de un public extrem de numeros pentru literatură. Publicul din momentul de faţă
face cinste Iaşiului, Sala Teatrului Naţional din Iaşi a fost plină şi unde a vorbit Dan Coman sau
Ion Barbu, pe care-l considerăm tot bistriţean prin adopţie, deşi el este din Petrila, prin relaţia lui
cu Camelia Toma. Într-un fel, el se şi consideră bistriţean. Peste tot unde am fost şi unde merg
încă, aceşti tineri scriitori au o faimă cât se poate de strălucitoare.
Rep.: - De-a lungul vremii au fost editate foarte multe albume doar pe segmentul tradiţional. Nici aici nu v-aţi abătut de la drum.
Gavril Ţărmure: -  Şi la muzica tradiţională am urmărit un fel de limpezire a situaţiei. În momentul în care mai sunt oameni care servesc muzica tradiţională şi care se servesc
din ea şi care mai pot fi audiaţi, mai pot fi auziţi, mai pot fi ascultaţi, am zis că e păcat să-i
lăsăm oarecum în uitare şi să prolifereze doar o anumită categorie de cântăreţi care sunt
mult mai frivoli, mult mai lipsiţi de expresivitate şi în acest fel am început. În cadrul proiectelor noastre, noi am avut nişte lucruri pe care le-am promovat, le-am pronunţat şi le-am lansat
ca pe un soi de manifest: „Obiectivele culturale cu caracter permanent propuse de Fundaţia
Societatea de Concerte sunt: Reanimarea şi integrarea zonei culturale Bistriţa în circuitul
naţional şi european; Implicarea comunităţii locale în procesul de revigorare culturală, dar
şi implicarea comunităţii naţionale şi europene în asumarea patrimoniului cultural bistriţean;
Implicarea artiştilor tineri şi consacraţi în programe prin valorificarea ofertei creative a zonei;
Promovarea ofertei culturale a zonei pe plan naţional prin itinerarea de expoziţii de artă plastică şi fotografie în ţară, dar şi pe plan european. Aceste obiective generale sunt baza activităţilor specifice pe care noi le-am propus. 1. Organizarea Stagiunii muzicale permanente în
Bistriţa care să cuprindă concerte simfonice, camerale, recitaluri; Organizarea unor concerte
de muzică tradiţională ori concerte de jazz; Organizarea Festivalului de Poezie şi Muzică
de Cameră, festival căruia anul acesta îi dorim un caracter internaţional. Acest festival are
caracter internaţional de mulţi ani, în acest an fiind la ediţia a XIII-a, festival care are o desfăşurare şi se bucură de un respect cât se poate de lăudabil. Organizarea unui seminar de
bune practici la care să participe ONG-uri din Bistriţa, România şi din străinătate, parteneri
în diverse proiecte ale fundaţiei noastre de-a lungul timpului; organizarea şi itinerarea de
expoziţii de artă plastică şi fotografii în galerii din ţară şi oraşe europene; Realizarea unor
filme documentare, a unor expoziţii documentare, a unor set de CD-uri; Editarea unor lucrări
care să cuprindă prezentarea patrimoniului oraşului cu scopul popularizării oraşului Bistriţa;
Festivalul de Film Movie în parteneriat cu Asociaţia Group Seven Bistriţa. Vreau să spun că
acest festival, l-am organizat vreme de vreo şapte sau opt ediţii, din păcate s-a întrerupt,
dar a avut totuşi o viaţă, probabil că vom reveni la el. Participarea alături de actorii culturali
locali la diferite evenimente ale oraşului pentru ridicarea nivelului  cultural al cetăţenilor în
conservarea şi cunoaşterea patrimoniului construit al oraşului; Simbol al multiculturalismului
practicat de bistriţeni în ultimii 200 de ani, Sinagoga adăposteşte cel mai spectaculos şi efi-

cient centru cultural din această parte a Europei, spuneam noi la un moment dat şi îl citam
pe Jonathan Schelle la care a ajuns o contestare a relaţiei dintre Societatea de Concerte şi
Federaţia Comunităţilor Evreieşti. Personajul respectiv, care reclama inclusiv la Parlament,
că a venit domnul Vadim Tudor, pe vremea aceea, acum vreo 15 ani, poate mai bine, să
vadă ce se întâmplă cu Sinagoga din Bistriţa. Şi el a constatat că aici se întâmplă lucruri
foarte bune, că cineva vrea să repare Sinagoga. Nu era nimic rău în asta. Persoana respectivă a fost declarată persoană non grata şi nu prea a mai avut acces în România. Jonathan
Schelle şi-a trimis un emisar aici, un soi de ambasador al Uniunii Europene în România pe
vremea aceea, care a spus că ceea ce se întâmplă la Bistriţa ar trebui luat ca exemplu mondial pentru toate sinagogile din toate oraşele lumii unde nu mai sunt evrei şi unde patrimoniul
construit este în pericol de a se dărâma. Între timp, multe s-au dărâmat. Ceea ce s-a făcut
la Bistriţa nu este de condamnat ci, din contra,  este de lăudat şi de luat ca exemplu. Sunt şi
oameni lucizi şi care văd lucrurile aşa cum sunt, nu doar prin prisma unei  invidii imbecile şi
orice faci nu e bine, orice faci este sub semnul unei chestiuni dubioase, aşa cum se întâmplă, din nefericire, şi în ziua de azi. Din păcate, sunt care contestă, chiar şi la Palatul Culturii
sau oriunde ne-am găsi, că ceva nu e bine, că e ceva dubios. Sunt doar nişte frustraţi care
nu sunt capabili să pună în exerciţiu un fapt  sau o idee puternică.
Rep.: - Ce vă propuneţi pentru următorii 25 de ani?
Gavril Ţărmure: - Mi-aţi dat un target destul de generos. Noi vom face, în continuare, în conformitate cu ceea ce am făcut şi am demonstrat şi până acum, ceea ce am reuşit şi
până acum. O să încercăm să favorizăm Bistriţa în cadrul programelor culturale, o să încercăm să finalizăm unele proiecte ale fundaţiei. Deşi am salvat Sinagoga, am făcut reparaţiile
elementare care trebuiau făcute atunci, dar au trecut 15 ani de atunci şi trebuie să împrospătăm şi exteriorul şi interiorul, trebuie să schimbăm acoperişul, trebuie să aranjăm curtea. Am
reuşit să construim o anexă lângă Sinagogă, un spaţiu pentru cabine, pentru artişti, grupuri
sanitare şi pentru spectatori, şi pentru artişti şi, în acelaşi timp, un spaţiu pentru educaţie
cultural-alternativă pentru persoanele cu probleme. 98% este terminată, dar vrem să o finalizăm, vrem să aranjăm curtea şi să aranjăm spaţiul cât mai civilizat posibil. Încercăm să mai
ajutăm editura să-şi continue activitatea. Şi anul acesta am avut un program editorial foarte
bun, iată, nu mai mult de două cărţi care au apărut zilele trecute, Marin Mălaicu Hondrari,
care după zece ani a mai scos un volum de versuri, de asemenea, Bogdan Alexandru Stănescu, un scriitor, pentru că e şi poet, şi prozator, şi eseist, şi critic literar dintre cei mai buni
din generaţia lui, i-am editat o carte de poezie. În această toamnă urmează cartea lui Florin
Partene care este prieten al acestui grup pe care eu îl cultiv cu preponderenţă. Sper şi aştept
de câţiva ani să mai scoată Ion Mureşan un volum de versuri, aştept o carte de la Alexandru
Cistelecan pe care mi-a promis-o de vreo doi ani – asta în planul editorial. De asemenea,
aştept să mai produc câteva CD-uri şi de jazz, şi de muzică tradiţională, dorim să facem mai
puternic programul expoziţional de artă plastică, pictură, fotografie, grafică.
Rep: - Trei ani la rând ați fost declarat cel mai bun manager cultural din ţară.
Gavril Țărmure: - Bineînţeles, şi de data aceasta mi-am păstrat luciditatea şi am
luat mai mult sau mai puţin în serios acest rezultat pentru că eu ştiu ce am de făcut, nu consider că ceea ce fac eu este  de neatins şi de alţii. Dacă există voinţă şi consecvenţă şi un
pic de spirit de sacrificiu nu are cum să nu-ţi iasă. Or eu am abordat acest domeniu tocmai
pentru că am văzut că este unul cu mari deficienţe şi cu oameni, în primul rând, în deficit.
Pentru că foarte mulţi dintre cei care lucrează în managementul cultural sunt tributari tipului
de program-festival Cântarea României, tip Nicolae Ceauşescu, care sunt mai în vârstă ca
mine, şi alţii sunt ori extrem de cosmopoliţi şi vor să facă numai ce este la modă în occident
la un moment dat, nu au în atenţie şi consistenţa şi valoarea acelui fapt, şi sunt alţii care au
o privire mai detaşată, poate şi un bagaj cultural mai amplu decât alţii şi fac lucruri precum
am încercat noi şi încercăm să facem în continuare la Bistriţa. Noi am pornit de la un lucru
foarte simplu. Ce nu are acest oraş şi ar trebui să aibă? În acest fel am depistat, am constatat câteva absenţe pe care am încercat să le acoperim şi nu o facem oricum, ci cu excelenţă,
în ideea de a derula sub semnul superlativului orice fel de proiect.
Rep.: - Vă mulţumim.
Gavril Ţărmure: - Vă mulţumesc şi eu.       
Menuț Maximinian
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O istorie ilustrată a poeziei

Muzicianul Constantin Rîpă –
o conștiință artistică

   Cristian Gabriel Moraru (n. 23 octombrie 1985), poet, critic și istoric literar, eseist, fondator și redactor-șef al
revistei „Teleormanul cultural”, autorul a
șapte cărți de versuri și a patru cărți de
critică și istorie literară, a ieșit pe piața literară cu un nou volum de versuri,
,,Libertatea sinelui unic”, alcătuit din 29
de cicluri care aparțin genului liric (pasteluri, imnuri, epigrame), genului epic
(balade, fabule, legende), dar conține și
poezii cu formă fixă   acrostih, limerick,
rondel, sonet, triolet, pantum) și multe
altele, toate scoțând în lumină „o personalitate cu o cultură generală remarcabilă”, după cum apreciază și criticul
literar Nicolae Dina în postfața cărții.
     Cartea beneficiază de o prefață entuziastă, semnată de poeta Domnița
Neaga, din care reținem:
Temele lirice, extrem de diverse, sunt prezentate
printr-o subtilă textură poetică, printr-un
joc aluziv de finețe. Unele versuri au
ceva din filonul ce se degajă din folclorul magic. Îngerii și sfințenia sunt în elementul lor. Umorul picurat cu discernământ creează o stare de bine în sufletul
cititorului”.
      Un punct apăsat pe i pune și criticul literar Iulian Bitoleanu, pe coerta a lV-a a cărții:
„Extrasele din socialul maculat al mileniului 3 vituperează frivolitatea femeii, corupția, superficialitatea, politrucismul sau arta escaladării profesionale, stearpa făptură, hoția frumos
ambalată, libertinajul etc.”
     Cu pasaje gnomice și intertextuale, cu îndrăzneală imagistică incluzând și ludicul, cu
ușurința de a trece de la versul liber la cel tradițional, cu băgăția lingvistică a discursului liric,
poemele din volumul lui Cristian Gabriel Moraru ne apar ca un strigăt de bucurie, ca o pledoarie pentru trăirea plenară a clipei, ca un strigăt de disperare mută, ca o investigare a sensurilor și semnificațiilor existențiale, ca o laudă adusă vieții în ifinita ei desfăurare. Fără să-și  
încarce versurile cu artificii stilistice, poetul teleormănean urmărește să exprime adevărurile
- unele chiar dureroase - în formule delicate care să declanșeze interogații în așteptarea
răspunsurilor, atitudine poetică provocată de lumea actuală în care creatorul se simte tot
mai agresat de materialismul ce ne invadează existența, poetul preferând trăirea întru spirit.
     Vitalitate bine temperată, Cristian Gabriel Moraru oscilează între contemplația senină
și exuberanță, comportându-se confortabil   în ambele. Cartea sa se hrănește din marea
cultură a lumii, reflexele intertextuale colorând aproape fiecare pagină : „A fost odată ca în
basme/ Un om care i-a sfidat pe zei :/ Fiul lui Zeus și-al Alcmenei,/Netemător nici de fantasme.// Atins de gelozia Herei,/ Într-o zi e cuprins de spasme/ De furie și, cu cruzime,/ Își ucide
copiii mititei.// Pentru ispășire, Heracles/ Consultă oracolu delfic,/ Apollo dându-i de înțeles//
Că lașului Eurystheus,/ Al Micenei rege nevrednic,/ Îi va sluji tot anul cosmic.”
     În capitolul intitulat „ Muncile lui Hercule ”, sunt resuscitate multe din miturile Greciei antice: leul din Nemeea, hidra din Lerna, mistrețul din Erimant, căprioara din Cerinia, grajdurile
lui Augias, păsările stimalfide, taurul din Creta, iepele lui Diomede, cingătoarea Hippolythei,
cirezile de boi ale lui Geryon, merele de aur din grădina Hesperidelor, prinderea Cerberului,
care, prin unele adăugiri, ar fi putut constitui obiectul unui singur volum.
     Iubirea „cea cu o mie de nemărginiri” e sentimentul tutelar care structurează cele mai
multe poeme: „iubire, prin tine trăiesc veșnic, „o femeie cântă la pianul vieții simfonia inimii” ,
„doar Credința, Speranța și Iubirea/ sunt calea de a dobândi Nemurirea” , „Credința, Nădejdea și Dragostea/ dansează ca flăcările pe dealuri”, „este inima ca un foc/ce nu poate fi stins
deloc, este inima ca o stea/ în care dăinuie dragostea, de-abia așteptam să vii/ frumoasa
mea, frumoasa mea, „în amurgul înstelat/visele se-ncheagă/din fantasticul aluat/ al iubirii,
dragă”, „de-aș fi pictor,/ți-aș picta chipul răvășitor/cu penelul muiat în paleta inimii/, de-aș fi
sculptor,/ te-aș modela din lutul cutezător/ ca pe următoarea Evă a omenirii”, „misterul / iscat
în viață de acel înger sfânt, Amorul”, „mi-e inima portal spre zările secrete/și-n ea te port ca
pe un vis nemuritor”, „părul tău de vrăjitoare/ rugul inimii aprinde/,trupul tău de amazoană/  
l-aș iubi o veșnicie”. Sunt multe alte poeme care ar merita să fie citate în integralitatea lor.
     Tematica volumului este destul de eclectică, determinată fiind de disponibilitățile multipe
ale autorului. Cu un firesc ce derivă din esențializarea gândirii și din intensitatea trăirii, poetul se angajează într-o încercare temerară de a crea alt fel de poezie. Poemele lui Cristian
Gabriel Moraru aparțin unor limbaje destul de variate ca tonalitate și registru stilistic, de la
lirismul confesiunii directe sau aparenta narațiune la absurdul de tip suprarealist, de la stilul
aforistic la ermetism și la imagini poetice paradoxale, de la poezie la filosofie, de la puritatea
imaginii la țipătul revoltei, de la seninătate la încrâncenare, de la expresionism la confesiune
netrucată.
     În ansamblu, volumul pare o istorie ilustrată a poeziei românești, autorul reușind să se impună ca o conștiință neliniștită, intrigată de spectacolul dezgustător al lumii contemporane.

Activitatea
muzicologică
și dirijorală au prevalat în cadrul
creativității operei profesorului
Constantin Rîpă, renumit mai
ales datorită succeselor internaționale dobândite prin anii dictaturii comuniste cu turneele corului
Antifonia, înființat de domnia sa
la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.
Dar personalitatea lui artistică a
cunoscut o uimitoare extindere
când i-au apărut volumele de versuri ce l-au consacrat ca autentic
poet în arealul cultural transilvan,
leagăn spiritual pentru moldoveanul venit să studieze și să se
împlinească profesional în capitala Ardealului. Recenziile scrise
despre volumele sale de versuri
de critici importanți, precum Petru
Poantă și Mircea Popa, stau mărturie a valorii scrisului său, alături
de creația muzicală extinsă, variată, binecunoscută. Pe lângă
volumele de versuri scrise înainte
de 1989, dar publicate, fatalmente, după înlăturarea dictaturii comuniste, apărute anual în
euforia trăirii libertății, dintre care amintim Îmbrățișarea mea (2000), Joc de-a timpul (2001),
Reistorie (2002), Poezii finite (2014), Poezii salvate (2016), Constantin Rîpă a scris și scrie
memorialistică, însemnări și texte fragmentate, aproape aforistice, adunate în cărți valoroase ca informație documentaristă și mărturisire intimistă, devoalată sincer și ardent din forul
său interior. Aceste gânduri mărturisite hârtiei tentează cuprinderea și integrarea în acolade
temporale liber alese, dilatate somptuos sub privirile aspre ale hrăpărețului Cronos. Periodizarea poartă următoarele titluri: Jumătatea mea de veac XX (2002) și Deceniul meu de veac
21 (2013). Mai cu seamă aceste cărți pun în evidență temperamentul artistic al autorului lor,
spirit rebel și contestatar, elitist dar necruțător, de multe ori în război cu toată lumea.
În continuarea acestor consemnări în proză a apărut în 2021 volumul Dublul meu
deceniu de veac XXI. Însemnări (Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca). După cum se vede
tot o raportare la factorul timp și durată, stipulate ca permanentizarea unui contract simbolic,
luminos și senin cu trăirea siderală în eternitatea clipei. Ca și celelalte volume, Constantin
Rîpă și-a grupat textele pe categorii: Generale, Filosofice, Estetice, Literare, etc. O atenție
sporită primește secțiunea Socio-politice, o treime din carte ca număr de pagini. Autorul
constată și spune:  „am eludat acest capitol”, ceea ce se înscrie ca acaparare a politicului în
ansamblul dezamăgirilor generale din ultimii ani. Parcurgem rândurile scrise de un analist
nu neapărat politic, cât un analist subtil și dur al realității înconjurătoare. Iată: „Omul s-a înlănțuit pe sine pe măsură ce și-a perfecționat societatea”. Și mai dur: „Klaus Iohannis poartă
în sânge disprețul de veacuri pe care l-au avut sașii pentru poporul român.” Cu privire la
celebritatea de toți râvnită: „Dacă n-ai activitate politică sau gazetărească, sau poyiții administrative, nu ești nimeni. Mai ales academician.”
E interesant cu câtă precizie își privește compozitorul Constantin Rîpă creația muzicală, concluzie contrasă într-o propoziție: „Frumosul adevărat e convulsiv și dramatic. Am
citit această frază undeva, mi-a revenit în minte într-o noapte, am căutat-o și n-am mai
găsit-o, dar cu ea pot să-mi justific muzica mea.” Admirația și recunoștința arătate pentru
mentorul său se revarsă în formulări de o cuceritoare simplitate: „Dacă am realizat în viață
câteva lucruri de anvergură (Antifonia, compoziție, muzicologie0 datorez toate acestea celor
6 ani de școală cu Sigismund Toduță (1963 – 1969)”. Opinii de un radicalism vehement proferează vizavi de îndoctrinarea religioasă: „Mare bestie a fost sau a simțit omul că este, din
moment ce a avut nevoie să inventeze religiile, prin care și-a impus atâtea opreleiști.” Demitizarea vizează adesea coborârea în cea mai banală platitudine a totemului autohton cu
ascendență spre raționalitatea care înglobează în gândire conștiința morții ca la D.D. Roșca:
„Gânditorul de la Hamangia e un biet om trudit după o zi de muncă grea.” De parcă această
poziție ce precede pe Gânditorul lui Rodin n-ar fi suficient de elocventă în simplitatea ei.
Necruțător se arată cu Leibnitz: „Monadele lui Leibnitz sunt până la urmă o mare gogoriță în
fapt, e o altfel de religie. Mai... găunoasă.” Dar cu cât patos exaltă lumea satului de odinioară, ca satul Smulți din Moldova natală, și legătura omului ancestral cu glia străbună!   
Însemnările despre viață și moarte, despre „trăirea inconștientă” și risipa de energii
creative curg în șuvoaie spumegânde, pline de libertăți și lucidități iconoclaste, producătoare
de taine, dificultăți, invidii și suferințe insurmontabile, specifice omului și creatorului de frumos, angajat trup și suflet în edificarea profilului său artistic, peste mode și timp. Întors spre
păgubosul prezent, înțeleptul trecut prin lume nu contenește să reflecteze întristat, în stil
apoteotic maniheist: „Nu-mi fac griji pentru viitoarele milioane și miliarde de ani ale omenirii,
ci pentru mia de ani care a început cu acest mileniu al nostru.”

Mihai Mertcariu

Adrian Țion

CENACLU

Cenaclul George Coșbuc la 50 de ani
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Astromelii aniversare
În cadrul manifestărilor „Colocviile George Coșbuc – Festivalul Național de Poezie”,
ediția a XXXVII-a, a avut loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor Bistrița, Colocviul „Cenaclul Literar George Coșbuc – tradiție și continuitate”. Formațiunea literară Cenaclul Coșbuc  
sărbătorește în această toamnă 50 de ani de activitate neîntreruptă. În seara zilei de 15
octombrie a. c., cei prezenți s-au bucurat de numeroase momente artistice, special pregătite
pentru această zi de sărbătoare pentru iubitorii de literatură.
Alexandru Câțcăuan, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Bistrița, și Olimpiu
Nușfelean, președintele Cenaclului George Coșbuc, deschid seara cu prezentarea evoluției

Așa cum ne-am obișnuit, ultima joi din lună este dedicată Cenaclului George Coșbuc. Joi, 30 septembrie, de data aceasta, o întâlnire mai specială: A doua casă a scriitorilor
bistrițeni a împlinit 50 de ani de activitate. În septembrie 1971, la inițiativa unor scriitori bistrițeni, printre care George Roș, Ion Moise, Luca Onul, Emil Dreptate, a avut loc prima întâlnire
oficială a Cenaclului literar Coșbuc, neștiind amprenta pe care acesta va urma să o lase în
sufletul atâtor oameni de-a lungul anilor.
Prima ședință din toamna anului 2021 a început cu o veste încântătoare din partea
directorului Casei de Cultură a Sindicatelor, Alexandru Câțcăuan: „Toamna aceasta vom
edita și apoi, cu ajutorului Domnului, lansa, Antologia Cenaclului Literar George Coșbuc –
50”. El a prezentat și date legate de programul festivalurilor pe care le patronează: Festivalul  
Național de Poezie George Coșbuc, Saloanele Liviu Rebreanu.
Olimpiu Nușfelean, președintele Cenaclului George Coșbuc, a dat startul dezbaterii pe tema „Cenaclul George Coșbuc – 50 de ani de activitate neîntreruptă”. Scriitorul a
împărtășit cenacliștilor amintiri și experiențe literare de neuitat petrecute în perioada tinereții
sale, în Cenaclul Coșbuc și-n cenaclurile literare clujene. „Jocul preferat al pasionaților de
literatură din vremea studenției se desfășura în preajma bine cunoscutelor cafenele ale
scriitorilor. Ne întâlneam seara și fiecare spunea câți poeți, câți autori a văzut în acea zi.”
Emoțiile au umplut încăperea și amintirile au început să curgă.
Directorul Bibliotecii Județene din Bistrița, Ioan Pintea, s-a alăturat, explicând importanța pe care lectura o are în viața unui viitor scriitor, „Citește mult mai mult decât scrii!”,

dar și diferența drumului pe care un tânăr scriitor îl are de parcurs în reușita de a publica
o carte: „Lansarea în lumea literaturii era mult mai grea. Prima mea apariție într-o revistă
literară a avut multă muncă în spate. Mi-am tăiat singur unele versuri sau chiar strofe din
poezii... pentru câteva pagini într-o revista..., dar care, mai târziu, s-au dovedit a fi primele
cărămizi în viitoarea mea carieră în poezie.”
Un alt membru important al Cenaclului, directorul ziarului Răsunetul, scriitorul Menuț Maximinian, a încurajat tinerii scriitori să nu se dea bătuți când dau de greu și să adauge
în fiecare zi o nouă filă în cariera lor, citind interviuri, reviste literare, autori consacrați. Alături
de noi s-au mai aflat Mircea Măluț, vicepreședintele Cenaclului și Traian Parva Săsărman.
Nu în cele din urmă a venit și rândul mai tinerilor cenacliști: Nicoleta Matean, Andreea Sütő,
Antonia Chiciudean, Iulia Rebrean, Antonius Chiciudean și Ionela-Silvia Nușfelean să își prezinte opinia asupra Cenacului și a importanței acestuia în viețile lor. Ei au susținut și mic recital
poetic. Un strop de fantezie a fost adăugat atunci când Nicoleta Matean, o nouă promisiune
a Cenaclului, a interpretat două piese vocal și la chitară. Profesorul de pian Radu Tofan a
adăugat câteva gânduri bune despre Cenaclu, exprimându-și uimirea pe care a avut-o când
a descoperit că sunt mulți tineri pasionați de poezie și proză. Poetul Radu Ivan a mai depănat
alături de noi câteva amintiri și prezențe plăcute în Cenaclu Literar George Coșbuc.
Dacă am reușit prin frânturile de poveste de mai sus să vă facem curioși, vă invităm
în ultima joi din fiecare lună, când, cu mici excepții, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Bistrița, de la ora 18, continuă să se organizeze Cenaclul Literar George Coșbuc. De 50 de ani!
O vârstă memorabilă! Dorim Cenaclului Coșbuc și membrilor săi viață îndelungată și rodnică!
Andreea Sütő

cenaclului, dând momentului o notă emoțională, reieșind devotamentul și pasiunea cu care
aceștia și alți apropiați cenaclului au coordonat activitățile culturale pe parcursul anilor. Cu
acest prilej, s-a lansat monografia „Casa cu suflete”, semnată de Alexandru Câțcăuan, prilejuită de aniversarea a 52 de ani de activitate a Casei de Cultură a Sindicatelor Bistrița, volum
în care și Cenaclul Coșbuc are o secțiune consistentă.
Intervenția celor doi a fost suplimentată de alți invitați speciali de prin țară, printre care se
numără și scriitorii: Andrea Hedeș, Daniel Săuca, Gheorghe Pârja, Nicolae Scheianu, Ioan
Mărginean, președintele FSLI BN – Emil Mocean, fostul președinte al CNSLR Frăția BN –
Viorel Vițelariu, membri ai cenaclului: Virgil Rațiu, Menuț Maximinian, Mircea Măluț, Traian

Parva Săsărman, Radu Ivan, dar și tinerii artiști: Nicoleta Matean, Iulia Rebrean, Roxana
Resvanță, Oana Moldovan, Ionela-Silvia Nușfelean și Radu Tofan.
Dacă până acum a fost descrisă istoria cenaclului, membrii acestuia au adus în
discuție și speranța acestora ca tinerii scriitori aspiranți să continue tradiția. Tinerii literați
bistrițeni și-au arătat recunoștința printr-un buchet de flori aniversare: „Simbolic, 5 astromelii
pentru cei 50 de ani ai Cenaclului George Coșbuc, pentru domnul președinte, pentru gazda
noastră și pentru toți cenacliștii, din partea tinerilor scriitori pe care îi susțineți cu căldură.”
Cu acest prilej, au fost înmânate diplome de excelență membrilor Cenaclului „George Coșbuc”, iar aceștia și au împărtășit experiențe semnificative care i-au inspirat pe tinerii
viitori cenacliști. Ca moment artistic, Nicoleta Matean a susținut un recital la chitară care a
adus un iz liric atmosferei.
Prin amintiri rememorate și dovezi ale devotamentului, cei prezenți au reușit să
facă din această zi de toamnă una specială. Cu tot dezechilibrul datorat situației pandemice,
literații și-au găsit refugiul în pasiunea lor comună pentru cultură.
Oana Floredana Moldovan
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IN MEMORIAM

SALOANELE LIVIU REBREANU
Festivalul Naţional de Proză

Sergiu Pavel Dan, condamnat la neuitare

În dimineața zilei de 10 octombrie 2021, distinsul universitar și
scriitor clujean, Sergiu Pavel Dan, a
trecut pragul veșniciei, după ce, la 27
iunie anul curent, împlinise 85 de ani.
A fost critic şi istoric literar, eseist, traducător, publicist. Absolvent al Facultății de Filologie din Cluj. Doctor în filologie la Universitatea "Babeș-Bolyai",
cu teza "Povestirea fantastică românească", susținută în 1972. Profesor
al Facultății de Litere din Cluj. Debut
absolut în revista "Tribuna", 1964.
A publicat următoarele cărți:
"Proza fantastică românească" (Premiul Bogdan Petriceicu Hașdeu al
Academiei Române); "Spiritul Romei",
"Fiul craiului şi Spînul", eseuri; "Povestirile în ramă",   "Cărările diversiunii" (reeditată în 2020); "Răstimpul dezlănţuirilor politice",  "Învolburări și vremuieli politice", eseuri. (Mi le-a
trimis pe toate, inclusiv traducerea din Walter Skott.
Toate cu autograf. Am cu ce mă lăuda!). A alcătuit ediții și a colaborat la reviste de primă mărime. Românești și străine.
Pe Sergiu Pavel Dan l-am cunoscut în urmă
cu 60 de ani. Mai precis, în 1961. Toamna. "O toamnă nebun de frumoasă la Cluj", aș zice și eu acum,
parafrazându-l pe Horia Bădescu. Locuia, atunci, pe
strada Ernst Thelmann nr. 16, într-o casă veche, proprietatea statului, unde am fost foarte bine primit și
cred că prima noastră impresie (excelentă!), a fost reciprocă, din moment ce ne-am împrietenit pe loc și am
rămas prieteni până în ultimele lui clipe de viață.
În cei 60 de ani, care s-au scurs de-atunci,
ne-am întâlnit de nenumărate ori: la Cluj, la Turda, la
Blaj, Triteni, Bistrița, Beclean, Salva, Năsăud, Maieru, mai peste tot unde aveau loc manifeatări dedicate

scriitorului Pavel Dan. Două dintre ediții ("Amintiri despre Pavel Dan" și "Pavel Dan și Blajul") le-am realizat
în colaborare cu Sergiu Pavel Dan și Ion Buzași.
Î
mi amintesc cu plăcere și emoție de Centenarul nașterii lui Pavel Dan, octombrie 2007, Blaj, o
manifestare amplă, memorabilă, organizată de Filiala
Alba - Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România
(președinte Aurel Pantea), în colaborare cu Primăria
Municipiului Blaj și Biblioteca Județeană "Lucian Blaga" Alba. Lume multă, lume bună la Blaj!
Cu acest prilej, au fost prezentate comunicări semnate de Ion Brad, Constantin Cubleșan,
Mircea Popa, Ion Buzași, Gabriela Chiciudean, Ioan
Popa, Aurel Podaru, Ion Radu Zăgreanu, Maria-Daniela Pănăzan, Mircea Stâncel, Costinela Rolea, Eugen
Curta și Sergiu Pavel Dan, care a decis deliberat să

Redacția:

***

rămână la urmă de tot, ca să provoace o adevărată avalanșă de discuții
pe tema postterității celui omagiat, a
operei sale. Moderator: Aurel Pantea.
Cu excepția lui Ion Brad (absent motivat de la întâlnire), a cărui comunicare
a fost prezentată de Ion Buzași, toți
cei pomeniți mai sus se regăsesc în
fotografia alăturată.Un adevărat document de istorie literară!
O altă manifestare, de neuitat, la
care a participat și Sergiu Pavel Dan,
a fost simpozionul "Opera lui Pavel
Dan în liceu", în toamna anului 2013,
organizat de Societatea Scriitortilor
din Bistrița-Năsăud (președinte Andrei
Moldovan) în trei centre din județul
Bistrița-Năsăud: Beclean, Bistrița și
Maieru. Au participat scriitori, profesori, autori de programe și manuale școlare. Reuniunea a fost prilejuită și de apariția operei integrale Pavel Dan, în trei volume, ediție critică de Aurel Podaru,
cu un studiu introductiv de Andrei Moldovan, Editura
Eikon, 2012. Lansată în aceeași toamnă, la Festivalul
Național de Carte "Transilvania" din Cluj, ediția a fost
prezentată de Sergiu Pavel Dan, Andrei Moldovan și
Constantin Cubleșan, ca fiind a doua ediție a operei
integrale (după ediția Rebreanu de Niculae Gheran)
închinată unui scriitor al veacului XX. De reținut acest
lucru!
"De includerea sau neincluderea unui autor
în programele școlare, spunea Sergiu Pavel Dan, referitor la tema simpozionului, depind nemijlocit ritmul
reeditărilor, amploarea tirajelor și, la urma urmelor,
validarea acceptării sale ca una din valorile literare certe. Faptul e ilustrat edificator de saltul uriaș al
audienței înregistrate de proza lui Ion Agârbiceanu
(rămasă decenii în șir într-un anume con de umbră)
odată cu preluarea sa de către manualele școlare. Or, Pavel Dan continuă
să împărtășească, din păcate, soarta
altor prozatori importanți ai epocii dintre cele două războaie. Ca și în cazul
lui Gib Mihăescu, Cezar Petrescu sau
Ionel Teodorenu, despre creația sa nu
li se oferă elevilor -   așadar cercului
larg de creatori potențiali de literatură – nici măcar cunoștințele necesare
unui rezumativ capitol intitulat: «Alți
scriitori ai perioadei interbelice.» În
schimb - e simtomatic să observăm –
pentru prioada de după 1944, există
capitole dedicate «Altor reprezentanți» ai prozei, poeziei și chiar istoriei și criticii literare. Se adeverește
astfel proverbul: cine împarte, parte-și face!"
Sergiu Pavel Dan a fost un om de o integritate morală ireproșabilă. A fost un om și un domn în
adevăratul sens al cuvântului. Un domn de modă veche, aș mai adăuga În corespondența noastră, ca să
dau un singur exemplu, el folosea pixul sau stiloul și
hârtia (ca și Ion Buzași, de altfel!), niciodată suportul
electronic. Un tradiționalist convins și la acest capitol.
Modest și discret. Cu simțul umorului. Ironic și autoironic. Un redutabil polemist. Căruia îi vom simți lipsa.
Ne vom aminti, însă, mereu și mereu de Sergiu Pavel
Dan, căci el este, din start, condamnat la neuitare.
Aurel Podaru

Se distribuie gratuit împreună cu ziarul Răsunetul
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REGULAMENTUL

celei de-a XXXIX–a ediţii, 26-28 noiembrie 2021

Organizatorii festivalului sunt: Asociaţia Naţională a Caselor
de Cultură ale Sindicatelor din România (Casa de Cultură a Sindicatelor
Bistriţa), cu sprijinul: Ministerului Culturii, Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Uniunii Scriitorilor din România, Palatului Copiilor Bistriţa, Cenaclului literar „George
Coşbuc”, Revistei „Mişcarea literară” şi a primăriilor Năsăud, Maieru, Târlişua şi al Despărţământului ASTRA - Năsăud.
Concursul Naţional de Proză „Liviu Rebreanu” este structurat pe
trei secţiuni:
I.Concursul Naţional pentru volume de proză şi eseu editate
în perioada noiembrie 2020 - octombrie 2021.
Autorii de volume publicate au dreptul să se înscrie în concurs
cu maximum două titluri, în două exemplare, însoţite de o fişă de înscriere care va cuprinde principalele date ale autorului, numele şi prenumele,
adresa, domiciliul, telefonul etc., (după modelul anexat) şi copia BI/CI.
II. Concurs de proză scurtă pentru adulţi: autorii de proză
scurtă de la această secţiune se pot înscrie în concurs cu manuscrise
redactate în 2 exemplare sau pe CD/DVD, care nu vor depăşi max. 10
pagini (format A4) şi vor fi semnate cu un motto ce se va regăsi şi pe plicul
care conţine fişa cu datele autorului şi copia xerox a BI/CI.
III. Concursul Naţional de Proză scurtă pentru elevi:
Autorii de proză scurtă (elevii) se vor înscrie în concurs cu manuscrise redactate în două exemplare sau DVD/CD, ce nu vor depăşi 2
pagini de autor şi vor fi semnate cu un  motto ce se va regăsi şi pe plicul
sigilat care va conţine fişa de înscriere a autorului însoţită de copia xerox
a BI/CI. Manuscrisele semnate cu numele autorului nu vor fi luate în considerare.
Toate volumele şi manuscrisele pentru concurs vor fi trimise
până la data de 5 noiembrie 2021 (data poştei), pe adresa: Casa de Cultură a Sindicatelor Bistriţa, strada Alexandru Odobescu nr. 3, Bistriţa, cod
420043, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Premiile festivalului:
Marele Premiu Liviu Rebreanu - 2021;
Premiul pentru debut;
Pentru fiecare secţiune de concurs vor fi acordate trei premii în bani,
atunci când avem, diplome şi plachete.
Dreptul de acordare şi ierarhizare valorică a premiilor pe secţiuni de concurs aparţine juriului.
Manuscrisele şi volumele înscrise în concurs nu se înapoiază autorilor,
ele rămân în arhiva festivalului.
   Relaţii suplimentare se pot obţine la tel./fax:
   0040-263/233345 sau 0745/970250
   E-mail: ccsbistrita@yahoo.com
Director,
Alexandru Câţcăuan
Marcă înregistrată

***
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